
1 

การเชือ่มโยงจากแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ
ฉบบัที ่12 สูก่ารปฏบิตัใินพืน้ที ่

จรีะพร จรอโุมงค ์

ส านักพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมภาคเหนอื 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

โครงการสมัมนาแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดล าพนู พ.ศ. 2561-2564 

วันอังคารที ่12 กรกฎาคม 2559 



12 กรกฎาคม 2559 2  www.nesdb.go.th 

 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ กับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

กรอบการน าเสนอ 

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 
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สภาพปัญหาอันเป็นที่มาของแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 

การพัฒนาประเทศ 
ขาดความต่อเนื่อง 

มีแผนพัฒนาและแผน 
ยุทธศาสตร์ที่หลากหลาย 

การจัดสรรและการใช้ 
งบประมาณแบบแยกส่วน 

  การก าหนดอนาคตของชาติ
กระท าโดยภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ 

 ประเทศพัฒนาแล้วจะมี 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
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แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน 

ความจ าเป็นของยุทธศาสตร์ชาติ 

นโยบายรัฐบาล 

เปลี่ยนรัฐบาล 

สัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนช่วงเลือกต้ัง 

บันไดลิง 
ท่ีมา : ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ 

งูที่อยู่ในอุโมงค์ 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

A B 

C 
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เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์  
“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน  

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข 
และตอบสนองตอบต่อการบรรลุ 

ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สร้างรายไดร้ะดับสูง 

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย 
สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศ

สามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

“ม่ันคง”  

ความมั่นคง 
1 

2 

3 

4 

5 6 

การสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

การพัฒนาและ
เสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง

สังคม 

การสร้าง 
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิต 
ท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐ 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
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วิสัยทัศน์ : สู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน 

• การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
ในทุกระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน 
และปัจเจกบุคคล  

• ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และการเมือง  

• ประ เทศมีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ
ประชาชน  

• ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิ
บาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถ
ผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น 

• ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง
พอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

• ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ 
อย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง 
ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากร
ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียม
กันมากข้ึน 

• เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง 
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
อนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเช่ือมโยงใน
ภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า 
การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญใน
ระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

• ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง 
การพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่ เป็นเครื่ องมือ
เ ค รื่ อ ง จั ก ร  ทุ น ท า ง สั ง ค ม  แ ล ะ ทุ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

• การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ 
และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและ
เยียวยาของระบบนิเวศน์  

• การผ ลิ ต และกา รบริ โภค เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดม
สมบูรณ์ขอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความ
เอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม  

• มุ่ งป ระ โ ยชน์ ส่ วน รวมอย่ า งยั่ ง ยื น  ใ ห้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาค
ส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาในระดับอย่าง
สมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน   

ความมั่นคง ความมั่งค่ัง  ความย่ังยืน  
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อนาคตประเทศไทย ปี 2579 : ร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่.......... 

ระบบเศรษฐกิจมีความเป็นชาตกิารค้า  
บนฐานการขยายตวัของการคา้ส่งคา้ปลีกและเศรษฐกจิดจิิทัลที่เข้มข้น 

คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการร่วมกันพฒันาประเทศ 
สามารถปรับตัวรองรบับรบิทการพฒันาในอนาคต 

สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม 
มคีวามเหลื่อมล้ าน้อย 

เศรษฐกิจและสังคมพัฒนา 
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ระบบการบริหารภาครัฐมีประสิทธภิาพ ทันสมัย  
รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้และประชาชนมีส่วนร่วม 

เศรษฐกิจและสังคมไทย 
มีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
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 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ กับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

กรอบการน าเสนอ 

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะสอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะยาว 20 ปี ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ 
ระยะยาวลงสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา 5 ปี  

พ.ศ. 2579 

2558 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านความ

มั่นคง  

ยุทธศาสตร ์
ด้านการสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน  

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพ
คน  

ยุทธศาสตร์ด้าน 
การสร้างโอกาส 

ความเสมอภาคและ 
เท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ด้าน 
การปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

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

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ 

20
 ป

ี  

2560 2561 2562 2563 2564 

ครม. มีมติเมื่อวันที่ 22 ธ.ค.  2558  เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ตามที่ สศช. เสนอ 
 โดยมีความเห็นเพิ่มเติมว่า (1)  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (2)  มีการแปลงยุทธศาสตรช์าติดังกล่าวเป็นแผนงาน/โครงการ
ในช่วง 5 ปี โดยระบุแผนปฏิบัติการ และก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จที่เป็นรปูธรรม (3)  ให้มีการประเมนิผลของการด าเนินงานทุกรอบ 1 ปี และ 5 ป ี

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13        14        15 
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 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ กับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

กรอบการน าเสนอ 

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 
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หลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

• ชุมชน ภาคประชาสังคม 
ภาคเอกชนและภาครัฐ
ร่วมกันพัฒนาประเทศบน
หลักการ ร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมรับผิดชอบ และร่วม
รับผลประโยชน์จากการ
พัฒนา 

• มีการพัฒนาเชิงบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานที่ยึดพื้นที่
เป็นหลัก  

• ปรับปรุงกฎหมายและ 
กฎ ระเบียบต่างๆ ให้เอื้อ
ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา
ในทุกระดับ  

