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ยุทธศาสตร์ชาติสูผนฯ แโ  
ประทศเทยปี โ5ๆไ 
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พืไอ฿หຌบรรลุวิสัยทัศน์  
ประทศมีความมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน  

ปຓนประทศพัฒนาลຌว ดຌวยการพัฒนา 
ตามปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง 

น าเปสูการพัฒนา฿หຌคนเทยมีความสุข 

ละตอบสนองตอบตอการบรรลุ 
ซึไงผลประยชน์หงชาติ 

ความมัไนคง 

1 2 3 

4 5 6 

การสรຌางความสามารถ 
฿นการขงขัน 

การพัฒนาละ
สริมสรຌางศักยภาพคน 

การสรຌางอกาส 
ความสมอภาคละ

ทาทียมกันทางสังคม 

การสรຌางการติบต 
บนคุณภาพชีวิตทีไปຓน
มิตรตอสิไงวดลຌอม 

การปรับสมดุลละ
พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

#กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ โเ ปี ิพ.ศ. โ560 – โ5็9)  
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#ประทศเทยปี โ5็้ 

≤10 ยุทธศาสตร์ 

อันดับความสามารถ 
฿นการขงขัน 

ประทศรายเดຌระดับสูง 

13,000 
ดอลลาร์ สรอ./ปี 

การขยายตัว
GDP 

5-6% 

การสรຌางความสามารถ฿นการขงขนั 
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#ประทศเทยปี โ5็้ 

ยุทธศาสตร์ 

วัยสูงอาย ุคนทุกชวงวัย 

มีสุขภาวะทีไดี 
รียนรูຌตลอดชีวิต 

คุณภาพการศึกษา 

การพัฒนาละสริมสรຌาง
ศักยภาพคน 

ดใกมีความรูຌ 
สอดรับกับทักษะ 
฿นศตวรรษทีไ โแ 

มีความสุข 
มีรายเดຌพอพียง 
฿นการด ารงชีวิต 
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#ประทศเทยปี โ5็้ 

ยุทธศาสตร์ 

การสรຌางอกาสความสมอภาค 
ละทาทียมกันทางสังคม 

ลดความหลืไอมลๅ าทางสังคม 

0.36 
คาสัมประสิทธิ์ 

ความเมสมอภาค  
ิGini Coefficient)  

ดຌานรายเดຌ 

10% รวยสุด/ 
พืๅนทีไมากสุด 

10% จนสุด/ 
พืๅนทีไนຌอยสุด 

36.81% 
ของรายเดຌทัๅงหมด 

1.06% 
ของรายเดຌทัๅงหมด 

∆=34.9 ทา 

฿ 
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#ประทศเทยปี โ5็้ 

ยุทธศาสตร์ 

การปลอยกຍาซรือนกระจก สัดสวนพืๅนทีไปຆาเมຌ 

40% 
ของ 

พืๅนทีไประทศ 

ลดลง 
20-25% 

การสรຌางการติบตบนคุณภาพชีวิต 
ทีไปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม 
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#ประทศเทยปี โ5็้ 

ยุทธศาสตร์ 

ประทศอาซียนละ
ประชาคมลก การมือง ภัยคุกคามจาก

ภายนอก 

ความมัไนคง 

มีสถียรภาพ ลด/ปງองกัน ชืไอมัไน 
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#ประทศเทยปี โ5็้ 

ยุทธศาสตร์ 

กฎหมาย ระบียบ 
ละขຌอบังคับ การ฿หຌบริการประชาชน อันดับคอร์รัปชัน

฿นอาซียน 

2 

การปรับสมดุลละพฒันาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

Digital Service 
ตใมรูปบบ 

ชัดจน  
ทันสมัย  
ปຓนธรรม 
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ยุทธศาสตร์ชาติสูผนฯ แโ  
ประทศเทยปี โ5ๆไ 
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หลักปรัชญาของ 
ศรษฐกิจพอพียง 

พืไอ฿หຌกิดบูรณาการการพัฒนา 

฿นทุกมิติอยางสมหตุสมผล  
มีความพอประมาณ ละมี

ระบบภูมิคุຌมกันละการบริหาร
จัดการความสีไยงทีไดี  

คนปຓนศูนย์กลางการพัฒนา 

วิสัยทัศน์ภาย฿ตຌ 
ยุทธศาสตร์ชาติ โเ ปี 

ปງาหมายอนาคต 

ประทศเทยป ีโ5็้ 

น าเปสูการปฏิบัติ฿หຌกิด 

ผลสัมฤทธิ์อยางจริงจัง 
฿น 5 ปี ละตอยอด 

#หลักการส าคัญของผนฯ แโ 



26 กันยายน โ55้ 12  www.nesdb.go.th 

#ประทศเทยปี โ5ๆไ 

ยุทธศาสตร์ 

ผนปฏิรูป 

Thailand 4.0 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ 

ผนฯ12 SDGs ประชารัฐ 
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ๆ-ๆ-ไ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สูยุทธศาสตร์ของผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ 12 
ยุทธศาสตร์ชาติ โเ ปี 

ความมัไนคง 
  

สรຌางความสามารถ 
฿นการขงขัน  

พัฒนาละสรมิสรຌาง 
ศักยภาพคน  

สรຌางอกาสความสมอภาค 
ละทาทียมกันทางสังคม 

สรຌางการติบตบนคุณภาพ 
ชีวิตทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม  

การปรับสมดุลละพัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ แโ 

ความมัไนคง 
 

การสรຌางความขຌมขใงทางศรษฐกิจ
ละขงขนัเดຌอยางยัไงยืน 

การสรຌางความปຓนธรรม 
ลดความหลืไอมลๅ า฿นสังคม 

การสริมสรຌางละพัฒนา 
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

การติบตทีไปຓนมิตรกับสิงวดลຌอม
พืไอการพัฒนาอยางยัไงยืน  

การพิไมระสิทธิภาพละ
ธรรมาภิบาล฿นภาครัฐ 

การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
ละระบบลจิสติกส์ 

วิทยาศาสตร์ ทคนลยี 
วิจัยละนวัตกรรม 

การพัฒนาภูมิภาค มือง 
ละพืๅนทีไศรษฐกิจ  

การตางประทศ ประทศ
พืไอนบຌาน ละภูมิภาค    

#ประทศเทยปี โ5ๆไ 
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แเ ยุทธศาสตร ์ผนฯ แโ 
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คนเทย฿ฝຆดี มีวินัย สรຌางสรรค์
นวัตกรรม พึไงพาตนองเดຌอยางยัไงยืน 

#ยุทธศาสตร์ แ การสริมสรຌางละพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
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ยุทธศาสตร์ทีไ แ การสริมสรຌางละพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

IQ เมตไ ากวา
กณฑ์มาตรฐาน 

็เ% 

ดใก ็เ% EQ  
เมตไ ากวากณฑ์มาตรฐาน 

     + 
500  

PISA การอานพิไมปຓน 

      ่5%  

การคลอด฿นผูຌหญิงกลุม 

 อายุ แ5-แ้ ปี 
คดีอาญา 

ลดลง 
ลดลง 

สงสริม฿หຌดใกปฐมวัยมี
การพัฒนาทักษะทางสมอง
ละทักษะทางสั งคมทีไ
หมาะสม 

พัฒนาทักษะการคิดวิคราะห์
คิดสรຌ างสรรค์  ทักษะการ
ท างานละการ฿ชຌชีวิตทีไพรຌอม
ขຌาสูตลาดงาน 

