


ที่มาและ
ความส�าคัญ

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก�ำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศำสตร์ชำติ 

เป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน และเป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท�ำแผนต่ำงๆ  

ให้สอดคล้องบูรณำกำรกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันไปสู่เป้ำหมำยเดียวกัน ซ่ึงประเทศไทย 

ได้ประกำศใช้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แล้ว เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2561  

ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 ได้จ�าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ  

ได้แก่ แผนระดับที่ 1 ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนระดับท่ี 2 ประกอบด้วย  

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

นโยบำยและแผนว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ และแผนระดับที่ 3 ประกอบด้วย แผนปฏิบัติกำร…  

(พ.ศ. …. - ….)  ซ่ึงทกุส่วนรำชกำรจะต้องมหีน้ำทีด่�ำเนนิกำรเพ่ือให้บรรลเุป้ำหมำยตำมทีก่�ำหนดไว้

ในยุทธศำสตร์ชำติ และต้องปฏิบตัใิห้เป็นไปตำมแผนแม่บทฯ รวมถึงกำรจดัท�ำงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ�ำปีงบประมำณต้องสอดคล้องกับยทุธศำสตร์ชำติ และแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติด้วย

ดังนั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงต้องมีกำรปรับปรุงแผนระดับท่ี 3 (แผนปฏิบัติ

ราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง) ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 

ภำยใต้ยทุธศำสตร์ชำติ รวมถึงแผนระดบั 2 และแผนระดบั 3 อืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง เพื่อให้ทกุหน่วยงำน

ใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรจดัท�าแผนงาน/โครงการในการขับเคลือ่นให้เป้ำหมำยของแผนแม่บท

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้อย่ำงเป็นรูปธรรม และเป็นประโยชน์ 

ในการติดตาม ประเมินผลการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

กุมภำพันธ์ 2564



มาตรา 65  รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
เพื่อเป็นกรอบในการจัดทําแผนต่างๆ 
เกิดการผลักดันไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

มาตรา 142  การเสนอร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนพัฒนาต่างๆ

มาตรา 162  คณะรัฐมนตรี
ที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดิน
ต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
ซึ่งต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ
แนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติ

หมายเหตุ:
1.  นับต้ังแต่วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2560 ครม. มีมติกําหนดการต้ังชือ่แผนในระดบัที ่3 ให้ใช้ช่ือว่า “แผนปฏบัิตกิารด้าน........  

ระยะท่ี...(พ.ศ. .... - ....)” เว้นแต่ได้มีการระบุชื่อแผนไว้ในกฎหมาย ก่อนท่ีจะมีมติครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560  

เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง มติครม. เป็นต้น ให้ใช้ชื่อแผนว่า 

แผนแม่บทด้าน...... แผนพัฒนา...... หรือแผนอื่นๆ...... จึงจะสามารถใช้ชื่อแผนตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนั้นๆ

1

2

3

แผนระดับ

แผนระดับ

แผนระดับ

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580)

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนปฏิบัติราชการ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

(พ.ศ. 2563 – 2565)

แผนการ
ปฏิรูปประเทศ

แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงมหาดไทย  

(พ.ศ. 2563 – 2565)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

แผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า 20 ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2580)

แผนความมั่นคง
แห่งชาติ

แผนอื่นๆ ของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง

  การจําแนกแผน ออกเป็น 3 ระดับ 
  ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2560 
  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
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สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สอดคล้องกับนโยบาย ครม. แถลงต่อรัฐสภา

สอดคล้องกับแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหน่วยงานต่างๆ จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี

สํานัก/กอง จัดทําคําของบประมาณ กผง. จัดทําแผนปฏิบัติราชการรายปี
ภาพรวมกรมฯ

การจัดทํางบประมาณ ดําเนินการตามแผน ติดตามและประเมินผล

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี

แผนปฏิบัติราชการรายปี

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

  กระบวนการจัดทําแผน ปฏิบัติราชการรายปี 
  และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี
  กรมโยธาธิการ และผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
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  เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  กรมโยธาธิการ และผังเมือง

  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
  “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”

ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม

1. ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข

แผนแม่บทที่ 1 
ความมั่นคง
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ประเทศชาติ

มีความมั่นคงในทุกมิติ  

และทุกระดับเพิ่มขึ้น

เสริมสร้างความมั่นคง 

ของสถาบันหลักของชาติ  

ภายใต้การปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตย  

อันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุข 

โดยปลูกฝังและสร้าง 

ความตระหนักรู้ถึงความส�าคัญ 

ของสถาบันหลักของชาติฯ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว  

ทั้งทางถนน ทางราง ทางน�้า  

และทางอากาศฯ

1. พัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้

เป็นเมืองอจัฉรยิะทีม่คีวามน่าอยู ่โดยจดั

ระเบียบเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจฯ

2. พัฒนาเมืองขนาดกลางให้ครอบคลุมทั่ว

ถึงและได้มาตรฐาน

 จัดท�าแผนแม่บทพื้นที่ศูนย์กลาง

ความเจริญตาม 

ความเหมาะสมของพื้นที่ 

ของแต่ละเมืองฯ

พัฒนาเมืองในพื้นที่ 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจ 

พิเศษชายแดน 

ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ที่สามารถรองรับกิจกรรม 

ทางเศรษฐกิจและการลงทุน 

ทั้งจากในและต่างประเทศฯ

พัฒนาเมืองในเขต 

พัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก 

ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ 

ที่มีความน่าอยู่ 

และทันสมัย 

ระดับนานาชาติฯ

จัดระบบการจัดการน�้าในภาวะวิกฤติจัดระบบ 

การจัดการพิบัติภัยจากน�้าในภาวะวิกฤติ  

(รวมภัยจากน�้าท่วม ลมพายุ ภัยแล้ง  

แผ่นดินถล่ม พายุคลื่น (storm surge)  

และน�้าท่วมพื้นที่ติดทะเล (coastal floods)ฯ

1.1 การรักษาความสงบ
 ภายในประเทศ

5.6 การพัฒนา
 ระบบนิเวศ
 การท่องเที่ยว

6.1 การพัฒนาเมือง
 น่าอยู่อัจฉริยะ

9.3 การพัฒนา
 เขตเศรษฐกิจ
 พิเศษชายแดน

9.1 การพัฒนา
 เขตพัฒนาพิเศษ
 ภาคตะวันออก

19.1 การพฒันาการจดัการน�า้เชงิลุม่น�า้
 ทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคง
 ด้านน�้าของประเทศ

ความสามารถ

ทางการแข่งขัน 

ด้านการท่องเที่ยว 

ของประเทศไทยดีขึ้น

ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความเจริญ 
ทางเศรษฐกิจและสงัคมในทุกภูมิภาค 
ของประเทศ เพื่อกระจาย ความเจริญ 

ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

1) การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม

 ของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น

2) การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

 ทั้งหมดได้รับการยกระดับ

ความมั่นคงด้านน�้า

ของประเทศเพิ่มขึ้น

แผนแม่บทที่ 5 
การท่องเที่ยว

แผนแม่บทที่ 6 
พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

แผนแม่บทที่ 9
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

แผนแม่บทที่ 19
การบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ

แผนปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) 13 ด้าน

2. ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 5. สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้านเศรษฐกิจ

  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กรมโยธาธิการและผังเมือง

รักษาความมั่นคง 

และผลประโยชน์ 

ของชาติพื้นที่ชายแดนฯ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ความไม่สงบในจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ มุ่งจัดการ 

กับเงื่อนไขปัญหาที่มีอยู่เดิม 

ทั้งปวงให้หมดสิ้นไปฯ

1.2 การป้องกัน 
 และแก้ไขปัญหา
 ที่มีผลต่อความมั่นคง

ประชาชนอยู่ดี กินดี 

และมีความสุขดีขึ้น
ปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ 

การผังเมืองพ.ศ. 2562

เร่งรัดการจัดท�า และปรับปรุง 
ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ 

ให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
ทางภูมิศาสตร์การเปลี่ยนแปลง 

การใช้พื้นที่ของประชาชน  
และรูปแบบการขยายตัวของเมือง 

ที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กระบวนการที่รวดเร็ว 

ส�าหรับการปรับปรุงผังเมือง 
ที่เป็นการสนับสนุนการประกอบ

กิจการอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
ที่ต้องใช้วัตถุดิบจากภาคเกษตร 
เช่นอุตสาหกรรมอาหารและ
อุตสาหกรรมชีวภาพ เป็นต้น

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
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1.1	การรักษาความสงบ
	 ภายในประเทศ

คนไทยจงรักภักดี ซื่อสัตย์  
พร้อมธ�ำรงรักษำไว้ซึ่งสถำบันหลัก

ของชำติ สถำบัน ศำสนำ เป็นที่เคำรพ 
ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น

ปี 2561 - 2565

ปี 2566 - 2570

ปี 2571 - 2575

ปี 2576 - 2580

1.2	การป้องกัน	และแก้ ไขปัญหา
	 ที่มีผลต่อความมั่นคง

ปัญหำควำมมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน  
(เช่น ปัญหำยำเสพติด ควำมมั่นคงทำงไซเบอร์  

