
นายธนิต ไหลไพบูลย์
หัวหน้าส่วนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
: การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่แผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ

เครดติภาพ : http://2.bp.blogspot.com/-kqavmt9jqsA/VOL6jmfBcNI/AAAAAAAAADc/cz1hpNPKQDo/s1600/rajpruk_01.jpg
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ประเด็นการบรรยาย

1 ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

2
แนวทางการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ 4 และ 9 สู่แผนยุทธศาสตร์การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ

3 หลักเกณฑ/์แนวทางการแปลงแผนฯ
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• หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

• เพื่อให้เกิดบูรณาการการ
พัฒนา
ในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล 
มีความพอประมาณ และ
มีระบบภูมิคุ้มกันและการ
บริหารจัดการความเสี่ยง
ที่ดี 

คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา

วิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

เป้าหมายอนาคต
ประเทศไทยป ี2579

น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง
ใน 5 ปี และต่อยอด

หลักการส าคญัของแผนฯ 12
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6-6-4 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี

ความมั่นคง สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

พัฒนาและเสรมิสรา้ง
ศักยภาพคน 

สร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม

สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

ความมั่นคง การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขนัได้อย่างยั่งยืน

การสร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล  าในสังคม

การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

การเพ่ิมระสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาลในภาครัฐ

การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
และระบบโลจิสติกส์

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัยและนวัตกรรม

การพัฒนาภูมิภาค เมือง 
และพื นที่พิเศษ 

การต่างประเทศ ประเทศ
เพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
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10 ยุทธศาสตร์ แผนฯ 12
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

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 านึ ง ถึ ง
ผลกระทบต่อสุขภาพ

ผลักดันให้สถาบัน
ทางสังคมมีส่วนร่วม
พัฒนาประเทศอย่าง
เข้มแข็ง
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล  าในสังคม

แนวทาง เป้าหมาย
เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มี
รายได้ต่ าสุดให้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ

- การเข้าถึงการศึกษา - ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี
- จัดบริการด้านสุขภาพ - เพ่ิมเบ้ียคนพิการและเบี้ยผู้สูงอายุ
- มีท่ีดินท ากินของตนเอง 

40%

กระจายการให้บริการภาครัฐ
ทั งด้านการศึกษา สาธารณสุข 
และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง

การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-สร้างและพัฒนาผู้น าชุมชน
-ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดวัสดิการ
-ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้      
บริการ และจัดการทรัพยากร

รายได้เฉลี่ยของประชากรที่
จนที่สุด 40% เพิ่มขึ นปีละ

15%
+

อัตราการเข้าเรียนในระดับการ
ศึกษาขั นพื นฐานเท่ากับร้อยละ 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

กรอบอัตราเงินเฟ้อ

2.5 ± 1.5

ภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ 
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า

3%/4.5%/6%
เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิ
59,460 bath
ต่อครัวเรือน

พื นที่ที่ได้รับการพฒันาสู่
เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ
จ านวน 15 พื นที่

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
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

 วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม
 เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันใน

เชิงธุรกิจของภาคบริการ
 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือ

ส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความ
สะดวกการค้าการลงทุน 

 เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและ
สถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน
ให้ ส ามารถสนับสนุนการขยายตั วทาง
เศรษฐกิจ ลดต้นทุนในการให้บริการ

แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูง
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1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พัฒนาหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนว
เขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) 

เพิ่มพื นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ โดยส่งเสริม
การปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว

เร่งรัดให้มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. ....  และแผนบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า
ผลักดันกฏหมายและกลไกเพื่อการคัดแยก
ขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน

ปรั บปรุ ง กฎหมายและพั ฒนา
โครงสร้างพื นฐานเมืองเพ่ือรองรับการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พัฒนามาตรการและกลไกเพื่อ
สนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก
ในทุกภาคส่วน

40%

350,000

75%
+

7%
+

พื นที่ป่าไม้ 40%
ของพื นที่ประเทศ

เพ่ิมพื นที่ชลประทาน
ปีละ 350,000 ไร่

ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้อง 75% + 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาค
พลังงาน และคมนาคมขนส่งลดลง
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศ สู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน

ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษตัริย์

สังคมมีความสมานฉันท์

ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัย
คุกคามทางทหาร 

ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศนานาประเทศ

เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมี
กลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาคการเมือง

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

พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
การป้องกันประเทศ  

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

อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ ากว่า
อันดับที่ 20 ของโลก 

อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์
ในต่ ากว่าอันดับที่ 10 ของโลก

แนวทาง
สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน 
และธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์

