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แบบฟอร์มการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด 
 
1. แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

2. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70 

3. แบบสรุปแผนงานโครงการที่จังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรมเพื่อด าเนินการให้สอดคล้องตาม 
ความต้องการของแผนพัฒนาจังหวัด (แบบ จ.3) 

4. รายช่ือหน่วยงานและรายการเอกสารที่จะต้องจัดส่ง 

5. ข้อมูลประกอบการพิจารณาความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่  
๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ ก าหนดให้ใช้ฟอนต์ “TH SarabunPSK” 
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แบบฟอร์ม 
แผนพัฒนาจังหวัด............. 

 (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
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บัญชรีายการเอกสาร 
  
 

๑. องค์ประกอบแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
 

๒.  แบบฟอร์มการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด  
 

3.  ภาคผนวก 

3.๑ ภาคผนวก ก รายการตรวจสอบการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ 
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

3.๒ ภาคผนวก ข สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (เฉพาะปีที่มีการปรับปรุงหรือทบทวนแผน) 
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องค์ประกอบแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

เนื้อหาประกอบด้วย 

1. บทสรุปผู้บริหาร (สรุปสาระส าคัญของแผน) 

2. ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และ 
สรุปสาระส าคัญของแผนพัฒนาจังหวัด 

3. สาระส าคัญแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570) 
3.1 ข้อมูลเพ่ือการพัฒนา 

3.1.๑ ข้อมูลพ้ืนฐานทางกายภาพ 
3.1.2 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

1) ด้านเศรษฐกิจ 
2) ด้านสังคมและความมั่นคง 
3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.1.3 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ 
(ให้จัดล าดับความส าคัญและระบุพ้ืนที่ ไม่เกิน ๑๐ ประเด็น) 

3.1.4 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา 
3.2 ประเด็นการพัฒนา 

3.2.๑ บทวิเคราะห์  
(ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการวางแผน โดยสามารถเลือกใช้เครื่องมือได้ตามความถนัด) 

3.2.๒ เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
(ระบุให้ชัดเจน โดยเป็นเป้าหมายสุดท้ายในปีสิ้นสุดแผน)  

3.2.๓ ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  
3.2.4 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด  

1) ประเด็นการพัฒนา 
2) วัตถุประสงค์ 
3) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
4) แนวทางการพัฒนา 
5) แผนงานและโครงการส าคัญ 

(แบบฟอร์มสรุปแผนงาน/โครงการส าคัญของจังหวัด (แบบ จ.๑) และแบบฟอร์มโครงการแบบย่อ 
(Project Brief) (แบบ จ.1-1))  
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แผนพัฒนาจังหวัด .................. (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

1. บทสรุปผู้บริหาร (สรุปสาระส าคัญของแผน) (ไม่เกิน 1 หน้า) 
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2. ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และสรุปสาระส าคัญของแผนพัฒนาจังหวัด…………….. 

แผนระดับ 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ .....................(หลัก)...................... 
 เป้าหมาย ......................................................... 
 ประเด็น ........................................................... 

- ประเด็นย่อย .................................................... 

ยุทธศาสตร์ชาติ .....................(รอง)...................... (ถ้ามี) 
 เป้าหมาย ......................................................... 
 ประเด็น ........................................................... 

- ประเด็นย่อย .................................................... 
  

แผนระดับ 2 
(ให้กรอกเฉพาะแผนที่

สอดคล้อง แต่อย่างน้อย
ต้องระบุความสอดคล้อง

กับแผนแม่บทฯ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น ...(หลัก)... 

 เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ 
…………………………………………………………… 

 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ……………………... 
- เป้าหมายแผนย่อย .................................. 
- แนวทางการพัฒนา ................................. 

*หมายเหตุ เลือกประเด็นหลักได้ 1 ประเด็น 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น ...(รอง)... (ถ้ามี) 

 เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ 
…………………………………………………………… 

 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ …………………….. 
- เป้าหมายแผนย่อย .................................. 
- แนวทางการพัฒนา ................................. 

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน............ 
 เรื่อง/ประเด็นการปฏริูป ................ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ .........(หลัก)......... 

- เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ ...................... 
- แนวทางการพัฒนา .................................. 

 ยุทธศาสตร์ที่ .........(รอง)......... (ถ้ามี) 
- เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ ...................... 
- แนวทางการพัฒนา .................................. 

นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ ............ 
 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

รองรับนโยบายที่ ............. 

  
แผนระดับ 3 

(ให้กรอกเฉพาะแผนที่
สอดคล้อง แต่อย่างน้อย
ต้องระบุความสอดคล้อง

กับแผนพัฒนาภาค) 

แผนพัฒนาภาค…………….. 
………………………………………………………….…………. 
………………………………………………………….…………. 
(โปรดอธิบายว่ามีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกันอย่างไร) 

แผน.................. ของ .....(ชื่อหน่วยงาน)..... 
………………………………………………………….…………. 
………………………………………………………….…………. 
(โปรดอธิบายว่ามีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกันอย่างไร) 

แผน.................. ของ .....(ชื่อหน่วยงาน)..... 
………………………………………………………….…………. 
………………………………………………………….…………. 
(โปรดอธิบายว่ามีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกันอย่างไร) 

แผน.................. ของ .....(ชื่อหน่วยงาน)..... 
………………………………………………………….…………. 
………………………………………………………….…………. 
(โปรดอธิบายว่ามีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกันอย่างไร) 

แผน.................. ของ .....(ชื่อหน่วยงาน)..... 
………………………………………………………….…………. 
………………………………………………………….…………. 
(โปรดอธิบายว่ามีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกันอย่างไร) 

  

สาระส าคัญ
แผนพัฒนาจังหวัด 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ให้ระบุทั้งตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

  
ประเด็นการพัฒนา

จังหวัด 
1. …………………………………………………………………. 2. …………………………………………………………………. 3. …………………………………………………………………. 4. …………………………………………………………………. 5. …………………………………………………………………. 

      

แผนงาน 

1. …………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………………. 

1. …………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………………. 

1. …………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………………. 

1. …………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………………. 

1. …………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………………. 

      

โครงการส าคัญ 

1. …………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………………. 

1. …………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………………. 

1. …………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………………. 

1. …………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………………. 

1. …………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………………. 
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3. สาระส าคัญแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570) 

3.1 ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 

3.1.๑ ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ 

............................................................................................................................. .........................

.......................................................................................................... ............................................

............................................................................................................................. .........................

.............................................................. ........................................................................................  

3.1.2 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

1) ด้านเศรษฐกิจ
............................................................................................................................. .................
.................................................................................................................. ............................
............................................................................................................................. .................
...................................................................................... ........................................................ 

2) ด้านสังคมและความมั่นคง
............................................................................................................................. .................
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................
................................................................................................................................. ............. 

3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
................................................................................ ..............................................................
............................................................................................................................. .................
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................. 

3.1.3 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ (ให้จัดล าดับความส าคญัและระบุพื้นท่ี ไม่เกิน ๑๐ ประเด็น) 

1) .......................................................................................................... .................................... 

2) .......................................................................................................... .................................... 

3) .......................................................................................................... .................................... 

4) .......................................................................................................... .................................... 

5) .......................................................................... .................................................................... 

6) .......................................................................................................... .................................... 

7) .......................................................................................................... .................................... 

8) .......................................................................................................... .................................... 
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9) .......................................................................................................... .................................... 

10) .......................................................................................................... .................................... 

3.1.4 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา 

............................................................................................................................. .........................

.......................................................................................................... ............................................

............................................................................................................................. .........................

.............................................................. ........................................................................................  

3.2 ประเด็นการพัฒนา 

3.2.๑ บทวิเคราะห์ (ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการวางแผน โดยสามารถเลือกใช้ไดต้ามความถนัด) 

............................................................................................................................. .........................

.......................................................................................................... ............................................

............................................................................................................................. .........................

.............................................................. ........................................................................................  

3.2.๒ เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระบุให้ชัดเจน โดยเป็นเป้าหมายสุดท้ายในปสีิ้นสุดแผน) 

............................................................................................................................. .........................

.......................................................................................................... ............................................

............................................................................................................................. .........................

.............................................................. ........................................................................................  

3.2.๓ ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... ...........................................
............................................................................................................................. .........................
............................................................... .................................................................................... ... 

3.2.4 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด  

1) ประเด็นการพัฒนา 

............................................................................................................................. .................

.................................................................................................................. ............................

............................................................................................................................. .................

...................................................................................... ........................................................ 
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2) วัตถุประสงค์ 

............................................................................................................................. .................

..............................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................

....................................................................................................................................... ....... 

3) เป้าหมายและตัวชี้วัด 

................................................................................................... ...........................................

............................................................................................................................. .................

....................................................................... .......................................................................

............................................................................................................................. ................. 

4) แนวทางการพัฒนา 

..............................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................

............................................................................................................................. .................