กำรค้ำมนุษย์ ฯลฯ) ได้รับกำรแก้ไขจน 
ไม่ส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรและพัฒนำประเทศ

ระดับควำมส�ำเร็จของกำรแก้ไขปัญหำ 
ควำมมั่นคงในปัจจุบัน

5.6	การพัฒนาระบบ 
นิเวศการท่องเที่ยว

โครงสร้ำงพื้นฐำน 
เพื่อสนับสนุนกำรท่องเที่ยว 
มีคุณภำพและมำตรฐำนดีขึ้น

อันดับขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันด้ำนโครงสร้ำง 
พื้นฐำนด้ำนกำรคมนำคม 

ทำงบกและทำงน�้ำ Travel & 
Tourism Competitiveness 

Index (TTCI) 

ภำคใต้มี
ควำมสงบสุข  

ร่มเย็น

มูลค่ำกำรลงทุน 
ในพื้นที่จังหวัด

ชำยแดนใต้

6.1	การพัฒนาเมืองน่าอยู่
	 อัจฉริยะ

เมืองในพื้นที่เป้ำหมำย ที่ได้รับกำรพัฒนำ 
เพื่อกระจำยควำมเจริญ  

และลดควำมเหลื่อมล�้ำในทุกมิติ

1. จ�ำนวนเมืองศนูย์กลำงทำงเศรษฐกจิ
ที่มีกำรพัฒนำศูนย์เศรษฐกิจแหล่ง 
ที่อยู่อำศัยและพื้นที่เฉพำะ

2. จ�ำนวนเมืองขนำดกลำงที่ได้รับ 
กำรพัฒนำ

3. จ�ำนวนเมอืงทีไ่ด้รบักำรพฒันำให้เป็น
เมืองอัจฉริยะ

9.3		การพัฒนาเขต 
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน

เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ 
ภำคใต้ที่ได้รับกำรพัฒนำให้เป็นเมืองน่ำอยู่ 

มำกขึ้น

จ�ำนวนเมืองในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน 
ที่ได้รับกำรพัฒนำให้เป็นเมืองน่ำอยู่  

(จ�ำนวนเมือง)

9.1	การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

1. กำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนำ
พิเศษภำคตะวันออกเพิ่มขึ้น

อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ ์
มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนำพิเศษ 

ภำคตะวันออก  (ร้อยละต่อปี)

2. กำรลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนำ
ภำคตะวันออกเพิ่มขึ้น

มูลค่ำกำรลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนำ 
ภำคตะวันออก  

(ล้ำนบำท) 

19.1	 การพัฒนาการจัดการน�้าเชิงลุ่มน�้าทั้งระบบ
เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน�้าของประเทศ

ระดับกำรรับมือกับพิบัติภัย
ด้ำนน�้ำเพิ่มขึ้น

ดัชนีกำรรับมือกับพิบัติภัยด้ำนน�้ำ 
(ระดับ)

ดีขึ้นอย่ำงน้อย ร้อยละ 50

ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จนไม่ส่งผลกระทบ 
ต่อกำรบริหำรประเทศ

ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จนไม่ส่งผลกระทบ 
ต่อกำรบริหำรประเทศ

ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จนไม่ส่งผลกระทบ 
ต่อกำรบริหำรประเทศ

ร้อยละ 10 
ต่อปี

ร้อยละ 10 
ต่อปี

ร้อยละ 10 
ต่อปี

ร้อยละ 10 
ต่อปี

โครงกำรต�ำบล 
มั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน ในจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้

โครงกำรพัฒนำพื้นที่ 
เพื่อกำรท่องเที่ยว

 โครงกำรวำงและสนับสนุนด้ำนกำรผังเมือง
 โครงกำรพัฒนำพื้นที่ตำมผังเมือง
 โครงกำรที่ดินที่ได้รับกำรจัดรูปเพื่อพัฒนำ
 โครงกำรภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรพื้นที่ระดับภำค
 ผลผลิตกำรให้บริกำรด้ำนช่ำงและก�ำกับดูแลอำคำร

โครงกำรพัฒนำพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

 โครงกำรป้องกันน�้ำท่วมพื้นที่ชุมชน
 โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น�้ำ
 ภำยในประเทศ

โครงกำรพัฒนำพื้นที่เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC)

1 ใน 50

1 ใน 45

1 ใน 40

1 ใน 35

1.  จ�ำนวนเมืองศูนย์กลำง 6 เมือง (กรุงเทพและปริมณฑล 
เชียงใหม่ ขอนแก่น เมืองในพื้นที่ EEC สงขลำ ภูเก็ต)

2.  จ�ำนวนเมืองอัจฉริยะ 5 เมือง (กรุงเทพและปริมณฑล 
เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลำ และภูเก็ต)

1.  จ�ำนวนเมืองอัจฉริยะ 7 เมือง (เชียงรำย 
กำญจนบุรี อยุธยำ พิษณุโลก นครรำชสีมำ 
หนองคำย  มุกดำหำร) 

2. จ�ำนวนเมืองอัจฉริยะเพิ่มขึ้น 4 เมือง

1.  จ�ำนวนเมืองอัจฉริยะ 7 เมือง  (สุรำษฎร์ธำนี 
น่ำน อุดรธำนี อุบลรำชธำนี บุรีรัมย์ นครสวรรค์ 
สระบุรี)

2.  จ�ำนวนเมืองอัจฉริยะเพิ่มขึ้น 4 เมือง

1.  จ�ำนวนเมอืงอัจฉรยิะ 6 เมอืง  (ร้อยเอ็ด สกลนคร 
กระบี่ ยะลำ รำชบุรี และล�ำปำง)

2.  จ�ำนวนเมืองอัจฉริยะเพิ่มขึ้น 4 เมือง

1 เมือง (สงขลำ)

6 เมือง (ตำก สระแก้ว เชียงรำย 
กำญจนบุรี หนองคำย และมุกดำหำร)

-

3 เมือง
(นครพนม นรำธิวำส และตรำด)

ขยำยตัว ร้อยละ 6.3 ต่อปี

ขยำยตัว ร้อยละ 6.3 ต่อปี

ขยำยตัว ร้อยละ 6.3 ต่อปี 

ขยำยตัว ร้อยละ 6.3 ต่อปี

500,000 ล้ำนบำท

500,000 ล้ำนบำท

500,000 ล้ำนบำท

500,000 ล้ำนบำท

อยู่ในระดับ 3.0

อยู่ในระดับ 3.5

อยู่ในระดับ 4.0

อยู่ในระดับ 4.0
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  เป้าหมายการพัฒนาตามแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  กรมโยธาธิการ และผังเมือง

	 	 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	 กรมโยธาธิการและผังเมือง

แผนแม่บท เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ปี	2561	-	2565 ปี	2566	–	2570 ปี	2571	–	2575 ปี	2576	–	2580
1. ความมั่นคง 1. ประเทศชำติมีควำมมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น ดัชนีสันติภำพโลก (อันดับ) 1 ใน 75 ของโลก 1 ใน 50 ของโลก 1 ใน 25 ของโลก 1 ใน 10 ของโลก

2. ประชำชนอยู่ดี กินดี และมีควำมสุขดีขึ้น ดัชนีวัดควำมสุขของประชำกรไทย (อันดับ) 1 ใน 35 ของโลก 1 ใน 30 ของโลก 1 ใน 20 ของโลก 1 ใน 10 ของโลก

5. การท่องเที่ยว ควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันด้ำนกำรท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น อนัดบัควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขนัด้ำนกำรท่องเทีย่วของประเทศไทยโดย 
Travel &Tourism Competitiveness Index (TTCI)

1 ใน 30 1 ใน 28 1 ใน 26 1 ใน 24

6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงขึ้นเกิดศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ
และสังคมในทุกภูมิภำคของประเทศ เพื่อกระจำย ควำมเจริญทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม

มูลค่ำกำรลงทุนในเมืองเป้ำหมำย (เฉลี่ยร้อยละ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15

9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1. กำรเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ)

ขยำยตัวอย่ำงน้อยร้อยละ 5

2. กำรลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับกำรยกระดับ มูลค่ำกำรส่งเสริมกำรลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหมด ในช่วง 5 ปีแรก (ล้ำนบำท)

600,000 ล้ำนบำท

19.  การบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ ควำมมั่นคงด้ำนน�้ำของประเทศเพิ่มขึ้น ดัชนีควำมมั่นคงด้ำนน�้ำ ของประเทศ (ระดับ/คะแนน) ระดับ 2 (60 คะแนน) ระดับ 3 (70 คะแนน) ระดับ 3 (75 คะแนน) ระดับ 4 (80 คะแนน)

โครงกำรสนับสนุน
กิจกรรมพิเศษหลวง

โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
เพื่อป้องกันกำรสูญเสียดินแดน 

ของประเทศ

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND TOWN & COUNTRY PLANNING 1110



ประเด็นความมั่นคง

แผนแม่บทฯ ประเด็น (1) ความมั่นคง
แผนแม่บทย่อย : 1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
เป้าหมาย   010102   คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ�ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น

