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1.แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  

1.1 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาต ิ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและ
ประชนชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหาร ความสามารถในการรักษา ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติ และศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงใน
ทุกมิติทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน   มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความ
ปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความ
อบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต      มีการออมส าหรับ
วัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถสร้างรายได้จากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และ
การท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่สามารถสร้างการพัฒนา
ต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่มีเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และ
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งแผนพฒันาระดบัมหภาค 
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ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา การฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อวิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการบริภาคโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อม
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน
และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
 โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศคือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน 
หลากหลายมิติพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส และความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ ประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมโดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
  2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
  3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของปะเทศ 
  4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
  5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ ทรัพยากรธรรมชาติ 
  6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

 1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
 เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคงม่ัง
คั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”และเปูาหมาย
การพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาว ที่จะท าให้ประเทศมี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัย ภายในและภายนอกประเทศใน
ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศได้รับการ
พัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม และพัฒนากลไกที่ส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของ ประเทศเพ่ือยกระดับฐานรายได้ของ
ประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนา 
ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์สามารถ“รู้รับ ปรับใช้”
เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้
อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้ง ไว้ข้างหลัง 
 การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง การพัฒนา
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ  “ประชารัฐ” โดย
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต  บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่ละ
ยุทธศาสตร์มีเปูาหมายและประเด็นการพัฒนาดังนี้ 
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  1.2.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย    
เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน 
เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติ
ได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรงควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงที่มีอยู่  ใน
ปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน 
ประชาสังคมและองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลัก      
ธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืนๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไป
ได้ตามทิศทางและเปูาหมายที่ก าหนด 

1.2.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่ง มีเปูาหมายพัฒนา ที่มุ่งเน้น 
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1)“ต่อยอดอดีต” 
โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายรวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืนๆ น ามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือให้สอดรับกับบริบท เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) 
“ปรับปัจจุบัน”เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานของประเทศในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่าย
ระบบคมนาคมขนส่งโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3)“สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต”ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่ อความต้องการของตลาด 
ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างพ้ืนฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาส
ทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพ่ิมขึ้นของ
คนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

1.2.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเปูาหมาย 
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีคนเก่งและมีคุณภาพโดยคนไทย มีความ
พร้อมทั้งกายใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่
ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย มีทักษะสูงเป็น
นวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

1.2.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปูาหมายการ 
พัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
มาร่วมขับเคลื่อนโดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมท า เพ่ือส่วนรวมการกระจาย
อ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม 
และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพสามารถพ่ึงตนเอง และท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

1.2.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอก
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ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องได้
เข้ามาร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็น การด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน 
ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อัน
จะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

1.2.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ        
มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก“ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน” โดยภาครัฐ
ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการ
ให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้ 
มุ่งผลสมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็น
การน าดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิด
กว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต   ความมัธยัสถ์และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง 
นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ 
และน าไปสู่การลด ความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

2.1 ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
 การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔)อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลาง
สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น  การแข่งขันด้านเศรษฐกิจจะเข้มข้น   
มากขึ้น สังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดนการพัฒนาเทคโนโลยีจะมี        
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ     
อย่างมาก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจ ากัดของปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์เกือบทุกด้านและจะเป็นอุปสรรค   
ต่อการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ นับเป็นจังหวะเวลาที่ท้าทายอย่างมากที่ประเทศไทย
ต้องปรับตัวขนานใหญ่ โดยจะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมให้เป็น
ปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้านเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
ท่ามกลางการแข่งขันในโลกที่รุนแรงขึ้นมากแต่ประเทศไทยมีข้อจ ากัดหลายด้าน  อาทิ คุณภาพคนไทยยังต่ า 
แรงงานส่วนใหญ่มีปัญหาทั้งในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล้ าสูง
ที่เป็นอุปสรรคต่อการยกระดับศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้ขาดแคลน
แรงงาน จ านวนประชากรวัยแรงงานลดลงตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ และโครงสร้างประชากรจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่าง
สมบูรณ์ภายในสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ร่อยหรอเสื่อมโทรม 
อย่างรวดเร็วซึ่งเป็นทั้งต้นทุนในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตประชาชนในขณะที่การ
บริหารจัดการภาครัฐยังด้อยประสิทธิภาพขาดความโปร่งใส และมีปัญหาคอรัปชั่นเป็นวงกว้าง จึงส่งผลให้การ
ผลักดันขับเคลื่อนการพัฒนาไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เต็มที่บางภาคส่วนของสังคมจึงยังถูกทิ้งอยู่ข้างหลัง  ท่ามกลาง
ปัญหาท้าทายหลากหลายที่เป็นอุปสรรคส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศในระยะยาวดังกล่าว  ก็เป็นที่
ตระหนักร่วมกันในทุกภาคส่วนว่าการจะพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่ง
คั่ง และยั่งยืนในระยะยาวได้นั้น ประเทศต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน เชิงยุทธศาสตร์ ในทุกด้าน ได้แก่ การ
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เพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งต้องด าเนินการ
ควบคู่กับการเร่งยกระดับทักษะฝีมือแรงงานกลุ่มทีก่ าลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มที่อยู่ในตลาดแรงงานใน
ปัจจุบันให้สอดคล้องกับสาขาการผลิตและบริการ เปูาหมายและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีรวมถึงการ
พัฒนาคนในภาพรวมให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกช่วงวัยที่สามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เป็น
สภาพแวดล้อมการด าเนินชีวิตได้อย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทุนมนุษย์จากการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ พร้อมทั้ง
ต้องส่งเสริมบทบาท สถาบันทางสังคมในการกล่อมเกลาสร้างคนดี มีวินัย มีค่านิยมที่ดีและมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม นอกจากนั้นในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปการพัฒนาต้องมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเพ่ิมศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของเมืองต่างๆ ให้สูงขึ้นภายใต้การใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ลักษณะการใช้ที่ดิน การจัดระเบียบ
ผังเมืองและความปลอดภัยตามเกณฑ์เมืองน่าอยู่ที่เหมาะสมเพ่ือกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้
ทั่วถึงและเป็นการสร้างฐานเศรษฐกิจและรายได้จาก พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่มากขึ้น  ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ า
ภายในสังคมไทยลง   และในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันจากการพัฒนาเมืองให้
น่าอยู่เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ทั้งตอนในและตามแนวจุดชายแดนหลักนอกจากนั้น ๕ ปี ต่อจากนี้ไปนับว่าเป็น
ช่วงจังหวะเวลาส าคัญท่ีประเทศไทยยังจะต้องผลักดันให้การค้าการลงทุนระหว่างประเทศขยายตัวต่อเนื่องและ
เป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาที่ส าคัญควบคู่ไปกับการส่งเสริมลงทุนและเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยยังมีความ
จ าเป็นที่จะต้องท าความตกลงด้านการค้าและการลงทุนและการร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือการพัฒนาให้ขยาย
วงกว้างขึ้นทั้งในรูปของความตกลงทวิภาคี   กรอบพหุภาคีต่างๆ ควบคู่กับการผลักดันให้ความเชื่อมโยงในอนุ
ภูมิภาคและภูมิภาคมีความสมบูรณ์มากขึ้น รวมทั้งการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการส่งเสริมการลงทุนของ
ไทยในภูมิภาค กรอบแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับดังกล่าวจะเป็นประตูแห่งโอกาสของ
ประเทศไทยในการใช้จุดเด่นในเรื่องที่ตั้งเชิงภูมิศาสตร์ให้เกิดผลเต็มที่และสามารถจะพัฒนาไปสู่การเป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าที่ส าคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาค ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงให้
ความส าคัญกับการผลักดันให้ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและในเชิงสถาบันระหว่างประเทศมีความคืบหน้า
และชัดเจนในระดับปฏิบัติการและในแต่ละจุดเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เชิงกายภาพที่ต้องเชื่อมโยงเครือข่ายภายในประเทศและต่อเชื่อมกับประเทศเพ่ือนบ้านในขณะเดียวกันก็ต้อง
เตรียมความพร้อมเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประตูไปสู่ภาคตะวันตกและตะวันออกของภูมิภาคเอเชียแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที ่๑๒ ให้ความส าคัญอย่างยิ่งกบัการต่อยอดจากความเชื่อมโยงเชิงกายภาพสู่การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ
และชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการ
กระจายความเจริญในการพัฒนาชุมชน จังหวัด และเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจรวมถึงพ้ืนที่เชื่อมโยงอ่ืน
ภายในประเทศ และนับว่าเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยจะต้องด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการสร้างสังคม
ผู้ประกอบการและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศอย่างจริงจังเพ่ือสร้างผลตอบแทนจาก
ทุนและศักยภาพทางธุรกิจ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน
กลุ่มประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม และในอาเซียน ความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะเป็น
แนวทางการพัฒนาส าคัญส าหรับประเทศไทยในช่วงต่อจากนี้ไปเป็นความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนทาง
เศรษฐกิจความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาทางสังคม สิ่งแวดล้อม และความร่วมมือด้านความมั่นคงในมิติต่างๆ ใน
ทุกกรอบความร่วมมือทั้งระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และระดับโลกทั้งการผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่าง
เต็มที่จากกรอบความร่วมมือทวิภาคีและ   พหุภาคีที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและการท าข้อตกลงใหม่ๆ  ในระยะ
ต่อไปภายใต้แนวคิดการค้าเสรีและการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือของอาเซียนกับหุ้นส่วนการพัฒนานอกอาเซียน ทั้งนี้ โดยส่งเสริมความ
ร่วมมือเพ่ือการพัฒนาในทุกด้านให้เป็นบทบาทที่สร้างสรรค์ของประเทศไทย และการสนับสนุนการแก้ปัญหา
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ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าใน อนุภูมิภาคและในภูมิภาค การขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบ
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการน ากฎเกณฑ์ระเบียบ
ปฏิบัติและมาตรฐานสากลทั้งในด้านคุณภาพสินค้าและบริการ  สิทธิแรงงาน ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ความมั่นคง ความโปร่งใส และอ่ืนๆ มาเป็น   แนวปฏิบัติและบังคับใช้ส าหรับประเทศไทย 

ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขข้อจ ากัดของปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาประเทศไทยในทุกด้านดังกล่าว
ท่ามกลางแนวโน้มโลกที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  และประเทศต่างๆ ก าลังเร่งพัฒนา
นวัตกรรมและน ามาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตและเพ่ิมผลิตภาพการผลิตเพ่ือเป็นอาวุธส าคัญในการต่อสู้ใน
สนามแข่งขันของโลกและการใช้ในกายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งส าหรับ
ประเทศไทยที่จะต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานทางยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ การลงทุนเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ให้
เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพการพัฒนาทุนมนุษย์ และการปฏิรูปให้การบริหารจัดการ   มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีความรับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงด้านกฎระเบียบและระบบการ
บริหารราชการแผ่นดิน โดยที่แผนพัฒนาฉบับที่ ๑๒ มุ่งเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือท าให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์
และบริการใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีรูปแบบการด าเนินธุรกิจและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนใน
สังคมทั้งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนและการพัฒนาต่อยอด รวมถึงการใช้นวัตกรรมส าหรับ
การพัฒนาสินค้าและบริการทั้งในระดับพ้ืนบ้านจนถึงระดับสูงซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิต  และความเป็นอยู่ของ
ประชาชนใน วงกว้าง ดังนั้น การพัฒนาในช่วง ๕ ปี ต่อจากนี้ไปจะเป็นช่วงที่มุ่งเน้นการพัฒนาบนฐานภูมิ
ปัญญาที่เกิดจากการใช้ความรู้และทักษะ การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและการพัฒนา
นวัตกรรมน ามาใช้ในทุกด้านของการพัฒนา การพัฒนามีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกรอบ
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขยายและสร้างฐานรายได้ใหม่ที่ครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้นควบคู่ไปกับการต่อยอด
ฐานรายได้เดิม    สังคมไทยมีคุณภาพและมีความเป็นธรรมโดยมีที่ยืนส าหรับทุกคนในสังคมและไม่ทิ้งใครไว้
ข้างหลัง และเป็นการพัฒนา ที่เกิดจากการผนึกก าลังในการผลักดันขับเคลื่อนร่วมกันของทุกภาคส่วน 
(Thailand 4.0) 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้แนวคิดและแนวทางดังกล่าวข้างต้นเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ตาม
เปูาหมายในช่วงระยะเวลาต่างๆ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้เน้นย้ าถึงความจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนกลไก
การบริหารราชการแผ่นดินส าคัญ ๆ การปรับเปลี่ยนกฎหมายและกฎระเบียบในหลายด้าน รวมถึงการปรับการ
บริหารจัดการให้มีธรรมาภิบาลในทุกระดับ ปลอดคอร์รัปชั่น และปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนไทยในทุกภาค
ส่วนให้มีค่านิยมที่ดีงามมีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงโดยยึด หลักการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และด้วยสภาพปัญหาที่เรื้อรังและเชื่อมโยงกัน
ซับซ้อนในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกประเทศที่จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไทยมากขึ้น  
การพัฒนาเชิงรุกเพ่ือเสริมจุดแข็งและการแก้ปัญหาจุดอ่อนดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างจริงจังนั้นต้องเป็นการ
เปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ส าหรับประเทศไทยที่มีแผนแม่บทการพัฒนาระยะยาวเป็นกรอบแนวทางที่จะ
ก ากับทิศทาง ดังนั้น ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมไทยจึงมีความตระหนักร่วมกันว่าประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติให้เป็นแผนแม่บทที่ก าหนดเปูาหมายอนาคตประเทศในระยะยาว ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐- 
๒๕๗๙) โดยวางแนวทางการพัฒนาหลักที่ต้องด าเนินการภายใต้ทุกรัฐบาลอย่างต่อเนื่องเพ่ือจะบรรลุเปูาหมาย
อนาคตของประเทศที่วางไว้ โดยที่แผนแม่บทการพัฒนาระยะยาวจะเป็นกรอบที่ช่วยก ากับให้การขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ มีบูรณาการกัน แผนพัฒนาและแผนเฉพาะด้านในระดับต่างๆ มีความเชื่อมโยง
เป็นล าดับ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกันภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการก าหนดเปูาหมายในระยะยาวที่ชัดเจน
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ส่งผลให้ต้องมีความต่อเนื่องในการแก้ปัญหารากเหง้าและการพัฒนาพ้ืนฐานให้แข็งแกร่ง  รวมทั้งต้องมีปรับ
ระบบการติดตามและประเมินผลให้สามารถก ากับให้เกิดความเชื่อมโยงจ ากระดับยุทธศาสตร์สู่การจัดสรร
งบประมาณและการด าเนินงานในระดับปฏิบัติที่สอดคล้องกับเปูาหมายที่เป็นผลผลิต ผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ใน
ที่สุด  การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็น ๕ ปี แรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติโดยที่ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ
ไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยได้ก าหนดเปูาหมายอนาคตประเทศไทยในระยะ ๒๐ ปี    พร้อมทั้ง
ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางหลักที่จะขับเคลื่อนไปสู่เปูาหมายระยะยาวของประเทศที่ได้ก าหนดไว้โดยมี
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นเครื่องมือหรือกลไกส าคัญที่สุดที่ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติในล าดับแรกที่ขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุเปูาหมายในระยะยาวได้ในที่สุด  โดยมีกลไก
ตามล าดับต่าง ๆ และกลไกเสริมอ่ืน ๆ ในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลตามเปูาหมาย ทั้งนี้ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ ได้ก าหนดเปูาหมายที่จะต้องบรรลุใน ๕ ปี แรกอย่างชัดเจนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ในการก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุในระยะ ๕ ปีนั้น ได้พิจารณา และวิเคราะห์ถึงการต่อยอด
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการต่อไปอีกใน ๓ แผน จวบจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๕ ในช่วงปี           
พ.ศ. ๒๕๗๕ - ๒๕๗๙  ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาก็จะบรรลุเปูาหมายอนาคตประเทศ
ไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี ๒๕๗๙ ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เปูาหมายการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ทั้งในระดับภาพรวมและรายสาขาของการพัฒนาจึงเป็นรายละเอียดและ
องค์ประกอบของเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ในทุกด้าน โดยที่แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไปก็จะ
ก าหนดเปูาหมายและแนวทางการพัฒนามารับช่วงเมื่อผ่าน ๕ ปีแรกของช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ผ่านไป 

2.2 หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งบรรลุเปูาหมายในระยะ ๕ ปีที่จะสามารถต่อ
ยอดในระยะต่อไปเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมีหลักการส าคัญ
ของแผนพัฒนา ฯ ดังนี้ 

