
NESDB 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การบูรณาการแผนปฏิบตัิการยุทธศาสตร์ประเทศ และ
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 3

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2556
เวลา 14.00 – 16.00 น.

ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ท าเนียบรัฐบาล



NESDB 2

ประเด็นน าเสนอ

1. ความเป็นมา 
2. สถานการณ์ของประเทศ

3. ผลการวิเคราะห์การบูรณาการแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประเทศ

4. การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศสู่การปฏิบัติในระดับพื้นท่ี

5. การด าเนินงานในระยะต่อไป

6. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 



NESDB 3

ความเป็นมา

ครม. เห็นชอบตามที่ นรม. เสนอให้มีการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยการให้ความรู้ความเข้าใจและข้อมูลแก่
ประชาชน รวมทั้งให้มีการจัดท าแผนแม่บทในการด าเนินการ โดยบูรณาการแนวทางการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดย
มอบหมายให้ สศช. ด าเนินการร่วมกับ สลค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนแม่บทดังกล่าว พร้อมกรอบระยะเวลาในการด าเนินการเรื่อง
ต่างๆ โดยให้น าผลการศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้องมาประกอบการพิจารณาด าเนินการ แล้วน าเสนอ ครม. ต่อไป

วันที่ 29 มีนาคม 2555

ครม. เห็นชอบตามที่ นรม. เสนอให้กระทรวง ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ทบทวน/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยให้ สศช. รวบรวมและเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือบูรณาการแผนฯในภาพรวมจัดท าเป็นแผนแม่บทต่อไป

วันที่ 26 มิถุนายน 2555

สศช.  ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1 โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปแผนงาน/โครงการหลักและจัดล าดับ
ความส าคัญ เพื่อบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานใน 3 เสาหลัก และวิเคราะห์ภาพรวมความพร้อม/ไม่พร้อม และความได้เปรียบ/ เสียเปรียบในการแข่งขันแต่
ละด้าน รวมทั้งบูรณาการประเด็นด้านทรัพยากรมนุษย์ โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และปัจจัยสนับสนุนต่างๆ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2555

ส านักงาน ก.พ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 7/2555 โดยเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เปูาหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบประมาณ 2556 และเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณปี 2557 โดย 
สศช. ได้น าเสนอยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) เพ่ือน าไปสู่การระดมความเห็น และก าหนดแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐในเชิงบูรณาการ

วันที่ 13 ตุลาคม 2555
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ความเป็นมา

สศช.  ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ 24 ตุลาคม 2555

ครม. มีมติรับทราบการบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2557 และผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ปี 2558 ครั้งที่ 2 ตามที่ สศช. เสนอ  โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประเทศ และแผนปฏิบัติการการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 เพ่ือให้ส านักงบประมาณน าไปใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณให้สอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 และจัดส่งให้ สศช. ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555  เพ่ือบูรณาการและน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555

สศช. ร่วมกับส านักงบประมาณ ประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยมีหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมทั้ งสิ้น54 
หน่วยงาน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555

สศช. ร่วมกับส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ประชุมเพ่ือพิจารณาผลการบูรณาการแผนปฏิบัติการฯ
วันที่ 6 ธันวาคม 2555
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การบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ประเทศ 
(Country Strategy)

ยุทธศาสตร์การเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 
(ASEAN Strategy)

4 ยุทธศาสตร์
1. Growth & Competitiveness
2. Inclusive Growth
3. Green Growth
4. Internal Process

 28 ประเด็นหลัก 
 56 แนวทางการด าเนินการ

8 ยุทธศาสตร์
1. การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า 

บริการ การค้า และการลงทุน
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ

โลจสิติกส์
4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5. การพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ
6. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึง

การเป็นประชาคมอาเซียน
7. การเสริมสร้างความมั่นคง
8. การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจาก

อาเซียน

ยุทธศาสตร์ประเทศ 
(Country Strategy)

4 ยุทธศาสตร์ 
(ผนวกรวมประเด็นอาเซยีนแล้ว)

1. Growth & Competitiveness
2. Inclusive Growth
3. Green Growth
4. Internal Process

 30 ประเด็นหลัก 
 79 แนวทางการด าเนินการ

ก่อนบูรณาการ หลังบูรณาการ
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ประเด็นน าเสนอ
1. ความเป็นมา 

2. สถานการณ์ของประเทศ
3. ผลการวิเคราะห์การบูรณาการแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประเทศ

4. การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศสู่การปฏิบัติในระดับพื้นท่ี

5. การด าเนินงานในระยะต่อไป

6. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
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อัตราการเจริญเติบโต (Growth)

2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554
เฉลี่ย 5 ปี

(2550-2554)
เฉลี่ย 10 ปี

(2545-2554)
5 ป ี

(2555-2560)
10 ปี

(2561-2570)

ภาพรวม 5.3 7.1 6.3 4.6 5.1 5.0 2.5 -2.3 7.8 0.1 2.6 4.2 6.0 5.0

• เกษตรกรรม 0.7 12.7 -2.4 -1.8 5.0 1.2 4.2 1.3 -2.3 4.1 1.7 2.3 2.8 4.2

• อุตสาหกรรม 7.1 10.7 8.2 5.2 5.9 6.2 3.9 -6.1 13.9 -4.3 2.7 5.1 7.8 5.1

• บริการและอื่นๆ 5.0 3.6 6.7 5.4 4.5 4.9 1.1 0.0 5.1 2.9 2.8 3.9 6.1 5.2

5 ปี เติบโตเฉล่ียร้อยละ        2.6

10 ป ีเติบโตเฉลี่ย ร้อยละ 4.2

อัตราการเติบโต
ในช่วง 10 ป ีข้างหน้า

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ 
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เป็นแหล่งจ้างงานขนาดใหญ่ 
มีสัดส่วนแรงงานสูงถึงร้อยละ 45 (ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)
ส่วนใหญ่ยงัคงเป็นแรงงานระดับล่าง 
สัดส่วนค่าตอบแทนแรงงานต่อมูลค่าเพิ่มจึงค่อนข้างต่ า 

อุตสาหกรรม

แหล่งรายได้หลักคนส่วนใหญ่
เป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรม 
มีแนวโน้มการใช้เพื่อผลิต พลังงาน วัสดุชีวภาพ 
แต่ไม่สามารถพัฒนาผลิตภาพการผลิตได้
การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าน้อย

เป็นตัวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ

เกษตร
มีอัตราเติบโตเฉลี่ยสูงสุด ร้อยละ 5.1

บริการ

ปัญหา : ผลิตภาพการผลิตรวมของทุกภาคการผลิตต่ า

โครงสร้างเศรษฐกิจ 
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สถานการณ์ความเหลื่อมล้ า 
ทางรายได้ของประชากรและโอกาสการเข้าถึงทรัพยากร 
ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ 10 ของ
ประชากร กับกลุ่มคนจนร้อยละ 10 ของประชากร 
มีความแตกต่างกันมาก เป็นสาเหตุน าไปสู่ความขัดแย้ง
ในสังคม และเป็นอปุสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 

ความตระหนกัถึงภาวะโลกร้อน 

ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนรูปแบบการบริโภค 
ภาคการผลิตจึงจ าเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาการผลิต
ให้มีประสิทธิภาพ (Green production & Green productivity) 
ลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซ CO2 
สร้างอาชีพสีเขียว (Green Jobs) เพื่อผลิตสินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green products) 
และตอบสนองความต้องการผู้บริโภค (Green demands)

รายได้ของกลุ่มคนรวยที่สุด
กับกลุ่มคนจนท่ีสุดน้ันห่างกัน

22.8 เทา่
ข้อมูล ป ี2552

สถานการณ์ด้านสังคม

สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน
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เครื่องจักรกล
การเกษตร
แม่พิมพ์ (อก.) เครื่องส าอาง

 ผักและผลไม้กระป๋อง
 ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง (อก.)