• คนไทยให้เป็นพลังส าคัญใน
การพัฒนาประเทศ โดยมี
ลักษณะส าคัญ 5 ประการ
ได้แก่ มีความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน มีทักษะในการ
คิดเชิงสังเคราะห์  
มีความคิดสร้างสรรค์  
มีความเคารพในความ
แตกต่าง และมีจุดยืนทาง
จริยธรรม 

• ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” อย่างต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 

ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

คนเป็น
ศูนย์กลาง
การพัฒนา 

การมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนา 

มุ่งเสริมสร้าง
กลไกการ
พัฒนา
ประเทศ 

ปรับรากฐานเพ่ือ
เป็นคานงัดสู่การต่อ
ยอดการพัฒนา 

ท่ีมาภาพ: http://www.kmart.com.au/ 
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เป้าหมายส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
คนไทยทุกคนมีคุณภาพสามารถปรับตัวรองรับ
สังคมสูงวัยและบริบทการพัฒนาในอนาคต โดย 
-  ค่าดัชนีการพัฒนามนุษย์ไม่ต่ ากว่า 0.8 คะแนน  
-  IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 100  
-  ร้อยละ 70 ของเด็กไทยมีคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่า 
   เกณฑ์มาตรฐาน   
-  ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า  500  
-  สัดส่วนของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานอาชีพและ 
   มาตรฐานฝีมือแรงงานเพิม่ข้ึน 

มีระบบเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็งและแข่งขันได้ โดย 
-  เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 โดยมี 
   รายได้ต่อหัวเป็น 8,200 ดอลลาร์ สรอ.  
- มีอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 

ของประเทศซึ่งประเมินโดย IMD ให้อยู่ในกลุ่ม 1 ใน  
25 ของประเทศแรก มีรายได้จากการท่องเท่ียวไม่ต่ า    
กว่า 3 ล้านล้านบาท  

- เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มข้ึน
เป็น 59,460 บาทต่อครัวเรือน  

- พื้นท่ีการท าเกษตรอินทรีย์ท่ีได้รับการรับรอง
มาตรฐานเพิ่มข้ึนเป็น 500,000 ไร่     

สังคมมีความเหลื่อมล้ าน้อยลง  โดย 
-  รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรรอ้ยละ  
   40 ท่ีมีรายได้ต่ าสุด เพิ่มข้ึนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 15 /ปี  
-  การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่ม 
   ประชากรร้อยละ 40 ท่ีมีรายได้ต่ าสุดเพิ่มข้ึน  
-  สัดส่วนประชากรท่ีอยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลอื 
   ร้อยละ 7.4  
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เป้าหมายส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 (ต่อ) 
รักษาทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เพื่อสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีความมั่นคงอาหาร พลังงาน และน้ า โดย 
- เพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นท่ีประเทศ  
- พื้นท่ีป่าชายเลนเพิ่มจาก 1.53 เป็น 1.58 ล้านไร่  
- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและ

คมนาคมขนส่ง ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 7    

มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคม
ปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่ม
ความเช่ือมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย โดย 
-  ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดและ 
   ปัญหาอาชญากรรมลดลง  
-  ประเทศไทยมีอันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้าย 
   ต่ ากว่าอันดับท่ี 20 ของโลก และมีอันดับความเสี่ยง 
   จากการโจมตีด้านไซเบอร์ใม่ต่ ากว่าอันดับท่ี 10  
   ของโลก 

มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน โดย 
- ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ

ของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ
ของประเทศอยู่ในอันดับสองของอาเซียน  

- คะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันให้อยู่สูงกว่า
ร้อยละ 50 
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ร่างแผนพัฒนาฯ  

ฉบับที่ 12 

1 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ความมั่นคง 

2 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

3 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  
การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ า 
ในสังคม 

4 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1  
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

5 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  
การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิงแวดล้อมเพ่ือ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

6 
ยุทธศาสตร์ท่ี  6  
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

7 ยุทธศาสตร์ท่ี  7  
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ 
ระบบโลจสิติกส์ 

8 ยุทธศาสตร์ท่ี  8  
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 

9 
ยุทธศาสตร์ท่ี  9  
การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  

10 

ยุทธศาสตร์ท่ี  10  
การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และ
ภูมิภาค    

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ กับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

กรอบการน าเสนอ 

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 
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ปัญหาช่องว่างการกระจายรายได้ระหว่างภาค 

การดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆ 

เร่งด าเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกัน และพัฒนา 

จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาภาคอย่างมีนัยส าคัญ 

การกระจุกตัวของการพัฒนา 

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในทุกภาค 

ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม 

การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนส่ง 

ก้าวสูค่วามเป็นเมืองอย่างรวดเร็วทุกภาค การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความเป็นเมือง 

กลไกการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
ยังไม่เกิดการบูรณาการในการท างานของหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

สถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลง 

การรวมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ความร่วมมือภูมิภาค อนุภูมิภาค และ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

เขตเศรษฐกิจชายแดนมคีวามส าคัญมากข้ึน 

http://mainsite.aimconsultant.com/uploads/pics/Rain_Rayong.JPEG
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วัตถุประสงค์ 

1 เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคให้สามารถสร้างโอกาสการประกอบอาชีพและการเพิ่มรายได้
อย่างทั่วถึง น าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและลดความเหลื่อมล้ าของคนในภาค 