๑. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เพ่ือให้เกิด
บูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผลมีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่ดีซึ่งเป็นเงื่อนไขจ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นคน
ที่สมบูรณ์  สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ  สร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดี มี
ความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  มี
คุณภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเป็นการเติบโตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต ค่านิยม ประเพณีและวัฒนธรรม 

๒. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทยพัฒนาคน
ให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อ
สังคมมีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล  อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

๓. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี”มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยที่
วิสัยทัศน์ดังกล่าวสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ การมีเอกราชอธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขต
อ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติการด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
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ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบการอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลาง    พหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ  ความเป็น
ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง
พลังงาน อาหารและน้ า ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจด้อยกว่า 

๔. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕80” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  มาเป็น
กรอบในการก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรกและเปูาหมายในระดับย่อยลงมา โดยที่เปูาหมายและ
ตัวชี้วัดในด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเปูาหมายที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้ เปูาหมายประเทศไทยในปี 
๒๕๗๙ ซึ่งเป็นการยอมรับร่วมกันนั้นพิจารณาจากทั้งประเด็นหลักและลักษณะของการพัฒนา  ลักษณะฐาน
การผลิตและบริการส าคัญของประเทศ ลักษณะของคนไทยและสังคมไทยที่พึงปรารถนา และกลุ่มเปูาหมายใน
สังคมไทย โดยก าหนดไว้ดังนี้ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนา    
ที่ยั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ าน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย 
ตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิตมีความรู้ มีทักษะและทัศนคติที่เป็นค่านิยมที่ดี มีสุขภาพร่างกายและ
จิตใจที่สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณมีจิตสาธารณะและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม  มีความเป็น
พลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีนานาชาติ ระบบ
เศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมดิจิทัล สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น มีความเป็น
สังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการในตลาดโลก เป็น
ฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงิน ระบบโลจิสติกส์ บริการด้าน
สุขภาพ และท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการ
อัจฉริยะที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรม ทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาต่อยอด
ฐานการผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ๆ เพ่ือน าประเทศไทย
ไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ” 

๕. ยึด“หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจาก
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มุ่งเน้นการ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุ่มประชากร    ชั้นกลางให้
กว้างขึ้นโดยก าหนดเปูาหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และรายได้ของกลุ่มประชากร
รายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ ให้สูงขึ้น นอกจากนี้การเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ ภูมิปัญญาและพัฒนา
นวัตกรรมนับเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต่อไปส าหรับทุกภาคส่วนในสังคมไทย  โดยที่
เส้นทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นก าหนดเปูาหมายทั้งในด้านรายได้  ความเป็นธรรม 
การลดความเหลื่อมล้ าและขยายฐานคนชั้นกลางการสร้างสังคมที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล  และความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๖. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในล าดับแรกที่จะก ากับและ  ส่งต่อแนว
ทางการพัฒนาและเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้านอย่าง
สอดคล้องกัน แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๒  จึงให้ความส าคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลัง
ขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนและการก าหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีล าดับ
ความส าคัญสูง และได้ก าหนดในระดับแผนงาน/โครงการส าคัญที่จะตอบสนองต่อเปูาหมายการพัฒนาได้อย่าง
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แท้จริง รวมทั้งการก าหนดเปูาหมายและตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ผ่าน ๆ มา ในการก าหนดเปูาหมายได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับเปูาหมายระยะยาวของยุทธศาสตร์
ชาติและการเป็นกรอบก ากับเปูาหมายและตัวชี้วัดในระดับย่อยลงมาที่จะต้องถูกส่งต่อและก ากับให้สามารถ
ด าเนินการให้เกิดขึ้นอย่างมีผลสัมฤทธิ์ภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมทั้งการพัฒนาระบบราชการที่
สอดคล้องเป็นสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซึ่งกันและกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงก าหนดประเด็นบูรณา
การเพ่ือการพัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางส าคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน  รวบรวมและก าหนด
แผนงาน/โครงการส าคัญในระดับปฏิบัติและก าหนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในระดับสาขาการผลิตและ
บริการและจังหวัดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญ ในด้านต่าง ๆ 

2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย     
10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1) ยุทธศาสตร์ที ่๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
๑.๒ เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
๑.๓ เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต 
๑.๔ เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 

๒.๑.๑ คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม   
เพ่ิมข้ึน 

๒.๑.๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
   ๒.๑.๓ คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๒.๑.๔  คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 
           ๒.๑.๕  สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชนและภาคเอกชน 
 2.๒ ตัวช้ีวัด  
  2.2.1 ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น        
          2.2.2 คดีอาญามีสัดส่วนลดลง 
          ๒.2.3 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
  2.2.4 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
             2.2.5 เด็กร้อยละ ๗๐ มีคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
             2.2.6 จ านวนผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ ๓๐ ต่อปี 
  2.2.7 ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ 
แรงงานแห่งชาติเพิ่มข้ึน 
             2.2.8 การออมส่วนบุคคลต่อรายได้พึงจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น 
             2.2.9 การมีงานท าของผู้สูงอายุ (อายุ ๖๐ – ๖๙ ปี) เพ่ิมข้ึน 
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             2.2.10 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า ๕๐๐ 
2.2.11 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพ่ิมขึ้น 
2.2.12 การอ่านของคนไทยเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๘๕ 
2.2.13 จ านวนแรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพ่ือขอรับวุฒิ ปวช.  

และปวส. เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ ๒๐ ต่อปี 
2.2.14 ประชากรอายุ ๑๕ – ๗๙ ปีมีภาวะน้ าหนักเกินลดลง 
2.2.15 การตายจากอุบัติเหตุทางถนนต่ ากว่า ๑๘ คน ต่อประชากรแสนคน 
2.2.16 ประชาชนเล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพ่ิมขึ้น 
2.2.17 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จต่อประชากรแสนคนลดลง 
2.2.18 การคลอดในผู้หญิงกลุ่มอายุ ๑๕ – ๑๙ ปี ลดลง 
2.2.19 รายจ่ายสุขภาพท้ังหมดไม่เกินร้อยละ ๕ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
2.2.20 ผู้สูงอายุที่อาศัยในบ้านที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นร้อยละ ๒๐ 
2.2.21 ดัชนีครอบครัวอบอุ่นอยู่ในระดับดีข้ึน 
2.2.22 ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไปมีการปฏิบัติตามหลักค าสอนทางศาสนาเพ่ิมข้ึน 
2.2.23 ธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมเพ่ิม 

๓. แนวทางการพัฒนา 
    ๓.๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

๓.๑.๑ ส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เน้นการฝึกเด็กให้รู้จักการพ่ึงพาตัวเอง มี 
ความซื่อสัตย์ มีวินัย มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะของกิจกรรมที่เป็นวิถีชีวิตประจ าวัน 

๓.๑.๒ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ 

๓.๑.๓ ปรับรูปแบบการเผยแพร่ศาสนาให้ชี้แนะแนวปฏิบัติการด ารงชีวิตตาม 
หลักธรรมค าสอนที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย น าไปปฏิบัติได้จริง 
  ๓ .๑ .๔ สร้ า งกระบวนการการมี ส่ วนร่ วมของชุ มชนในการจั ดกิ จกรรม
สาธารณประโยชน์การจัดระเบียบทางสังคม การก าหนดบทลงโทษทางสังคม 
  ๓.๑.๕ จัดสรรเวลาและพ้ืนที่ออกอากาศให้แก่สื่อสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันดีในช่วงเวลาที่มีผู้ชมมากท่ีสุด 
  ๓.๑.๖ หล่อหลอมวัฒนธรรมการท างานท่ีพึงประสงค์ให้เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของ
คนในสังคมไทย อาท ิการตรงต่อเวลา การเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง การท างานเป็นทีม 
 ๓.๒ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
   ๓.๒.๑ ส่งเสริมความรู้อนามัยแม่และเด็กแก่พ่อแม่ ก าหนดมาตรการสร้างความสมดุล
ระหว่างชีวิตและการท างาน พัฒนาหลักสูตร บุคลากร สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ  สนับสนุนสื่อ
ให้เสนอความรู้ในการเลี้ยงดูเด็ก ผลักดันกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
    3.2.2 ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสอดคล้องกับ
พัฒนาการ สมองแต่ละช่วงวัย สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจ ศึกษา 
   3.2.3 พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมสมรรถนะแรงงานที่ได้มาตรฐานตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานฝีมือแรงงาน เร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลความต้องการและการผลิตก าลังคน จัดตั้ง
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ศูนย์บริการข้อมูลและให้ค าปรึกษาในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่และอาชีพอิสระส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการก าหนดมาตรการการออมที่จูงใจแก่แรงงาน 

3.2.4 จัดท าหลักสูตรพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุวัย 
ต้น ใช้มาตรการทางการเงินและการคลังให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุ บริการข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการประกอบ
อาชีพส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน 

๓.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันโดยเฉพาะใน 

สถานศึกษาขนาดเล็กให้เหมาะสมตามความจ าเป็นของพ้ืนที่ และแนวโน้มการลดลงของประชากรวัยเด็ก 
3.3.2 ปรับปรุงหลักสูตรครูที่เน้นสมรรถนะ ปรับระบบค่าตอบแทน และการ 

ประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพ 
3.3.3 พัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สะท้อนคุณภาพ 

ผู้เรียน 
3.3.4 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจ/สร้างความรู้ความเข้าใจให้สถาน 

ประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพเข้าร่วมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา 
3.3.5 ขยายผลความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา อุดมศึกษา ภาคเอกชน 

และผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศพัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ 
3.3.6 จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบ 

อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ให้เอ้ือต่อคนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทัว่ถึง 
3.3.7 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 

๓.๔ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
3.4.1 พัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพ มีจิตส านึกสุขภาพท่ีดี สามารถคัดกรอง 

พฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเอง และการก ากับควบคุมการเผยแพร่ชุดข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
3.4.2 ส่งเสริมการออกก าลังกาย/โภชนาการที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย สนับสนุน 

ให้ชุมชนจัดพื้นที่และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
3.4.3 ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย/ภาษีในการควบคุมการส่งเสริมการตลาดใน 

ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ การมีนวัตกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ 
3.4.4 ผลักดันกลไกการประเมินผลกระทบสุขภาพในการจัดท านโยบายสาธารณะ 

ตามแนวคิด “ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ” 
3.4.5 ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนผ่านการสื่อสาธารณะที่เหมาะสม 

กับกลุ่มเปูาหมายพัฒนากลไกบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางถนน 
๓.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการ 

คลังด้านสุขภาพ 
3.5.1 ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดใน 

แต่ละ เขตบริการสุขภาพ เชื่อมโยงการให้บริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิเข้าด้วยกัน 
3.5.2 พัฒนารูปแบบระบบการเงินการคลังให้มีการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกันทั้ง 

ภาครัฐและผู้ใช้บริการตามเศรษฐานที่ไม่กีดกันการเข้าถึงบริการสุขภาพท่ีจ าเป็นของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย 
3.5.3 พัฒนาระบบประกันสุขภาพของแรงงานต่างชาติและนักท่องเที่ยว 
3.5.4 บูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศของแต่ละระบบหลักประกันทั้งเรื่องสิทธิ 

ประโยชน์ การใช้บริการ งบประมาณการเบิกจ่าย และการติดตามประเมินผล 
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๓.๖ พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
3.6.1 ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุ 
3.6.2 พัฒนาให้มีระบบการดูแลระยะกลางที่จะรองรับผู้ที่ต้องการการพักฟ้ืนก่อน 

กลับบ้านและส่งเสริมธุรกิจบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง 
3.6.3 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและ 

เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพ 
   3.6.4 พัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการปรับสภาพแวดล้อม ระบบ
ขนส่งสาธารณะ อาคารสถานที่ และท่ีอยู่อาศัยให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ 

๓.๗ ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
3.7.1 สร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอ้ือต่อการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 

อาท ิการใช้สื่อเพ่ือสร้างเสริมคุณค่าของครอบครัว และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือให้สมาชิกได้ติดต่อสื่อสารกัน 
3.7.2 ก าหนดมาตรการให้ครอบครัวที่เปราะบางสามารถดูแลสมาชิกได้ อาท ิการ 

เข้าถึงบริการภาครัฐ และการให้ผู้สูงอายุหรือผู้มีประสบการณ์สาขาวิชาชีพต่างๆ ในชุมชนร่วมเป็นผู้ดูแล
สมาชิก 

3.7.3 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคน 
เข้าถึงได้รวมทั้งร่วมกับชุมชนในการวิจัยเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาพ้ืนที่ 

3.7.4 ส่งเสริมผู้เผยแผ่ศาสนาให้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีตามค าสอนของ 
ศาสนาและเร่งฟ้ืนศรัทธาให้สถาบันศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจและท่ียึดเหนี่ยวของคนในสังคม 
 3.7.5 สนับสนุนให้ผู้ผลิตสื่อน าเสนอข้อมูลบนหลักจรรยาบรรณสื่อมวลชนและสร้าง
กระแส   เชิงบวกแก่สังคม 

2) ยุทธศาสตร์ที ่๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
๑. วัตถุประสงค์ 

๑.๑ เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได ้
ต่ าสุด 
  ๑.๒ เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 
  ๑.๓ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 

  2.1.1 ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม
ที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน 
   2.1.2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 

2.1.3 เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชน 
พ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 

2.๒ ตัวช้ีวัด 
 2.2.1 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด เพ่ิมขึ้นไม่ต่ า
กว่า ร้อยละ 15 ต่อปี 

2.2.2 ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ด้านรายได้ลดลงเหลือ  
0.41 เมื่อสิ้นสุดแผน 
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2.2.3 การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประช ากรร้อยละ 40 ที่มีรายได ้
ต่ าสุดเพิ่มข้ึน 

2.2.4 สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ6.5ณ สิ้นแผนฯ 
2.2.5 สัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ทั้งหมดของครัวเรือนของกลุ่มครัวเรือนที่ยากจนที่สุด 

ลดลง 
2.2.6 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเท่ากับ 

ร้อยละ 90 โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและ
ระหว่างพื้นที ่

2.2.7 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนน 
ร้อยละ 50 มีจ านวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพ้ืนที่และภูมิภาคลดลง 

2.2.8 สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา  
40) และที่เข้าร่วมกองทุนการออมแห่งชาติต่อก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น 

2.2.9 ความแตกต่างของสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรระหว่างพ้ืนที่ 
ลดลง 
                             2.2.10 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มประชากรที่มีฐานะยากจนเพ่ิมขึ้น 

2.2.11 สัดส่วนครัวเรือนที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มข้ึน 
2.2.12 ดัชนีชุมชนเข็มแข็งเพ่ิมข้ึนในทุกภาค 
2.2.13 มูลค่าสินค้าชุมชนเพ่ิมข้ึน 

๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถ 

เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
3.1.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อย 

โอกาสทางการศึกษา อย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที ่และสภาพร่างกาย 
3.1.2 จัดบริการด้านสุขภาพให้กับประชากรกลุ่มเปูาหมายฯ ที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกล 

โดยรัฐจัดให้มีกลไกช่วยเหลือและสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ที่ครอบคลุมการช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น
เพ่ือให้ประชากรกลุ่มเปูาหมายฯ เข้าถึงบริการจากสถานพยาบาลของรัฐในพ้ืนที่ได้ 

3.1.3 สร้างโอกาสการมีที่ดินของตนเอง และการยกระดับรายได้ โดยรัฐเข้าไป 
สนับสนุนการมีที่ดินท ากินอย่างยั่งยืนในรูปแบบที่ครบวงจร รวมถึงการพัฒนาทักษะความช านาญการจัดสรร
เงินทุนเพ่ือการประกอบอาชีพ การขยายโอกาสในการเข้าถึงข่าวสาร 

3.1.4 ก าหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในสังคมและเอ้ือประโยชน์ต่อ 
กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

3.1.5 เพ่ิมการจัดการสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ ๔๐ที่ม ี
รายได้ต่ าสุดอย่างเพียงพอและเหมาะสม อาทิ การเพ่ิมเบี้ยคนพิการและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ยากจนให้เพียง
พอที่จะด ารงชีพได้การสนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคให้กับประชากร
กลุ่มเปูาหมายเพ่ือแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมือง 
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๓.๒ กระจายการให้บริการภาครัฐท้ังด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี 
คุณภาพให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 

3.2.1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่า 
เทียมกันมากขึ้นระหว่างพ้ืนที่ โดย (1) สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น (2) สร้างระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยน าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
มาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน (3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน 

3.2.2 บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
ผ่านการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ปุวยตั้งแต่ระดับชุมชนไปสู่ระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นพร้อมทั้งน าเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการแก้ปัญหาการขาด
แคลนแพทย์เฉพาะทางในพื้นที่ห่างไกล 

3.2.3  เร่งรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบตระหนักถึงประโยชน์ 
ของการสร้างหลักประกันในวัยเกษียณและประโยชน์จากระบบประกันสังคม รวมถึงการขยายความครอบคลุม
ของสวัสดิการด้านการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ในทุกพ้ืนที่ 

