โครงการจัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี
(พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนใหม่
(พ.ศ.2564) แลแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

ทิศทางการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ เชียงคายฮิลล์ รีสอร์ท อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

1

เนื้อหาการนาเสนอ

แ

1
2

3
4

นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ปี 2563)

2
2

1. ระด ับของแผน

เป็ นกรอบในการจัดทาแผนต่างๆ

เป้ าหมายการ
พัฒนาประเทศ

1.
2.
3.

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท
ภายใต้ยท
ุ ธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท
ด้าน..........

แผนปฏิรป
ู ประเทศ
ด้าน..........

แผนพ ัฒนา........

แผนพ ัฒนาเศรษฐกิจ
ั
และสงคมแห่
งชาติ

แผนปฏิบ ัติการด้าน......
ระยะที่ ... (พ.ศ. ...-...)

แผนความมนคง
่ั

แผนอืน
่ ๆ

หมายเหตุ : นับตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ครม. มีมติกาหนดการตั้งชื่อแผนในระดับที่ 3 ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการด้าน... ระยะที่ ...
(พ.ศ. ...-...)” เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ในกฎหมายก่อนที่จะมีมติ ครม.วันที่ 4 ธ.ค.2560 เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกาหนด
3
พระราช กฤษฎีกา กฎกระทรวง มติ ครม.เป็นต้น
3

ระดั บ ของแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ

พรบ. จัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (National Strategy)
ความมั่นคง

ความสามารถ
ในการแข่งขัน

ศักยภาพคน

ความเสมอภาค
ทางสังคม

ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ

สิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติการ

แผนพัฒนาฯ+
นโยบายรัฐบาล

เปลี่ยนโฉม/พลิกโฉมประเทศ (Transformation/Game Changer)

นโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี
แผนปฏิรูป

นโยบาย
พรรค
การเมือง

เพื่อเร่งการแปลงโฉมประเทศ
(Catalyst of Transformation/Game Changer)

วางแผนปฏิบัติการและระบุโครงการสาคัญ

นโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตร์กระทรวง

แผนพัฒนาภาค

แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวง
แผนปฏิบัติราชการกรม/
หน่วยปฏิบัติ

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

FUNCTION

AGENDA

การเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง (Dynamic
Change)
- สถานการณ์โลก
- สถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมในประเทศ

AREA

แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามประเมินผล

44

5
5

แผนปฏิรป
ู ประเทศ

3

6

9

4

7

10

5

8

11

1

2

6

แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน : สาระสาคัญ – สรุปเป้าหมาย และผลอันพึงประสงค์
1. การเมือง
2. การบริหาร
ราชการ
3. กฎหมาย
4. ยุติธรรม
5. เศรษฐกิจ
6. ทรัพยากร
ธรรมชาติฯ
7. สาธารณสุข
8. สื่อสารมวลชน
เทคโนโลยี IT
9. สังคม

10. พลังงาน
11. ป้องกัน
การทุจริตฯ

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักยอมรับความเห็นที่แตกต่าง
พรรคการเมืองดาเนินกิจกรรมโดยเปิดเผยตรวจสอบได้ นักการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดย
สันติวิธี
องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกัน กะทัดรัดแต่แข็งแรง ทางานเพื่อประชาชนโดยเชิงพื้นที่เป็นหลัก จัดระบบบริหารและบริการให้เป็นดิจิทัล
จัดระบบบุคลากรให้มีมาตรฐานกลาง มีคุณธรรมและจริยธรรม และสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
ให้กฎหมายดีและเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักนิติธรรมเป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการกฎหมาย
อย่างเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเข้าถึงกฎหมายได้โดยง่าย และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
ให้ทุกขั้นตอนมีการกาหนดระยะเวลาที่ชัดเจน มีกลไกช่วยเหลือประชาชนโดยเสมอภาค บังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พัฒนาระบบสอบสวน
คดีอาญาที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุล ระบบนิติวิทยาศาสตร์มีมาตรฐาน และกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพเอื้อต่อการแข่งขันของประเทศ
มีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น มีการเติบโตอย่างครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการใช้ระบบมาตรฐานและ
นวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจของประชาชน และสถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการรักษา ฟื้นฟูและยั่งยืนเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ ทั้งทรัพยากรทางบก (ป่าไม้และสัตว์ป่า ดิน แร่) ทางน้า ทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม
ระบบบริการปฐมภูมิมีความครอบคลุม ระบบสุขภาพของประเทศมีเอกภาพ กระจายอานาจและความรับผิดชอบให้แต่ละพื้นที่ และประชาชนไทยมีสุข
ภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีบนหลักการสร้างนาซ่อม และผู้ที่อาศัยในประเทศไทยมีโอกาสเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จาเป็น
ดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการทาหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับการกากับที่มีความชอบธรรม และการใช้พื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมี
จรรยาบรรณ การรับรู้ของประชาชน และสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี
คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ที่เพียงพอต่อการดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น สังคมแห่งโอกาสและไม่
แบ่งแยก ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการ และให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วยตนเอง
ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของประชาชน ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้
การบริหารจัดการด้านพลังงานมีธรรมาภิบาล มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน และการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับด้านพลังงาน
มีมาตรการควบคุม กากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐสามารถเข้าถึงและ
ตรวจสอบได้ ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง เพื่อให้ประเทศไทยปลอดทุจริต
7

แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ความมั่นคง

ความมั่งคั่ง

ความยั่งยืน

#ประเทศไทยปี 2579
Thailand 4.0
แผนพัฒนาฯ แผนพัฒนาฯ แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 13 ฉบับที่ 14 ฉบับที่ 15

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (ปี พ.ศ. 2573)

17 เป้าหมาย (Goals) และ 169 เป้าประสงค์ (Targets)

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560 - 2564)
พ.ศ.2579

2565 - 2569 2570 - 2574 2575 - 2579
2560

2561

2562

2563

2564

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะสอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะยาว 20 ปี ในลักษณะของการถ่ายระดับจากยุทธศาสตร์
ระยะยาวลงสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา 5 ปี
8

9

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ภาคเหนือ: เป็นฐานเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์มูลค่าสูง

เป้าหมาย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:
หลุดพ้นจากความยากจน
สู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง

ภาคกลาง : เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนา

ภาคใต้ :

ลดช่องว่างรายได้ เพิ่ ม จ านวนเมื อ ง
และมีการกระจาย ศู น ย์ ก ล า ง ข อ ง
รายได้ที่เป็นธรรม จั ง หวั ด เป็ น เมื อ ง
น่าอยู่

พัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง
ศูนย์กลางของจังหวัด

พื้ น ที่ ฐ า น
เศรษฐกิ จ หลั ก มี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง
และเป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม

พัฒนาฟื้นฟูพื้นที่บริเวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันออก

เพิ่ ม มู ล ค่ า การ
ลงทุ น ในพื้ น ที่
เศรษฐกิ จ ใหม่
ชายแดนร้อยละ
20

พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
ใหม่บริเวณชายแดน

เป็นฐานการสร้าง ให้ เ ป็ น เมื อ งน่ า อยู่ เอื้ อ ต่ อ การ เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลัก เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ
รายได้ที่หลากหลาย ขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล ประเทศเพื่อนบ้าน
10

กลไกใหม่

กลไกใหม่ในการขับเคลื่อนการบริหารงานเชิงพื้นที่
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการบริหารงานเชิงพืน้ ทีแ่ บบบูรณาการ พ.ศ.2560

นรม.