2 
เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยเน้น
ความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองมีมาตรฐาน บริการสาธารณะมีคุณภาพ และมีระบบ
ขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอย่างทั่วถึง 

3 เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างมีสมดุลและได้รับการยอมรับจากชุมชน 

4 เพื่อเปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะน าไปสู่การกระจายความเจริญและการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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เป้าหมายและตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

1.1 ช่องว่างรายได้ระหว่างภาคลดลง 
1.2 มีการกระจายรายไดข้องประชาชนอย่างเปน็ธรรมมากขึ้น 

1.1 ช่องว่างของผลิตภัณฑ์ภาคตอ่หัวระหว่างภาคลดลง 
1.2 สัมประสิทธิ์การกระจายรายไดร้ะดบัภาคลดลง 

2. เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเปน็เมืองนา่อยู่ส าหรับคน 
ทุกกลุ่มในสังคม 

2. จ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ไดร้ับการพฒันาเปน็
เมืองน่าอยู่เพิ่มขึ้น 

3. พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลกัมีระบบการผลิตที่มีประสทิธิภาพสูง
และเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 

3. ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพืน้ที่อุตสาหกรรมหลกั
บริเวณมาบตาพดุไม่เกนิเกณฑ์มาตรฐาน 

4. พื้นที่เศรษฐกจิใหม่บริเวณชายแดนมีการพฒันาที่เกดิผล
เป็นรูปธรรม 

4. มูลค่าการลงทุนในพืน้ที่เศรษฐกิจพเิศษชายแดนเพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 20 
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แนวทางการพัฒนา 

• ภาคเหนือ 
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
• ภาคกลาง 
• ภาคใต ้

การพัฒนาภาค 

• แนวทางการพัฒนาหลัก 
• แนวทางการพัฒนาเมืองส าคัญ การพัฒนาเมือง 

• พ้ืนที่บริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันออก 
• พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

การพัฒนาพื้นท่ี
เศรษฐกิจ 
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ภาคเหนือ 
พัฒนาภาคเหนือให้ เป็นฐานเศรษฐกิจมูลค่าสู ง โดยการ
พัฒนาการท่องเทีย่วและบรกิารเชิงสร้างสรรค์ และยกระดับเป็น
ฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เช่ือมโยงสู่
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรปู ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรพัยากรปา่ไม้
ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนก้าว
สู่เป้าหมาย “อีสานพึ่งตนเอง” โดยเป็นฐานการผลิตข้าวหอม
มะลิคุณภาพสูง มาตรฐานปลอดภัยและอินทรีย์  และเป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเอทานอลของประเทศ 
รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ 
อารยธรรมขอม วัฒนธรรมประเพณี แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 
และแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับนานาชาติ 

ภาคกลาง 
พัฒนาภาคกลางให้เป็นฐานเศรษฐกจิช้ันน า โดยเป็นศูนย์
อุตสาหกรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นฐานการผลิต
อาหารและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
โลก สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของประเทศ 
รวมทั้งเป็นศูนย์รวมการท่องเที่ยวของเอเชียที่มีช่ือเสียงและเป็น
ที่รู้จักในระดับนานาชาติ 

ภาคใต ้
พัฒนาภาคใต้เป็นเศรษฐกิจสีเขียว โดยเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์
ยางพาราและปาล์มน้ ามันในภูมิภาค และแหล่งผลิตภัณฑ์อาหาร
ทะเลที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมในระดับโลก 

ภาพรวมแนวทางการพัฒนาภาค 
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บทบาทการพัฒนาภาคเหนือ 

พัฒนาภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจมลูคา่สูง  
โดยการพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการเชิงสร้างสรรค ์
และยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ควบคู่กับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
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แนวทางการพัฒนาภาคเหนือ 
1) พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการ

ต่อเนื่องกับการท่องเท่ียวบริการสุขภาพและการศึกษาท่ีได้
มาตรฐาน รวมท้ังผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมสูง  

2) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและสร้างมูลค่าเพ่ิม
ภายใต้แนวคิดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ควบคู่กับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีความหลากหลายสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด 

3) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คืนความอุดม
สมบูรณ์ สร้างความสมดุลแก่ระบบนิเวศเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

4) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุของภาคเหนือท่ีเร็วกว่าระดับประเทศ 10 ปี  
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การแปลงแผนฯ 12 ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ (ยุทธศาสตร์ที่ 9) 

แนวทางพัฒนาภาคเหนือ พื้นที่ 

ท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการต่อเนื่องกับการท่องเท่ียวบริการสุขภาพและ
การศึกษาที่ได้มาตรฐาน รวมท้ังผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มสูง 

1) กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 

2) กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก สุโขทัย ก าแพงเพชร 

3) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน เพชรบูรณ์ อุทัยธาน ี

4) กลุ่มท่องเที่ยวเป้าหมายเฉพาะ (Mice, กีฬาและผจญภัย เชิงสุขภาพ 
พ านักระยะยาว และพักผ่อน) 

เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน 
 

5) ศูนย์กลางการผลิตและธุรกิจด้านอาหารและสินค้าเพื่อสุขภาพ บริการ
การแพทย์/สุขภาพ ศึกษานานาชาติ และผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ดิจิตอล) 