3.2.4 ส่งเสริมและจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ  
โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก - เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพ่ือให้เข้าถึงบริการของรัฐและ
โอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม 

3.2.5  ปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบให้เกิดการ 
แข่งขัน   ที่เป็นธรรม 

๓.๓ เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็ง 
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มีสิทธิในการ
จัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม 

3.3.1 สร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในชุมชนให้มีขีดความสามารถในการ 
สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา มีจุดยืนทางความคิด มีธรรมาภิบาลในการบริหารและพัฒนา
ชุมชน 

3.3.2 ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย และการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ในชุมชนเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่และการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่เชิงพาณิชย์  รวมทั้ง
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างการจัดการความรู้ในชุมชน 

3.3.3 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับ 
ชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายอุตสาหกรรม (Cluster) ใน
พ้ืนที่กับเศรษฐกิจชุมชน การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษารวมถึงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว 

3.3.4 สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและ 
ครัวเรือนการปรับองค์กรการเงินของชุมชนให้ทาหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้านต าบลที่ท าหน้าที่ทั้ง
การให้กู้ยืมและการออมและจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์เป็นแม่ข่าย 

3.3.5 สนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ บริการ และการจัดการ 
ทรัพยากรในชุมชน 
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3) ยุทธศาสตร์ที ่๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
๑. วัตถุประสงค์ 

๑.๑ สร้างความเข็มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ดังนี้ 
 ๑.๑.๑ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเปูาหมาย
การเพ่ิมรายได้ต่อหัว 
 ๑.๑.๒ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิต
และรายได้ใหม ่
 ๑.๑.๓ เพ่ือสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการ
แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๑.๑.๔ เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทาง
การเงินการคลัง และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ 
                     ๑.๒ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี้ 
 ๑.๒.๑ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตของสินค้าและบริการ 
 ๑.๒.๒ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญ พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพ่ือให้
ฐานการผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรมีความม่ันคง 
 ๑.๒.๓ เพ่ือเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้าน
คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก 
 ๑.๒.๔ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมส าคัญเดิมให้สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรม
แห่งอนาคต ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่บนฐานของ
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ๑.๒.๕ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการปรับตัวสู่
เศรษฐกิจฐานบริการที่เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 ๑.๒.๖ เพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน
ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยรวมทั้งพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ 
 ๑.๒.๗ เพ่ือพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ การค้าและการลงทุน 

๑.๒.๘ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ให้ 
สนับสนุนบริการทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 

2.1.1 เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
2.1.2 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 
 
 
 

2.๒ ตัวช้ีวัด 
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2.2.1 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในช่วงแผนฯ 12 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5  
รายได้ต่อหัวไม่ต่ ากว่า 8,200 ดอลลาร์ สรอ. ณ สิ้นแผนฯ 12 และรายได้สุทธิของรัฐบาลต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 19.0 

2.2.2 อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ต่อปีและอัตรา 
การขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี 

2.2.3 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 
2.2.4 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี ผลิตภาพ 

การผลิตของปัจจัยแรงงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี 
2.2.5 อัตราเงินเฟูอระยะปานกลางอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ± 1.5 หนี้สาธารณะ คงค้าง  

ณ สิ้นแผนฯ 12 ไม่เกินร้อยละ 55 ของ GDP ดุลบัญชีเดินสะพัดไม่เกินร้อยละ 2 ต่อ GDP 2.2.6 การลงทุน
จากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานเฉลี่ยปีละ 47,000 ล้านบาท 

2.2.7 จ านวนการยื่นแบบเพื่อช าระภาษีประชาชนและผู้ประกอบการที่เข้าข่ายต้อง 
เสียภาษีเพ่ิมข้ึน 

2.2.8 อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยโดย IMD เลื่อนไปอยู่ในกลุ่ม 1  
ใน 25 ของประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด 

2.2.9 อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการ (นอกเหนือ จาก 
บริการภาครัฐ) ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3, 4.5 และ 6 ต่อปี ตามล าดับ 

2.2.10 รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น 59,460 บาทต่อครัวเรือน  
ในปี2564 พ้ืนที่การท าเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มข้ึนเป็น 5 ล้านไร่ ในปี 2564 

2.2.11 จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศจ านวน 15 พ้ืนที ่
2.2.12 รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ ากว่า 3 ล้านล้านบาท อันดับความสามารถใน 

การแข่งขันด้านการท่องเที่ยว   (The Travel & Tourism Competitiveness Index: TTCI)   ไม่ต่ ากว่า
อันดับที่ 30 

2.2.13 สัดส่วน GDP SMEs ต่อ GDP ทั้งประเทศเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 45  
เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 12 

2.2.14 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคาการเงินปรับตัวดีขึ้น คะแนน 
ทักษะทางการเงินของคนไทยเท่ากับคะแนนเฉลี่ยของโลก สัดส่วนการกู้เงินนอกระบบลดลง เพ่ิมปริมาณการใช้
บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็น 200 ครั้ง/ปี/คน 

๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 

3.1.1 การพัฒนาด้านการคลัง 
1) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณการ 

บริหารและการ ตรวจสอบกระบวนการงบประมาณของประเทศ 
2) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและขยายฐานภาษีให้ 

ครอบคลุมผู้มีงานท าในระบบที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีมีการยื่นแบบเพ่ือช าระภาษีท่ีถูกต้องและครบถ้วน 
3) ใช้เครื่องมือทางภาษีเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการผลิตและการบริโภคท่ี 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพ่ือเป็นช่องทางการเพ่ิมรายได้ภาครัฐ 
 

4) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือลด 
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ภาระการพึ่งพารายได้จากรัฐบาล 
5) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจทั้งระบบและฟ้ืนฟู 

รัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะการเงิน  และพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้ได้
มาตรฐานสากล 

3.1.2 การพัฒนาภาคการเงิน 
   1) เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงิน
และตลาดทุน 
   2) ขยายการเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยการสร้างเครือข่ายความ
เชื่อมโยงของระบบสถาบันการเงินทั้งระบบ 
   3) พัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและบริบทการเปลี่ยนแปลง 
   4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เป็น
กลไกที่สนับสนุนด าเนินนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สร้างความเสี่ยงทางการคลัง 

๓.๒ การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและ 
บริการ 

3.2.1 การพัฒนาภาคการเกษตร 
1) เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยพัฒนาและ 

บ ารุงรักษาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร รวมทั้งจัดระบบการปลูกพืชให้สอดคล้องปริมาณน้ าที่ท าได้ คุ้มครองพ้ืนที่
เกษตรกรรมที่มีศักยภาพและขยายโอกาสในการเข้าถึงพ้ืนที่ท ากินของเกษตรกรให้มากขึ้น ส่งเสริมให้เกษตรกร
มีความรู้ในการรวบรวม คัดเลือก และปรับปรุงพันธุกรรมพืช สัตว์ สัตว์น้ า และจุลินทรีย์ของท้องถิ่น 

2)  สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม โดยส่งเสริมการวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิต วิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปใหม่ๆ  เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและความ
หลากหลายของสินค้าพัฒนารูปแบบและกระบวนการถ่ายทอดความรู้เพ่ือปรับระบบการผลิตที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

3) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและ 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะโดยพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้คุณภาพ
มาตรฐานและความปลอดภัยและการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะ ขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่าง
จริงจัง 
   4) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตรโดย
เสริมสร้างศักยภาพของสถาบันเกษตรกรและการรวมกลุ่ม ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการท า
ประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการตลาด วิจัยพัฒนาและใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักร
สมัยใหม่ในกระบวนการผลิตสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร และการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากร
ชีวภาพ บริหารจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบครบวงจร พัฒนากลไกจัดการความเสี่ยงที่กระทบต่อสินค้า
เกษตร สร้างความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 
   5) ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการเกษตร ส่งเสริมขยายผลและ
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พัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ควบคุมการใช้สารเคมีการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
   6) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและสนับสนุน
เกษตรกรรุ่นใหม่โดยพัฒนาฐานข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทานด้านการเกษตร  สร้างบุคลากรด้านการเกษตร 
ปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเกษตรให้ทันสมัย 

3.2.2 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
1) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือ 

ยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ส าคัญ
ของประเทศในปัจจุบันให้มีการใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าเพื่อผลิตสินค้าท่ีรองรับความต้องการที่หลากหลายของ
ผู้บริโภค สร้างระบบกลไกและเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงความร่วมมือของภาค
ธุรกิจในลักษณะ  คลัสเตอร์สนับสนุนการกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศและในภูมิภาค
อาเซียน ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาตลาดส าหรับสินค้าที่มีคุณภาพ 

2) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต โดยวางแผนและ 
พัฒนาก าลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมอนาคต
สนับสนุนให้มีการศึกษาเชิงลึกเพ่ือก าหนดนโยบายที่ชัดเจนและน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  ปรับปรุง
กฎหมายและระเบียบที่เอ้ือให้เกิดอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต 

3.2.3 การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว 
1) เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการที่มี 

ศักยภาพทั้งฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม่เพ่ือส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง โดย
พัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง ยกระดับฐานธุรกิจบริการใหม่ที่มีแนวโน้มขยายตัว
และมีศักยภาพในการเติบโต สร้างกลไกการขับเคลื่อนภาคบริการที่เป็นเอกภาพ 

2) พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ โดยส่งเสริมการสร้างรายได้ 
จากการท่องเที่ยว ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้มีความทันสมัย จัดท าและบังคับใช้
มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 

3) พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอย่างครบวงจรโดยส่งเสริมการสร้างรายได้จาก 
การกีฬา ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการกีฬา 

3.2.4  การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 
1) ส่งเสริมการท าตลาดเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมความต้องการบริโภคสินค้า 

ภายในประเทศและการส่งออกสินค้าไทย 
2) พัฒนาการอานวยความสะดวกทางการค้าให้ได้มาตรฐานสากล ทั้งด้าน 

โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ รวมถึงการพัฒนาระบบประกันความเสี่ยงภัย 
3) สนับสนุนผู้ประกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

สื่อสารและน าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการเพ่ิมผลิตภาพในการค้าและการประกอบธุรกิจ 
4) ส่งเสริม SMEs โดย สร้างผู้ประกอบการใหม่ท่ีมีจิตวิญญาณในการเป็น 

ผู้ประกอบการที่มีทักษะในการท าธุรกิจ สร้างสังคมผู้ประกอบการ ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ของ 
SMEs ในลักษณะห่วงโซ่มูลค่าและการเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่ รวมทั้งการสร้างโอกาสในการออกไป
ด าเนินธุรกิจในต่างประเทศ 

5) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศและการลงทุน 
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ของคนไทยในต่างประเทศ โดยการส่งเสริมการลงทุนในประเทศควรให้ความส าคัญกับ พัฒนากลไกการ
คุ้มครองการลงทุนและการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน ลดอุปสรรค ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายแรงงานโดย
การลดระยะเวลาการรายงานตัวของแรงงานต่างด้าวในส่วนของการส่งเสริมการลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ 
ส่งเสริมให้มีหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะใน CLMV จัดท ามาตรการ
ส่งเสริมและให้สิทธิประโยชน์การลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ สนับสนุนปัจจัยอ านวยความสะดวกการ
ลงทุน โดยการส่งเสริมบริการปูองกันความเสี่ยงทางการค้าส่งเสริมการเพ่ิมสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยใน
ต่างประเทศ 

6) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎ ระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้า ที่เป็นธรรม 
และอ านวยความสะดวกการค้าการลงทุน ตลอดจนการด าเนินธุรกิจของ SMEs 

7) พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา 
ระบบคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

4) ยุทธศาสตร์ที ่4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๑. วัตถุประสงค์ 

1.1 รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
1.2 สร้างความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบให้มี 

ประสิทธิภาพ 
1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น 
1.4 พัฒนาขีดความสามารถในลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจากการ 

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัต ิ 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 

2.1.1 การรักษา และฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม ้เพ่ือการอนุรักษ ์
ปุาเศรษฐกิจและปุาชายเลน ลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
และจัดที่ดินท ากินให้ผู้ยากไร้โดยให้ สิทธิร่วม 

2.1.2 สร้างความม่ันคง และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งน้ าผิวดินและน้ าใต้ดินให้ 
มีประสิทธิภาพ บริหารจัดการน้ าในระดับลุ่มน้ าให้มีความสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ าทุกกิจกรรมกับ
ปริมาณน้ าต้นทุน เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า และลดจ านวนประชาชนที่ประสบปัญหาจากการขาด
แคลนน้ าควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าทั้งภาคการผลิตและการบริโภค ปูองกันและลดความเสียหาย
จากอุทกภัยและภัยแล้ง 

2.1.3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ 
ประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
ฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน้ าส าคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควัน 

2.1.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัว 
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกลไกจัดการเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ด้านต่างๆหรือในพ้ืนที่หรือสาขาที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบสูง 

2.1.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความ 
สูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง 
 

2.๒ ตัวช้ีวัด 
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2.2.1 สัดส่วนพื้นที่ปุาไม้เป็นร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ เป็นพื้นที่ปุาเพ่ือการ 
อนุรักษ์ร้อยละ 25 และพ้ืนที่ปุาเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 พ้ืนที่ปุาชายเลนเพ่ิมจาก 1.53 ล้านไร่ เป็น 1.58 ล้านไร่ 
พ้ืนที่ปลูกและฟ้ืนฟูปุาต้นน้ าเพ่ิมข้ึน 

2.2.2 จ านวนชนิดพันธุ์และประชากรของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภาวะถูกคุกคาม หรือใกล้ 
สูญพันธุ์ 

2.2.3 แผนที่แนวเขตท่ีดินของรัฐ (โครงการ One Map) ที่แล้วเสร็จมีการ 
ประกาศใช้และจ านวนพื้นที่จัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 

2.2.4 มีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน 
2.2.5 ลุ่มน้ าส าคัญของประเทศ ๒๕ ลุ่มน้ า มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่าง 

สมดุล ระหว่างความต้องการใช้น้ ากับปริมาณน้ าต้นทุน และมีการแปลงไปสู่การปฏิบัติที่  เป็นรูปธรรม 
2.2.6 ประสิทธิภาพการใช้น้ าในพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 
2.2.7 ประสิทธิภาพของการใช้น้ าทั้งภาคการผลิตและการบริโภคเพ่ิมขึ้น 
2.2.8 พ้ืนที่และมูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้งมีแนวโน้มลดลง 
2.2.9 พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้นปีละ 350,000 ไร่ 
2.2.10 ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ไม่ 

น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และกาก
อุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 

2.2.11 คุณภาพน้ าของแม่น้ าสายหลักท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีเพ่ิมขึ้น 
2.2.12  คุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตหมอกควันได้รับการแก้ไขและมีค่าอยู่ในเกณฑ์ 

มาตรฐาน 
2.2.13 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน คมนาคมขนส่งลดลงภายในปี 

2563 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของการปล่อยในกรณีปกติ 
2.2.14 ต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (บาทต่อตัน 

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) มีแนวโน้มลดลง 
2.2.15 แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน 

รายสาขาท่ีจ าเป็น เช่น การจัดการน้ า เกษตร สาธารณสุข และปุาไม ้
2.2.16 การจัดตั้งกลไกภายในประเทศเพ่ือสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยีและ 

การเสริมสร้างศักยภาพ 
2.2.17 ระบบพยากรณ์และเตือนภัยล่วงหน้าส าหรับภาคเกษตรและการจัดการภัย 

พิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยงภัย 
2.2.18 สัดส่วนของพ้ืนที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝูาระวังภัยธรรมชาติ 
2.2.19 จ านวนผู้เสียชีวิตและมูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ค่าใช้จ่ายในการ 

ชดเชย  ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในพ้ืนที่เสี่ยงภัยซ้ าซากลดลง 
๓. แนวทางการพัฒนา 

3.1 การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
อย่างย่ังยืนและเป็นธรรม 

3.1.1 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้เพ่ือสร้างสมดุลธรรมชาติ 
3.1.2 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
3.1.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดิน 
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3.1.4 ปกปูองทรัพยากรทางทะเลและปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
3.1.5 วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดและลด 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน 
3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อให้เกิดความม่ันคง สมดุลและ 

ยั่งยืน 
3.2.1 เร่งรัดการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. …..... 
3.2.2 เร่งรัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในระดับลุ่มน้ าอย่างบูรณาการทั้ง  

25 ลุ่มน้ า 
3.2.3 ผลักดันกระบวน SEA มาใช้เป็นเครื่องมือน าเสนอทางเลือกในการตัดสินใจ 