ก.บ.ภ.
อนุมต
ั ิ

รนม.

อ.ก.บ.ภ.
กลัน
่ กรอง

ก.บ.ก.
ก.บ.จ.

One
Plan

จากระดับ
หมูบ
่ ้าน/ชุมชน
11

2.

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560
และการแต่งตั้งผู้แทนหน่วยงานเป็นกรรมการใน ก.บ.ภ.

“ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560”

หน้าที่และอานาจของ ก.บ.ภ.

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 281 ง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

กาหนดกรอบนโยบายและวางระบบ

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ
รองนายกรัฐมนตรีทุกคน
รมต.นร. ซึ่ง นรม. มอบหมายให้กากับราชการในภูมิภาค
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ นรม.แต่งตั้งหนึ่งคน
ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ประธานสมาคมธนาคารไทย
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ผู้แทนภาคประชาสังคมหรือประชารัฐที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง ไม่เกิน 2 คน
ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกิน 2 คน
เลขาธิการ สศช.
กรรมการและเลขานุการ
ให้ผู้แทน สศช. มท. สงป. และ กพร. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

1 ในการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ
2

กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทา
แผนพัฒนา แผนปฏิบัติราชการประจาปี
จัดทา-บริหารงบประมาณ

• ภาค
• จังหวัด
• กลุ่มจังหวัด
• การดาเนินการตาม
แผนพัฒนาภาคของ
ส่วนราชการ

3 บูรณาการแผนของส่วนราชการและแผนพัฒนาระดับพื้นที่
นรม. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.บ.ภ. จานวน 5 คน
1) นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
ผู้แทนภาคประชาสังคม/ประชารัฐ
3) นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
ผู้แทนภาคประชาสังคม/ประชารัฐ
4) นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
5) นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
ผู้ทรงคุณวุฒิ
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การแบ่งภาค (6 ภาค)
ภาค

กลุม
่ จ ังหว ัด
ภาคเหนือตอนบน 1

เชียงราย

จ ังหว ัด

แม่ ่องสอน

เหนือ

ภาคเหนือตอนบน 2

พะเยา

เชียงใหม่

่ งสอน
เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง แม่ฮอ

น่าน
ลาปาง

ลาพูน

แพร่

เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน

ภาคเหนือตอนล่าง 1

พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์

ภาคเหนือตอนล่าง 2

นครสวรรค์ อุทย
ั ธานี กาแพงเพชร พิจต
ิ ร)

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

สุโขทัย

ตาก

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร ้อยเอ็ด

สกลนคร
กา สินธุ์

มหาสารคาม

ร้อยเอ็ด

มุกดาหาร
ยโสธร อานาจเจริญ
อุบลราชธานี

ชัยนาท

เพชรบุรี

ระยอง

สุรินทร์

ศรีสะเกษ

จันทบุรี
ตราด

ประจวบคีรีขันธ์

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อานาจเจริญ

กลาง

ชัยภูมิ

ลพบุรี
นครราชสีมา
สิงห์บุรี
บุรีรัมย์
สุพรรณบุรี อ่างทอง สระบุรี
กาญจนบุรี
พระนครศรีอยุธยา
ปทุมธานีนครนายกปราจีนบุรี
นครปฐมนนทบุรี
สระแก้ว
กทม.
สมุทรปราการ ะเชิงเทรา
สมุทรสาคร
ราชบุรี
สมุทรสงคราม
ชลบุรี

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 นครราชสีมา ชัยภูม ิ บุรรี ัมย์ สุรน
ิ ทร์

กลางตอนบน

ขอนแก่น

เพชรบูรณ์

พิจิตร

อุดรธานี

นครสวรรค์
อุทัยธานี

สกลนคร นครพนม มุกดาหาร

หนองบัวลาภู

พิษณุโลก

อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลาภู บึงกาฬ

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

นครพนม
เลย

กาแพงเพชร

ตะว ันออกเฉียงเหนือ

บึงกา
หนองคาย

อุตรดิตถ์

พระนครศรีอยุธยา สระบุร ี ลพบุร ี ชัยนาท สิงห์บรุ ี อ่างทอง

กลางปริมณฑล

นครปฐม นนทบุร ี ปทุมธานี สมุทรปราการ

กลางตอนล่าง 1

ราชบุร ี กาญจนบุร ี สุพรรณบุร ี

กลางตอนล่าง 2

เพชรบุร ี ประจวบคีรข
ี น
ั ธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

ระนอง

ชุมพร

สุราษฎร์ธานี
พังงา

ตะว ันออก

ตะวันออก 1

กระบี่

นครศรีธรรมราช

ภูเก็ต

ตะวันออก 2

ปราจีนบุร ี จันทบุร ี ตราด นครนายก สระแก ้ว

ใต ้ฝั่ งอ่าวไทย

สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา

ใต ้ฝั่ งอันดามัน

ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง สตูล

หมายเหตุ :ใต้
จังหวัด คือ จังหวัดทีเ่ ป็ นศูนย์ปฏิบัตก
ิ ารของกลุม
่ จังหวัด

ใต้ชายแดน

ชลบุร ี ฉะเชิงเทรา ระยอง

ใต ้ชายแดน

ยะลา นราธิวาส ปั ตตานี

ทีม
่ า : ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุม
่ จังหวัดแบบบูรณาการ เรือ
่ ง การจัดตัง้ กลุม
่ จังหวัดและกาหนดจังหวัดที่
เป็ นศูนย์ปฏิบัตก
ิ ารของกลุม
่ จังหวัด (ฉบับที่ 3) : ราชกิจจานุเบกษา 17 พฤศจิกายน 2560 เล่ม 134 ตอนพิเศษ 281 ง, หน ้า 14-16

ตรัง

พัทลุง
สตูล

สงขลา

ปัตตานี
ยะลา นราธิวาส
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ภาคเหนือ
ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง
เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศใน
กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
• พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่อง
• ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชื่อมกับ GMS
BIMSTEC และ AEC
• ฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และปลอดภัย
เชื่อมสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมูลค่าเพิ่มสูง
• พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน
• อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้า จัดระบบบริหารจัดการน้า
ป้องกัน/แก้ไขหมอกควัน

ภาคกลาง
พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัย และภาคกลาง
เป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง
• พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลก พัฒนาคุณภาพชีวิต
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง
• พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและเชื่อมโยง
เพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั้งภาค
• ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี
และความคิดสร้างสรรค์
• บริหารจัดการน้าและทรัพยากรธรรมชาติ และคงความสมดุลของระบบนิเวศ
• เปิดประตูการค้า/การลงทุน/การท่องเที่ยว เชื่อมโยงทวาย-ภาคกลาง-EEC
• พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาค

ภาคใต้
ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลก
ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ามันประเทศ
และเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาค
อื่นของโลก
•
•
•
•

พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนาของโลก
พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ามันแห่งใหม่ของประเทศ
พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาค
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และการ
เชื่อมโยงการค้าโลก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
• บริหารจัดการน้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
อย่างยั่งยืน
• แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลด
ความเหลื่อมล้าทางสังคม
• สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน ควบคู่กับการแก้ไขปัญหา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
• ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่
เศรษฐกิจหลักภาคกลาง และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค
• พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนว
ระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก
ฐานเศรษฐกิจชั้นนา
• พัฒนา EEC ให้ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
• พัฒนาภาคตะวันออกเป็นแหล่งผลิตอาหารที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐานสากล
• ปรับปรุงมาตรฐานสินค้า/บริการด้านการท่องเที่ยว
• พัฒนา SEZ ให้เป็นประตูเศรษฐกิจเพื่อนบ้าน
• เร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ/มลพิษ

ภาคใต้ชายแดน
เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปที่สาคัญของประเทศ และเป็น
เมืองชายแดนเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยว
กับพื้นที่ภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิจของ
มาเลเซียและสิงคโปร์
• พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
เพื่อความมั่นคงให้กับภาคการผลิต
• พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตงให้เป็นเมืองการค้า
และเมืองท่องเที่ยวชายแดน
• เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

14
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องค์ประกอบ อ.ก.บ.ภ.ภาค
1) รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมาย

ให้กากับและติดตามการปฏิบัติราชการภาค
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค
(อ.ก.บ.ภ.ภาค)

ประธานอนุกรรมการ

2) ปลัดกระทรวง (11 คน/กระทรวง) อนุกรรมการ 4
1) เลขาธิการ สศช.
2
2) เลขาธิการ สกท.
1
3
3) ผู้แทนสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) ผู้แทนภาคเอกชน
5) ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ประธานกาหนด ไม่เกิน 2 คน
6) ผู้แทนสภาเกษตรกรระดับภาค ที่ประธานกาหนด จานวน 15คน
7) ผู้แทนภาคประชาสังคมหรือประชารัฐ ที่ประธานกาหนด ไม่เกิน 2 คน
8) ผู้แทน สศช.
อนุกรรมการและเลขานุการ
9) ผู้แทนสานักงบประมาณ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11) ผู้แทนสานักงาน ก.พ.ร.
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12) ผู้อานวยการสานักพัฒนา
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เศรษฐกิจและสังคมภาค/สศช.

ทั้งนี้ องค์ประกอบของ อ.ก.บ.ภ.ทั้ง 5 คณะ
จะแตกต่างกันตามบริบทการพัฒนาในแต่ละภาค

อ.ก.บ.ภ. ภาค : 5 คณะ (6 ภาค)

ประธาน : รองนายกรัฐมนตรี

1
2
3
4

ภาคกลาง

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง

5

ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน

ภาคตะวันออก
ภาคเหนือ

นาย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
นาย วิษณุ เครืองาม
พลเอก ฉัตรชัย สาริกลั ยะ

อานาจหน้าที่ อ.ก.บ.ภ. ภาค


วางแนวทางปฏิบัติและอานวยการให้การบริหารงานแบบบูรณาการในภาค เป็นไป
ตามหลักการ นโยบาย และระบบตามที่ ก.บ.ภ. กาหนด



จัดทาและบูรณาการแผนพัฒนาภาค
บูรณาการแผนงานโครงการส่วนราชการ
พิจารณา กลั่นกรอง
พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลง
กากับ เร่งรัด ให้คาแนะนา ติดตามประเมินผล
การขับเคลื่อนแผน






• แผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด
• แผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
• โครงการตามแผนข้างต้น
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อ.ก.บ.ภ.

องค์ประกอบ อ.ก.บ.ภ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1) รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธานอนุกรรมการ
2) รมต.ประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) รองประธาน
3) ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
อนุกรรมการ
4) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อนุกรรมการ
5) ปลัดกระทรวงคมนาคม
อนุกรรมการ
6) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อนุกรรมการ
7) ปลัดกระทรวงพลังงาน
อนุกรรมการ
8) ปลัดกระทรวงพาณิชย์
อนุกรรมการ
9) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
อนุกรรมการ
10) ปลัดกระทรวงแรงงาน
อนุกรรมการ
11) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อนุกรรมการ
12) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อนุกรรมการ
13) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
อนุกรรมการ
14) เลขาธิการ สศช.
อนุกรรมการ
15) เลขาธิการ ก.พ.ร.
อนุกรรมการ
16) เลขาธิการ สกท.
อนุกรรมการ
17) ผอ.สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
อนุกรรมการ
18) ผู้แทนสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
19) ประธานคกก.พัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หอการค้าไทย
อนุกรรมการ
20) ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อนุกรรมการ
21) ประธานเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ

22) ประธานสภาเกษตรกรระดับภาค
อนุกรรมการ
23) นายวีรชัย อาจหาญ (ผู้แทนสถาบันการศึกษา)
อนุกรรมการ
24) นายศุภชัย ปทุมนากุล (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
อนุกรรมการ
25) นายสถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
อนุกรรมการ
26) นายคาเดื่อง ภาษี (ผู้แทนภาคประชาสังคม)
อนุกรรมการ
27) นายเชิด สิงห์คาป้อง (ผู้แทนภาคประชาสังคม)
อนุกรรมการ
28) ผู้แทน สศช.
อนุกรรมการและเลขานุการ
29) ผอ.สพอ. สศช.
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
30) ผู้แทนสานักงบประมาณ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
31) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
32) ผู้แทนสานักงาน ก.พ.ร.
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อานาจหน้าที่ อ.ก.บ.ภ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


วางแนวทางปฏิบัติและอานวยการให้การบริหารงานแบบบูรณาการในภาค เป็นไป
ตามหลักการ นโยบาย และระบบตามที่ ก.บ.ภ. กาหนด



จัดทาและบูรณาการแผนพัฒนาภาค
บูรณาการแผนงานโครงการส่วนราชการ
พิจารณา และกลั่นกรอง
พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลง
กากับ เร่งรัด ให้คาแนะนา ติดตามประเมินผล
การขับเคลื่อนแผน







• แผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด
• แผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
• โครงการตามแผนข้างต้น
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คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค
ด้านวิชาการ
(อ.ก.บ.ภ.วิชาการ)

องค์ประกอบ อ.ก.บ.ภ.วิชาการ

1) รองนายกรัฐมนตรี ประธานอนุกรรมการ
(นาย วิษณุ เครืองาม)
2) เลขาธิการ สศช.
3) เลขาธิการ ก.พ.ร.
4) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
5) ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
6) ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
7) อธิบดีกรมบัญชีกลาง
8) ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ประธานกาหนด ไม่เกิน 4 คน
9) ผู้แทน สศช.
อนุกรรมการและเลขานุการ
10)ผู้แทน สศช.
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11)ผู้แทนสานักงบประมาณ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12)ผู้แทนสานักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อานาจหน้าที่ อ.ก.บ.ภ.วิชาการ


• แผนพัฒนาภาค

• แผนพัฒนาจังหวัดและ
จัดทาหลักเกณฑ์ และวิธีการในการ
กลุ่มจังหวัด
จัดทาแผน และบริหารงบประมาณ
ข้อเสนอการแก้ไขกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวกับ • แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของจังหวัดและ
การบริหารงานเชิงพื้นที่ เพื่อนาเสนอ
กลุ่มจังหวัด
ก.บ.ภ.



กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม
ประเมินผล



ศึกษาและเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาระบบการบริหารงานเชิงพื้นที่
การพัฒนาคุณภาพของแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติราชการประจาปี และ
การบูรณาการแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

• งบประมาณจังหวัด และ
กลุ่มจังหวัด และ
งบประมาณของส่วน
ราชการที่จะดาเนินการ
ตามแผนพัฒนาภาค
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ที่ตั้ง มีชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว กัมพูชา สามารถ
เชื่อมโยงสู่เวียดนาม และจีนตอนใต้
ที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
พื้นที่ 105.5 ล้านไร่ (1 ใน 3 ของประเทศ) สภาพดิน เป็นดินร่วนปนทราย (75.7%)
และดินเค็ม (10.9%) แบ่งเป็น พื้นทีเ่ กษตร 63.8 ล้านไร่ (60.5% พื้นที่ภาค
42.8% พื้นที่เกษตรประเทศ) พื้นที่ป่าไม้ 15.7 ล้านไร่ (14.8% ของภาค
15.3% ของป่าไม้ประเทศ)
ทรัพยากรน้า และปริมาณน้ากักเก็บ
ปริมาณน้าท่า 47,403 ล้าน ลบ.ม. กักเก็บได้ 17.4% จึงประสบปัญหา
ภัยแล้งทั่วทั้งภาค ขณะเดียวกันก็มีปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนบริเวณ
ที่ลุ่มริมน้าของ 3 ลุ่มน้าหลัก : โขง ชี มูล

 GRP ปี 60 มูลค่า 1,496,072 ล้านบาท (9.7% GDP)
 GRP per capita ปี 60 80,352 บาทต่อหัว
ต่ากว่าประเทศ 2.8 เท่า (228,398 บาทต่อหัว)

การท่องเที่ยว
ธรรมชาติ

วิถีชีวิตลุ่มน้าโขง

โครงสร้างเศรษฐกิจ
 เกษตรกรรม เป็นฐานการผลิตหลักของภาค
มูลค่า 2.9 แสน ลบ. (22.8% ของประเทศ)
อาศัยน้าฝนเป็นหลัก
พืชสาคัญ ข้าว ยางพารา อ้อยโรงงาน มันสาปะหลัง
 อุตสาหกรรม มูลค่า 2.8 แสนล้านบาท (6.7% ของ
ยุคก่อน
อารยธรรมอีสานใต้
ประวั
ติศาสตร์
ประเทศ) อุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มเป็นการผลิตหลัก
ของภาค แต่เป็นการแปรรูปขั้นต้น มูลค่าเพิ่มต่า
เชิงกีฬา
ประเพณีวัฒนธรรม
 การค้าชายแดน (ปี 61) 3.3 แสนล้านบาท (23.9% ของ
ประเทศ) ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกน้ามันดีเซลและเบนซิน  การท่องเที่ยว รายได้ 86,721.6 ล้านบาท (3.5% ของรายได้ท่องเที่ยว
ประเทศ) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวไทย
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็ง
และแห้ง และเครื่องดื่มที่ไม่มแี อลกอ อล์ ซึ่งเป็นสินค้า
ส่งออกที่ผลิตจากนอกภาค
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กลาง
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กทม.

จานวนคนจน ปี 60
2127

(พันคน)

884

กลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ

คะแนน

 ประชากร 22.0 ล้านคน (33.2% ของประชากรทั้งประเทศ) มากที่สุดของประเทศ
 แรงงาน 9.63 ล้านคน (25.3% ของแรงงานรวมทั้งประเทศ)
ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร อายุเ ลี่ยแรงงานภาคเกษตร 55 ปี
 การเข้าสู่สังคมสูงวัย ผู้สูงอายุมีปัญหาคุณภาพชีวิตที่ไม่สามารถ
พึ่งตนเองได้
 ความยากจน จานวนคนจนมากที่สุดในประเทศ (11.4% ของภาค)
ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร
98
 ปัญหาไอคิวในเด็กต่าที่สุด ที่ 94.5 คะแนน ประเทศ 98.2 คะแนน
 ปัญหาสุขภาพจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารดิบ
1096
ความชุกของโรคมะเร็งตับและท่อน้าดีมากที่สุดในประเทศ
1120

พยาธิใบไม้ตับ
พันคน
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คาดการณ์ว่า โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็น
สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 12
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ถนนเชื่อมสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
1. มิตรภาพ: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2
(นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย)
2. EWEC: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12
(ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม กา สินธุ์ มุกดาหาร)
3. Para EWEC (นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี)
4. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 (อุดรธานี สกลนคร นครพนม)

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 แห่ง ได้แก่
1 หนองคาย-เวียงจันทน์
2 มุกดาหาร-สะหวันนะเขต
3 นครพนม-คาม่วน
ด่านชายแดน มี 15 ด่านถาวร 23 จุดผ่อนปรน
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สรุปปัญหาและประเด็นท้าทาย










ขาดแคลนน้าทั่วทั้งภาค ประสบปัญหาภัยแล้งซ้าซาก
มีจานวนคนจนมากที่สุด ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร จึงไม่สามารถหลุดพ้นความยากจนได้
มีปัญหาโภชนาการของแม่และเด็กส่งผลให้ไอคิวต่าในเด็ก
มีความรุนแรงของโรคมะเร็งตับและท่อน้าดี อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารดิบ
เศรษฐกิจของภาคมีขนาดเล็ก มีอัตราการขยายตัวต่ากว่าระดับประเทศ จึงมีแนวโน้มเกิดความเหลื่อมล้า
ทางรายได้ระหว่างภาคและประเทศมากขึ้น
ภาคการผลิตหลักด้านเกษตรยังเป็นแบบดั้งเดิมพึ่งพาธรรมชาติ ทาให้มีผลิตภาพต่า และมีการใช้สารเคมีสูง
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรขั้นต้น มูลค่าเพิ่มต่า ประกอบกับการลงทุนใหม่ๆ มีน้อย
จึงมีแหล่งสร้างงานน้อย
การค้าชายแดน สินค้าส่งออกส่วนใหญ่ผลิตจากนอกภาค ไม่สร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้กับภาค
ทรัพยากรการท่องเที่ยวหลากหลาย แต่ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นที่รู้จัก อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ขาดสิ่งอานวยความสะดวก
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 บริหารจัดการน้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
บริหารจัดการน้าเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่

บริหารจัดการน้าแบบครบวงจร

แก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้า

ที่มา: กนช.






