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OUTLINE

ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
(พ.ศ.2566-2570)2

3

1 ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

การพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ 
(แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด One Plan)

>>  กรณีตัวอย่างโครงการท่ีผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
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นโยบายสาธารณะ >> สิ่งที่รัฐบาลตัดสินใจท า/ไม่ท า
มีระบบ+กระบวนการที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหา
มีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนจ านวนมาก
เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สดุทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

รัฐบาลให้ความส าคัญกับ “การพัฒนาเชิงพื้นที”่

เป็นการพัฒนาที่ตรงกับศักยภาพ โอกาส
และความต้องการของคนในพ้ืนที่ 

รวมทั้งเกิดผลประโยชน์โดยรวมต่อประเทศ

การมีส่วนร่วม
ของภาคีการพัฒนา

ร่วมคิด-ท า-ติดตาม-แก้ไข
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มาตรา 65 รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน เพ่ือเป็นกรอบ
ในการจัดทําแผนต่าง ๆ เกิดการ
ผลักดันไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

มาตรา 142 การเสนอร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ ต้องมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนพัฒนาต่าง ๆ 

มาตรา 162 คณะรัฐมนตรีที่จะ
เข้าบริหารราชการแผ่นดินต้อง
แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ 
แนวนโยบายแห่งรัฐ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ

หมายเหตุ :
1. นับตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ครม. มีมติกําหนดการตั้งชือ่แผนในระดบัที่ 3 ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการด้าน … ระยะท่ี ... (พ.ศ. .... - ....)” เว้นแต่ได้มีการ

ระบุชื่อแผนไว้ในกฎหมาย ก่อนที่จะมีมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง มติ ครม. เป็นต้น 
ว่าให้ใช้ชื่อแผนว่า แผนแม่บทด้าน... แผนพัฒนา...  หรือ แผนอื่น ๆ ... จึงจะสามารถใช้ชื่อแผนตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนั้น ๆ 

2. แผนปฏิบัติราชการสําหรับองค์การมหาชน และ องค์กรอิสระ ให้ใช้ชื่อ “แผนปฏิบัติการ….. (ชื่อหน่วยงาน)....” สําหรับรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อ “แผนวิสาหกิจ...” เว้นแต่ได้มี
การระบุไว้ในกฎหมายให้ใช้ชื่ออื่น และ “แผนปฏิบัติการด้าน...” สําหรับกรณีแผนที่เป็น issue base

3. มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับแผนระดับ 3 เพิ่มเติม ประกอบด้วย มติ ครม. เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 27 เมษายน 2564

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

ระดับของแผนตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2560
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ภายในประเทศ

ภายนอกประเทศ

โครงสร้างประชากรเข้าสู่
สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ วัยเด็กและ
วัยท างานลดลง ประชากรทุกช่วงวัยมี

ปัญหาเชิงคุณภาพ

ข้อจ ากัดด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
แรงงาน ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและ

ความเป็นอยู่ของประชาชน

ความอ่อนแอของการบริหารราชการ
แผ่นดินจ าเป็นต้องปฏิรูประบบราชการ
และการเมือง เพื่อให้เกิดการบริหาร

ราชการที่ดี

ความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ส่งผลต่อ
การสร้างความสามัคคีในสังคม และ

เป็นข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

กระแสโลกาภิวัตน์
การเคลื่อนย้ายเสรี
ของคน เงินทุน 
ข่าวสาร เทคโนโลยี 
สินค้าและบริการ

ศูนย์รวมอ านาจ
ทางเศรษฐกิจย้าย
มาเอเชีย การรวมกลุ่ม
ของเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค

การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี
ส่งผลต่อภาคธุรกิจ
และการใช้ชีวิตของ
ประชาชน

ความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่าง
ต่อเนื่องภายใต้
ข้อจ ากัดและ
กฎเกณฑ์การใช้
พ้ืนที่และความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ภาวะโลกร้อนและสภาวะ
ภูมิอากาศที่ผันผวน 
ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่
ทวีความรุนแรงมากขึ้น 
เป็นแรงกดดันให้มีการ
ผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ราคาน้ ามันมีความ
ผันผวนและการผลิต
พืชพลังงานทดแทน
ส่งผลต่อ ความมั่นคง
ทางอาหาร
ของโลก 