ลดปัจจัยสีไยงดຌาน
สุขภาพละ฿หຌทุก
ภาคส วนค า นึ ง ถึ ง
ผลกระทบตอสุขภาพ 

ผลักดัน฿หຌสถาบัน
ทางสังคมมีสวนรวม
พัฒนาประทศอยาง
ขຌมขใง 
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เมทิๅง฿ครเวຌขຌางหลัง สรຌางสังคมปຓน
ธรรมละขຌมขใง 

#ยุทธศาสตร์ทีไ โ  การสรຌางความปຓนธรรมลดความหลืไอมลๅ า฿นสังคม 
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ยุทธศาสตร์ทีไ 2  การสรຌางความปຓนธรรมลดความหลืไอมลๅ า฿นสังคม 

นวทาง ปງาหมาย 
พิไมอกาส฿หຌกับกลุมประชากรรຌอยละ ไเ ทีไมี
รายเดຌตไ าสุด฿หຌขຌาถึงบริการทีไมีคุณภาพของรัฐ 

 - การขຌาถึงการศึกษา     - ปรับปรุงระบบการจัดกใบภาษี 
 - จัดบริการดຌานสุขภาพ   - พิไมบีๅยคนพิการละบีๅยผูຌสูงอายุ 
 - มีทีไดินท ากินของตนอง  

ไเ% 

กระจายการ฿หຌบริการภาครัฐ
ทัๅงดຌานการศึกษา สาธารณสุข 
ละสวัสดิการทีไมีคุณภาพ฿หຌ
ครอบคลุมละทัไวถึง 

การสริมสรຌางชุมชนขຌมขใงตาม
หลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง 
-สรຌางละพัฒนาผูຌน าชุมชน  
-ชุมชนมีสวนรวม฿นการจัดวัสดิการ 
-สงสริม฿หຌกิดชุมชนหงการรียนรูຌ      
บริการ ละจัดการทรัพยากร 

รายเดຌฉลีไยของประชากรทีไ
จนทีไสุด ไเ% พิไมขึๅนปีละ 

แ5% 

+ 

อัตราการขຌารียน฿นระดับการ 
ศึกษาขัๅนพืๅนฐานทากับรຌอยละ ้เ  

90% 
พิไ มศั กยภาพชุ มชนละ
ศรษฐกิจฐานราก฿หຌมีความ
ขຌมขใง 
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พัฒนาศรษฐกิจ฿หຌขຌมขใงละทัไวถึง 
พืไอมุงสูการมีรายเดຌสูง 

อยางมีสถียรภาพ ปຓนธรรม ละยัไงยืน  
ดຌวยนวัตกรรม 

#ยุทธศาสตร์ทีไ ใ การสรຌางความขຌมขใงทางศรษฐกิจละขงขันเดຌอยางยัไงยืน 
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ยุทธศาสตร์ทีไ 3 การสรຌางความขຌมขใงทางศรษฐกิจละขงขันเดຌอยางยัไงยืน 

ศรษฐกิจขยายตัวอยางมีสถียรภาพละยัไงยืน การสรຌางความขຌมขใง฿หຌศรษฐกิจรายสาขา 

ศรษฐกิจขยายตัวฉลีไย 

 5% 
รายเดຌตอหัวปຓน 

  
฿นปี 2564  
8,200USD 

ผลิตภาพการผลิตของ
ปัจจัยการผลิตดยรวม 

ตอปี 

2.5% ตอปี 

กรอบอัตรางินฟງอ 

2.5 ± 1.5 

ภาคกษตร อุตสาหกรรมละบริการ  
ขยายตัวฉลีไยเมตไ ากวา 
3%,4.5%,6% 

กษตรกรมีรายเดຌงินสดสุทธิ 
59,460 bath 
ตอครัวรือน 

พืๅนทีไทีไเดຌรับการพฒันาสู
มืองอุตสาหกรรมนิวศ 

จ านวน 15 พืๅนทีไ 

เมตไ ากวา 3 ลຌานลຌานบาท 

รายเดຌจากการทองทีไยว 

 ยกระดับการผลิตสินคຌากษตรละอาหารขຌา
สูระบบมาตรฐาน 

 ตอยอดความขຌมขใงของอุตสาหกรรมทีไมี
ศั ก ย ภ า พ ปั จ จุ บั น  พืไ อ ย ก ร ะ ดั บ เ ป สู
อุตสาหกรรมทีไ฿ชຌทคนลยีขัๅนสูง 

 วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 สริมสรຌางขีดความสามารถการขงขัน฿น

ชิงธุรกิจของภาคบริการ 
 ปรับปรุงกຌเขกฎหมายละกฎระบียบพืไอ

สงสริมการคຌาทีไป็นธรรมละอ านวยความ
สะดวกการคຌาการลงทุน  

 พิไมประสิทธิภาพของระบบการงินละ
สถาบันการงินทัๅง฿นตลาดงินละตลาดทุน
฿หຌ ส ามารถสนับสนุนการขยายตั วทาง
ศรษฐกิจ ลดตຌนทุน฿นการ฿หຌบริการ 

นวทางการพัฒนาทีไมีความส าคัญสูง 
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คืนสมดุลสูธรรมชาติ   
พืไอการพัฒนาทีไยัไงยืน 

#ยุทธศาสตร์ทีไ ไ การติบตทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมพืไอการพัฒนาอยางยัไงยืน 
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ยุทธศาสตร์ทีไ ไ การติบตทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมพืไอการพัฒนาอยางยัไงยืน 

พัฒนาหลักกณฑ์การปรับปรุงผนทีไนว 
ขตทีไดินของรัฐบบบูรณาการ ิOne Map)  

พิไมพืๅนทีไปຆาศรษฐกิจพืไอ฿หຌบรรลุป้าหมาย
รຌอยละ แ5 ของพืๅนทีไประทศ ดยสงสริม
การปลูกเมຌมีคาทางศรษฐกิจระยะยาว 

รงรัด฿หຌมีการประกาศ฿ชຌรางพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรนๅ า พ.ศ. ....  ละผนบริหาร
จัดการทรัพยากรนๅ า 
ผลักดันกฏหมายละกลเกพืไอการคัดยก
ขยะ สนับสนุนการปรรูปป็นพลังงาน 

ปรั บปรุ ง กฎหมายละพั ฒนา
ครงสรຌางพืๅนฐานมืองพืไอรองรับการ
ติบตทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม 

พัฒนามาตรการละกลเกพืไอ
สนับสนุนการลดกຍาซรือนกระจก
฿นทุกภาคสวน 

40% 

350,000 

75% 

+ 

7% 
+ 

พืๅนทีไปຆาเมຌ ไเ% 
ของพืๅนทีไประทศ 

พิไมพืๅนทีไชลประทาน 

ปลีะ ใ5เุเเเ เร 

ขยะมูลฝอยชุมชนเดຌรับการ
จัดการอยางถูกตຌอง ็5ั ื  

การปลอยกຍาซรือนกระจก฿นภาค   

พลังงาน ละคมนาคมขนสงลดลง 
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สริมสรຌางพืๅนฐานทีไมัไนคง 
฿นการพัฒนาประทศ 

#ยุทธศาสตร์ทีไ 5 การสริมสรຌางความมัไนคงหงชาติพืไอการพัฒนาประทศ สูความมัไงคัไง ละยัไงยืน 
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ยุทธศาสตร์ทีไ 5 การสริมสรຌางความมัไนคงหงชาติพืไอการพัฒนา
ประทศ สูความมัไงคัไง ละยัไงยืน 