พัฒนาแหล่งน้าเดิมและแหล่งน้าธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ
พัฒนาแหล่งน้าใหม่ในพื้นที่ลุ่มน้าโขง-เลย-ชี-มูล
พัฒนาระบบส่งและกระจายน้า
บริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ
24

 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม

 พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน
 พัฒนาคุณภาพชีวิ ตและจัด สวั สดิ การให้แ ก่ ผู้ สูง อายุ
ผูพ้ ิการ และผู้ด้อยโอกาส
 พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น
 พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก
 อานวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้า
25

 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ

การแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม










พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร
พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง
ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่
ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐาน
รายได้ใหม่ที่สาคัญของภาค
พัฒนาธุรกิจ SMEs / ธุรกิจ Startup / วิสาหกิจชุมชน
ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม
พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่
ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาภาค
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 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
 ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้
 ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้าโขง และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง
 ส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์
 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
 ส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติ
 พั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและสิ่ ง อ านวยความสะดวกให้ ไ ด้ ม าตรฐาน
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว

27

รถไฟความเร็วสูง

 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่ เชื่อมโยงพื้นที่

เศรษฐกิจหลักภาคกลาง และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง






เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาค
พัฒนาเมืองสาคัญ : นครราชสีมา ขอนแก่น
พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพ

ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง
เมืองนครราชสีมา

โครงข่ายรถไฟทางคู่

เมืองขอนแก่น
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 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและ
แนวระเบียงเศรษฐกิจ
 พัฒนาด่านชายแดน
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงชายแดน
 พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

เกษตรอุตสาหกรรมชั้นนา การค้าและการท่องเที่ยวสากล ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
อุดรธานี : เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอนุภูมิภาคลุม่ น้าโขงภายในปี 2580
เลย : เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
หนองคาย : เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้าโขง
หนองบัวลาภู : เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green City
บึงกา : สังคมมั่นคง เศรษฐกิจมั่งคั่ง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมดุลยั่งยืน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
ส่งเสริมการเกษตรด้วยนวัตกรรม ท่องเที่ยว 3 ธรรม 3 ประเทศ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจสู่อาเซียน
สกลนคร : เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการลงค้า การลงทุน พัฒนาการท่องเที่ยวสู่ GMS
นครพนม : เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียน และจีนตอนใต้-ตะวันตก
มุกดาหาร : เมืองการค้า การเกษตร การท่องเที่ยวชายโขง เชื่อมโยงอาเซียน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร เชื่อมโยงการบริการ การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์สู่ GMS
ขอนแก่น : มหานครน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองนวัตกรรม ศูนย์กลางเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
กา สินธุ์ : เมืองอาหารปลอดภัย ถิ่นภูมิปัญญาวิถีไทยอีสาน น่าท่องเที่ยว น่าลงทุน สังคมมั่นคงปลอดภัย
มหาสารคาม : แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร ศูนย์กลางการศึกษา-วัฒนธรรม ปชช.มีคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ร้อยเอ็ด : เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน และเมืองสุขภาพ ในปี 2564

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
การค้าชายแดน สังคมเป็นสุข
นครราชสีมา : โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม และเกษตร อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย
ชัยภูมิ : เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมและสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
บุรีรัมย์ : ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกี า เศรษฐกิจมั่นคง สังคมสันติสุข 9 ดี
สุรินทร์ : เมืองเกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยววิถีชุมชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เพิ่มมูลค่า การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
การค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล
อุบลราชธานี : เมืองน่าอยู่ทันสมัย ประตูสู่การค้าการลงทุน ท่องเที่ยวหลายมิติ เกษตรสู่สากล
ศรีสะเกษ : ดินแดนเกษตรปลอดภัย การค้าและการท่องเที่ยวครบวงจร
ยโสธร : ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน
อานาจเจริญ : เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่สากล
30

คาของบประมาณ
ภายใต้แผนบูรณาการภาค
ของส่วนราชการ
การประชุม

ครั้งที่ 1/2562 (มีนาคม 2562)
เห็นชอบ

พิจารณากลั่นกรอง

“ทิ ศ ทางการพั ฒ นาภาค”
•
•
•
•
•
•

อนุมัติ

สถานการณ์การพัฒนา
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
แนวคิดการพัฒนา
เป้าหมายและตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนงานโครงการ
แนวคิดแผนงานโครงการ
ตามห่วงโซ่คุณค่า

กระทรวง ส่วนราชการ เสนอแผนงานโครงการ
 ตามภารกิจที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ภาค
งหวัด
 -จังชีหวัเ้ ป้ดาว่กลุาส่่มวจันราชการควรท
าอะไร
เพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาภาค
- เสนอแผนงานโครงการทีส่ นับสนุน
การขับเคลื่อนตามทิศทางพัฒนาภาค
แผนงานโครงการที่เป็น Missing Link
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วาระที่ 4.4 แผนปฏิบัตกิ ารภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการของกระทรวงและส่วนราชการต่างๆ

1

โครงการต้องมีความ
ตามทิศทางการพัฒนาภาค

2

โครงการต้องมีความ
ตามทิศทางการพัฒนาภาค

3

โครงการต้องมีความ
และ
ที่จะดาเนินการ
ได้ทันที (ความพร้อมด้านที่ดิน สถานที่ แบบแปลน/รูปแบบ เทคนิค บุคลากร ฯลฯ)

4

ควรเป็นโครงการที่
32
32

1. พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งลดลง พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ปริมาณกักเก็บน้าเพิ่มขึ้น 2. สัดส่วนคนจนลดลง
เป้าหมาย
3. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ต่ากว่าระดับประเทศ 4. มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น 5. รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ 1. บริหารจัดการ 2. แก้ปัญหาความยากจน 3. สร้างความเข้มแข็งของ 4. เพิ่มขีดความสามารถใน 5. ใช้โอกาสจากการพัฒนา 6. พัฒนาความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
การพัฒนา น้าให้เพียงพอต่อ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่ การแข่งขันเพื่อพัฒนาการ โครงข่ายคมนาคมขนส่งที่
การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิต

ผู้มีรายได้น้อยเพื่อลด กับการแก้ปัญหาทรัพยากร ท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
ความเหลื่อมล้าทาง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สังคม

เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจ
ภาคกลาง-EEC-ภาคอีสาน แนวชายแดน-ระเบียงเศรษฐกิจ

่ม
1. คก.พัฒนาอาชีพและ 1. คก.เพิ่มศักยภาพการ 1. คก.ส่งเสริมและ
1. คก. พัฒนาโครงข่าย 1. คก.สร้างความเข้มแข็ง
กลุ่ม 1. คก.เพิ
ประสิทธิภาพ
คุณภาพชีวิตผู้มี
ผลิตข้าวหอมมะลิทุ่ง
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิง คมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ ทางเศรษฐกิจตามแนว
การบริหาร
รายได้น้อยเพื่อลด
กุลาร้องไห้ สู่มาตรฐาน
ประเพณีวัฒนธรรม
และพัฒนาพื้นที่รอบ
ชายแดน และแนว
โครงการ
จัดการน้าเพื่อ ความเหลื่อมล้าทาง
การพัฒนาที่
สังคม
2.
ยั่งยืน
2. คก.พัฒนาระบบการ
ป้องกันและควบคุม
โรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้าดีใน 3.
พื้นที่เสี่ยง
3. คก.พัฒนา
โภชนาการแม่และ 4.
เด็ก
5.
6.