เชียงใหม ่น่าน 
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การแปลงแผนฯ 12 ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ (ยุทธศาสตร์ที่ 9) 

แนวทางพัฒนาภาคเหนือ พื้นที่ 

เกษตร พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้แนวคิดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

1) ฐานผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ภาคเหนือตอนบน  

2) ฐานผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ภาคเหนือตอนล่าง 

3) ยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปพืชผัก ผลไม้  สมุนไพร อาหารเสริม เชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง ล าพูน 

4) ยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปข้าว พืชไร่ และพืชพลังงาน พิจิตร ก าแพงเพชร นครสวรรค์ 

5) พัฒนาแหล่งผลิตพลังงานทดแทน นครสวรรค์  ก าแพงเพชร 
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การแปลงแผนฯ 12 ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ (ยุทธศาสตร์ที่ 9) 

แนวทางพัฒนาภาคเหนือ พื้นที่ 

ทรัพยากร ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คืนความอุดมสมบูรณ์สร้างความสมดุลแก่ระบบนิเวศ  
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

1) ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ า 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 

2) บริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ   
    2.1 ปรับปรุงระบบส่งน้ าเช่ือมโยงพื้นท่ีเกษตร 
    2.2  ก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ าให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นท่ี 
    2.3 พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ านอกเขตชลประทาน (แก้มลิง)  

 
ทุกจังหวัด 
ทุกจังหวัด 
ภาคเหนือตอนล่าง  
 

3) สนับสนุนการบริหารจัดการแก้ปัญหาหมอกควัน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และตาก 
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การแปลงแผนฯ 12 ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ (ยุทธศาสตร์ที่ 9) 

แนวทางพัฒนาภาคเหนือ พื้นที่ 

สังคม พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของภาคเหนือท่ีเร็วกว่าระดับประเทศ 10 ปี 

    1) ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานท าของผู้สูงอายุ ทุกกลุ่มจังหวัด 

    2) พัฒนานวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยาว  
ทุกกลุ่มจังหวัด 
 

    3) สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน 
ทุกกลุ่มจังหวัด 
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แนวทางการพัฒนา 

• ภาคเหนือ 
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
• ภาคกลาง 
• ภาคใต้ 

การพัฒนาภาค 

• แนวทางการพัฒนาหลัก 
• แนวทางการพัฒนาเมืองส าคัญ การพัฒนาเมือง 

• พ้ืนท่ีบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 
• พ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

การพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจ 
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แนวทางการพัฒนาเมือง 

1) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
เพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคมอย่างเท่าเทียม เอ้ือต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล 

2) ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบรูณาการภายใตก้ารมีส่วน
ร่วมของ ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน  

3) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง  

4) รักษาอัตลักษณ์ของเมืองและสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพื่อกระจาย
รายได้ให้คนในท้องถิ่น  

5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง 

แนวทางการพัฒนาหลัก 
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1) เสริมสร้างกรุงเทพฯให้เป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจติดต่อทางการค้า การเงิน การ
บริการ และความร่วมมือกับนานาชาติ รวมท้ังเป็นศูนย์กลางการศึกษาและบริการ
ด้านการแพทย์และสุขภาพระดับนานาชาติ ท่ีพร้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวก
เทคโนโลยีในการสื่อสารและระบบคมนาคมมาตรฐานสูง 

2) พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร) 
ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย์ ศูนย์กลางการขนส่ง
และโลจิสติกส ์ศูนย์บริการด้านสุขภาพและการศึกษาและเมืองท่ีอยู่อาศัย  

3) พัฒนาเมืองเชียงใหม่และเมืองพิษณุโลกให้เป็นศูนย์กลางการค้า การบริการ ธุรกิจ
สุขภาพ การศึกษา และธุรกิจด้านดิจิตัล  

4) พัฒนาเมืองขอนแก่นและเมืองนครราชสีมาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า การลงทุน
การบริการสุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา  

5) พัฒนาเมืองภูเก็ตและเมืองหาดใหญ่ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเอื้อต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม  

6) พัฒนาพื้นท่ีรอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองท่ีมีศักยภาพท่ีส าคัญ และบริเวณ
เมืองชายแดนท่ีมีศักยภาพ รวมท้ังบริเวณใกล้พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

เมืองชายแดน 

เมืองบริเวณชุมทาง 

เมืองศูนย์กลาง 

แนวทางการพัฒนาเมืองส าคัญ 
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แนวทางการพัฒนา 

• ภาคเหนือ 
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
• ภาคกลาง 
• ภาคใต ้

การพัฒนาภาค 

• แนวทางการพัฒนาหลัก 
• แนวทางการพัฒนาเมืองส าคัญ การพัฒนาเมือง 

• พ้ืนท่ีบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 
• พ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

การพัฒนาพื้นท่ี
เศรษฐกิจ 
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แนวทางการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
พัฒนาฟื้นฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการ
ผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล  
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่  

1) เร่งรัดแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักให้
เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

2) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 

3) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมท่ีได้
มาตรฐาน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และรองรับการ
เป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ  

4) กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี  
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นโยบายของรัฐบาลที่ส าคัญ 
• การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ 

– โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 

– โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ – พิษณุโลก – เชียงใหม่  

– โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 (2559 – 2568)  