ปกปງองละชิดชูสถาบันพระมหากษตัริย์ 
สังคมมีความสมานฉันท์ 
ประชาชน฿นจังหวัดชายดนภาค฿ตຌมีความ
ปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน 

ประทศเทยมีความพรຌอมตอการรับมือภัย
คุกคามทางทหาร  

ประทศเทยมีความสัมพันธ์ละความรวมมือ
ดຌานความมัไนคง฿นกลุมประทศนานาประทศ 

สริมสรຌางความปรองดองของคน฿นชาติละมี
กลเก฿นการตรวจสอบละพัฒนาภาคการมือง 

ปງองกันละกຌเขปัญหาความ
เม ส งบ฿น จังหวั ดชายดน
ภาค฿ตຌ ดยกระบวนการสันติ
สุ ข  น ว ท า ง สั น ติ วิ ธี  ล ะ
กระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน฿นพืๅนทีไบนพืๅนฐาน
ความตกตางทางอัตตลักษณ
ละชาติพันธุ์  

พัฒนาสริมสรຌางศักยภาพ
การปງองกันประทศ   

ส ง  ส ริ ม ค ว า ม ร ว ม มื อ กั บ
ตางประทศดຌานความมัไนคง 

อันดับความสีไยงจากการกอการรຌายตไ ากวา
อันดับทีไ โเ ของลก  

อันดับความสีไยงจากการจมตีดຌานเซบอร์
฿นตไ ากวาอันดับทีไ แเ ของลก 

ปງาหมาย 

สรຌางจิตส านึกของคน฿นชาติ฿หຌมีความหวงหน 
ละธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 

นวทาง 
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ประสิทธิภาพ ทันสมัย ปรง฿ส  
ปຓนธรรม 

#ยุทธศาสตร์ทีไ ๆ การบริหารจัดการ฿นภาครัฐ การปງองกันการทุจริตประพฤติมิชอบละธรรมาภิบาล฿นสังคมเทย 
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ยุทธศาสตร์ทีไ ๆ การบริหารจัดการ฿นภาครัฐ การปງองกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบละธรรมาภิบาล฿นสังคมเทย 

IMD 2nd  
of ASEAN 

CPI 50 
+ 

อปท.  เดຌรับรางวัลการ 
บริหารจัดการทีไดี 

ปรับปรุงครงสรຌาง 
หนวยงาน  
บทบาท  
ภารกิจ 
คุณภาพบุคลากรภาครัฐ 

ปรับปรุงกระบวนการ 
งบประมาณ  

สรຌางกลเก฿นการติดตาม
ตรวจสอบการงินการ
คลังภาครัฐ  

ปງองกันละปราบปราม ปฏิรูปกฎหมาย 

การทุจริตละประพฤติมิชอบ ละกระบวนการยุติธรรม 
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"ครงสรຌางพืๅนฐานกຌาวเกล  
พัฒนาเทยสูทศวรรษหนຌา" 

 

#ยุทธศาสตร์ทีไ  ็ การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานละระบบลจิสติกส์ 
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ยุทธศาสตร์ทีไ  ็ การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานละระบบลจิสติกส์ 

ลดความขຌมการ฿ชຌ  
พลังงานอยูทีไ  

็.็ 
ลดตຌนทุนลจิสติกส์ปຓน  
แโ % ของ GDP  

ปริมาณสินคຌาขຌา-ออก  
ณ ดานชานดน 

เมนຌอยกวา 5 %  
ขยายครงขายอินทอร์นใต฿หຌเดຌ  

่5%  
ของหมูบຌานทัไวประทศ 

ขยายก าลังการผลิตนๅ าประปา  
กระจายครงขายนๅ าประปา 
ขตนครหลวงแเเ % 

นวทาง 
การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
คมนาคมขนสง พัฒนาขนสงทาง
ราง ขนสงสาธารณะ ครงขายถนน 
ขนสงทาง อากาศ ขนสงทางนๅ า 

การพัฒนาระบบลจิสติกส์ 
พัฒนามาตรฐานการบริหาร
จัดการลจิสติกส์ การอ านวย
ความสะดวกทางการคຌา 

การพัฒนาดຌ านพลั งงาน  
พิไมประสิทธิภาพการ฿ชຌพลังงาน  
การ฿ชຌพลังงานทดทน สงสริม
เทยป็นศูนย์กลางพลังงาน 

การพัฒนาศรษฐกิจดิจิทัล    
สงสริมการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล
ทางธุรกิจ  สรຌางความมัไนคง
ปลอดภัยทางเซบอร์  
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รุกเปขຌางหนຌาดຌวยวิทยาศาสตร์ 
ทคนลยี วิจัย ละนวัตกรรม 

#ยุทธศาสตร์ทีไ  ่ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ ทคนลยี วิจัย ละนวัตกรรม 
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 สงสริมการลงทุน R &D ผลักดัน฿นชิง
พาณิชย์ละชิงสังคม  ลงทุนวิจัยละพัฒนากลุม
ทคนลยีทีไเทยมีศักยภาพ   พัฒนาตลาดทคนลยีละ
นวัตกรรมเทย สริมสรຌางระบบการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

 พัฒนา฿หຌปຓนผูຌประกอบการทางทคนลยี 
สงสริมการสรຌางสรรค์นวัตกรรมดຌานการออกบบละ
การจัดการธุรกิจ 

 พัฒนาสภาวะวดลຌอมของ วทน. ทัๅงดຌาน
บุคลากร  ครงสรຌาง พืๅนฐานทางวิทยาศาสตร์ละ
ทคนลยี ละการบริหารจัดการ  

ยุทธศาสตร์ทีไ  ่ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ ทคนลยี วิจัย ละนวัตกรรม 

นวทาง ปງาหมาย 

พิไมอันดับความสามารถการขงขันครงสรຌาง 
พืๅนฐาน วทน. ฿หຌอยู ฿นล าดับเมกิน ใเ 
พิไมสัดสวนคา฿ชຌจายการลงทุน 
พืไอการวิจัยละพัฒนาสูรຌอยละ แ.5 ของ GDP  

สัดสวนการลงทุน R &D  
อกชนตอรัฐป็น 70:ใเ 

โ5 คน :แเุเเเ คน  
บุคลากรดຌาน R &D =  
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กระจายความจริญสูภูมิภาค 

อยางสมดุล 

#ยุทธศาสตร์ทีไ  ้  การพัฒนาภาค มือง ละพืๅนทีไศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร์ทีไ  ้  การพัฒนาภาค มือง ละพืๅนทีไศรษฐกิจ 

ภาคหนือ: ปຓนฐานศรษฐกิจ 
                   สรຌางสรรค์มูลคาสูง 

ภาคตะวันออกฉียงหนือ: 
หลุดพຌนจากความยากจน 
สูปງาหมายการพึไงตนอง 

ภาคกลาง : ปຓนฐานศรษฐกิจชัๅนน า 

ภาค฿ตຌ :   
ปຓนฐานการสรຌาง
รายเดຌทีไหลากหลาย 

พัฒนามืองศูนย์กลาง
ของจังหวัด 

ป็นมืองนาอยูส าหรับคนทุกกลุม
฿นสังคม 

พัฒนาฟืຕนฟูพืๅนทีไบริวณ
ชายฝัດงทะลตะวันออก 

ป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลัก
ของประทศทีไขยายตัวอยางมีสมดุล  