.............................................................................................................. ................................ 

5) แผนงานและโครงการส าคัญ 

(1)  แผนงาน 

............................................................................................................................. ........

........................................................................................................................... ..........

............................................................................................................................. ........

................................................................................................................. .................... 

(2)  โครงการส าคัญ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ: แบบฟอร์มสรุปแผนงาน/โครงการส าคญัของ
จังหวัด (แบบ จ.๑) และแบบฟอรม์โครงการแบบย่อ (Project Brief) (แบบ จ.1-1)) 

....................................................................................... ..............................................

............................................................................................................................. ........

............................................................................. ........................................................

............................................................................................................................. ........ 
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แบบ จ.๑ 
แบบฟอร์มสรุปแผนงานและโครงการส าคัญของจงัหวัด (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

จังหวัด...................... 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด: ...........(๑)....................................................................... 

ประเด็นการพัฒนา 
(2) 

ตัวชี้วัดของประเด็น
การพัฒนา 

(3) 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. ๒๕๖6 

(4) 
พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8 พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 

(5) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑ ตชว. ๑       
 ตชว. ๒       
 ตชว. ๓       
ประเด็นการพัฒนาท่ี ๒ ตชว. 4       
ประเด็นการพัฒนาท่ี ๓ ตชว. 5       
 

หน่วย : บาท 
บัญชีรายการชุดโครงการส าคัญ งบประมาณด าเนินการ (10) 

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
(6) 

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/ 

แผนแม่บทฯ 
(Y) (7) 

แหล่ง 
งปม. 
(8) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(9) 

พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8 พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6-
๒๕70 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 ................................................................................................... 
แผนงานที่ 1          
1. โครงการส าคญัที่ ๑ X.Y         

- กิจกรรมหลัก ๑.๑          
- กิจกรรมหลัก ๑.๒          

2. โครงการส าคญัที่ ๒ X.Y         
- กิจกรรมหลัก ๒.๑          
- กิจกรรมหลัก ๒.๒          

แผนงานที่ ๒          
1. โครงการส าคญัที่ ๑ X.Y         

- กิจกรรมหลัก ๑.๑          
- กิจกรรมหลัก ๑.๒          

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 ................................................................................................... 
แผนงานที่ .....          
1. โครงการส าคญัที่ ๑ X.Y         

- กิจกรรมหลัก ๑.๑          
- กิจกรรมหลัก ๑.๒          

รวมท้ังสิ้น*          

หมายเหตุ * เป็นยอดรวมเฉพาะวงเงินโครงการส าคัญ



๑๑ 

 
ค าอธิบายแบบ จ.๑ 

 
 

(๑) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด หมายถึง สถานภาพที่จังหวัดต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส 
ศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรค ท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของจังหวัด 

(๒) ประเด็นการพัฒนาจังหวัด หมายถึง ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาส าคัญระดับชาติ (Agenda) 
ทิศทางการพัฒนาภาครวมทั้งศักยภาพ โอกาส ปัญหา และความต้องการของพื้นที่ (Area) สอดคล้องกับผลที่ได้จากบทวิเคราะห์ 

(๓) ตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนาจังหวัด หมายถึง ดัชนีช้ีวัดหรือหน่วยวัดความส าเร็จของการด าเนินงานที่ถูกก าหนดขึ้น มีความชัดเจน
สอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด และต้องมีข้อมูลที่สามารถวัดผลได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

(๔) ค่าเป้าหมาย พ.ศ. .... หมายถึงระดับความส าเร็จของตัวช้ีวัดที่จังหวัดจะต้องการบรรลุถึงภายในรอบระยะเวลาตามปีที่ก าหนดไว้และ 
ควรมีข้อมูลที่สามารถวัดผลได้ 

(๕) ค่าเป้าหมายพ.ศ. .... - พ.ศ. ....  หมายถึง ค่าเป้าหมายรวมหรือเฉลี่ยของตัวช้ีวัดตลอดระยะเวลาของแผนและควรมีข้อมูลที่สามารถ
วัดผลได้ 

(๖) แผนงาน/โครงการส าคัญ หมายถึง ช่ือแผนงานที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด และชื่อโครงการที่มีความส าคัญภายใต้
แผนงานตลอดระยะเวลาของแผน และต้องระบุกิจกรรมหลักภายใต้โครงการด้วย 

(๗) ยุทธศาสตร์ชาติ (X) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) หมายถึง ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (6 ยุทธศาสตร์) และ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (23 แผนแม่บท) ให้ระบุเป็นหมายเลข X.Y โดย X คือ หมายเลขของยุทธศาสตร์ชาติ และ Y คือหมายเลขของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ แต่ละโครงการให้เลือกยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ที่สอดคล้องมากที่สุดเพียงข้อเดียว (รายละเอียด
หมายเลข X/Y ตามหน้า 37 – 51) 

(๘) แหล่งงบประมาณ หมายถึง แหล่งงบประมาณของโครงการ โดยก าหนดไว้ ๔ แหล่ง โดยให้ระบุหมายเลขของแหล่งงบประมาณ ดังนี้ 
๑  หมายถึง  งบประมาณของจังหวัด 
๒  หมายถึง  งบประมาณของกระทรวง/กรม 
๓  หมายถึง  งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔  หมายถึง  งบประมาณของภาคเอกชน/ชุมชน (ถ้ามี) 

(๙) หน่วยด าเนินการ หมายถึง หน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินโครงการ หากมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินโครงการ ให้ระบุ
เฉพาะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

(๑๐) งบประมาณด าเนินการ หมายถึง งบประมาณในการด าเนินการของโครงการในแต่ละปีงบประมาณ โดยให้ใช้หน่วยเป็น “บาท” 
 



๑๒ 

 
แบบ จ.1-1 

(Project Brief รายโครงการ) 
 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด .................................................................. 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการส าคัญ ระบุชื่อโครงการส าคัญตามแบบฟอร์มสรุปแผนงานและโครงการส าคัญของจังหวัด  

ในแบบ จ.๑ 
2. ชื่อแผนงาน ระบุว่าโครงการอยู่ภายใต้แผนงานใด 
3. แนวทางการพัฒนา ระบุว่าโครงการอยู่ภายใต้แนวทางการพัฒนาใดของจังหวัด 
4. หลักการและเหตุผล ระบุถึงที่มาท่ีไป หลักการและเหตุผลของโครงการ 
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ ระบุวัตถุประสงค์ส าคัญของโครงการ ท่ีจะส่งผลต่อความส าเร็จตามประเด็นการ

พัฒนา 
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  ระบุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากการด าเนินโครงการ โดยต้องสามารถวัดความส าเร็จ

ของการด าเนินโครงการได้ 
7. พ้ืนที่เป้าหมาย  ระบุพ้ืนท่ีเป้าหมายของโครงการ 
8. กิจกรรมหลัก ระบุแนวทางและวิธีการด าเนินงานท่ีเป็นกิจกรรมหลักท่ีส่งผลให้โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค์ 
8.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

8.2 กิจกรรมหลกัที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

9. หน่วยงานด าเนินการ ระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินโครงการ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ระบุระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
11. งบประมาณ ระบุงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ และแหล่งที่มาของงบประมาณ 
12. ผลผลิต (Output) ระบุผลผลิตของโครงการ 
๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
(Outcome) 

ระบุผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการ ในลักษณะของผลลัพธ์ 
(Outcome) และเป็นผลลัพธ์ท่ีสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 



๑๓ 

 

ภาคผนวก ก 

รายการตรวจสอบการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑   

จังหวัด................................................... 
--------------------- 

การด าเนินการ ด าเนินการ
แล้ว 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

๑) ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัดด้วยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้ 
 มอบให้ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา หรือบุคคลอ่ืนใด

ท าการศึกษาส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด 
 มอบให้ฝ่ายเลขานุการ ก.บ.จ. ด าเนินการหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ท าการศึกษา

ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด 
 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการของ ก.บ.จ. ขึ้นคณะหนึ่ง ท าหน้าที่ประสานงานเพ่ือให้ได้

ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัด 
 ด าเนินการอ่ืนตามท่ี ก.บ.จ. เห็นสมควร โดยด าเนินการ............................................ 

  

๒) จัดประชุมหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งท าการอยู่ในจังหวัด 
ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนกลางและผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด รวมทั้งผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจ
เอกชน เพ่ือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดตามมาตรา ๕๓/๑ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา 
๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ 
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  

๓) การประชุมของ ก.บ.จ. เพ่ือจัดท าและเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.บ.ภ. ก าหนด 

  

ข้าพเจ้ าขอรับรองว่ า ข้อความดั งกล่ าวข้างต้นเป็นความจริ งทุกประการ ทั้ งนี้ ได้แนบรายงาน 
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) มาพร้อมนี้ด้วย 

 

 

 

 

(ลงชื่อ)............................................................ 
       (..........................................................) 
ผู้ว่าราชการจังหวัด.......................................... 



