
ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ
1. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา

1.1 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
ภาคเหนือมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีที่มีอัตลักษณโดดเดน ที่มีการฟนฟู สืบสานและ

สรางสรรคพัฒนาสูการผลิตสินคาและบริการ โดยเฉพาะเปนแหลงทองเที่ยวที่มีบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ
หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงระดับสากล พื้นที่เกษตรของภาคเหนือมีขนาดเล็กเหมาะสมตอการปรับระบบการผลิต เพื่อ
สรางคุณคาตามแนวทางเกษตรอินทรีย นอกจากนี้ ทําเลที่ตั้งของภาคเหนือมีศักยภาพในการขยายการคา
การลงทุนและบริการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบานในกลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง และสามารถ ขยาย
ไปสูจีนตอนใตและกลุมประเทศเอเชียใตตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต และ ตะวันออก-ตะวันตก รวมถึง
เปนพื้นที่ปาตนน้ําที่สําคัญของประเทศ ดังนั้น การพัฒนาภาคเหนือสูความ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” จําเปนจะตอง
นํ า ศักยภาพทางภูมิสั งคมประกอบกับปจจัยสนับสนุนด านโครงสรางพื้ นฐาน และองคความรูของ
สถาบันการศึกษาและองคกรในพื้นที่ มาใชในการตอยอดการผลิตและบริการที่มีศักยภาพและโอกาสเพื่อสราง
มูลคาสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรค รวมทั้งการใชประโยชนจากการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน ในการ
เสริมสรางขีดความสามารถของธุรกิจทองถ่ินเพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค ภาคเหนือจึงมีเปาหมายที่จะ
“พัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง”
1.2 วัตถุประสงค

1.2.1 เพื่อยกระดับการผลิตและการสรางมูลคาเพิ่มแกสินคาและบริการ โดยใชความรู เทคโนโลยี
นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ินที่มีอัตตลักษณ

1.2.2 เพื่อเชื่อมโยงหวงโซมูลคาของระบบเศรษฐกิจภาคเขากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต

1.2.3 เพื่อดูแลชวยเหลือคนจน และผูสูงอายุ ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเอง พึ่งพา ครอบครัว และ
พึ่งพากันในชุมชนได

1.2.4 เพื่อแกไขปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก การบริหารจัดการน้ํา ปาตนน้ํา
และปญหาหมอกควัน
1.3 เปาหมายและตัวชี้วัด

1.3.1 รายไดการทองเที่ยวเพิ่มข้ึน
1.3.2 มูลคาการคาชายแดนเพิ่มข้ึน
1.3.3 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไมต่ํากวาระดับประเทศ
1.3.4 สัดสวนคนจนลดลง
1.3.5 สัดสวนผูสูงอายุที่เขาถึงระบบสวัสดิการเพิ่มข้ึน
1.3.6 พื้นที่ปาตนน้ําเพิ่มข้ึน
1.3.7 จํานวนวันที่มีคาฝุนละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานลดลง

1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเหนือ ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการทองเที่ยวและธุรกิจบริการตอเนื่องใหมีคุณภาพ สามารถสรางมูลคาเพิ่มอยาง

ยั่งยืน และกระจายประโยชนอยางทั่วถึง รวมทั้งตอยอดการผลิตสินคาและบริการที่มี ศักยภาพสูงดวยภูมิปญญา
และนวัตกรรม

ยุทธศาสตรที่ 2 ใชโอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ
AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค



ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับเปนฐานการผลิตเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสูอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปที่สรางมูลคาเพิ่มสูง

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแกไขปญหาความยากจน พัฒนาระบบ ดูแลผูสูงอายุอยางมีสวน
รวมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝมือแรงงานภาคบริการ

ยุทธศาสตรที่ 5 อนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําใหคงความสมบูรณ จัดระบบบริหาร จัดการน้ําอยาง
เหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรใหทั่วถึง ปองกันและแกไขปญหามลพิษหมอกควันอยาง ยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่มีความสอดคลองเชื่อมโยงกับดานปศุสัตว
ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับเปนฐานการผลิตเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสูอุตสาหกรรมเกษตร

แปรรูปที่สรางมูลคาเพิ่มสูง
แนวทางการพัฒนา

1) พัฒนาฐานการผลิตสินคาเกษตรอินทรียในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และเกษตรปลอดภัยในพื้นที่
ภาคเหนือตอนลาง โดยสนับสนุนการทําเกษตรยั่งยืนอยางครบวงจร เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย สนับสนุน
การรวมกลุมและสรางเครือขายเกษตรกรเพื่อพัฒนาทั้งดานการผลิตและการตลาด อยางมีประสิทธิภาพ ให
ความรูกับเกษตรกรในการใชสารอินทรียแทนสารเคมี เฝาระวังผลกระทบจากการใชสารเคมีที่มีตอดินและน้ํา
สงเสริมชองทางการกระจายผลผลิตสรางพฤติกรรมและคานิยมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพสนับสนุนการ
ตรวจสอบคุณภาพผลผลิต และการตรวจสอบยอนกลับอยางเปนระบบเพื่อสราง ความมั่นใจใหผูบริโภค

2) สนับสนุนการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรสูอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพ ไดแก (1) การแปรรูป
พืชผัก ผลไม สมุนไพร ในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําปาง ลําพูน (2) การแปรรูปขาว พืชไร พืชพลังงาน ใน
จังหวัดพิจิตร กําแพงเพชร นครสวรรค โดยสนับสนุนการพัฒนาสินคาเกษตรตลอดหวงโซ คุณคา สงเสริมการนํา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑใหมที่ ตอบสนองความตองการ
ของตลาดเฉพาะ และสนับสนุนการนําผลผลิตและวัสดุเหลือใชทางการเกษตรจากพืช และสัตวมาผลิตพลังงาน
ทดแทน

3) สนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนและผลิตภัณฑชีวภาพ ในจังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร โดย
สนับสนุนการนําผลผลิตและวัสดุเหลือใชทางการเกษตรจากพืชและสัตว พัฒนาเปนพลังงาน ทดแทน สนับสนุน
การพัฒนาและเผยแพรองคความรูในการนําพืช/วัสดุชีวภาพ มาใชประโยชนตลอดหวงโซ คุณคา อาทิ ใช
ประโยชนในการเปนอาหารสัตว แปรรูปเพื่อเปนสินคา นํากากมาใชในการผลิตพลังงานชีวมวล เปนการเพิ่มมูลคา
ผลผลิตการเกษตรที่ไดประโยชนสูงสุดและชวยลดปญหาสิ่งแวดลอม

4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรทั้งระบบ สงเสริมการใชปจจัยการผลิต และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมทั้งเสริมสรางความรู การใหขอมูลเพื่อการตัดสินใจการผลิต แกเกษตรกร เชนการ
โซนนิ่งพื้นที่ปลูกพืช การเกษตรแปลงใหญซึ่งเปนการบริหารจัดการที่ดินใหเกิดประโยชน สอดคลองกับศักยภาพ
และใหผลตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิต

5) พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรอยางเปนระบบเครือขายที่เชื่อมโยงเพื่อใช ประโยชนไดอยางเหมาะสม
และเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาแหลงเก็บกักน้ํานอกเขตพื้นที่ชลประทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกัก
เก็บน้ําไวใชในพื้นที่เกษตรกรรม แกไขปญหาการขาดแคลนน้ําของเกษตรกร ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน



ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปญหาพื้นฐานดานการขาดแคลนน้ําดินคุณภาพต่ําประสบอุทกภัยและ ภัย

แลงซ้ําซาก คนมีปญหาทั้งในดานความยากจน และมีปญหาภาวะทุพโภชนาการ แตมีความพรอม ดาน
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสูความ
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” จำเปนจะตองแกไขปญหาพื้นฐานควบคูไปกับการพัฒนาการวิจัยเพื่อใช ความรู เทคโนโลยี
นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในการเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายในภาค ใหมีการเจริญเติบโต
ไดอยางเต็มศักยภาพ พรอมทั้งการแสวงหาโอกาสการนําความรู ทุน เทคโนโลยีและ นวัตกรรมจากภายนอกมา
ชวยขับเคลื่อน โดยการใชประโยชนจากโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการ คมนาคมขนสงขนาดใหญที่
เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงขายระบบการคมนาคมขนสงและพื้นที่ เศรษฐกิจหลักของประเทศ
รวมทั้งการใชประโยชนจากการเชื่อมโยงและขอตกลงกับประเทศเพื่อนบานในกลุม อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงที่
กําลังมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วมาเสริมสรางกิจกรรมการพัฒนาใหมๆ ใหแกภาค เพื่อใหมีอัตราการเติบโตที่
สูงเพียงพอตอการลดความเหลื่อมล้ํากับพื้นที่สวนอ่ืนๆ ของประเทศได ในระยะยาว

1.1 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : พัฒนาอีสานสูมิติใหมใหเปน “ศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุม
แมนํ้าโขง”

1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อแกปญหาปจจัยพื้นฐานดานน้ําและดิน ใหเอ้ือตอการประกอบอาชีพ การดํารงชีพ

และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค
1.2.2 เพื่อดูแลชวยเหลือคนจน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเอง

พึ่งพาครอบครัว และพึ่งพากันในชุมชนได
1.2.3 เพื่อยกระดับการผลิตและการสรางมูลคาเพิ่มโดยใชความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม

สนับสนุนใหการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไมต่ํากวาระดับประเทศ
1.2.4 เพื่อเชื่อมโยงหวงโซมูลคาของระบบเศรษฐกิจภาคเขากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
1.2.5 เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง

และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเปนศูนยกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

1.3 เปาหมายและตัวชี้วัด
1.3.1 พื้นที่ชลประทาน/รับประโยชนเพิ่มข้ึน ปริมาณกักเก็บน้ําเพิ่มข้ึน พื้นที่เสี่ยงภัยแลงลดลง
1.3.2 สัดสวนคนจนลดลง
1.3.3 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไมต่ํากวาระดับประเทศ
1.3.4 มูลคาการคาชายแดนเพิ่มข้ึน
1.3.5 รายไดการทองเที่ยวเพิ่มข้ึน

1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกฉียงเหนือ ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ บริหารจัดการน้ําใหเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

อยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๒ แกปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอยเพื่อลดความ



เหลื่อมล้ําทางสังคม
ยุทธศาสตรที่ ๓ สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูกับการ แกปญหาทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 4 ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงที่เชื่อมโยงพื้นที่ เศรษฐกิจหลัก

ภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจใหมๆ ของภาค

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากขอตกลงกับประเทศ เพื่อนบานในการ
สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่มีความสอดคลองกับดานปศุสัตว

ยุทธศาสตรที่ ๓ สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูกับการ แกปญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาอาชีพและรายไดของเกษตรกร โดยสรางความมั่นคงของเกษตรกรรายยอย โดยยึด

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน และเกษตรแปลงใหญ
สนับสนุนการรวมกลุมเกษตรกร และพัฒนาความเขมแข็งขององคกร/สถาบันเกษตรกร และพัฒนา เครือขาย
วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณการเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปนมืออาชีพ สนับสนุนการเขาถึง แหลงเงินทุน
ที่เปนธรรม นํารองในจังหวัดกาฬสินธุ นครพนม บุรีรัมย อํานาจเจริญ มุกดาหาร ยโสธร มหาสารคาม สกลนคร
อุบลราชธานี อุดรธานี ศรีสะเกษ และหนองบัวลําภู

2. พัฒนาพื้นที่ทุงกุลารองไหใหเปนแหลงผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพสูงในพื้นที่จังหวัด ยโสธร
สุรินทร รอยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพอ่ืนๆ โดยปรับกระบวนการผลิตใหอยู
ภายใตมาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาหวงโซเกษตรอินทรียใหครอบคลุมทุกข้ันตอนการผลิต พรอมทั้ง ขยาย
พื้นที่เกษตรอินทรีย โดยสงเสริมการผลิต การยกระดับราคาสินคาเกษตรอินทรียใหแตกตางจากสินคา เกษตรที่ใช
สารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย การสงเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมี
สวนรวมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุมผูผลิตและชุมชน รวมทั้งการจัดทําโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย
อยางเปนรูปธรรม โดยนํารองในพื้นที่ที่มีความพรอมและเหมาะสม และเชื่อมโยงไปสูการทองเที่ยวเชิงเกษตรหรือ
การทองเที่ยววิถีไทยเพื่อขยายฐานรายได พรอมทั้งจัดทําฐานขอมูลเกษตรอินทรีย เพื่อเปนขอมูลในการวาง
แผนการผลิตที่เหมาะสม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ใหตอบสนอง ตลาดสินคาเพื่อสุขภาพและ
การสงออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย ตลอดจนมาตรการสงเสริมตลาดสีเขียว ในชุมชนและทองถ่ิน สงเสริม
เกษตรกรและกลุมเกษตรกรจําหนายสินคาผานชองทางพาณิ ชย อิ เล็กทรอนิกส (e-Commerce) ทั้ ง
ภายในประเทศและตางประเทศ