พัฒนาพืๅนทีไศรษฐกิจ
฿หมบริวณชายดน 

ป็นประตูศรษฐกิจชืไอมยงกับ
ประทศพืไอนบຌาน 

ลดชองวางรายเดຌ
ระหวางภาค ละมี
การกระจายรายเดຌ
ทีไปຓนธรรม 

พิไมจ านวนมือง
ศู น ย์ ก ล า ง ขอ ง
จังหวัดปຓนมือง
นาอยู 

พืๅ น ทีไ ฐ า น 
ศรษฐกิจหลักมี
ระบบการผลิตทีไมี
ประสิทธิภาพสูง
ละปຓนมิตรตอ
สิไงวดลຌอม 

พิไมมูลคาการ
ลงทุน฿นพืๅนทีไ
ศรษฐกิจ฿หม
บริวณชายดน 

ปງาหมาย 
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฿ชຌจุดดน฿หຌปຓนประยชน์  
ขยายความรวมมือระหวางประทศ 

฿หຌขຌมขຌนพืไอ฿หຌกิดผลตอการพัฒนา
อยางตใมทีไ 

#ยุทธศาสตร์ทีไ แเ  ความรวมมือระหวางประทศพืไอการพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ทีไ แเ  ความรวมมือระหวางประทศพืไอการพัฒนา 

นวทาง 
การพัฒนาความชืไอมยง฿นดຌานตางโ  

GMS ACMECS IMT-GT BIMSTEC JDS ละอาซียน 

สงสริม฿หຌเทยปຓนฐาน
ของการประกอบธุรกิจ 
การบริการ ละการลงทุน 

การสงสริมการลงทุน
เทย฿นตางประทศ 

การสรຌางความปຓนหุຌนสวนการ
พัฒนากับประทศ฿นอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค ละนานาประทศ 

ปງาหมาย 

การชืไอมยงตามนวระบียงศรษฐกิจ 

ประทศเทยปຓนหุຌนสวนการพัฒนาทีไ
ส าคัญทุกระดับ 

ระบบหวงซมูลคา฿นอนุภูมิภาคละ
ภูมิภาคอาซียน 

ประทศเทยปຓนฐานศรษฐกิจ การคຌา
ละการลงทุนทีไส าคัญ 
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ยุทธศาสตร์ทีไ ้ 

การพัฒนาภาค มือง ละพืๅนทีไศรษฐกิจ 

฿นผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ แโ 

กระจายความจริญสูภูมิภาคอยางสมดุล 
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 พัฒนาละฟืຕนฟูฐานศรษฐกิจหลัก 

พืๅนทีไศรษฐกิจ฿หมขงขันเดຌ 

• พืไอกระจายความจริญ
ละอกาสทางศรษฐกิจ
เปสูภูมิภาคอยางทัไวถึง
มากขึๅน 

• พืไอพัฒนามืองศูนย์กลางของจังหวัด 
฿หຌป็นมืองนาอยูส าหรับทุกกลุม 

• พืไอพัฒนาละฟ้ืนฟูพืๅนทีไฐานศรษฐกิจหลัก 
฿หຌขยายตัวอยางป็นมิตรตอสิไงวดลຌอม  
ละพิไมคุณภาพชีวิตของคน฿นชุมชน 

• พืไอพัฒนาพืๅนทีไศรษฐกิจ
฿หม฿หຌสนับสนุนการพิไมขีด
ความสามารถ฿นการขงขัน
ละการพัฒนา฿นพืๅนทีไอยาง
ยัไงยืน 

พัฒนามืองนาอยูส าหรับคนทุกกลุม 

กระจายความจริญสูภูมิภาค 

กระจายความจริญสูภูมิภาคอยางสมดุล 

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาภาค มือง ละพืๅนทีไศรษฐกิจ  

วัตถุประสงค์  
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ลดชองวางรายเดຌระหวางภาคละมีการ
กระจายรายเดຌทีไปຓนธรรมมากขึๅน 

•ผลิตภัณฑ์ภาคตอหัวระหวางภาคลดลง  
•สัมประสิทธิ์การกระจายรายเดຌระดับภาคลดลง 
        

พิไมจ านวนมืองศูนย์กลางของจังหวัดปຓน
มืองนาอยูส าหรับคนทุกกลุม฿นสังคม  

• คาฉลีไยสารอินทรีย์ระหยงาย฿นพืๅนทีไอุตสาหกรรมหลัก 
บริวณมาบตาพุดเมกินกณฑ์มาตรฐาน 

• ขຌอรຌองรียนของประชาชนกีไยวกับผลกระทบ 
จากการประกอบการ฿นพืๅนทีไลดลง     

พืๅนทีไฐานศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตทีไ มี
ประสิทธิภาพสูงละปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม  

• มืองศูนย์กลางของจังหวัดทีไเดຌรับการพัฒนาป็น
มืองนาอยูพิไมขึๅน 

• มูลคาการลงทุน฿นพืๅนทีไศรษฐกิจพิศษชายดนพิไมขึๅน
รຌอยละ โเ 

• สถานประกอบการทีไจดทะบียน฿นพืๅนทีไศรษฐกิจ฿หม
พิไมขึๅน 

พิไมมูลคาการลงทุน฿นพืๅนทีไศรษฐกิจ฿หม
บริวณชายดน 

ปງาหมายทีไ แ 

ปງาหมายทีไ โ 

ปງาหมายทีไ ใ 

ปງาหมายทีไ ไ 

ปງาหมายละตัวชีๅวัด 

ตัวชีๅวัด 

ตัวชีๅวัด ตัวชีๅวัด 

ตัวชีๅวัด 
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นวทางการพัฒนา 
การพัฒนาภาค 

 

 

   

 

 

 

แ.แ ภาคหนือ แ.โ ภาคตะวันออกฉียงหนือ แ.ใ ภาคกลาง แ.ไ ภาค฿ตຌ 

การพัฒนาพืๅนทีไศรษฐกิจ การพัฒนามือง 

1 

2 3 
โ.แ นวทางการพัฒนาหลัก 

โ.โ นวทางการพัฒนามืองส าคัญ 

ใ.แ พืๅนทีไบริวณชายฝัດงทะลตะวันออก 

ใ.โ พืๅนทีไศรษฐกิจพิศษชายดน  
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4 

1 2 

3 

ฐานศรษฐกิจสรຌางสรรค์มูลคาสูง 
แ.แ นวทางการพัฒนาภาคหนือ 

พัฒนาการท องทีไ ยว฿หຌ มี
คุณภาพละความยัไงยืน 

พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทาง
การกษตร ละสรຌางมูลคาพิไม 

ฟืຕนฟูทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม 

พัฒนาระบบการดูลผูຌสูงอายุ 

แ. การพัฒนาภาค 

http://www.google.co.th/url?url=http://woodlandthai.blogspot.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjwsbPM0u3NAhWFvo8KHWiYA9oQwW4IFTAA&usg=AFQjCNG7_nhQsBSWmp3ZKqT56Vy7NGVj5w
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พิไมศักยภาพการผลติสนิคຌา
กษตรสูมาตรฐานกษตร

อินทรีย์ละอาหารปลอดภัย 

พัฒนาอุตสาหกรรมกษตร
ปรรูปเปสูผลิตภัณฑ์ทีไมี

มูลคาพิไมสูง  

ยกระดับการทองทีไยว 

สูนานาชาติ  
พิไมประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการนๅ าพืไอการ
พัฒนาทีไยัไงยืน 

แ.โ นวทางการพัฒนาภาคตะวันออกฉียงหนือ 

ฟืຕนฟูปຆาเมຌ฿หຌอุดมสมบูรณ์
ละรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ฿นพืๅนทีไตຌนนๅ า 