ยางพาราและ
ผลิตภัณฑ์

 ล าไยและทุเรียน
 ผลิตภัณฑ์เหล็ก (อก.)
 อาหารแช่แข็ง 

 บริการสุขภาพ
 ร้านอาหารไทยใน ตปท. 
 ภาพยนตร์
 ธุรกิจไมซ์
 น้ าตาล 
 ยางพารา
 ล าไยและทุเรียน

ท่องเทีย่ว
ยานยนต์
และชิ้นสว่น
ข้าว

สปาและนวด
แผนไทย
เม็ดพลาสติกและ
ผลิตภัณฑ์ (อก.)
ผลิตภัณฑ์ยาง

 การศึกษานานาชาติ
 อัญมณแีละเครื่องประดับ (อก.)
 ปาล์มน้ ามัน
 สินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 สินค้าท่ีมีฉลากปล่อยคาร์บอน
 สินค้าท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ไม้จากปุาปลูก
 บริษัทท่ีปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

 สิ่งทอ (ผ้าผืน)
 เครื่องส าอาง
 ข้าว / น้ าตาล 
 ผักและผลไม้กระป๋อง / สับปะรดกระป๋อง
 เนื้อสัตว์แปรรูป / กุ้ง / ไก่เน้ือ
 ยานยนต์และชิ้นส่วน
 ผลิตภัณฑ์เหล็ก/เหล็กแผ่นรีดเย็น (ทส.)
 บริการ/สถานที่ท่องเท่ียว 
 บริการด้านโรงแรมและภัตตาคาร

มัน
ส าปะหลัง

อัญมณแีละเครื่อง 
ประดบั (พณ.) 
เม็ดพลาสติกและ
ผลิตภัณฑ์ (พณ.)

 ยานยนต์และชิ้นส่วน
 ปูนซีเมนต์

 อาหารแช่แข็ง
 เนื้อสัตว์แปรรูป

สับปะรดสด  เครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์
 บริการโทรคมนาคม

ผลิตภัณฑ์เหล็ก (พณ.) เครื่องนุ่งห่ม
 กระดาษและสิ่งพิมพ์ (พณ..)
 Logistic
บริการการกอ่สร้าง

ผลิตภัณฑ์มัน
ส าปะหลัง (พณ.)

บริการคอมพิวเตอร์ กระดาษและสิ่งพิมพ์ (อก.)

อุตสาหกรรม
แม่พิมพ์ (พณ.)

ได้เปรียบ

พร้อม
3 4 5 6 7 8 9

3

4

5

6

7

8

9

10 

0

0

สินค้า/บริการ ที่มีศักยภาพในการแข่งขันเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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ภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพ

ท่องเที่ยว 

ค้าปลีก/ค้าส่ง

ก่อสร้าง

ยางพารา

ข้าวโพดเลี้ยงสตัว์

ข้าว

เกษตร

บริการ

ประมง

พืชพลังงาน
(มันส าปะหลัง/อ้อย/ปาลม์น้ ามัน) 

ปศุสัตว์ บริการสุขภาพ

ผลิตภัณฑย์าง

อาหาร 
(ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์แปรรูป)

ปิโตรเคมี/พลาสติก

Biodiesel/Ethanol

ยานยนต์

อุตสาหกรรมอนาคต

เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนกิส์

ผลไม้
Biochemical products/
Bio-plastic/ Bio Materials

ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 
(อาหารเสริม เครื่องส าอาง ยาสมนุไพร ยาแผน
โบราณ เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์ยา)

อุตสาหกรรมพลงังานสะอาด

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
(ออกแบบ แฟชั่น อัญมณี
โฆษณา สถาปัตยกรรม หุ่นยนต์ OTOP)

สื่อสารและโทรคมนาคม

ที่มา: การวิเคราะห์โดย สศช. และแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 2555-2574

6
5

อุตสาหกรรมอากาศยาน

อุตสาหกรรมเดิม
ที่เปน็ฐานรายได้ประเทศ
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ประเด็นน าเสนอ
1. ความเป็นมา 

2. สถานการณ์ของประเทศ

3. ผลการวิเคราะห์การบูรณาการแผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ประเทศ

4. การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่

5. การด าเนินงานในระยะต่อไป

6. ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ประเทศ
1. Growth & Competitiveness 2. Inclusive Growth

3. Green Growth

การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบรกิาร

ภาคเกษตร

ลดความ
เหลื่อมล้ า
ในสังคม

- พัฒนาคุณภาพชีวิต/
บริการสาธารณสุข

- พัฒนาระบบสวัสดิการ

สร้างโอกาสและ
รายได้แก่ SMEs และ

เศรษฐกิจชุมชน

- พัฒนาการศึกษา
- พัฒนาทักษะแรงงาน - ส่งเสริมการเข้าถึง

ยุติธรรมของ ปชช.
- สร้างธรรมาภิบาล

สร้างองค์ความรู้เร่ือง
อาเซียน

4. Internal Process

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม

บริหาร
จัดการ

ทรัพยากร
ธรรมขาติ

เมือง
อุตสาห-
กรรมเชิง

นิเวศ

นโยบาย
การคลัง
เพ่ือสิ่ง 

แวดล้อม

ลด
การปล่อย
ก๊าซเรือน
กระจก 
(GHG)

การ
เปลี่ยน 
แปลง

ภูมิอากาศ

พัฒนา
กระบวน 

การจัดสรร
งบประมาณ

พัฒนา
สินทรัพย์
ราชการที่
ไม่ได้ใช้

ประโยชน์

เสริมสร้าง
ความมั่นคง

ปฏิรูป
การเมือง

ปฏิรูป
กฎหมาย

ปรับ
โครงสร้าง

ระบบ
ราชการ

พัฒนา
ก าลังคน
ภาครัฐ

ปรับ
โครงสร้าง

ภาษี

ภาคอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว/บริการ

เชื่อมโยง ศก. ภูมิภาค Competitiveness 
Development พัฒนาพื้นที่/เมือง

โครงสร้างพืน้ฐาน พลังงาน วิจัยและพัฒนา
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ประเด็นที่ต้องเร่งด าเนินการก่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558

เสาหลัก
ประชาคมอาเซียน

ประเด็นเร่งด่วน

2556 2557 2558

เศรษฐกิจ

AEC
1. กฎหมาย ผลักดันการออก/ปรับปรุง กม.

1.1 CBTA 3+2 ฉบับ
1.2 การแข่งขันทางการคา้
1.3 หลักประกันทางธุรกิจ
1.4 สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ
1.5 อนุสัญญาภาษีซ้อนกับกัมพูชาและบรไูน

กฎหมาย (ต่อ)
1.6 ทรัพย์สินทางปญัญา เช่น เครือ่งหมายทางการคา้ สิทธิบัตรการออกแบบ
1.7 กฎหมายก ากับดูแลธุรกิจบรกิารที่มีขอ้จ ากัดดา้นสัดส่วนผู้ถือหุ้นของต่างชาติ เช่น ธุรกิจโทรคมนาคม โรงเรียนเอกชน

2. ด่าน (1) พัฒนาประสิทธิภาพด่านที่เป็นประตู
เชื่อมโยงการค้าอาเซยีน 8 ด่าน (แม่สาย แม่สอด 
เชียงของ หนองคาย มุกดาหาร อรัญประเทศ ปา
ดังเบซาร์ และสะเดา) (2) เร่งรัดการจดัท าความตก
ลงการขนส่งสินค้าขา้มแดน (นครพนม)

2. ด่าน เร่งรัดการเปิดดา่นถาวรที่มี
ศักยภาพในอนาคต (บา้นพุน้ าร้อน)
National Single Window เชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่าง NSW กับระบบภายใน
ของหน่วยงานราชการ

2. ด่าน เร่งรัดการเปิดดา่นถาวรที่มี
ศักยภาพในอนาคต (บา้นพุน้ าร้อน)
National Single Window เชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่าง NSW กับระบบภายในของ
หน่วยงานราชการ

3. National Single Window เช่ือมโยงข้อมูลระหว่าง NSW กับระบบภายในของหน่วยงานราชการ
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เสาหลัก
ประชาคมอาเซียน