– โครงการอุโมงค์ส่งน้ าและอาคารประกอบช่วง แม่งัด-แม่กวง 

• ไทยแลนด์ 4.0  
– เกษตรอินทรีย์ ผลักดันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ smart farming 

– OTOP ก้าวไปสู่ Smart Enterprise และ Startup ที่มีศักยภาพสูง  
ใช้ช่องทางตลาดผ่าน Internet  

– อุตสาหกรรม พัฒนาแรงงานให้มีความรู้ เชี่ยวชาญ ทักษะสูง 
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ กับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

กรอบการน าเสนอ 

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 
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ขั้นตอนและแนวทางการปรับปรุงแผนฯ 
ประเด็น รายละเอียด/หลักเกณฑ ์ ข้อแนะน า (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2560) 

ข้อมูล
พื้นฐาน 

• ประกอบด้วย ลักษณะทางกายภาพ ประชากร สังคมวัฒนธรรม 
โครงสร้างพ้ืนฐานและการเข้าถึงบริการ เศรษฐกิจ บริการพื้นฐาน
ด้านสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือข้อมูลพื้นฐานอื่น ที่ส าคัญ 
•การคัดกรองข้อมูลที่จะน ามาใช้ ความมีอยู่ เพียงพอ และ
น่าเชื่อถือ 

• ความเข้าใจข้อมูล/ตัวชี้วัดฯที่แสดงความเชื่อมโยงการพัฒนา
ระหว่างพื้นที่กับภาพรวมของประเทศ ในมิติเดียวกัน ชี้ให้เห็น
สถานะของจังหวัด 

•สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด ว่าบรรลุผลตาม
เป้าประสงค์ วิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จ และปัญหาอุปสรรค 
 

• แสดงข้อมูลครอบคลุมทุกมิติ แต่บางประเด็นลง
รายละเอียดมากเกินไป  

• ควรเสนอข้อมูลเฉพาะในปีปัจจุบัน ส่วนการ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง/เปรียบเทียบ ซึ่งเป็น
ข้อมูลอนุกรมควรอยู่ในส่วนการวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

• มีการสรุปผลการด าเนินงาน และวิเคราะห์ปัจจัย
ส าเร็จ/ปัญหาอุปสรรค ควรเปรียบเทียบเชิงปริมาณ/
คุณภาพ เพื่อวัดความส าเร็จหรือการบรรลุตาม
เป้าประสงค์ 
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ขั้นตอนและแนวทางการปรับปรุงแผนฯ 
ประเด็น รายละเอียด/หลักเกณฑ ์ ข้อแนะน า (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2560) 

วิเคราะห์
สภาวการณ์ 
 

วิเคราะห์/เปรียบเทียบข้อมูลเพือ่
สะท้อนการเปลีย่นแปลงและ
แนวโน้มที่ส าคัญ พร้อมเหตุผล
ประกอบทีแ่สดงให้เหน็ศกัยภาพ
หรือปัญหา โดยใช้ข้อมูลอนุกรม
อย่างน้อย 3 ป ี

• มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพือ่สะทอ้นปัญหา/ศักยภาพ ได้ดี  
• เศรษฐกิจ ควรวิเคราะห์และอธิบายเพิม่เตมิภาพรวมเศรษฐกจิ และ GPP 
• สังคม ควรเพิ่มข้อมูลส าคัญเช่น ประชากรแฝง การเจ็บป่วย O-net 
• ทรัพยากร ควรเพิ่มรายละเอียดขยะและการจัดการ ตัวเลขหมอกควันอนกุรมเวลาเพือ่

สะท้อนปัญหา 
• แสดงรายละเอียดในภาพรวมตัวชี้วัดการพฒันา และวิเคราะห์เพิม่เตมิเพือ่ให้เห็นภาพ/

ระดับปัญหา 

SWOT สอดคล้องเชื่อมโยงกบัข้อมูล และ
ศักยภาพ/โอกาสของจังหวัด 

• สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพทั่วไป และสภาวการณ์ แต่จุดอ่อนส่วนใหญ่เป็นด้าน
การบริหารจัดการ ควรเพิ่มข้อจ ากัด/จุดดอ้ย เช่น พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่เกษตร แรงงานแฝง 

• มีความชัดเจนและจ าแนกถูกต้อง 

วิสัยทัศน์ แสดงภาพที่อยากให้เปน็หรือบรรลุ
ถึงในอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกบัโอกาส/ศกัยภาพ 

• ภาพรวมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและศักยภาพของจังหวัด  
• สั้น แต่ไม่ชัดเจน มีความหมายที่กว้างมากและเป็นนามธรรม ควรอธิบายหรือมีจุดเน้น 

“ความสุข”ในแบบเฉพาะของจังหวัด 
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ขั้นตอนและแนวทางการปรับปรุงแผนฯ 
ประเด็น รายละเอียด/หลักเกณฑ ์ ข้อแนะน า (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2560) 

เป้าประสงค์
รวม 

แสดงถึงวัตถุประสงค/์เป้าหมายใน
ภาพรวมที่ต้องการพฒันา และมี
ความเป็นไปได ้ 

• ภาพรวมมีความเป็นไปได ้ตามศักยภาพของพืน้ที่ โดยใช้วัฒนธรรมเป็นฐานการพฒันา
ซ่ึงเป็นจุดเด่นของจังหวัด 