เป้าหมาย
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

IMD 2nd

of ASEAN

CPI 50+

อปท. ได้รับรางวัลการ
บริหารจัดการที่ดี

ปรับปรุงโครงสร้าง
หน่วยงาน 
บทบาท 

ภารกิจ

คุณภาพบุคลากรภาครัฐ

ปรับปรุงกระบวนการ
งบประมาณ 

สร้างกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการ
คลังภาครัฐ 

ป้องกันและปราบปราม ปฏิรูปกฎหมาย

การทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
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ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์

ลดความเข้มการใช้ 
พลังงานอยู่ที่ 
12.83

ลดต้นทุนโลจิสติกส์เป็น 
12 % ของ GDP 

ปริมาณสินค้าเข้า-ออก 
ณ ด่านชานแดน

ไม่น้อยกว่า 5%
ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้ได้ 

85%
ของหมู่บ้านทั่วประเทศ

ขยายก าลังการผลิตน  าประปา 
กระจายโครงข่ายน  าประปา

เขตนครหลวง100%

แนวทาง

การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
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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 ส่งเสริมการลงทุน R &D ผลักดันในเชิงพาณิชย์
และเชิงสังคม  ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยี
ที่ไทยมีศักยภาพ   พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ไทย เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา

 พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและ
การจัดการธุรกิจ

 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของ วทน. ทั้งด้าน
บุคลากร  โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่  8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

แนวทาง เป้าหมาย

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

สัดส่วนการลงทุน R &D 
เอกชนต่อรัฐเป็น 70:30

25 คน :10,000 คน 

บุคลากรด้าน R &D = 
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ยุทธศาสตร์ที่  9 การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ
ภาคเหนือ: เป็นฐานเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์มูลค่าสูง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:
หลุดพ้นจากความยากจน 
สู่เป้าหมายการพ่ึงตนเอง

ภาคกลาง : เป็นฐานเศรษฐกิจชั นน า

ภาคใต้ : 
เป็นฐานการสร้าง
รายได้ที่หลากหลาย

พัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง
ศูนย์กลางของจังหวัด

ให้ เป็นเมืองน่าอยู่  เอื้อต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

พัฒนาฟ้ืนฟูพื นที่บริเวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันออก

เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลัก
ของประเทศท่ีขยายตัวอย่างมีสมดุล 

พัฒนาพื นที่เศรษฐกิจ
ใหม่บริเวณชายแดน

เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน

ลดช่องว่างรายได้
และมีการกระจาย
รายได้ที่เป็นธรรม

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

พื น ที่ ฐ า น 
เศรษฐกิจหลักมี
ประสิทธิภาพสูง
และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

เพิ่มมูลค่าการ
ลงทุนในพื นที่
เศรษฐกิจใหม่
ชายแดนร้อยละ 
20

เป้าหมาย
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ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

การพัฒนาความเชื่อมโยงในด้านต่างๆ 

GMS ACMECS IMT-GT BIMSTEC JDS และอาเซียน

ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐาน
ของการประกอบธุรกิจ 
การบริการ และการลงทุน

การส่งเสริมการลงทุน
ไทยในต่างประเทศ

การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาประเทศ

การเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ

ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่
ส าคัญทุกระดับ

ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน

ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้า
และการลงทุนที่ส าคัญ

แนวทาง เป้าหมาย
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ประเด็นการบรรยาย

1 ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

2
แนวทางการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ 4 และ 9 สู่แผนยุทธศาสตร์การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ

3 หลักเกณฑ์/แนวทางการแปลงแผนฯ



ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งส่วนใหญ่เสื่อมโทรม จาก
กิจกรรมเศรษฐกิจปัญหากัดเซาะมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ น

ความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ในภาวะถูกคุกคาม
สัตว์มีกระดูกสันหลังกว่า 549 ชนิด (11.91%) ถูกคุกคาม

พื นที่ต้นน  า/ที่ดินรัฐถูกบุกรุก ถูกใช้ประโยชน์
ไม่เหมาะสมตามศักยภาพ มีผู้อาศัยและท ากิน
ในที่ดินของรัฐ ไม่น้อยกว่า 7.9 แสนราย 11.9ล้านไร่ 

พื นที่ป่าไม้ 2557 = 102.3 ล้านไร่ (31.62%)

ทรัพยากรแร่ทั่วประเทศมีมูลค่ารวม 30,000 ล้านล้านบาท 
กระบวนการท าเหมืองส่งผลต่อวิถีชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

แนวโน้มความขัดแย้งสูงขึ น

ทุนธรรมชาติและศกัยภาพของระบบนิเวศลดลง
ไทยมีป่าไม้มากเป็นอันดับ 8
จาก 10 ประเทศในอาเซียน

พื นที่ป่าไม้ลดลงต่อเนื่อง เฉลี่ยปีละ 1 ล้านไร่

1.  สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
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การบริหารจัดการน  าขาดประสิทธิภาพทั งปริมาณ/คุณภาพ

น  าท่าธรรมชาติ มี 2.85 ล้าน ลบ.ม.  