กษตร อุตสาหกรรม 1 2 3 4 5 ทองทีไยว นๅ า ปຆาเมຌ 

หลุดพຌนความยากจน 
สูการพึไงตนอง 

แ. การพัฒนาภาค ิตอี 
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 พิไ ม ค ว า ม ส า ม า ร ถ 
การข ง ขั นของฐาน
อุตสาหกรรมดิม ละ
ส ง  ส ริ ม ก า ร พั ฒ น า
อุตสาหกรรมหงอนาคต 

พัฒนา คุณภาพล ะ
ม า ต ร ฐ า น ก า ร ผ ลิ ต
อาหารละสินคຌากษตร
฿หຌ ทั น สมั ย ล ะ  ปຓ น
สากล  

ปรับปรุงมาตรฐานสินคຌา
 ล ะ ธุ ร กิ จ บ ริ ก า ร
ทองทีไยว฿หຌมีคุณภาพ
ละภาพลั กษณ์ ทีไ เดຌ
มาตรฐานสากล 

 พิไ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ระบบบริหารจัดการนๅ า
 กຌ เ ข ปั ญ ห า นๅ า ฿ น 
ภาคตะวันออก ละ
ภาคกลางตอนบน 

กษตร อุตสาหกรรม ทองทีไยว นๅ า 

แ.ใ นวทางการพัฒนาภาคกลาง 

1 2 3 4 ฐานศรษฐกิจชัๅนน า 

แ. การพัฒนาภาค ิตอี 
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ฐานการสรຌางรายเดຌทีไหลากหลาย 

สริมสรຌางความขຌมขใง
ภาคการกษตร 

ยกระดับรายเดຌจากการทองทีไยว
฿หຌติบตอยางตอนืไอง 

วางระบบปງองกันละกຌเขความ
สืไอมทรมทรัพยากรฯ ละ สวล. 

พัฒนาศรษฐกิจจังหวัดชายดน 

฿หຌปຓนพืๅนทีไศรษฐกิจฉพาะ 

1 2 

3 4 

แ.ไ นวทางการพัฒนาภาค฿ตຌ 

แ. การพัฒนาภาค ิตอี 
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п阿คх亜пйลыгояр ш娃鯵Ц穐хгล威ыпг阿 茜цсчЯР娃Чг阿 茜г娃зё亜ЦшюгхР сюииш亜ж亜св姶й悪оค ш亜ж亜св姶йР亜сп阿ค挨во亜м穐ลюёя鯵хе哀Ц  
茜з威зคх亜пшыгคล威ыЦРяиыядลяРчв์ คх亜пщล亜Рщล亜р 穐ลюцяРро亜мСыЦ茜п愛ыЦ изм愛梓зЯ亜зР亜сп阿ш委хзс委хпСыЦё挨Ро亜คш委хз  

мябз亜茜п愛ыЦц姶зр์Рล亜ЦСыЦЧяЦщхяг握щ威茜й็з茜п愛ыЦз委亜ыр姶委ш 亜щсяиคзё挨РРล挨委п握зшяЦคп 

โ. การพัฒนามือง 
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мябз亜шо亜м穐хгล威อп茜п愛อЦц姶зр์Рล亜Ц 

СอЦЧяЦщхяг握щ威茜й為з茜п愛อЦз委亜อр姶委  
ш 亜щсяиคзё挨РРล挨委п握зшяЦคп 

ш委Ц茜шс娃пР亜сЧягР亜сш娃鯵Ц穐хгล威อп茜п愛อЦ 
อр委亜Цп阿и姶св亜Р亜с о亜р握д威Р亜сп阿ш委хзс委хп
СอЦш委хзРล亜Ц ш委хзё威อЦе娃鯵з  
о亜คйсюช亜шяЦคп 穐ลюо亜ค茜อРชз 

茜м娃鯵пйсюш娃ёж娃о亜м 

Р亜с握Щ威мลяЦЦ亜з握з茜Сд茜п愛ыЦ 

ш委Ц茜шс娃пР亜с握Щ威з梓 亜ыр委亜Цйсющряг 

茜м愛鯵ыЩ委хрลгпลм娃чё亜Цз梓 亜 

ЧягР亜сСрюп姶ลлыр 
ыр委亜ЦคсихЦЧс 

Чягсюииш亜ж亜св姶й悪оคш亜ж亜св姶йР亜сё阿鯵п阿ค挨во亜м 

мябз亜шо亜м穐хгล威ып茜п愛ыЦ穐ลю悪คсЦшс威亜Цм愛梓зЯ亜з 

茜м愛鯵ыР亜с握Щ威Ц亜зСыЦคзё挨РРล挨委п握зшяЦคп 

茜м娃鯵пм愛梓зё阿鯵ш阿茜С阿рх 

茜м娃鯵пคх亜пйลыгоярСыЦйсюЩ亜Щз 
Чягсюииис娃Р亜сшяЦคпё阿鯵渥г威п亜дсЯ亜з 

1 2 

                                               穐зхё亜ЦР亜смябз亜щลяР Р亜смябз亜茜п愛อЦ 
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3 

4 

5 

мябз亜сюииСзш委Цш亜ж亜свю握з茜Сд茜п愛อЦ 

сяРч亜อядลяРчв์СอЦ茜п愛อЦ穐ลюшс威亜Цค挨вค委亜СอЦ
ёсямр亜Рс茜м愛鯵อРсюЧ亜рс亜р渥г威握щ威คз握зё威อЦе娃鯵з 

茜м娃鯵пйсюш娃ёж娃о亜мР亜сис娃щ亜сЧягР亜с茜п愛อЦ 

• 握щ威йсюЩ亜Щз茜С威亜е哀Цис娃Р亜ссюииСзш委Цш亜ж亜свюЪ哀鯵Цп阿д威зё挨зд鯵 亜穐ลю 
茜й็зп娃дсРяиш娃鯵Ц穐хгล威ып 

• ш委Ц茜шс娃пคх亜пшюгхРйลыгояр握зР亜с茜г娃зё亜ЦСыЦคзё挨РЩ委хЦхяр穐ลюк姶威м娃Р亜с 
• ш委Ц茜шс娃пคх亜п茜Щ愛鯵ып悪рЦсющх委亜Ц茜п愛ыЦ穐ลюЩзиё 

• ыз挨сяРч์ ш愛иш亜зйсю茜мв阿 хябзжссп ше亜йัдрРсспм愛梓зи威亜з 穐ลю茜п愛ыЦ茜Р委亜  
• мябз亜茜п愛ыЦ คхиค姶委РяиР亜сш委Ц茜шс娃пР亜с茜с阿рзс姶威СыЦЩ挨пЩз 
• шс威亜Ц穐ลю握Щ威йсю悪рЩз์Ч亜Р茜ыРลяРчв์茜п愛ыЦ茜м愛鯵ышзяишз挨зР亜смябз亜шяЦคп穐ลю

茜цсчЯР娃Ч茜п愛ыЦ   

• схпыЦค์РсйРคсыЦш委хзё威ыЦе娃鯵з握з茜Сд茜п愛ыЦ握щ威п阿Сз亜г茜щп亜юшп 茜м愛鯵ыйсюш娃ёж娃о亜м 
握зР亜сис娃щ亜с穐ลю握щ威ис娃Р亜с 