3. สงเสริมการปรับเปลี่ยนไปสูสินคาเกษตรชนิดใหมตามศักยภาพของพื้นที่ (Zoning) และ
ความตองการตลาด โดยสงเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม และไมดอก ในพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ
นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุการตรวจรับรองมาตรฐานสินคา
เกษตร การประชาสัมพันธและการจัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้งสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่นํารอง จังหวัด
มหาสารคามเลยและอุบลราชธานีใหมีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความตองการของตลาดทั้งใน
และตางประเทศและจัดทําฐานขอมูลพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการบริหารจัดการ และสงเสริมการเลี้ยงโคเน้ือ
คุณภาพสูงในพื้นที่จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร ชัยภูมิ บุรีรัมย และ อุบลราชธานี
และโคนม ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแกน โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ สงเสริม การปลูกแปลงหญา



และปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมทั้ง การจัดระบบมาตรฐาน
โรงฆาสัตวใหไดมาตรฐานอุตสาหกรรม (GMP) และเพิ่มชองทางการจําหนายและ ขยายตลาดไปสูอาเซียน

4. พัฒนาใหนครราชสีมา ขอนแกน อุบลราชธานี และสกลนครเปนศูนยกลาง อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร สงเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมใหม โดยสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร และสงเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio
Economy) จากพืชพลังงาน (ออยและมันสําปะหลัง) ในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง
และตอนลาง โดยใหความสําคัญกับความสมดุลระหวางพืชอาหารและพืชพลังงาน สงเสริมการ แปรรูปสมุนไพร
ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม สุรินทร และอํานาจเจริญ โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ใหไดมาตรฐาน
GMP

5. สงเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชนผลิตสินคา อุปโภค
บริโภค ในพื้นที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ไดแก จังหวัดชัยภูมิ ขอนแกน กาฬสินธุ
รอยเอ็ด มุกดาหาร เพื่อการสงออกสูประเทศเพื่อนบาน โดยเนนอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช วัตถุดิบในพื้นที่
รวมทั้งสนับสนุนความรูดานกฎระเบียบที่เก่ียวของ สงเสริมการเขาถึงแหลงเงินทุนที่เปนธรรม การพัฒนาชองทาง
การตลาดในตนทุนที่ต่ําโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน e-Commerce, e-Marketing เปนตน

6. ยกระดับมาตรฐานสินคากลุมผาไหม ผาฝาย ผายอมครามและสงเสริมพื้นที่ที่มี ศักยภาพให
กาวไปสูการเปนศูนยกลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ ขอนแกน นครราชสีมา สุรินทร และ สกลนคร เปนตน
โดยสงเสริมการพัฒนาคุณภาพสินคา การออกแบบ และตราสัญลักษณ พัฒนาเทคโนโลยี และงานศึกษาวิจัยสราง
นวัตกรรมเพิ่มมูลคา พรอมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑชุมชนอ่ืนๆ ยกระดับ ผูประกอบการและนักออกแบบ
รุนใหม ใหมีทักษะ มีความรูความสามารถทั้งการออกแบบและการจัดการ เพื่อใหสินคามีความหลากหลายและ
ทันสมัย สรางความเชื่อมโยงระหวางวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดยอมกับภาคอุตสาหกรรม
และสงเสริมการจับคูธุรกิจเพื่อสรางโอกาสทางธุรกิจ

7. พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพื้นที่ทองเที่ยวอารยธรรม
อีสานใตในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ทองเที่ยววิถีชีวิตลุมน้ําโขง ใน
พื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร และอุบลราชธานี ทองเที่ยวยุคกอนประวัติศาสตร ใน
จังหวัดอุดรธานี ขอนแกน กาฬสินธุ ทองเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย ศรีสะเกษ นครราชสีมา ทองเที่ยว
ธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี โดยพัฒนาแหลงทองเที่ยวและสิ่งอํานวย ความสะดวก
ใหไดมาตรฐาน ประชาสัมพันธการทองเที่ยว และพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวที่เชื่อมโยงใน ลักษณะเครือขาย
เพื่อกระจายนักทองเที่ยวจากเมืองหลักไปสูชุมชนและทองถ่ิน รวมทั้งพัฒนาทักษะฝมือ บุคลากรในภาคบริการ
และการทองเที่ยว จัดฝกอบรมมัคคุเทศกภาษาตางประเทศ นอกจากนั้นพัฒนาสินคา OTOP และวิสาหกิจชุมชน
ของที่ระลึก รานอาหาร ที่พักใหมีคุณภาพดี สงเสริมการทองเที่ยวเฉพาะกลุมตาม ความสนใจของนักทองเที่ยว
รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยว

8. พัฒนาเสนทางเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวกับประเทศเพื่อนบาน อาทิ สี่เหลี่ยม วัฒนธรรมลาน
ชาง เลย-อุดรธานี-หนองบัวลําภู-หนองคาย-สปป.ลาว โดยเรงพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวแบบ เชื่อมโยงพื้นที่
และเชื่อมโยงกิจกรรมการทองเที่ยวระหวางภาคเอกชน กับชุมชนและทองถ่ิน ทั้งในประเทศและ กับประเทศเพื่อน
บาน ที่สอดคลองกับความตองการของนักทองเที่ยว

9. พัฒนาเมืองศูนยกลางจังหวัดเปนเมืองนาอยูโดยจัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปโภคการที่
มีคุณภาพและเพียงพอตอความตองการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบ บริการสังคมที่ได
มาตรฐาน ที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอย ใหความสําคัญตอการผังเมือง การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ความสะอาด และ
ดูแลความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ

10. ฟนฟูทรัพยากรปาไมใหคงความอุดมสมบูรณและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของ
พื้นที่ตนน้ําในพื้นที่จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ และนครราชสีมา โดยกำหนดและ ทําเครื่องหมายแนว



เขตพื้นที่ปาอนุรักษและพื้นที่นอกเขตอนุรักษใหชัดเจน สงเสริมประชาชนมีสวนรวมใน การฟนฟู ปลูกปาและ
ปองกันการบุกรุก เพื่อรักษาพื้นที่ปาตนน้ํา และปองกันการชะลางพังทลายของดิน รวมถึงการอนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา

11. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรูเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สรางสรรค ในการพัฒนาภาค โดยใชประโยชนจากสถาบันการศึกษา หนวยงานดานการวิจัยพัฒนาที่ กระจายตัว
อยูในพื้นที่ สรางความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพื่อพัฒนาเครือขายของ อุตสาหกรรมใน
ลักษณะคลัสเตอร สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือ วิจัย ใหมีความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน และบุคลากรดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยในข้ันประยุกตและ ทดลองเพิ่มข้ึน ทั้งการ
จัดทําผลิตภัณฑตนแบบ การทําวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑและโรงงานนํารองเพื่อใหสามารถแปลงงานวิจัย
ไปสูการใชประโยชน ในเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น

ทิศทางการพัฒนาภาคกลาง และพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา
ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพฯ เปนภูมิภาคที่มีบทบาทสําคัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาคภายในประเทศ

เนื่องจากเปนที่ตั้งของเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร และเปนที่ตั้งของหนวยงานราชกา รระดับกระทรวง หนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นนําทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด รวมทั้ง สถาบันธุรกิจ
และสถาบันการเงินชั้นนําของประเทศ ขณะเดียวกันภาคกลางตั้งอยูในพื้นที่ลุมแมน้ําขนาดใหญที่ มีความอุดม
ส ม บู รณ เป น “อู ข า ว  อู น้ํ า ”ข อ งป ระ เท ศ แ ล ะ เป น พื้ น ที่ ใน แ น ว ระ เบี ย ง เศ รษ ฐ กิ จ ต อ น ใต ข อ ง
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (Southern Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเปน
เสนทางลัดโลจิสติกส (Landbridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก

ดังนั้น การพัฒนาภาคกลางสูความ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” จําเปนตองรักษาความมีชื่อเสียงของ
กรุงเทพมหานครใหเปนเมืองชั้นนําระดับโลกตลอดไป ควบคูไปกับการใชศักยภาพพื้นฐานดานความอุดม สมบูรณ
ของดินและน้ํา และความพรอมของสถาบันการศึกษา/วิจัยในการยกระดับภาคการเกษตรสูเกษตร อุตสาหกรรมที่
ใชเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อผลิตสินคาและบริการที่มีมูลคาสูง รวมทั้งการเรงรัดผลักดัน เสนทางลัดโลจิสติกส
เชื่อมโยงทวาย (เมียนมา) กับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อใหภาคกลาง เปนพื้นที่ยุทธศาสตรในการ
เชื่อมโยงเสนทางการคาการขนสงระหวางทะเลตะวันตกและทะเลตะวันออกใน ระยะยาว
1.1 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร

ภาคกลางมีบทบาทสําคัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาคภายในประเทศ เนื่องจากเปนที่ตั้งของ
กรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นนําทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด นอกจากนี้ ภาค
กลางยังมีแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง สภาพพื้นที่และระบบชลประทานที่อุดมสมบูรณ เปนฐานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศ และเปนพื้นที่แนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใตของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
(Southern Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเปนเสนทางลัดโลจิสติกส
(Landbridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก ภาคกลางจึงมีเปาหมายที่จะ

“พัฒนากรุงเทพฯ สูมหานครทันสมัยและภาคกลางเปนฐานการผลิตสินคาและบริการที่มีมูลคาสูง”
1.2 วัตถุประสงค

1.2.1 เพื่อรักษาภาพลักษณของกรุงเทพฯ ใหเปนเมืองที่มีความทันสมัย และเปนเมืองนาอยู
นาเที่ยวในลําดับตนๆ ของโลกตลอดไป

1.2.2 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหอยูดีมีสุขทั้งสุขภาพกาย จิตใจ มีความมั่นคง
ดานอาชีพและรายได และมีสภาพแวดลอมที่ดี



1.2.3 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและ บริการ
ดานการเกษตร อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว อยางตอเนื่อง

1.2.4 เพื่อฟนฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนา เศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน
1.3 เปาหมายและตัวชี้วัด

1.3.1 กรุงเทพฯไดรับการจัดลําดับเปนเมืองที่มีคุณภาพชีวิตชั้นนําในโลกดีขึ้น
1.3.2 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินดีข้ึน
1.3.3 รายไดการทองเที่ยวเพิ่มข้ึน
1.3.4 มูลคาผลิตภัณฑภาคเกษตรเพิ่มข้ึน
1.3.5 มูลคาผลิตภัณฑสาขาอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน
1.3.6 คุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยาและทาจีนตอนลางอยูในเกณฑมาตรฐาน
1.3.7 ปริมาณขยะที่ไดรับการกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการเพิ่มข้ึน

1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคกลาง ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เปนมหานครทันสมัยระดับโลกควบคูกับการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมเมือง
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสรางความ

เชื่อมโยงเพื่อกระจายการทองเที่ยวทั่วทั้งภาค
ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใชนวัตกรรม เทคโนโลยี

และความคิดสรางสรรค เพื่อใหสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 4 บริหารจัดการน้ําและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแกไขปญหาน้ําทวม ภัยแลงและ

คงความสมดุลของระบบนิเวศอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 5 เปดประตูการคา การลงทุน และการทองเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสรางเสถียรภาพ

และลดความเหลื่อมล้ําภายในประเทศ

ยุทธศาสตรที่มีความสอดคลองกับดานปศุสัตว

ยุทธศาสตรที่ ๓ ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใชนวัตกรรม เทคโนโลยี
และความคิดสรางสรรค เพื่อใหสามารถแขงขันไดอยางย่ังยืน

แนวทางการพัฒนา
1. นําผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิทยาศาสตรขาวแหงชาติมาใชในการ พัฒนาการผลิตขาวใน

พื้นที่ เพื่อเพิ่มผลผลิตตอไร เพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพขาวซึ่งเปนสินคาสงออกที่ สําคัญของประเทศใหมี
คุณภาพตรงตามความตองการของตลาด

2. พัฒนามาตรฐานฟารมเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย (Food safety) จากสินคาเกษตร หลักของภาค
ไดแก ขาว พืชผัก มะพราว โคนม โคเนื้อ สุกร ไก เปด กุง ปลา โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เปนแหลง ผลิตสําคัญ ไดแก
ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม และประจวบคีรีขันธ
เพื่อการสงออกสินคาเกษตรคุณภาพสูง ที่สอดคลองกับความตองการของผูบริโภคใน ตลาดเฉพาะและตลาด
ระดับบน



3. สงเสริมการใชเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อยกระดับสู Smart Farmer และ Smart Farming โดย
สงเสริมใหเกษตรกรมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธุที่ เหมาะสมรวมทั้ง
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดใหมีประสิทธิภาพ

4. ฟนฟูความอุดมสมบูรณทรัพยากรประมงทะเล โดยเรงรัดการอนุรักษ ฟนฟู และ การจัดการใช
ประโยชนทรัพยากรประมงและสิ่งแวดลอมใหเปนระบบเหมาะสม ควบคูไปกับการสงเสริมและ พัฒนาอาชีพ เชน
การสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพี่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ
ผลิตและสรางมูลคาเพิ่ม การสงเสริมและพัฒนาการประมงพื้นบาน รวมทั้งการสงเสริมและ พัฒนาธุรกิจการ
ประมง เปนตน ในพื้นที่ที่มีศักยภาพดานการประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ําบริเวณชายฝงรอบ อาวไทย ไดแก
ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ

5. เพิ่มความสามารถการแขงขันอุตสาหกรรมประมง (สมุทรสาคร) อุตสาหกรรม กอสราง (สระบุรี)
อุตสาหกรรมยานยนตและอิเล็กทรอนิกส (พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ) สูการใชเทคโนโลยีที่
สูงข้ึนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

6. พัฒนากาญจนบุรี-ราชบุรี-เพชรบุรีตอนบนใหเปนแหลงอุตสาหกรรมแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร
และปศุสัตวและกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมเชื่อมโยงกับแหลงผลิตในเมียนมาโดยเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบโลจิสติกสเพื่อลดตนทุนในการขนสงสินคา รวมทั้งยกระดับคุณภาพ สินคาอุตสาหกรรมในพื้นที่ใหมีความ
ทันสมัยและใหไดมาตรฐานสากลไปสูตลาดอาเซียน

7. สงเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ Start Up โดยใหความสําคัญกับการ เสริมสรางองคความรู
ใหแกผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจ อาทิ การนํางานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมา ใชในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต และการใชกลยุทธการตลาด ฯลฯ เพื่อใหสามารถเริ่มตนธุรกิจและเติบโต ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก
1. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา

ภาคตะวันออกมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเปนพื้นที่ฐานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมหลัก (Industrial heartland) และเปนที่ตั้งของทาเรือน้ําลึกและทาอากาศยานนานาชาติ เชื่อมโยง
กับเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ ยังเปนพื้นที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใตของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (Southern
Economic Corridor และ Southern Coastal Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมา - ไทย - กัมพูชา -
เวียดนาม ซึ่งเปนเสนทางลัดโลจิสติกส (Land bridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตก และโลก
ตะวันออก นอกจากนี้ภาคตะวันออกยังเปนแหลงผลิตอาหารสําคัญของประเทศ ไดแก สุกร กุง ไก ขาว และ
ผลไม รวมถึงเปนแหลงทองเที่ยวระดับนานาชาติ เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ

ดังนั้น การพัฒนาภาคตะวันออกระยะตอไป จะตองพัฒนาตอยอดฐานเศรษฐกิจที่มีอยูของพื้นที่ ระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยใชนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรคและการคาบริการ ควบคูไป
กับการใชศักยภาพความอุดมสมบูรณของดินและน้ําและความพรอมของสถาบันการศึกษาวิจัย ยกระดับสินคา
การเกษตรและบริการใหมีมูลคาสูง เพื่อใหภาคตะวันออกเปนพื้นที่ยุทธศาสตรในการ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ใหหลุดพนกับดัก “ประเทศรายไดปานกลาง”

1.1 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
เปาหมายการพัฒนาภาคตะวันออกจะมุงพัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจชั้นนําของอาเซียน โดยรักษา

ฐานเศรษฐกิจเดิมที่มีอยูใหเติบโตอยางยั่งยืน และสรางฐานเศรษฐกิจใหมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันและสนับสนุนใหประเทศเติบโตอยางมีเสถียรภาพ โดยเนนการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง ไดแก พื้นที่
ฐานการผลิตและบริการ เมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาค และพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน



1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสูภูมิภาคอยางทั่วถึงมากข้ึน
1.2.2 เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหมใหสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและ การ

พัฒนาในพื้นที่อยางยั่งยืน
1.2.3 เพื่อพัฒนาเมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยูสําหรับคนทุกกลุมในสังคม โดยมี

ความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดลอมเมืองมีมาตรฐาน บริการสาธารณะมีคุณภาพ แ ละมีระบบขนสง สาธารณะ
ในเขตเมืองอยางทั่วถึง

1.2.4 เพื่อฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และสรางความสมดุลของระบบนิเวศ

1.3 เปาหมาย และตัวชี้วัด
1.3.1 สัดสวนคนจนภาคตะวันออกลดลง
1.3.2 สัมประสิทธิ์การกระจายรายไดลดลง
1.3.3 มูลคาการลงทุนภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มข้ึน
1.3.4 จํานวนเมืองศูนยกลางของจังหวัดที่ไดรับการพัฒนาเปนเมืองนาอยูเพิ่มข้ึน
1.3.5 จํานวนพื้นที่ปาไมและปาชายเลนเพิ่มข้ึน
1.3.6 สัดสวนพื้นที่ชลประทานและพื้นที่รับประโยชนของระบบชลประทานเพิ่มข้ึน
1.3.7 การเขาถึงระบบประปาเพิ่มข้ึน
1.3.8 คุณภาพอากาศอยูในเกณฑมาตรฐาน
1.3.9 รอยละของปริมาณขยะที่ไดรับการกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการเพิ่มข้ึน

1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออก ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกใหเปนเขต เศรษฐกิจพิเศษ

ที่ดีและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒ นาภาคตะวันออกให เป นแหล งผลิตอาหารที่ มี คุณ ภาพและได

มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตรที่ 3 ปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดานการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนใหเปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ ประเทศ

เพื่อนบานใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 5 เรงแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติที่มีความวิกฤติและจัดระบบการ บริหาร

จัดการมลพิษใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน

ยุทธศาสตรที่มีความสอดคลองกับดานปศุสัตว

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาภาคตะวันออกใหเปนแหลงผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได มาตรฐานสากล
แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาการผลิตและการคาผลไมภาคตะวันออก ใหเปนศูนยผลไมเมืองรอนแหง เอเชียโดยปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตควบคูไปกับการรักษาคุณภาพสินคา ตั้งแตข้ันตอนการผลิต การบรรจุหีบหอ การแปรรูป
และการจัดจําหนาย

2. สงเสริมการเลี้ยงปศุสัตว ไดแก สุกรและไกในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา ใหผลผลิตมีคุณภาพและ
ไดมาตรฐานความปลอดภัย สอดคลองกับความตองการของผูบริโภค ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยสงเสริมให



เกษตรกรมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธุ ที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการตลาดใหมีประสิทธิภาพ

3. พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพดานประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ําบริเวณชายฝงอาวไทย ไดแก ชลบุรี
ระยอง จันทบุรี และตราด ใหคงความอุดมสมบูรณของทรัพยากรชายฝงทะเลอยางยั่งยืนตอไป โดยเรงรัดการ
อนุรักษ ฟนฟู และการจัดการใชประโยชนทรัพยากรประมงและสิ่งแวดลอมใหเปนระบบ เหมาะสม ควบคูไปกับ
การสงเสริมและพัฒนาอาชีพ เชน การสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการ จัดการและวิธีการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพิ่ม การสงเสริมและ พัฒนาการประมงพื้นบาน รวมทั้งการ
สงเสริมและพัฒนาธุรกิจการประมง เปนตน



ทิศทางการพัฒนาภาคใต

1. แนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาคใต
ภาคใตมีแหลงทองเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลก และแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพสามารถ สรางรายไดใหกับ
ภาคทั้งพื้นที่ตอนในและชายฝงทะเลทั้งสองดาน รวมทั้งมีระบบนิเวศชายฝงที่เปนแหลง เพาะพันธุสัตวน้ําตาม
ธรรมชาติและเหมาะกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ในขณะที่การผลิตภาคเกษตร ไดแก ยางพาราและปาลมน้ํามัน
ซึ่งเปนแหลงผลิตและแปรรูปที่สําคัญของประเทศยังเปนแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ ภาคใตมีความไดเปรียบดานสภาพ
ที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่อยูใกลเสนทางการคาโลก สามารถเชื่อมโยง การพัฒนากับพื้นที่ภาคอ่ืนๆ ของประเทศ รวมทั้ง
ภูมิภาคเอเชียใตและเอเชียตะวันออก

ดังนั้น การพัฒนาภาคใตควรพัฒนาการทองเที่ยวใหเปนมาตรฐานสากลเพื่อรักษาความมีชื่อเสียง ของแหลง
ทองเที่ยวระดับโลก พรอมกับพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพใหเปนที่รูจักในระดับนานาชาติ ใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปภาคเกษตรควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งพัฒนาการ
เชื่อมโยงการคา การลงทุน กับภูมิภาคตางๆ ของโลก
1.1 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร“ภาคใตเปนเมืองทองเที่ยวพักผอนตากอากาศระดับโลก เปนศูนยกลาง ผลิตภัณฑ
ยางพาราและปาลมน้ํามันของประเทศ และเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการคาการลงทุนกับภูมิภาคอ่ืน ของโลก”

1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวของภาคใหเปนแหลงทองเที่ยวคุณภาพชั้นนําของโลก
1.2.2 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาลมน้ํามันแหงใหมของภาคและ เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม
1.2.3 เพื่อพัฒนาสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตลอดหวงโซคุณคาและเปนมิตร กับ

สิ่งแวดลอม
1.2.4 เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสนับสนุนการทองเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และการ

เชื่อมโยงการคาโลก
1.3 เปาหมายและตัวชี้วัด

1.3.1 มูลคาผลิตภัณฑภาคเพิ่มข้ึน
1.3.2 ผลิตภัณฑภาคเกษตรของภาคเพิ่มข้ึน
1.3.3 ผลิตภัณฑมวลรวมภาคตอหัวประชากรเพิ่มข้ึน
1.3.4 รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มข้ึน

1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใต ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังน้ี
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการทองเที่ยวของภาคใหเปนแหลงทองเที่ยวคุณภาพชชั้นนําของโลก
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาลมน้ํามันแหงใหมของ

ประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาการผลิตสินคาเกษตรหลักของภาคและสรางความเขมแข็ง สถาบัน

เกษตรกร
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาโครงสรางพื้ นฐานสนับสนุนการทองเที่ ยว การพัฒนา เขต

อุตสาหกรรม และการเชื่อมโยงการคาโลก



ยุทธศาสตรที่มีความสอดคลองกับดานปศุสัตว
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาการผลิตสินคาเกษตรหลักของภาคและสรางความเขมแข็ง สถาบันเกษตรกร
แนวทางการพัฒนา

1. ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรที่เปนอัตลักษณที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค เชน ขาว
(ขาวสังหยด ขาวหอมกระดังงา ขาวเล็บนก) ไมผล (กลวยหอมทอง มะพราว ทุเรียน มังคุด สมโอ) และปศุสัตว (โค
ขุนศรีวิชัย) เพื่อใหเปนสินคามูลคาสูงและไดมาตรฐานสงออก โดยการสงเสริมและสนับสนุน การใชเทคโนโลยีเขามา
ชวยในการปรับปรุงการปลูกพืช การบํารุงรักษา การเก็บเก่ียว และการแปรรูปเพื่อสราง มูลคาเพิ่ม รวมทั้ง สงเสริม
การทําเกษตรแปลงใหญในพื้นที่ที่เหมาะสม (zoning) สงเสริมการประกอบธุรกิจ ออนไลนผานเครือขายการสื่อสาร
สาธารณะ และเพิ่มชองทางตลาดในกลุมตลาดเฉพาะ (Niche Market)

2. ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุงและสัตวนํ้าชายฝงและการทําอุตสาหกรรม ประมงทะเลที่
ไดมาตรฐานสากล โดยสงเสริมใหมีการเพาะเลี้ยงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การพัฒนา กระบวนการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการที่ไดมาตรฐานสุขอนามัยและเปนไปตามกฎกติกา สากล การสงเสริมการจัด
ระเบียบเรือประมงเขาสูระบบการควบคุมไดอยางถูกตองมีมาตรการควบคุมและเฝา ระวังการประมง IUU ที่มี
ประสิทธิภาพข้ึนไปจนถึงการพัฒนาระบบการตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) ของ สินคาประมง รวมทั้ง
สงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑอาหารทะเลที่หลากหลายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และ
ชุมพร

3. สงเสริมการทําการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อสรางความสามารถในการพึ่งพา ตนเองและความ
มั่นคงทางดานรายไดใหกับเกษตรกรรายยอย โดยเฉพาะการทําเกษตรและเลี้ยงสัตว ผสมผสานรวมกับการปลูก
ยางพาราปาลมน้ํามันและไมผล สงเสริมการปลูกพืชพันธุดี (ไมผล และพืชผัก รวมทั้งพืชเศรษฐกิจอ่ืน) ที่คํานึงถึง
ความสอดคลองกับความตองการของตลาด โดยการเพิ่มคุณภาพการเกษตร ใหไดมาตรฐานเกษตรอินทรีย พัฒนา
แหลงน้ําเพื่อสนับสนุนการทําการเกษตรผสมผสาน

4. สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟารม อยางเปนระบบ
โดยเฉพาะในกลุมเกษตรกรรุนใหมเพื่อพัฒนาไปสูการเปนเกษตรกรมืออาชีพ ( Smart Farmer) โดยสนับสนุนการ
รวมกลุมเกษตรกร การสรางและพัฒนาความเขมแข็งขององคกร/สถาบันเกษตรกร และพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ
ชุมชนหรือสหกรณการเกษตร สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต และบริหารจัดการฟารมอยางเปน
ระบบรวมทั้งสนับสนุนการเขาถึงแหลงความรูและแหลงเงินทุนที่เปนธรรม และทั่วถึง ยกระดับสินคาและผูประกอบการ
ใหมีความสามารถในการแขงขัน เชื่อมโยงเครือขายในรูปแบบ คลัสเตอร สรางความเชื่อมโยงธุรกิจชุมชนและ SMEs
สงเสริมการพัฒนาธุรกิจ Startup และสงเสริมการพัฒนา ตามแนวทางประชารัฐ

5. วางระบบปองกันและแกไขปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่เปนฐาน
ปจจัยการผลิตทางการเกษตรของภาคเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศใหเกิดความยั่งยืน อาทิ พื้นที่ปาที่เปนแหลงตนน้ํา
ดิน แหลงน้ํา ชายฝง รวมทั้งพื้นที่ปาชายเลน ซึ่งเปนแหลงที่อยูอาศัยและอนุบาล สัตวน้ําวัยออน โดยอาศัยความ
รวมมือของชุมชนในการปองกันอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง การวางระบบปองกันและแกไขปญหา
อุทกภัยในพื้นที่ที่เกิดน้ําทวมซ้ําซาก อาทิ พัทลุง และนครศรีธรรมราช



ทิศทางการพัฒนาภาคใตชายแดน

1. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา
ภาคใตชายแดนพึ่งพิงภาคการเกษตร โดยมีพืชเศรษฐกิจหลัก ยางพารา ปาลมน้ํามัน และไมผล ซึ่งยังใช

รูปแบบการผลิตแบบดั้งเดิม และมีการแปรรูปข้ันตนเพื่อการสงออก ทําใหไดรับผลกระทบจากความผันผวน ของ
ราคา นอกจากนี้ภาพลักษณความไมปลอดภัยจากเหตุการณความไมสงบ สงผลตอภาวะการคาและ การลงทุน
อยางไรก็ดี ภาคใตชายแดนเปนแหลงทําการประมงที่สําคัญของประเทศ เนื่องจากมีทรัพยากร ที่อุดมสมบูรณและมี
แหลงทองเที่ยวที่สวยงาม รวมทั้งมีพื้นที่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และเมืองชายแดน มีจุดที่ตั้งที่ไดเปรียบในการ
เชื่อมโยงการพัฒนาระหวางพื้นที่ภาคใตและมาเลเซียรวมทั้งสิงคโปร ประกอบกับ ปจจุบันรัฐบาลอยูระหวางดําเนิน
โครงการเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อพัฒนา อุตสาหกรรมเกษตร อําเภอหนองจิก การ
พัฒนาการคาและการทองเที่ยว อําเภอสุไหงโก-ลก และอําเภอเบตง เพื่อสรางงาน และรายไดใหกับประชาชน
ควบคูไปกับการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน

1.1 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
“เปนแหลงผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สําคัญของประเทศ และเปนเมือง

ชายแดนเชื่อมโยงการคาและการทองเที่ยวกับพื้นที่ภาคใตและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียและ สิงคโปร”
1.2 วัตถุประสงค

1.2.1 เพื่อพัฒนายกระดับการผลิตและการแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตรหลัก1.2.2
เพื่อพัฒนาเมืองชายแดน (สุไหงโก-ลก และเบตง) ใหเปนศูนยกลางการคา การทองเที่ยว
1.2.3 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดานรายได การศึกษา และสาธารณสุข

1.3 เปาหมาย และตัวชี้วัด
1.3.1 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคเพิ่มข้ึน
1.3.2 มูลคาการคาชายแดนเพิ่มข้ึน
1.3.3 รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มข้ึน
1.3.4 อัตราตายมารดาและทารกลดลง

1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใตชายแดน ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพื่ อ

สรางความมั่นคงใหกับภาคการผลิต
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง ใหเปนเมืองการคาและเมืองทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน



ยุทธศาสตรที่มีความสอดคลองกับดานปศุสัตว

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพื่อสรางความม่ันคงใหกับ ภาค
การผลิต

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
1.1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ปาลมนํ้ามัน มะพราว และไมผล

โดยการสนับสนุนการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปลูก การบํารุงรักษา พัฒนายางสายพันธุที่เหมาะสมกับ
พื้นที่ เพื่อเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยตอไรและลดตนทุนการผลิต และการเก็บเก่ียวผลผลิต รวมทั้งการแปรรูปและ เพิ่มมูลคา
ผลผลิต ประกอบดวย

(1) ยางพารา ผลิตภัณฑยางข้ันตน ข้ันกลาง อาทิ ยางแทง ยางเครฟ และ ยางคอมปาวด เพื่อยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานที่สอดคลองกับความตองการของตลาด ตลอดจนอุตสาหกรรม ปลายน้ํา เชน อุตสาหกรรมการ
ผลิตผลิตภัณฑที่ใชในงานวิศวกรรม (แผนยางปูพื้น ยางรองหมอนรางรถไฟ และยางรองคอสะพาน) และวัสดุ
ทางการแพทย (วัสดุจัดฟน ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย และสายน้ําเกลือ) ตลอดจนสงเสริมการผลิตเฟอรนิเจอรไมยาง
ที่มีดีไซนที่ทันสมัยและมีมูลคาสูง

(2) ปาลมนํ้ามัน สงเสริมการดําเนินธุรกิจปาลมน้ํามันของกลุมสหกรณ และกลุมเกษตรกร สงเสริมการ
จัดตั้งอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล ข้ันตนและข้ันปลายแปรรูปปาลมน้ํามัน ครบวงจรเพื่อรองรับผลผลิตที่มีแนวโนม
เพิ่มข้ึนในอนาคต

(3) มะพราว การพัฒนาและสนับสนุนการปลูกมะพราวพันธุดี โดยขยาย พื้นที่การปลูกมะพราวพันธุดี
ทั้งมะพราวน้ําหอม และมะพราวผลแก เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการแปรรูปมะพราว อาทิ มะพราวน้ําหอมกระปอง
น้ํากะทิสด และกะทิกระปอง จําหนายเพื่อการบริโภคในประเทศและสงออก รวมทั้งสงเสริมการทําน้ํามันมะพราว
สกัดเย็น เพื่อใชในธุรกิจสปา และเครื่องสําอาง

(4) ไมผล (ทุเรียน ลองกอง) สงเสริมการผลิตทุเรียนพันธุดีในพื้นที่ จังหวัดยะลา โดยเฉพาะพันธุ
หมอนทอง ชะนี และกานยาว และสงเสริมการปลูกทุเรียนพันธุพื้นเมืองที่มี รสชาติโดดเดน และลองกองพันธุดีใน
จังหวัดนราธิวาส ใหผลผลิตมีคุณภาพไดมาตรฐานการสงออก โดยใชเทคโนโลยี การผลิตตั้งแตระบบการปลูก การ
บํารุงรักษา การเก็บเก่ียว ระบบการคัดแยกคุณภาพ (Food Processing Technology) พัฒนาบรรจุภัณฑที่ได
มาตรฐาน มีระบบโลจิสติกสทั้ง Cool Chain และ Cold Chain ในการ เก็บรักษาผลผลิต และการแปรูปเพื่อเพิ่ม
มูลคา รวมทั้งการพัฒนา Young Farmer ใหเปน Smart Farmer ที่มีความสามารถในการบริการจัดการฟารมและมี
ศักยภาพดานการตลาดที่เปนทั้งผูผลิตและผูจําหนายโดยตรง และการรวมกลุมเปนวิสาหกิจและ SMEs จําหนายผาน
ระบบการตลาดออนไลน (E-Commerce) และสงออก ไปยังประเทศเพื่อนบาน

1.2) พัฒนาระบบตลาดกลางสินคาเกษตร (ยางพารา ปาลมน้ํามัน) ใหสามารถ เปนแหลงอางอิงราคา
และศูนยกลางการซื้อขายของเกษตรกรในพื้นที่ โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหสามารถเชื่อมโยงแหลง
ซื้อขายทั้งในและตางประเทศ

1.3) สงเสริมใหเกษตรกรกรรายยอยปรับระบบการผลิตใหสามารถพึ่งพา ตนเองได อาทิ การทํา
เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม การปลูกพืชแซมยาง การปลูกพืชรวมยาง และสราง
เครือขายเพื่อความรวมมือดานการผลิตและการตลาด เพื่อเพิ่มรายไดและลดความเสี่ยงจากความผันผวนดาน



ราคายางพาราและปาลมน้ํามันซึ่งเปนแหลงรายไดหลักของเกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งเสริมสรางความรูในการ วาง
แผนการผลิตและบริหารจัดการฟารมอยางเปนระบบเพื่อพัฒนาไปสูการเปนเกษตรกรมืออาชีพ ( Smart Farmer)
และยกระดับเกษตรกรรายยอยไปสูผูประกอบการธุรกิจเกษตรมืออาชีพ (Smart Entrepreneur)

2. ยกระดับอุตสาหกรรมประมงการเพาะเลี้ยงกุงและสัตวนํ้าชายฝง เพื่อการ สงออกและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ในพื้นที่จังหวัดปตตานี และนราธิวาส โดยพัฒนาเพื่อยกระดับศูนยวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหเปนศูนย
กระจายพันธุสัตวน้ําที่มีคุณภาพสงเสริมใหมีการพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการฟารม (Good Agriculture Practice
: GAP และ Code of Conduct : CoC) รวมทั้งกระบวนการ ผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีสุขอนามัยที่ไดมาตรฐาน
และเปนไปตามกฎและกติกาสากล ตลอดจนการพัฒนา ระบบตลาด รวมทั้งสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร
ทะเลที่หลากหลายและไดมาตรฐานสามารถสราง มูลคาเพิ่มทางการตลาดและเปนแหลงรายไดที่สําคัญใหกับภาคใต
ไดอยางยั่งยืน สงเสริมผลิตภัณฑที่ตอบสนอง ตอตลาดเฉพาะ (Niche Market)

3. สงเสริมการเลี้ยงปศุสัตว สงเสริมการเลี้ยงปศุสัตวเพื่อเพิ่มความมั่นคงดานอาหาร และสรางอาชีพ
และเพิ่มรายไดในจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส และ โดยการวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุดีเพื่อ เพิ่มปริมาณสัตวที่มี
พันธุกรรมดี และกระจายพันธุดีไปยังเกษตรกร การสงเสริมและขยายการเลี้ยงไกเบตง โคเนื้อ และแพะ ใหเพียงพอ
ตอการบริโภคในพื้นที่ และสนับสนุนโรงชําแหละที่ไดมาตรฐานและถูกหลักสุขอนามัย และสงเสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม อาทิ นมแพะพาสเจอรไร ไอศกรีม และเครื่องสําอาง