แผนแม่บทฯ ประเด็น (1) ความมั่นคง
แผนแม่บทย่อย : 1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
เป้าหมาย   010201   ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันได้รับการแก้ไขดีขึ้นจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศ

แผนแม่บทฯ ประเด็น (1) ความมั่นคง
แผนแม่บทย่อย : 1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
เป้าหมาย   010202   ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น

V01 การตระหนักรู้ถึงความส�าคัญ
ของสถาบันหลักของชาติ V02 กลไกการบริหารจัดการ V03 องค์ความรู้ทางการศึกษา

เกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ

 F0101

 F0102

 F0103

 F0104

ช่องทำงกำรเข้ำถึงข ้อมูล
ข่ำวสำรที่ถูกต้อง
รูปแบบกำรสื่อสำรท่ีเหมำะสม             
ในแต่ละช่วงวัย
ควำมรูแ้ละควำมเข้ำใจทถีกูต้อง            
เกี่ยวกับสถำบันหลักของชำติ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน

 F0201

 F0202
 F0203
 F0204

กำรบูรณำกำรกำรทำงำนอย่ำง
มีส่วนร่วมระหว่ำงหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง
กำรเฝ้ำระวังกำรละเมิด
กำรตรวจสอบกำรละเมิด
ควำมเข้มแข็งของหน่วยงำนใน
กำรบริหำรจัดกำร

 F0301

 F0302

กำรปรับหลักสูตรกำรศึกษำ 
ให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลง
ในสังคมไทย
กำรพัฒนำสมรรถนะทำงกำร
ศกึษำ ให้แก่บคุลำกรทำงกำรศกึษำ

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการธ�ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ

• F0401 การบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรมเหมาะสม และโปร่งใส • F0403 กำรปลูกฝังค่ำนิยมที่ดีให้แก่เด็กและเยำวชน

• F0402 กำรยอมรับและเชื่อมั่นในสถำบันหลักของชำติ

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล

 F0401 วิจัยนวัตกรรม และเทคโนโลยีสำรสนเทศ  F0404 กำรจัดสรรทรัพยำกรที่เหมำะสม

 F0402 ควำมเชื่อมั่นของประชำชนต่อหน่วยงำนรัฐ  F0405 ระบบกำรสื่อสำรโทรคมนำคมที่ทันสมัย

 F0403 กำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับประชำชน  F0406 ระบบฐำนข้อมูลที่มีประสิทธิภำพ

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล

 F0401 กำรเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนในหลำกหลำย
ในศิลปวัฒนธรรม ศำสนำ

 F0403 กำรปลูกฝังจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อกำรยอมรับ
ควำมแตกต่ำงและอยู่ร่วมกันภำยใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 

 F0402 ควำมไว้วำงใจของคนในชุมชนส�ำนึกควำมเป็นพลเมือง

โครงการที่เกี่ยวข้อง
- โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง

Va
lu
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ha

in
Va

lu
e C

ha
in

Va
lu

e C
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เป้าหมายแผน 
แม่บทย่อย : 

คนไทยมีความ 
จงรักภักดี

ซื่อสัตย์พร้อม
ธํารงไว้

ซึ่งสถาบันหลัก 
ของชาติ สถาบัน

ศาสนา เป็นที่เคารพ 
ยึดเหนี่ยวจิตใจของ

คนไทยสูงขึ้น

เป้าหมายแผน 
แม่บทย่อย : 

ปัญหาความมั่นคง
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
ได้รับการแก้ ไข
ดีขึ้นจนไม่ส่ง 
ผลกระทบต่อ 
การบริหารและ 

การพัฒนาประเทศ 

เป้าหมายแผน 
แม่บทย่อย : 

ภาคใต้ มีความ 
สงบสุขร่มเย็น

V01 กลไกการบริหารจัดการ V02 ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน V03 กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

 F0101

 F0102

 F0103

 F0104

 F0105

 F0106

กำรพฒันำสมรรถนะของบคุลำกร
กลไกกำรบูรณำกำรในระดับ            
นโยบำยและปฏิบัติ
กำรปฏิบัติงำนเชิงรุก
กำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลด้ำน 
ควำมมัน่คงและขดีควำมสำมำรถ
ในกำรแลกเปลี่ยนข่ำว
กำรเฝ้ำระวังและกำรตรวจสอบ            
ที่มีประสิทธิภำพ
ศนูย์ประสำนงำนและรบัแจ้งเหตุ

 F0201

• F0202

 F0203

 F0204

 F0205

กำรมีส่วนร่วม และกำรสร้ำง             
เครือข่ำยชุมชน

ควำมร่วมมือจำกต่ำงประเทศ
เพื่อรองรับภัยคุกคำม

กำรสนับสนุนจำกภำคเอกชน
ควำมร่วมมอืและควำมสมัพันธ์
อันดีกับต่ำงประเทศ
กำรแลกเปลี่ยนแนวทำงกำร
ปฏิบัติที่ ดีและเทคนิคกำร
เผชิญเหตุ

 F0301

 F0302

 F0303

 F0304

กำรทบทวนปรับปรุงและ            
พัฒนำกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง            
ให้สอดคล้องกับบริบทสังคม            
ที่เปลี่ยนแปลงไป
แผนฝึกซ้อมเพ่ือป้องกนัและลด               
ควำมสี่ยงภัย
กฎหมำยระหว่ำงประเทศและ
อนุสัญญำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
กำรยกระดับกฎหมำยนโยบำย
ให้มีมำตรฐำนสำกล

V01 การลดเหตุการณ์ความรุนแรง/ 
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย V02 ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน V03 กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

 F0101

 F0102

 F0103

 F0104

 F0105

กำรบูรณำกำรฐำนข้อมูล
ด้ำนควำมมั่นคง 
แผนรักษำควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินควำมเข้มแข็ง
ของกำรรักษำควำมปลอดภัย 
หมู่บ้ำนและชุมชนตนเอง และ
พื้นที่ปลอดภัยระดับอ�ำเภอ 
กำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำง
เป็นธรรมกำรเยียวยำผู้ได้รับ
ผลกระทบ 
เทคโนโลยีสนับสนุนกำร
เฝ้ำระวังพื้นที่
กำรสร้ำงควำมเข้ำใจภำยในพืน้ท่ี
จำกนอกพืน้ทีจ่งัหวดัชำยแดนใต้
จำกต่ำงประเทศ

 F0201

 F0202
 F0203

 F0204
 F0205

กำรอ�ำนวยกำร ก�ำกบัดแูลกำร
ปฏิบัติงำน 
ประสิทธิภำพเจ้ำหน้ำที่รัฐ
กำรบูรณำกำรกำร ท�ำงำน
ของภำครัฐและภำคีเครือข่ำย
กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน 
กำรแสวงหำทำงออกจำก
ควำมขัดแย้งด้วยแนวทำง
สันติวิธี

 F0301

 F0302

 F0303

 F0304

 F0305

กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกร 
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของวิสำหกิจชุมชน 
คุณภำพของกำรศึกษำควำม
สอดคล้องของกำรศกึษำกบัชุมชน 

รำยได้และกำรลดควำมเหลือ่มล้ำ
ผู้ยำกจนและผู้ด้อยโอกำส 

ควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ
ด้ำนเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ

• F0202 ความร่วมมือจากต่างประเทศเพือ่
รองรับภัยคุกคาม

โครงการที่เกี่ยวข้อง
- โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ

• F0304 รายได้และการลดความเหล่ือมล้า
ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส

โครงการที่เกี่ยวข้อง
- โครงการต�าบล ม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

  การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 
  เพื่อจัดทําโครงการในการขับเคลื่อนเป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
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ประเด็นท่องเที่ยว ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว
แผนแม่บทย่อย : 5.6 การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว

เป้าหมาย   050602   โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น

V01 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยว V02 สิ่งอ�านวยความสะดวกที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

 F0101

 F0102

 F0103

กำรบ�ำรุงรักษำ ให้ใช้กำรได้สม�่ำเสมอ

ควำมพร้อมของโครงสร้ำงพื้นฐำนในแหล่งท่องเที่ยว

กำรเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยว

 F0201

 F0202

 F0203

 F0204

สำธำรณูปโภคในแหล่งท่องเที่ยว

ศูนย์บริกำรข้อมูลนักท่องเที่ยว Information center

บริกำรทำงกำรเงินที่เข้ำถึงง่ำย และครอบคลุม

ควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีสำรสนเทศ

V03 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล

 F0301 กำรบังคับใช้กฎหมำย  F0303 ฐำนข้อมูลเพื่อรักษำควำมปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

 F0302 กำรมีส่วนร่วมของภำคีกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
และสิ่งอำนวยควำมสะดวก

โครงการที่เกี่ยวข้อง
- โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว

Va
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เป้าหมายแผน 
แม่บทย่อย : 

โครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุน 
การท่องเที่ยว
มีคุณภาพและ
มาตรฐานดีขึ้น

• F0102 ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานในแหล่งท่องเที่ยว

แผนแม่บทฯ ประเด็น (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
แผนแม่บทย่อย : 6.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
เป้าหมาย   060101   เมืองในพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนา เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล�้าในทุกมิติ

Va
lu

e C
ha

in

เป้าหมายแผน 
แม่บทย่อย : 