การแย่งชิงแรงงาน
และเงินทุน จาก
การเข้าสู่สังคม
สูงวัยของโลก

หลักบริหารจัดการ
ที่ดี ระบอบ
ประชาธิปไตย และ
สิทธิมนุษยชนมี
ความเข้มข้นมาก
ขึ้น

เศรษฐกิจไทยได้รับความท้าทายจาก
การเป็นสังคมสูงวัย และการแข่งขัน

จากประเทศเพื่อนบ้าน

สถานการณ์ ภายนอก - ภายในประเทศ
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เป้าหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม 
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ  พัฒนาคนในทุก
มิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม

วิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580

ประเทศมีความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
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ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
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ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทฯ

งบประมาณ

ดําเนินการติดตาม/ประเมินผล

แผนปฏิบัติการ (ด้าน)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
แผนความมั่นคง

แผนการปฏิรูปประเทศ

eMENSCR

Flagship 
projects

• กฎหมายกําหนดไว้เพื่อประโยชนใ์นการ
ทํางานเชิงบูรณาการขา้มหน่วยงาน

• มีความจําเป็นเพื่อขยายความแผนแม่บทให้มี
ขอบเขตและรายละเอยีดที่ชัดเจนขึ้น

แผนระดับ 1

แผนระดับ 2

แผนระดับ 3 แผนปฏิบัติราชการ
(หน่วยงาน)

เป้ ห                 ภ ค
 ผ      จ  ห  ด/ ลุ  จ  ห  ด  ผ ปฏ       ช   ป  จ  ปี   จ  ห  ด/ ลุ  จ  ห  ด       

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านแผน 3 ระดับ
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แผนระดับที่ 2 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ก าหนดประเด็นการพัฒนาที่มีความ
บู รณาการและ เ ชื่ อ ม โย ง ระหว่ า ง
ยุทธศาสตร์ชาติในด้านที่เกี่ยวข้อง โดย
ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 23 ประเด็น

แผนการปฏิรูปประเทศ 

มุ่ง เน้นการปรับเปลี่ยน แก้ ไขปัญหา 
อุปสรรคเร่งด่วนเชิงโครงสร้าง กลไก หรือ
กฎระเบียบ เพื่อให้รากฐานการพัฒนามี
ความเหมาะสมกับบริบทประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ระบุทิศทางการพัฒนาที่ประเทศควรให้
ความส าคัญและมุ่งด าเนินการในระยะ 
5 ปีของแผนยุทธศาสตร์ ชาติ  โดย
คํานึงถึงพลวัตและเง่ือนไขการพัฒนาท่ี
ประเทศเผชิญอยู่

นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

กรอบการด าเนินการป้องกัน แจ้งเตือน 
แก้ไข หรือ ระงับยับยั้งภัยคุกคามทุก
รูปแบบ เพื่ อธํ ารงไว้ซึ่ งความมั่ นคง
แห่งชาติ
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ทั้งน้ี ประเด็น แผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ เป็นการก าหนดประเด็นในลักษณะที่
มีความบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง 
(Cross Issue) และประเด็นการพัฒนาจะไม่มีความซ้ าซ้อนกันระหว่าง
แผนแม่บทฯ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถน าแผนแม่บทฯ ไปใช้ในทางปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดความสับสน

แผนแม่บทฯ 23 ประเด็น
1. ความม่ันคง
2. การต่างประเทศ
3. การเกษตร
4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
5. การท่องเท่ียว
6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
7. โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล
8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
12. การพัฒนาการเรียนรู้
13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี
14. ศักยภาพการกีฬา
15. พลังทางสังคม
16. เศรษฐกิจฐานราก
17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
18. การเติบโตอย่างยั่งยืน
19. การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ
20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
23. การวิจัยและพัฒนานวตักรรม

เกี่ยวข้องโดยตรง มีส่วนสนับสนุน

ยุทธศาสตร์ชาติสู่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น
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วิสัยทัศน์ 2580 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

2566 -
2570

2570 -
2575

2576 -
2580

2

3

4
ตัวอย่างการก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละ
ช่วงการพัฒนา