ประเด็นเร่งด่วน

ปี 2556 2557 2558

เศรษฐกิจ

AEC
4. โครงข่ายคมนาคม 

3.1 พัฒนาระบบทางหลวงภายในเชื่อมโยงกับทางหลวงอาเซียนผ่าน 8 ด่านส าคญั และด่านที่มีศกัยภาพอีก 3 ด่าน 
(นครพนม ช่องจอม บ้านพุน้ าร้อน)

3.2 พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 
3.3 ก่อสรา้งถนนมอเตอร์เวย์บางใหญ-่กาญจนบรุี เพื่อรองรับการเชื่อมโยงท่าเรือทวาย
3.4 เปิดประมูลรถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทาง
3.5 พัฒนาระบบรถไฟทางคู่ 6 เส้นทาง
3.6 ฝึกอบรมพนักงานขับรถโดยสารและรถบรรทุกข้ามแดน

5.  สินค้าและบริการ เรง่ขยายการจดัท า MRA ด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

6. SMEs พัฒนาทักษะการประกอบธุรกจิร่วมกับชาติอาเซียน และพัฒนาฝีมือแรงงาน 

7. แรงงานฝีมือ 8 สาขา จัดท าแผนพัฒนาก าลังคนให้เพียงพอในการให้บริการในประเทศ และการรองรับแรงงานฝีมือ 8 สาขาจาก
ประเทศสมาชิกอาเซยีน รวมทั้งจดัท ามาตรฐานวิชาชีพ MRA บุคลากรด้านการท่องเที่ยว

8. ข้อมูลธุรกิจอาเซียน 
     8.1 จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลและให้ค าปรึกษาด้านธุรกจิของประเทศสมาชิกอาเซียนแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
     8.2  จัดท าเว็บไซต์ข้อมูลการท าธุรกิจกับประเทศสมาชิกอาเซียน

ประเด็นที่ต้องเร่งด าเนินการก่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558



NESDB 17

เสาหลกั
ประชาคมอาเซียน

ประเด็นเร่งด่วน

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

สังคมและ
วัฒนธรรม

ASCC

1. ภาษา จัดท าการสอนและโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาในอาเซียนให้บุคลากรภาครัฐ SMEs และประชาชนท่ัวไป

2. ความตระหนักรู้เรื่องอาเซียน ฝึกอบรมและใช้สื่อประชาสัมพันธ์แยกตามกลุ่มเปาูหมาย

3. การศึกษา
3.1 ปรับเวลาเปิดปิดภาคเรียนของ

สถาบันอุดมศึกษาให้ตรงกับ
อาเซียนใหไ้ดร้้อยละ 25

3.2 จัดท าแผนการผลิตบุคลากรเพื่อ
ตอบสนองตลาดแรงงานอาเซียน

3. การศึกษา 
3.1 ขยายผลการปรับเวลาเปิดปิดภาคเรยีนของ

สถาบันอุดมศึกษาให้ตรงกับอาเซยีนใหไ้ด้ร้อยละ 50 
3.2 น าร่องการยอมรับมาตรฐานหลักสูตรร่วมกัน

กับประเทศอาเซยีน

3. การศึกษา 
3.1 ขยายผลการปรับเวลาเปิดปิดภาคเรยีนของ

สถาบันอุดมศึกษาให้ตรงกับอาเซยีนให้ได้
ครบทุกแห่ง 

3.2 ขยายผลการยอมรับมาตรฐานหลักสูตร
ร่วมกันกับประเทศอาเซียน

4. ASEAN Unit จัดตั้งหน่วยงานภายในระดับกรมและกระทรวงเพื่อประสานงานเรื่องอาเซียนโดยเฉพาะ

5.  บคุลากรภูมิภาค จดัอัตรา 
ก าลังนักวิเทศสัมพันธ์ประจ าส านกังาน
จังหวัดที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน

5.  บคุลากรภูมิภาค จัดอัตราก าลังนักวิเทศ
สัมพันธ์ประจ าส านักงานจังหวัดทุกจังหวัด

5.  บคุลากรอาเซียน น าร่องโครงการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรภาครัฐกับประเทศสมาชิก
อาเซียน 

6. อุทยานวิทยาศาสตร์ ผลักดันการใช้
ประโยชน์ อวท. ในภูมิภาคเต็มรูปแบบ

6. ปัญหาหมอกควัน ควบคุมการเกิด
อัคคีภัยในพ้ืนท่ีเกษตรและปาุเพื่อร่วมบรรลุ
เปูาหมายการเกิดปญัหาหมอกควันในลุ่มแม่น้ า
โขงให้ต่ ากว่า 50,000 จุดในปี 2558 

ประเด็นที่ต้องเร่งด าเนินการก่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
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เสาหลกั
ประชาคมอาเซียน

ประเด็นเร่งด่วน

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

การเมืองและ
ความม่ันคง

APSC

1. ระบบยุติธรรม ก าหนดแนวทางท่ีชัดเจนในการเข้าถึงระบบยตุิธรรมของประชาชน

2.  ธรรมาภิบาล ส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐและเอกชน โดยการด าเนินการน าร่องในปี 2556 คือการใช้แนวปฏิบัติ ASEAN CG ในบริษัทท่ี
จดทะเบียนใน ตลท. ซึ่งรวมถึงการต่อตา้นการฟอกเงิน

3. ยาเสพติด จัดตั้งและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายอาเซียนต่อตา้นยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม

4. การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ร่วมกับประเทศภาคีสมาชิก ARF (ASEAN+16+EU) ในการตอ่ต้านการก่อการรา้ย
และอาชญากรรมขา้มชาติ รวมถึงการคา้มนุษย์

5. การลักลอบเข้าเมือง ควบคุมการลักลอบเข้าเมอืงผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน

6. ภัยพิบัติ เชื่อมโยงข้อมูลและฝึกซ้อมร่วมด้านการปูองกันภัยพิบัติกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ

ประเด็นที่ต้องเร่งด าเนินการก่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
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ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการที่หน่วยงานเสนอมา โครงการที่สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์

จ านวนแผนงาน/
โครงการ

วงเงิน
(ล้านบาท)

จ านวนแผนงาน/
โครงการ

วงเงิน
(ล้านบาท)

1. Growth & Competitiveness 3,494 5,720,811 3,228 4,899,390

2. Inclusive Growth 1,107 4,661,064 875 4,188,905

3. Green Growth 175 1,346,442 139 1,339,790

4. Internal Process 536 302,235 402 296,260

รวมโครงการทั้งหมด 5,312.00 12,030,552.05 4,664 10,724,345.40

ผลการวิเคราะห์การบูรณาการแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประเทศ
สรุปแผนงาน/โครงการทั้งหมด
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ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการที่ส าคัญเร่งดว่น
2556-2558

โครงการระยะยาว
2556-2561

จ านวนแผนงาน/
โครงการ

วงเงิน
(ล้านบาท)

จ านวนแผนงาน/
โครงการ

วงเงิน
(ล้านบาท)

1. Growth & Competitiveness 229 3,218,449 3,023 1,680,941

2. Inclusive Growth 94 472,998 777 3,715,908

3. Green Growth 35 141,281 104 1,198,509

4. Internal Process 61 38,514 341 257,747

รวมโครงการทั้งหมด 419 3,871,241.57 4,245 6,853,103.83

แผนงาน/โครงการส าคัญ
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เกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว โครงสร้าง
พื้นฐาน/พลังงาน

เชื่อมโยง
ภูมิภาค

ขีดความสามารถ วิจัยและพัฒนา เมือง

กษ.