๑๔ 

 

ภาคผนวก ข 

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
 (เฉพาะปีที่มีการปรับปรุงหรือทบทวนแผน) 

 

หัวข้อ แผนพัฒนาจังหวัด 
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. ....) 

แผนพัฒนาจังหวัด 
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ฉบับทบทวน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

เหตุผลของการ
ปรับเปลี่ยน 

เป้าหมายการพัฒนา    

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 
การพัฒนา 

   

ประเด็นการพัฒนา    

 
 

---------------------------------------------- 
  
 



๑๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด.............  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. …. 
 



๑๖ 

 

บัญชีรายการเอกสาร 
 

๑. องค์ประกอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ของจังหวัด 
 

๒.  แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. …. 
 

 
 
 



๑๗ 

 

องค์ประกอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ของจังหวัด 

เนื้อหาประกอบด้วย 

1. บทสรุปผู้บริหาร (สรุปสาระส าคัญของแผน)  

2. ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และ 
สรุปสาระส าคัญของแผนพัฒนาจังหวัด  

3. สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ....  
3.1 การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็นของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ....  
3.2 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ....  

3.2.๑ วัตถุประสงค์ 
3.2.2 เป้าหมายการพัฒนาและตัวชี้วัด (ยึดตามแผนพัฒนาจังหวัด) 

1) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  
2) ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

3.2.3 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด (ยึดตามแผนพัฒนาจังหวัด) 
1) ประเด็นการพัฒนา 

 2) วัตถุประสงค์ 
 3) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 4) แนวทางการพัฒนา 
 5) แผนงานและโครงการ 
3.2.4 แผนที่สรุปต าแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. .... 
3.2.5 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... (แบบ จ.2)  
3.2.6 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
3.2.7 แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานของโครงการ และแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด :  

๑ กิจกรรมหลัก)  
3.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไปด าเนินการ (อธิบายถึงกระบวนการ/แนวทาง

ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างประสบผลส าเร็จ)



๑๘ 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด.................. พ.ศ. .... 

1. บทสรุปผู้บริหาร (สรุปสาระส าคัญของแผน) (ไม่เกิน 1 หน้า) 

............................................................................................................................. .............................................

..........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .............................................

............................................................................................................................. .............................................

..........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .............................................

...................................................................................... ....................................................................................

............................................................................................................................. .............................................

............................................................................................................................... ...........................................

........................................................................................ ..................................................................................

............................................................................................................................. .............................................

................................................................................................................................. .........................................

.......................................................................................... ................................................................................

............................................................................................................................. .............................................

................................................................................................................................... .......................................

............................................................................................ ..............................................................................

............................................................................................................................. .............................................

..................................................................................................................................... .....................................

.............................................................................................. ............................................................................

............................................................................................................................. ............................................. 

...................................................................................................................................... ....................................

............................................................................................... ...........................................................................

............................................................................................................................. .............................................

........................................................................................................................................ ..................................

................................................................................................. .........................................................................

............................................................................................................................. .............................................

.......................................................................................................................................... ................................

................................................................................................... .......................................................................

............................................................................................................................. .............................................

............................................................................................................................................ ..............................

..................................................................................................... .....................................................................

............................................................................................................................. .............................................

.............................................................................................................................................. ............................ 

 



๑๙ 

 

2. ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และสรุปสาระส าคัญของแผนพัฒนาจังหวัด…………….. 

แผนระดับ 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ .....................(หลัก)...................... 
 เป้าหมาย ......................................................... 
 ประเด็น ........................................................... 

- ประเด็นย่อย .................................................... 

ยุทธศาสตร์ชาติ .....................(รอง)...................... (ถ้ามี) 
 เป้าหมาย ......................................................... 
 ประเด็น ........................................................... 

- ประเด็นย่อย .................................................... 
  

แผนระดับ 2 
(ให้กรอกเฉพาะแผนที่

สอดคล้อง แต่อย่างน้อย
ต้องระบุความสอดคล้อง

กับแผนแม่บทฯ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น ...(หลัก)... 

 เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ 
…………………………………………………………… 

 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ……………………... 
- เป้าหมายแผนย่อย .................................. 
- แนวทางการพัฒนา ................................. 

*หมายเหตุ เลือกประเด็นหลักได้ 1 ประเด็น 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น ...(รอง)... (ถ้ามี) 

 เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ 
…………………………………………………………… 

 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ …………………….. 
- เป้าหมายแผนย่อย .................................. 
- แนวทางการพัฒนา ................................. 

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน............ 
 เรื่อง/ประเด็นการปฏริูป ................ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ .........(หลัก)......... 

- เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ ...................... 
- แนวทางการพัฒนา .................................. 

 ยุทธศาสตร์ที่ .........(รอง)......... (ถ้ามี) 
- เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ ...................... 
- แนวทางการพัฒนา .................................. 

นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ ............ 
 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

รองรับนโยบายที่ ............. 

  
แผนระดับ 3 

(ให้กรอกเฉพาะแผนที่
สอดคล้อง แต่อย่างน้อย
ต้องระบุความสอดคล้อง

กับแผนพัฒนาภาค) 

แผนพัฒนาภาค…………….. 
………………………………………………………….…………. 
………………………………………………………….…………. 
(โปรดอธิบายว่ามีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกันอย่างไร) 

แผน.................. ของ .....(ชื่อหน่วยงาน)..... 
………………………………………………………….…………. 
………………………………………………………….…………. 
(โปรดอธิบายว่ามีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกันอย่างไร) 

แผน.................. ของ .....(ชื่อหน่วยงาน)..... 
………………………………………………………….…………. 
………………………………………………………….…………. 
(โปรดอธิบายว่ามีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกันอย่างไร) 

แผน.................. ของ .....(ชื่อหน่วยงาน)..... 
………………………………………………………….…………. 
………………………………………………………….…………. 
(โปรดอธิบายว่ามีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกันอย่างไร) 

แผน.................. ของ .....(ชื่อหน่วยงาน)..... 
………………………………………………………….…………. 
………………………………………………………….…………. 
(โปรดอธิบายว่ามีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกันอย่างไร) 

  

สาระส าคัญ
แผนพัฒนาจังหวัด 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ให้ระบุทั้งตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

  
ประเด็นการพัฒนา

จังหวัด 
1. …………………………………………………………………. 2. …………………………………………………………………. 3. …………………………………………………………………. 4. …………………………………………………………………. 5. …………………………………………………………………. 

      

แผนงาน 

1. …………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………………. 

1. …………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………………. 

1. …………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………………. 

1. …………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………………. 

1. …………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………………. 

      

โครงการส าคัญ 

1. …………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………………. 

1. …………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………………. 

1. …………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………………. 

1. …………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………………. 

1. …………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………………. 



๒๐ 

 

3. สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ....   

3.1 การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็นของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ....  
............................................................................................................................. ........................................
........................................................................................... ..........................................................................
......................................................................................... ............................................................................ 

3.2 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ....  

3.2.1 วัตถุประสงค์ 
............................................................................................................................. ............................
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................ 

3.2.2 เป้าหมายการพัฒนาและตัวชี้วัด (ยึดตามแผนพฒันาจังหวดั) 
1) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

............................................................................................................................. ...................

................................................................................................................ ................................

............................................................................................................................. ................... 
2) ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...................

.............................................................................................................................. .................. 

3.2.3 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด (ยึดตามแผนพัฒนาจังหวัด) 

1) ประเด็นการพัฒนา 

............................................................................................................................. ...................

................................................................................................................ ................................

............................................................................................................................. ................... 

2) วัตถุประสงค์ 

.................................................................. ..............................................................................

............................................................................................................................. ...................

................................................................................................................................................  

3) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
............................................................................................................................. ...................
................................................................................................................ ................................
............................................................................................................................. ................... 
 



๒๑ 

 

4) แนวทางการพัฒนา 
............................................................................................................................. ...................
................................................................................................................ ................................
............................................................................................................................. ................... 

5) แผนงานและโครงการ 

(1) แผนงาน 
........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................................  

(2) โครงการส าคัญ (ยึดตามแผนพัฒนาจังหวัด โดยให้ใสร่ายชื่อโครงการส าคญั เฉพาะที่จะ
ด าเนินการในปีงบประมาณนั้นๆ) 
............................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................ ................
............................................................................................................................. ........... 

(3) โครงการอ่ืนทีส่นับสนุนการพัฒนาตามแนวทางในแผนพัฒนาจังหวัด 
............................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................ ................
............................................................................................................................. ........... 
 