2561 -2565 1

• GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพิ่มข้ึน 
รวม เป็นร้อยละ 25

• ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อ
เศรษฐกิจมากขึ้น GDP ของ SME ต่อ
GDP รวมเป็นร้อยละ 50

• คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นดัชนี
การพัฒนาคน 0.82 คะแนน

• GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพิ่มขึ้น 
รวม เป็นร้อยละ 28

• ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อ
เศรษฐกิจมากขึ้น GDP ของ SME ต่อ 
GDP รวม เป็นร้อยละ 55

• คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นดัชนี
การพัฒนาคน 0.85 คะแนน

• GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพิ่มขึ้น 
รวม เป็นร้อยละ 30

•ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อ
เศรษฐกิจมากขึ้น GDP ของ SME 
ต่อ GDP รวม เป็นร้อยละ 60
•คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นดัชนี

การพัฒนาคนมากกว่า 0.85 คะแนน

• GDP GDP การท่องเที่ยวต่อ GDP เพิ่มข้ึนรวม เป็นร้อยละ 22
• ผู้ประกอบการยุคใหม่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจมากขึ้น GDP ของ SME ต่อ GDP 

รวม เป็นร้อยละ 45
• คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นดัชนีการพัฒนาคน 0.79 คะแนน
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X โครงการ/ การด าเนินงาน

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

แผนแม่บทประเด็น... เป้าหมายรวม ค่าเป้าหมายทุกระยะ 5 ปีตัวช้ีวัด

แนวทางการพัฒนา …… 1
แนวทางการพัฒนา …… 2
แนวทางการพัฒนา …… X

เป้าหมายแผนย่อย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายทกุระยะ 5 ปี

เป้าหมายแผนย่อย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายทกุระยะ 5 ปี

แนวทางการพัฒนา …… 1
แนวทางการพัฒนา …… 2
แนวทางการพัฒนา …… X

61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80

เป้าหมายแผนย่อย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายทกุระยะ 5 ปี

แนวทางการพัฒนา …… 1
แนวทางการพัฒนา …… 2
แนวทางการพัฒนา …… X

แผนแม่บทย่อย …… แผนแม่บทย่อย …… แผนแม่บทย่อย ……
37

เป้าหมายประเด็น

35
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ชาติ

23
แผนแม่บทฯ

39
ตัวชี้วัด

85
แผนแม่บทย่อย

140
เป้าหมายย่อย

152
ประเด็นย่อย

163
ตัวชี้วัด

Y1

Y2

Z

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ

แผ
นแ

ม่บ
ทภ

าย
ใต

้ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ

ความเชื่อมโยงของแผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติ



NESDC / 26 กย.65 19

ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

OUTLINE

3

1

2 ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
(พ.ศ.2566-2570)

การพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ 
(แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด One Plan)

>>  กรณีตัวอย่างโครงการท่ีผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
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กระบวนการยกร่าง (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

• กลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม
• กลุ่มเฉพาะในส่วนกลางและกลุ่มออนไลน์ : ภาครัฐ 

ภาคเอกชน วิชาการ เยาวชน ผู้สูงอายุ สื่อสารมวลชน
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ขั้นตอนการด าเนินงานที่ผ่านมา

• สํานักงานฯ ได้เร่ิม
กระบวนการยกร่างแผนฯ
13 ตั้งแต่ต้นปี 63 

• พร้อมท้ังจัดให้มีการระดม
ความเห็นกับทุกภาคส่วน
อย่างต่อเนื่อง 

• คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ 
และ ครม. มีมติเห็นชอบ
และ รัฐสภามีมติรับทราบ
ร่างแผนฯ 13 แล้ว

• ปัจจุบัน สลค. อยู่ระหว่าง
การด าเนินการกราบเรียน 
นรม. น าขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อ
ทรงมีพระบรมราชโองการ
ให้ใช้แผนฯ 13 ต่อไป
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บริบทการพัฒนาประเทศ
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บทบาท ความส าคัญ และสถานะของแผน
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หลักการและวัตถุประสงค์ของแผน

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

เป้าหมาย
การพัฒนา
อย่างยั่งยืน
(SDGs)