1. การก าหนด
ขอบเขตการใช้
ท่ีดิน

2. นิคมเกษตรพืช
อาหาร และพืช
พลังงาน

อก.
1. พัฒนา

อุตสาหกรรม
อาหารของไทยให้
เป็นครัวอาหาร
คุณภาพของโลก

2. ส่งเสริมและ
พัฒนา
อุตสาหกรรม
อาหารฮาลาล

อก.
1. ศึกษาและก าหนด 

พ้ืนท่ีอุตสาห-
กรรมเพื่อรองรับ
การลงทุนของ
อุตสาหกรรม
เปูาหมายใน
ภูมิภาค

2. จัดต้ังศูนย์ทดสอบ
และวิจัยพัฒนา
รถยนต์และ
ชิ้นส่วน 

3. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
พัฒนา
อุตสาหกรรม
พลาสติก 

กก.
1. พัฒนาแหล่ง

ท่องเท่ียวยอด
นิยมของ
นักท่องเท่ียว

2. โครงการ 
Amazing 
Thailand 
Luxury

3. พัฒนาฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมี 
ศักยภาพ กลุ่ม
ท่องเท่ียวอารย
ธรรมล้านนาและ
ภาคเหนือตอนบน  
อารยธรรมอีสาน
ใต้ วิถีชีวิตแม่น้ าโขง 
เป็นต้น

สธ.
1. พัฒนาประเทศไทย

ให้เป็นศูนย์กลาง
สุขภาพนานาชาติ 

คค. 
1. พัฒนารถไฟ

ความเร็วสูง
ระหว่างจังหวัด

2. เชื่อมโยงสะพาน
ข้ามแม่น้ าโขงแห่ง
ท่ี 4 

3. พัฒนาท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ

4. รถไฟฟูา 10 สาย

พน.
1. ปรับราคาขาย

ปลีกก๊าซ LPG ให้
สะท้อนต้นทุนท่ี
แท้จริง

2. ขยายระบบส่ง
ไฟฟูารองรับความ
ต้องการท่ีเพิ่มขึ้น

3. ระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติตาม
แผนแม่บท

พณ.
เสริมสร้างภาพลักษณ์
สินค้าไทยและค่านิยม
ของสินค้าไทยในตลาด
อาเซียน 

อก.
จัดต้ังศูนย์ข้อมูลการ
ลงทุนไทยใน
ต่างประเทศ

นร.
1. ศึกษาวิจัย จัดท า

กลยุทธ์บูรณาการ
การประชาสัมพันธ์ 
จัดซ้ือ สิ่งพิมพ์ 
โฆษณา และจัด
กิจกรรมส่งเสริม
สินค้า การท่องเท่ียว 
การลงทุน 

สศช.
1.ศึกษาวิเคราะห์

ความเหมาะสมตัว
ชี้วัความสามารถใน
การแข่งขันของ IMD 
และ WEF 

ทก.
1. โครงการ Free Wifi

สบร.
1. จัดต้ังพื้นท่ีพิเศษ

เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

2. โครงการส่งเสริม
เศรฐกิจสร้างสรรค์
ส าหรับการพัฒนา
OTOP แฟชั่นและ
อาหารไทย

วท.
แก้ไขปัญหาขาดแคลน
บุคลากรด้าน S&T 
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของภาคการ
ผลิตและบริการ 

มท.
1. พัฒนาพ้ืนท่ี

ชายแดนตาม
มาตรการผังเมือง

2. พัฒนาชุมชนย่าน
ประวัติศาสตร์ 
บริเวณถนนราช
ด าเนิน 

ศธ.
พัฒนาการแพทย์สู่
สากล เพื่อส่งเสริมไทย
เป็น Medical 
Education Hub

กษ.
พัฒนาเมืองเกษตร 
(Green city) 

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง 

โครงการที่ควรด าเนินการเพิ่มเติม
จัดท า software ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอ่ืนที่ส าคัญ

ในรถแท็กซ่ีและแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
เพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
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แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ า

การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

คุณภาพชีวิตและ
มาตรฐานบริการ

สาธารณสุข

ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี 
และผู้ด้อยโอกาส

โอกาสและรายได้
แก ่SMEs 

แรงงาน ระบบยุตธิรรมเพ่ือ
ลดความเหลื่อม

ล้ า

ต่อต้านคอร์รัปชั่น 
สร้างธรรมาภบิาล
และความโปร่งใส

องค์ความรู้เรื่อง
อาเซียน

            ศธ.
1. ปฏิรูปหลักสตูร 

 การศึกษาทุก
ระดับและทุก
ประเภท
การศึกษา

2. พัฒนาคุณภาพ
การจัด
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี

3. พัฒนาครูทั้ง
ระบบเต็มตาม
ศักยภาพ

สธ.
1. ธ ารงรักษา

ก าลังคนให้อยู่
ในระบบ
สาธารณสุข

2. พัฒนาและ
ผนวกระบบ
ข้อมูลข่าวสาร
ด้านสขุภาพของ
ประเทศให้เปน็
ระบบเดยีวกนั 

3. พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
ทุกระดับแบบ
เครือข่ายบริการ
ตาม Service 
Plan

พม.
1. สง่เสริมและ

พัฒนาศกัยภาพ 
คุ้มครองและ
พิทักษ์สิทธิ 
ผู้ด้อยโอกาส คน
พิการและ
ผู้สูงอายุให้มี
คุณภาพชีวติที่ดี

 2. พัฒนาระบบ
คุ้มครองทาง
สังคม

3. เสริมสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจสิทธิ 
กฎหมาย และ
การเข้าถึงของ
สตรี

อก.
บ่มเพาะวสิาหกจิ
ขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มให้มี
ศักยภาพ

นร.
พัฒนาศักยภาพของ
หมู่บา้นและชุมชน
(SML)

พณ.
รับจ าน าสนิค้า
เกษตร (ข้าว มนั
ส าปะหลงั ขา้วโพด
เลี้ยงสตัว์)

รง.
พัฒนาทักษะดา้น
ภาษาเพื่อเตรียม
ความพร้อมไป
ท างานใน
ต่างประเทศ

พม.
เสริมสร้างสิทธแิละ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการสตรี

ศธ.
จัดตั้งศนูย์ฝกึอบรม
อาชีพในสถานศึกษา 
อาชีวศกึษา เพื่อ
พัฒนาอาชีพ
ประชาชน

ยธ.
1. เพิ่มศักยภาพ

ประชาชนด้าน
กฎหมายและ
การเข้าถึงความ
เปน็ธรรม

2. พัฒนาและ
ส่งเสริม
ระบบงาน
ยุติธรรมชุมชน

กพร.
ขับเคลื่อนการ
บริหารราชการ
แบบเนน้ประชาชน
เปน็ศนูย์กลาง

อก. 
เสริมสร้างธรรมาภิ
บาลขององค์กร
เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน

ยธ. 
ขับเคลื่อนศนูย์
ปฏบิัติการต่อต้าน
การทุจริต
คอร์รัปชั่น

กต. 
เสริมสร้างประชาคม
อาเซียนผา่น
สื่อมวลชนและสือ่
ประชาสัมพนัธ์

นร. 
เตรียมความพร้อม
ของประชาชนใน
การเปน็พลเมอืง
ประชาคมอาเซียน

 วธ. 
พัฒนาความร่วมมือ
และความเชื่อมโยง
ด้านศลิปวฒันธรรม
กับประเทศอาเซยีน

โครงการที่ควรด าเนินการเพิ่มเติม
การสร้างโอกาสการท างานให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
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ทส.