 
  



๒๒ 

 

3.2.4 แผนที่สรุปต าแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. …. จังหวัด………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพแผนที่ 
ให้ใช้รูปแผนท่ีจังหวัดที่มีรายละเอยีดถึงเส้นแบ่งเขตอ าเภอ และแสดงเส้นทางคมนาคมขนส่งส าคญัของจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หมายเหตุ ให้แสดงที่ตั้งพ้ืนที่ด าเนินโครงการ/กิจกรรมในชุดโครงการ โดยให้ใส่  ลงในต าแหน่งที่เป็นที่ตั้งหลักของ
กิจกรรมของโครงการ พร้อมใส่หมายเลขก ากับโครงการ/กิจกรรม (X.X) ดังนี้ ตัวแรกเป็นหมายเลขของ 
ชุดโครงการ/โครงการตามล าดับความส าคัญ และตัวที่สองเป็นหมายเลขล าดับความส าคัญของกิจกรรม/
โครงการในชุดโครงการ ตามที่จังหวัดได้ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี เช่น 1.1 หมายความว่า เป็นกิจกรรม/โครงการที่อยู่ภายใต้ชุดโครงการที่ 1 และเป็นโครงการที่มี
ความส าคัญเป็นล าดับที่ 1 ตามแบบฟอร์มการพิจารณากลั่นกรองแผนฯ (เพ่ือความเหมาะสมในการจัดวาง
รูปภาพแผนที่ จังหวัดสามารถจัดท าแบบฟอร์มหน้านี้ในกระดาษขนาด A4 / A3 และเป็นแนวตั้งหรือ
แนวนอนก็ได้)  



๒๓ 

 

3.2.5 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. …….. จังหวัด………………….. 

เป้าหมายการพัฒนา : …………….......................….(๑)...................................................... 
สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... ของจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนา แหล่งงบประมาณ รวมท้ังสิ้น 
จังหวัด กระทรวง กรม อปท. เอกชน 

โครงการ
(จ านวน) 

งบประมาณ
(บาท) 

โครงการ
(จ านวน) 

งบประมาณ
(บาท) 

โครงการ
(จ านวน) 

งบประมาณ
(บาท) 

โครงการ
(จ านวน) 

งบประมาณ
(บาท) 

โครงการ
(จ านวน) 

งบประมาณ
(บาท) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑           
ประเด็นการพัฒนาท่ี ๒           
ประเด็นการพัฒนาท่ี ๓           
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ 

          

รวมท้ังสิ้น           

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... ของจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนา (2) /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน

แม่บทฯ (7) 

ล าดับ
ความส าคัญ 

(8) 

แผนงาน 
(9) 

กิจกรรมย่อย 
(10) 

ตัวชี้วัด
โครงการ 

(๑1) 

หน่วย
ด าเนินงาน 

(12) 

งบประมาณ 
(บาท) 
(13) 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑         

1. โครงการของจังหวัด (3)        

๑.๑  โครงการที่ 1 ................................. X.Y    ตชว. ๑   
๑.๑.๑กิจกรรมหลักที ่1.1 ..............    กิจกรรมย่อยที่ 1)  

กิจกรรมย่อยที่ 2)  
   

๑.๑.๒กิจกรรมหลักที ่1.2 ....................    กิจกรรมย่อยที่ 1)  
กิจกรรมย่อยที่ 2) 

   

๑.๒ โครงการที่ 2 .................................. X.Y    ตชว. ๑   
๑.๒.๑กิจกรรมหลักที ่2.๑ ....................    กิจกรรมย่อยที่ 1)  

กิจกรรมย่อยที่ 2) 
   

๑.๒.๒กิจกรรมหลักที ่2.2 ....................    กิจกรรมย่อยที่ 1)  
กิจกรรมย่อยที่ 2) 

   

๒. โครงการของกระทรวง กรม (4)        

๒.๑ โครงการของกระทรวง.................... X.Y       

๒.๑.๑ โครงการของกรม.................. X.Y       

๒.๑.๒ โครงการของกรม.................. X.Y       

๓. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5)        

๓.๑ โครงการที่ 1 .................................. X.Y       

๔. โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน (6) (ถ้ามี)        

๔.๑ โครงการที่ 1 ................................... X.Y       

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒        

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓        

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ        

รวมทั้งสิ้น        

 

แบบ จ.๒ 

ขอให้จังหวัดจัดท ำแบบฟอร์มตำรำงในไฟล์ Excel 
(๑ กิจกรรมหลกั ต่อ ๑ เซลล์) 

 



๒๔ 

 
ค าอธิบายแบบ จ.๒ 

 
(๑) เป้าหมายการพัฒนา หมายถึง สถานภาพที่จังหวัดต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน ตามที่ก าหนดไว้ใน

แผนพัฒนาจังหวัด 
(๒) ประเด็นการพัฒนา หมายถึง ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดตามที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด 
(๓) โครงการของจังหวัด หมายถึง โครงการที่ด าเนินการโดยจังหวัด และยื่นเป็นค าของบประมาณของจังหวัด เพื่อด าเนินการตาม

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี (โดยให้เรียงล าดับความส าคัญของโครงการพร้อมทั้งจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของแต่ละโครงการ) 
(๔) โครงการของกระทวง กรม หมายถึง โครงการที่ด าเนินการโดยส่วนราชการ ที่ใช้งบประมาณของส่วนราชการ และสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาจังหวัด 
(๕) โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง โครงการที่ด าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งใช้งบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
(๖) โครงการความร่วมมือเอกชน/ชุมชน (ถ้ามี) หมายถึง โครงการของภาคเอกชน ซึ่งใช้งบประมาณของภาคเอกชน และสอดคล้อง

กับแผนพัฒนาจังหวัด 
(๗) ยุทธศาสตร์ชาติ (X) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) หมายถึง ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (6 ยุทธศาสตร์) 

และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (23 แผนแม่บท) ให้ระบุเป็นหมายเลข X.Y โดย X คือ หมายเลขของยุทธศาสตร์ชาติ และ 
Y คือหมายเลขของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ แต่ละโครงการให้เลือกยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ที่สอดคล้อง
มากที่สุดเพียงข้อเดียว (รายละเอียดหมายเลข X/Y ตามหน้า 37 – 51) 

(๘) ล าดับความส าคัญให้ระบุล าดับความส าคัญของของโครงการของจังหวัด (ไม่ต้องแยกตามประเด็นการพัฒนา) 
(๙) แผนงาน หมายถึงแผนงานหรือชุดโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (สอดคล้องกับแผนงานในแบบ จ.1 ตามแผนพัฒนาจังหวัด) 
(๑๐) กิจกรรมย่อย หมายถึง กิจกรรมภายใต้กิจกรรมหลักของโครงการ 
(๑๑) ตัวชี้วัดโครงการ หมายถึง ข้อมูลเชิงปริมาณ/คุณภาพ ที่สามารถวัดและประเมินผลตามเป้าหมายของโครงการที่ก าหนด (ตัวช้ีวัด

โครงการต้องสอดคล้องกับตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ รวมทั้งสามารถวัดความส าเร็จตามผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) ที่ระบุไว้ในแบบ จ.๑-๑ ในแบบสรุป Project Brief) 

(๑๒) หน่วยด าเนินงาน หมายถึง หน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินโครงการ หากมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินโครงการ  
ให้ระบุเฉพาะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

(๑๓) งบประมาณ หมายถึง งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นท่ีใช้ในการด าเนนิการของโครงการ 

 

 

 



๒๕ 

 

3.2.6 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

 

ที ่ กิจกรรม 
ประมาณการ 

งบประมาณ (บาท) 
๑. การจัดประชุมหารือเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับภาคส่วนต่างๆ 

ตามมาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 

๒. การจัดประชุม ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก.  
๓. การศึกษาเพ่ือพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามประเด็นการพัฒนาของจังหวัด

และกลุ่มจังหวัด 
 

๔. การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด ซึ่งเป็นการด าเนินการตามมาตรา 
๑๘ วรรคสี่ ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

๕. การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  
๖. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ เพื่อเข้า

มามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินการตามแผน 

 

๗. การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
8. การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินตามค าพิพากษาของศาล หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  

ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินคดี (ถ้ามี) 
 

9. การจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ถ้ามี)  
10. ค่าใช้จ่ายในการบ ารุง ดูแล รักษา หรือค่าสาธารณูปโภคฯ ของสินทรัพย์ที่อยู่

ระหว่างการโอนสินทรัพย์ให้ส่วนราชการ เฉพาะสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนิน
โครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.บ.ภ. โดยให้เจียดจ่ายจากเงินเหลือจ่ายใน
การด าเนินโครงการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นล าดับแรก และจากงบบริหารจัดการ
เป็นล าดับต่อมา (ถ้ามี) 

 

 รวมทั้งสิ้น  

 
 

 

 

 

 



๒๖ 

 

 
3.2.7 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานของโครงการ และแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย 

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) เฉพาะโครงการที่เป็นค าของบประมาณของจังหวัด



๒๗ 

 
แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 

ล าดับความส าคัญ......... 
ชื่อโครงการ  :……............…………......…………........…..  
กิจกรรมหลัก...........................................................     วงเงิน ........................ บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ................................................................................................................. 
แผนแม่บทฯ................................................................................................................ 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด...................................................................... 
แผนงาน.........................................................................................................................  
หน่วยด าเนินการ : ……....….…….................................................................................…….. 
ผู้รับผิดชอบ : …...….........…….......... ต าแหน่ง : ……..……….. สถานที่ติดต่อ ........................... หมายเลขโทรศัพท์ ............  