พัฒนาแหล่งกักเก็บน  าไว้ได้  28%

ประเทศไทย  มี 25 ลุ่มน  าหลัก
มีแอ่งน  าบาดาล 27 แอ่ง

พัฒนาน าขึ นมาใช้ได้รวม 
68,200 ล้าน ลบ.ม./ปี

ปริมาณเก็บกักในชั นน  าบาดาล 1.13
ล้านล้าน ลบ.ม.  

ข้อจ ากัด : ความคุ้มทุน
ของน  าบาดาล 

เพราะมีค่าใช้จ่าย
ในการส ารวจและสูบน  าสูง

ความต้องการใช้น  า 
151,750 ล้าน ลบ.ม.

ศักยภาพการเข้าถึงน  า 
102,140 ล้าน ลบ.ม. 

ยังไม่สามารถจัดสรรน  าได้อีก 
49,610 ล้าน ลบ.ม. 

ภาพรวม

1.  สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
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การส่งเสริมอุตสาหกรรม 
เพื่อแข่งขัน/ส่งออก

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

1.  สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
แบบแผนการผลิต/บริโภคส่งผลเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม

น าไปสู่

การผ่อนปรนหลักเกณฑ์ :
- การวิเคราะห์ผลกระทบ สวล. 
- การวางผังการใช้ที่ดิน 
- การจัดการของเสีย

การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน และเส้นทางคมนาคม 
ที่อาจส่งผลต่อพื นที่อนุรักษ์

ภาคอุตสาหกรรม

ภาคเกษตรกรรม

- บุกรุกป่า เพื่อเพิ่มพื นที่
- ใช้น  าจ านวนมาก
- ใช้สารเคมีเข้มข้น ท าให้
ดินเสื่อม น  าปนเปื้อน

- เผาหลังเก็บเกี่ยว ท าให้
เกิดไฟป่า หมอกควัน

ใช้เป็นฐาน
การผลิต

ส่งผลกระทบ
เชิงลบ

เกษตร
เชิงเดี่ยว

การท่องเที่ยวใช้ทรัพยากร
เกินขีดความสามารถการรองรับ

ภาคบริการ

- เกิดความเสื่อมโทรม มีขยะ น  าเสีย ปริมาณมาก
- ไม่ค านึงถึงขีดความสามารถ
ในการฟ้ืนตัว

- กระจายรายได้สู่ชุมชนในระดับต่ า
- ชาดสมดุล การอนุรักษ์ - การใช้อย่างย่ังยืน
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1.  สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

เมืองขยายตัวรวดเร็วจนเกินศักยภาพ

แนวโน้มการผลิตขยะเพิ่มขึ น 
เป็น 1.11 กก./คน/วัน

น  าเสียถูกระบายสู่แหล่งน  าโดยตรง
โดยไม่ผ่านการบ าบัด
คุณภาพน  าในแม่น  าสายหลัก
มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง

คุณภาพอากาศในพื นที่วิกฤต
มีแนวโน้มดีขึ น แต่ในพื นที่
ทั่วไปมีแนวโน้มทรงตัว

ปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ นถึง 
30.8 ล้านตัน ในปี 2557 ขยะอิเล็กทรอนิกส์
มีแนวโน้มเพิ่มขึ นร้อยละ 10 ต่อปี
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1.  สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรเพิม่ขึ น

จ านวนคดีพิพาทด้านสิ่งแวดล้อม 
เข้าสู่ศาลปกครองแผนกคดีสิ่งแวดล้อม 

ระหว่างปี 2554-2557
รวม 5,131 คดี

ชุมชนพึ่งพิงทรัพยากรในท้องถิ่น 
รอบพื นที่อนุรักษ์

ในระยะ 2 กม. มีประมาณ 12,000 หมู่บ้าน
ในระยะ 5 กม. มีประมาณ 26,700 หมู่บ้าน
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1.  สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

แรงกดดันจากความตกลงระหว่างประเทศ

ภัยพิบัติรุนแรง

Climate Change
เงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคต

ความรุนแรงของ
ปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเพ่ิมขึ น

บั่นทอนความมั่นคงอาหาร 
สุขภาพ พลังงาน 

ลดขีดความสามารถ
ในการพึ่งพาตนเองของชุมชน

ในระยะยาว
23



2.  วัตถุประสงค์

รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และมีการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
สร้างความมั่นคงด้านน  าของประเทศ และบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  าทั งระบบให้มีประสิทธิภาพ

บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ น
2

พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและ
การปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ

4
3

1
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3.  เป้าหมาย และ ตัวชี วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ตัวชี วัด

2

1
- เพิ่มพื นที่ป่าไม้เป็น 40%

(ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ 25% ป่าเศรษฐกิจ 15%)

- เพิ่มพื นที่ป่าชายเลนจาก 1.53 เป็น 1.58 ล้านไร่ 

- มีการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 

- ลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

- บริหารจัดการน  าในระดับลุ่มน  าให้มี
ความสมดุลระหว่างความต้องการใช้น  า
ทุกกิจกรรมกับปริมาณน  าต้นทุน 

- เพิ่มพื นที่ชลประทานปีละ 350,000 ไร่ ควบคู่กับการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น  า
ทั งภาคการผลิตและการบริโภค 

- ป้องกันและลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง

1 สัดส่วนพื นที่ป่าไม้ของประเทศ พื นที่ปลูกและฟื้นฟูป่า พื นที่
ป่าชายเลน

2 แผนท่ีแนวเขตที่ดินของรัฐทั่วประเทศ
(โครงการ One Map)

3 จ านวนชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะ
ถูกคุกคาม

1 จ านวนหมู่บ้านมีน  าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค

2 แผนบริหารจัดการทรัพยากรน  าของ 25 ลุ่มน  า

3 พื นที่ชลประทาน

4 ประสิทธิภาพการใช้น  า ทั งภาคการผลิต และ
การบริโภค

5 ปริมาณความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง
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4

3.  เป้าหมาย  และตัวชี วัดความส าเร็จ 

- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและ
คมนาคมขนส่งลดลงภายในปี 2563
ไม่น้อยกว่า 7% ของการปล่อยในกรณีปกติ 

- มีกลไกจัดการเพื่อลดผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านต่างๆ หรือใน
พื นท่ีหรือสาขาที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบสูง

1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
และน าไปใช้ประโยชน์ 

สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนได้รับการก าจัด และสัดส่วน
กากอุตสาหกรรมอันตรายเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 

2 คุณภาพน  าแหล่งน  าผิวดินที่อยู่ในเกณฑ์ดี
3 คุณภาพอากาศในพื นที่วิกฤตหมอกควัน

1 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง

2 ต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย
3 แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรายสาขาท่ีจ าเป็น เช่น 
การจัดการน  า เกษตร สาธารณสุข

4 กลไกภายในประเทศเพ่ือสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยี
และการเสริมสร้างศักยภาพ

3
- ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการถูกต้องและน าไปใช้

ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 75%
- ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการก าจัด

ไม่น้อยกว่า 30% 
- กากอุตสาหกรรมอันตรายทั งหมดเข้าสู่ระบบ

การจัดการที่ถูกต้อง 
- ฟื้นฟูแหล่งน  าผิวดินให้มีคุณภาพในเกณฑ์ดี
- แก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควัน

เป้าหมาย
ตัวชี วัด
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3.  เป้าหมาย  และ ตัวชี วัดความส าเร็จ 

5 - เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

- ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจาก
สาธารณภัยลดลง

1 ระบบพยากรณ์และเตือนภัยล่วงหน้าส าหรับ
ภาคเกษตรและการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ในพื นที่เสี่ยงภัย 

2 สัดส่วนของพื นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั ง
เครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ

3 จ านวนผู้เสียชีวิตและมูลค่าความเสียหายจาก
ภัยธรรมชาติ

เป้าหมาย ตัวชี วัด
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4.  แนวทางการพัฒนาท่ีมีความส าคัญสูง และสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ

การรักษาฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาต ิ
สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนและเป็นธรรม

เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิาร
จดัการทรพัยากรน า้
เพื่อให้เกิดความม่ันคง สมดุลและยั่งยืน

แก้ไขปัญหาวกิฤตสิง่แวดลอ้ม

ส่งเสริมการผลติและ
การบรโิภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม

สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ

บริหารจัดการเพื่อลดความเสีย่ง
ดา้นภยัพบิตั ิ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และกลไก
แก้ไขปญัหาความขดัแยง้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาความร่วมมือด้าน
สิง่แวดลอ้มระหวา่งประเทศ

1

2
3
4

5

6
7
8
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“กระจายความเจริญสู่ภูมิภาคอย่างสมดุล”