4. พัฒนาเกษตรกรรุนใหม (young Smart Farmer) รวมทั้งสนับสนุนกลุม สถาบัน เกษตรกรใน
พื้นที่ใหเปนผูบริหารจัดการธุรกิจการเกษตรอยางครบวงจร (Smart Farming) โดยใชเทคโนโลยี สารสนเทศที่
ทันสมัยในการจัดทําฐานขอมูลเพื่อการวางแผนการผลิตและการตลาด ตลอดจนองคความรูและ เครือขาย หนวย
งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เก่ียวของ เพื่อใหสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงไดอยางมี ประสิทธิภาพและลด
ปญหาขอจํากัดในการเขาถึงแหลงทุน

5. สงเสริมการใชประโยชนจากเทคโนโลยีชีวภาพ (Applications of Biotechnology) ใน
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิตดานอาหาร รวมทั้งผลิตภัณฑรูปแบบใหม เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับหวงโซคุณคาการผลิตภาคเกษตรของภาค

6. สงเสริมการสรางตราสินคา (Brand) ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะสินคา ที่ใชวัตถุดิบทาง
การเกษตรที่เปนอัตลักษณประจําถ่ินในการประกอบอาหาร อาทิ ไกเบตง และปลากุเลา เพื่อเพิ่มมูลคาและรองรับ
การทองเที่ยวเชิงอาหาร

7. พัฒนาพื้นที่อําเภอหนองจิกตอเน่ืองอําเภอเมืองปตตานี ใหเปนเขตอุตสาหกรรม เกษตรแปรรูป
ปาลมน้ํามัน ยางพารา มะพราว และอุตสาหกรรมแปรรูปประมงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

8. สนับสนุนการปรับปรุงทาเทียบเรือปตตานีใหมีมาตรฐาน สามารถรองรับการ ขนสงสินคา
Feeder ไปยังทาเรือของมาเลเซียและอินโดนีเซียได และการปรับปรุงรองน้ําเพื่อรองรับเรือขนาด ใหญสําหรับทํา
เรือปตตานีและทําเรือจังหวัดนราธิวาส





สําน ักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ (สศช.)
962 ถนนกรุงเกษม เขตปอมปราบฯ กทม. 10100

โทรศ ัพท 02-280-4085 ตอ 6201 6206-7

สําน ักพ ัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
สําน ักพ ัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหน ือ (สพน.)

ศ ูนยราชการจงัหวัดเชียงใหม ถนนโชตนา ตําบล
ชางเผ ือก อําเภอเมืองเช ียงใหม จังหวัดเชียงใหม

๕๐๓๐๐
โทรศ ัพท ๐๕๓–๑๑๒-๖๘๙–๙๒

สําน ักพ ัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉ ียงเหนือ (สพอ.)
๑๑๕/๑๕๗ หมู ๑๔ ถนนมิตรภาพ

ตำบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก น จังหว ัด
ขอนแก น ๔๐๐๐๐

โทรศ ัพท ๐๔๓–๒๓๖-๗๘๔
สําน ักพ ัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง (สพก.)

(ภาคกลางและภาคตะวันออก) ๘๘/๓๘
หมู ๔ ตําบลตลาดขว ัญ

อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศ ัพท ๐๒-๕๒๖-๗๐๗๔-๕

สําน ักพ ัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต  (สพต.)
(ภาคใต และภาคใต ชายแดน) ๑๗๐/๘

ถนนกาญจนวนิช ตําบลเขารูปชาง          อําเภอ
เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐

โทรศ ัพท ๐๗๔-๓๑๒-๗๐๒



4.2 หลักเกณฑการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณฯ ประจําป 2562
หลักเกณฑการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง เงินนอกงบประมาณ

หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สภากาชาดไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
และงบประมาณแผนงานบูรณาการตามที่ไดรบัมอบหมาย

1. งบประมาณคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง รวมทั้งคาจางที่ปรึกษาเพื่อใหไดมาซ่ึงการลงทุน
ในทุกงบรายจาย ทุกแผนงาน (แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตรและแผนงานบูรณาการ)

1) การพิจารณาใหใชหลักงบประมาณฐานศูนย (Zero–based)
2) เปนรายการที่สอดคลองกับภารกิจของสวนราชการ ใหความสําคัญกับความตอเนื่องในการบริหาร

ราชการแผนดิน ควบคูกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรและนโยบายเรงดวนที่สําคัญของรัฐบาล
3) ใหความสําคัญกับการกําหนดเปาหมายและงบประมาณที่เหมาะสม มีความจําเปน สอดคลองกับ

สถานการณปจจุบัน มีศักยภาพในการใชจายงบประมาณ โดยพิจารณาจากผลงานและผลการใชจายงบประมาณป
ปจจุบันประกอบดวย งบประมาณไมซ้ําซอนกับหนวยงานอ่ืน

4) มีความพรอมในการดําเนินงาน
- คาครุภัณฑ มีคุณลักษณะเฉพาะ มีประมาณราคาหรือผลการสอบราคามีสถานที่หรือพื้นที่พรอม

รองรับครุภัณฑ รวมทั้งมีการตรวจสอบและดําเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวของแลว
- มีการกําหนดกรอบอัตราครุภัณฑที่มีการขอรับการจัดสรรงบประมาณในวงเงินสูง หรือปริมาณมาก

เชน ครุภัณฑยานพาหนะ ครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑวิทยาศาสตร ครุภัณฑสํานักงานใหม และครุภัณฑที่เปน
การจัดชุด เชน ครุภัณฑประจําดานศุลกากร ครุภัณฑประจําหองเรียน พรอมกรอบความตองการ ไดรับการจัดสรร
แลวจํานวนเทาใด และจะจัดซื้อในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 อีกจํานวนเทาใด เปนการจัดซื้อใหมหรือทดแทน (แสดง
ในภาพรวมไมจําแนกจังหวัด)

- คาที่ดินและสิ่งกอสราง มีรายละเอียดแบบรูปรายการและประมาณราคา มีสถานที่หรือพื้นที่พรอม
ที่จะดําเนินการ รวมทั้งมีการตรวจสอบและดําเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวของแลว

5) รายการครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่มีราคามาตรฐาน ใหพิจารณาปรับลดตามราคามาตรฐาน
ปจจุบัน กรณีครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง นอกบัญชีราคามาตรฐานใหเปนไปตามราคาที่สํานักงบประมาณเคย
อนุมัติ หรือตามราคาที่สวนราชการเคยจัดหา หรือตามผลการสอบราคาหรือสอดคลองกับราคาตลาดเพื่อเปนการ
ประหยัดงบประมาณ ครุภัณฑคอมพิวเตอรใหปรับลดตามเกณฑราคามาตรฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

6)  สําหรับครุภัณฑทดแทน  รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทนใหทดแทนเฉพาะที่มีอายุการใชงาน
เกินกวา 7 ป รายการครุภัณฑยานพาหนะใหทดแทนเฉพาะรถยนตที่มีอายุการใชงานเกินกวา 12 ป ณ สิ้น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑยานพาหนะประเภทรถยนตขับเคลื่อน 4 ลอ ใหจัดสรรเฉพาะในพื้นที่สูงหรือ
ทุรกันดารเทานั้น

7)  การจัดหารระบบคอมพิวเตอรที่เปนรายโครงการหรือรายการที่เปนวงเงินรวมไมไดจําแนกประเภท
ครุภัณฑหรือรายละเอียดประเภทรายการ ใหเสนอรายละเอียดประกอบพรอมวงเงิน และที่มาของวงเงิน เชน ตาม
ราคามาตรฐาน หรือตามใบเสนอราคา (ตามเอกสารแนบ)

8) รายการสิ่งกอสราง  ที่ผูกพันงบประมาณตามสัญญา หรือ ผูกพันงบประมาณตามมาตรา 23 ให
ตรวจสอบผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย และเงินที่กันไวเบิกจายเหลื่อมปมาเปรียบเทียบกับแผนการ
ดําเนินงานที่ตั้งงบประมาณป 2562 โดยใหตั้งงบประมาณไมเกิน 8 เดือน(ถึงเดือนพฤษภาคม 2562) ยกเวนกรณี



เปนปสุดทายใหตั้งงบประมาณไมเกิน 10 เดือน (ถึงเดือนกรกฎาคม 2562) หากมีผลการดําเนินงานลาชากวาที่
กําหนดไวและคาดวาไมสามารถใชจายไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหปรับลดงวดงานงวดเงินให
สอดคลองกับขอเท็จจริง

กรณีทราบผลประกวดราคาแลว หากเปนรายการที่แลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหปรับลด
งบประมาณตามผลการประกวดราคา แตหากมีการผูกพันงบประมาณในปตอไป ใหปรับงบประมาณตามแผนการ
ใชจายตาม TOR ของผลการประกวดราคา

9) รายการคาที่ดิน  หากไมมีพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน หรือรายชื่อประชาชนที่ยอมรับคาชดเชยจาก
การเจรจาปรองดอง ใหพิจารณาปรับลดได

กรณีมีพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินและไดมีการสํารวจประเมินคาชดเชยที่ดินและหรือสิ่งกอสราง
สามารถระบุพื้นที่การจายคาชดเชยได ใหพิจารณาแผนการใชจายงบประมาณและเงินที่กันไวเบิกจายเหลื่อมปมา
พิจารณาประกอบดวย

10)  รายการคาจางที่ปรึกษาเพื่อใหไดมาซึ่งการลงทุน  ใหพิจารณาอัตราคาใชจายใหเปนไปอยาง
ประหยัด และเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องหลักเกณฑราคากลางการจางที่ปรึกษา สามารถเบิกจายไดใน
ปงบประมาณ โดยระยะเวลาไมเกิน 9 เดือน ทั้งนี้หากลักษณะงานไมมีความจําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
หรือใชเทคโนโลยีชั้นสูง หรือใชกําลังคนจํานวนมาก ใหปรับลดหรือใหหนวยงานดําเนินการเอง
2.2 หลักเกณฑการปรับลดงบประมาณคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง รวมทั้งคาจางที่ปรึกษาเพื่อใหไดมา

ซ่ึงการลงทุน ที่ตั้งงบประมาณไวในงบลงทุน งบเงินอุดหนุน หรืองบรายจายอ่ืน ทุกแผนงาน (แผนงาน
พื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตรและแผนงานบูรณาการ)

1) ผลการประกวดราคาต่ํากวางบประมาณที่ตั้งไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
2) ผลการดําเนินงานลาชากวาที่กําหนดไวและคาดวาไมสามารถใชจายไดทัน

ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) ปรับลดราคามาตรฐาน หรือ ราคาที่เคยจัดซื้อหรือตามแนวทางที่กําหนด
4) หมดความจําเปน หรือไดใชเงินเหลือจายดําเนินการไปแลวหรือยกเลิกโครงการ
5) ประหยัดคาใชจายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับลดเปาหมายหรือจํานวนที่จัดซื้อจัดจาง
6) ปรับลดโครงการ/รายการ ที่ยังไมมีความพรอม ความชัดเจนในการดําเนินงาน
7) ปรับลดอัตราคาใชจายตอหนวยตามหลักเกณฑ แนวทางที่สํานักงบประมาณหรือคณะกรรมธิการฯ

กําหนด เชน คาใชจายฝกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว
เปนตน

8)  ปรับลดรายการที่มีการดําเนินการซ้ําซอนกันระหวางหนวยงาน เชน การฝกอบรมสัมมนา
9)  ปรับรายการที่ไมสอดคลองกับภารกิจ หนาที่ของหนวยงาน หรือไมใชกรณีที่มีพันธะผูกพัน/ขอตกลง
10)  กรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 1) - 10) (ระบุ)



แนวทางการพิจารณาคณะอนุกรรมาธิการฝกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการ
คาจางทีป่รึกษา การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี คาเชา คาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศ
งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอ่ืน องคการมหาชน หนวยงานในกํากับ รัฐวิสาหกิจ

กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน และงบประมาณแผนงานบูรณาการตามที่ไดรบัมอบหมาย
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562

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

1. แนวทางการพิจารณา
1) ใหความสําคัญตอการดําเนินภารกิจของหนวยงานที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

2) การจัดสรรงบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมายและภารกิจในการดําเนินงานของหนวยงาน
และพิจารณาเหตุผลความจําเปน ความคุมคา ผลการดําเนินงาน และผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับตามแนวทางใน
การใชจายงบประมาณในการสนับสนุนการดําเนินงานอันเปนประโยชนตอประเทศ

3) พิจารณาการใชจายงบประมาณในปที่ผานมา  และคาดวาหนวยงานจะสามารถใชจายงบประมาณใน
ป พ.ศ. 2562 ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากผลการเบิกจาย วงเงินงบประมาณคงเหลือ  การกันเงิน
เบิกจายเหลื่อมป  และการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในปที่ผานมาจากกรมบัญชีกลาง