(๑)  หลักการและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา

จังหวัด)           
 ................................................................................................................................................................................................ 

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : ………………………………………………………………………................................................……………… 
..................................................................................................................................................................................................
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน) : ………………………………………………………………………..................................... 
.................................................................................................................................................................................................. 

(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  :.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................. 
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
(๒.๓) ประเภทของโครงการ 

 พัฒนา    ด าเนินการปกติ  
(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ.....................ปี   เริ่มต้นปี.............................        สิ้นสุดปี...........................  
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ด าเนินการ เช่น อ าเภอ ต าบล  หมู่บ้าน เป็นต้น)   …………………………   

............................................................................................................................................................................................  
 (๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : …………………………………………………………………………………………………………… 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : …………………………………………………………………………………………………… 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด …………………………………………………………………………………………………........................................…………………………… 
(๔.๒) ผลผลิต…………....................................……………………………………………………………………………………………………………………. 
(๔.๓) ผลลัพธ์ …………....................................……………………………………………………………………………………………………………………..... 
(๔.๔) ผลกระทบ : 

เชิงบวก : …………………………………………………………………………………………………………………… 
เชิงลบ : ...………………………………………………………………………………………………………………… 

  



๒๘ 

 
(๕) แนวทางการด าเนินงาน 

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าภายใตโ้ครงการที่จังหวัดเสนอขอ และท าเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินงานของแต่ละ
กิจกรรมส าคัญด้วย)             

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค. .. ม.ค. - มี.ค. .. เม.ย. - มิ.ย. .. ก.ค. - ก.ย. .. 

1 
    

                  

2 
    

                  

3 
    

                  

4 
    

                  

5                           
 
(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน....................บาท 

 (ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย) 
(8) รายงานความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา 

(ให้กรอกเฉพาะโครงการที่มีการใช้ระยะเวลาในการด าเนินการมากกว่าหนึ่งปี และโครงการที่มีการด าเนินการเป็นประจ าทุกปี เช่น โครงการ
กระตุ้นการท่องเที่ยวประจ าปี โครงการที่ด าเนินกิจกรรมเดิมแต่เปลี่ยนหรือขยายพื้นที่ด าเนินการหรือกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น โดยให้แสดง
รายละเอียดผลการด าเนินงานและความส าเร็จในการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา รวมทั้งต้องแสดงความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์และ
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด) 

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.๑) พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และ
สามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยูใ่นระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นท่ี 
หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ 
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................................................ 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................................... 
 ไม่มี 

(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
1) บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
2) เครื่องมือด าเนินการ    มี พร้อมด าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 

 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม  



๒๙ 

 
3) เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณ์สูง 

 มีประสบการณ์ปานกลาง 

 ไม่มีประสบการณ์ 
(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ (ให้ระบุหน่วยงานให้ชัดเจน) : 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 

(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 

 
 



๓๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
 



๓๑ 

 

3.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไปด าเนินการ (อธิบายถึงกระบวนการ/
แนวทางขบัเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ไปสู่การปฏิบัตไิด้อย่างประสบผลส าเร็จ) 
................................................................................... ..................................................................................
............................................................................................................................. ........................................
...................................................................................................................................... ...............................



๓๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม 
สรุปแผนงานโครงการท่ีจงัหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม 

(แบบ จ.3) 

จังหวัด ............................................. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 

 

บัญชีรายการเอกสาร 
  
 

๑. แบบสรุปแผนงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. …. ที่จังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม 
เพ่ือด าเนินการให้สอดคล้องตามความต้องการของแผนพัฒนาจังหวัด (แบบ จ.๓)  
(ขอความอนุเคราะห์ท าในไฟล์ Excel) 

๒. แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (๑ ชุด : ๑ โครงการ) 
 

 
 

 
 

 



๓๔ 

 

แบบ จ. ๓ 
 

สรุปแผนงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. …. 
ที่จังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม 

เพ่ือด าเนินการให้สอดคล้องตามความต้องการของแผนพัฒนาจังหวัด 
จังหวัด ............................................ 

กระทรวง กรม จ านวนโครงการ (โครงการ) งบประมาณ (บาท) 
1) กระทรวง ก.   

๑.๑ กรม ก๑   
๑.๒ กรม ก๒   

2) กระทรวง ข.   
๒.๑ กรม ข๑   
๒.๒ กรม ข๒   

รวมทั้งสิ้น   
 

ตารางสรุปรายโครงการ 
(ให้กรอกตามล าดับความส าคัญของโครงการ ไม่เกิน 10 โครงการ) 

โครงการ กระทรวงและกรม 
(ท่ีขอรับการสนับสนุน) 

ความสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนา

จังหวัด 

กิจกรรมส าคัญของ
โครงการ 

หน่วยด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

๑. โครงการ.........      
๒. โครงการ.........      
3. โครงการ.........      
4. โครงการ.........      
5. โครงการ.........      
6. โครงการ.........      
7. โครงการ.........      
8. โครงการ.........      
9. โครงการ.........      
10. โครงการ.........      

รวมทั้งสิ้น  
 

 



๓๕ 

 

โครงการแบบย่อ (๑ ชุด : ๑ โครงการ) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ ระบุชื่อโครงการท่ีจังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม 
2. ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ระบุว่าโครงการอยู่ภายใต้ประเด็นการพัฒนาใดของจังหวัด 
3. ชื่อแผนงาน ระบุว่าโครงการอยู่ภายใต้แผนงานใด 
4. แนวทางการพัฒนา ระบุว่าโครงการอยู่ภายใต้แนวทางการพัฒนาใดของจังหวัด 
5. หลักการและเหตุผล ระบุถึงที่มาท่ีไป หลักการและเหตุผลของโครงการ 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ ระบุวัตถุประสงค์ส าคัญของโครงการ ท่ีจะส่งผลต่อความส าเร็จตามประเด็นการ

พัฒนา 
7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  ระบุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากการด าเนินโครงการ โดยต้องสามารถวัดความส าเร็จ

ของการด าเนินโครงการได้ 
8. พ้ืนที่เป้าหมาย  ระบุพ้ืนท่ีเป้าหมายของโครงการ 
9. กิจกรรมหลัก ระบุแนวทางและวิธีการด าเนินงานท่ีเป็นกิจกรรมหลักท่ีส่งผลให้โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค์ 
10. หน่วยงานด าเนินการ ระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินโครงการ 
11. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ระบุระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
12. งบประมาณ ระบุงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ และแหล่งที่มาของงบประมาณ 
13. ผลผลิต (Output) ระบุผลผลิตของโครงการ 
๑4. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
(Outcome) 

ระบุผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการ ในลักษณะของผลลัพธ์ 
(Outcome) และเป็นผลลัพธ์ท่ีสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 



๓๖ 

 

รายช่ือหน่วยงานและรายการเอกสารที่จะต้องจัดส่ง 
 

รายการที่จัดส่งเอกสาร หน่วยงาน 
1. แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70) จ านวนหน่วยงานละ 

2 ชุด (ยกเว้น ส านักงาน ก.พ.ร. จดัส่ง 1 ชุด) พร้อมแผ่นบันทึก
ข้อมูลจ านวน ๑ ชุด 

2. แผนปฏิบตัริาชการประจ าปีของจังหวัด จ านวนหน่วยงานละ 2 ชุด 
(ยกเว้น ส านักงาน ก.พ.ร. จัดส่ง 1 ชุด) พร้อมแผน่บันทึกข้อมลู
จ านวน ๑ ชุด 

3. แบบสรุปโครงการที่จังหวดัขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง 
กรม ตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีของจังหวัด (แบบ จ.๓) 
จ านวนหน่วยงานละ 2 ชุด (ยกเว้น ส านักงาน ก.พ.ร. จัดส่ง  
1 ชุด) พร้อมแผ่นบันทึกข้อมลูจ านวน ๑ ชุด 

1. ส านักงานเลขานุการ ก.บ.ภ. 
กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาภาค 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100 
โทรศัพท์ 0–2280–4085 ต่อ 6207 / ๖๒๐๙ / 6211 / 6213 

2. ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมภาค (ที่ดูแลจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 

๒.๑ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ 
ศูนย์ราชการจังหวดัเชียงใหม่ ถนนโชตนา ต าบลช้างเผือก 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ 
โทรศัพท ์ ๐๕๓–๑๑๒–๖๘๙–๙๒ 