ระดับนโยบาย แผน และแผนงาน ที่เหมาะสมกับศักยภาพของลุ่มน้ า 
3.2.4เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าของแหล่งน้ า  ต้นทุน  และระบบกระจายน้ า 

ให้ดีขึ้น 
3.2.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าและการจัดสรรน้ าต่อหน่วยในภาคการผลิตให้ 

สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้สูงขึ้น 
3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 

3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต ผลักดันกฎหมาย 
และกลไกเพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือให้เกิดการ
ลดปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพ่ือการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 

3.3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าวิกฤตและลุ่มน้ าส าคัญ 
อย่างครบวงจร โดยลดการเกิดน้ าเสียจากแหล่งก าเนิด 

3.3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟปุาในเขตภาคเหนือและภาคใต้ 
3.3.4 ปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเมืองเพ่ือรองรับการเติบโตที่เป็น 

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3.4.1 ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3.4.2 สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
3.4.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของ 

ระบบนิเวศ 
3.4.4 สร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภคท่ียั่งยืน 

3.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว 
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3.5.1 จัดท าและปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องฯ ให้สามารถรองรับพันธกรณี 
ระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3.5.2  พัฒนามาตรการ  และกลไก  เพ่ือสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในทุก 
ภาคส่วน 

3.5.3 ส่งเสริมภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และ อปท. ให้มีการจัดเก็บและรายงาน 
ข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 

3.5.4 เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทาง วทน. เพ่ือสนับสนุนการ 
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ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3.5.5 สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

และภาคส่วนต่างๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3.6 บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 

3.6.1 บูรณาการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าสู่กระบวนการวางแผน บูรณาการการ 
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าสู่กระบวนการวางแผน ทั้งระดับชาติ จังหวัด 

3.6.2 เสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการรับมือภัยพิบัติ 
3.6.3 พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน 
3.6.4 พัฒนาระบบการฟ้ืนฟูบูรณะหลังการเกิดภัย 
3.6.5 ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติ 

3.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.7.1 ปรับปรุงกลไกและกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพทุกขั้นตอน 

3.7.2 ผลักดันการน าแนวทางการประเมิน SEA ให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเพื่อ 
น าไปสู่การปฏิบัติ 

3.7.3 สร้างจิตส านึกความตระหนัก และปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชน 

3.7.4 ทบทวนแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
3.7.5 ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและชุมชนเพ่ือสร้างพลังร่วม 

3.8 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศโดยผลักดันการจัดท าแผน 
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียนแสวงหาแนวทางความร่วมมือกับ
อาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การบริหารจัดการพลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน  สร้างความรู้ ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติ      
ที่ถูกต้องเก่ียวกับกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

5) ยุทธศาสตร์ที ่5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
๑. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งปูองกัน 
ปัญหาภัยคุกคาม ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 

1.2 เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วนให้มีขีดความสามารถในการบริหาร 
จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจาก ภัยคุกคามทั้งภัยทาง
ทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

1.3 เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา 
ความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 

1.4 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 
 
 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
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๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 
2.1.1 ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
2.1.2 สังคมมีความสมานฉันท ์ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ 

ร่วมกันได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
2.1.3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมี 

โอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
2.1.4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศ 

สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติ 

2.1.5 ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคาม ทั้งภัยคุกคามทางทหาร 
และภัยคุกคามอ่ืนๆ 

2.1.6 แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา 
เศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.๒ ตัวช้ีวัด 
2.2.1 จ านวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพ่ิมขึ้น 
2.2.2 จ านวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด าริเพิ่มขึ้น 
2.2.3 ดัชนีความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองลดลง (ดัชนีสันติภาพโลกของ The  

Institute for Economics and Peace: IEP) 
2.2.4 จ านวนผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งภายในประเทศลดลง(ดัชนีสันติภาพโลก) 
2.2.5 จ านวนกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงเพ่ิมขึ้น 
2.2.6 มูลค่าความเสียหายและจ านวนการก่อเหตุร้ายที่มีมูลเหตุจากความไม่สงบ 

ลดลง 
2.2.7 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยในพ้ืนที่ 3 จังหวัด 

ชายแดนภาคใต้เพ่ิมข้ึน 
2.2.8 จ านวนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนทุกศาสนาร่วมด าเนินการ 

เพ่ิมข้ึน 
2.2.9 ดัชนีความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านเพิ่มข้ึน (ดัชนีสันติภาพโลก) 
2.2.10 จ านวนคดีที่เก่ียวข้องกับภัยคุกคามข้ามชาติลดลง 
2.2.11 จ านวนเหตุการณ์การกระท าผิดกฎหมายทางทะเลลดลง 
2.2.12 จ านวนคดีที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดลดลง 
2.2.13 ระยะเวลาในการระดมสรรพก าลังเมื่อเกิดภัยคุกคาม 
2.2.14 อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ ากว่าอันดับที่ 20 ของโลก (ดัชนี 

ความเสี่ยงของโลกของ WEF) 
2.2.15 อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์/ต่ ากว่าอันดับที่ 10 ของโลก  

(ดัชนีความปลอดภัยไซเบอร์ของโลกของ International Telecommunication Union: ITU ) 
2.2.16 จ านวนแผนงานด้านความมั่นคงท่ีสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา 

เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
 

๓. แนวทางการพัฒนา 
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3.1 การรักษาความม่ันคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลัก 
ของชาติ 

3.1.1 สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ มีการน าแนวทางพระราชด าริไป
เผยแพร่และพัฒนา พร้อมทั้งก าหนดมาตรการเพ่ือปกปักรักษาและปูองกันการกระท าที่มีแนวโน้มที่จะส่งผล
กระทบต่อสถาบันหลักของชาติ 

3.1.2 เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและ 
พัฒนาภาคการเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยและ
ค านึงถึงความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง 

3.1.3 ปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดย 
กระบวนการสันติสุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ บนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางอัตลักษณ์และชาติพันธุ์  เพื่อขจัดความขัดแย้งลดความรุนแรงตามยุทธศาสตร์พระราชทาน“เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา”พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรม 

3.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ 
รับมือภัยคุกคามท้ังการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

3.2.1 พัฒนาศักยภาพและความพร้อมของกองทัพในการปูองกันและรักษา 
ผลประโยชน์ของประเทศโดยพัฒนาก าลังพลให้มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมในการปฏิบัติได้ทัน
เหตุการณ์มีอาวุธยุทโธปกรณ์ยุทธภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ พร้อมสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศ การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยและการแก้ไขปัญหาส าคัญอ่ืนๆ  ของชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.2.2 พัฒนาระบบงานด้านการข่าวที่มีประสิทธิภาพ  มีกลไกเสริมสร้างความร่วมมือ 
พัฒนาองค์ความรู้ ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มภัยคุกคาม รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลด้านการข่าวที่มีความเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศอย่างเป็นระบบ ให้มีความพร้อมในการสนับสนุนข้อมูลเพ่ือ
เตรียมการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงท้ังในประเทศและในระดับนานาชาติ 

3.2.3 มีระบบเตรียมพร้อมและกลไกเผชิญเหตุที่มีประสิทธิภาพให้พร้อมในการ 
ปฏิบัติทั้งในยามปกติและในสถานการณ์วิกฤติ ทั้งจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงและจากสาธารณภัยขนาดใหญ่ที่
กลไกปกติไม่สามารถรองรับได ้โดยมีแผนปฏิบัติการและมีการฝึกทดสอบปฏิบัติในทุกระดับอย่างเหมาะสม 

3.2.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการและเตรียมความพร้อมในการตอบ 
โต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ทั้งในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และระยะหลังเกิดภัย พร้อมทั้ง
จัดท าระบบการจัดการความรู้ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ระดับชาติ ระดับจังหวัด ถึงระดับชุมชน 

3.2.5 พัฒนาระบบรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลด้านการก่อการร้ายทั้งหน่วยงาน 
ภายในและหน่วยงานภายนอกประเทศเพ่ือเป็นข้อมูลในการติดตามวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ด้ านการ
ต่อต้านการก่อการร้ายและภัยคุกคามความมั่นคง ควบคู่กับการพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมให้มีประสิทธิภาพ
และรองรับการปฏิบัติงานทุกภาคส่วน 
 
 
 

3.2.6 พัฒนาอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ โดยเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาควบคู่ 
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ไปกับการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และมิตรประเทศในการสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยน
เทคโนโลยี เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ พร้อมทั้งส่งเสริมนวัตกรรม
ด้านอุตสาหกรรมปูองกันประเทศโดยหน่วยงานภาครัฐ 

3.2.7 ด าเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับ 
ภูมิภาคและพหุภาคี เพ่ือปกปูองและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถ
แลกเปลี่ยนและเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่าง
ประเทศ อาทิ ปัญหายาเสพติด การก่อการร้ายการโยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ ความ
มั่นคงด้านไซเบอร์ ภัยพิบัติ โรคระบาดโรคติดต่อร้ายแรงโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ าและสถานการณ์ฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขอ่ืนๆ 

3.2.8 สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ เพ่ือปูองกันการสูญเสีย 
ดินแดนและภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น เขื่อนปูองกันตลิ่งริมแม่น้ าชายแดนระหว่างประเทศ 

3.3 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความม่ันคงเพื่อบูรณาการความร่วมมือ 
กับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 

3.3.1 ด าเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างสมดุล เพ่ือเอ้ือต่อการส่งเสริมและ 
รักษาผลประโยชน์และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือน
บ้านอาเซียน และนานาประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าว และการร่วมกันด าเนินการเชิงรุกเพ่ือปูองกัน 
แก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากภัยคุกคาม ทั้งปัญหาข้ามชาติ ปัญหาท้าทายด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ
และสาธารณภัยขนาดใหญ่ 

3.3.2 เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และส่งเสริมความร่วมมือ ใน 
การบริหารจัดการความมั่นคงตามแนวชายแดน เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาที่มีอยู่และส่งเสริมให้ชายแดนไทยกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านเป็นชายแดนแห่งความร่วมมือ โดยพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงพ้ืนที่
ชายแดน ปูองกันการลักลอบเข้าเมือง การตรวจคนเข้าเมืองการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและการ
สร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชน 

3.3.3 พัฒนาระบบการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลด้านไซเบอร์ให้มีความม่ันคง 
ปลอดภัยและก ากับดูแลระบบการส่งข้อมูลส่วนบุคคลข้ามแดนไปต่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

3.3.4 สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภายในประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติใน 
การวางระบบเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐาน สากล มีความพร้อมในการติดตาม 
วิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์เพ่ือเตรียมการรับมือ การจัดระบบบริหารจัดการปูองกันไม่ให้โรค
และภัยสุขภาพมีการแพร่ระบาด ตลอดจนการฟ้ืนฟูเยียวยาภายหลังเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ 

3.4 การรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซ่ึงอ านาจอธิปไตย 
และสิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล 

3.4.1 เสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาความม่ันคงทางทะเลทั้งภายในประเทศ 
และต่างประเทศ เพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเล รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือในการแสวงหา
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน พัฒนาระบบและกลไกการให้ความช่วยเหลือและบรรเทา      
สาธารณภัยในทะเลให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนรักษาเส้นทางคมนาคมทางทะเลให้มีความปลอดภัยและเอ้ือต่อ
การใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
 
 

3.4.2 แก้ไขปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรโดยรักษาความมั่นคงของฐาน 
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล คุ้มครอง ปกปูอง และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจาก
การกระท าผิดกฎหมายในทะเลและวิกฤติทางทะเล พัฒนากลไกในทางปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล และปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ให้มีความทันสมัยและเป็นสากล ให้เกิดเอกภาพ
และระบบการบริหารจัดการที่ดีในการด าเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ในภาพรวมของประเทศ รวมทั้งบูรณาการการใช้ทรัพยากรและการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้ได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

3.4.3 พัฒนาสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของทะเล การใช้ประโยชน์ 
จากทะเลอย่างมีจิตส านึกรับผิดชอบและมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรม
ทางทะเลรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ทางทะเลและการสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ในอนาคต 

3.5 การบริหารจัดการความม่ันคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง 
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงกับแผนงานการพัฒนาอื่นๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.5.1 ปรับปรุงระบบติดตาม เฝูาระวัง ศึกษา วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ 
ด้านความมั่นคง การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง พิสูจน์ทราบและ
คาดการณ์ภัยคุกคามเพ่ือเสนอแนะแผนปูองกันความเสียหายและการเตือนภัย   ที่อาจเกิดขึ้น  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน และลดผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในกรณีที่จะก่อภัยคุกคามต่อ
ความมั่นคงของประเทศ โดยใช้กลไกระดับชาติเพ่ือเชื่อมโยงกลไกอ่ืนๆ ในการร่วมกันพิจารณาเมื่อมี
สถานการณ์ท่ีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงให้สามารถก าหนดแนวทางแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.5.2 พัฒนากลไกด้านความมั่นคงและระบบการขับเคลื่อนแผนงานต่างๆ ให้พร้อม 
รับสถานการณ์ทั้งระดับชาติและระดับพ้ืนที่ โดยสร้างเครือข่ายการสนับสนุน ทั้งด้านนโยบาย องค์ความรู้และ
การสร้างกลไกขับเคลื่อนแผนงานด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคง 
โดยให้มีความเชื่อมโยงและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล พร้อมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงานและการ
จัดสรรงบประมาณด้านความมั่นคงแบบบูรณาการให้มีความชัดเจน ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน(ประชารัฐ) ในการก าหนดและขับเคลื่อนแผนงานด้านความม่ันคง 
6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

๑. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือให้ภาครัฐ มีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 
1.2 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนใน 

ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้ 
1.3 เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
1.4 เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วย 

ความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 
๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 
2.1.1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

และการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
2.1.2  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1.3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
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2.1.4 ลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด 
2.๒ ตัวช้ีวัด 

2.2.1 อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ อยู่ใน 
อันดับสองของอาเซียน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 

2.2.2 อันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ จัดท าโดยธนาคารโลก อยู่ใน 
อันดับสองของอาเซียน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 

2.2.3 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของรัฐต่องบประมาณรายจ่ายประจ าปีลดลง 
2.2.4 สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทที่ได้รับรางวัลการ 

บริหารจัดการ ที่ดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 
2.2.5 ข้อร้องเรียนและคดีเกี่ยวกับการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง 
2.2.6 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุด 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
2.2.7 จ านวนคดีที่รัฐด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิดซึ่งต้องชดเชยความเสียหาย 

ลดลง 
๓. แนวทางการพัฒนา 

3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มี 
ความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

3.1.1 ก าหนดภารกิจ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วน 
ภูมิภาคและท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน 

3.1.2 ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของภาครัฐให้มีลักษณะบูรณาการสามารถ 
ส่งเสริมกระบวนการผลิตและการให้บริการของภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1.3 ก าหนดหลักการและแนวทางในการยุบเลิกภารกิจหรือปรับลดหน่วยงาน 
บริหารราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค 

3.1.4 พัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐให้มี 
ประสิทธิภาพ 

3.1.5 จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจในระยะยาวให้มีความชัดเจนและ 
สามารถปฏิบัติได ้

3.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการ 
คลังภาครัฐ 

3.2.1 แก้ไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ให้ส่งเสริมการจัดสรร 
งบประมาณแบบบูรณาการและงบประมาณเชิงพื้นที ่

3.2.2 ปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาระดับพ้ืนที่ให้เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับ 
ชุมชนถึงระดับจังหวัด 

3.2.3 ก าหนดโครงสร้างและล าดับความส าคัญของแผนงานในงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที ่12 (พ.ศ.2560 - 2564) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2558 - 2564) และนโยบายรัฐบาล 
 

3.2.4 ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลให้สามารถวัดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทั้ง 
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และผลกระทบของการด าเนินงาน 
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3.3 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
3.3.1 ปรับรูปแบบและวิธีการด าเนินการของภาครัฐให้มีความร่วมมือกันระหว่างรัฐ  

เอกชน ประชาชน และประชาสังคม ในลักษณะแบบประชารัฐ 
3.3.2 ส่งเสริมให้มีการแข่งขันในผลงานการจัดบริการสาธารณะของรัฐ 
3.3.3 จัดให้มีกระบวนการและช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่ 

หลากหลาย 
3.3.4 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยการวางระบบสารสนเทศ 

การจัดการแบบออนไลน์ในการประเมินความก้าวหน้า 
3.3.5 ปรับรูปแบบการให้บริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่การให้บริการประชาชน 

ผ่านระบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบ 
3.3.6 สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานกลางของศูนย์ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบเครือข่าย 

สารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network : GIN) 
3.3.7 ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ภาครัฐจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลที่ 

ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถเข้าถึง น าไปใช้ประโยชน์และต่อยอดได้ 
3.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.4.1 ทบทวนการกระจายอ านาจและการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ท้องถิ่นให้ชัดเจน 
ตามศักยภาพและความพร้อมของท้องถิ่น 