7.
8.

เกษตรอินทรีย์
2.
คก.ส่งเสริมการปรับเปลี่ยน
การผลิตสินค้าเกษตร
ไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตาม 3.
ศักยภาพพื้นที่
คก.เพิ่มศักยภาพการ
ผลิตโคเนื้อและโคนม 4.
คุณภาพสูง
คก.พัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปและ
5.
อาหารครบวงจร
คก.ส่งเสริมการผลิต
เศรษฐกิจชีวภาพจากพืช 6.
พลังงาน
คก.ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ขนาดย่อมเพื่อการส่งออกสู่
ประเทศเพื่อนบ้าน
คก.ยกระดับผ้าทอ
อีสานสู่สากล
คก.พัฒนาเมืองศูนย์กลาง

คก. ส่งเสริมและ
สถานีขนส่งระบบรางใน
พัฒนาการท่องเที่ยว
เมืองที่มีศักยภาพ ภาค
อารยธรรมอีสานใต้
ตะวันออก เ ียงเหนือ
คก.ส่งเสริมและ
2. คก.พัฒนาเมือง
พัฒนาการท่องเที่ยว
ศูนย์กลางการค้า การ
วิถีชีวิตลุ่มน้าโขง
ลงทุน
คก. ส่งเสริมและ
การบริการสุขภาพ และ
พัฒนาการท่องเที่ยว
ศูนย์กลางการศึกษา
ยุคก่อนประวัติศาสตร์
คก. ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงกี า
คก. ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว
ธรรมชาติ

ระเบียงเศรษฐกิจ
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ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บทฯ เล่มที่ 5 : ประเด็นการท่องเที่ยว
แผนย่อย : ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริหารจัดการน้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ+คุณภาพชีวติ
แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยฯ
สร้างความเข้มแข็งฐานเศรษฐกิจภายใน+แก้ไขปัญหาทรัพยากรฯ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
ใช้โอกาสจากโครงข่ายคมนาคมที่เชือ่ มโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักฯ
พัฒนาความร่วมมือฯกับประเทศเพื่อนบ้านฯ

แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวริมแม่น้าโขง
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่นาโขง
้
(65.00 ลบ.)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเ ยี งเหนือตอนบน1
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว
วิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง

แผนพัฒนาจังหวัด

แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวง กรม
(การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย)

โครงการพัฒนาศักยภาพสถานทีท่ ่องเที่ยวตาม
เส้นทางโรแมนติกรูทและนาคีรูท
(249.65 ลบ.)

จังหวัดหนองคาย
ยุทธศาสตร์การยกระดับมาตรฐานการผลิต
การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว
(The city of tourism)
ลบ.)
ั (22.50
สาน ักงานสภาพ ัฒนาการเศรษฐกิจและสงคมแห่
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ยุทธศาสตร์ชาติ
1. ด้านความมั่นคง

ประเด็นการพัฒนาในแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แก้ไขปัญหายาเสพติด ความมั่นคงตามแนวชายแดน ป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์/
แรงงานต่างด้าว

2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน การค้าชายแดน โลจิสติกส์
โครงข่ายคมนาคม ท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่อง ท่องเที่ยวชุมชน พัฒนา
ผลิตภัณฑ์/OTOP ศูนย์กลางทางการศึกษา ศูนย์กลางทางการแพทย์/สุขภาพ Digital
Content StartUp 4.0 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3. ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

4. ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

แก้ไขปัญหาความยากจน-ความเหลื่อมล้า ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การศึกษา
สาธารณสุข การเข้าถึงบริการ/สวัสดิการของรัฐ พัฒนาหมู่บ้านตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

5. ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการทรัพยากรน้า ฟื้นฟูป่าไม้ ป้องกันภัยพิบัติ แก้ไขปัญหาน้าเสีย/ขยะ
พลังงานทางเลือก

6. ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

-

ั
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19,600 ล้านบาท
28,000 ล้านบาท

8,400 ล้านบาท

แบ่งเป็น
2 ส่วน

งบประมาณเพื่อขับเคลื่ อนแผนพัฒนากลุ่ ม
จัง หวั ด ที่ เ ป็ นการเพิ่ ม ศัก ยภาพที่เ ป็น ความ
ต้ อ งการรายพื้ น ที่ หรื อ แก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ ป็ น
ประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัด

งบประมาณเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นากลุ่ ม
จังหวัด ที่เ ป็นการพัฒนาในลั กษณะ cluster
หรือตอบสนองนโยบายสาคัญของรัฐบาลเชิง
พื้นที่ ระดับกลุ่มจังหวัด (จัดสรรเป็นรายโครงการ)

(ให้กลุ่มจังหวัดเสนอโครงการได้ไม่เกิน 2 เท่า ของกรอบการจัดสรรงบประมาณ)

ั
สาน ักงานสภาพ ัฒนาการเศรษฐกิจและสงคมแห่
งชาติ
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มติ ก.บ.ภ. ครั้งที่ 2/2561 (5 กย.61)

1

2

นโยบาย

การจัดทาแผนฯ

ยึด
• ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
• แผนแม่บท 23 ประเด็น
• แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
• นโยบายรัฐบาล
• แผนบริหารราชการแผ่นดิน
• แผนรายสาขา/เฉพาะด้าน
• ข้อสั่งการของ นรม.

3
องค์ประกอบ
การจัดทาแผนฯ

แผนพัฒนา

แผนพัฒนา

จังหวัด

กลุ่มจังหวัด

• มีความครอบคลุมทุกมิติการ
พัฒนา
• ตอบสนองความต้องการ/
แก้ไขปัญหาสาคัญ
• ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา
จังหวัดที่สอดคล้องกับแผน
ระดับต่างๆ

• ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาภาค/ความต้องการ
แก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็น
ร่วมของพื้นที่
• มีขอบเขตดาเนินการ/ได้รับ
ผลประโยชน์ > 1 จังหวัด

2) ประเด็นการพัฒนา
 บทวิเ คราะห์
(กายภาพ-เศรษฐกิจ-สังคมและ
ความมั่นคง ทรัพยากรฯสิ่งแวดล้อม )  เป้าหมายการพัฒนา
 ตัวชี้วัด การพั ฒ นา
ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
ตามเป้าหมาย
เชิงพื้นที่
 ประเด็น การพั ฒนา
ผลการพัฒนา/แก้ไขปัญหา
ในช่วงที่ผ่านมา

1) ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
 ข้อมูลเชิง เปรีย บเทีย บ




ั
สาน ักงานสภาพ ัฒนาการเศรษฐกิจและสงคมแห่
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มติ ก.บ.ภ. ครั้งที่ 2/2561 (5 กย.61)

DO
1) ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาสาคัญระดับชาติ (agenda) และพื้นที่ (area)
2) มีความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง
3) โครงการจะต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้
4) โครงการจะต้องมีความคุ้มค่า
5) มีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วน สามารถดาเนินโครงการได้ทันที
6) มีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย
7) แสดงหน่วยงานที่พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีถัดไป
8) สามารถเสนอโครงการที่ใช้ระยะเวลาดาเนินการมากกว่า 1 ปีได้
9) ต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาต จากเจ้าของพื้นที่ก่อน