๒.๒ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๑๑๕/๑๕๗ หมู่ ๑๔ ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น๔๐๐๐๐ 
โทรศัพท ์ ๐๔๓–๒๓๖–๗๘๔ 

๒.๓ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง 
(ภาคกลางและภาคตะวันออก) 
๘๘/๓๘ หมู่ ๔ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมืองนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 
โทรศัพท์  ๐–๒๕๒๖–2466 

๒.๔ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต ้
(ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน) 
๑๗๐/๘ ถนนกาญจนวนิช ต าบลเขารูปช้าง 
อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ 
โทรศัพท ์ ๐๗๔–๓๑๒–๗๐๒ 

3. ส านักงาน ก.พ.ร. 
๕๙/๑ ถนนพิษณโุลก แขวงดสุิต เขตดุสติ กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐    
โทรศัพท ์ ๐–๒๓๕๖–๙๙๙๙ ต่อ ๘๙๒๑ / ๘๙๐๓ / ๙๙๒๖ 

4. ส านักงบประมาณ 
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท ์ ๐–๒๒๖๕–๒๐๐๐ 

5. กระทรวงมหาดไทย 
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 
โทรศัพท ์ 0–2221–9200 

 
  



๓๗ 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ชาติ หมายเลข เป้าหมาย ประเด็น 
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 1  ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสขุ 

 บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชน มีความพร้อมในการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาความมั่นคง 

 ประเทศไทยมีบทบาทดา้นความมัน่คงเป็นที่ช่ืนชมและ
ได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ 

 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเรจ็ที่เป็นรูปธรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
 การป้องกันและแกไ้ขปัญหาที่มผีลกระทบต่อความมั่นคง 
 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความ

มั่นคงของชาติ 
 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง

องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
 การพัฒนากลไกการบรหิารจดัการความมั่นคงแบบองค์รวม 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

2  ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโต
อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

 การเกษตรสรา้งมูลค่า 
 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม ่

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
และเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย ์

3  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคณุภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิต  
ในศตวรรษที่ 21 

 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนบัสนุนต่อการ
พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

 การปรับเปลี่ยนคา่นิยมและวัฒนธรรม 
 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 
 การเสริมสร้างให้คนไทยมสีุขภาวะที่ดี 
 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์ 



๓๘ 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ หมายเลข เป้าหมาย ประเด็น 

 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพฒันา
ประเทศ 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม 

4  สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิต ิ
 กระจายศูนย์กลางความเจรญิทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่ม

โอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนา
ประเทศในทกุระดับ 

 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การ
พึ่งตนเอง และการจดัการตนเองเพื่อสร้างสังคมคณุภาพ 

 การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมติ ิ
 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และ

การจัดการตนเอง 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5  อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อยา่งยั่งยืน มีสมดลุ 

 ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

 ใช้ประโยชน์และสรา้งการเตบิโต บนฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหส้มดุลภายในขีดความสามารถ
ของระบบนิเวศ 

 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคตประเทศดา้น
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลัก
ของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภมูิอากาศ 
 พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความ

เป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
สมดลุและพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการภาครัฐ 

6  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุง่ผลสมัฤทธ์ิและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรบัตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

 ภาครัฐมคีวามโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 กระบวนการยตุิธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของ

 ภาครัฐท่ียดึประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

 ภาครัฐบริหารงานแบบบรูณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็นทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 

 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกบัภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

 ภาครัฐมคีวามทันสมัย 



๓๙ 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ หมายเลข เป้าหมาย ประเด็น 

ประเทศ  บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคณุธรรม จริยธรรม มีจติส านัก มี
ความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมอือาชีพ 

 ภาครัฐมคีวามโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าท่ีจ าเป็น 
 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

 
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

ประเด็น หมายเลข เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ แผนย่อยของแผนแม่บทฯ และเป้าหมายแผนย่อย 
1. ความมั่นคง 1  ประเทศชาตมิีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับ

เพิ่มขึ้น 
 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสขุดีขึ้น 

1. แผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ 
1.1) ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึน้ 
1.2) คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบนัหลักของชาติ 

สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 
1.3) การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงข้ึน 

2. แผนย่อยการป้องกันและแกไ้ขปัญหาที่มผีลกระทบต่อความมั่นคง 
2.1) ปัญหาความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพตดิ ความมั่นคงทาง 

ไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ไดร้ับการแก้ไขจนไมส่่งผลกระทบต่อการบริหาร
และพัฒนาประเทศ 

2.2) ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเยน็ 
3. แผนย่อยการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภยัคุกคามที่กระทบต่อความ

มั่นคงของชาติ 
3.1) หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองท างานอย่างมปีระสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้นและแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความทันสมัยและปฏิบตัิได้จริง 
3.2) กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภยั

คุกคามทุกรูปแบบทุกมติิและทุกระดับความรุนแรง 
 



๔๐ 

 

ประเด็น หมายเลข เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ แผนย่อยของแผนแม่บทฯ และเป้าหมายแผนย่อย 
4. แผนย่อยการบูรณาการความรว่มมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติ

รวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ 
4.1) ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้

ทุกรูปแบบสูงขึ้น 
4.2) ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึน้ในการก าหนดทิศทางและส่งเสรมิเสถียรภาพ

ของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน 
5. แผนย่อยการพัฒนากลไกการบริหารจดัการความมั่นคงแบบองค์รวม 

5.1) กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
2. การต่างประเทศ 2  การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ท าให้ประเทศไทยมี

ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมี 
เกียรตภิูมิในประชาคมโลก 

1. แผนย่อยด้านความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ 
1.1) ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้

ทุกรูปแบบสูงขึ้น 
1.2) ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึน้ในการก าหนดทิศทางและส่งเสรมิเสถียรภาพ

ของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน 
2. แผนย่อยด้านความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง

ประเทศ 
2.1) ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนยก์ลางการค้า การลงทุน การบริการ และความ

เชื่อมโยงท่ีส าคญัในภูมิภาคเอเชีย โดยมรีะบบเศรษฐกิจท่ีเน้นนวัตกรรมดีขึ้น 
2.2) ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาท่ียั่งยืนกับต่างประเทศ เพือ่ร่วมกันบรรลุ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 
3. แผนย่อยด้านการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่าง

ประเทศ 
3.1) ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมี

บทบาทเชิงรุกในการร่วมก าหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น 
4. แผนย่อยด้านการส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก 

4.1) ประเทศไทยมีเกยีรตภิูมิ อ านาจต่อรอง และไดร้ับการยอมรับในสากลมากข้ึน 
5. แผนย่อยด้านการต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ 

5.1) ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทยเป็น



๔๑ 

 

ประเด็น หมายเลข เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ แผนย่อยของแผนแม่บทฯ และเป้าหมายแผนย่อย 
หุ้นส่วนความร่วมมือกับตา่งประเทศในทุกมิติมากข้ึน 

3. การเกษตร 3  ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิม่ขึ้น 
 ผลิตภาพการผลติของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 

1. แผนย่อยเกษตรอตัลักษณ์พื้นถิ่น 
1.1) สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิน่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 

2. แผนย่อยเกษตรปลอดภัย 
2.1) สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลคา่เพิ่มขึ้น 
2.2) ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยไดร้ับการยอมรับดา้นคุณภาพความ

ปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น 
3. แผนย่อยเกษตรชีวภาพ 

3.1) สินค้าเกษตรชีวภาพมีมลูค่าเพิ่มขึ้น 
3.2) วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภมูิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้งทุก

ต าบล เพิ่มขึ้น 
4. แผนย่อยเกษตรแปรรูป 

4.1) สินค้าเกษตรแปรรูปและผลติภัณฑ์มีมลูค่าเพิม่ขึ้น 
5. แผนย่อยเกษตรอัจฉริยะ 

5.1) สินค้าท่ีได้จากเทคโนโลยีสมยัใหม่/อัจฉรยิะมมีูลคา่เพิ่มขึ้น 
5.2) ผลผลติต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่/อัจฉรยิะ

เพิ่มขึ้น 
6. แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 

6.1) ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 
6.2) สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ข้ึนทะเบียน

กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
4. อุตสาหกรรมและบริการแห่ง

อนาคต 
4  การขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศใน

สาขาอุตสาหกรรม และบริการ 
 ผลิตภาพการผลติของภาคอุตสาหกรรม และภาค

บริการเพิม่ขึ้น 

1. อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 
1.1) อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 

2. แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
2.1) อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิม่ขึ้น 

3. แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการดิจิทลั ข้อมูล และปัญญาประดษิฐ์ 
3.1) อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยดีิจิทัล ข้อมลู และปัญญาประดิษฐ์ มีการ



๔๒ 

 