• ควรก าหนดเป็นเป้าหมายของความสุขในแต่ละด้านที่จังหวัดอยากให้เป็น 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

มีความชัดเจน แสดงถึงทิศทางและ
ประเด็นการพฒันาที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของพืน้ที่ 

• สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์รวม เชื่อมโยงตอบสนองกับปัญหา/ศักยภาพ 
และสอดคล้องกับนโยบายระดับชาติ/ภาค 

• ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ‘การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความม่ันคง’ก าหนดไว้กว้าง
เกินไป 

เป้าประสงค ์
(ยุทธศาสตร์) 

แสดงถึงวัตถุประสงค/์เป้าหมาย
อย่างชัดเจน 

• ส่วนใหญ่ชัดเจน สอดคล้องเชื่อมโยงกับสภาพปัญหา/ศักยภาพของพื้นที่ 
• ควรระบุเป้าหมายด้านสังคมให้ชัดเจน มีจุดเน้นตามปัญหา โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงตามวิสัยทัศน์ของจังหวัด 
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ขั้นตอนและแนวทางการปรับปรุงแผนฯ 
ประเด็น รายละเอียด/หลักเกณฑ ์ ข้อแนะน า (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2560) 

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย 

แสดงถึงความส าเร็จตาม
เป้าประสงค์ มีจ านวนเหมาะสม 
สามารถวัดได้ 

• ตัวชี้วัด สอดคล้องและเชื่อมโยง และแสดงถึงความส าเร็จตามเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

• ค่าเป้าหมาย หลายตัวไม่ได้ก าหนดค่าฐานและเป็นตัวชี้วัดใหม่ จึงไม่สามารถแสดง
ถึงความก้าวหน้าที่เหมาะสมได้ 

กลยุทธ์ของ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

สอดรับและสนับสนุนการบรรลุ
ตามเป้าประสงค์และ
ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ 

• ก าหนดกลยุทธ์ไว้สั้น ไม่สามารถแสดงถึงแนวทางการพัฒนา ท าให้บางประเด็นยัง
ไม่ชัดเจนว่าจะสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และบรรลุไปสู่เป้าประสงค์ได้
อย่างไร  

บัญชีรายการ/
ชุดโครงการ 

จ าแนกโครงการตามแหล่ง
งบประมาณ และสอดรับกับ 
กลยุทธ์ มีโครงการครบทั้ง 4 ปี 

• มีการจ าแนกโครงการตามแหล่งงบประมาณต่างๆ อย่างชัดเจน 
• เกือบทุกโครงการเป็นโครงการในแผนปี 2560 
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• พิจารณาสถานการณ์การพัฒนาพ้ืนที่  
• ใช้ประกอบการตัดสินใจในการก าหนดนโยบายเฉพาะด้าน  
• บูรณาการแผนงานโครงการระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  
• จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับปัญหา/ความต้องการ 

• เข้าใจสถานการณ์พัฒนาพ้ืนที่ของตนเอง  
• น าไปวิเคราะห์เชิงลึก  
• ปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และก าหนดแผนงานโครงการได้ตรง

วัตถุประสงค์ เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบายรัฐบาล 
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ภาพรวม

การพัฒนาแบบท่ัวถึง 

การเติบโตทาง
เศรษฐกิจ

การเติบโตทาง
เศรษฐกิจสีเขียว

ประสิทธิภาพของ
ภาครัฐ

ล าพูน ค่ากลางประเทศ

การพัฒนาแบบท่ัวถึง การเติบโตทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพของภาครัฐ การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว 

ตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวช้ีวัด 
• มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจยังมีปัญหาเกือบทุกตัวชี้วัด โดยเฉพาะอัตราการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์มวลรวม

จังหวัดมีค่าติดลบ รวมท้ังมีปัญหาด้านหนี้สิน และการออม นอกจากนี้ ยังมีตัวชี้วัดในมิติการพัฒนาอื่นท่ีอยู่ใน
ระดับต่ า ได้แก่ อัตราการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีป่าไม้ สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าในภาคครัวเรือนและท่ีไม่ใช่ครัวเรือน การ
ใช้น้ ามันภาคอุตสาหกรรม และครัวเรือนเข้าถึงน้ าประปา ส าหรับตัวชี้วัดความยากจน แรงงานในระบบประกันสังคม 
รายได้ครัวเรือน และผลิตภาพแรงงานสูงกว่าค่ากลางมาก เนื่องจากเป็นพื้นท่ีอุตสาหกรรม                                                                                                                 

• ประเด็นที่จังหวัดควรให้ความส าคัญ 
 กระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตมากข้ึน โดยให้ความส าคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นสาขา

เศรษฐกิจหลัก รวมท้ังภาคเกษตรและการท่องเท่ียว 
 สร้างงานสร้างรายได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและเกษตรกร เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การผลิต สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า เพิ่มช่องทางการตลาด  สร้างอาชีพเสริม รวมท้ังแก้ไขปัญหาหนี้สิน 
 ฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าไม้  พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล พัฒนาแหล่งน้ า อุปโภคบริโภคในชุมชน ในพ้ืนท่ีท่ีบริการ