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ
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ความท้าทายในการพัฒนาภาคและพื นที่
การพัฒนากระจุกตัวใน กทม. และภาคกลาง
 เกิดปัญหาช่องว่างการกระจายรายได้

ระหว่างภาค
 คนยากจนส่วนใหญ่อาศัยอยูใ่น

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคเหนือ

 ปัญหาความไม่สงบจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

โครงสร้างประชากรทุกภาคเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
 แรงงานมีข้อจ ากัดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
 สัมฤทธิผลของการศึกษา

อยู่ในระดับต่ า
 การเข้าถึงบริการสาธารณสุข 

และการเจ็บป่วยยังคงเป็น
ปัญหาส าคัญในทุกภาค

 ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินยังคงเป็นปัญหาส าคัญ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม
 มีการบุกรุกพื้นท่ีป่าไม้ในทุกภาค
 ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน

รุนแรงมากขึ้น
 มลพิษทางอากาศ ทางน้ า และขยะ 

ในเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจ
 ภัยแล้งและอุทกภัยเกิดขึน้บ่อยครั้ง

กลไกการบริหารไม่มีประสิทธิภาพ
 การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ไม่สามารถเชื่อมโยงการท างาน
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 ขาดพลังการขับเคล่ือน
 ผังเมืองขาดการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
 เทศบาลหลักของทุกจังหวัดมีขนาดเล็กเกินไป

และมขี้อจ ากัดในการให้บริการกับประชาชน
 เมืองท่ีเติบโตโดยไร้การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
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เป้าหมายที่พึงปรารถนา

1. ภูมิภาคที่พึ่งตนเองได้

2. เมืองน่าอยู่ส าหรับทุกกลุม่ในสังคม

3. พื นที่เศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
ยกระดับคุณภาพชีวิต และ

สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ
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4. เพื่อพัฒนาพื นที่เศรษฐกิจใหมใ่ห้สนับสนุน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
การพัฒนาในพื นที่อย่างยั่งยืน

1. เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทาง
เศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากขึ น

•ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาค 
•สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาค

3. เพื่อพัฒนาและฟื้นฟพูื นที่ฐานเศรษฐกิจหลัก
ใหข้ยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อ สวล. และเพิ่ม
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมือง
น่าอยู่

2. เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้
เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม

• ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพ้ืนที่อุตสาหกรรมหลัก
บริเวณมาบตาพุดไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน

• ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการประกอบการในพ้ืนที่    
• มูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
• สถานประกอบการที่จดทะเบียนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี วัด

ตัวชี วัด

ตัวชี วัด
ตัวชี วัด

ตัวชี วัด

ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่
เป็นธรรมมากขึ้น       

เป้าหมาย

พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย

เพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็น
เมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 

เป้าหมาย

เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณ
ชายแดน ร้อยละ 20

เป้าหมาย
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ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

1

3

2

4

ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์
มูลค่าสูง

ฐานเศรษฐกิจช้ันน า
ฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย

หลุดพ้นความยากจน 
สู่เป้าหมายการพ่ึงตนเอง

เป้าหมายการพัฒนาภาคการพัฒนาภาค

เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง
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• การท่องเที่ยวและบริการเชิง
สร้างสรรค์

• ฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์
และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

• ทรัพยากรป่าไม้มีความอุดม
สมบูรณ์

บทบาทภาคเหนือการพัฒนาภาค

ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง

34



26 สงิหาคม 2559 / สพน.สศช. 35

2. พฒันาประสทิธภิาพ
การผลติทางการเกษตร

3. ฟ้ืนฟู
ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม

4. พฒันาระบบ
การดแูลผูส้งูอายุ

1. พฒันาการทอ่งเทีย่ว
ใหม้คีณุภาพและย ัง่ยนื 

“ อาทิ ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานท าของผู้สูงอายุ และ
พัฒนานวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ”

“ อาทิ ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน  าในพื นที่ 8 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน บริหารจัดการน  าอย่างเป็นระบบ
ในลุ่มน  าหลัก และแก้ไขปัญหาหมอกควัน ”

“ อาทิ พัฒนาภาคเหนือตอนบนเป็นฐานผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์ และตอนล่างเป็นฐานผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยในรูปแบบฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ ”

“ อาทิ พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
และกลุ่มชาติพันธุ์ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 

พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพเป็นทางเลือกใหม่”

แนวทางการพัฒนาภาคเหนือการพัฒนาภาค

http://www.google.co.th/url?url=http://www.oknation.net/blog/akom/2014/03/18/entry-1&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj18rO10O3NAhXMpI8KHWnHAMkQwW4IFTAA&usg=AFQjCNE6vZC-w1l1GscyO20mPklkT2jkmA
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
http://www.wikalenda.com/images/business_kalenda_image/Organic-Expo-2-120155.jpeg
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การพัฒนาเมืองแนวทางการพัฒนาเมืองส าคัญ
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กระบวนการแปลงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 สูก่ารปฏบิตัใินระดบัพืน้ที่

กลัน่กรอง ประสาน บรูณาการ
จดัท านโยบาย แผนพฒันาฯ

จงัหวดั/

กลุ่ม จ.