1.แผนด าเนินงานการลด
 ก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

อก.
1.จัดท าแผนแม่บทเมืองฯนิเวศ 
2.ด าเนินการตามแผนแม่บทฯ
3.ส่งเสริมและพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ปัจจุบันและอนาคต 
เช่น ศูนย์เฝูาระวังและ
ควบคุมความปลอดภัย
และคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม

4.การจัดการกากของเสีย
อันตราย(เตาเผา)

ทส.
1.ประเมินคุณภาพสิ่งแวด 
ล้อมในเมืองฯนิเวศ

2.ติดตามตรวจสอบ 
แหล่งก าเนิดมลพิษ

3.เสริมสร้างสมรรถนะ
อปท.ในการจัดการขยะ/
ของเสียอันตราย

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเติบโตทีเ่ปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พน.
1.ปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG 
ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง

2.ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ตามแผนแม่บท 

3.ซื้อไฟฟูาจากประเทศเพ่ือนบ้าน
4.สถานีผลิตพลังงานสีเขียว 
(DGG) 
(biogas ชุมชน ชีวมวล 
แสงอาทิตย์)

5.แก้ไขกฎหมายที่ไม่เอ้ือ
ต่อการพัฒนาพลังงานทดแทน

วช.
1.วิจัยศึกษาการพัฒนาการผลิต
พลังงานทางเลือกในอาเซียน

กค.
1.ศึกษาแนวทางการน ามาตรการ
ทางด้านการคลังมาใช้ในการ
จัดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

2.จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ
ทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3.ปรับปรุงระบบภาษีรถยนต์
สอดคล้องการปล่อยมลพิษ CO2 

ทส. 
1.การประยุกต์ใช้เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

2.แผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ 
ปี 2556-2559

ทส.
1.ปลูกปุา 
2.จัดท าFlood way
3.จัดตั้งศูนย์ ASEAN 

Center 
Biodiversity &Natural 
Science Research

4.พัฒนาฐานข้อมูลกลาง
อาเซียนและนโยบาย
ทรัพยากรธรรมชาติ/
สิ่งแวดล้อม

ทส.
1.ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากภาคของเสียและภาคปุาไม้

2.ปูองกันและลดผลกระทบ
ในภาคเกษตร

3.ปูองกัน เฝูาระวังและเตือนภัย
พิบัติทางธรรมชาติ

4.บริหารจัดการทรัพยากรน้ า
5.พัฒนาบุคลากร องค์กรกษ.

1.ลดการปล่อยก๊าซภาคเกษตร

คค.
1.ปูองกันและแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 
จังหวัด

การพัฒนาเมอืง
อุตสาหกรรมนิเวศ 10 แห่ง

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(GHG)

นโยบายการคลัง

เพื่อสิ่งแวดล้อม 
การเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ 

ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติ
และการบริหารจัดการน้ า 

โครงการที่ควรด าเนินการเพิ่มเติม
สร้าง Green Demand

ออกฉลากเขียว 
(สินค้า/บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

และประหยัดพลังงานในการผลิต 
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แผนงาน/โครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างสมดุลและปรับระบบบรหิารจัดการภายในภาครัฐ

ปฏิรูปกฎหมาย ปรับโครงสร้าง
ระบบราชการ

พัฒนาก าลังคน
ภาครัฐ

โครงสร้างภาษี / 
งบประมาณ

ความม่ันคง ปฏิรูปการเมือง

ยธ.
ปฏิรูประบบกฎหมายเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 

กพร.
1.พัฒนาระบบการ

บริหารงานแบบบูรณาการ
2.ยกระดับมาตรฐาน

องค์กรเพื่อการปูองกนั
การทุจริตคอร์รัปชั่น

3.ส่งเสริมธรรมาภิบาลใน
ภาครัฐเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

4.ยกระดับมาตรฐาน
องค์กรเพื่อการปูองกนั
การทุจริตคอร์รัปชั่น

พณ. 
1. พัฒนาระบบการออก

หนังสอื รับรองส าเนา
เอกสารทะเบียน งบ
การเงินและบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติ
บุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

2. พัฒนาระบบการจด
ทะเบียนนิตบิุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

กพ.
1. พัฒนาคุณภาพก าลังคน

ภาครัฐ
2. พัฒนาข้าราชการเพื่อ

เตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน

มท. 
พัฒนาบุคลากรในส่วน
ภูมิภาคเพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

กค.
1. ศึกษาแนวทางการปรับ

โครงสร้างภาษีทั้งระบบ 
2. ปรับปรุงโครงสร้างภาษี

ทั้งระบบ เชน่ ภาษี
สรรพสามิต ภาษี
ศุลกากร ภาษีสรรพากร

สงป.
1.พัฒนาระบบสารสนเทศ

การงบประมาณเพื่อกา้ว
สู่ความน าสมัย Smart 
e-Budgeting

2.พัฒนาระบบแผนที่การ
จัดการงบประมาณ

3.  เพิ่มประสิทธิภาพด้าน
มาตรฐานงบประมาณ

มท.
พัฒนาศกัยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านยุทธวิธีแก่
ปลัดอ าเภอ ผู้เปน็หัวหนา้ประจ า
ต าบล

กอ.รมน.
ปูองกนัและแก้ไขปัญหาภัยแทรก
ซ้อนเพื่อตัดการสนบัสนนุผู้ก่อ
เหตุรุนแรง

ศอ.บต.
ส่งเสริมการพูดคุยเพื่อสันติภาพ 
กับบุคคลที่มีความเห็นตา่งจากรัฐ

อก.
ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
ในพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต้

กค.
ปรับปรุงด่านอย่างครบวงจร

มท.
1. พัฒนาระบบการ

ประเมิน
มาตรฐานตาม
ภารกิจถ่ายโอน
ของ อปท 

2. เสริมสร้างความรู้
การกระจาย
อ านาจและสร้าง
เครือข่ายการ
กระจาย อ านาจ
ภาคประชาชน 

โครงการที่ควรด าเนินการเพิ่มเติม
(1) จัดตั้ง one-stop service เพ่ือบริการประชาชนในด้านต่างๆ 

และระบบส่งต่อผู้รับบริการระหว่างหน่วยงาน 
(2) ใช้ระบบ ICT ในการตรวจสอบข้อมูลของส่วนราชการให้เป็นฐานเดียวกัน
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10 
Priority List 

จัด Zoning ประเทศ และ
พัฒนาเมืองที่มีศักยภาพ
จัด zoning พ้ืนที่เกษตร อุตสาหกรรม และ
การท่องเที่ยว / พัฒนาเมืองหลักที่มีศึกยภาพ

พัฒนาการศึกษา
พัฒนาหลักสูตรรองรับอาเซียน / 
พัฒนาคนให้สอดคล้องความต้องการตลาด /  
เลื่อนเวลาเปิดปิดภาคเรียนให้ตรงกับอาเซียน

ปรับโครงสร้างระบบราชการ
ลดขั้นตอนการให้บริการด้วย e-Service / 
ปรับโครงสร้างบุคลากรภาครฐั / พัฒนาภาษา 
อังกฤษให้บุคลากรภาครัฐรองรับอาเซียน

ส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมอนาคต & 
รักษาฐานอุตสาหกรรมเดิม

ส่งเสริมการลงทุนใน
ประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากการเปิด
ประชาคมอาเซียน

จัดท า software เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้แก่
ภาคบริการของไทย
เช่น Talking dictionary / Software ส าหรับแท็กซี่

พัฒนาโครงข่ายคมนาคม
เชื่อมโยงประตูการค้า
รถไฟทางคู่ / รถไฟความเร็วสงู / ท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ / ท่าเรือแหลมฉบัง

ส่งเสริม SMEs & OTOP
พัฒนาผลิตภาพผู้ประกอบการ SMEs / ให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ 
SMEs และ OTOP

พัฒนากฎหมายเพือ่เสริม 
สร้างบรรยากาศการค้าการ
ลงทนุและตามพันธกรณี

พัฒนาด่านชายแดน
เช่น ด่านบ้านพุน้ าร้อน ด่านเชียงของ 
ด่านนครพนม 



NESDB 26

12
Milestones

2570

1. Zoning ประเทศ

7. พัฒนาเมืองศักยภาพ
8. อุตสาหกรรมอนาคต

5. อ านวยความสะดวกการค้า/บริการ

2. ด่านชายแดน

12. โครงข่ายคมนาคม

3. การลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้าน

11. พัฒนากฎหมายเพ่ือการค้าการลงทุน

10. พัฒนาการศึกษา
9. ปรับโครงสร้างระบบราชการ

2558

6. รักษาฐานอุตสาหกรรมเดิม

2557

4. พัฒนากฎหมายตาม พันธกรณี 1.ออก/แก้ กม.CBTA 3+2 ฉบับ พรบ.แข่งขันฯ หลักประกันทางธุรกจิ สัญญาซ้ือขายระหวา่ง ปท. ฯลฯ

ทางหลวงภายในเช่ือมโยงกับทางหลวงอาเซียนผ่าน 11 ด่าน/ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 
มอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี เพื่อรองรับการเช่ือมโยงท่าเรือทวาย/ ประมูลรถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทาง
รถไฟทางคู่ 6 เส้นทาง/ ฝึกอบรมพนักงานขับรถโดยสาร/บรรทุกข้ามแดน