DON’T
1)
2)
3)
4)

ไม่เป็นการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรง
ต้องไม่เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้งานตามภารกิจปกติ
ไม่เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้าง อาคาร สถานที่ราชการ
ไม่มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการศึกษา อบรม ดูงาน เว้นแต่ด้านอาชีพ และ
ความมั่นคง
5) ไม่เป็นในลักษณะของกิจกรรมย่อย
6) ต้องไม่เป็นการเดินทางไปต่างประเทศ เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่มีข้อผูกพันกับ
กลุ่มประชาคมอาเซียน+3

1) โครงการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาภายใต้
แผนพัฒนาภาคให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาของแต่ละภาค โดยเป็น
โครงการทีม่ ีความเชื่อมโยงสัมพันธ์สอดคล้องกันเพื่อก่อให้เกิดการสร้าง
มูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่า ทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดย
คานึงถึงศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ หรือ
2) โครงการที่อยู่ในมติการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอก
สถานที่ หรือโครงการที่ดาเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีใน
การตรวจราชการในพื้นที่ หรือโครงการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของรัฐบาล เช่น โครงการตาม
แนวทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน โครงการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ โครงการพัฒนาท่องเที่ยวเชื่อมโยงริมโขง เป็นต้น

ทั้งนี้ โครงการจะต้องมีความพร้อมในการดาเนินงาน โดยมีเอกสารยืนยัน
ความพร้อมทั้งในเรื่องที่ดิน รูปแบบรายละเอียด บุคลากร และข้อตกลงกับ
หน่วยงานรับผิดชอบในการดาเนินงานและการบารุงรักษา และการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
38

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

เสนอ อ.ก.บ.ภ. พิจารณาเฉพาะกรณีเป็นโครงการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หรือโครงการเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพื้นที่
ดาเนินการ ซึ่งกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ

และ ให้ดาเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการ
พ.ศ. 2559

39
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หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แนวทางการเปลี่ยนแปลงโครงการ
1) กรณีที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงโครงการ ให้ดาเนินโครงการ
สารองที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี ก่อน
2) ต้องเร่งรัดดาเนิน โครงการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี อย่างเคร่งครัด
3) กรณีจัง หวัด /กลุ่ม จัง หวัด จะโอนเปลี่ย นแปลงงบประมาณ
รายจ่าย ทั้งกรณีงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย
ที ่เ ป็น การด าเนิน โครงการใหม่ที ่ไ ม่อ ยู ่ใ นแผนปฏิบ ัติ
ราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หรือดาเนิน
โครงการเดิม แต่มีก ารเปลี่ย นแปลงกิจ กรรม หรือ พื้น ที่
ดาเนินการ ซึ่งกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ของโครงการให้เสนอขอความเห็น ชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่
กากับดูแลภาค
4) ในการเปลี่ย นแปลงโครงการ ให้ผู้ว่าราชการจัง หวัด หรือ
หัว หน้า กลุ ่ม จัง หวัด ด าเนิน การตามระเบีย บว่า ด้ว ยการ
บริห ารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที ่แ ก้ไ ขเพิ ่ม เติม
และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับ
แผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ทุกกรณี

5) กรณีขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและวงเงินงบประมาณ
ของจัง หวัด หรือ ของกลุ่มจัง หวัด ที่น อกเหนือ จากข้อ 3
เมื่อ ได้รับ การพิจ ารณาให้โ อนเปลี่ย นแปลง ให้ ก.บ.จ.
หรือ ก.บ.ก. รายงานการเปลี ่ย นแปลงดัง กล่า ว ให้
อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค ทราบภายใน 15 วัน นับแต่
วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ
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สิ่งที่พบจากการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ผ่านมา
เป็นข้อมูลที่พบในบางจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ข้อมูลสภาพทั่วไป

• ข้อมูลยังมีน้อย เป็นข้อมูลกว้างๆ ไม่ครอบคลุมทุกมิตกิ ารพัฒนาทีส่ าคัญของจังหวัด
• สถิติข้อมูลที่นาเสนอส่วนใหญ่ไม่ละเอียด และตรงประเด็นสาคัญในการพัฒนา เช่น ข้อมูลท่องเที่ยวส่วนใหญ่เสนอแหล่งท่องเทีย่ ว แต่
ไม่ได้เน้นการนาเสนอข้อมูลจานวนนักท่องเที่ยว และรายได้จากการท่องเทีย่ ว เป็นต้น

การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอกและภายใน

• มีลักษณะเป็นเชิงความเห็นทั่วไปและขาดข้อมูลสนับสนุน
• ข้อมูลที่นามาวิเคราะห์ไม่ทันสมัย ทาให้การวิเคราะห์ข้อมูลไม่ทันสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
• ข้อมูลที่นามาวิเคราะห์มเี พียง 1-2 ปี ซึ่งการนาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการวางแผนจาเป็นต้องวิเคราะห์สถานการณ์ที่ผ่านมา และ
แนวโน้มในอนาคต ดังนั้นข้อมูลที่ใช้ควรมีอย่างน้อย 3 ปี เพราะถ้าใช้ข้อมูลเพียง 1 - 2 ปี จะทาให้เกิดการผิดพลาด ถ้าข้อมูลที่
นามาใช้ในห้วงเวลานั้นมีเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เป็นต้น
• ขาดการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ ป็นเหตุเป็นผลกัน ที่สามารถประมวลผล และนาไปสู่การตัดสินใจได้

วิสัยทัศน์

• มีลักษณะกว้างเกินไปและครอบคลุมมาก บางจังหวัดกระชับสั้นเกินไปจนไม่ให้ความหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์
และเป้าประสงค์

• เป็นข้อความที่มีความหมายกว้าง ไม่สามารถสะท้อนมิติการพัฒนาที่สาคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้อย่างชัดเจน

ตัวชี้วัดและค่า
• มีบางตัวชี้วัดที่ไม่ครอบคลุมและไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับเป้าประสงค์ที่จะวัด บางตัวชี้วัดอิงปัจจัยภายนอกที่ไม่อยู่ในวิสัยการควบคุม
41
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สิ่งที่พบจากการพิจารณาคุณภาพแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ผ่านมา
• การจัดทาแผนงาน/โครงการของหน่วยงานทั้งท้องถิ่น ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ รวมทั้งเอกชนที่
กระทาในพื้นที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ไม่ได้สอดคล้องหรือรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
อย่างเต็มที่ ทาให้ขาดพลังการมีส่วนร่วมในการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• โครงการส่วนใหญ่ในแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ยังไม่ครอบคลุมทุกแหล่งงบประมาณ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายังไม่
สามารถบูรณาการงบประมาณจากทุกภาคส่วนได้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะโครงการในส่วนของภาคเอกชน
• โครงการมีลักษณะเป็นชิ้นเป็นส่วน ขาดการบูรณาการซึ่งกันและกัน และขาดการเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่าง
โครงการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดด้วยกัน