ชาติ

การจดัท างบประมาณแผนพฒันากลไกการด าเนินงานระดบั

คณะกรรมการ
หมูบ่า้น

ทบทวนแผนชมุชน/หมูบ่า้น • แผนพฒันาท้องถ่ิน
• แผนชมุชน / หมู่บา้น

แผนพฒันาอ าเภอ

แผนพฒันา
จงัหวดั/  กลุ่ม จ.

ระยะ 4 ปี

ประชาคม
ชมุชน

ศกึษาปญัหา/ความตอ้งการ
ของประชาชน

ยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี นโยบายรฐับาล
แผนฯ 12 แผนรายสาขา
นโยบาย / ทิศทางการ
พฒันาระดบัชาติ
ยทุธศาสตรภ์าค

อ.ป.ท. กลัน่กรอง บรูณาการ
แผนชมุชน / หมูบ่า้น

จดัท าแผนยทุธศาสตร์
การพฒันาจงัหวดั / กลุม่ จ.

(ก.ค.-ก.ย.)

ก.บ.อ.

และ อ.ก.อ.

รวบรวมปญัหา ความตอ้งการอ าเภอ
กลัน่กรอง บรูณาการแผนทอ้งถิน่

(เม.ย.-ม.ิย.)

ก.บ.จ. / ก.บ.ก.

รฐับาล
ก.น.จ. / สศช.

ราชการ
สว่นกลาง

อปท. จดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน
ระยะ 3 ปี

(เมื่อประกาศใช้แผนพฒันา
จ./กลุ่ม จ. ระยะ 4 ปี)

ค าของบประมาณประจ าปี
ของ จ./กลุ่ม จ.

แผนปฏิบติัราชการประจ าปี
ของ จ./กลุ่ม จ.

ค าของบประมาณ
ระดบักระทรวง

งบประมาณ
จงัหวดั กระทรวง อปท. เอกชน

ครม.

ให้ความเหน็ชอบ

1

2

3

3

อ าเภอ

ท้องถ่ิน
/ท้องท่ี

2

1

ก.น.จ. เหน็ชอบ
อ.ก.น.จ. กลัน่กรอง

(ม.ค.-พ.ค.)
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แนวทางการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ ภายใต้แผนฯ 12 สู่การปฏิบัติ
แนวทางการแปลงยทุธศาสตรฯ์ วธิดี าเนนิการ หนว่ยงานรบัผดิชอบ

1. การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับ
สาระส าคัญของยทุธศาสตรก์ารพัฒนา
ในชว่งแผนฯ 12

 จัดท าแนวทางการแปลงยทุธศาสตรฯ์ สูก่ารปฏบิัต ิ

 จัดประชมุสมัมนา 

 เผยแพรแ่ผนฯ 12 ผา่นทางเว็บไซดข์อง สศช.

 บรรยายแผนฯ 12 และการปรับปรงุคณุภาพแผนจังหวดัและกลุม่จังหวดั

สศช.

2. การจัดท าแผนยทุธศาสตร ์4 ปี ของ
องคก์ร ใหเ้ชือ่มโยงระหวา่งแนวทางการ
พัฒนาภายใตย้ทุธศาสตรก์ารพัฒนา
ในชว่งแผนฯ 12 กับภารกจิของหน่วยงาน
ในพืน้ทีเ่พือ่ใหเ้กดิการบรูณาการ

 จัดท าแผนของกระทรวง กรม

 จัดท าแผนพัฒนาจังหวดั กลุม่จังหวดัตามหลักเกณฑท์ี่ ก.น.จ. 
ก าหนด

 จัดท าแผน อปท. ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

กระทรวง กรม

จังหวดัและกลุม่จังหวดั

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

หน่วยสนับสนุน : ทมีบรูณาการกลาง

3. การจัดท าแผนปฏบิัตริาชการประจ าปี
ระดับกระทรวง และระดับพืน้ที่

จัดท าแผนงานโครงการตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีของ
หน่วยงานโดยยดึพืน้ที ่ภารกจิ และการมสีว่นรว่ม

กระทรวง กรม จังหวดัและกลุม่
จังหวดั

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

หน่วยสนับสนุน : สศช. ก.พ.ร. สงป.