โมเดลเศรษฐกิจ 
BCG

แนวคิด
Resilience

หลัก
ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

มีเหตุผล 
พอประมาณ
มีภูมิคุ้มกัน

ใช้ความรู้เป็น
รากฐาน

มุ่งสร้าง
สมดุลของ
การพัฒนา
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5 เป้าหมายหลัก 5 ตัวชี้วัด 5 ค่าเป้าหมาย
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13 หมุดหมาย เพื่อพลิกโฉมประเทศ
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ภาพรวมแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล

ผสมผสานกลไก
ในหลากหลายมิติ 

ใช้วงจรการบริหารงาน
คุณภาพ (PDCA)

มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

ด าเนินงานโดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

หลักการ 4 ประการ
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แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
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องค์ประกอบคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ

ภาคเอกชน ภาคประชาชน/ประชาสังคม ภาควิชาการ
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แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
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แนวทางการติดตามประเมินผล
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แผนระดับนโยบาย (ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ)

OUTLINE

ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
(พ.ศ.2566-2570)

1

2

3
การพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ 
(แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด One Plan)
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พรฎ.ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2565

กลไก : คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นทีแ่บบบูรณาการ (ก.น.บ.)

ฝ่ายเลขานุการ : สศช.

แผนพฒันา+แผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของจังหวดั/กลุม่จังหวดั + โครงการสว่นราชการภายใตแ้ผนพฒันาภาค

แผนพฒันา+แผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของจังหวดั/กลุม่จังหวดั

แผนพฒันา+แผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของจังหวดั/กลุม่จังหวดั + โครงการสว่นราชการภายใตเ้ป้าหมายแนวทางการพฒันาภาค
การเชือ่มโยงประสานงานระหวา่งหน่วยงาน Function - จังหวดั/กลุม่จังหวดั + อ านาจหนา้ที ่ผวจ : การประเมนิบคุลากร สนิทรัพย์ ฯ 

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2566 เป็นต้นไป

พรฎ.ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบรูณาการ พ.ศ.2551

กลไก : คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบรูณาการ (ก.น.จ.)

ฝ่ายเลขานุการ : ส านักงาน ก.พ.ร.

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560

กลไก : คณะกรรมการบูรณาการนโยบายการพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)

ฝ่ายเลขานุการ : สศช.

+ ระเบยีบกระทรวง
มหาดไทยวา่ดว้ย
การจัดท าแผนและ
ประสานพฒันาพืน้ที่
ในระดบัอ าเภอและ
ต าบล พ.ศ. 2562 
(One Plan)

+ ระเบยีบกระทรวง
มหาดไทยวา่ดว้ย
การจัดท าแผนและ
ประสานพฒันาพืน้ที่
ในระดบัอ าเภอและ
ต าบล พ.ศ. 2562 
(One Plan)

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2553 - 2561

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 - 2565
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- ฉบับร่าง -

ครม.

อ.ก.น.บ. 

ก.บ.ก.

ก.บ.จ.

One
Plan
จากระดับ

หมูบ่า้น/ชมุชน

อนุมตัิ

กลัน่กรอง

กลไก

รนม.

ก.น.บ.
นรม.

เห็นชอบ
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องค์ประกอบ
1) นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ
2) รองนายกรัฐมนตรีทุกคน กรรมการ
3) รมต. ซึ่ง นรม. มอบหมายให้ก ากับและติดตามการปฏิบตัิราชการในภูมิภาค กรรมการ
4) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กรรมการ
5) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
6) ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี กรรมการ
7) ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
8) ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ กรรมการ
9) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรรมการ
10) เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรรมการ
11) นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กรรมการ
12) นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย กรรมการ
13) ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการ
14) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ
15) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรรมการ
16) ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กรรมการ
17) ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ นรม.แต่งตั้งจากผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่ง ผวจ. และออกจากราชการไปแล้ว ไม่เกิน 3 คน กรรมการ
18) ผู้แทนภาคประชาสังคม ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่ นรม. แต่งตั้งไม่เกิน 2 คน กรรมการ
19) เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ

(รวม 27 คน)

รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเลขาธิการ สศช. มอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้ช่วยเลขานุการ

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบรหิารงานเชงิพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ พ.ศ. 2565