1.MRA วิชาชีพ/การตรวจสอบ-รบัรองมาตรฐาน

1.กฎหมายเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน

e - C e r t i f i c a t e /e - R e g i s t r a t i o n / e - F i l i n g
2 . พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ / ห ลั ก สู ต ร / ค รู1.เลื่อนเวลาเปิด-ปิดภาคเรียน

จัดท า Roadmap  และมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้ ชัด เจน

2.ศึกษาศักยภาพการใช้พื้นที่เพื่ออุตฯในจังหวัดที่เติบโตสูง1.ยกระดับนิคมอุตฯสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

1.แผนที่การใช้ที่ดินประเทศ 

1.พัฒนาด่าน 8 ด่าน 2.การเช่ือมโยงข้อมูลหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้ากับ NSW 

2.Software/Talking Dic ในแท็กซี่

เมืองเกษตร/ เมืองอุตฯ/ เมืองท่องเที่ยว/เมืองหลวง/เมืองบริการสุขภาพ

3.พัฒนาเมืองชายแดน 

2.ปรับโครงสร้างภาษีท้ังระบบ

เร่งด่วน1.ศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในตา่งประเทศ

กลาง

ยาว

2556
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ประเด็นน าเสนอ
1. ความเป็นมา 

2. สถานการณ์ของประเทศ

3. ผลการวิเคราะห์การบูรณาการแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประเทศ

4. การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่

5. การด าเนินงานในระยะต่อไป

6. ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา 
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แผนพัฒนา
กลุ่มจงัหวัด/จังหวัด

การน าแผนปฏิบัติ
การยุทธศาสตร์

ประเทศ
สู่การปฏิบัติใน

ระดับพื้นที่อย่างมี
ประสิทธภิาพ

ยุทธศาสตร์ประเทศ
และ

การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

Function based

Area based

เป้าหมาย/ตัวชี้วดัระดับพื้นที่เป้าหมาย/ตัวชี้วดัเชิงบูรณาการ

การติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัด

การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่



NESDB 29

ยุทธศาสตรป์ระเทศ 
(Country Strategy)

Growth & Competitiveness / 
Inclusive Growth / 
Green Growth / 
Internal Process

Positioning 
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

เกษตร / 
อุตสาหกรรม / 

ท่องเที่ยวและบริการ / 
อื่นๆ

ตัวอย่างการวเิคราะหเ์ชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศสู่การปฏิบัติในระดบัพื้นที่
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ภาคเหนือตอนบน 1 : 

เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าพูน ล าปาง

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ บริการการศึกษา ผัก 

ผลไม้และอุตสาหกรรมสะอาด 

(ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเซรามิค)

ภาคเหนือตอนบน 2 :  

น่าน พะเยา เชียงราย แพร่

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ข้าวหอมมะลิ 

ข้าวโพด ชา กาแฟ การค้าชายแดน 

และประตูสู่ GMS

ภาคเหนือตอนล่าง 1 : 

พิษณุโลก ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์

ท่องเที่ยวมรดกโลก ข้าว ข้าวโพด อ้อยโรงงาน 

ไม้ผล ประตูสู่พม่าและเอเชียใต้

ภาคเหนือตอนล่าง 2 : 

ก าแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี

ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ท่องเที่ยวโบราณสถาน  

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติและเชิงนิเวศ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 : 

อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวล าภู บึงกาฬ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตร์ ข้าว อ้อย และการค้าชายแดน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 : 

สกลนคร นครพนม มุกดาหาร

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ข้าวหอมมะลิ อ้อย มัน

ส าปะหลัง และการค้าชายแดน ศิลปวัฒนธรรม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง : 

ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอด็

ข้าวหอมมะลิ อ้อย มันส าปะหลัง ศูนย์กลาง

การค้าการลงทุน และการบริการสุขภาพ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 : 

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์

ข้าวหอมมะลิ มันส าปะหลัง อ้อย ยางพารา 

ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและอารยธรรมขอม 

และผลิตภัณฑ์ไหม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 : 

อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ

ข้าวหอมมะลิ ยางพารา ไม้ผล การค้าและ

การท่องเที่ยวชายแดน

ภาคกลางตอนกลาง : 

ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก สมุทรปราการ

อุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

ไม้ผล ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการค้าชายแดน

ภาคกลางตอนบน 1 : 

นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สระบุรี

อุตสาหกรรมสะอาด ข้าว ไม้ผล ท่องเที่ยว

ประวัติศาสตร์และชุมชน

ภาคกลางตอนบน 2 : 

ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง

ข้าว ปศุสัตว์  ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

และวัฒนธรรม

ภาคกลางตอนล่าง 1 : 

กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม

ข้าว ปศุสัตว์ ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

และวัฒนธรรม การค้าชายแดนเชื่อมโยง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภาคกลางตอนล่าง 2 : 

เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม 

สมุทรสาคร

ประมง ไม้ผล อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

ประมงครบวงจร และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ภาคใต้ฝ่ังอันดามัน:  

พังงา ระนอง ภูเก็ต กระบี่ ตรัง

ปาล์ม ยางพารา และอุตสาหกรรมแปรรูป 

ท่องเที่ยวทางทะเล และสุขภาพ

ภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย :

สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ยางพารา ปาล์ม ไม้ผล ข้าว 

อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ ามัน

ภาคตะวันออก :   

ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด

ศูนย์รวมอุตสาหกรรม (ปิโตรเคมี เหล็ก และยานยนต์) 

ไม้ผล ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการค้าชายแดน

ภาคใต้ชายแดน :

สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

การค้าชายแดน บริการการศึกษา อุตสาหกรรม

แปรรูปยางและอาหารทะเล

แนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม

ที่มา: สศช.
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แนวทางการบรูณาการยุทธศาสตร์ประเทศสูร่ะดับพืน้ที่ (จังหวัด/กลุม่จังหวัด)

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เป้าหมายจังหวัด 1. Growth & 
Competitiveness

2. Inclusive
Growth

3. Green Growth 4. Internal
Process

1. กระบ่ี 1.1 มุ่งสู่... • โครงการ... • โครงการ .. • โครงการ... •โครงการ...

1.2 มุ่งสู่... • โครงการ... • โครงการ .. • โครงการ... •โครงการ...

2. กรุงเทพมหานคร

3 ...

...

...

77. สุราษฎร์ธานี
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กระทรวงการท่องเที่ยวฯ
1. การจัดท าบัญชีประชาชาติด้าน

การท่องเท่ียว Tourism Satellite 
Account

สศช.
1. การศึกษาพ้ืนท่ีเพ่ือจัดท าแนว

ทางการพัฒนาศักยภาพการค้า การ
ลงทุน และการท่องเท่ียวตาม
เส้นทางความเชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมในอาเซียน

กระทรวงศึกษาธิการ
1. การจัดท าแผนท่ีท่องเท่ียวด้วย

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ 
1. พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี

ศักยภาพ เช่น กลุ่มอารยธรรม
ล้านนาภาคเหนือตอนบน กลุ่ม
ท่องเท่ียวมรดกโลกเชื่อมโยงการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นต้น

กระทรวงมหาดไทย
1. โครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อ

การท่องเท่ียว 

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ
1. พัฒนาเส้นทางท่องเท่ียว

สีเขียว R12
2. โครงการท่องเท่ียวรถไฟ

มหัศจรรย์ช้อปสุขสันต์ OTOP 
กระทรวงการต่างประเทศ
1. ส่งเสริมการเชื่อมโยงเส้นทาง

ท่องเท่ียวทางน้ ากับประเทศเพื่อน
บ้าน

กระทรวงศึกษาธิการ
1. พัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวกลุ่ม

จังหวัดนครชัยบุรินทร์ 

กระทรวงสาธารณสุข
พัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง
สุขภาพนานาชาติ