4. การตดิตามประเมนิผล

• ระดับยทุธศาสตร์

• ระดับแผนงานโครงการ

ตดิตามความกา้วหนา้และประเมนิผลการด าเนนิงานวา่สามารถ
บรรลเุป้าหมาย ผลผลติ ผลลัพธ ์และตัวชีว้ดัความส าเร็จ ตาม
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาฯ

ตดิตามความกา้วหนา้การด าเนนิงานตามแผนงานโครงการ 
พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหา 

สศช. กระทรวง กรม ก.พ.ร.

ผูต้รวจราชการส านักนายกฯ / มท.

จังหวดัและกลุม่จังหวดั

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
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ขั นตอนและวิธีการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ
สู่การปฏิบัติ ระดับจังหวัดและกลุ่มจงัหวัด

1 2 3 4 5 6

ศกึษา
รวบรวม
ขอ้มลู

เพือ่วเิคราะห์
สถานการณ์การ
เปลีย่นแปลงและ
ผลกระทบการ

พัฒนาทีเ่ชือ่มโยง
กบัแนวทางการ

พัฒนาทีจ่ังหวดัและ
กลุม่จังหวัดมคีวาม

เกีย่วขอ้ง 

ก าหนด
กจิกรรมการ
ด าเนนิงาน

ใหเ้ชือ่มโยงกบั
แนวทางการพฒันา 
เป้าหมาย และ
ตวัชีว้ัดของ
ยทุธศาสตรฯ์ 

โดยเฉพาะขอ้มลู
การขบัเคลือ่น
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาภาคสูก่าร

ปฏบิตัิ

จดัท า
แผน

ปฏบิตักิาร

ภายใตห้ลกัการทีย่ดึ
พืน้ที ่ภารกจิ และการ
มสีว่นรว่ม เพือ่เป็น
กรอบในการก าหนด
แผนงานโครงการทีม่ี
เป้าหมายและตวัชีว้ดั

ความส าเร็จ

กบก. กบจ. 
ก าหนด

แนวทางการ
ตดิตาม

ประเมนิผล

ด าเนนิการ
ตาม

แผนปฏบิตั ิ
การ

จังหวัด
กลุม่จังหวัด 

ด าเนนิการตาม
แผนปฏบิตักิารของ
หน่วยงานและภาคี

การพัฒนา

โดยยดึเป้าหมาย 
ผลผลติ ผลลพัธ ์
ตลอดจนตวัชีว้ัด
ความส าเร็จ เป็น

กรอบในการตดิตาม
ประเมนิผล

ตดิตาม
ประเมนิ
ผล

• ระดบั
ยทุธศาสตร์

• ระดบัแผนงาน
โครงการ 
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การขบัเคลือ่นยทุธศาสตรก์ารพฒันาภาคฯ สูก่ารปฏบิตั ิ : ภาคเหนอื

แนวทางการพฒันาหลกั แนวทางการพฒันารอง
พืน้ที่

กลุม่จงัหวดั จงัหวดั

1. พัฒนาการทอ่งเทีย่วใหม้คีณุภาพและ

ความยั่งยนื มธีรุกจิบรกิารตอ่เนือ่งกับการ

ทอ่งเทีย่วบรกิารสขุภาพและการศกึษาที่

ไดม้าตรฐาน รวมทัง้ผลติภัณฑส์รา้งสรรค์

ทีส่รา้งมลูคา่เพิม่สงู

1) พัฒนากลุ่มท่องเทีย่วอารยธรรมลา้นนาและ

กลุม่ชาตพัินธุ์

เชยีงใหม ่ล าพนู ล าปาง 

แมฮ่อ่งสอน เชยีงราย พะเยา 

แพร ่น่าน

2) พัฒนากลุม่ทอ่งเทีย่วมรดกโลก สโุขทัย ก าแพงเพชร

3) พัฒนากลุม่ทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาติ เชยีงใหม ่เชยีงราย แมฮ่อ่งสอน 

น่าน เพชรบรูณ์ อทัุยธานี

4) พัฒนายกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพ

กลุม่เป้าหมายเฉพาะ (MICE/กฬีาและผจญ

ภัย/สขุภาพ/พ านักระยะยาว/แบบพักผอ่น)

เชยีงใหม ่แมฮ่อ่งสอน น่าน

5) พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลติและธุรกจิดา้น

อาหารและสินคา้เพื่อสุขภาพ บริการทาง

การแพทย์และสุขภาพ บริการการศึกษา

นานาชาติ รวมทั้งผลิตภัณฑ์สร า้งสรรค ์

โดยเฉพาะกลุม่ดจิทัิล

เชยีงใหม่
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แนวทางการพฒันาหลกั แนวทางการพฒันารอง
พืน้ที่