26 มิถนุ ายน 2555
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ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดทาแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อ
สถานการณ์ โดยข้อมูลของทุกจังหวัดควรมีการ update ข้อมูลให้เป็นห้วงเวลาเดียวกัน และมีการปรับปรุงข้อมูลให้ ทันสมั ย เพื่อให้สามารถ

ประมวลผลในภาพรวม และทาการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างจังหวัด ที่สามารถนาไปสู่การวิเคราะห์ศักยภาพ/สถานการณ์พัฒนาของตนใน
กลุ่มจังหวัด ภูมิภาค ประเทศ ที่นาไปสู่การวิเคราะห์วางแผนได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม ซึ่งการดาเนินการพัฒนาปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมั ย
ดังกล่าวได้ ควรมีการกาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน โดยใส่ไว้ในคารับรองปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบ และกาหนดรอบ
ระยะเวลาในการปรับปรุงข้อมูลตามความเหมาะสม
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรผู้ที่รับผิดชอบในการจัดทาแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติราชการประจาปี ทั้งในเรื่องการ
วางแผนพัฒนา และการเขียนโครงการ
มุ่งเน้นให้ความสาคัญกับการสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ (Translate and communicate) เพื่อให้ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้เข้าใจอย่างถ่องแท้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะทาให้การจัดทาแผน /โครงการของ
ท้องถิ่น ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ รวมทั้งเอกชนในพื้นที่จังหวัด /กลุ่มจังหวัด มีความสอดคล้องหรือรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อให้การดาเนินการพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (Alignment)
พัฒนาและวางระบบการติดตามประเมินที่ดี

กาหนดมาตรการให้ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องควรมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อยุทธศาสตร์ (Accountability of strategic performance at
all levels)
26 มิถนุ ายน 2555
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โครงสร้างเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1





มูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด 256,340 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.1 ของภาค จังหวัดอุดรธานีสูงที่สุดในกลุ่ม คิดเป็น 43.4%
มูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว 83,828 บาท จังหวัดเลย สูงที่สุดในกลุ่มคือ 97,903 บาท
โครงสร้างเศรษฐกิจ: เกษตร 23.2% อุตฯ 15.4% การค้าฯ 13.7% บริการท่องเที่ยว 4.4% และอื่นๆ 43.3%
ผลิตภัณฑ์เกษตร และอุตสาหกรรมที่สาคัญ มีดังนี้

อีสานบน 1 : ยางพารา ข้าว อ้อย มันสาปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ / อุตฯอาหารเครื่องดื่ม (โรงสีข้าว น้าตาล ฆ่าสัตว์) ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องแต่งกาย
อุดรธานี : ข้าว อ้อย ยางพารา มันสาปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ / อุตฯอาหารเครื่องดื่ม (โรงสีข้าว น้าตาล ฆ่าสัตว์) เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์&
เครื่องมือวิทยุ
หนองคาย/บึงกาฬ : ยางพารา ข้าว ยาสูบ มันสาปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ / อุตฯอาหารเครื่องดื่ม (ผลิตอาหารอื่นๆ โรงสีข้าว ฆ่าสัตว์) ผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์แร่อโลหะ
หนองบัวลาภู : ข้าว ประมงน้าจืด อ้อย มันสาปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ / อุตฯอาหารเครื่องดื่ม (โรงสีข้าว ฆ่าสัตว์อาหารอื่นๆ) สิ่งทอสิ่งถัก เครื่องแต่งกาย
เลย
: ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว มันสาปะหลัง / อุตฯอาหารเครื่องดื่ม (โรงสีข้าว น้าตาล ฆ่าสัตว์) ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์แร่อโลหะ

สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์
บึงกาฬ
10.6%
อุดรธานี
43.4%

เลย
20.5%
หนองบัว
หนองคายลาภู
15.6% 9.8%

บึงกาฬ

GPP Per Capita (บาท)
78,022
97,903
53,416
89,913
88,673
83328

เลย
หนองบัวลาภู
หนองคาย
อุดรธานี
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อื่นๆ

โครงสร้างเศรษฐกิจ

บริการท่องเที่ยว

23.2

17

15.4
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4.4

15.7
14.8
4.7
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47.8

อีสานบน1

อุดรธานี

ค้ าปลีกค้ าส่ง

อุตสาหกรรม

เกษตร

24.1

26
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16.4
12.6
7.4

10.7
14.9
2.9

14
13.1
3.6

39.4

45.5

41.6

32.2

เลย

บึงกาฬ

หนองคาย หนองบัวลาภู

35.9
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กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 : อุดรธานี หนองบัวลาภู หนองคาย เลย บึงกาฬ

กลุ่มจังหวัด : สบายดี

เกษตรอุตสาหกรรมชั้นนา การค้าและ
การท่องเที่ยวสากล ชุมชนน่าอยู่
อย่างยั่งยืน

บึงกาฬ
หนองคาย

อุดรธานี

เลย
หนองบัวลาภู

 เป็นประตูเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้าน
 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
และวิถีชีวิตลุ่มน้าโขง
 ศูนย์กลางการค้าการลงทุน
เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน

 พัฒนาคน / ยกระดับทักษะฝีมือ
แรงงาน
 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร
 เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร
สู่เกษตรอินทรีย์/ปลอดภัย
 เชื่อมโยงธุรกิจ การลงทุน
การผลิต แปรรูป การตลาด
 บริหารจัดการน้าให้เพียงพอต่อ
การผลิตอุปโภคบริโภค
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัด
 พัฒนาการท่องเที่ยวลุ่มน้าโขง /
ชุมชน /เพื่อนบ้าน
45

คาอธิบายสัญลักษณ์
แนวระเบียงเศรษฐกิจสาคัญ
แนวเส้นทางทางรถไฟทางคู่
เมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุน
บริการสุขภาพ และการศึกษา
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
และอาหารแบบครบวงจร
พื้นที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่
สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพ
ของพื้นที่
เมืองชุมทาง
SEZ

เขตเศรษฐกิจพิเศษ
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บทบาทและจุดเน้นการพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
หนองคาย
 ประตูการค้า เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน
 ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร
 ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง
และเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านล้านช้าง
เลย
 ส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติและวิถีชีวิตลุ่ม
แม่น้าโขงและเชื่อมโยงประเทศ
เพื่อนบ้าน
 เป็นแหล่งผลิตไม้ผลและ
ไม้ดอกไม้ประดับ
หนองบ ัวลาภู
 ส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตร
ปลอดภัย
 การแปรรูปผลิตผลิตภัณฑ์
จากสัตว์น้า
 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ยุคก่อนประวัติศาสตร์

บึงกาฬ
 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ยางพารา
 ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปไม้ผล
 ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง

บึงกาฬ
หนองคาย
เลย

อุดรธานี
หนองบัวลาภู

อุดรธานี
 ศูนย์กลางการค้าการลงทุน และการบริการ
เชื่อมโยงอนุภาคลุ่มน้าโขง
 ศูนย์การผลิตและจาหน่ายผ้าพื้นเมือง
 ส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
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