ประเด็น หมายเลข เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ แผนย่อยของแผนแม่บทฯ และเป้าหมายแผนย่อย 
ขยายตัวเพิ่มขึ้น 

3.2) ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยดีขึ้น 
4. แผนย่อยอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม 

4.1) ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบ ารุงอากาศยานในภูมภิาคโดยเฉพาะ
อากาศยานรุ่นใหม ่

4.2) ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานสูงขึ้น (Tier) 
5. แผนย่อยอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 

5.1) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 
5.2) การส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศเพิ่มขึ้น 

6. แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
6.1) แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
6.2) ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ในด้านความพร้อมใน

อนาคตดีขึ้น 
5. การท่องเที่ยว 5  ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศดา้นการท่องเที่ยวต่อ

ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศเพิม่ขึ้น 
 รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มขึ้น 
 ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของ

ประเทศไทยดีขึ้น 

1. แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
1.1) รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
1.2) เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์และวัฒนธรรม

เพิ่มขึ้น 
1.3) สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน

ทางปัญญาเพิ่มขึ้น 
2. แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงธุรกจิ 

2.1) รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น 
2.2) การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติของไทย 

3. แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
3.1) รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย เพิ่มขึ้น 
3.2) อันดับด้านรายได้การท่องเทีย่วเชิงสุขภาพของประเทศไทย 
3.3) สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์

ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น 



๔๓ 

 

ประเด็น หมายเลข เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ แผนย่อยของแผนแม่บทฯ และเป้าหมายแผนย่อย 
4. แผนย่อยการท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 

4.1) รายได้การท่องเที่ยวส าราญทางน้ า เพิ่มขึ้น 
4.2) การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 

5. แผนย่อยการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
5.1) ประเทศไทยเป็นจดุเช่ือมต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน 

6. แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว 
6.1) นักท่องเที่ยวมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ินมากขึ้น 
6.2) โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น 
6.3) การท่องเที่ยวอย่างมคีวามรบัผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น 

6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉรยิะ 6  ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
เกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจายความเจริญ
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

 ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผังภมูินิเวศเพื่อเป็นกรอบ
ในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน 
และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์ 
ทรัพยากร ธรรมชาติ แหล่งโบราณคด ี

 ช่องว่างความเหลื่อมล้ าระหว่างพืน้ท่ีลดลง 

1. แผนย่อยการพัฒนาเมืองน่าอยูอ่ัจฉริยะ 
1.1) เมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รบัการพัฒนา เพื่อกระจายความเจริญและลด

ความเหลื่อมล้ าในทุกมติ ิ
2. แผนย่อยการพัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่ีมี

การบริหารจัดการตามแผนผังภูมนิิเวศอย่างยั่งยืน 
2.1) เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดลอ้มและมลพิษที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมและได้

มาตรฐาน 
2.2) ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมสิังคม และภูมิวัฒนธรรม 

 

7. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ 
โลจสิติกส์ และดิจิทัล 

7  ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศดีขึ้น 

1. แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจสิติกส์ 
1.1) ต้นทุนโลจสิติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศลดลง 
1.2) ประสิทธิภาพด้านโลจสิติกสร์ะหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น 
1.3) การขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้น 
1.4) การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น 
1.5) ผู้เสยีชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง 

2. แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน 
2.1) การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง 



๔๔ 

 

ประเด็น หมายเลข เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ แผนย่อยของแผนแม่บทฯ และเป้าหมายแผนย่อย 
2.2) การใช้พลังงานทดแทนท่ีผลติภายในประเทศเพิม่มากข้ึน 
2.3) ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น 
2.4) การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพด้วย

เทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด 
3. แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 

3.1) ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น 
8. ผู้ประกอบการและวิสาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อมยุค
ใหม ่

8  ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผูป้ระกอบการยคุใหม่
ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิม่มากขึ้น 

1. แผนย่อยการสร้างความเข้มแขง็ผู้ประกอบการอจัฉริยะ 
1.1) การขยายตัวของวิสาหกิจเริม่ต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 
1.2) ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น 

2. แผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
2.1) สินเช่ือธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น 
2.2) มลูค่าการระดมทุนผ่านตลาด ทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและวสิาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมเพิม่ขึ้น 
3. แผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 

3.1) มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกสข์องประเทศเพิ่มขึ้น 
3.2) ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น 
3.3) การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น 

4. แผนย่อยการสร้างระบบนิเวศน์ท่ีเอื้อต่อการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม ่
4.1) อันดับนโยบายของภาครัฐทีม่ีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการดา้นการ

สนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น 
9. เขตเศรษฐกจิพิเศษ 9  การเจรญิเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที ่

เขตเศรษฐกจิพิเศษท้ังหมดเพิม่ขึ้น 
 การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมดไดร้ับ

การยกระดับ 

1. แผนย่อยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
1.1) การขยายตัวของผลิตภัณฑม์วลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เพิ่มขึ้น 
1.2) การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

2. แผนย่อยการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบยีงเศรษฐกิจภาคใต ้
2.1) การขยายตัวของผลิตภัณฑม์วลรวมของพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกิจภาคใต้ 



๔๕ 

 

ประเด็น หมายเลข เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ แผนย่อยของแผนแม่บทฯ และเป้าหมายแผนย่อย 
2.2) การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใตเ้พิ่มขึ้น 
2.3) เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น 

3. แผนย่อยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
3.1) การขยายตัวของผลิตภัณฑม์วลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดนเพิ่มขึ้น 
3.2) การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น 
3.3) เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมือง

น่าอยู่มากข้ึน 
10. การปรับเปลี่ยนคา่นิยมและ

วัฒนธรรม 
10  คนไทยมีคณุธรรม จรยิธรรม ค่านยิมที่ดีงาม และมี

ความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น น าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 
สังคมไทยมีความสุขและเป็นท่ียอมรับของนานา
ประเทศมากข้ึน 

1. แผนย่อยการปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็นพลเมืองที่ด ี
1.1) คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ มีความพร้อมในทุกมติิตามมาตรฐานและสมดลุ

ทั้งด้านสติปัญญา คณุธรรมจรยิธรรม มีจิตวญิญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น 

2. แผนย่อยการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 
2.1) ภาคธุรกิจมบีทบาทส าคญัในการลงทุนเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น 

3. แผนย่อยการใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนใน
สังคม 
3.1) สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมคิุ้มกันให้แก่ประชาชนใน

สังคม ท าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพิ่มขึน้ 
11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอด

ช่วงชีวิต 
11  คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนา

อย่างสมดลุ ท้ังด้านร่างกาย สติปญัญาและคณุธรรม
จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 
21 รักการเรียนรู้อยา่งต่อเนื่องตลอดชีวิต 

1. แผนย่อยการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
1.1) ครอบครัวไทยมีความเข้มแขง็ และมีจิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบ

พอเพียงมากข้ึน 
2. แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 

2.1) เด็กเกิดอยา่งมีคุณภาพ มีพฒันาการสมวยั สามารถเข้าถึงบรกิารที่มีคุณภาพ
มากขึ้น 

3. แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
3.1) วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด 



๔๖ 

 

ประเด็น หมายเลข เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ แผนย่อยของแผนแม่บทฯ และเป้าหมายแผนย่อย 
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มี
ความสามารถในการแก้ปญัหา ปรบัตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

4. แผนย่อยการพฒันาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
4.1) แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักใน

ความส าคญัที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรูส้ิ่ง
ใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงาน
เพิ่มขึ้น 

4.2) มีคนไทยท่ีมีความสามารถและผูเ้ชี่ยวชาญต่างประเทศเขา้มาท าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวตักรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น 

5. แผนย่อยการส่งเสรมิศักยภาพผู้สูงอาย ุ
5.1) ผู้สูงอายุมีคณุภาพชีวิตที่ดี มคีวามมั่นคงในชีวิต มีทักษะการด ารงชีวิต เรียนรู้

พัฒนาตลอดชีวิต มสี่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แกส่ังคม
เพิ่มขึ้น 

12. การพัฒนาการเรียนรู ้ 12  คนไทยมีการศึกษาที่มีคณุภาพตามมาตรฐานสากล
เพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสทิธิผลเพิ่มขึ้น มี
นิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 คนไทยได้รับการพัฒนาเตม็ตามศกัยภาพตามความ
ถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 

1. แผนย่อยการปฏริูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 
21 
1.1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคณุภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ

ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น 

2. แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปญัญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 
2.1) ประเทศไทยมีระบบข้อมลูเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา 

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ
เพิ่มขึ้น 

13. การเสริมสร้างให้คนไทยมสีุข
ภาวะที่ด ี

13  คนไทยมสีุขภาวะทีด่ีขึ้นและมีความเป็นอยู่ดีเพิม่ขึ้น 1. แผนย่อยการสร้างความรอบรูด้้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงท่ี
คุกคามสุขภาวะ 
1.1) ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพ

ที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกดิเป็น



๔๗ 

 

ประเด็น หมายเลข เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ แผนย่อยของแผนแม่บทฯ และเป้าหมายแผนย่อย 
สังคมบ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 

2. แผนย่อยการใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อตอ่การมีสุขภาวะที่ดี 
2.1) จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพิม่ขึ้น 

3. แผนย่อยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 
3.1) มรีะบบสาธารณสุขท่ีไดม้าตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น 

4. แผนย่อยการกระจายบริการสาธารณสุขอย่างท่ัวถึงและมีคณุภาพ 
4.1) การเข้าถึงบริการสาธารณสขุมีความเหลื่อมล้ าลดลง 

5. แผนย่อยการพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัตใิหม่และโรคอุบัตซิ้ า
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
5.1) ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบตัซิ้ าที่เกิดจาก

การเปลีย่นแปลงภมูิอากาศมากขึน้ 
14. ศักยภาพการกีฬา 14  คนไทยมสีุขภาพดีขึ้น มีน้ าใจนักกฬีา และมีวินัย 

เคารพกฎกติกามากขึ้นด้วยกีฬา 
1. แผนย่อยการส่งเสรมิการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และ

การส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ 
1.1) คนไทยออกก าลังกาย เล่นกฬีา และนันทนาการอยา่งสม่ าเสมอเพิ่มข้ึน 

2. แผนย่อยการส่งเสรมิการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
2.1) นักกีฬาไทยประสบความส าเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ 

3. แผนย่อยการพัฒนาบุคลากรดา้นการกีฬาและนันทนาการ 
3.1) บุคลากรด้านการกีฬาและนนัทนาการมีคณุภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

15. พลังทางสังคม 15  ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น 1. แผนย่อยการเสรมิสร้างทุนทางสังคม 
1.1) ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

2. แผนย่อยการรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก 
2.1) ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอยา่งมีคุณภาพ

เพิ่มขึ้น 
2.2) ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ทีด่ีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

16. เศรษฐกิจฐานราก 16  รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้นอ้ยเพิ่มขึ้นอย่าง
กระจายและอย่างต่อเนื่อง 

1. แผนย่อยการยกระดับศักยภาพการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจ 
1.1) ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น 
 



๔๘ 

 

ประเด็น หมายเลข เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ แผนย่อยของแผนแม่บทฯ และเป้าหมายแผนย่อย 
2. แผนย่อยการสร้างสภาพแวดลอ้มและกลไกท่ีส่งเสรมิการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

2.1) ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
2.2) กลุม่ประชากรรายได้ต่ าสุดรอ้ยละ 40 มีความสามารถในการบริหารจดัการ

หนี้สินได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเนื่อง 
17. ความเสมอภาคและ

หลักประกันทางสังคม 
17  คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกัน

ทางสังคมเพิ่มขึ้น 
1. แผนย่อยการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และ

สุขภาพ 
1.1) คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุม่ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการ

คุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น 
2. แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 

2.1) มรีะบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทีต่้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลมุมากยิ่งขึ้น 

18. การเติบโตอย่างยั่งยืน 18  สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมคีุณภาพดีขึ้นอย่าง
ยั่งยืน 

1. แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
1.1) การบริโภคและการผลติของประเทศมคีวามยั่งยืนสูงขึ้น 
1.2) พื้นที่สีเขยีวทุกประเภทเพ่ิมขึ้น 

2. แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
2.1) ความสมบรูณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น 

3. แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
3.1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง 

4. แผนย่อยการจดัการมลพิษที่มผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร
ทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.1) คณุภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดินและแหล่งน้ าทะเลมีคุณภาพ

เหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ 
4.2) คณุภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศ

ไทย 
4.3) การจัดการขยะมลูฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายสารเคมีในภาค

การเกษตรและการอุตสาหกรรมมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 
 



๔๙ 

 

ประเด็น หมายเลข เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ แผนย่อยของแผนแม่บทฯ และเป้าหมายแผนย่อย 
5. แผนย่อยการยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 

5.1) คนไทยมีคณุลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคด์้านสิ่งแวดลอ้มและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

19. การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 19  ความมั่นคงด้านน้ าของประเทศเพิม่ขึ้น 
 ผลิตภาพของน้ าท้ังระบบ เพิ่มขึ้น ในการใช้น้ าอย่าง

ประหยดัและสร้างมูลคา่เพิ่มจากการใช้น้ า 
 แม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติไดร้ับการ

อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพให้มีระบบนิเวศท่ีด ี

1. แผนย่อยการพัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพื่อเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ าของ
ประเทศ 
1.1) ระดับความมั่นคงด้านน้ าอุปโภคบรโิภคเพิ่มขึ้นจากระดับ 3 ให้เป็นระดับ 4 

(สูงสุดที่ระดับ 5) 
1.2) ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ าเพิ่มขึ้น 
1.3) ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการน้ า เพิ่มขึ้นจากปัจจบุัน 64 

คะแนน ให้เป็น 80 คะแนน 
2.) แผนย่อยการเพิ่มผลติภาพของน้ าท้ังระบบ ในการใช้น้ าอย่างประหยัด รูคุ้ณค่า และ

สร้างมลูค่าเพิ่มจากการใช้น้ าให้ทดัเทียมกับระดับสากล 
2.1) ระดับความมั่นคง ด้านน้ าในเขตเมืองเพิ่มขึ้น 
2.2) ระดับความมั่นคงด้านน้ าเพือ่การ พัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 
2.3) ผลิตภาพจากการใช้น้ าเพิ่มขึน้ 

3.) แผนย่อยการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ 
3.1) แม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนเิวศและทัศนียภาพ

ที่ดี มีคุณภาพไดม้าตรฐานเพิ่มขึ้น 
20. การบริการประชาชนและ

ประสิทธิภาพภาครัฐ 
20  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นท่ี

ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
 ภาครัฐมีการด าเนินการที่มปีระสิทธิภาพ ด้วยการ

น านวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยกุต์ใช้ 

1. แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน 
1.1) งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลีย่นเป็นดิจิทลัเพิ่มขึ้น 

2. แผนย่อยการบรหิารจดัการการเงินการคลัง 
2.1) หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

3. แผนย่อยการปรับสมดุลภาครัฐ 
3.1) เปดิโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและ

กิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
3.2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้างความทนัสมัยในการ

จัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน 



๕๐ 

 

ประเด็น หมายเลข เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ แผนย่อยของแผนแม่บทฯ และเป้าหมายแผนย่อย 
4. แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

4.1) ภาครัฐมีขดีสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 
5. แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบคุลากรภาครัฐ 

5.1) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน ยึดหลกัคุณธรรม 
จริยธรรม มีจติส านึก มตีวามสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

21. การต่อต้านการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ 

21  ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1. แผนย่อยการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
1.1) ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
1.2) คดีทุจริตและประพฤตมิิชอบลดลง 

2. แผนย่อยการปราบปรามการทจุริต 
2.1) การด าเนินคดีทุจรติมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัต ิ

22. กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม 

22  กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคสว่นได้ประโยชน์
จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

 การอ านวยความยตุิธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค 
โปร่งใส เป็นธรรม ท่ัวถึง และปราศจากการเลือก
ปฏิบัต ิ

1. แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย 
1.1) กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบ

กฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ
โดยทั่วถึง 

1.2) การปฏิบัตติามและการบังคบัใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่
เลือกปฏิบตัิ และเป็นธรรม 

1.3) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย 
2. แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

2.1) การอ านวยความยตุิธรรม มคีวามโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ท่ัวถึง 
เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัต ิ

23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 23  ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทาง
เทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึน้ 

 มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่อ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศเพิม่ขึ้น 

1. แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ 
1.1) ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและ

นวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตวัเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 
1.2) วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจท่ีมีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น 

2. แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม 
2.1) คณุภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมไดร้ับ

การยกระดับเพิ่มขึ้น จากผลการวจิัยและพัฒนานวตักรรมเชิงสังคม 



๕๑ 

 

ประเด็น หมายเลข เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ แผนย่อยของแผนแม่บทฯ และเป้าหมายแผนย่อย 
3. แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม 

3.1) การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของ
เศรษฐกิจสเีขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มข้ึน 

4. แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน 
4.1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานท้ัง 4 ด้านทดัเทียม

ประเทศท่ีก้าวหน้าในเอเชีย 
5. แผนย่อยด้านปัจจยัสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

5.1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานท้ัง 4 ด้านทดัเทียม
ประเทศท่ีก้าวหน้าในเอเชีย 

5.2) สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพฒันาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มขึ้น 

 
 