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ
1. โครงการ Charter Flight 
2. เพิ่มความปลอดภัยให้แก่นักท่องเท่ียว
3. พัฒนากฎหมายธุรกิจน าเท่ียวเพ่ือ

รองรับประชาคมอาเซียน
กระทรวงแรงงาน
อบรมแรงงานในภาคท่องเท่ียวเพ่ือยกระดับ
ฝีมือแรงงานรองรับอาเซียน
กระทรวงการต่างประเทศ
ศึกษาวิธีเพ่ิมความสะดวกให้นักท่องเท่ียว
เดินทางเข้าออกประเทศ
กระทรวง ICT
การให้บริการฟรี Wi-Fi ในสถานท่ีท่องเท่ียว

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ
1. โครงการ Amazing 

Thailand Luxury
2. ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวเมืองมรดกโลกใน
ต่างประเทศ และส่งเสริม
ภาพลักษณ์คุณค่าของเมือง
มรดกโลกในระดับนานาชาติ

3. โครงการ Thainess to the 
World

4. โครงการมหัศจรรย์วัน
ธรรมดา

5. โครงการเท่ียวเมืองไทย 5 
ภาค

6. โครงการเท่ียวไทย 
12 เดือน ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ

การเพิ่มขีดความสามารถในการท่องเที่ยว
หน่วยงานเจ้าภาพฯ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ

มุ่งสูก่ารสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยว 2 ล้านลา้นบาท

ตัวอย่าง

7 ธันวาคม 2555 www.nesdb.go.th

การบูรณาการแผนงาน/โครงการ

วิเคราะห์ความต้องการ
ของตลาดและศกัยภาพของ

การท่องเท่ียว
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

สร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางการท่องเที่ยว

พัฒนาปัจจัยสนับสนุน
ด้านการท่องเที่ยว

พัฒนาและส่งเสริม 
การตลาด

•  การพัฒนากลุ่มพื้นท่ีที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ควรมีความชัดเจนของขอบเขตพื้นท่ีทีจ่ะมุ่งเน้นพฒันาเพื่อส่งเสริมดา้นการท่องเที่ยวเป็นการเฉพาะโดยมีกฎหมายรองรับ
• ควรจัดท าโครงการน าร่อง “การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวแบบบูรณาการ” ในระยะต่อไปจึงจัดท าโครงการน าร่องในระดับจังหวัด หรือระดับเมอืง
• ควรให้ความส าคญักับบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคเอกชนในการจัดท าโครงการและขับเคลื่อนกิจกรรมของโครงการNESDB 32
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กระทรวงคมนาคม
1. การพัฒนารถไฟความเร็วสูง

ระหว่างจังหวัดเพ่ือเชื่อมโยง
ในภูมิภาค

2. โครงการพัฒนาโครงข่าย
เชื่อมโยงด่านชายแดน ได้แก่ 
เชียงของ เชียงแสน อรัญประเทศ 
และ คลองใหญ่ เป็นต้น

3. โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง
เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน

4. โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สาย
เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ
กระทรวงมหาดไทย

โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมใน
ความรับผิดชอบของ อปท. เพื่อ
สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศและการเตรียมความพร้อมเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 

กระทรวงคมนาคม
1. แผนงานพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าเพ่ือ

เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางถนน
ด้วยรถบรรทุก 

2. แผนงานพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐาน
คุณภาพการขนส่งด้วยรถบรรทุก

กระทรวงคมนาคม
1. โครงการก่อสร้างศูนย์เปล่ียน

ถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียง
ของ จังหวัดเชียงราย ระยะท่ี 1/1

2. โครงการก่อสร้างศูนย์การขนส่ง
ชายแดนจังหวัดนครพนม

กระทรวงการคลัง
ก่อสร้างด่านศุลกากรและปรับปรุงท่ี
ท าการด่านศุลกากร ด่านพรมแดนใน
พื้นท่ีบริเวณประตูการค้าชายแดน 29 
แห่ง

กระทรวงการคลัง 
โครงการจัดหาระบบตรวจสอบตู้คอน
เทนเนอร์สินค้าแบบเคลื่อนท่ีได้ 
(Mobile System)  และ แบบถอด
ประกอบได้ (Relocatable System) 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง National 
Single Window (NSW) กับระบบ 
ภายในของหน่วยงานราชการ ของกรม
ปศุสัตว์
กระทรวงสาธารณสุข
การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่าง National single 
window(NSW) กับข้อมูลภายใน
กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงคมนาคม
1. โครงการเชื่อมโยงสะพาน

ข้ามแม่น้ าโขง แห่งท่ี 4 
(เชียงของ)

2. โครงการก่อสร้างถนนจาก
ด่านสิงขร/บ้านมอต่อง–
ตะนาวศรี–มะริด 

3. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการ
คมนาคมขนส่ง ในแนว East-
West Economic Corridor 
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแนว
ระเบียงเศรษฐกิจเชียงใหม่-
เวียงจันทน์

 

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าชายแดน
หน่วยงานเจ้าภาพฯ : กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม

เพ่ิมมลูค่าการค้าชายแดน

ตัวอย่างการบูรณาการแผนงาน/โครงการ

โครงข่ายคมนาคม
เชื่อมโยง

ภายในประเทศ

ปัจจัยสนับสนนุด้านการ
ขนส่ง

สิ่งอ านวยความสะดวก
บริเวณพรมแดน

เพ่ิมประสิทธิภาพการ
อ านวยความสะดวกทาง

การค้า

โครงข่ายคมนาคม
เชื่อมโยงประเทศเพ่ือน

บ้าน

• การพัฒนาดา่นใหม่ ควรน าเรื่อง ICT มาเพิ่มขดีความสามารถของดา่นและความรวดเร็วในการให้บริการ เช่น การใช้ระบบ ID Card เพื่อตรวจคนเขา้เมือง 
การใช้ระบบ scan license plate ในการตรวจยานยนต์NESDB 33
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กทม.
ปรับปรุงและ
อนุรักษ์
สถาปัตยกรรม
ในชุมชนพื้นท่ี
ย่าน
ประวัติศาสตร์
บริเวณถนน
ราชด าเนิน 
สตช.
พัฒนาระบบ
ควบคุมสื่อสาร
และสั่ง
การจราจร 
แบบบูรณาการ 

กระทรวงเกษตรฯ
โครงการพัฒนา
เมืองเกษตร 
(Green city)

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
นวัตกรรมด้านอาหาร 
(Food Valley) 
กระทรวงมหาดไทย
พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
กระทรวงอุตสาหกรรม
จัดต้ังนิคมฯ ชายแดน
น้ าพุร้อน จ.กาญจนบุรี 
และนิคมฯ อุตสาหกรรม
เชียงของ จ.เชียงราย
รง.
ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้น
สูงแก่แรงงานรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

กระทรวงมหาดไทย
1. แผนงานการวางผัง
พื้นท่ีเฉพาะเพื่อการ
ท่องเท่ียว
2. พัฒนาหมู่บ้าน OTOP 
เพื่อการท่องเท่ียว 
กระทรวงการท่องเที่ยว
พัฒนาเมืองท่องเท่ียวสี
เขียว (Green City for 
Tourism) เพื่อเชื่อมโยง
ในอาเซียน
กระทรวงศึกษาธิการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
เป็นศูนย์กลางของแหล่ง
ท่องเท่ียวทาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
และมรดกโลกโดย
เชื่อมโยงในประเทศ 

กระทรวงสาธารณสุข
สนับสนุนการเป็น
เมืองศูนย์กลางบริการ
สุขภาพใน ASEAN
กระทรวงศึกษาธิการ
1. ศูนย์กลางการ
บริการสุขภาพส าหรับ
ภูมิภาคอาเซียน
ตอนล่าง (สงขลา)
2. บริการวิชาการและ
ฝึกอบรมนานาชาติ
ด้านการแพทย์สู่สากล 
เพื่อส่งเสริมประเทศ
ไทยเป็น Medical 
Education Hub 