หน้าท่ีและอ านาจของ ก.น.บ.มาตรา 10

1. วางระบบในการบรหิารงานแบบบูรณาการ และบูรณาการแผน
ของหน่วยงานรฐั

2. ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวธีิการในการจดัท า 
แผนพัฒนา เปา้หมายและแนวทางการพัฒนาภาค แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าป ีและการจดัท าและบรหิารงบประมาณ

3. พิจารณา กล่ันกรอง และให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา 
เปา้หมายและแนวทางการพัฒนาภาค แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ีและขอต้ังงบประมาณรายจา่ยประจ าปี

4. ก ากับดูแลการจดัท าแผนปฏิบัติราชการห้าปขีองส่วนราชการ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าป ีและแผนการด าเนินงานของ
หน่วยงานของรฐัในพ้ืนท่ี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจงัหวดั 
กลุ่มจงัหวดั และเปา้หมายและแนวทางการพัฒนาภาค

5. ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผนในพ้ืนท่ี โดยค านึงถึงศักยภาพ
หรอืประเด็นปญัหาในพ้ืนท่ี

6. ควบคุมดูแลและวนิิจฉัยส่ังการให้การบรหิารแผน งบประมาณ 
และบุคลากรมีการด าเนินการรว่มกันตามแผนพัฒนา และ
เปา้หมายและแนวทางการพัฒนาภาค

7. พิจารณาปญัหาและแนวทางแก้ไขท่ีเปน็อุปสรรคต่อการพัฒนา
ตามท่ี ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. เสนอ 

8. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรอืบุคคลท าการแทน

9. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ี พรฎ. หรอื ครม. มอบหมาย

• จงัหวัด
• กลุ่มจงัหวัด
• ภาค
• ส่วนราชการ

มาตรา 9 คณะกรรมการนโยบายการบรหิารงานเชงิพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ (ก.น.บ.)
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กระบวนการจัดท าแผนและโครงการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
: ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาคประชาสังคม

และเปิดโอกาสให้มีผู้แทนภาคประชาสังคมในกลไกระดับต่างๆ

กลไก ก.น.บ.
ก.บ.จ. / ก.บ.ก.

มีผู้แทนภาคประชาสังคม เป็นกรรมการ / ม.6 (6) / ม.13 (7) / ม.15 (5)

หน้าที-่อ านาจ ก.น.บ. สนับสนุนความร่วมมืออย่างแท้จริงระหว่างภาครัฐ อปท. ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชนใน
จังหวัด เพื่อร่วมกันด าเนินการตามแผนฯ / ม.10 (6)

ก.บ.จ. / ก.บ.ก. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนฯ อย่างย่ังยืน ระหว่างภาครัฐ อปท. 
ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชน เพื่อสร้างบรรยากาศให้เอื้ออ านวยการการลงทุนและพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดกลุ่มจังหวัด / ม.14 (4) / ม.16 (3)

ผู้ว่าราชการจังหวัด ส่งเสริมและสนับสนุนภาคประชาสังคมให้มีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาได้
ด้วยตนเองอย่างย่ังยืน / ม.17 (5)

กระบวนการจัดท า
เป้าหมายการพัฒนา
จังหวัด 20 ปี และแผน
จังหวัด

การประชุมร่วมระหว่าง
บุคคล

มีผู้แทนภาคประชาสังคม (ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ ก.น.บ.ก าหนด) / ม.24 (4)

ส ารวจความคิดเห็นเพื่อ
จัดท าแผน

ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดกลุ่มจังหวัด เพื่อให้ทราบถึงความต้องการและศักยภาพ
ของประชาชน (ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ ก.น.บ.ก าหนด) / ม.20 วรรคสอง /ม.34 วรรคสาม

สินทรัพย์ การบริหารสินทรัพย์ ให้หน่วยงานวิสาหกิจเพื่อสังคม ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชน เป็นผู้ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา 
และใช้ประโยชน์จากสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ฯ (ตามที่ครม.ก าหนด) / ม.45
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การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานพัฒนาพื้นที่ในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562 (One Plan)

ที่มา : สบจ.สป.มท.
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NESDC / 26 กย.65 39ที่มา : สบจ.สป.มท.
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ตัวอย่างโครงการ