เมืองในพื้นที่ 
เป้าหมายได้รับ 

การพัฒนา  
เพื่อกระจาย 

ความเจริญและ 
ลดความเหลื่อมลํ้า 

ในทุกมิติ

V01 ความต้องการของเมือง V02 โครงสร้างพื้นฐานของเมือง V03 กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

 F0101

 F0102

 F0103

กำรบริหำรจัดกำรและกำร
ใช้ประโยชน์ทีดิ่น อย่ำงเหมำะสม

กำรก�ำหนดพื้นที่เป้ำหมำย
กำรพัฒนำ ทิศทำง กำรพัฒนำ
ของพื้นที่
กลไกกำรมีส่วนร่วมในกำร
ตัดสินใจและพัฒนำเมือง
ของประชำชน

 F0201

 F0202

 F0203

 F0204

ระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน 
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
บริกำรพื้นฐำนทำงสังคมที่มี
คุณภำพและทั่วถึง
ระบบดูแลรักษำควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชำชน
กำรส่งเสริมผู้ให้บริกำร
ระบบอัจฉริยะ 7 ด้ำน

 F0301

 F0302

 F0303

 F0304

กำรจัดเก็บข้อมูล
กำรบริหำรจัดกำร ข้อมูล
กำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
กำรใช้ประโยชน์ของข้อมูล

V04 การเงินที่ยั่งยืนของเมือง V05 การบริหารจัดการเมือง
V06 ระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้างเมือง

อัจฉริยะ

 F0401

 F0402

 F0403

 F0404

 F0405

แหล่งรำยได้ของเมือง
กำรกระตุ้นให้เกิดกำรลงทุน
จำกภำคเอกชน
กำรสร้ำงแรงจูงใจ
ด้ำนสิทธิประโยชน์
กำรดึงดูดกำรลงทุนจำก
เครือข่ำยต่ำงประเทศ
กำรลงทุนระหว่ำงภำครัฐ
กับภำคเอกชน

 F0501

 F0502

 F0503

กำรขับเคลื่อนแบบองค์รวม
กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืน
ในระดับพื้นที่ในทุกมิติ
กำรก�ำหนดแผนเมอืงอัจฉรยิะ
ระดบัพืน้ทีท่ีส่อดคล้องกบัเป้ำ
หมำยกำรพัฒนำ

 F0601

 F0602

 F0603

 F0604

 F0605

กำรปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กับกำรพัฒนำพื้นที่ (Regulatory 
Sandbox)
กำรสร้ำงกำรรับรู้ภำคประชำชน
กำรสร้ำงนักพัฒนำเมือง
สถำบันกำรศึกษำ/บริกำรที่ส่งเสริม
นวตักรรม (เช่น อทุยำนวิทยำศำสตร์, 
Venture Capital, Angel Investor)
แรงงำนทักษะสูง (Talent) ทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล 
รองรับเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์

• F0101 การบริหารจัดการและการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน อย่างเหมาะสม

โครงการที่เกี่ยวข้อง
1. โครงการวางและสนับสนุนด้านการผังเมือง
2. โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง
3. โครงการที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อพัฒนา
4. โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค
5. ผลผลิตการให้บริการด้านช่างและก�ากับดูแลอาคาร

  การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 
  เพื่อจัดทําโครงการในการขับเคลื่อนเป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
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แผนแม่บทฯ ประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนแม่บทย่อย : การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เป้าหมาย   090101   การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น

แผนแม่บทฯ ประเด็น (19) การบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ
แผนแม่บทย่อย : 19.1 การพัฒนาการจัดการน�้าเชิงลุ่มน�้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน�้าของประเทศ
เป้าหมาย   190102   การรับมือกับพิบัติภัยด้านน�้าเพิ่มขึ้น

แผนแม่บทฯ ประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนแม่บทย่อย : การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เป้าหมาย   090303   เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น

V01 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวก V02 การเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน

 F0101

 F0102

ควำมครอบคลุมและสอดคล้องโครงสร้ำงพื้นฐำน
ในพื้นที่เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก

กำรวำงผังเมือง ผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน

 F0201
 F0202

 F0203
 F0204

ทกัษะฝีมอืแรงงำนทีส่อดคล้องกบัควำมต้องกำรของตลำด
หลักสูตรกำรศึกษำที่ผลิตแรงงำนได้ตำมควำมต้องกำร
ของตลำด
สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุน
กำรประชำสัมพันธ์กำรลงทุนที่มีประสิทธิภำพ

V03 การพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการ และการตลาด V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในพื้นที่

 F0301
 F0302
 F0303
 F0304

มำตรฐำนสินค้ำและบริกำร
สมรรถนะบุคคลำกร
กำรตลำดและประชำสัมพันธ์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์
และบริกำร

 F0401
 F0402

 F0403
 F0404

ฐำนข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจและกำรลงทุน
กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคีกำรพัฒนำ
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมและภัย
พิบัติอย่ำงเป็นระบบ
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

V01 การเตรียมความพร้อม V02 การเผชิญสถานการณ์ภัย V03 การบรรเทาและฟื้นฟู

 F0101

 F0102

 F0103

 F0104

 F0105

แผนกำรป้องกันและบรรเทำ
ภัยด้ำนน�้ำ
ควำมพร้อมในกำรให้ควำมช่วย
เหลือกรณีเกิดภัยพิบัติ 
กำรก�ำหนดพื้นที่เสี่ยง

ประสทิธภิำพกำรบรหิำรจดักำร
ป้องกันและบรรเทำอุทกภัย

กำรจัดกำรแหล่งน�้ำนอกเขต         
ชลประทำน

 F0201
 F0202
 F0203

 F0204

 F0205

ระบบเตอืนภยัทีมี่ประสทิธภิำพ
แผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน
กำรสร้ำงควำมปลอดภัยในชวีติ
และทรัพย์สิน
ประเมินควำมเสียหำยและ
ควำมต้องกำรฉุกเฉิน
ควำมช่วยเหลือบรรเทำทุกข์
ฉุกเฉิน

 F0301

 F0302

 F0303

ประสิทธิภำพกำรประเมิน
ควำมเสียหำย
แผน/มำตรกำรกำรฟื้นฟู
ที่มีประสิทธิภำพ
มำตรกำรกำรเยียวยำฟื้นฟู
ที่มีประสิทธิภำพ

V01 โครงสร้างพื้นฐานและ 
สิ่งอ�านวยความสะดวก V02 การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ V03 บริการสาธารณะ

 F0101

 F0102

ควำมครอบคลุมและ
สอดคล้องกับโครงสร้ำงพื้น
ฐำนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจ
พิเศษชำยแดน
กำรวำงผังเมืองผังกำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน

 F0201

 F0202
 F0203

 F0204

กำรบังคับใช ้ ผัง เมือง ท่ีมี
ประสิทธิภำพ

กำรพัฒนำตำมผังเมือง
กำรบริหำรจัดกำรระบบ
คมนำคมขนส่ง
กำรบริหำรจัดกำรระบบเฝ้ำ
ระวังป้องกันควบคุมโรคตำม
มำตรฐำนสำกล

 F0301

 F0302

 F0303

ระบบเฝ้ำระวังป้องกันควบคุม
โรคที่มีประสิทธิภำพ
กำรพัฒนำระบบกำรบริกำร
ทำงแพทย์
กำรพัฒนำกำรศึกษำที่เหมำะ
สมกับสังคมในพื้นที่

V04 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเมือง 

ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น

 F0401

 F0402

ควำมสำมำรถในกำรป้องกนัและปรำบปรำมอำชญำกรรม
ของภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง
สมรรถนะ/องค์ควำมรู้ของบุคลำกรด้ำนควำมมั่นคง

 F0501
 F0502
 F0503
 F0504
 F0505

กำรมีส่วนร่วมของภำคีกำรพัฒนำทุกภำคส่วน 
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรผังเมือง/กำรควบคุมอำคำร
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อ/สำธำรณสุข
กำรประชำสัมพันธ์ที่ครอบคลุมเข้ำถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำย
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการรับมือกับพิบัติภัยด้านน�้า

 F0401 ควำมรูแ้ละควำมเข้ำในในกำรจดักำรภัยและกำรปรบัตวั  F0403 เทคโนโลยีสำรสนเทศ

 F0402 กำรป้องกันกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน
โครงการที่เกี่ยวข้อง
- โครงการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

โครงการที่เกี่ยวข้อง
- โครงการป้องกันน�้าท่วมพื้นที่ชุมชน
- โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น�้าภายในประเทศ

โครงการที่เกี่ยวข้อง
- โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
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เป้าหมายแผน 
แม่บทย่อย : 

การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวล

รวมของพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพิ่มขึ้น

เป้าหมายแผน 
แม่บทย่อย : 

ดัชนีการรับมือกับ
พิบัติภัยด้านนํ้า

(ระดับ)

เป้าหมายแผน 
แม่บทย่อย : 

เมืองในพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนที่
ได้รับการพัฒนา
ให้เป็นเมืองน่าอยู่