4) พิจารณารายการตาง ๆ ใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน  รวมทั้งพิจารณาไมใหมีความซ้ําซอน
กับรายการที่มีการดําเนินการไปแลว  ซึ่งเกิดจากการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณป พ.ศ. 2561 หรือเกิดจากการ
ปรับแผนตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2561

5) พิจารณาภาพรวมงบประมาณของงบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอ่ืน ที่ไดรับจัดสรร
งบประมาณในป พ.ศ. 2562
ดานการฝกอบรมและสัมมนา

1) การจัดการฝกอบรม สัมมนา ของทุกหนวยงานควรกําหนดเปาหมายใหชัดเจน ไมซ้ําซอน  ทั้งดาน
จํานวนคน หลักสูตร และระยะเวลา รวมทั้งในแตละหลักสูตรควรตองตอบสนองตอภารกิจหลักของหนวยงาน โดย
จะตองคํานึงถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับและความคุมคาของการใชจายงบประมาณ (ประหยัด ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล)

2) พิจารณาใชสถานที่ราชการ และวิทยากรควรเปนบุคลากรของรัฐเปนลําดับแรก รวมทั้งควรพิจารณา
จํานวนคน และระยะเวลาการอบรมสัมมนาใหเหมาะสมโดยคํานึงถึงประโยชนที่จะไดรับ  ทั้งนี้  หนวยงานที่มี
สถานที่จัดฝกอบรมของตนเอง ควรใชสถานที่ของหนวยงานเปนหลัก หากไมมีสถานที่ของตนเองอาจขอความ
รวมมือใชสถานที่จากภาคราชการดวยกัน เพื่อเปนการใชสถานที่ราชการอยางคุมคา

3) ควรมีการบูรณาการแผนหรือหลักสูตรการฝกอบรมระหวางหนวยงานภายในกระทรวง กรณีมี
หลักสูตรที่มีความสอดคลองและมีกลุมเปาหมายเดียวกัน เพื่อเปนการประหยัดงบประมาณและลดความซ้ําซอน

4) การจัดฝกอบรม สัมมนา ใหแกบุคคลภายนอก ทั้งบุคลากรในภาคเอกชนและผูประกอบการ ควรใหมี
การสมบทคาใชจายตามความเหมาะสม เชน คาที่พัก คาพาหนะ

5) การจัดฝกอบรมเพื่อใหความรูพื้นฐานแกประชาชน ควรปรับวิธีการและรูปแบบการฝกอบรมใหการ
จัดเปนแบบการเรียนรูดวยตนเอง โดยทําเปนชุดความรูไวในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส

6) หลักสูตรการฝกอบรมที่จัดใหมีการศึกษาดูงานในตางประเทศ  ควรพิจารณาใหเปนไปอยางเหมาะสม
และประหยัด โดยคํานึงถึงปจจัยที่มีผลตอคาใชจาย เชน ระยะเวลาการศึกษาดูงาน กลุมประเทศ อัตราชั้นคา
โดยสารเครื่องบิน เปนตน และใหดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การพัฒนา



บุคลากรภาครัฐโดยจัดหลักสูตรฝกอบรมของหนวยงานตาง ๆ (ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวน
ที่สุด ที่ นร 0506/ว 160 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559)  ดังนี้

(6.1) ควรเนนการดูงานในประเทศ ตามสถานที่และกิจกรรมเปาหมายที่เหมาะสม เชน โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

(6.2) หากเปนการดูงานในประเทศเพื่อนบานบริเวณพื้นที่ชายแดน ควรพิจารณาการพักคางใน
ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนใหผูมีรายไดนอยและผูประกอบธุรกิจตามแนวชายแดนไดดําเนินธุรกิจชุมชนและได
ประโยชนจากการดูงาน

(6.3) ในกรณีจําเปนตองดูงาน ณ ตางประเทศ เพื่อประโยชนในเชิงเปรียบเทียบหรือศึกษาจาก
ตนแบบ ใหพิจารณาการเรียนรูจากประสบการณของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน หรือบวกสาม ไดแก
สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุน เกาหลีใต เปนลําดับแรก
ดานการโฆษณาเผยแพรและประชาสัมพันธ

1) การตั้ งงบประมาณเพื่อการประชาสัมพันธ สวนราชการตองกําหนดวัตถุประสงคและ
กลุมเปาหมายไวอยางชัดเจน เชน ตองการสรางความเขาใจเรื่องใด หรือตองการเผยแพรงาน กิจกรรมที่ไดจัดทํา
ข้ึนแกประชาชนกลุมใด โดยมีการจัดทําแผนการดําเนินงานไวลวงหนาและอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ตองสอดคลองกับ
ภารกิจ พันธกิจของหนวยงาน และเหมาะสมกับเรื่องที่จะดําเนินการประชาสัมพันธ

2) พิจารณาประเภทของสื่อในการประชาสัมพันธ จะตองเหมาะสมกับประชากรกลุมเปาหมาย โดย
ตองกําหนดคาใชจายในการดําเนินงาน การเลือกชวงระยะเวลาและความถ่ีในการประชาสัมพันธ ใหเหมาะสม
โดยเฉพาะการใชสื่อทางวิทยุ โทรทัศน ควรพิจารณาใชสื่อที่เปนของรัฐเปนอันดับแรก

3) การเผยแพรประชาสัมพันธ หนวยงานควรคํานึงถึงการเขาถึงสื่อไดงายของกลุมเปาหมาย ทั้งนี้
ควรกระจายการประชาสัมพันธไปยังสื่อตาง ๆ เพื่อประโยชนในการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน

4) การตั้งงบประมาณเพื่อการประชาสัมพันธ และเผยแพรผลงานของหนวยงานภาครัฐควรปรับปรุง
เทคนิคหรือวิธีการใหมีความทันสมัย เปนสากล ประชาชนสามารถเขาถึงไดงายและสะดวก โดยใหความสําคัญกับ
การประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานผานทางเว็บไซตของหนวยงาน ซึ่งจะสามารถชวยลดคาใชจายดานการ
ประชาสัมพันธโดยรวมได

5) การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ การเสริมสรางความรูตามแผนงาน โครงการตาง ๆ ควร
พิจารณาตามความเหมาะสม โดยใหหนวยงานดําเนินการเองแทนการจางเอกชน

6) การจัดทําแผนพับเพื่อแจกจาย ควรพิจารณากลุมเปาหมายที่จะไดประโยชนเปนสําคัญ ไมควรทํา
ในลักษณะแจกจายทั่วไป
ดานการจางทีป่รึกษา

1) เปนโครงการตามอํานาจหนาที่โดยตรง หรือเปนโครงการที่ไดรับมอบหมายเชิงนโยบายที่
ตอบสนองวัตถุประสงค ภารกิจ วิสัยทัศนของหนวยงานและมีทิศทางที่สอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของ
กระทรวงและนโยบายรัฐบาล รวมทั้งเปนโครงการที่หนวยงานอ่ืนสามารถนําองคความรูไปบูรณาการได

2) เปนโครงการที่มีความจําเปน สามารถนํามาใชประโยชนในการปฏิบัติงานไดจริง เพื่อใหผลการ
จางที่ปรึกษามีความคุมคา

3) เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคกอใหเกิดองคความรูหรือนวัตกรรมใหมที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลง
ภายในองคกรหรือมีผลกระทบตอภายนอกองคกรหรือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

4) เปนโครงการที่เขาลักษณะ ดังนี้
- เปนโครงการสําคัญเพื่อแกไขปญหาของประเทศ
- เปนโครงการตามนโยบายสาํคัญของรัฐบาล
- เปนโครงการที่อยูในความสนใจของประชาชน



- เปนโครงการที่ตองใชองคความรูเฉพาะทางหรือมีเทคนิคซับซอน ตองใชความชํานาญ
พิ เศษที่บุ คลากรของหน วยงานไมสามารถดํา เนินการได เอง โดยควรพิ จารณา
สถาบันการศึกษาระดับสูงทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกอนการพิจารณาบริษัทเอกชน

ยกเวนการจางที่ปรึกษาดานกฎหมายเพื่อการรางหรือพัฒนากฎหมาย หนวยงานควรใชบริการจาก
หนวยงานของรัฐที่ใหบริการโดยไมคิดคาใชจาย เชน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ปรึกษาดานกฎหมายของ
รัฐสภา  กรมพระธรรมนูญ  เปนตน

5) ใหหนวยงานพิจารณาเลือกจางที่ปรึกษาไทยที่มีความรูความสามารถในดานที่เก่ียวของกอนเปน
ลําดับแรก  แตหากมีความจําเปนและไมอาจจัดจางที่ปรึกษาไทยที่เหมาะสมได  ใหจางที่ปรึกษาตางประเทศไดใน
กรณีดังตอไปนี้ (ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 55 ลงวันที่ 12 เมษายน 2550)

- กรณีเปนการจางที่ปรึกษา โดยใชงบประมาณจากแหลงเงินชวยเหลือหรือเงินกูซึ่งมีการ
กําหนดเงื่อนไขใหพิจารณาจางที่ปรึกษาตางประเทศ

- กรณีไดรับการยืนยันเปนหนังสือจากศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลังวาไมมีที่
ปรึกษาไทยในสาขาบริการหรืองานนั้น  และไมมีที่ปรึกษาของสถาบันการศึกษาของรัฐสามารถใหบริการได

- กรณีเปนการจางที่ปรึกษาของสวนราชการในตางประเทศ หรือมีกิจกรรมที่ตองปฏิบัติใน
ตางประเทศ โดยหากไมเปนไปตามกรณีขางตน และมีความจําเปนตองจางที่ปรึกษาตางประเทศ ใหเสนอรัฐมนตรี
พิจารณา

6) คาใชจายในการจางที่ปรึกษาเพื่อใหไดมาซึ่งองคความรู และไมมีลักษณะเปนงานประจํา ซึ่งเปน
รายการที่กําหนดไวในงบเงินอุดหนุนหรืองบรายจายอ่ืน ใหพิจารณาตั้งงบประมาณในขอบเขตของงานที่สามารถ
เบิกจายไดภายในปงบประมาณเทานั้น

7) การจางที่ปรึกษาในสวนหัวหนาโครงการควรมีประสบการณ ระหวาง 10 – 20 ป สําหรับ
นักวิชาการ/ผูเชี่ยวชาญ ควรมีประสบการณ ระหวาง 5 - 10 ป  โดยใหพิจารณาจางสถาบันวิชาการของรัฐ หรือ
องคกรที่ปรึกษาของรัฐเปนลําดับแรก ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงคุณสมบัติและประสบการณใหเหมาะสมกับลักษณะงาน
ของโครงการ เพื่อเปนการประหยัดงบประมาณ
ดานการเดินทางไปราชการตางประเทศ

1) การเดินทางไปราชการตางประเทศจะตองตอบสนองตอภารกิจหลักของสวนราชการฯ และมี
ความจําเปน ดังตอไปนี้

(1.1) จัดสงผูแทนรัฐบาล  คณะผูแทนรัฐบาล  หรือคณะผูแทนเขารวมประชุม ปรึกษาหารือ
เจรจาธุรกิจ  และดูงาน  โดยมีวัตถุประสงค  ดังนี้

- เพื่อประสานความรวมมือและสงเสริมนโยบายตางประเทศเชิงรุกในดานเศรษฐกิจ การคาการ
ลงทุน การเมือง สังคมและวัฒนธรรม และดานอ่ืน ๆ ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีกับนานาประเทศ

- เพื่อสงเสริมและขยายลูทางการคา การลงทุน เศรษฐกิจ และการบริการกับนานาประเทศ
- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักธุรกิจไทยและสนับสนุน แนวทางแกไขปญหาและอุปสรรค

ทางการคาระหวางกัน
(1.2) จัดสงผูแทนหรือคณะผูแทนเขารวมประชุม/สัมมนา ตามภารกิจของสวนราชการฯ ใน

ฐานะคณะกรรมการ กรรมการ คณะทํางาน สมาชิก ขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศ และไดรับเชิญจาก
นานาประเทศ เพื่อพัฒนา เพิ่มพูน แลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณระหวางประเทศ

(1.3) จัดการประชุมหรือการรวมเปนเจาภาพจัดการประชุมระหวางประเทศ ซึ่งสวนราชการฯ
ดําเนินการตามภารกิจและหรือตามนโยบายรัฐบาล



2) พิจารณาตั้งงบประมาณคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ  เฉพาะกรณีที่มีพันธะ
ผูกพันที่ชัดเจน เชน  กรณีที่มีขอผูกพัน/ขอตกลงกับองคกร  หรือหนวยงานระหวางประเทศ  โดยพิจารณา
ระยะเวลาและจํานวนบุคลากรที่เดินทางเทาที่จําเปน