ความส าคัญ

เดิม ชุมชนไม่มีน้ าสะอาด/ระบบน้ าประปาใน
พื้นที่ ชาวบ้านและผู้ประกอบการในชุมชน ใช้น้ํา
จากบ่อน้ําผิวดิน และจัดซื้อน้ําดื่มจากแหล่งอ่ืนมา
ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน อาทิ 
โฮมสเตย์ รีสอร์ท ร้านค้าในชุมชน รวมถึงน้ํา
สําหรับอุปโภคบริโภคในพื้นที่ จึงจําเป็นเร่งด่วน
ต้องจัดหาแหล่งน้ําสะอาดและมีคุณภาพ

คณะกรรมการขับเคลื่อนไทย
ไปด้วยกันระดับจังหวัด

กิจกรรม : ติดตั้งระบบประปาขนาดใหญ่ (POG 
TANKS Size L)  โดยใช้แหล่งน้ําดิบ
จากบ่อน้ําผิวดิน ของเทศบาลตําบล
แม่ลาน้อย

งบประมาณ : 5,200,000 บาท

ผลลัพธ์

➢ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านธุรกิจบริการท่องเที่ยวและการค้า 
อาทิ โฮมสเตย์ รีสอร์ท ร้านอาหาร
และร้านค้าในชุมชน 

➢ ชุมชนมีน้ําสะอาดและมีคุณภาพ
เพียงพอต่อภาคธุรกิจและบริการ 
ร้านอาหารและร้านค้าในชุมชน 
ตลอดจนการอุปโภคบริโภคของ
ประชาชน

แหล่งน้ําดิบและคุณภาพน้ําก่อนดําเนินโครงการ

1 กระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน

ผู้นําชุมชนนําเสนอ
ประเด็นปัญหา

ลงพื้นที่ดูสถานท่ี
ก่อสร้าง 4 พื้นที่

เลือก “หมู่ท่ี 1
บ้านแม่ลาน้อย 
(ชุมชนร่วมใจ

พัฒนา)” เป็นพื้นท่ี
ดําเนินโครงการ 
(วัดห้วยโป่ง)

เทศบาลฯ จัดประชุม
รับฟังความคิดเห็น

2

3

โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปาแบบป๊อกแทงค์ขนาดใหญ ่
หมู่ที่ 1 บ้านแม่ลาน้อย (ชุมชนร่วมใจพัฒนา) ต าบลแม่ลาน้อย อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

4

5
โครงการส าคัญ

ของชุมชนและเทศบาล

มีผู้แทนจาก อปท. ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาค
ประชาชน/ประชาสังคม ผู้ที่ได้รับการยอมรบัว่าเป็นปราชญ์

ชาวบ้านในจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ อันจะยัง
ประโยชน์แก่การพฒันาและการแก้ปัญหาในจังหวัด

ร่วมเป็นกรรมการ

คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น 
เสนอและคัดเลือกสถานท่ีดาํเนิน

โครงการ และแหล่งน้ําดิบ
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โครงการปรับปรุงก่อสร้างท่าเทยีบเรือคลองเหีย 
หมู่ที่ 1 ต าบลเกาะยาวใหญ่ อ าเภอเกาะยาวใหญ่ อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงาตัวอย่างโครงการ

ความส าคัญ

กิจกรรม ก่อสร้างท่าเทียบเรือ
(กว้าง 5 เมตร ยาว 111 เมตร)