• 茜шс娃пшс威亜ЦС阿гคх亜пш亜п亜сеСыЦыЦค์РсйРคсыЦш委хзё威ыЦе娃鯵з穐ลюคх亜пс委хпп愛ысющх委亜ЦРяз 

• щз委хрЦ亜зш委хзРล亜Цшзяишз挨зг威亜зх娃Щ亜Р亜с穐ลюЦийсюп亜в 
• ш委Ц茜шс娃пР亜смябз亜茜п愛ыЦ穐иип阿ш委хзс委хп 

                                        穐зхё亜ЦР亜смябз亜щลяР (д委อ) Р亜смябз亜茜п愛อЦ 
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มืองชายดน 

มืองบริวณชุมทาง 
มืองศูนย์กลาง 

พัฒนาพืๅนทีไรอบสถานีขนสงระบบราง ละ
บริวณมืองชายดนทีไมีศักยภาพ รวมทัๅงบริวณ
฿กลຌพืๅนทีไขตศรษฐกิจพิศษชายดน  

ศูนย์กลางการคຌา การบริการ 
ธุรกิจสุขภาพ การศึกษา 
ละธุรกิจดຌานดิจิทัล 

มืองนาอยูละอืๅอตอการ
ขยายตัวทางศรษฐกิจ 
รวมทัๅงการปลีไยนปลง
ของสังคมละสิไงวดลຌอม 

มืองศูนย์กลางการคຌา  
การลงทุน การบริการ
สุขภาพ ละศูนย์กลาง
การศึกษา 

มืองศูนย์กลางธุรกิจ พาณิชย์  
ขนสง ลจิสติกส์  สุขภาพ 
การศึกษา ละทีไอยูอาศัย 

茜п愛ыЦш 亜คяЬ穐ลю茜п愛ыЦсыише亜з阿Сзш委Цсюиис亜Цё阿鯵п阿цяРро亜м 22 茜п愛ыЦ 

                                             穐зхё亜ЦР亜смябз亜茜п愛อЦш 亜คяญ Р亜смябз亜茜п愛อЦ 
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茜с委ЦсягР亜с穐Р威йัญщ亜
пลм娃ч穐ลюш娃鯵Ц穐хгล威อп   

шзяишз挨зР亜смябз亜
อ挨дш亜щРссп茜ёค悪з悪ลр阿
ชя梓зш姶Ц茜й為зп娃дсд委อ 

ш娃鯵Ц穐хгล威อп 

茜м娃鯵пцяРро亜мР亜с
ё委อЦ茜ё阿鯵рхё亜Цёю茜ล
茜ช愛鯵อп悪рЦлั畏Ц 

อ委亜х渥ёр 

• мябз亜ё委亜茜с愛ы茜ныс์с阿鯵穐ลюё委亜茜с愛ы
ш 亜с亜Ьё阿鯵ёязшпяр渥г威п亜дсЯ亜зш亜Рล • Р 亜Ряиг姶穐ลдсхЧшыи悪сЦЦ亜зы挨дш亜щРссп

握щ威г 亜茜з娃зР亜сд亜псю茜и阿ри РЭщп亜р 穐ลю
п亜дсЯ亜зш娃鯵Ц穐хгล威ып 

• ш委Ц茜шс娃пР亜сп阿ш委хзс委хпо亜คйсюЩ亜Щз 
ыЦค์РсйРคсыЦш委хзё威ыЦе娃鯵з握зР亜сд娃гд亜п
дсхЧшыи茜л้亜сюхяЦค挨во亜мш娃鯵Ц穐хгล威ып 

• мябз亜穐ลю茜Щ愛鯵ып悪рЦсюииС威ып姶ล穐ลюсюии
д娃гд亜п茜л้亜сюхяЦค挨во亜мш娃鯵Ц穐хгล威ып 

• ลгР亜сйล委ырпลм娃ч 

• 握Щ威мลяЦЦ亜зыр委亜Цп阿йсюш娃ёж娃о亜м  

• Ср亜рм愛梓зё阿鯵ы挨дш亜щРссп握зс姶й穐ииз娃คпэ 

• мябз亜Рล挨委пы挨дш亜щРсспё阿鯵п阿РсюихзР亜с
Р亜скล娃д茜Щ愛鯵ып悪рЦРяз 

• п阿Р亜сЧягР亜скяЦ茜п愛ыЦ穐ลюР亜сияЦคяи握Щ威 

• Чягдя梓ЦРыЦё挨з茜м愛鯵ыг姶穐ลЩ挨пЩз 

• 茜шс娃пшс威亜ЦР亜сп阿ш委хзс委хпСыЦйсюЩ亜Щз 
ш委хзё威ыЦе娃鯵з  

мябз亜н้ืзн姶握щ威茜й็зЯ亜зР亜скล娃ды挨дш亜щРсспщลяРСыЦйсю茜ёцё阿鯵Ср亜рдяхыр委亜Цп阿шпг挨ล 
5 穐зхё亜Ц 

ใ. การพัฒนาพืๅนทีไศรษฐกิจ ใ.แ  นวทางการพัฒนาพืๅนทีไชายฝัດงทะลตะวันออก 
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• Ср亜рС阿гคх亜пш亜п亜сеСыЦ悪คсЦшс威亜Цм愛梓зЯ亜з
г威亜зР亜сСзш委Цё挨Рс姶й穐ии  

• 茜Щ愛鯵ып悪рЦшз亜пи娃з 3 穐щ委Ц  
(ш挨хссво姶п娃 гыз茜п愛ыЦ穐ลюы姶委дю茜о亜) 

• 茜Щ愛鯵ып悪рЦР亜сคпз亜คпСзш委Ц  
(ё亜ЦиР ё亜Цс亜Ц ё亜Ц茜с愛ы穐ลюы亜Р亜ц)  

• мябз亜сюииш亜ж亜св姶й悪оค ш亜ж亜св姶йР亜с 
悪คсЦС委亜рз梓 亜 сюии渥нн้亜 茜ёค悪з悪ลр阿ш亜сшз茜ёц 

• ЧягР亜сш娃鯵Ц穐хгล威ып (Срю з梓 亜茜ш阿р) 

• йсяийс挨Цค挨во亜мР亜сц哀Рч亜г威亜зы亜Щ阿хц哀Рч亜 
х娃цхРссп穐ลю茜ёค悪з悪ลр阿 

• рРсюгяиис娃Р亜сш亜ж亜свш挨С 

ш委Ц茜шс娃пР亜с茜Щ愛鯵ып悪рЦо亜ค茜цсчЯР娃Ч
щลяРРяи茜цсчЯР娃ЧЩ挨пЩз (ы挨дш亜щРссп 
ис娃Р亜с 穐ลюР亜сё委ыЦ茜ё阿鯵рх) 

мябз亜悪คсЦшс威亜Ц
м愛梓зฐ亜зё亜Ц茜цсчฐР娃Ч 
шяЦคп 穐ลюш娃鯵Ц穐хгล威อп   

РсюЧ亜ркลйсю悪рชз์
Ч亜РР亜смябз亜握щ威穐Р委
йсюช亜ชз握зм愛梓зё阿鯵 

ไ ไ 5 5 

ใ.แ  นวทางการพัฒนาพืๅนทีไชายฝัດงทะลตะวันออก ิตอี 
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ш委Ц茜шс娃п穐ลюอ 亜зхрคх亜пшюгхР
Р亜сลЦё挨з握зм愛梓зё阿鯵 SEZ ช亜р穐гз  