ประปาไม่ท่ัวถึง  สนับสนุน อปท.จัดระบบประปาชุมชน 

ล าพูน 
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จงัหวดั ภาพรวม การพฒันาแบบท ัว่ถงึ การเตบิโตทางเศรษฐกจิ การเตบิโตทางเศรษฐกจิสเีขยีว ประสทิธภิาพของภาครฐั 

ล าพนู 30.98 36.69 18.71 28.13 40.38 

คา่กลางของประเทศ 30.58 27.43 29.72 30.21 36.22 

ข้อมูลประกอบกราฟตัวชี้วัดการพัฒนา จังหวัดล าพูน 

 มติกิารพฒันา ตวัชีว้ดั  ประเทศ นครสวรรค ์ หนว่ย 

การพฒันาแบบท ัว่ถงึ 

รอ้ยละของประชากรทีอ่ยู่ใตเ้สน้ความยากจน*             12.49                  4.99    รอ้ยละ 

สมัประสทิธิก์ารกระจายรายได*้               0.41                  0.37    - 

รอ้ยละผูอ้ยู่ในระบบประกันสงัคมตอ่ก าลงัแรงงาน             18.00                43.21    รอ้ยละ 

อัตราสว่นแพทยต์อ่ประชากร*        3,257.84           3,403.12    คน/แพทย ์

จ านวนปีการศกึษาเฉลีย่ประชากรไทยอายุ 15-59 ปี               8.68                  8.26    ปี 

คา่เฉลีย่คะแนน O-net ม.3              40.10                41.55    คะแนน 

การเตบิโตทางเศรษฐกจิ 

อัตราการเปลีย่นแปลงของรายไดเ้ฉลีย่ของครัวเรอืนในจังหวัด               4.98                  9.92    รอ้ยละ 

อัตราการเปลีย่นแปลงของผลติภัณฑม์วลรวมจังหวัด               1.09  - 8.61    รอ้ยละ 

อัตราการว่างงาน*               0.68                  0.70    รอ้ยละ 

อัตราสว่นหนีเ้ฉลีย่ตอ่รายไดเ้ฉลีย่ของครัวเรอืน*               6.27                  8.36    เท่า 

อัตราสว่นการออมเฉลีย่ตอ่รายไดเ้ฉลีย่ของครัวเรอืน             21.84                  9.44    รอ้ยละ 

ผลติภาพแรงงาน      96,784.35       152,086.10    บาท/คน 

การเตบิโตทางเศรษฐกจิสเีขยีว 

อัตราการเปลีย่นแปลงของพืน้ทีป่่าไมใ้นจังหวัด -3.32  - 3.93    รอ้ยละ 

ปรมิาณขยะในจังหวัด*    252,449.11       141,050.56    ตนั 

สดัสว่นปรมิาณการใชน้ ้ามันเชือ้เพลงิเพือ่ยานพาหนะตอ่ประชากร*           272.84              199.74    ลติร/คน 

สดัสว่นปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าภาคครัวเรอืนตอ่ประชากร*           432.57              467.30    กโิลวัตต-์ชัว่โมง/คน 

สดัสว่นปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าภาคทีไ่ม่ใชค่รัวเรอืนตอ่ GPP* 
       6,820.23         14,706.28  

  กโิลวัตต-์ชัว่โมง/ลา้นบาท 

สดัสว่นปรมิาณน ้ามันเชือ้เพลงิในภาคอุตสาหกรรมตอ่ GPP ภาคอุตสาหกรรม*           351.51           1,190.60    ลติร/ลา้นบาท 

ประสทิธภิาพของภาครฐั 

รอ้ยละของสถานพยาบาลทีไ่ดก้ารรับรองคณุภาพ HA             60.00                57.14    รอ้ยละ 

รอ้ยละของครัวเรอืนทีเ่ขา้ถงึน ้าประปา             17.51                  9.78    รอ้ยละ 

รอ้ยละของครัวเรอืนทีเ่ขา้ถงึไฟฟ้า             94.77              116.09    รอ้ยละ 

รอ้ยละของประชากรทีเ่ขา้ถงึอนิเตอรเ์นต             28.30                33.88    รอ้ยละ 

รอ้ยละภาษีทีท่อ้งถ ิน่จัดเก็บไดต้อ่รายไดร้วมทีไ่ม่รวมเงนิอุดหนุนและเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ             10.71                12.40    รอ้ยละ 

ความสามารถในการเบกิจ่ายงบประมาณของจังหวัด             75.51                83.39    รอ้ยละ 

หมายเหต ุ: ตัวชีวั้ดทีม่เีครือ่งหมาย *  คอื ตัวชีวั้ดทีม่กีารผกผันขอ้มลู 
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• เตรยีมพืน้ทีเ่พาะ 

   ปลูกทีเ่หมาะสม 

• สง่เสรมิการ 
เกษตรอนิทรยี ์
ครบวงจร 

• พฒันากระบวน 
การหลงัการเก็บ 
เกีย่ว 

 - วธิกีารเก็บผลผลติ 

 - วธีกีารรกัษาผลผลติ 

● การพฒันา 
แหลง่น า้ 

 

R&D 

(รฐั/สถาบนัการศกึษา) 