งบประมาณ   16,888,100 บาท

1

3

กระบวนการมีส่วนร่วม

ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน
ร้องเรียนไปยังเทศบาลฯ

เทศบาลฯ ลงพื้นที่
เพ่ือศึกษารายละเอียด

เทศบาลฯ เขียนแผนงาน/ โครงการ 
เพ่ือขอรับสนับสนุนงบประมาณ

เทศบาลรายงานสถานะการขอรับ
จัดสรรงบประมาณให้ประชาชน

ทราบเป็นระยะ

สะพานท่าเทียบเรือคลองเหียเป็นเส้นทางสายหลักในการ
สัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยว (เชื่อมโยงเกาะภูเก็ต-
เกาะยาวใหญ่เกาะยาวน้อย-รอบอ่าวพังงา-เกาะลันตา) 
เนื่องจากสะพานมีสภาพเก่า ปีงบประมาณ 2560 สํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงาจึงจัดสรรงบประมาณ 
30.44 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงท่าเรือ โดยรื้อถอนสะพานเดิม
และก่อสร้างสะพานใหม่ แต่การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จเนื่องจาก
ผู้รับเหมาทิ้งงาน ปัจจุบันประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องใช้
สะพานท่าเทียบเรือชั่วคราวซึ่งมีสภาพไม่แข็งแรง จึงเรียกร้อง
ให้มีการซ่อมแซมสะพานให้แล้วเสร็จ เทศบาลตําบลเกาะยาว
ใหญ่จึงเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ 16.8881 ล้านบาท เพื่อ
ซ่อมแซมสะพานให้แล้วเสร็จ

สะพานชั่วคราว

สภาพปัจจุบัน

2

เทศบาลฯ ทําประชาคม
เพ่ือร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหา

คณะกรรมการขับเคลื่อนไทย
ไปด้วยกันระดับจังหวัด

4

มีผู้แทนจาก อปท. ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาชน/
ประชาสังคม ผู้ที่ได้รับการยอมรบัว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านในจงัหวัด 
ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ อันจะยังประโยชน์แกก่ารพัฒนาและการ

แก้ปัญหาในจังหวัด ร่วมเป็นกรรมการ

คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

➢ มีท่าเทียบเรือท่ีได้มาตรฐานและสวยงาม

➢ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยวและการค้า อาทิ โฮมสเตย์ รีสอร์ท 
ร้านอาหารและร้านค้าในชุมชน 

➢ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการสัญจร
ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

5 ผลผลิต-ผลลัพธ์
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
กรณี โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสุนทรียภูมิทัศน์ชุมชน เพื่อส่งเสริมอาชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวถนนสาย
วัฒนธรรม ต.อาเนอะรู จ.ปัตตานี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

ตัวอย่างโครงการ

ความส าคัญ

กิจกรรม (1) พัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์
ชุมชนและจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้แก่ชุมชน (2) พัฒนาผลงานศิลปะกับ
ชุมชนเพ่ือปรับภูมิทัศน์และเป็นแหล่ง
เผยแพร่ความรู้เชิงปวศ.ชุมชน (3) จัดตลาด
สุนทรียะภูมิทัศน์ชุมชน 
งบประมาณ   800,000 บาท

1

3

กระบวนการมีส่วนร่วม

ศึกษาความต้องการของชุมชน/
กําหนดเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน

ส่งเสริมการท่องเที่ยว/
สร้างตลาด ประชาสัมพันธ์

ติดตามประเมินผลโดยการมีส่วน
ร่วม/ขยายผลให้เกิดความยั่งยืน โดย

บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด

ชุมชนเมืองเก่าปัตตานีมีวัฒนธรรมที่เก่าแก่ มีการอาศัยอยู่
ร่วมกันของคน 3 เชื้อชาติ แต่ปัจจุบันไม่ได้รับการพัฒนา 
เนื่องจากปัญหาความไม่สงบและการระบาดของโรคไวรัส
โคโรนา 2019 (covid-19) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มองเห็นถึงศักยภาพจึงเข้าไปร่วมกับประชาชนในพ้ืนที่ใน
การออกแบบและพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ประกอบกับรัฐบาลได้ออก พรก. เงินกู้ เพ่ือแก้ไขและฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจฐานราก จึงช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

2

ถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/แหล่งท่องเที่ยว

คณะกรรมการขับเคลื่อนไทย
ไปด้วยกันระดับจังหวัด

4 คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

➢ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกชุมชน / สถานที่ท่องเที่ยว
ได้รับการบูรณะ / มีกิจกรรมการท่องเที่ยวมากขึ้น

➢ ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15 ต่อปี
➢ จํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ต่อปี
➢ แรงงานจ้างงานมีรายได้เพิ่มขึ้น 60,000 บาท/ปี
➢ ชาชนในชุมชนมีความภาคภูมิใจ หวงแหนใน