กระทรวงศึกษาธิการ
1. พัฒนาหลักสูตร
ให้เชื่อมโยงกับ
หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ 
ใน AEC เพื่อ
สนับสนุนให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา
และอาจารย์
2. ยกระดับ
การศึกษาด้าน
การแพทย์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สู่ความเป็นสากล 
3. พัฒนาโครงการ 
Double –Degree 
Program กับ
มหาวิทยาลัยใน
ประเทศอาเซียน 

กระทรวงมหาดไทย
1. วางผังพัฒนาพ้ืนท่ีประตู

การค้าเพ่ือเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาค
อาเซียนตามแนวจังหวัด
ชายแดนการค้า

2. พัฒนาศักยภาพด่าน
พรมแดนไทยมาเลเซีย 
(ด่านเบตง) ระยะท่ี 2 

3. ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานบริเวณที่ท าการ
ด่านชายแดนสิงขรเพื่อ
รองรับการเปิดด่าน
ชายแดนถาวร (ไทย - 
เมียนมาร์)

4. พัฒนาจุดผ่านแดนถาวร
แห่งใหม่ท่ีบ้านหนอง
เอี่ยน จ.สระแก้ว - สตึ
งบท จ.บันเตียเมียนเจย

กระทรวงมหาดไทย
1.สนับสนุน/พัฒนา
เทคนิค และมาตรฐาน
การผังเมือง 
2. จัดประชุม Asean
Cities Forum
สตช.
การสร้างและปรับปรุง
จุดบริการประชาชนบน
เส้นทางหลวงอาเซียน 
(ASEAN Highway) 
ก.พ.ร.
พัฒนาระบบการ
บริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การ เพื่อรองรับการ
เป็นเมืองท่ีมีศักยภาพ
เด่น เพื่อเชื่อมโยงสู่
อาเซียน 

การพัฒนาพื้นที่และเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน
หน่วยงานเจ้าภาพฯ : กระทรวงมหาดไทย

พัฒนาเมืองเพ่ือเช่ือมโยง
โอกาสจากอาเซียน

ตัวอย่างการบูรณาการแผนงาน/โครงการ

เมืองหลวง เมืองเกษตร
เมือง

อุตสาหกรรม
เมืองท่องเท่ียว

เมืองบริการ
สุขภาพ

• ควรเพิม่เติมโครงการพฒันาความเป็นอยู่ของประชาชน และการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร อาทิ การสร้าง Landmark  รวมทั้งมุ่งเน้นพัฒนาความโดดเด่นของ กทม. 
เพื่อเชื่อมโยงกับเมืองหลวงอืน่ๆในภูมิภาคอาเซียน และการศึกษาศักยภาพและความพร้อมของเมืองที่จะพฒันาใหม้ีความเป็นเลิศในดา้นต่างๆ เพือ่รองรับกลุ่มลูกคา้และการลงทุนจากอาเซียน1

เมืองบริการ
ศึกษานานาชาติ

เมืองชายแดนเพ่ือ
การค้าการลงทุน

ปัจจัยสนับสนนุ
การพัฒนาเมืองที่

มีศักยภาพ
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กระทรวงอุตสาหกรรม
1.การจัด Zoning เพื่ออุตสาหกรรม
2.จัดท าแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
3. บริหารจดัการกากของเสียอันตราย 

(เตาเผา) และระบบบ าบัดน้ าเสียรวมโรงงาน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
1.ติดตามตรวจสอบแหล่งก าเนดิมลพิษ
2.ติดตามและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กระทรวงพลังงาน
1.เพิ่มสมรรถนะการจัดการพลังงาน

ครบวงจรในชุมชนระดับต าบล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
1.แผนส่งเสริมการจัดซื้อ

จัดจ้างสินคา้และบริการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของภาครฐั ปี 2556-2559

2.ส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ

1.แผนด าเนินงานการลด
 ก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

กระทรวงพลังงาน
1.ระบบรายงานสภาพจราจร
2.ระบบการท างานจากระยะไกล
3.การลดการวิ่งเปล่าของรถบรรทกุ
4.สิ่งอ านวยความสะดวกต่อการเดนิเท้าในเขตเมือง
5.แก้ไข กม. ท่ีไม่เอื้อตอ่การพัฒนาพลังงานทดแทน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
1.เสริมสรา้งสมรรถนะและขีด

ความสามารถของ อปท. ในการ
บริหาร จัดการขยะและของเสีย
อันตรายจากชุมชน

2.เฝูาระวังและฟื้นฟูพ้ืนท่ีปุา
ของเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

กระทรวงอุตสาหกรรม
1.จัดท าแผนแม่บท 
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

2.ด าเนินการตามแผนแม่บทฯ
3.ส่งเสริมและพัฒนาเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศปัจจุบันและ
อนาคต เช่น ศูนย์เฝาูระวังและ
ควบคุมความปลอดภัยและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม

กระทรวงการคลัง
1.การจัดซือ้จัดจา้งสินคา้

และบรกิารที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

การสร้างจิตส านึก

ของทุกภาคส่วน

(ไม่มีโครงการสอดคล้อง)

ความรับผิดชอบต่อสังคม
(ไม่มีโครงการสอดคล้อง)

การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ: 
หน่วยงานเจ้าภาพบูรณาการ: กระทรวงอุตสาหกรรม

เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ 
10 แห่ง ภายในปี 61

การรณรงค์ให้ใช้สนิค้า
ทีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(ไม่มีโครงการสอดคล้อง)

ตัวอย่าง
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การบูรณาการแผนงาน/โครงการ

กระแสสิ่งแวดล้อม 
(Demand side)   

แผนแม่บทเมือง
อุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ
พัฒนาพื้นที่เมือง
อุตสาหกรรมนิเวศ

กลไกในการขับเคลื่อน
เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ

ความต้องการ
สินค้าสีเขียว

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ

1.ลดมลพิษ ลดคาร์บอน

2.ลดก๊าซเรอืนกระจก
โดยจัดการน้ าเสีย

กระทรวงการคลัง
1. การน ามาตรการทางด้านการ

คลังมาใช้ในการจัดการแกไ้ข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม

การด าเนินการระยะต่อไปควรให้ความส าคญักับการรวมกันของกลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีแนวทางการจดัการและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรร่วมกนั มีการน าเอาของ
เสียของอุตสาหกรรมหนึ่งมาใช้เปน็วัตถุดิบของอุตสาหกรรมอ่ืน เพือ่สร้างดุลยภาพระหว่างพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่จะน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
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กระทรวงการคลัง (ควรเร่งด าเนินการ)
ปรับโครงสรา้งภาษีเพื่อสนับสนุนการ

พัฒนาเมืองนิเวศ
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ประเด็นน าเสนอ
1. ความเป็นมา 

2. สถานการณ์ของประเทศ

3. ผลการวิเคราะห์การบูรณาการแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประเทศ

4. การน ายุทธศาสตร์ประเทศสู่การปฏิบัติ

5. การด าเนินงานในระยะต่อไป
6. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
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การด าเนินงานในระยะต่อไป

ยุทธศาสตร์ประเทศ

กลั่นกรอง/บูรณาการแผน
(สศช.)

จัดสรรงบประมาณ
(สงป.)

การติดตามประเมินผล
(ก.พ.ร.)
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ประเด็นน าเสนอ
1. ความเป็นมา 

2. สถานการณ์ของประเทศ

3. ผลการวิเคราะห์การบูรณาการแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประเทศ

4. การน ายุทธศาสตร์ประเทศสู่การปฏิบัติ

5. การด าเนินงานในระยะต่อไป

6. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
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• ขอความเห็นชอบในหลักการของยุทธศาสตร์ และกรอบแผนปฏิบัติ มอบหมาย
หน่วยงานจัดท ารายละเอียดของแผนงาน/โครงการตามกรอบแผนปฏิบัติ และเสนอ
ให้ สศช. และ สงป. ภายใน 14 มกราคม 2556 ก่อนเสนอ ครม. พิจารณา 

• ขอความเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยรับไปพิจารณาจัดท ายุทธศาสตร์จังหวัดให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ โดยประสานกับหน่วยงานเจ้าภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
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ขอบคุณ  