мябз亜Р娃ЧРсспё亜Ц茜цсчฐР娃Чё阿鯵茜й為зп娃дсРяи
ш娃鯵Ц穐хгล威อп 穐ลю茜щп亜юшпРяицяРро亜мм愛梓зё阿鯵 

ш委Ц茜шс娃п握щ威о亜คйсюช亜ชз穐ลюо亜ค阿 
Р亜смябз亜п阿ш委хзс委хп穐ลю渥г威сяийсю悪рชз์ 

ис娃щ亜сЧягР亜сёсямр亜Рсжсспช亜д娃穐ลю
ш娃鯵Ц穐хгล威อпо亜р握д威РсюихзР亜сп阿ш委хзс委хп 

1 
2 

3 
4 

茜Сдмябз亜茜цсчฐР娃Чм娃茜цч  
10 м愛梓зё阿鯵 

握щ威ш娃ёж娃йсю悪рЩз์  дя梓Цц姶зр์ис娃Р亜с茜и芦г茜шс芦Ч  Р 亜щзгР亜с握Щ威
йсю悪рЩз์м愛梓зё阿鯵握щ威шыгคล威ыЦРяиР娃ЧРссп茜й้亜щп亜р  穐ลю
мябз亜茜п愛ыЦЩ亜р穐гзсыЦсяи  

ыз挨сяРч์+н้ืзн姶 ёсямр亜РсжсспЩ亜д娃ш娃鯵Ц穐хгล威ып  
穐Р威йัЬщ亜Срюп姶ลлыр  ш委Ц茜шс娃пР亜с ลг握Щ威 握Щ威Ъ梓 亜 з 亜Рลяип亜握Щ威握щп委  
п阿п亜дсР亜сคхиค挨пкลРсюёиё阿鯵ы亜Чп阿д委ым愛梓зё阿鯵сыизыР  SEZ  

мябз亜Р娃ЧРсспР亜скล娃д Р亜сค威亜 悪ลЧ娃шд娃Рш์ ис娃Р亜с 
ё委ыЦ茜ё阿鯵рх  рРсюгяиค挨во亜м悪гр握Щ威茜ёค悪з悪ลр阿сюгяиш姶Ц 
穐ลюх娃Чярмябз亜  

茜м娃鯵пцяРро亜мх娃ш亜щР娃ЧЩ挨пЩз穐ลюк姶威йсюРыиР亜с  握щ威о亜คйсюЩ亜шяЦคпп阿
ш委хзс委хп мябз亜悪คсЦшс威亜Цм愛梓зЯ亜зё亜ЦшяЦคп  

3.2 穐зхё亜ЦР亜смябз亜м愛梓зё阿鯵茜цсчฐР娃Чм娃茜цчช亜р穐гз 

мябз亜м愛梓зё阿鯵茜цсчฐР娃Ч握щп委ис娃茜хвช亜р穐гз茜й為зйсюд姶茜цсчฐР娃Ч茜ช愛鯵อп悪рЦ 

Ряийсю茜ёц茜м愛鯵อзи威亜з握щ威茜Чс娃ญ茜д娃и悪дอр委亜Цря鯵Цр愛з穐ลю茜Р娃гкลё阿鯵茜й為зс姶йжссп 
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พืๅนทีไฐานศรษฐกิจหลัก ภาคละมือง 

ผนพัฒนาจังหวัด ผนพัฒนากลุมจังหวัด ผนปฎิบัติการพืไอลดละขจัดมลพิษ
฿นขตควบคุมมลพิษ จ.ระยอง 

ผนพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 
ละการขนสง฿นพืๅนทีไ ESB 

      

ผนบูรณาการ 
งบประมาณ SEZ  

 

ผนพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
ละดานศุลกากร 

ผนพัฒนา 

นิคมอุตสาหกรรม 

ผนบริหารจัดการ 
รงงาน 

ผนบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษชายดน 

ผนรองรับการพัฒนา 
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ผนงานละครงการส าคัญ 
แ. ครงการพัฒนากลุมทองทีไยวอารยธรรมลຌานนาสูการทองทีไยว 

ชิงสรຌางสรรค์ 

โ.  ครงการสงสริมกษตรปลอดภัยภาคหนือตอนลาง 
ใ. ครงการบริหารจัดการวัสดุหลือ฿ชຌทางการกษตรพืไอปງองกัน 

ปัญหาหมอกควัน฿นภาคหนือ 

ไ. ครงการขับคลืไอนกษตรอินทรีย์ละพัฒนานวัตกรรมการปรรูป
สินคຌากษตร฿นภาคตะวันออกฉียงหนือ 

5. ครงการบริหารจัดการนๅ าบบบูรณาการพืไอการพัฒนาทีไยัไงยนื฿น
ภาคตะวันออกฉียงหนือ 

ๆ. ครงการยกระดับกิจกรรมละบริการดຌานการทองทีไยวชายทะล
นานาชาติภาคกลาง 

็. ครงการยกระดับคุณภาพกระบวนการผลิตละการปรรูปสินคຌา
กษตร฿หຌเดຌมาตรฐาน ละปลอดภัย  

่. ครงการปງองกันละกຌเขปัญหาการกัดซาะชายฝัດงทะลภาคกลาง
บบมีสวนรวม 

้. ครงการพัฒนาละสงสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราภาค฿ตຌ 
แเ.ครงการพิไมผลผลิตปาล์มนๅ ามันละพืๅนกษตร฿นพืๅนทีไจังหวัด

ชายดนภาค฿ตຌ  

แแ.ครงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตคนืๅอศรีวิชัยภาค฿ตຌฝัດงอาวเทย 

แโ.ครงการพัฒนามืองมรดกลกละหลงทองทีไยวชิงประวัติศาสตร์
อารยธรรมศรีวิชัยจังหวัดนครศรีธรรมราช 

แใ.ครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการพาะลีๅยงกุຌงละสัตว์นๅ าชายฝัດงทีไ
ปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม 

แไ.ครงการสงสริมการทองทีไยวชืไอมยงภาค฿ตຌฝัດงอันดามัน อาวเทย 
ละหลงทองทีไยวตอน฿นทีไมีศักยภาพ 

แ5.ครงการพัฒนาหลงทองทีไยวชิงสุขภาพ 

แๆ.ครงการปງองกันละกຌเขปญัหาการกัดซาะชายฝัດงทะลภาค฿ตຌ
บบมีสวนรวม 

แ็.ครงการปรบัปรงุละพัฒนาสภาพวดลຌอมมือง 
แ่.ครงการติดตามตรวจสอบละกຌเขปญัหาสารอินทรีย์ระหยงาย

฿นพืๅนทีไมาบตาพุดละบริวณ฿กลຌคียง จังหวัดระยอง 
แ้.ครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม฿นพืๅนทีไบริวณชายฝัດงทะล

ตะวันออก 

โเ.ครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม฿นขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษ
สระกຌว ตาก สงขลา ละหนองคาย 
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กระบวนการปลงผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ แโ สูการปฏิบัติ฿นระดับพืๅนทีไ 

กลัไนกรอง ประสาน บูรณาการ 
จัดท านยบาย ผนพัฒนาฯ 

  
  

 

จังหวัด/ 
กลุม จ. 