มากขึ้น

ประเด็นเศรษฐกิจพิเศษ ประเด็นการบริหารจัดการนํ้า

• F0102 การวางผังเมือง ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน

• F0104 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ          
ป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

• F0202 การพัฒนาตามผังเมือง

  การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 
  เพื่อจัดทําโครงการในการขับเคลื่อนเป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
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  การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ กรมโยธาธิการและผังเมือง
ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเตบิโตบนคณุภาพชวีติ

  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

1. ความมั่นคง 5. การท่องเที่ยว 6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 19. การบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ

แผนย่อยภายใต้ 
แผนแม่บท

1.1 การรักษาความสงบภายใน 
 ประเทศ

1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 5.6 การพัฒนาระบบนิเวศ
 การท่องเที่ยว

6.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 9.3 การพัฒนาเขต
พัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน

9.1 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก

19.1 พัฒนาการจัดการน�้าเชิงลุ่มน�้าทั้งระบบเพื่อเพิ่ม
ความมั่นคงด้านน�้าของประเทศ

นโยบายรัฐบาลหลัก

1. การปกป้องและเชิดชูสถาบัน
 พระมหากษัตริย์

1.1 สืบ สาน รักษา ต่อยอดศาสตร์
พระราชาและโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
2.1 รักษาและป้องกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในของประเทศ

5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความ
สามารถในการแข่งขันของไทย

 5.4  พัฒนาภาคการท่องเที่ยว

6. พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
          6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ

10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่ง
แวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
10.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ  

แหล่งน�้าชุมชน และทะเล

นโยบายรัฐบาล 
เร่งด่วน

9. การแก้ไขปัญหายาเสพตดิและสร้างความสงบสขุ 
ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับ
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย

แผนปฏิรูปประเทศ  
11 ด้าน (เดิม)

5. ด้านเศรษฐกิจ 
 หัวข้อที่ 1 การปฏิรูปด้านความสามารถ
 ในการแข่งขัน หัวข้อย่อย 1.2 การรวมกลุ่ม 

ในภูมิภาค (Regional Integration)  
เร่ืองและประเดน็ปฏิรูปที ่3 พฒันาเมอืงหลกั/
เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรน�้า เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 
การบริหารเชิงพื้นที่ ประเด็นย่อยที่ 2.3 การ
บริหารการใช้ประโยชน์ที่ดิน

5. ด้านเศรษฐกิจ 
หัวข้อที่ 1 การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 

หัวข้อย่อย 1.2 การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration) 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรัพยากรน�้า 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 การบริหารเชิงพื้นที่ 
ประเด็นย่อยที่ 2.3 การบริหารการใช้ประโยชน์ที่ดิน

แผนพัฒนาฯ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่งคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายแผน
พัฒนาฯ 12

เป้าหมายที ่1 ปกป้องและเชดิชสูถาบัน
พระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลัก
ของประเทศ

เป้าหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
มโีอกาสในการศกึษาและประกอบอาชพีทีส่ร้าง
รายได้เพิ่มขึ้น

เป้าหมายท่ี 6 แผนงานด้านความม่ันคงมี 
การบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม

2.2 การสร้างความเข้มแขง็ให้เศรษฐกจิ 
รายสาขา เป้าหมายท่ี 4 ประเทศไทย 
มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิม
ขึ้นและมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น

เป้าหมายที่ 2 เพิ่มจ�านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส�าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม เป้าหมายที่ 2 การสร้างความมั่นคงด้านน�้าและบริหาร
ทรัพยากรน�้าทั้งน�้าผิวดินและน�้าใต้ดินให้มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
แผนพัฒนาฯ 12

1.1 กิจกรรมเทิดพระเกียรติและ 
เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
เพิ่มขึ้น

3.2 รายได้ครวัเรอืนเฉลีย่ต่อคนและจ�านวนปีการ
ศึกษาเฉลี่ยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาค
ใต้เพิม่ขึน้ ทุกศาสนาร่วมด�าเนนิการเพิม่ข้ึน

จ�านวนแผนงานด้านความมั่นคงที่สอดคล้อง
กับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเที่ยว (TTCI) ไม่ต�่ากว่า
อันดับที่ 30

2.1 เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพิ่มขึ้น 2.5 พื้นที่และมูลค่าความเสียหายจากอุทกภัย
 และภัยแล้งมีแนวโน้มลดลง

ยุทธศาสตร์ 
กระทรวงมหาดไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพ
แวดล้อมสู่อนาคต

เป้าหมายกระทรวง สังคมมีความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน สภาพแวดล้อมในพื้นที่มีคุณภาพเอื้อต่อการพัฒนา

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
กระทรวง

1. ระดับความส�าเร็จของพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านกายภาพ 
 ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่ให้เป็นเมืองมีคุณภาพน่าอยู่

ตัวชี้วัดที่ 1 2. ระดับความส�าเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
ของกระทรวงมหาดไทย

3. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน�้าท่วมลดลง

กลยุทธ์กระทรวง 1.1 ธ�ารงรักษาไว้ซึง่สถาบนัหลกัของชาติ 1.2 เตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ 2.3 บรูณาการการบรหิารจดัการเชงิพืน้ที่          2.1 พัฒนาภูมิภาค เมือง ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ กลยุทธ์ที่ 2.3 กลยุทธ์ที่ 2.1 2.2 พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 4.3 สนับสนุนการบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ

ภารกิจกรมฯ 4 ด้าน ด้านการอาคารและบริการช่าง ด้านการพัฒนาเมือง ด้านการผังเมือง ด้านการพัฒนาเมือง ด้านการอาคารและบริการช่าง ด้านการพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์กรมฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์ที่ 2.                           ยุทธศาสตร์ที่ 1. พื้นที่เมือง/ชุมชน มีการพัฒนาทางกายภาพ ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ด้านการผังเมือง ยุทธศาสตร์ที่ 2 พื้นที่เมือง/ชุมชน พื้นที่ตลิ่งริมแม่น�้า 
มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติธรรมชาติ

ผลสัมฤทธิ์หน่วย
งาน

              พื้นที่เมือง/ชุมชน มีการประกาศบังคับใช้ผังเมือง มีการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม                  ประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เมือง/ชุมชน ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่ มีความสะดวกสบาย มีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
หน่วยงาน

เชิงปริมาณ :  1.  จ�านวนผังเมืองรวมจังหวัดที่ด�าเนินการปรับปรุงโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด 2. ประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เมือง/ชุมชน และพื้นที่เศรษฐกิจส�าคัญ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการป้องกันผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยน�้าท่วมพื้นที่ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ 
 3.  พื้นที่ตลิ่งริมแม่น�้าที่ได้รับการป้องกันการกัดเซาะการพังทลายของตลิ่งริมแม่น�้าทั่วประเทศ 
เชิงคุณภาพ :  1.  ระดับความส�าเร็จของการส�ารวจ วิเคราะห์ จัดท�าผังร่าง และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด 2. โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ
  เพื่อเป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด

เป้าหมายหน่วยงาน

1. งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารให้มี
ความมั่นคงแข็งแรง ได้มาตรฐาน

เป้าหมายที่ 3. 4. พื้นที่ตลิ่งริมแม่น�้าชายแดนระหว่างประเทศ และ
พืน้ทีช่ายฝ่ังทะเล ได้รับการป้องกนัการกดัเซาะ มใิห้
เกดิการสูญเสียดินแดน อนัเนือ่งมาจากภยัธรรมชาติ
และรักษาแนวร่องน�้าลึกที่เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง
ประเทศมิให้เปลี่ยนแปลง หรือขจัดเงื่อนไขความไม่
เข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และป้องกันชีวิตและ
ทรัพย์สิน ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของชาติ

เป้าหมายที่ 3. 2. ประเทศมีผังเมืองเป็นกรอบชี้น�าในการพัฒนา 3. พื้นที่เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม มีความน่าอยู่ ปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 และรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5. พื้นที่เมือง/ชุมชน พื้นที่ส�าคัญทางเศรษฐกิจ  
พื้นที่ตลิ่งริมแม่น�้า ได้รับการป้องกันน�้าท่วม  
การจัดท�าระบบระบายน�้า และการป้องกัน 
การกัดเซาะการพังทลายของตลิ่งริมแม่น�้า

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
หน่วยงาน

เชิงปริมาณ: จ�านวนงานก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จ
เชิงคุณภาพ: งานก่อสร้างปรับปรุง
อาคารได้มาตรฐานตามหลกัวชิาการ

ตัวชี้วัดของเป้าหมายที่ 3. เชิงปริมาณ: พ้ืนที่ตามแนวแม่น�้าชายแดน
ระหว่างประเทศ และพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล ได้รับ
การป้องกนัการกดัเซาะและการพงัทลายของตล่ิง 
เชิงคุณภาพ: ความเสียหายบริเวณพื้นที่ตาม
แนวแม่น�้าชายแดนระหว่างประเทศและพื้นที่
ชายฝั่งทะเลลดลง

ตัวชี้วัดของเป้าหมายที่ 3. เชิงปริมาณ: พื้นที่ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ได้รับการวางผังเมือง
เชิงคุณภาพ: พื้นที่ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ที่ได้รับการวางผังเมืองแล้วเสร็จ มีการประกาศบังคับใช้ 
และเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาที่เป็นไปตาม
มาตรฐานผังเมือง