3.4.2 สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พัฒนารูปแบบการจัดการบริการ 
สาธารณะให้หลากหลายให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

3.4.3 ก าหนดกระบวนการสรรหาหรือแต่งตั้งผู้ที่ด ารงต าแหน่งในราชการส่วน 
ท้องถิ่นให้เป็นมาตรฐาน 

3.4.4 เพ่ิมความคล่องตัวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.4.5 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการรายได้และเงินอุดหนุนของท้องถิ่น 
3.4.6 สร้างความโปร่งใสในการจัดท าและบริหารงบประมาณของท้องถิ่น 

3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
3.5.2 ปูองกันการทุจริต 
3.5.3 ปราบปรามการทุจริต 

3.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้อง 
กับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

3.6.1 ปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัย 
3.6.2 ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ 

7) ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
๑. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งและการค้า 
จัดตั้ง/ปรับปรุงองค์กรก ากับดูแลการประกอบกิจการขนส่ง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 

1.2 เพ่ือสร้างความม่ันคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้ 
พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน 
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1.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการบริการโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให้ทั่วถึงในราคาท่ี 
เหมาะสมเป็นธรรม ส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม พัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์และ
คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลแก่ผู้ใช้บริการ 

1.4 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ าประปาเชิง 
ปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ าสูญเสียในระบบประปา และสร้างกลไกการบริหาร
จัดการการประกอบกิจการน้ าประปา 

1.5 เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือลดการ 
น าเข้าจากต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 

2.1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม : เพ่ือลดความ 
เข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) และลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ 

2.1.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคมนาคมขนส่ง : เพ่ิมปริมาณการ 
ขนส่งสินค้าทางราง และทางน้ าและเพ่ิมปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองรวมทั้งขยาย
ขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานคร และ       ท่าอากาศยานใน
ภูมิภาคให้เพียงพอกับความต้องการ 

2.1.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ : เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันโลจิสติกส์และ 
ประสิทธิภาพการอ านวยความสะดวกทางการค้า ระบบ NSW ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษอย่าง
สมบูรณ์ บุคลากรโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนาให้มีผลิตภาพสูงขึ้น การขนส่งสินค้าผ่านเข้า - ออก ด่านการค้า
ชายแดนส าคัญท่ีเชื่อมต่อกับโครงข่ายทางหลักมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.1.4 การพัฒนาด้านพลังงาน เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้ 
พลังงาน ขั้นสุดท้ายและลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟูา 

2.1.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ 
ครอบคลุมทั่วประเทศและสร้างผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่เพ่ิมขึ้นพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพมาตรฐานสากลรับมือภัยคุกคามทางออนไลน์ 

2.1.6 การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา) เพ่ือขยายก าลังการผลิตน้ าประปา 
และกระจายโครงข่ายการให้บริการน้ าประปาให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ และบริหารจัดการลดน้ าสูญเสียใน
ระบบส่งน้ าและระบบจ าหน่ายน้ า 

2.๒ ตัวช้ีวัด 
2.2.1 สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อ GDP ลดลงจาก 8.22 เป็น 7.70  

พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ/พันล้านบาท 
2.2.2 สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ลดลงจากร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 12 ของ GDP  

ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่ากว่าร้อยละ 7 ของ GDP 
2.2.3 สัดส่วนปริมาณขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมด 

ภายในประเทศเพ่ิมจากร้อยละ 1.4 เป็นร้อยละ 4 และสัดส่วนปริมาณขนส่งสินค้าทางน้ าต่อปริมาณการขนส่ง
สินค้าท้ังหมดภายในประเทศเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 12 เป็นร้อยละ 15 
 

2.2.4 สัดส่วนของผู้ใช้ระบบรถไฟฟูาต่อปริมาณการเดินทางในเขตกรุงเทพฯ และ 
ปริมณฑลจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 15 
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2.2.5 ความสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพและ 
ภูมิภาคเพ่ิมข้ึนเป็น 120 และ 55 ล้านคนต่อปี 

2.2.6 อันดับดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และประสิทธิภาพการ 
อ านวยความสะดวกทางการค้าดีข้ึน 

2.2.7 จ านวนธุรกรรมการให้บริการน าเข้าส่งออก  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น 
ร้อยละ 100 

2.2.8 ปริมาณสินค้าที่ผ่านเข้า – ออกด่านชายแดนที่ส าคัญเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 ต่อปี 

2.2.9 สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพ่ิมขึ้น 
จากร้อยละ 12.94 เป็นร้อยละ 17.34 

2.2.10 สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟูาลดลงจากร้อยละ 65 เป็น 
ร้อยละ 47 

2.2.11 อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (NRI) ดีขึ้น 
2.2.12 จ านวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 30  

เป็นมากกว่าร้อยละ 85 
2.2.13 จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1,000 ราย 

๓. แนวทางการพัฒนา 
3.1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง 

3.1.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟขนาด 1 ม. เป็นโครงข่ายหลักประเทศ 
พัฒนาโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงขนาดทางมาตรฐาน (Standard Gauge) อย่างน้อย        1 เส้นทาง พัฒนา
พ้ืนที่เมืองตามแนวเส้นทางศึกษาแผนที่นาทาง (Road Map) ปรับเปลี่ยนไปใช้  รถจักรไฟฟูาแทนรถจักรดีเซล 
จัดท ามาตรฐานระบบรถไฟและระบบรถไฟฟูา พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์ 

3.1.2 พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองที่เหมาะสมกับขนาดเศรษฐกิจและ 
สังคมเร่งพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและปรับเส้นทางการเดินรถโดยสารสาธารณะ พัฒนาสิ่งอ านวย
ความสะดวกภายในสถานีให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาพ้ืนที่ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
เพ่ือสนับสนุนการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ในเขตเมือง (Non–Motorized Transport: NMT) 

3.1.3 พัฒนาโครงข่ายทางถนน โดยรักษา/ยกระดับคุณภาพโครงข่ายถนนใน 
ปัจจุบันและขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรตามความเหมาะสมในพ้ืนที่  พัฒนาโครงข่าย
ทางพิเศษ/ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในพ้ืนที่ชายแดนและประตูการค้าหลักน าเทคโนโลยีระบบการขนส่ง
และจราจรอัจฉริยะมาใช้ในการควบคุมและสั่งการจราจร 

3.1.4 พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ โดยเร่งพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและ 
ดอนเมืองตามแผนแม่บทให้แล้วเสร็จภายในช่วงแผนฯ 12 จัดท าแผนการใช้ประโยชน์และแผนการบ ารุงรักษา
ท่าอากาศยานในภูมิภาคศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานที่มีศักยภาพแห่งอ่ืน  ปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการท่าอากาศยานพัฒนาโครงสร้างและการจัดการห้วงอากาศให้มีความสามารถในการ
รองรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพียงพอต่อการเติบโตทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 
 

3.1.5 พัฒนาระบบขนส่งทางน้ า โดยปรับปรุงการใช้ประโยชน์ท่าเรือภูมิภาคที่มีอยู่ 
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ในปัจจุบันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐานให้สามารถสนับสนุนการเดินทางและ
ขนส่งเชื่อมโยงทางน้ าภายในประเทศก ากับดูแล          การให้บริการของภาคเอกชนผู้รับสัมปทานในท่าเรือ
น้ าลึกแหลมฉบังให้เป็นไปตามสัญญาสัมปทาน 

3.2 การสนับสนุน การพัฒนาระบบขนส่ง 
3.2.1 สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้าง 

พ้ืนฐานส่งเสริมอุตสาหกรรมทางรางโดยปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างระบบรถไฟฟูาและเครื่องกล  
รถไฟฟูา และรถจักรส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 

3.2.2 พัฒนาการบริหารสาขาขนส่ง เร่งจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง พัฒนาขีด 
ความสามารถองค์กรก ากับดูแลการขนส่งทางอากาศและการขนส่งทางน้ า เร่งพิจารณาโครงสร้างอัตราค่า
โดยสารร่วม (Common Fare) ระบบขนส่งสาธารณะเพ่ือจูงใจให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพ่ิมขึ้น 
พิจารณากลไกการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือชดเชยผลการด าเนินงานขาดทุนของผู้ให้บริการ  (Operator) 
ขนส่งสาธารณะ 

3.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
3.3.1 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่ 

อุปทานให้ได้มาตรฐานสากลและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
3.3.2 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการอ านวยความสะดวกทางการค้าโดย 

การจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการส่วนกลางของระบบ National Single Window (NSW) 
3.3.3 พัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการก าลังคนด้านโลจิสติกส์ให้ 

สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ 
3.3.4 บริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ 

ประเทศ 
3.4 การพัฒนาด้านพลังงาน 

3.4.1 พัฒนามาตรการสนับสนุน ปรับโครงสร้างราคาพลังงาน และบังคับใช้ 
กฎหมาย เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกภาคส่วน รวมทั้งสนับสนุนการวิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพ่ือน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม 

3.4.2 สร้างความม่ันคงทางพลังงานโดยกระจายประเภทเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟูา 
ส่งเสริมการให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อแก่บุคคลที่สาม (TPA) 

3.4.3 เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและ 
พลังงานสะอาด 

3.4.4 ปรับปรุง/พัฒนาการก ากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานให้เป็นไปตาม 
กฎระเบียบอย่างเหมาะสม    รวมทั้งก าหนดโครงสร้างราคาพลังงาน   ให้สะท้อนต้นทุนและเป็นธรรมกับทุก
ภาคส่วน 

3.4.5 ส่งเสริมไทยเป็นศูนย์การซื้อขายพลังงาน/เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาพลังงานใน 
ภูมิภาคอาเซียน 

3.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
3.5.1 พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมี 

ประสิทธิภาพ 
3.5.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ 
3.5.3 ส่งเสริมนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี 
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อวกาศของไทย 
3.5.4 สร้างความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยจัดตั้งศูนย์การเฝูาระวังและรับมือ 

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber security international council) 
3.5.5 ปรับปรุงกฎ/ระเบียบเพ่ือสนับสนุนการพัฒนากิจการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารของประเทศ 
3.6 การพัฒนาระบบน้ าประปา 

3.6.1 พัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 
3.6.2 การบริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 
3.6.3 ลดอัตราน้ าสูญเสียในเชิงรุกควบคู่กับการบ ารุงรักษาเชิงปูองกันของระบบ 

ประปาทั่วประเทศ 
3.6.4 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกิจการประปา โดยแยกบทบาทของหน่วยงาน 

ต่างๆ ที่เก่ียวข้องให้ชัดเจนระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย หน่วยงานก ากับดูแลการประกอบกิจการประปาที่
เป็นเอกภาพและหน่วยงานให้บริการควบคู่กับการออกกฎหมายการจัดตั้งองค์กรก ากับดูแลกิจการประปาใน
ภาพรวมของประเทศท่ีมีเอกภาพให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 

8) ยุทธศาสตร์ที ่8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
๑. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้น 
ก้าวหน้าให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเปูาหมาย 

1.2 เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและน าเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจ 
ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

1.3 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

1.4 เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรมให้สามารถ 
ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 

2.1.1 เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
2.1.2 เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

เพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2.๒ ตัวช้ีวัด 

2.2.1 สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเพิ่มสู่ร้อยละ 1.5 ของ  
GDP 

2.2.2 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ เพ่ิมเป็น 70:30 
2.2.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเปูาหมาย 

ของประเทศ : งานวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสร้าง/สะสม องค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบ
มาตรฐานเพ่ิมเป็น 55 : 25 : 20 

2.2.4 จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากร  
10,000 คน 

2.2.5 อันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ และด้าน 
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เทคโนโลยี จัดโดย IMD อยู่ในล าดับ 1 ใน 30 
2.2.6 ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ 

ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของผลงานทั้งหมด 
2.2.7 มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนามี 

จ านวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี 
2.2.8 นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เอง 

ภายในประเทศมีจ านวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1 เท่าตัว 
๓. แนวทางการพัฒนา 

3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
และเชิงสังคม 

3.1.1 ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง  
อาทิ กลุ่มอาหารและเกษตร การแพทย์ สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาเป็น
ฐานเศรษฐกิจใหม่โดยจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและต่อเนื่องส าหรับการต่อยอดงานวิจัยเชิงลึกเพ่ือสร้าง
นวัตกรรมตลอดห่วงโซ่การวิจัยและให้ความส าคัญกับการท าวิจัยในขั้นประยุกต์และทดลองเพ่ิมขึ้น ทั้งการ
จัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การท าวิจัยตลาดการทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานน าร่อง (Pilot Plant) เพ่ือให้
สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน 

3.1.2 ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่น าสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ได้แก่ 
เทคโนโลยีทางการแพทย์ครบวงจร เทคโนโลยีชีวภาพ (ยาชีววัตถุ เภสัชพันธุศาสตร์ อาหารแปรรูป เชื้อเพลิง
ชีวภาพและเคมีชีวภาพ พลังงานทางเลือก) หุ่นยนต์และเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ยานยนต์สมัยใหม่ (รถยนต์
ไฟฟูา รถยนต์Hybrid) ระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและ
บังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และเทคโนโลยีระบบรางและการบิน โดย
ให้ความส าคัญกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) หรือการเข้า
ครอบครอง/รับช่วงต่อในเทคโนโลยีใหม่ที่มีความน่าจะเป็นไปได้ในตลาดโลกผ่านกลไกกองทุนเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเปูาหมาย กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่จะจัดตั้งขึ้น และ/หรือภาครัฐเป็นผู้ลงทุนหลักในเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยส าคัญ รวมถึงการพัฒนาในลักษณะวิศวกรรมย้อนกลับตลอดจนการก าหนดให้โครงการลงทุนขนาด
กลางและขนาดใหญ่ของประเทศต้องเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมในประเทศ 

3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อม 
ล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เทคโนโลยีเพ่ือผู้พิการ เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน อุปกรณ์และเครื่องมือ
ทางการแพทย์) โดยอาศัยกลไกการด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา  สถาบันการวิจัย 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนหรือชุมชน 

3.1.4 เร่งรัดการถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรรายย่อย 
วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านกลไกเครือข่ายสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีนักถ่ายทอดเทคโนโลยีมืออาชีพเข้ามาช่วยด าเนินการ 
 
 

3.1.5 พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยโดยใช้กลไกระบบบัญชีนวัตกรรม 
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และสิ่งประดิษฐ์ไทยที่น าไปสู่การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างแท้จริงเพ่ือเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของ
ประเทศและทดแทนการน าเข้า 

3.1.6 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องมาตรฐานสากล สามารถนาไปสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมได้ รวมถึงมีฐานข้อมูลทรัพย์สินทาง
ปัญญาทีส่ะดวกต่อการเข้าถึงใช้งานง่าย และสืบค้นได้ทั่วโลก เพ่ือประกอบการวิเคราะห์และติดตามเทคโนโลยี 

3.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) 
3.2.1 ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและร่วม 

ก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรมกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ภาครัฐ และภาคสังคมหรือชุมชน โดย
ปรับกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรค รวมทั้งมีมาตรการจูงใจ อาทิ ปรับกฎระเบียบให้สามารถ
สนับสนุนทุนวิจัยในภาคเอกชน การส่งเสริมให้เอกชนรับจ้างท าวิจัยของภาครัฐได้ และการร่วมทุนในการ
พัฒนาเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมรับความเสี่ยงและร่วมรับภาระค่าใช้จ่าย 

3.2.2 ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ 
ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย โดยมีมาตรการจูงใจในรูปแบบต่างๆ 
อาทิ กองทุน มาตรการภาษี เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า เพ่ือให้ภาคการผลิตและบริการมุ่งสร้างนวัตกรรมในธุรกิจและ
องค์กรเพื่อเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน 

3.2.3 สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนส าหรับธุรกิจเกิดใหม่และ SMEs ที่ต้องการ 
พัฒนาหรือท าธุรกิจฐานเทคโนโลยี และเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงนักวิจัยและทรัพยากรวิจัยของสถาบันการศึกษา
หรือสถาบันวิจัย รวมทั้งการเข้าถึงบริการทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้โดยง่ายและสะดวก 

3.2.4 สร้างบรรยากาศและสภาวะที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาความคิด 
สร้างสรรค์ลงสู่พ้ืนที่และชุมชน ทั้งการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การจัดให้มีเวทีหรือช่องทางการพัฒนาและ
แสดงออกของนักคิดและนักสร้างสรรค์ และเสริมสร้างต้นแบบ (Role Model) ที่เหมาะสม รวมทั้งเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมและตัวอย่างความส าเร็จ   ในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยจูงใจให้มีการน าไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