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมบ้านเรือน
ที่ตนอาศัยอยู่

5 ผลผลิต-ผลลัพธ์

ชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบการ
พัฒนา/แก้ปัญหาร่วมกับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ความส าคัญ ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ที่ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมาก 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีแนวคิดในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังวิกฤตโควิด 19 โดยมุ่งพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารล้านนาแบบใหม่ 
โดยใช้อาหารท้องถิ่นเป็นจุดขายในด้านการท่องเที่ยว เน้นระบบการผลิตที่มีมาตรฐานปลอดภัยที่เป็นมติรกับสิง่แวดล้อมและสร้างมูลค่าเพิ่ม

1

กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง2

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) ของกระทรวงการ
อุดมศึกษา ฯ : กรณีโครงการ Gastronomy Tourism : LANNA Gastronomy “คิดถึงเชียงใหม่”

➢ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
➢ เกษตรกรในพื้นที่ (200 คน)

ตัวอย่างโครงการ

➢ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FIN) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

➢ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

➢ สมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงจังหวัดเชียงใหม่ 

➢ ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร (100 ราย)

➢ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

➢ ศูนย์ MICE สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ

➢ ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในจังหวัด
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กิจกรรม
➢ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

ด้าน Molecular Agriculture
➢ เชียงใหม่มี Local Gastronomy Raw 

Material ที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ 
มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

➢ ผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม 
Street food ได้รับการพัฒนาด้าน 
Food Gastronomy และ Food 
Safety

➢ อาหารล้านนามีการตรวจและวิเคราะห์
เชิงวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 20 รายการ

➢ เชียงใหม่มี Local Food Gastronomy
ที่มีความปลอดภัย มีมาตรฐาน เป็นไป
ตามหลักการพิจารณาของมิชลินสตาร์

➢ เกษตรกร ผู้ประกอบการร้านอาหาร 
ธุรกิจบริการมีรายได้เพ่ิมขึ้น

➢ เกิดการสร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมอาหารเชิงสร้างสรรค์

➢ มีจํานวนนักท่องเที่ยวคุณภาพที่เพ่ิมขึ้น

งบประมาณ : 48,600,000 บาท

3

4

5
การส่งเสริมการปลูกพืช การจัดการผลผลิต และการ
ยกระดับการผลิตเข้าสู่ระบบมาตรฐานความปลอดภัย

พัฒนาฝึกอบรม เสริมสร้างทักษะในการสร้างอาหาร
รูปแบบใหม่แบบล้านนา รวมถึงการยกระดับธุรกิจอาหาร
ล้านนาสู่การรับรู้ในผู้บริโภค

พัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารสร้างสรรค์
รูปแบบใหม่บนฐานวัฒนธรรมล้านนาจากเมนูอาหารล้า
นานา มีการประชาสัมพันธ์ และพัฒนาสิ่งดึงดูดใจให้กับ
นักท่องเที่ยว รวมถึงการจัดเทศกาล และกิจกรรมต่าง ๆ

คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

ปลายน้ า

ต้นน้ า

กลางน้ า

ผลลัพธ์

7 Signatures of Lanna Gastronomy
1. The Rice Journey 

กิจกรรมท่ีเสริมสร้างประสบการณ์จากข้าว 
เช่น การทําอาหารจากพันธุ์ข้าวต่างๆ

2. The Forest Food Fellowship 
ท่องเท่ียวเชิงผจญภัย เช่น การทําอาหารในป่า และ
อาหาร ชาติพันธ์ท่ีมีความหลากหลาย

3. The Craft Cafe Wanderers 
เพลิดเพลินกับรสชาติและศึกษาเกี่ยวกับชา กาแฟ โก้โก้

4. Discovering Authentic Lanna Tastes 
เรียนรู้อาหารประจําถิ่น

5. Herb and Tuft 
นําสมุนไพรมาเป็นวัตถุดิบปรุงรส เพิ่มคุณค่า

6. Farmtastic
การนําเสนออาหารวัตถุดิบต้นนํ้า มาเพิ่มมูลค่าของ
อาหารเพื่อส่งมอบอาหารบนจานให้น่าลิ้มลอง

7. Secret of Local Ingredient 
วัตถุดิบแปลกใหม่ท่ีหาได้ในท้องถิ่น
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ตัวอย่างรายการอาหารจาก 100 ร้าน 
ที่เข้าร่วมโครงการ

ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นที่มีคุณภาพ + 
เทคนิคการท าอาหารสมัยใหม่
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962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 02-280-4085