3) การตั้งงบประมาณคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ ควรตองระบุประเทศใหชัดเจน
ไมควรระบุเปนกลุมประเทศ

ดานกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน รัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน
1) ใหตรวจสอบงบดุลและสถานะเงินสดคงเหลือ
2) หากมีเงินนอกงบประมาณหรือมีเงินสะสมคงเหลือจํานวนมาก เห็นควรใหพิจารณาใชเงินจาก

แหลงดังกลาวกอนเปนอันดับแรก โดยปรับลดรายการหรือโครงการที่สามารถใชจายจากเงินนอกงบประมาณ
และ/หรือแหลงเงินอ่ืน ๆ ได

1. หลักเกณฑการปรบัลดงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในกรณี ดังตอไปน้ี
1. โครงการ / รายการ ที่ความพรอมยังไมมีความชัดเจน เชน โครงการที่ยังไมมีความชัดเจนวาหนวยงานจะ

ไดรับการพิจารณาใหเปนผูดําเนินการ
2. อัตราคาใชจายการฝกอบรม สัมมนา  โฆษณา ประชาสัมพันธ และคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ตางประเทศใหเปนไปตามเกณฑ/อัตราที่สํานักงบประมาณกําหนด
3. จํานวนกลุมเปาหมายและระยะเวลาในการฝกอบรม สัมมนา บุคลากรสนับสนุน ใหตั้งตามความจาํเปน

และเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับ รวมทั้งใหพิจารณาใชสถานที่ของรัฐเปนลําดับแรก
4. งบประมาณการฝกอบรมสัมมนาที่มีความซ้ําซอนทั้งในดานหลักสูตรและกลุมเปาหมาย
5. คาใชจายในการจัดทําของแจก/ของที่ระลึก เชนกระเปา เสื้อ เปนตน ใหแกผูเขารับการอบรม-ผูจัดอบรม
6. คาใชจายการโฆษณา ประชาสัมพันธ กรณีที่ไมใชภารกิจหลักของหนวยงาน
7. งบประมาณการจัดทํารายงานประจําป ปฏิทิน ไดอารี่
8. การจาง Organizer และสื่อสัญจร (Press Tour) และสื่อหนังสือพิมพ
9. จํานวนและระยะเวลา ในการจางที่ปรึกษาใหเหมาะสมกับลักษณะงานของโครงการเพื่อเปนการประหยัด

งบประมาณ
10. คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศใหตั้ง เฉพาะกรณีที่มีพันธะผูกพันที่ชัดเจน เชน  กรณีที่

มีขอผูกพัน/ขอตกลงกับองคกร  หรือหนวยงานระหวางประเทศ  โดยใหพิจารณาปรับลดระยะเวลาและจํานวน
บุคลากรลงตามความจําเปน

11. โครงการ / รายการวิจัยที่เสนอตั้งไวนอกแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
12. คาจางเหมาบริการ รายการหรือโครงการที่หนวยงานสามารถดําเนินการเองไดหรือสามารถให

หนวยงานอ่ืนดําเนินการแทนได  แทนการจางดําเนินการ
13. ระยะเวลาการจางที่ปรึกษา ในสวนของหัวหนาโครงการ โดยใหมีระยะเวลาในการจางไมเกิน 2 ใน 3

ของระยะเวลาโครงการ



4.3 หลักการจําแนกประเภทหมวดรายจาย
รายจายตามงบประมาณจําแนกออกเปน  2  ลักษณะ  ไดแก
1.  รายจายของสวนราชการ  และรัฐวิสาหกิจ
2.  รายจายงบกลาง

1.  รายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
รายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ หมายถึง  รายจายซึ่งกําหนดไวสําหรับแตละสวนราชการ

และรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ  จําแนกออกเปน  5  ประเภทงบรายจาย  ไดแก
1.1  งบบุคลากร
1.2  งบดําเนินงาน
1.3  งบลงทุน
1.4  งบเงินอุดหนุน
1.5  งบรายจายอ่ืน

1.1  งบบุคลากร หมายถึง  รายจายที่กําหนดใหจายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ  ไดแก รายจาย
ที่จายในลักษณะเงินเดือน  คาจางประจํา  คาจางชั่วคราว  และคาตอบแทนพนักงานราชการ  รวมถึงรายจายที่
กําหนดใหจายจากงบรายจายอ่ืนใดในลักษณะรายจายดังกลาว

1.1.1  เงินเดือน หมายถึง  เงินที่จายใหแกขาราชการและพนักงานของรัฐทุกประเภทเปนรายเดือน
รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังกําหนดใหจายในลักษณะเงินเดือน  และเงินเพิ่มอ่ืนที่จายควบกับเงินเดือน  เชน

(1)  เงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มของประธานรัฐสภา  ประธานวุฒิสภา  และประธานสภา
ผูแทนราษฎร

(2)  เงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มของรองประธานวุฒิสภา  รองประธานสภา ผูแทนราษฎร
และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร

(3)  เงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มของสมาชิกวุฒิสภา  และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(4)  เงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มของประธานศาลรัฐธรรมนูญ  และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(5)  เงินประจําตําแหนงขององคมนตรีและรัฐบุรุษ
(6)  เงินประจําตําแหนงของขาราชการ
(7)  เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงขาราชการการเมือง
(8)  เงินเพิ่มคาวิชา  (พ.ค.ว.)
(9)  เงินเพิ่มพิเศษคาภาษามลายู  (พ.ภ.ม.)
(10)  เงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูซึ่งดํารงตําแหนงครูชางอาชีวศึกษาตามโครงการเงินกูเพื่อพัฒนา

อาชีวศึกษา  (พ.ค.ช.)
(11)  เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ  (พ.ส.ร.)
(12)  เงินเพิ่มประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเปนปกติ
(13)  เงินเพิ่มพิเศษผูทําหนาที่ปกครองโรงเรียนตํารวจ (พ.ร.ต.)
(14)  เงินเพิ่มพิเศษสําหรับขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูในตางประเทศ  (พ.ข.ต.)
(15) เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ
(16)  เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ
(17)  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ



1.1.2.  คาจางประจํา หมายถึง  เงินที่จายเปนคาจางใหแกลูกจางประจําของสวนราชการ  รวมถึงเงิน
ที่กระทรวงการคลังกําหนดใหจายในลักษณะคาจางประจํา  และเงินเพิ่มอ่ืนที่จายควบกับคาจางประจํา  เชน

(1)  เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)
(2)  เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ
(3)  เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับลูกจางประจํา
(4)  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา

1.1.3.  คาจางชั่วคราว หมายถึง  เงินที่จายเปนคาจางสําหรับการทํางานปกติแกลูกจางชั่วคราวของ
สวนราชการ  รวมถึงเงินเพิ่มอ่ืนที่จายควบกับคาจางชั่วคราว

1.1.4  คาตอบแทนพนักงานราชการ หมายถึง  เงินที่จายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานใหแก
พนักงานราชการ  ตามอัตราที่กําหนดคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกําหนด รวมถึงเงินที่กําหนดใหจายใน
ลักษณะคาตอบแทนพนักงานราชการ  และเงินเพิ่มอ่ืนที่จายควบกับคาตอบแทนพนักงานราชการ เชน  เงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ

1.2  งบดําเนินงาน หมายถึง  รายจายที่กําหนดใหจายเพื่อการบริหารงานประจํา  ไดแก  รายจายที่
จายในลักษณะคาตอบแทน  คาใชสอย  คาวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  รวมถึงรายจายที่กําหนดใหจายจากงบ
รายจายอ่ืนใดในลักษณะรายจายดังกลาว

1.2.1  คาตอบแทน หมายถึง  เงินที่จายตอบแทนใหแกผูที่ป ฏิบัติงานใหทางราชการตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด  เชน

(1)  เงินคาเชาบานขาราชการ
(2)  เงินตอบแทนตําแหนงและเงินอ่ืนๆ  ใหแก  กํานัน  ผูใหญบาน  แพทยประจําตําบล

สารวัตรกํานัน  ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ  ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง  อาทิ  เงินชวยเหลือเก่ียวกับ
การศึกษาของบุตร  เงินชวยเหลือในการทําศพ

(3)  คาตอบแทนกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิกอาสารักษาดินแดน  ที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการ
เลือกตั้ง

(4)  คาตอบแทนกรรมการตรวจคะแนน  กรรมการสํารอง  และเสมียนคะแนนในการเลือกตั้ง
(5)  คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางและควบคุมงานกอสรางที่มีคําสั่งแตงตั้งจากทาง

ราชการ
(6)  ค าตอบแทนผูป ฏิบัติ งานด านการรักษาความเจ็บป วยนอกเวลาราชการและใน

วันหยุดราชการ
(7)  เงินรางวัลกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน  และผูชวยผูใหญบาน
(8)  เงินประจําตําแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัย
(9)  เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยขาราชการ
(10)  เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝกอบรมของสวนราชการ
(11)  เงินสมนาคุณอาจารยสาขาวิชาที่ขาดแคลนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
(12)  เงินคาฝาอันตรายเปนครั้งคราว
(13)  เงินคาที่พักผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ
(14)  เงินพิเศษที่จายใหแกลูกจางของสํานักราชการในตางประเทศ ตามประเพณีทองถ่ิน



(15)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(16) เงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถานศึกษาอุดมศึกษา
(17)  เงินคาตอบแทนการสอบ
(18)  คาพาหนะเหมาจาย
(19)  คาเบี้ยประชุมกรรมการ
(20)  คารักษาพยาบาลขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูในตางประเทศ
(21)  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูในตางประเทศ
(22)  เงินตอบแทนพิเศษของขาราชการผูไดรับเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับ
(23)  เงินตอบแทนพิเศษของลูกจางประจําผูไดรับคาจางข้ันสูงของตําแหนง
(24)  เงินตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง
(25)  เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผูปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ

หมายเหตุ รายการที่ไมไดระบุขางตน หนวยงานตองทําความตกลงกับกรมบัญชีกลาง เชน คาตอบแทนอาสาปศุสัตว

1.2.2  คาใชสอย หมายถึง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  (ยกเวนบริการสาธารณูปโภค  สื่อสารและ
โทรคมนาคม)  รายจายที่เก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  และรายจายที่เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายอ่ืน ๆ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  เชน
(1)  คาปกเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อใหราชการไดใชบริการไฟฟา  รวมถึงคาติดตั้ง

หมอแปลง  เครื่องวัด  และอุปกรณไฟฟาซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟา
(2)  คาจางเหมาเดินสายไฟฟาและติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม  รวมถึงการซอมแซม  บํารุงรักษา

หรือปรับปรุงระบบไฟฟา  การเพิ่มกําลังไฟฟา  การขยายเขตไฟฟา
(3)  คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อใหราชการไดใชบริการน้ําประปา  รวมถึงคา

ติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปา  ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของการประปา
(4)  คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม  รวมถึงการซอมแซม

บํารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบประปา
(5)  คาใชจายในการติดตั้งโทรศัพทพื้นฐาน
(6)  คาเชาทรัพยสิน  รวมถึงเงินที่ตองจายพรอมกับการเชาทรัพยสิน  เชน  คาเชารถยนต  คา

เชาอาคารสิ่งปลูกสราง  คาเชาที่ดิน  คาเชารับลวงหนา  ยกเวนคาเชาบาน  และคาเชาตูไปรษณีย
(7)  คาภาษี  เชน  คาภาษีโรงเรือน  เปนตน
(8)  คาธรรมเนียม  ยกเวน  คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ

อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
(9)  คาเบี้ยประกัน
(10)  คาจางเหมาบริการ  เพื่อใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใดซึ่งอยูในความรับผิดชอบของผู

รับจาง  แตมิใชเปนการประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุงครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง
(11)  คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงานใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีที่สวนราชการ

เปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้
1.  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย



2.  คาสิ่งของที่สวนราชการซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ
รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  เชน
(1)  คารับรอง  หมายถึง  รายจายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ
(2)  คารับรองประเภทเครื่องดื่ม
(3)  คาใชจายในพิธีทางศาสนา
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย  อ่ืน ๆ  เชน
(1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ(ในประเทศ) เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ เปนตน
(2)  คาเบี้ยเลี้ยงทหาร  หรือตํารวจ
(3)  คาเบี้ยเลี้ยงพยาน  หรือผูตองหา
(4)  คาของขวัญ  ของรางวัล  หรือเงินรางวัล
(5)  คาพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม  หรือพวงมาลา
(6)  คาชดใชคาเสียหาย คาสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการปฏิบัติงานราชการ
(7)  เงินรางวัลตํารวจคุมกันทรัพยสินของทางราชการ
(8)  เงินรางวัลเจาหนาที่
(9)  เงินประกันสังคม  (ในฐานะนายจาง)
(10)  คาตอบแทนผูเสียหายในคดีอาญา
(11)  คาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา
(12)  คาตอบแทนและคาใชจายแกพยาน