เชิงปริมาณ:  จ�านวนพื้นที่เมืองและชุมชนได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีเป็นเมืองน่าอยู่ ปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เชิงคุณภาพ:  ประชาชนในพื้นที่เมืองและชุมชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเมือง การปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมือง พร้อมองค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ 
  ท�าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

เชิงปริมาณ:  
1. พื้นที่เมือง/ชุมชน พื้นที่ส�าคัญทางเศรษฐกิจ 
 พื้นที่ตลิ่งริมแม่น�้า ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ
2. ป้องกันตลิ่ง

กลยุทธ์หน่วยงาน

1. ส่งเสริม สนับสนุนและด�าเนินการ
ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร ให้มี
ความมั่นคง ได้มาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ 3. กลยุทธ์ที่ 4. กลยุทธ์ที่ 3. 2. ส่งเสริม สนับสนุนการวางและจัดท�าผังเมืองทุกระดับ 
 เพื่อเป็นกรอบชี้น�าในการพัฒนาพื้นที่

3. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมือง 
 พร้อมองค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อย่างเป็นระบบได้มาตรฐาน 
 สอดคล้องกับผังเมือง เพื่อรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยว

5. ส่งเสริม สนับสนุน การบริการด้าน
ช่างและการก�ากับ ดูแล อาคารได้
มาตรฐานความปลอดภัย มีอตัลกัษณ์ 
ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการขยายตัว
ด้านเศรษฐกจิ สังคมและการท่องเท่ียว

กลยุทธ์ที่ 3. 4. ส่งเสริม สนับสนุน ด�าเนินการก่อสร้างระบบป้องกัน
น�้าท่วมในพื้นที่เมือง ชุมชน พื้นที่ส�าคัญทางเศรษฐกิจ 
และการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะและการพัง
ทลายของตลิง่ริมแม่น�า้ทัง้ภายในประเทศ และระหว่าง
ประเทศ รวมถึงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล

ผลผลิต/โครงการ
โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง โครงการต�าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกันการสูญ
เสียดินแดนของประเทศ

โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว โครงการวางและสนับสนุนด้านการผังเมือง โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง โครงการที่ดินที่ได้รับการ
จัดรูปเพื่อพัฒนา

กองทุนจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่ 

โครงการภายใต้ 
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่

ระดับภาค

ผลผลิตการให้บริการด้านช่างและ 
ก�ากับดูแลอาคาร

โครงการพัฒนาพื้นที่ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

โครงการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

โครงการป้องกันน�้าท่วม
พื้นที่ชุมชน

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งริมแม่น�้าภายในประเทศ

กิจกรรม

กิจกรรมหลัก: สนับสนุนกิจกรรม
พิเศษหลวง

กิจกรรมหลักที่ 1: พฒันาในพืน้ท่ีจงัหวัดชายแดนภาคใต้ 
กิจกรรมหลักที่ 2: ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ในพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างss
กิจกรรมหลักที่ 3: ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมหลักที่ 1: ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม
แม่น�้าตามชายแดนระหว่างประเทศ 
กิจกรรมหลักที่ 2: ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการ
กัดเซาะชายฝั่ง

กิจกรรมหลัก: ก่อสร้างและพัฒนา
พื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว

กิจกรรมหลักที่ 1: วางและจัดท�าผังเมือง
กิจกรรมหลักที่ 2:  สนับสนุนและส่งเสริมด้านการผังเมือง 
กิจกรรมหลักที่ 3: พัฒนาระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) 
เพื่อการผังเมือง

กิจกรรมหลักที่ 1: ก่อสร้าง
และพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง 
กิจกรรมหลักที่ 2: ก�าจัดวัชพืช

กิจกรรมหลัก: พัฒนา
พื้นที่ด้วยวิธีการจัด
รูปที่ดิน

กิจกรรมหลัก: 
กองทุนจัดรูป
ที่ดินเพื่อพัฒนา
พื้นที่

โครงการภายใต้แผนงา
นบูรณาการพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค

กิจกรรมหลักที่ 1: บริการด้านช่าง 
กิจกรรมหลักที่ 2: ก�ากับดูแลตาม
กฎหมายควบคุมอาคารเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กิจกรรมหลัก: พัฒนา
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

กิจกรรมหลัก: พัฒนาพื้นที่ในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

กิจกรรมหลัก: ศึกษา
ออกแบบและก่อสร้าง
ระบบป้องกันน�า้ท่วมพืน้ที่
ชุมชน

กิจกรรมหลัก: ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งริมแม่น�้าภายใน
ประเทศ

ตัวชี้วัด ผลผลิต/
โครงการ

เชิงปริมาณ: จ�านวนงานก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จ
เชิงคุณภาพ: งานก่อสร้างปรับปรุง
อาคารได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ

เชิงปริมาณ: จ�านวนพื้นที่ชุมชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐานให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย
เชงิคุณภาพ: จ�านวนความต้องการของประชาชน 
ในพื้นที่ได้รับการตอบสนอง

เชิงปริมาณ: ความยาวของพื้นท่ีตลิ่งริมแม่น�้า
ชายแดนระหว่างประเทศและพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ได้รับการป้องกันการพังทลาย
เชิงคุณภาพ: เขื่อนป้องกันตลิ่งที่ก ่อสร้าง  
มคีณุภาพและได้รบัมาตรฐานตามหลกัวิศวกรรม

เชิงปริมาณ: จ�านวนพื้นที่เพื่อการ
ท่องเท่ียวท่ีได้รับการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน
เชงิคณุภาพ: โครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้รบั
การก่อสร้างมคีณุภาพและได้มาตรฐาน
ตามหลักวิศวกรรม

เชิงปริมาณ: 
1. จ�านวนผังเมืองที่จัดท�า
2. จ�านวน อปท. ที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม 

ด้านการผังเมือง
3. จ�านวนพื้นที่ที่มีระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS)
4. จ�านวนผังเมือรวมเมือง/ชุมชนที่มีระบบภูมิศาสตร์ 

สารสนเทศ (GIS)
เชิงคุณภาพ: พื้นที่เมือง/ชุมชน ที่ได้รับการวางผังเมือง
แล้วเสร็จมีการประกาศบังคับใช้ และมีกรอบแนวทาง 
ในการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสม

เชิงปริมาณ: 
1. จ�านวนพื้นที่ที่ ได ้รับการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. จ�านวนพื้นที่ที่ ได ้รับการ

ออกแบบรายละเอียด
3. จ�านวนสิง่กดีขวางการจราจร 

ทางน�้าที่ถูกก�าจัด 
เชงิคณุภาพ: โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ที่ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพ
และได้มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม

เชิงปริมาณ: จ�านวน
พ้ืนทีท่ีไ่ด้รบัการพัฒนา
ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน
เชงิคุณภาพ: โครงสร้าง 
พื้นฐานที่ได ้รับการ
ก่อสร้างในพื้นท่ีจัดรูป
ที่ดินมีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม

จ�านวนโครงการ
ที่ ไ ด ้ รั บ ก า ร
สนบัสนนุด้านการ
เงินจากกองทุน
จัดรูปที่ ดินเพ่ือ
พัฒนาพื้นที่

เชิงปริมาณ: จ�านวนพื้นที่เมือง
และชุมชนภายใต้แผนงาน 
บูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค  
ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐานให้เป็นเมอืงน่าอยู ่ปลอดภยั 
และรองรบัการเตบิโตทีเ่ป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อม 66 แห่ง
เชงิคณุภาพ: โครงสร้างพืน้ฐานท่ี
ได้รับการก่อสร้างมีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานตามหลักวศิวกรรม 
ร้อยละ 100

เชิงปริมาณ: 
1. จ�านวนงานทีใ่ห้บริการและให้ค�าปรกึษา

ด้านช่าง
2. จ�านวนอาคารภาครัฐท่ีได้รับการก�ากับ 

ดูแล และตรวจสอบ
เชิงคุณภาพ: 
1. งานที่ให้บริการด้านช่างมีความถูกต้อง

ตามหลักวิชาการด้านช่างและเป็นไป
ตามกฎหมาย

2. ข้อขัดแย้ง และข้อพิพาทในการบังคับ
ใช้กฎหมายอาคารลดลง

3. การเกิดอัคคีภัยในอาคารลดลง

เชิงปริมาณ: จ�านวน
โครงสร้างพื้นฐานที่ได้
รับการพัฒนาในพืน้ท่ีเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
เชิงคุณภาพ: โครงสร้าง 
พื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้าง 
มีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม

เชิงปริมาณ: 
1. พื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน

ออกได้รับการวางผัง
2. จ�านวนโครงการศกึษาและออกแบบ

รายละเอยีดเพือ่พฒันาในเขตพฒันา
พิเศษภาคตะวันออก

3. จ�านวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ
การก่อสร้างในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

เชงิคณุภาพ: โครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้รบั
การก่อสร้างมคีณุภาพและได้มาตรฐาน
ตามหลักวิศวกรรม