กลุม่จงัหวดั จงัหวดั

2. พัฒนาประสทิธภิาพการผลติทาง
การเกษตร และสรา้งมลูคา่เพิม่ภายใต ้
แนวคดิเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อนิทรยี ์ควบคูก่ับการพัฒนาอตุสาหกรรม
เกษตรแปรรปูใหม้คีวามหลากหลาย
สอดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาด

1) พัฒนาฐานการผลติสนิคา้เกษตรอนิทรยี์ ภาคเหนอื
ตอนบน

2) พัฒนาฐานการผลติสนิคา้เกษตรปลอดภัย
ในรปูแบบฟารม์เกษตรอัจฉรยิะ

ภาคเหนอื
ตอนลา่ง

3) ยกระดับอตุสาหกรรมแปรรปูพชืผัก ผลไม ้
และสมนุไพร

เชยีงใหม ่เชยีงราย ล าพนู 
ล าปาง 

4) ยกระดับอตุสาหกรรมแปรรปูขา้ว พชืไร ่และ
พชืพลังงาน

พจิติร ก าแพงเพชร นครสวรรค์

5) พัฒนาแหลง่ผลติพลังงานทดแทน นครสวรรค ์ก าแพงเพชร

3. ฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ใหค้นืความอดุมสมบรูณ์สรา้งความสมดลุ
แกร่ะบบนเิวศ เพือ่รองรับการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ

1) ฟ้ืนฟแูละอนุรักษ์ป่าไมซ้ ึง่เป็นป่าตน้น ้า เชยีงใหม ่ล าพนู ล าปาง 
แมฮ่อ่งสอน เยงราย พะเยา 

แพร ่น่าน

2) พัฒนาการบรหิารจัดการน ้าอยา่งเป็นระบบ
ในลุม่น ้าหลักของภาค ไดแ้ก ่ลุม่น ้า ปิง วงั 
ยม และน่าน

ทกุจังหวดั

3) สนับสนุนการบรหิารจัดการแกไ้ขปัญหา
หมอกควนั

เชยีงใหม ่ล าพนู ล าปาง 
แมฮ่อ่งสอน เยงราย พะเยา 

แพร ่น่าน ตาก

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ (ต่อ)
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แนวทางการพฒันาหลกั แนวทางการพฒันารอง
พืน้ที่

กลุม่จงัหวดั จงัหวดั

4. พัฒนาระบบการดแูลผูส้งูอายรุองรับการ
เปลีย่นแปลงเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายขุอง
ภาคเหนอืทีเ่ร็วกวา่ระดับประเทศ 10 ปี

1) สง่เสรมิการสรา้งรายไดแ้ละการมงีานท าของ
ผูส้งูอายุ

ทกุกลุม่จังหวดั

2) พัฒนานวตักรรมการดแูลผูส้งูอายรุะยะยาว ทกุกลุม่จังหวดั

3) สรา้งความเขม้แข็งใหก้ับสถาบันครอบครัว
และชมุชน

ทกุกลุม่จังหวดั

5. การพัฒนาเมอืงส าคัญ 1) พัฒนาเมอืงเป็นศูนยก์ลางการคา้ การบรกิาร
ธุรกิจ สุขภาพ การศึกษา และธุรกิจดา้น
ดจิทัิล

เชยีงใหม ่พษิณุโลก

2) พัฒนาพืน้ทีร่อบสถานขีนสง่ระบบรางในเมอืง
ทีม่ศีักยภาพทีส่ าคัญ และเมอืงชายแดน

เมอืงนครสวรรค ์
เมอืงเชยีงของ

6. การพัฒนาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิพเิศษชายแดน 1) สง่เสรมิและอ านวยความสะดวกการลงทนุ

ตาก เชยีงราย

2) สนับสนุนการพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิที่
สอดคลอ้งกับศักยภาพพืน้ที่ และยกระดับ
กจิกรรมทางเศรษฐกจิในพืน้ที่

3) สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของภาคประชาชนและ
ภาคกีารพัฒนาทีเ่กีย่วขอ้ง

4) บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ (ต่อ)
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ประเด็นการบรรยาย

1 ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

2
แนวทางการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่
เศรษฐกิจ สู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

3
หลักเกณฑ/์แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ปี 2561-64
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ส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมภาคเหนอื (สพน.) 
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

โทรศัพท์ 053-112689-92

ขอขอบคุณ