ชาติ 

การจัดท างบประมาณ ผนพัฒนา กลเกการด านินงาน ระดับ 

คณะกรรมการ 
หมูบຌาน 

ทบทวนผนชุมชน/หมูบຌาน 
• ผนพัฒนาทຌองถิไน 

• ผนชุมชน / หมูบຌาน 
 

 

ผนพัฒนาอ าภอ 

 

ผนพัฒนาจังหวัด/   
กลุมจังหวัด ระยะ ไ ปี 

ประชาคม 
ชุมชน 

ศึกษาปัญหา/ความตຌองการ 
ของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ชาติ โเ ปี นยบายรัฐบาล   
ผนฯ แโ ผนรายสาขา 

นยบาย / ทิศทางการ
พัฒนาระดับชาติ 
ยุทธศาสตร์ภาค 

อ.ป.ท. กลัไนกรอง บูรณาการ 
ผนชุมชน / หมูบຌาน 

จัดท าผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาจังหวัด / กลุม จ. 

ิก.ค.-ก.ย.ี 
 ก.บ.อ. 

ละ อ.ก.อ. 
รวบรวมปัญหา ความตຌองการอ าภอ 

กลัไนกรอง บูรณาการผนทຌองถิไน 
                 ิม.ย.-มิ.ย.ี 

ก.บ.จ. / ก.บ.ก. 

รัฐบาล  
ก.น.จ. / สศช. 

ราชการ 
สวนกลาง 

อปท. จัดท าผนพัฒนาทຌองถิไน 
ระยะ ใ ปี 

ิมืไอประกาศ฿ชຌผนพัฒนา 
จ./กลุม จ. ระยะ ไ ปีี 

ค าของบประมาณประจ าปี 
ของ จ./กลุม จ. 

ผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ของ จ./กลุม จ. 

ค าของบประมาณ 
ระดับกระทรวง 

งบประมาณ 
จังหวัด กระทรวง อปท. อกชน 

ครม. 
฿หຌความหในชอบ 

แ 

โ 

ใ 

ใ 

อ าภอ 

ทຌองถิไน 

/ทຌองทีไ 

โ 

แ 

ก.น.จ. หในชอบ 
อ.ก.น.จ. กลัไนกรอง 

 ิม.ค.-พ.ค.ี 
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ขัๅนตอนละวิธีการปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค มือง ละพืๅนทีไศรษฐกิจสูการปฏิบัติ  
ระดับจังหวัดละกลุมจงัหวัด 

1 2 3 4 5 6 

ศึกษารวบรวม
ขຌอมูล 

พืไอวิคราะห์
สถานการณ์การ
ปลีไยนปลงละ

ผลกระทบการพัฒนาทีไ
ชืไอมยงกับ 

นวทางการพัฒนาทีไ
จังหวัดละกลุมจังหวัด

มีความกีไยวขຌอง  

ก าหนดกิจกรรม 
การด านินงาน 

฿หຌชืไอมยงกับ 
นวทางการพัฒนา 

ป้าหมาย ละตัวชีๅวัด
ของยุทธศาสตร์ฯ 

ดยฉพาะขຌอมูลการ
ขับคลืไอนยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคสูการ

ปฏิบัติ 

จัดท า 
ผนปฏิบัติการ 

ภาย฿ตຌหลักการทีไยึดพืๅนทีไ 
ภารกิจ ละการมีสวน

รวม พืไอป็นกรอบ฿นการ
ก าหนดผนงานครงการ
ทีไมีป้าหมายละตัวชีๅวัด

ความส ารใจ 

กบก. กบจ. ก าหนด
นวทางการติดตาม

ประมินผล 

ด านินการตาม
ผนปฏิบัติการ 

จังหวัด 
กลุมจังหวัด ด านินการ
ตามผนปฏิบัติการของ
หนวยงานละภาคีการ

พัฒนา 
 

ดยยึดป้าหมาย 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 
ตลอดจนตัวชีๅวัด

ความส ารใจ ป็นกรอบ
฿นการติดตาม
ประมินผล 

 

ติดตาม
ประมินผล 

• ระดับยุทธศาสตร์ 
• ระดับผนงาน

ครงการ  
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การขับคลืไอนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคสูการปฏิบัต ิ

穐зхё亜ЦР亜смябз亜щลяР 穐зхё亜ЦР亜смябз亜сอЦ 
м愛梓зё阿鯵 

Рล挨委пЧяЦщхяг ЧяЦщхяг 

1. мябз亜Р亜сё委ыЦ茜ё阿鯵рх握щ威п阿ค挨во亜м穐ลю
คх亜пря鯵Цр愛з п阿ж挨сР娃Чис娃Р亜сд委ы茜з愛鯵ыЦРяиР亜с
ё委ыЦ茜ё阿鯵рхис娃Р亜сш挨Со亜м穐ลюР亜сц哀Рч亜ё阿鯵
渥г威п亜дсЯ亜з схпёя梓Цкล娃доява์шс威亜Цшссค์
ё阿鯵шс威亜Цп姶ลค委亜茜м娃鯵пш姶Ц 

1) мябз亜Рล挨委пё委ыЦ茜ё阿鯵рхы亜сржсспล威亜зз亜穐ลю
Рล挨委пЩ亜д娃мязж挨์ 

  茜Щ阿рЦ握щп委 ล 亜м姶з ล 亜й亜Ц 
穐п委ь委ыЦшыз 茜Щ阿рЦс亜р мю茜р亜 
穐мс委 з委亜з 

2) мябз亜Рล挨委пё委ыЦ茜ё阿鯵рхпсгР悪ลР   ш挨悪Сёяр Р 亜穐мЦ茜мЩс 

3) мябз亜Рล挨委пё委ыЦ茜ё阿鯵рх茜Щ娃ЦжсспЩ亜д娃   茜Щ阿рЦ握щп委 茜Щ阿рЦс亜р 穐п委ь委ыЦшыз 
з委亜з 茜мЩси姶св์ ы挨ёярж亜з阿 

4) мябз亜рРсюгяиР亜сё委ыЦ 茜ё阿鯵 рхค挨во亜м
Рล挨委п茜й้亜щп亜р茜Шм亜ю (MICE/Р阿ъ亜穐ลюкЧЬ
ояр/ш挨Со亜м/м 亜зяРсюрюр亜х/穐иимяРк委ыз) 

  茜Щ阿рЦ握щп委 穐п委ь委ыЦшыз з委亜з 

5) мябз亜茜й็зц姶зр์Рล亜ЦР亜скล娃д穐ลюж挨сР娃Чг威亜з
ы亜щ亜с穐ลюш娃зค威亜茜м愛鯵ыш挨Со亜м ис娃Р亜сё亜Ц
Р亜с穐мёр์穐ลюш挨Со亜м ис娃Р亜сР亜сц哀Рч亜
з亜з亜Щ亜д娃  схпёя梓 Цкล娃доява์шс威 亜Цшссค์ 
悪гр茜Шм亜юРล挨委пг娃Ч娃ёяล 

  茜Щ阿рЦ握щп委 

2. мябз亜йсюш娃ёж娃о亜мР亜скล娃дё亜Ц
Р亜с茜Рчдс 穐ลюшс威亜Цп姶ลค委亜茜м娃鯵по亜р握д威
穐зхค娃г茜Рчдсйลыгояр穐ลю茜Рчдсы娃зёс阿р์ 
คхиค姶委РяиР亜смябз亜ы挨дш亜щРссп茜Рчдс
穐йсс姶й握щ威п阿คх亜пщล亜Рщล亜ршыгคล威ыЦРяи
คх亜пд威ыЦР亜сСыЦдล亜г 

1) мябз亜Я亜зР亜скล娃дш娃зค威亜茜Рчдсы娃зёс阿р์ о亜ค茜щз愛ы
дызиз 

  

о亜ค茜щз愛ы 



26 กันยายน โ55้ 55  www.nesdb.go.th 

ขอขอบคุณ 
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