1.2.3  คาวัสดุ หมายถึง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ ไมคงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลื้อง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้

(1)  รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
(2)  รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท
(3)  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานได

ตามปกติ
(4)  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน

1.2.4  คาสาธารณูปโภค หมายถึง  รายจายคาบริการสาธารณูปโภค  สื่อสาร  และโทรคมนาคม
รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน  เชน  คาบริการ  คาภาษี  เปนตน ตามรายการดังนี้

(1)  คาไฟฟา
(2)  คาประปา  คาน้ําบาดาล
(3)  คาบริการโทรศัพท  เชน  คาโทรศัพทพื้นฐาน  คาโทรศัพทเคลื่อนที่
(4)  คาบริการไปรษณีย  เชน  คาไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตราไปรษณียากร  คาเชาตู

ไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
(5)  คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการสื่อสารและ

โทรคมนาคม  เชน  คาโทรภาพ  (โทรสาร)  คาเทเลกซ   คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุสื่อสาร  คาสื่อสารผาน
ดาวเทียม  คาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต  รวมถึงอินเทอรเน็ตการด  และคาสื่อสารอ่ืนๆ  เชน  คา
เคเบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  เปนตน



1.3  งบลงทุน หมายถึง  รายจายที่กําหนดใหจายเพื่อการลงทุน  ไดแก  รายจายที่จายในลักษณะคา
ครุภัณฑ  คาที่ดินและสิ่งกอสราง  รวมถึงรายจายที่กําหนดใหจายจากงบรายจายอ่ืนใดในลักษณะรายจายดังกลาว

1.3.1  คาครุภัณฑ หมายถึง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใชงานยืนนาน  ไมสิ้นเปลื้อง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจาย
ดังตอไปนี้

(1)  รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุงครุภัณฑ
(2)  รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดเกินกวา 20,000 บาท
(3)  รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ   เชน  เครื่องบิน

เครื่องจักรกลยานพาหนะ  เปนตน  ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง
(4)  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาครุภัณฑ เชน คาขนสง คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง

เปนตน
1.3.2.  คาที่ดินและสิ่งกอสราง หมายถึง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งกอสราง  รวมถึงสิ่ง

ตาง ๆ  ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือ  ดังตอไปนี้
(1)  รายจายเพื่อจัดหาที่ดิน  สิ่งกอสราง
(2)  รายจายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจายเพื่อดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุงสิ่งกอสราง

ซึ่งทําใหที่ดิน  สิ่งกอสราง มีมูลคาเพิ่มข้ึน
(3)  รายจายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟาหรือระบบประปา  รวมถึงอุปกรณตางๆ  ซึ่งเปนการติดตั้งครั้ง

แรกในอาคาร  ทั้งที่เปนการดําเนินการพรอมกันหรือภายหลังการกอสรางอาคารรวมถึงการติดตั้งครั้งแรกใน
สถานที่ราชการ

(4)  รายจายเพื่อจางออกแบบ จางควบคุมงานที่จายใหแกเอกชนหรือนิติบุคคล
(5)  รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาในการจัดการหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งกอสราง
(6)  รายจายที่เก่ียวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งกอสราง  เชน  คาเวนคืนที่ดิน  คาชดเชยกรรมสิทธิ์

ที่ดิน  คาชดเชยผลอาสิน  เปนตน

1.4  งบเงินอุดหนุน หมายถึง  รายจายที่กําหนดใหจายเปนคาบํารุงหรือเพื่อชวยเหลือ  สนับสนุนการ
ดําเนินงานของหนวยงานขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหนวยงานของรัฐ  ซึ่งมิใชราชการสวนกลางตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  หนวยงานในกํากับของรัฐ  องคการมหาชน  รัฐวิสาหกิจ  องคกร
ปกครองส วนทองถ่ิน  สภาตํ าบล  องคการระหวางประเทศ  นิติบุคคล  เอกชนหรือกิจการอันเปน
สาธารณประโยชน  รวมถึงเงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย  เงินอุดหนุนการศาสนาและรายจายที่สํานักงบประมาณ
กําหนดใหใชจายในงบรายจายนี้

งบเงินอุดหนุนมี  2  ประเภท  ไดแก
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป หมายถึง  เงินที่กําหนดใหจายตามวัตถุประสงคของรายการ  เชน  คา

บํารุงสมาชิกองคการอุตุนิยมวิทยาโลก  คาบํารุงสมาชิกสหภาพวิทยุกระจายเสียงแหงเอเชีย  เงินอุดหนุนเพื่อแกไข
ปญหายาเสพติด  เงินอุดหนุนเพื่อบูรณะทองถ่ิน  เปนตน

(2)  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง  เงินที่กําหนดใหจายตามวัตถุประสงคของรายการและตาม
รายละเอียดที่สํานักงบประมาณกําหนด  เชน  รายการคาครุภัณฑ  หรือคา สิ่งกอสราง  เปนตน



รายจายงบเงินอุดหนุนรายการใดจะเปนรายจายประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  หรือเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ  ใหเปนไปตามที่สํานักงบประมาณกําหนด

หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญซ่ึงมิใชราชการสวนกลางตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน เชน

(1)  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(2)  สํานักงานผูตรวจการแผนดิน

หนวยงานในกํากับของรัฐ เชน
(1) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(2)  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
(3)  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(4)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(6)  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
(7)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
(8)  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

องคการมหาชน เชน
(1)  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(2)  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
(3)  สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(4)  ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร
(5)  สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา

องคการระหวางประเทศ เชน
(1)  องคการการคาโลก
(2)  องคการพลังงานโลก
(3)  องคการสหประชาชาติ
(4)  สถาบันทางสื่อสารมวลชนแหงเอเชีย
(5)  สมาคมไหมโลก
(6)  สถาบันสถิติระหวางประเทศ
(7)  กองทุนประชากรแหงประชาชาติ
(8)  องคการอนามัยโลก
(9)  กรรมการกาชาดระหวางประเทศ
(10) สมาคมมหาวิทยาลัยระหวางชาติ
(11)  สมาคมระหวางประเทศตางๆ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน
(1)  องคการบริหารสวนจังหวัด
(2)  เทศบาล
(3)  องคการบริหารสวนตําบล



(4)  กรุงเทพมหานคร
(5)  เมืองพัทยา

นิติบุคคล  เอกชน  หรือกิจการอันเปนสาธารณประโยชน เชน
(1)  นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา
(2)  คณะกรรมการโอลิมปก
(3)  สภาลูกเสือแหงชาติ
(4)  โครงการวิจัย
(5)  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
(6)  สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย
(7)  สภากาชาดไทย
(8)  สภาทนายความ
(9)  เนติบัณฑิตยสภา
(10)  สมาคม  หรือมูลนิธิตางๆ

เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย เชน
(1)  คาใชจายในพระองค
(2)  คาใชจายในพระราชฐานที่ประทับ
(3)  เงินพระราชกุศล
(4)  เงินคาขาวพระแกวและเครื่องสังเวยพระสยามเทวาธิราช
(5)  เงินปพระบรมวงศานุวงศ
(6)  เงินเบี้ยหวัดขาราชการฝายใน

เงินอุดหนุนการศาสนา เชน
(1)  คาใบเบิกของรถไฟของสังฆาธิการ
(2)  เงินอุดหนุนบูรณะวัด
(3)  เงินอุดหนุนการศึกษาปริยัติธรรม
(4)  เงินอุดหนุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ
(5)  เงินอุดหนุนคณะกรรมการกลางอิสลาม
(6)  เงินอุดหนุนฐานะจุฬาราชมนตรี
(7)  เงินอุดหนุนมิซซังตางๆ
(8) เงินอุดหนุนกิจกรรมของศาสนาอ่ืน
(9)  เงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถานของศาสนาอ่ืน
(10)  เงินอุดหนุนยุวพุทธิกสมาคม
(11)  เงินอุดหนุนพุทธสมาคม
(12)  เงินนิตยภัต
(13)  เงินพระกฐิน
(14)  เงินบูชากัณฑเทศน



รายจายที่สํานักงบประมาณกําหนดใหใชจายในงบเงินอุดหนุน เชน
(1)  คาฌาปนกิจ
(2)  คาสินบน
(3)  คารางวัลนําจับ

1.5  งบรายจายอ่ืน หมายถึง  รายจายที่ไมเขาลักษณะประเภทงบรายจายใดงบรายจายหนึ่ง  หรือ
รายจายที่สํานักงบประมาณกําหนดใหใชจายในงบรายจายนี้  เชน

(1)  เงินราชการลับ
(2) เงินคาปรับที่จายคืนใหแกผูขายหรือผูรับจาง
(3)  คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา  วิจัย  ประเมินผล  หรือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา

หรือปรับปรุงครุภัณฑ  ที่ดินและหรือสิ่งกอสราง
(4)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว
(5)  คาใชจายสําหรับหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  (สวนราชการ)
(6)  รายจายเพื่อชําระหนี้เงินกู
(7)  คาใชจายสําหรับกองทุน  หรือเงินทุนหมุนเวียน

2.  รายจายงบกลาง
รายจายงบกลาง หมายถึง  รายจายที่ตั้งไวเพื่อจัดสรรใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไปใชจาย

ตามรายการดังตอไปนี้
(1)  "เงินเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ"  หมายความวา  รายจายที่ตั้งไวเพื่อจายเปนเงินบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ  เงินบําเหน็จลูกจางประจํา  เงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง  เงินทดแทนขาราชการวิสามัญ  เงินคา
ทดแทนสําหรับผูไดรับอันตรายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ  เงินชวยพิเศษขาราชการบํานาญเสียชีวิต
เงินสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหนาที่
มนุษยธรรม  และเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ

(2)  "เงินชวยเหลือขาราชการ ลูกจาง และพนักงานของรัฐ" หมายความวา รายจายที่ตั้งไวเพื่อจายเปน
เงินสวัสดิการชวยเหลือในดานตางๆ  ใหแกขาราชการ  ลูกจาง  และพนักงานของรัฐ  ไดแก  เงินชวยเหลือ
การศึกษาของบุตร  เงินชวยเหลือบุตร  และเงินพิเศษในกรณีตายในระหวางรับราชการ

(3) “เงินเลื่อนข้ันเงินเดือนและเงินปรับวุฒิขาราชการ” หมายความวา  รายจายที่ตั้งไวเพื่อจายเปนเงิน
เลื่อนเงินเดือนขาราชการประจําป  เงินเลื่อนเงินเดือนขาราชการที่ไดรับเลื่อนระดับและหรือแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงระหวางป  และเงินปรับวุฒิขาราชการ

(4) “เงินสํารองเงินสมทบและเงินชดเชยของขาราชการ” หมายความวา  รายจายที่ตั้งไวเพื่อจายเปน
เงินสํารอง  เงินสมทบ  และเงินชดเชยที่รัฐบาลนําสงเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

(5) “เงินสมทบของลูกจางประจํา” หมายความวา  รายจายที่ตั้งไวเพื่อจายเปนเงินสมทบที่รัฐบาล
นําสงเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางประจํา

(6)  "คาใชจายเก่ียวกับการเสด็จพระราชดําเนินและตอนรับประมุขตางประเทศ” หมายความวา
รายจายที่ตั้งไวเพื่อเปนคาใชจายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดําเนินภายในประเทศและหรือ
ตางประเทศ  และคาใชจายในการตอนรับประมุขตางประเทศที่มาเยือนประเทศไทย

(7)  "เงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน"  หมายความวา  รายจายที่ตั้งสํารองไวเพื่อจัดสรรเปน
คาใชจายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน



(8)  "คาใชจายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ"  หมายความวา รายจายที่ตั้งไวเพื่อเปน
คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

(9)  "คาใชจายในการรักษาพยาบาลขาราชการ  ลูกจางและพนักงานของรัฐ" หมายความวา  รายจาย
ที่ตั้งไวเปนคาใชจายในการชวยเหลือคารักษาพยาบาลขาราชการ  ลูกจางประจํา  และพนักงานของรัฐ

อนึ่ง  นอกจากรายจายรายการตางๆ  ดังกลาวขางตนซึ่งเปนรายการหลักแลว  พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปยังอาจตั้งรายจายรายการอ่ืนๆ  ไวในรายจายงบกลาง ตามความเหมาะสมในแตละป