เชิงปริมาณ: พื้นที่ที่ได้รับ 
การป้องกันและลดผล 
กระทบจากปัญหาอทุกภยั
และน�้าท่วม
เชิงคุณภาพ: โครงสร้าง 
พืน้ฐานท่ีได้รบัการก่อสร้าง
เ พื่ อ ป ้ อ ง กั น อุ ท กภั ย 
และน�้าท่วม มีคุณภาพ 
และได้มาตรฐานตามหลกั
วิศวกรรม

เชิงปริมาณ: ความยาวของ
พื้นที่ตลิ่งริมแม่น�้าภายใน 
ประเทศที่ได้รับการป้องกัน
เชิงคุณภาพ: เข่ือนป้องกัน
ตล่ิงที่ได้รับการก่อสร้างมี
คณุภาพและได้มาตรฐานตาม
หลักวิศวกรรม

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND TOWN & COUNTRY PLANNING 1918



  เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท แผนแม่บทเฉพาะกิจ 
  (พ.ศ. 2564 - 2565) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  กรมโยธาธิการและผังเมือง

  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
  “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”

ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม

1. ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข

แผนแม่บทที่ 1 
ความมั่นคง

เป
้าห

มา
ยป

ระ
เด

็นยุ
ทธ

ศา
สต

ร์
แผ

นแ
ม่บ

ท
เป

้าห
มา

ยข
อง

แผ
นแ

ม่บ
ท

แผ
นย

่อย
แน

วท
าง

กา
รพ

ัฒ
นา

 แผ
นย

่อย

ประเทศชาติ

มีความมั่นคงใน

ทุกมิติ และทุก

ระดับเพิ่มขึ้น

เสริมสร้างความมั่นคง 

ของสถาบันหลักของชาติ  

ภายใต้การปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตย  

อันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุข 

โดยปลูกฝังและสร้าง 

ความตระหนักรู้ถึงความ

ส�าคัญของสถาบันหลัก 

ของชาติฯ

พัฒนาเมืองในพื้นที่ 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจ 

พิเศษชายแดน 

ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ที่สามารถรองรับกิจกรรม 

ทางเศรษฐกิจและการลงทุน 

ทั้งจากในและต่างประเทศฯ

พัฒนาเมืองในเขต 

พัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก 

ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ 

ที่มีความน่าอยู่ 

และทันสมัย 

ระดับนานาชาติฯ

จัดระบบการจัดการน�้าในภาวะวิกฤติจัดระบบ 

การจัดการพิบัติภัยจากน�้าในภาวะวิกฤติ  

(รวมภัยจากน�้าท่วม ลมพายุ ภัยแล้ง  

แผ่นดินถล่ม พายุคลื่น (storm surge)  

และน�้าท่วมพื้นที่ติดทะเล (coastal floods)ฯ

1.1 การรักษา
 ความสงบ
 ภายในประเทศ

5.6 การพัฒนา
 ระบบนิเวศ
 การท่องเที่ยว

6.1 การพัฒนาเมือง
 น่าอยู่อัจฉริยะ

9.3 การพัฒนา
 เขตเศรษฐกิจ
 พิเศษชายแดน

9.1 การพัฒนา
 เขตพัฒนาพิเศษ
 ภาคตะวันออก

19.1 การพฒันาการจดัการน�า้เชงิลุม่น�า้
 ทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคง
 ด้านน�้าของประเทศ

ความสามารถ

ทางการแข่งขัน 

ด้านการท่องเที่ยว 

ของประเทศไทยดีขึ้น

เศรษฐกิจ

ประเทศไทย

ฟื้นตัว เข้าสู่

สภาวะปกติ

ประเทศไทยมีขีดความสามารถใน
การแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความ
เจริญทางเศรษฐกิจและสงัคมในทุก
ภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจาย 

ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม

1) การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม

 ของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น

2) การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

 ทั้งหมดได้รับการยกระดับ

ความมั่นคงด้านน�้า

ของประเทศเพิ่มขึ้น

แผนแม่บทที่ 5 
การท่องเที่ยว

แผนแม่บท
เฉพาะกิจ

แผนแม่บทที่ 6 
พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

แผนแม่บทที่ 9
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

แผนแม่บทที่ 19
การบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ

แผนปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) 13 ด้าน

2. ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 5. สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้านเศรษฐกิจ

  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กรมโยธาธิการและผังเมือง

รักษาความมั่นคง 

และผลประโยชน์ 

ของชาติพื้นที่ชายแดนฯ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ความไม่สงบในจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ มุ่งจัดการ 

กับเงื่อนไขปัญหาที่มีอยู่เดิม 

ทั้งปวงให้หมดสิ้นไปฯ

1.2 การป้องกัน 
 และแก้ไขปัญหา
 ทีม่ผีลต่อความม่ันคง

ประชาชน

อยู่ดีกินดี และ

มีความสุขดีขึ้น

ปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ 
การผังเมืองพ.ศ. 2562

เร่งรัดการจัดท�า และปรับปรุง 
ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ 

ให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
ทางภูมิศาสตร์การเปลี่ยนแปลง 

การใช้พื้นที่ของประชาชน  
และรูปแบบการขยายตัวของเมือง 

ที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กระบวนการที่รวดเร็ว 

ส�าหรับการปรับปรุงผังเมือง 
ที่เป็นการสนับสนุนการประกอบ

กิจการอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
ที่ต้องใช้วัตถุดิบจากภาคเกษตร 
เช่นอุตสาหกรรมอาหารและ
อุตสาหกรรมชีวภาพ เป็นต้น

การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานเพื่อสนับสนุน

การท่องเที่ยว  

ทั้งทางถนน 

ทางราง 

ทางน�้า  

และทางอากาศฯ

การยกระดับ

ขีดความสามารถ

ของประเทศ

เพื่อรองรับการเจริญ

เติบโตอย่างยั่งยืนใน

ระยะยาว

(Future Growth

1. พัฒนาเมืองศูนย์กลางทาง

เศรษฐกิจให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่

มคีวามน่าอยู ่โดยจัดระเบยีบเมอืง

ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจฯ

2. พัฒนาเมืองขนาดกลางให้

 ครอบคลมุท่ัวถงึและได้มาตรฐาน

 จัดท�าแผนแม่บทพื้นที่

ศูนย์กลางความเจริญตาม 

ความเหมาะสมของพื้นที่ 

ของแต่ละเมืองฯ

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
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  ความเชื่อมโยงงบประมาณเพื่อใช้ประกอบในการจัดทํา งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  หน่วยรับงบประมาณ กรมโยธาธิการและผังเมือง

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโต

บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประเด็น 
แผนแม่บทฯ

1. ความมั่นคง แผนแม่บทเฉพาะกจิ อนัเป็นผลมาจาก 
สถานการณ์โควิด-19 
(พ.ศ. 2564 - 2565)

6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 19. การบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ แผนปฏิรูป
ประเทศ  

(ฉบับปรับปรุง)

เป้าหมาย 
แผนแม่บทฯ

1. ประเทศชาติมี 
ความมั่นคงในทุกมิติ 
และทุกระดับเพิ่มขึ้น

2. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น 3. เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัว 
เข้าสู่ภาวะปกติ

1. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม 
ในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

1. การเจริญเตบิโตของผลติภณัฑ์มวลรวม
ของพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมด
เพิ่มขึ้น

2.  การลงทุนในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหมดได้รับการยกระดับ

1. ความมัน่คงด้านน�า้ของประเทศเพิม่ขึน้ ด้านเศรษฐกิจ 

ตัวชี้วัดแผนแม่บทฯ ดัชนีสันติภาพโลก (อันดับ) 
อยู่ในอันดับ 1 ใน 75  
ของโลก

ดัชนีชี้วัดความสุขของประชากรไทย (อันดับ) อยู่ในอันดับ 1 ใน 35 ของโลก ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว มูลค่าการลงทุนในเมืองเป้าหมาย (เฉลี่ยร้อยละ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด 
(เฉล่ียร้อยละ) ขยายตวัอย่างน้อยร้อยละ 5

มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่
เขตเศรษฐกจิพเิศษทัง้หมด ในช่วง ๕ ปีแรก 
(ล้านบาท) 600,000 ล้านบาท

ดัชนีความมั่นคงด้านน�้าของประเทศ 
(ระดับ/คะแนน) ระดับ 2 (60 คะแนน)

ปฏิรูป พรบ. 
การผังเมือง 
พ.ศ. 2562

แผนย่อยของ 
แผนแม่บทฯ

1.1 การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ

1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 2)  การยกระดบัขดีความสามารถของ
ประเทศเพ่ือรองรับการเจริญเตบิโต
อย่างยั่งยืนในระยะยาว (Future 
Growth)

6.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 9.3 การพฒันาเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ
ชายแดน

9.1 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
 ภาคตะวันออก

19.1 พัฒนาการจัดการน�้าเชิงลุ่มน�้า 
ทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้าน
น�้าของประเทศ

เป้าหมาย 
แผนย่อยของ
แผนแม่บทฯ

2. คนไทยมีความจงรัก
ภักดีซื่อสัตย์พร้อม
ธ�ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบัน 
หลักของชาติ สถาบัน
ศาสนาเป็นที่เคารพ 
ยึดเหนี่ยวจิตใจของ 
คนไทยสูงขึ้น

2. ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น 1.  ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ 
การค้ามนษุย์ ฯลฯ) ได้รบัการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบรหิารและพฒันาประเทศ

2.2) การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และ
เน้นคุณภาพน

เมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา 
เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล�้าในทุกมิติ

3. เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น 
เมืองน่าอยู่มากขึ้น

1. การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน
ออกเพิ่มขึ้น

2. การลงทนุในพืน้ทีเ่ขตพฒันาภาคตะวนั
ออกเพิ่มขึ้น

2. ระดับการรับมือกับพิบัติภัย 
ด้านน�้าเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดแผนย่อยของ
แผนแม่บทฯ

- 3. มูลค่าการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

ระดับความส�าเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน ดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 50 2. จ�านวนเมืองขนาดกลางที่ได้รับการพัฒนา จ�านวนเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น 
เมืองน่าอยู่ (จ�านวนเมือง) 1 เมือง (สงขลา)

1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมของพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก (ร้อยละต่อปี)  
ขยายตัว ร้อยละ 6.3 ต่อปี

ดัชนีการรับมือกับพิบัติภัยด้านน�้า (ระดับ) 
อยู่ในระดับ 3.0

ยุทธศาสตร์ 
การจัดสรรฯ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์
ตามแผนย่อยของ

แผนแม่บทฯ

การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ

การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 2. การยกระดบัขดีความสามารถของ
ประเทศเพ่ือรองรับการเจริญเตบิโต
อย่างยั่งยืนในระยะยาว (Future 
Growth)

 2.3 การสร้างรายได้จากการ
  ท่องเที่ยว

6.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 9.3 การพฒันาเขตเศรษฐกิจพเิศษชายแดน 9.1 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก

19. การบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ

แผนงาน 1.  แผนงานยุทธศาสตร์
 เสริมสร้างความมัน่คง
 ของสถาบันหลัก
 ของชาติ

4.  แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน
 การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.  แผนงานยทุธศาสตร์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

8. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการ 
เตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหาร
จัดการภัยพิบัติ

17. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยว

 (17.6 แนวทางย่อยการพัฒนา
ระบบนิเวศการท่องเที่ยว)

18. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
 (18.1 แนวทางย่อยการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ)

23. แผนยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 (23.2 แนวทางย่อยการพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน)

24.  แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก

54. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้า

 (54.1 แนวทางย่อยการพัฒนา 
การบริหารจัดการน�้าเชิงลุ่มน�้า 
ทั้งระบบเพิ่อเพิ่มความมั่นคง 
ด้านน�้าของประเทศ)

ผลสัมฤทธิ์กระทรวง  หมู่บ้านชุมชนมีความสงบสุข ปลอดภัย เมืองมีคุณภาพน่าอยู่ ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะในการจัดบริการสาธารณะ และการรับมือกับพิบัติภัยด้านน�้าเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
กระทรวง

เชิงปริมาณ: 1. ร้อยละความส�าเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ร้อยละ 70
เชิงคุณภาพ: 1. ร้อยละความส�าเร็จในการรับมือพิบัติภัยด้านน�้า ร้อยละ.....

เป้าหมายการให้ 
บริการกระทรวง

1. สังคมมีความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย 2.  ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 4. สภาพแวดล้อมในพื้นทีมีคุณภาพ 
เอื้อต่อการพัฒนา

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
การให้บริการ

กระทรวง

1.1 เชิงคุณภาพ : ร้อยละความส�าเร็จในการเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความสงบสุขและปลอดภัย 2.1  ร้อยละความส�าเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
 2.1.1 ระดับความส�าเร็จของพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านกายภาพที่เหมาะสม และสอดคล้องกับพื้นที่เพื่อให้เป็นเมืองที่มีคุณภาพน่าอยู่
 2. 1.7  ร้อยละของเมืองเป้าหมายที่ได้รับการยกระดับพัฒนา

4.3 ร้อยละความส�าเร็จในการบริหาร 
จัดการน�้า
4.3.1 ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย 

ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
น�้าท่วมลดลง

ผลสัมฤทธิ์ 
หน่วยงาน

พื้นที่เมือง/ชุมชน มีการประกาศบังคับใช้ผังเมือง มีการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม ประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เมือง/ชุมชน 
ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่ มีความสะดวกสบาย มีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
หน่วยงาน

เชิงปริมาณ: 1. จ�านวนผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที่ได้ด�าเนินการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 36 ผัง 2.  จ�านวนเมืองเป้าหมายที่ได้รับการยกระดับการพัฒนา 100 แห่ง   3. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยน�้าท่วมลดลง 99,906 ไร่  4. พื้นที่ริมตลิ่งแม่น�้าที่ได้รับการป้องกันการกัดเซาะการพังทลายของตลิ่งริ่มแม่น�้าทั่วประเทศ 268,331 เมตร
เชิงคุณภาพ: 1. ร้อยละความส�าเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ร้อยละ 70    2.  โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ ร้อยละ 100

เป้าหมาย 
การให้บริการ 
หน่วยงาน

1. งานก่อสร้าง
 มีความมั่นคง 
 ได้มาตรฐาน
 ตามหลักวิชาการ

เป้าหมายที่ 3. 4. พืน้ทีต่ลิง่รมิแม่น�า้ชายแดนระหว่างประเทศ 
 และพื้นที่ชายฝั่งทะเล ได้รับการป้องกัน
 การกัดเซาะ มิให้เกิดการสูญเสียดินแดน 
 อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติและรักษา
 แนวร่องน�้าลึกที่เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง
 ประเทศมใิห้เปลีย่นแปลง หรอืขจดัเงือ่นไข
 ความไม่เข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และ
 ป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนรักษา
 ผลประโยชน์ของชาติ

6.  พื้นที่ตลิ่งริมแม่น�้า ได้รับการป้องกัน
 การกัดเซาะการพงัทลายของตล่ิงรมิแม่น�า้

เป้าหมายที่ 3. 2. ประเทศมผีงัเมอืงเป็นกรอบ
ชี้น�าในการพัฒนา

3. พื้นที่เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม มีความน่าอยู่ ปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 และรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
การให้บริการ 
หน่วยงาน

เชิงปริมาณ: จ�านวนงาน
ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร
แล้วเสร็จ 
เชิงคุณภาพ: งานก่อสร้าง 
ปรับปรุงอาคารได้มาตรฐาน 
ตามหลักวิชาการ

ตัวชี้วัดของเป้าหมายที่ 3. เชงิปรมิาณ: พืน้ทีต่ามแนวแม่น�า้ชายแดน
ระหว่างประเทศ และพื้นที่ชายฝั่งทะเล 
ได้รับการป้องกันการกัดเซาะ 
และการพังทลายของตลิ่ง
เชิงคุณภาพ: ความเสียหายบริเวณพื้นที่
ตามแนวแม่น�า้ชายแดนระหว่างประเทศ
และพื้นที่ชายฝั่งทะเลลดลง

เชิงปริมาณ: พื้นที่ตลิ่งริมแม่น�้า ได้รับการ
ป้องกันการกัดเซาะการพังทลาย
เชิงคุณภาพ: ความเสียหายตลิ่มริมแม่น�้า
ทั่วประเทศลดลง

ตัวชี้วัดของเป้าหมายที่ 3. เชิงปริมาณ: พื้นที่ภาค เมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจได้รับการ
วางผังเมือง
เชิงคุณภาพ: พื้นที่ภาค เมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจที่ได้รับ
การวางผังเมืองแล้วเสร็จ 
มีการประกาศบังคับใช้ 
และเป็นกรอบแนวทางการพฒันา 
ที่เป็นไปตามมาตรฐานผังเมือง

เชิงปริมาณ:  จ�านวนพื้นที่เมืองและชุมชนได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่ ปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เชิงคุณภาพ:  ประชาชนในพื้นที่เมืองและชุมชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเมือง การปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมือง พร้อมองค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ 
 ท�าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

เชงิปริมาณ: พ้ืนท่ีเมอืง/ชมุชน พ้ืนท่ีส�าคัญ
ทางเศรษฐกิจ ได้รับการป้องกันและ
ลดผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยน�้าท่วม

ผลผลิต/โครงการ โครงการสนับสนุน
กิจกรรมพิเศษหลวง

โครงการต�าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
เพื่อป้องกันการสูญเสียดินแดนของ

ประเทศ

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น�้า
ภายในประเทศ

โครงการพัฒนาพื้นที่ 
เพื่อการท่องเที่ยว

โครงการวางและสนับสนุน
ด้านการผังเมือง

โครงการพัฒนาพื้นที่
ตามผังเมือง

ผลผลิตการให้
บริการด้านช่าง
และก�ากับดูแล

อาคาร

โครงการที่ดินที่ได้รับการ 
จัดรูปเพื่อพัฒนา

กองทุนจัดรูปที่ดิน 
เพื่อพัฒนาพื้นที่

โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

โครงการป้องกันน�้าท่วมพื้นที่ชุมชน

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
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