• วจิยัพฒันาพนัธุ ์

• อบรมใหค้วามรู ้
เกษตรกร 

• พฒันาเมล็ดพนัธุ ์

• พฒันาบุคลากร  
องคก์ร/สถาบนั  
ในการรบัรอง 
คณุภาพ/ 
มาตรฐาน 

• พฒันา 
ผลติภณัฑ ์

• พฒันากระบวน 
การแปรรูป 
ผลติภณัฑ ์
 

(เอกชน) 
(รฐั / สถาบนั  

การศกึษาสนบัสนุน) 

• รบัรองคณุภาพ 
สนิคา้ 

•ขยายตลาด 
- โรงเรยีน 
- โรงพยาบาล 
- ตลาดตา่ง 
   ประเทศ 

• ประชาสมัพนัธ ์
- Roadshow 
- IT : website 

• พฒันา 
บรรจุภณัฑ ์
(เอกชน) 

• พฒันาการ 
หอ้งเย็น 
หตัถกรรม) 

• พฒันากระบวน 
การขนสง่สนิคา้  

(รฐั แตบ่รหิาร 
เชงิธุรกจิ) 

การพฒันาเกษตรอนิทรยี ์

1)    

2)    

1)    

2)    

1)    

2)    

1)    

2)    

1)    

2)    

โครงการปีงบประมาณ 2561 

 
- สรา้งมลูคา่ 
  เพิม่สนิคา้ 
  เกษตร 
- เพิม่รายได ้
  เกษตรกร 
- ความย ัง่ยนื 

เตรยีมการ 
เพาะปลกู  
& เก็บเกีย่ว 

แปรรปู Logistic ตลาด 

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) กิจกรรมต่างๆที่เกีย่วข้องกับการน าผลผลิต (Product)  หรือบริการ (Service) ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงผู้บริโภค
และสิ้นสุดการใช้ประโยชน์ของสนิคา้และบริการ 
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BACK UP 



12 กรกฎาคม 2559 44  www.nesdb.go.th 

• การพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุ่มวัยให้มีทักษะและความรู้ความสามารถ 
• การยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
• การลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและส่งเสริมใหค้นมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 
• การเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของสถาบันครอบครัวในการบม่เพาะคนให้มีคุณภาพ 
• การหล่อหลอมคนไทยให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีตามบรรทัดฐานของสังคมและ

ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจท าธุรกิจเพื่อสังคม 
• การสร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

แนวทางการพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

• การให้ความช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเป็นแต้มต่อแก่กลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ท่ีมีรายได้ต่ าสุด 
• การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบคลุมประชากรท่ัวประเทศ เพื่อขยายความคุ้มครองทาง สังคมและการ 

จัดสวัสดิการท่ีสามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้ 
• การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก 
• การก าหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในสังคมและเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มคนท่ีมีรายได้น้อยให้มีประสิทธิภาพ

เพิ่มข้ึน 
• การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาพ 
• การกระจายการให้บริการภาครัฐท้ังด้านการศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐาน และการจัดสวัสดิการในภูมิภาค  

ให้มีความครอบคลุมและท่ัวถึงท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมท้ังการจัดสรรทรัพยากรให้มีการกระจายตัว 
อย่างเป็นธรรม ตลอดจนการสร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจรวมท้ังกฎหมาย กฎ ระเบียบ ให้เกิดการแข่งขันท่ีเป็นธรรม 

• ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจท้ังในระดับชาติและระดับท้องถ่ิน  
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

แนวทางการพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

• การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 

• การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 

แนวทางการพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

• การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
• การบริหารจัดการน้ าเพื่อให้เกิดความสมดุล ยั่งยืน 
• แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
• ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
• พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
• สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ 
• บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
• การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

แนวทางการพัฒนา 



12 กรกฎาคม 2559 48  www.nesdb.go.th 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความม่ันคง 

• รักษาความมั่นคงภายใน 
• พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ 
• ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย 
• การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศดา้นความมั่นคง 
• การรักษาความมั่นคงของชาติทางทะเล 
• การรักษาความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม 
• การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

• ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มี
ขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

• ปรับปรุงกระบวกการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 

• เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 

• เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

• ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

• ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

แนวทางการพัฒนา 



12 กรกฎาคม 2559 50  www.nesdb.go.th 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

• การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนสง่ 
• การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
• การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
• การพัฒนาด้านพลังงาน 
• การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
• การพัฒนาสาธารณูปการด้านน้ าประปา 

แนวทางการพัฒนา 



12 กรกฎาคม 2559 51  www.nesdb.go.th 

• เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรม และผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 

• พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย  
และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

แนวทางการพัฒนา 
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• การพัฒนาภาค 
• การพัฒนาเมือง 
• การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  

แนวทางการพัฒนา 
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• เร่งพัฒนาการเชื่องโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคม ภายใต้ความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
• การพัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจและการบริการและการลงทุนที่มีสมรรถนะสูงและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค  
• การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) เพื่อขยายฐานการผลิต การค้า/การบริการ ของผู้ประกอบการไทย

สร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุนและ Know how ของไทย และพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นชาติการค้า (Trading Nation)  
• มุ่งเปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาค  

ที่มีความเสอมภาคกัน 
• การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
• บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศและภารกิจด้านการต่างประเทศ 
• การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์เพื่อเป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบาย

ระหว่างประเทศในเวทีโลก เพื่อรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยและมหาอ านาจต่างๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค 
• ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความม่ันคง 

แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค  