3.2.5 รณรงค์ปลูกฝังวัฒนธรรมการวิจัยและค่านิยมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทาง 
ปัญญา รวมทั้งวิธีคิดของคนในสังคมให้ใช้หลักตรรกะในการตัดสินใจ ผ่านทางสื่อและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งมี
กลไกส่งเสริมการด าเนินงานให้ความรู้และบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ 

3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
3.3.1 ด้านบุคลากรวิจัย 

1) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี คุณภาพและ 
สอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์ (Science: S) เทคโนโลยี (Technology:T) 
วิศวกรรมศาสตร์(Engineering : E)และคณิตศาสตร์(Mathematics: M)) ด้วยการสร้างสิ่งจูงใจ สร้างแรงบันดาล
ใจ สนับสนุนทุนการศึกษาฯลฯ เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
พัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
(STEM Education) ในสถานศึกษา รวมทั้งเร่งผลิตก าลังคนและครูวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ 

2) เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิศวกรรมการผลิต 
ขั้นสูง แพทยศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) นักออกแบบ และในสาขาที่ขาดแคลนและ
สอดคล้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรมเปูาหมายและทิศทาง   การพัฒนาประเทศ รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นนักบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม นักถ่ายทอดเทคโนโลยี     
นักประเมินผล และบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจน 
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และพัฒนาตลาดรองรับงานส าหรับบุคลากรวิจัย ด้วยการก าหนดเป็นเงื่อนไขให้โครงการลงทุนขนาดกลางและ
ขนาดใหญ ่จะต้องมีการท าวิจัยรองรับการด าเนินโครงการ 

3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 
เข้าใจตลาดและรูปแบบการท าธุรกิจ และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งเข้าถึงและเข้าใจความ
ต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ โดยใช้หลักการตลาดน างานวิจัย เพ่ือให้สามารถประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนวิจัย 
และได้งานวิจัยที่มีคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

4) ดึงดูดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศท่ี 
มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาอุตสาหกรรมเปูาหมายของไทยให้มาท างานในสถาบันวิจัยของภาครัฐและ
ภาคเอกชนในประเทศไทย เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยและพัฒนาของประเทศและใช้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษ ีเพ่ือสนับสนุนภาคการผลิตและภาคบริการในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ 

3.3.2 ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการวิจัยเพื่อรองรับเทคโนโลยีส าคัญๆ ให้เกิด 

ประสิทธิภาพ อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีกราฟิก(Grapheme)เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาเทคโนโลยีที่รองรับการเปลี่ยนแปลง      เชิงโครงสร้างประชากรและเพ่ิมคุณภาพชีวิต  (เทคโนโลยีเพ่ือ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ) เทคโนโลยีที่ช่วยเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร เทคโนโลยีการขนส่งและโลจิสติกส์ เทคโนโลยี
ด้านพลังงานสีเขียว เทคโนโลยีแห่งอนาคต รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศตลอดจนมีการพัฒนาข้อมูลดัชนีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
และฐานข้อมูลงานวิจัยที่ทันสมัยสะดวกต่อการเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย 

2) ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทันต่อการ 
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด โดยสนับสนุนให้เกิดการลงทุนจัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนา ส่งเสริมให้มี
ความร่วมมือในการด าเนินการวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานวิจัย/นักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งศูนย์วิจัยพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเปูาหมายของประเทศ  สนับสนุนการแปลงนิคม
อุตสาหกรรมให้เป็นอุทยานธุรกิจวิทยาศาสตร์  เร่งพัฒนาและประชาสัมพันธ์อุทยานวิทยาศาสตร์และ
สถาบันวิจัยให้เป็นกลไกช่วยแก้ไขปัญหาให้ภาคการผลิตและบริการ และเชื่อมโยงการท างานร่วมกันระหว่าง
ภาควิชาการกับภาคเอกชน และภาคสังคม 

3) ส่งเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน และระบบมาตรวิทยา 
แห่งชาติเร่งยกระดับและส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ/สอบเทียบ/ห้องปฏิบัติการของภาคเอกชนให้
ได้มาตรฐานสากล ผ่านการจูงใจในรูปแบบที่เหมาะสม 

4) เร่งสร้างความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มศักยภาพ 
ของภาครัฐทั้งการเข้าถึงและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ  ของภาครัฐ และการเข้าถึงข้อมูลของ
ภาครัฐโดยสาธารณะตลอดจนการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการพ้ืนฐาน และแอปพลิเคชั่นภาครัฐ 

5) สนับสนุนเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ และหลากหลายเพื่อเป็นกลไก 
ระดมทุน อาท ิระบบเงินร่วมลงทุน กองทุน การระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ 

6) สนับสนุนให้เกิดการร่วมท างานและแบ่งปันทรัพยากรด้านอุปกรณ์  
เครื่องมือและห้องปฏิบัติการทดลองระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน 

7) ผลักดันและเร่งรัดให้มีกฎหมายเพ่ือส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย 
ในเชิงพาณิชย์ เพ่ือให้ผู้รับทุนสนับสนุนของรัฐได้รับสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและน าไปถ่ายทอดสู่ภาค
การผลิตและบริการได้อย่างคล่องตัว 

3.3.3 ด้านการบริหารจัดการ 
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1) ส่งเสริมการปรับโครงสร้างและบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ 
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพในการด าเนินงาน ทั้ง
หน่วยงานก าหนดนโยบาย หน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย หน่วยงานวิจัยหลัก และหน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ 

2) ปรับระบบการบริหารจัดการงบประมาณสู่การจัดสรรตามแผนงาน/ 
โครงการ (Program Based Budgeting) เพ่ือให้เกิดการบูรณาการแผนงาน/โครงการ         และงบประมาณ
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ และพัฒนาไปสู่การจัดสรรตามผลงาน (Performance Based Budgeting) โดยมีกล
ยุทธ์ต่อยอดไปสู่เปูาหมายที่ตั้งไว้หรือกลยุทธ์การยุติที่เหมาะสม 

3) จัดให้มีระบบประเมินความสามารถด้านนวัตกรรมของสถาบันวิจัยทั้ง 
ด้านการสร้างความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการ และด้าน
อ่ืน ๆ รวมถึงการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยส าคัญของประเทศ โดยมีการรายงานผลต่อสาธารณะ
อย่างต่อเนื่อง 

4) สนับสนุนการจัดท า Technology Roadmap และแผนปฏิบัติการวิจัย  
และนวัตกรรมรายสาขา เพ่ือจัดล าดับกิจกรรมวิจัยและพัฒนาส าหรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเปูาหมายที่
ต้องพัฒนารายสาขา อาท ิสาขาการเกษตร สาขาอุตสาหกรรม สาขาการท่องเที่ยว สาขากีฬา 

5) สนับสนุนให้มีการท าวิจัยที่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของ 
พ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยและพัฒนา
ของท้องถิ่น และน างานวิจัยไปช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมและแก้ปัญหาต่างๆ โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา
ในพ้ืนที่ภาคชุมชนและสังคม 

6) ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเชิงลึก ผ่านทางกลไกที่มีอยู่ อาทิ สมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม เพ่ือให้เป็นที่รวมของผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และศาสตร์อ่ืนๆ ในการให้
ค าปรึกษาและข้อแนะน าการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ และส่งเสริม
การทูตวิทยาศาสตร์เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมทั้ง
ในเชิงนโยบาย และการน าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับประเทศต่างๆ 

9) ยุทธศาสตร์ที ่9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
๑. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน 
1.2 เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม 
1.3 เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
1.4 เพ่ือพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ 

การพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน 
๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 
2.1.1 ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมมากขึ้น 
2.1.2 เพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มใน 

สังคม 
2.1.3 พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อ 
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สิ่งแวดล้อม 
2.1.4 เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 

2.๒ ตัวช้ีวัด 
2.2.1 ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง 
2.2.2 สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาคลดลง 
2.2.3 เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพ่ิมขึ้น 
2.2.4 ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพ้ืนที่อุตสาหกรรมหลักบริเวณ มาบตาพุดไม่ 

เกินเกณฑม์าตรฐาน 
2.2.5 ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการประกอบการในพ้ืนที่ 

ลดลง 
2.2.6 มูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 
2.2.7 สถานประกอบการที่จดทะเบียนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่เพ่ิมขึ้น 

๓. แนวทางการพัฒนา 
3.1 การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างท่ัวถึง 

3.1.1 ภาคเหนือ : พัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง 
   1) พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการต่อเนื่อง
กับการท่องเที่ยวบริการสุขภาพและการศึกษาท่ีได้มาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 
   2) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมภายใต้
แนวคิดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีความ
หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
   3) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คืนความอุดมสมบูรณ์สร้าง
ความสมดุลแก่ระบบนิเวศ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   4) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ของภาคเหนือที่เร็วกว่าระดับประเทศ 10 ปี 

3.1.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เปูาหมาย 
การพ่ึงตนเอง 

1) เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหาร 
ปลอดภัย 

2) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 
3) ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมขอมยุคก่อน 

ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และกีฬาสู่นานาชาติ 
4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
5) ฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลาย 

ทางชีวภาพในพ้ืนที่ต้นน้ าของจังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา 
3.1.3 ภาคกลาง : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า 

1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของฐานอุตสาหกรรมเดิมและ 
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่ 
 

2) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรให้มีความ 
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ทันสมัยและเป็นสากล 
3) ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ  

และภาพลักษณ์ท่ีได้มาตรฐานสากล 
4) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ าแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการใช้ 

น้ าในภาคตะวันออก และส่งเสริมการท าแหล่งกักเก็บน้ าขนาดเล็กกระจายในพ้ืนที่การเกษตรของภาคกลาง
ตอนบนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

3.1.4 ภาคใต้ : พัฒนาเป็นฐานการสร้างรายได้ท่ีหลากหลาย 
1) เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพของ 

ห่วงโซ่คุณค่าเพ่ือสร้างรายได้ให้กับพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
2) ยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และกระจาย 

รายได้จากการท่องเที่ยวสู่พ้ืนที่เชื่อมโยงรวมทั้งชุมชนและท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 
3) พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ 
4) วางระบบปูองกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้เกิดความยั่งยืนในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งต้นน้ า
ของภาค และพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา 

3.2 การพัฒนาเมือง 
3.2.1 แนวทางการพัฒนาหลัก 

1) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่เพื่อ 
การใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคมอย่างเท่าเทียม เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล 

2) ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วน 
ร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน 

3) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 
4) รักษาอัตลักษณ์ของเมืองและสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพ่ือกระจาย 

รายได้ให้คนในท้องถิ่น 
5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง 

3.2.2 แนวทางการพัฒนาเมืองส าคัญ 
1) ส่งเสริมกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการติดต่อธุรกิจระหว่าง 

ประเทศรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการศึกษา การบริการด้านการแพทย์และสุขภาพระดับนานาชาติที่พร้อมด้วยสิ่ง
อ านวยความสะดวกเทคโนโลยีในการสื่อสารและระบบคมนาคมมาตรฐานสูง 

2) พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และ 
สมุทรสาคร) ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย์ ศูนย์กลางการขนส่งและ  โลจิสติกส์ 
ศูนย์บริการด้านสุขภาพและการศึกษาและเมืองที่อยู่อาศัย 

3) พัฒนาเมืองเชียงใหม่และเมืองพิษณุโลกให้เป็นศูนย์กลางการค้า การ 
บริการธุรกิจสุขภาพ การศึกษา และธุรกิจด้านดิจิทัล 

4) พัฒนาเมืองขอนแก่นและเมืองนครราชสีมาให้เป็นเมืองศูนย์กลาง  
การค้าการลงทุนการบริการสุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา 

5) พัฒนาเมืองภูเก็ตและเมืองหาดใหญ่ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเอ้ือต่อการ 
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม 

6) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญและ 
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บริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
3.3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 

3.3.1 พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 
1) เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักให้ 

เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
2) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
3) เพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวทางทะเลเชื่อมโยงอ่าวไทยฝั่งตะวันออกและ 

ตะวันตก 
4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้ 

มาตรฐานเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
5) กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 

3.3.2 พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
1) ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ 

พิเศษชายแดน 
2) สนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
3) ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วน 

ร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา 
4) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

พิเศษชายแดนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม 
10) ยุทธศาสตร์ที ่10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

๑. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงส าคัญของ 

แนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย 
1.2 เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็นฐาน 

การผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น 
1.3 เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยใน 

กรอบความร่วมมือต่าง ๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 

2.1.1 เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ 
ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ 

2.1.2 ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น 
 
 
 
2.1.3 ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาคอนุ 
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ภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจใน      อนุภูมิภาคให้
ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ 

2.1.4 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญท้ังในทุกระดับ 
 2.๒ ตัวช้ีวัด 

2.2.1 ความส าเร็จของไทยในการผลักดันให้เกิดโครงข่ายความเชื่อมโยงทางด้านโล 
จิสติกส์     ที่ครอบคลุมทางบก ทางราง ทางน้ า ทางอากาศ ภายในภูมิภาค เพ่ืออ านวยความสะดวก ลด
ระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่ง 

2.2.2 ความส าเร็จของการด าเนินงานภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้าม 
พรมแดนใน  อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Cross Border Transport Agreement: CBTA) ณ ด่านชายแดนระหว่าง
ไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

2.2.3 ดัชนีย่อยความสามารถในการบริหารจัดการ ณ พรมแดนของประเทศไทยใน 
ดัชนีการอ านวยความสะดวกทางการค้า (Enabling Trade Index) 

2.2.4 มูลค่าสินค้าขั้นกลางที่ผ่านด่านชายแดนระหว่างประเทศ 
2.2.5 มูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค 
2.2.6 มูลค่าการบริการของผู้ประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค 
2.2.7 ปริมาณการขนส่งสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น 
2.2.8 มูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค 
2.2.9 มูลค่าการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค 

 2.2.10 กฎหมายและระเบียบต่างๆ ได้รับการปรับปรุงให้เอ้ือต่อการเป็นศูนย์กลาง
การผลิต การลงทุน และบริการ 
 2.2.11 มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยในอนุภูมิภาคและภูมิภาค 
 2.2.12 ความส าเร็จของโครงการพัฒนาร่วมกันระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค 
 2.2.13 ความก้าวหน้าในการด าเนินการให้เป็นไปตามเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๓. แนวทางการพัฒนา 
3.1 ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ 

ส าหรับสินค้าและบริการของไทย 
3.2 พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบ 

ความร่วมมือ อนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาค
อาเซียนเพื่ออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

3.2.1 พัฒนาความเชื่อมโยงตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันใน 
อาเซียนให้มีความต่อเนื่องและเป็นโครงข่ายที่สมบูรณ์ 

3.2.2  พัฒนารูปแบบและบริการการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้ 
มาตรฐานสากล 

3.2.3 ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เก่ียวข้อง 
3.2.4 พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและบริการโลจิสติกส์ 
3.2.5 เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพ้ืนที่ชายแดนเขตเศรษฐกิจชายแดน 

ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพ้ืนที่ตอนในของประเทศ 
 

3.3 พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุน 
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ที่โดดเด่นในภูมิภาค 
3.3.1 สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนร่วมระหว่างไทยกัประเทศเพ่ือน 

บ้านและส่งเสริมการค้าและการบริการชายแดน 
3.3.2 ผลักดันให้เกิดการบูรณาการแผนการพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือน 

บ้านเพื่อผลประโยชน์ด้านความม่ันคงและการสร้างเสถียรภาพของพื้นที่ 
3.4 ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ  (Outward investment)  ของ 

ผู้ประกอบการไทย 
3.4.1 พัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถ 

พัฒนาธุรกิจร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
3.4.2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
3.4.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการสนับสนุนการด าเนินงานโดยกลไก 

สภาธุรกิจภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ 
3.4.4 สนับสนุนแหล่งเงินทุนและแหล่งข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับฐานการผลิตใน 

ต่างประเทศ 
3.5 เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะ 

หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน 
3.6 สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ 

นานาประเทศ 
3.6.1 เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศ 
3.6.2 เพ่ิมบทบาทนาของไทยในการให้ความช่วยเหลือทางการพัฒนา 

3.7 เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ 
3.7.1 รักษาบทบาทของไทยในการมีส่วนร่วมก าหนดยุทธศาสตร์ของกรอบความ 

ร่วมมือที่ด าเนินอยู ่
3.7.2 รักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับมหาอ านาจทางเศรษฐกิจเดิมและ 

มหาอ านาจใหม่ 
3.7.3 ยกระดับมาตรฐานของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานและบรรทัดฐานสากลตาม 

พันธกรณีระหว่างประเทศ 
3.8 ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความม่ันคง 
3.9 บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
3.10 ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 

 

 

 

 

 

3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 



 

หน้า | ๔๖  
 

3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต อย่างย่ังยืน  
แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ า โดยการ 
ปรับปรุงอ่างเก็บน้ า หนอง ฝายและพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติให้สามารถ เพ่ิม
ปริมาณการกักเก็บ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดิน
เค็ม   สร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้ า ฝาย และแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ที่เหมาะสมในพ้ืนที่
การเกษตร  

2) พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเลย ชี มูล โดยศึกษา ส ารวจ และจัดหาพื้นท่ี เพ่ือพัฒนา 
แหล่งน้ า ตลอดจนการผันน้ าระหว่างลุ่มน้ า แม่น้ าในภาคและระหว่างภาค 

3) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ า เช่น ระบบสูบน้ า อาคารบังคับน้ า คลองส่งน้ า เป็นต้น 
4) บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ โดยด าเนินการในระดับลุ่มน้ าให้มีความสมดุลระหว่าง 

การใช้น้ าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และมีการจัดท า
แผนบริหารจัดการน้ าทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพ่ือปูองกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อ       ลดความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม  
แนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มคนจนมีที่ดินท ากินของ 
ตนเอง ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับฝีมือ และ
อบรมให้ความรู้ เพ่ือให้มีรายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้  

2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเพิ่ม 
สวัสดิการทางด้านสังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการ
ดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ และสนับสนุนการออมเพ่ือสร้างความม่ันคงในบั้นปลายชีวิต ยกระดับ สถานพยาบาล
ชุมชนในพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์จากระบบสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยง โรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ปุวยและผู้สูงอายุ  

3) พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้าน  
การศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมระหว่างพ้ืนที่ เพื่อพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ 
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

4) พัฒนาระบบการปูองกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพ้ืนที่ 
เสี่ยง อาทิ จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวล าภู กาฬสินธุ์ อ านาจเจริญ มหาสารคาม  อุดรธานี 
นครพนม และยโสธร โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการปูองกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชน ทั้งในชุมชนและ
เยาวชนในสถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก  ปลาน้ าจืดมีเกล็ด 
ก าจัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้ าอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่าย  โรงพยาบาลในการคัด
กรอง เฝูาระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ปุวยมะเร็งท่อน้ าดีพร้อมทั้ง พัฒนาระบบคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยงและระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามการท างาน  
 

5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่ พ่อแม่หรือ 
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ผู้ดูแลเด็กในด้านโภชนาการที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม เพ่ือกระตุ้นการ
พัฒนาเด็กในช่วง ๐ - ๓ ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐานเพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม  

6) อ านวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ า โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือ ผู้มีรายได ้
น้อยและผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  และ
เครือข่ายภาคประชาชนในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธีและสร้างการรับรู้กฎหมายเพ่ือสร้าง  
ภูมิคุ้มกันในการปกปูองตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
แนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย โดยยึด 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน และเกษตรแปลง
ใหญ่ สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกรพัฒนา  เครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ สนับสนุนการเข้าถึง         
แหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม น าร่องในจังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม บุรีรัมย์ อ านาจเจริญ มุกดาหาร ยโสธร 
มหาสารคาม สกลนคร อุบลราชธานี อุดรธานี ศรีสะเกษ และหนองบัวล าภู  

2) พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพ้ืนที่จังหวัด  
ยโสธร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืนๆ โดยปรับกระบวนการผลิต 
ให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้ง 
ขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริมการผลิต การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้า  
เกษตร ที่ใช้สารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมกระบวนการตรวจ  
รับรองแบบมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชน รวมทั้งการจัดท าโซนนิ่งระบบ  
เกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยน าร่องในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสม และเชื่อมโยงไปสู่ การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือขยายฐานรายได้ พร้อมทั้งจัดท าฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์  
เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตที่เหมาะสม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนอง
ตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพและการส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนมาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียว 
ในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                 
(E-Commerce) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

3) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่(Zoning)และ 
ความต้องการตลาด โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ  
นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีโดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า  
เกษตร การประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรส าคัญที่เป็นสารตั้งต้น
ใน การแปรรูปผลิตสินค้า ในพื้นท่ีน าร่องจังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย และอุบลราชธานี ให้มีปริมาณมาก
พอและ มีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และ
จัดท าฐานข้อมูล พ้ืนที่ปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือการบริหารจัดการ และส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนที่
จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์และอุบลราชธานี และโคนม ใน
พ้ืนที่จังหวัด นครราชสีมา ขอนแก่น โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุง
คุณภาพอาหาร สัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมทั้งการจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์
ให้ได้มาตรฐาน อุตสาหกรรม (GMP) และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายและขยายตลาดไปสู่อาเซียน  



 

หน้า | ๔๘  
 

4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญของ 
ภาค โดยมุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการที่ใช้  
ทรัพยากรฐานชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียและน้ าเสียจากโรงงาน  
อุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็นผลิ ตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ก่อให้เกิด
ความก้าวหน้า และนวัตกรรมในมิติใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย์ 
พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม โดยพัฒนาให้นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี และสกลนคร 
เป็นศูนย์กลาง อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพ้ืนที่
จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์ และอ านาจเจริญ โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP 
พัฒนาระบบรับรอง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้างแบรนด์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งออก 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ และธุรกิจแนวใหม่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและ
ตอนล่าง ด้วยการพัฒนาต่อ ยอดจากวัตถุดิบและของเหลือทิ้งทางการเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพไปสู่ ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่น เอทานอล พลาสติกชีวภาพ (bio-plastic) สารสกัดจาก
พืชมูลค่าสูง เอนไซม์/อาหาร เสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์ เป็นต้น รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางพลังงานระดับ
ชุมชน จากการน าวัตถุดิบในชุมชน ของเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะครัวเรือน มาผลิตเป็นพลังงานเพ่ือใช้
ภายในครัวเรือนหรือชุมชน และส่งเสริม การใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน  

5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้า อุปโภค 
บริโภค ในพ้ืนที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด มุกดาหาร เพ่ือการส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบ ใน
พ้ืนที่ รวมทั้งสนับสนุนความรู้ด้านกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมการพัฒนา
ช่องทางการตลาดในต้นทุนที่ต่ าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น e-Commerce, e-Marketing เป็นต้น  

6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝูาย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มี ศักยภาพ 
ให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา  สุรินทร์ 
และสกลนคร เป็นต้น โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนา  
เทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่ืนๆ  
ยกระดับผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู้ความสามารถทั้งการออกแบบ และการ
จัดการ เพ่ือให้สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัย สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ  

7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที ่
มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบ บริการสังคมที่
ได้มาตรฐาน ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความส าคัญต่อการผังเมือง การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวความสะอาดและ
ดูแลความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  
 
 
 
 
 
 

8) ฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ของ 
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พ้ืนที่ต้นน้ าในพ้ืนที่จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ และนครราชสีมา โดยก าหนด และท าเครื่องหมาย
แนวเขตพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์และพ้ืนที่ปุานอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่ วมในการฟ้ืนฟู ปลูก
ปุา และปูองกันการบุกรุก เพ่ือรักษาพ้ืนที่ปุาต้นน้ าและปูองกันการชะล้างพังทลายของดิน  รวมถึงการอนุรักษ์
พ้ืนที่ชุ่มน้ า  

9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ 
ความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนา ที่
กระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่ สร้างความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาเครือข่ายของ  
อุตสาหกรรมในลักษณะคลัสเตอร์ สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบคุลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในขั้นประยุกต์ 
และทดลองเพ่ิมขึ้น ทั้งการจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การท าวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานน า
ร่องเพ่ือให้สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
แนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ โดยส่งเสริมชุมชนใน 
การสร้างสรรค์กิจกรรมหรือเทศกาลประจ าถิ่นในแต่ละเดือนในพ้ืนที่ต่างๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่  
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพ่ือสร้างการรับรู้สินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อน        
อัตลักษณ์ของชุมชน พัฒนาแบรนด์และสื่อสารความแตกต่างของชุมชนต่างๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง 
(Storytelling) ส่งเสริมการขายแพ็กเกจการท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล ส่งเสริมการตลาด
แบบมีเปูาหมาย   เฉพาะกลุ่ม   เช่น   กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่มสุภาพสตรี 
เป็นต้น  

๒) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์  
สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่น  หรือ     
อัตลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่มาสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้ และ  
เชื่อมโยงสู่ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาพ านักและค่าใช้จ่ ายเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่ม 
นักท่องเที่ยวคุณภาพท้ังชาวไทยและต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและบริการที่มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ที่สร้างจาก
ทุน ทางวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดความจดจ าและสร้างความโดดเด่น  ลอกเลียนได้ยาก พัฒนาบุคลากร และ
ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพ รักษามาตรฐานการให้บริการจัดท าแผนที่ท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยวได้
ตลอดทั้งปี พัฒนาระบบโลจิสติกส์ ขนถ่ายนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบไปสู่ แหล่งท่องเที่ยว  ดูแลความ
ปลอดภัยและสุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว  

๓) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ  
นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย – อุดรธานี - หนองบัวล าภู - หนองคาย - สปป.ลาว โดยพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของสองฝั่งโขง 
พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยว/พักผ่อนชมทัศนียภาพและวิถี  ชีวิตลุ่ม
แม่น้ าโขง (Leisure/Lifestyle) การท่องเที่ยวด้วยจักรยานและการเดินทางแบบคาราวาน (Cycling/Caravan 
Tours) การท่องเที่ยวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เป็นต้น พัฒนาถนนเชื่อมโยงระหว่าง แหล่งท่องเที่ยว 
พัฒนาท่าเรือให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เกิดจากชุมชนเพ่ือสร้าง  งานและ
รายได้ เน้นพฒันาผู้ประกอบการด้านการจัดการและทักษะทางภาษาเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ เพ่ิมข้ึน  

๔) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์  
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อุดรธานีหนองบัวล าภูและชัยภูมิโดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เชิงสร้างสรรค์ 
และมีชีวิต ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม มีความสนุก
รื่นรมย์เสมอ (play and learn) ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศเพ่ือขยายฐานนักท่องเที่ยวที่สนใจศึกษา
วิวัฒนาการของภาคอีสานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ผ่านกิจกรรม
ทัศนศึกษาของโรงเรียนและนันทนาการของครอบครัว พัฒนาสินค้า/บริการ/ของที่ระลึก ปรับปรุงสิ่งอ านวย
ความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบขนส่ง  
สาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเทีย่วเพ่ือให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้บ่อยครั้ง  

๕) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา  
โดยส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทั้งจาก การกีฬาและธุรกิจ
ที่เก่ียวข้อง อาทิ ธุรกิจการแข่งขันต่างๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของที่ระลึก สนามแข่งขัน อาหารเสริมและ
เครื่องดื่ม โรงแรม ร้านอาหาร การเดินทางและขนส่ง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับ เป็นต้น 
ส่งเสริมการศึกษาในด้านเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการ ธุรกิจกีฬา เพ่ือผลิต
บุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ  รวมทั้งส่งเสริม
กิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว  

๖) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา  
อุบลราชธานี โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพ่ือให้เกิด
ความ สมดุลและยั่งยืน มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิด
ความคุ้มค่าต่อประสบการณ์มากกว่าการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่
มากขึ้น เพ่ือลดการพ่ึงพิงตลาดต่างประเทศ รวมทั้งให้ความรู้นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และการ จัดการขยะอย่างถูกวิธี  

๗) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือข่ายเพ่ือกระจายนักท่องเที่ยวจากเมือง  
หลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชน กับชุมชนและท้องถิ่น ทั้งใน  
ประเทศและกับประเทศเพ่ือนบ้าน ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาทักษะฝีมือ 
บุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ด้านภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้นพัฒนา
สินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของที่ระลึก ร้านอาหาร ที่พักให้มีคุณภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะ
กลุ่มตาม ความสนใจของนักท่องเที่ยว รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่ เศรษฐกิจหลักภาคกลางและ
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค  
แนวทางการพัฒนา  

1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลาง 
และพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผน อาทิ แผนการพัฒนารถไฟความเร็วสูง การ
พัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๕ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  

2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ อาทิการ 
พัฒนารถไฟสายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภายในภาค ๖ แห่ง (อุดรธานี 
อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา และขอนแก่น) และขยายถนน ๔ ช่องจราจรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ทางหลวง  

3) พัฒนาเมืองส าคัญ ขอนแก่น นครราชสีมา ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า การลงทุน การ 
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บริการสุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานหลักที่เชื่อมโยงระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งรางเบาเมืองขอนแก่น พร้อมทั้ง  ส่งเสริมระบบ
ขนส่งสาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่างเมืองและระบบขนส่งอื่น  

4) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ อาทิ เมืองขอนแก่น  
และบริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ  เมือง
นครพนม เมืองหนองคาย เมืองมุกดาหาร โดยสนับสนุนให้มีการจัดท าโครงการน าร่องที่ใช้แนวทาง  การจัดรูป
ที่ดิน     การวางผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านในการสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  
แนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ 
สนับสนุนการจัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้มาตรฐานสากล
เร่งเชื่อมต่อระบบสารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพ่ือสามารถให้บริการ ณ จุดเดียว (National 
Single Window) เพ่ิมอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่อนปรน
การค้าชายแดนที่มีศักยภาพ  

2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย  - ลาว 
แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ-ปากซัน) เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มีความ
สะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

3) พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยพัฒนามุกดาหารเป็นพ้ืนที่ น าร่องเพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจ  ชายแดน 
พร้อมทั้งเร่งรัดการด าเนินงานโครงการและมาตรการส าคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นครพนม หนองคาย  ให้มี
ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการ CIQ ที่ได้มาตรฐานสากล 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์กลยุทธ์การพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดน 

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาศูนย์ข้อมูล และระบบฐานข้อมูล ด้านการค้า การลงทุน 
1) โครงการศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จด้านการค้าการลงทุน ณ จุดผ่านแดน 33  

กลยุทธ์ 1.2 : เพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการและแรงงาน 
2) โครงการเพ่ิมศักยภาพและยกระดับแรงงาน กลยุทธ์ 1.3 : ส่งเสริมและพัฒนา การค้าการ 

ลงทุนให้มีประสิทธิภาพ 
3) โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนและเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการและอุตสาหกรรม 
4) โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนให้ผู้ประกอบการแข่งขันได้ 
5) โครงการปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดเพ่ือสนับสนุนการค้าและการลงทุน 
6) โครงการเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดน 
7) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนสู่อาเซียน 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับการค้า การผลิตสินค้าทางการเกษตร 
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กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
1) โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร โดยการพัฒนาและ 

ฟ้ืนฟูลุ่มน้ าอย่างเป็นระบบ 
กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาทักษะแรงงานด้านการเกษตร(ยางพารา) 

1) โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานแรงงานด้านการเกษตร 
กลยุทธ์ 2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผลผลิตทางการเกษตร 

1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา 
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง 
4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรง 
5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
6) โครงการติดตามและประเมินผลและประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง 
7) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร 

กลยุทธ์ 2.4 เพิ่มศักยภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตร 
1) โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ 
2) โครงการเลี้ยงกระบืออย่างยั่งยืน เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
3) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรอาชีพด้านการประมง 

กลยุทธ์ 2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต และการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปยางพาราให้ได้มาตรฐาน 
2) โครงการศึกษา การบริหารจัดการวงโซ่อุปทานยางพารา 
3) โครงการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 

กลยุทธ์ 2.6 สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจรและพัฒนาช่องทางการตลอด 
1)โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรและพัฒนาสหกรณ์การตลาด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
กลยุทธ์ 3.1 การพัฒนาศูนย์ข้อมูล และระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 

1) โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล และระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
2) โครงการจัดท าปูายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

1) โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 

1) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ 
2) โครงการขุดลอกหนองกอมเกาะเพ่ือให้เป็นพ้ืนที่รับน้ าและเป็นหนองน้ าสาธารณะ และ 

การท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ 3.4 พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 

1)โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว ทั้งระบบเพ่ือส่งเสริม 
การประชาสัมพันธ์ และการตลาดของกลุ่มจังหวัด 

2) โครงการพัฒนาด้านบริหารการจัดการท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี 
 

3) โครงการยกระดับคุณภาพผู้ประกอบการสถานบริการ   เช่น   ร้านอาหาร   ที่พัก   
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โรงแรม ฯลฯ 
4) โครงการถนนแห่งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัด(สินค้าและผลิตภัณฑ์  

OTOP) 
5) โครงการพัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ (ในต่างประเทศ) 

กลยุทธ์ 3.5 ส่งเสริมกิจกรรด้านการท่องเที่ยว 
1) โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ 3.6 พัฒนาโลจิสติก เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
1) โครงการปรับปรุงทางหลวงเพ่ือสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 

3.3 แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี (ปี พ.ศ.2561 – 2564) ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
วิสัยทัศน์จังหวัดอุดรธานี “เมืองน่าอยู่  ศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 
พันธกิจ    

1. พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกปัจจัยพ้ืนฐาน การคมนาคมขนส่ง และการยกระดับมาตรฐานสถาน
ประกอบและแรงงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันการค้า การลงทุนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

2. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญและยกระดับมาตรฐานการท าการเกษตรปลอดภัย และเกษตร 
อินทรีย์ 

3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และเสริมสร้างขีดความสามารถ ใน
การพัฒนาทุนมนุษย์และการลดความเลื่อมล้ าโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว โดยใช้รัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้งเพ่ือ สร้าง
ความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์และการท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

5. อนุรักษ์และฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ า การจัดการ ขยะ/น้ า
เลียเพ่ือการใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืน 

6. เสริมสร้างสังคมที่มั่นคง ความปลอดภัย ในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 
7. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดให้มีเอกภาพด้วยการบูรณาการการท างานกัน ทุกภาค

ส่วนตามค่านิยม UDON TEAM 
เป้าหมายรวม  

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างสมดุลควบคู่ไปกับการพัฒนาด้าน
สังคม  ความม่ันคงปลอดภัย  และการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
 ตัวช้ีวัด  : ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ GPP จังหวัด เฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลังต่อปี 
 ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 5 
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนา 
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กลยุทธ์ที่ 1  :  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง 
วัตถุประสงค์  :  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้างการลงทุน 

เป้าหมายและตัวชี้วัด  :  1 จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GMP 

   2. จ านวนธุรกิจที่ได้รับการยกระดับตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านค้าปลีกค้าส่งและการลงทุนในพ้ืนที่ 
4. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ 

แนวทางการพัฒนา : 1. ส่งเสริมอุตสาหกรรมพัฒนาแรงงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
2. ส่งเสริมการตลาดและแผนธุรกิจให้แก่กลุ่มธุรกิจเปูาหมายอุดรธานี 4.0 
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้า การ 

ลงทุน และการบริการ 
4. สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้แข่งขันได้ 

กลยุทธ์ที่ 2   : การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย  และเกษตรอินทรีย์ 
วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้เกษตรกรพ่ึงพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
เป้าหมายและตัวชี้วัด  :  1. ร้อยละของจ านวนเปูาหมายที่เข้าร่วมโครงการได้มีการน้อมน าเอาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการวางแผนการผลิตและการพัฒนาภาคเกษตร  (ร้อยละ 80) 

2. จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดินและน้ า  
(15,750  ไร่) 

3. จ านวนแปลงฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์  
(ร้อยละ 10) 

4.ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของประสิทธิภาพการผลิตเกษตรอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
(ร้อยละ 5) 

5. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าและรายได้ของเกษตรกร 
(1)  มูลค่าเกษตรเพ่ิมข้ึน  5% 
(2)  รายได้ของเกษตรกนเพิ่มขึ้น  10% 

แนวทางการพัฒนา : 1. ขยายผลองค์ความรู้การท าเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร 
      3. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
      4. ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร 

กลยุทธ์ที่ 3   : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้ประชาชนมีความเข้มแข็งด้านร่างกายและจิตใจ  มีขีดความสามารถด้านการแข่งขัน
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด  :  1. ร้อยละท่ีลดลงของจ านวนผู้ปุวยโรคเบาหวาน 
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2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของดัชนีมวลกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของพัฒนาการสมวัยของเด็กปฐมวัย 
4. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของนักเรียนที่ได้รับการแนะแนวอาชีพ 
5. ร้อยละของจ านวนแรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงาน 
6. ร้อยละของจ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ ที่ได้รับการยกระดับ 

คุณภาพชีวิต 
7. ร้อยละท่ีลดลงของครัวเรือนยากจน 
8. ค่า Gini  Index  ลดลง 
9. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม 
10. ค่าคะแนนที่เพ่ิมข้ึนด้านคุณภาพการบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิต 

ของจังหวัด 
แนวทางการพัฒนา:      1. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสังคมผู้สูงอายุสุขภาพดี 

2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตคนอุดรธานีทุกกลุ่มวัย 
3. ลดความเลื่อมล้ าด้วยสังคมคนอุดรธานีด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิต 

กลยุทธ์ที่ 4  : การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว  โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้าน
ที่ตั้งเพ่ือสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS  MICE  &  Tourism City)   

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือเพ่ิมประมาณ และมูลค่าด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์บนพ้ืนฐานของการ
บริหารจัดการอย่างเป็นเลิศร่วมกัน 

เป้าหมายและตัวชี้วัด  :  1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการท่องเที่ยว  และนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ 
2. จ านวนคลัสเตอร์ธุรกิจ  ผู้ผลติสินค้าและบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์  

การท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
3. จ านวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมความรู้ด้านอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว 
4.ร้อยละของความพึงพอใจของการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว/ที่พัก และสถานที่จัดงาน 

แนวทางการพัฒนา :  1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์จุดขายโดยเน้นศักยภาพที่มีเอกลักษณ์ 
2. สนับสนุนการสร้างคลัสเตอร์เชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตสินค้า และบริการ 
3. พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการกีฬา 
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการบริหาร      จัดการ 

อุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน   
วัตถุประสงค์  : เพ่ือรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน 
เป้าหมายและตัวชี้วัด  :  1. จ านวนพื้นที่ปุาไม้ที่ยังคงสภาพเดิมไม่น้อยกว่า 719,357  ไร่ 

2. จ านวนของแหล่งน้ าที่ได้รับการฟื้นฟู 
3. ปริมาณที่เพ่ิมข้ึนของขยะที่ถูกน ากลับไปใช้ประโยชน์ 
4. ปริมาณขยะ/ น้ าเสียที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพ่ิมขึ้น 
5. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของเครือข่ายที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

และมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
แนวทางการพัฒนา :  1. ปกปูอง อนุรักษ์  ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ปุา) 
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2. พัฒนาแหล่งน้ า และน าไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด 
3. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและการน ากลับมาใช้ประโยชน์ 
4. พัฒนาระบบเครือข่ายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 6 : การสร้างความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน   

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้มีความสงบเรียบร้อย  และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน 

เป้าหมายและตัวชี้วัด  :  1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของแกนน าการเสริมสร้างการเรียนรู้การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

2. จ านวนผู้ค้าท่ีถูกจับกุมด าเนินคดี    
3. จ านวนที่ลดลงของผู้เสพ/ ผู้ติด 
4. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของสถานบันเทิง/ หอพัก/ สถานที่บริการที่ปฏิบัติตามระเบียบ 

กฎหมาย 
5. ร้อยละท่ีลดลงของคดีอาญา 4 กลุ่ม 
6. ร้อยละท่ีลดลงของจ านวนครั้งของสาธารณภัยและจ านวนผู้เสียชีวิตจากสาธารณ 

ภัยและอุบัติเหตุ 

แนวทางการพัฒนา :  1. ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทางเป็นพระประมุข 

2. ปูองกันปัญหาและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม 
3. รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4. ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 

ค่านิยม  UDON  TEAM 
 U : UNITY   : เอกภาพ 
 D : DEVELOPMENT    : พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 O : OPENMIND    : เปิดใจให้บริการ 
 N : NETWORK    : สานเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 T :  TRANPARENCY   : มีความโปร่งใส 
 E : EXCELLENCE    : เน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 A : ACCOUNTABILITY  : มีความรับผิดชอบ 
 M : MORALITY  : มีศีลธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  



 

หน้า | ๕๗  
 

1) วิสัยทัศน์    :   “เมืองน่าอยู่  ประตูสู่อินโดจีน ถิ่นมรดกโลก”    
2) ยุทธศาสตร์พัฒนา  

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุนและพานิชยกรรม 
1. ท าให้เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนด้านอุตสาหกรรมการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ในกลุ่ม 

อินโดจีน  
2. ท าให้มีการผลิตและการเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ให้ได้ตามมาตรฐานเป็น 

มิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค  
3. ท าให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็งและสามารถเป็น 

แกนกลางในการส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตรของท้องถิ่น 
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว  การบริหารจัดการและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ท าให้เกิดการท่องเที่ยวที่หลากหลายและครอบคลุมสอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม  

ประเพณี โดยเชื่อมโยงกันระหว่างชนบท/เมือง/ภูมิภาค/ประเทศ 
2. ท าให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 

1. ท าให้นักเรียนในสังกัด อบจ.เกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการด ารงชีวิตและ 
ยกระดับการเรียนรู้สู่ระดับสากล 

2. ท าให้นักเรียนในสังกัด สพฐ.จังหวัดอุดรธานี  ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
3.ท าให้ภาคประชาชนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต    

ที่ดีข้ึน 
4. ท าให้ประชาชนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีและมีใจรักในการออกก าลังกายรวมถึงการ 

เสริมสร้างโอกาสแก่ผู้ที่สนใจและมีทักษะการกีฬาสู่สากล 
5. ท าให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของประชาชนผู้สนใจและมีความสามารถสู่การกีฬาระดับสากล 

(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ท าให้เกิดโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นท่ีเชื่อมกับเส้นทางหลัก เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

บ้านเมืองให้น่าอยู่ 
2. ท าให้เกิดแหล่งน้ าด้านการเกษตร/อุปโภคบริโภค ที่มีระบบการบริหารจัดการน้ าอย่าง      

มีประสิทธิภาพร่วมกับหน่วยงานภาคี ภาครัฐ ภาคท้องถิ่น และภาคประชาชนในชุมชน 
(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

1. ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมมีจิตสาธารณะ ชุมชนเข้มแข็ง 
2. ท าให้มีการพัฒนาและเพ่ิมทักษะในการด ารงชีวิตแก่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และ   

ผู้ติดเชื้อเอดส์ 
 
 
 
 
 

 (6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
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1. ท าให้บุคลากรในองค์กรมีศักยภาพที่สอดคล้องต่อภารกิจและเกิดการท างานที่มี 
ประสิทธิภาพ 

2. ท าให้เกิดการบริหารจัดการแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ/ท้องถิ่น/ 
ภาคเอกชน/ประชาชน 

3. เพ่ือสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี  
(พ.ศ. 2561 – 2565) 
1. วิสัยทัศน์ ( Vission ) 

“บรูณาการการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ เพ่ือส่งเสริมให้จังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองน่าอยู่ 
เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างยั่งยืน” 
2. พันธกิจ ( Mission ) 

1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
2. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3. การพาณิชย์ และส่งเสริมการลงทุน 
4. การส่งเสริมการท่องเที่ยว และกีฬา 
5. การจัดการศึกษา 
6. การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
7. การส่งเสริมการมีส่วนรวมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
9. การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
11. การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
12. การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และมลพิษต่างๆ 
13. การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ 

ทรัพย์สิน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ( Strategy ) 
3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันในอนุภาคลุ่มน้ าโขง 
 แนวทางการพัฒนา 

1.) ส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาแรงงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
2.) ส่งเสริมการตลาดและแผนธุรกิจให้แก่กลุ่มเปูาหมายอุดรธานี 4.0   
3.) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ 
4.) สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้แข่งขันได้ 
 
 
 
 
 

3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
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          แนวทางการพัฒนา 
          1.) ขยายผลองค์ความรู้การท าเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
          2.) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการเกษตร 
          3.) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
          4.) ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร 
3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม     มีความ
พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี 
 แนวทางการพัฒนา 

1.) ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสังคมผู้สูงอายุสุขภาพดี 
2.) พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตคนอุดรธานีทุกกลุ่มวัย 
3.) ลดความเลื่อมล้ าด้านสังคมคนอุดรธานีด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.) พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิต 

3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม
กีฬา โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้งเพื่อสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางของอนุภาคลุ่มน้ าโขง 
แนวทางการพัฒนา 

1.) ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์จุดขายโดยเน้นศักยภาพที่มีเอกลักษณ์ 
2.) สนับสนุนการสร้างคลัสเตอร์เชื่อโยงกลุ่มผู้ผลิตสินค้า  
3.) พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา 
4.) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการบริหารจัดการ 

อุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา 
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้  ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 
1.) ปกปูอง อนุรักษ์ พ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2.) พัฒนาแหล่งน้ าและน าไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด 
3.) ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและการน ากลับมาใช้ประโยชน์ 
4.) พัฒนาระบบเครือข่ายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
3.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 

แนวทางการพัฒนา 
1.) ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นพระประมุข 
2.) ปูองกันปัญหาและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม 
3.) รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4.) ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านปูองกันและบรรเทาสาธารณะ 
 
 

3.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ด้านบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
แนวทางการพัฒนา 
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1.) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นทุกๆ ด้านตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี 
2.) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.) ประสานบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นมิให้เกิดความทับช้อนของพ้ืนที่ในการด าเนินงาน เพ่ือ

ประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดจับ       
 การวางแผนเป็นการพิจารณาและก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายที่ปรารถนา
เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงปัจจุบันและอนาคต เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น การวางแผนจึงมี
ความเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ต่างๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดโดยผ่าน
กระบวนการคิดก่อนท าฉะนั้น  จึงกล่าวได้ว่าการวางแผน คือความพยายามที่เป็นระบบเพ่ือตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคตเพ่ือให้บรรลุผลที่ปรารถนา     
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจับ จึงจ าเป็นที่ต้องมีการวางแผนเพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนา
โดยก าหนดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่างๆ ได้แก่ แผนพัฒนาชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ซึ่งเป็นแผนระดับชาติ   แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี           
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจับ         
     “ พื้นที่น่าอยู่ หมู่บ้านเข้มแข็ง แหล่งน้ าเกษตรสมบูรณ์ดี วิถีพอเพียง ”   
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจับ       
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านบริหารจัดการ      
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต      
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศึกษา กีฬา อนุรักษ์ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างความเข้มแข็ง ให้ชุมชน  สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
เป้าประสงค์          
 1) การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล     
 2) มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สะดวกครบถ้วน      
 3) ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการมีรายได้ มีงานท าและสวัสดิการที่ดีขึ้น   
 4) ส่งเสริมการศึกษา กีฬา อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาชาวบ้าน  
 5) สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     
ตัวช้ีวัด          
 ร้อยละของความส าเร็จของเปูาหมาย/ผลผลิตโครงการ      
ค่าเป้าหมาย          
 ค่าท่ีแสดงความก้าวหน้าของเปูาหมาย        
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ       
 1. ผู้ปฏิบัติมีศักยภาพในการท างาน        
 2. การบริการประทับใจ        
 3. เครื่องมือเครื่องใช้สะดวกและพร้อมใช้งาน      
 4. ประชาชนเข้าใจในภารกิจขององค์กร  
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กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน       
 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคม ด้านไฟฟูา ด้านประปาและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต       
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม       
 2. ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้      
 3. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่       
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศึกษา กีฬา อนุรักษ์ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ   
 2. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาชาวบ้าน    
 3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีความสามัคคี ความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา และมีสุขภาพดี   
กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
 1. ส่งเสริมการเข้าถึงการอ านวยความยุติธรรม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม   2. 
สร้างความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน     3.  
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านอนามัยและสุขภาพของประชาชน     4. ปูองกัน 
ปราบปรามการแพร่ระบาดยาเสพติด      
จุดยืนทางยุทธศาสตร์          
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจับ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเพ่ือเป็นการเตรียมการส าหรับ
การพัฒนาในอนาคต  โดยได้ด าเนินการจัดท าให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาชาติทั้งในด้านเนื้อหาสาระ  กระบวนการ  ขั้นตอนและระยะเวลา
ด าเนินการ ตลอดทั้งแนวทางในการพัฒนาที่ก าหนดไว้ให้ส าเร็จลุล่วงบรรลุตามวัตถุประสงค์    
การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   ด้านบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง (Strength) 
1.มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
2.การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน 
3.การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล 
4. มีการจัดแบ่งพ้ืนที่/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน 
 

จุดออ่น (Weakness) 
1.ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายล่าช้า 
2. บุคลากรบางส่วนไม่มีความรู้ตรงกับงานและ 
    ขาดความแม่นย า 
3.บุคลากรไม่ได้รับฝึกอบรม 
4.การใช้เครื่องมือไม่ถูกต้อง 
 

โอกาส  (Opportunity) 
1.ประชาชนได้รับบริการจากอบต.อย่างรวดเร็วและเต็มที่ 
2.หน่วยงานอื่นให้ความร่วมมือในการด าเนินการ 

อปุสรรค (Threat) 
1.ระเบียบข้อบังคับไม่ชัดเจน และไม่มีแนวทางปฏิบัติ 
ที่ชัดเจน 
2.ระเบียบบางข้อ ไม่เอื้อกับการบริหารงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านคุณภาพชีวิต    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านการศึกษา อนุรักษ์ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จุดแข็ง (Strength) 
1.บุคลากรมีความรู้ ทักษะ เฉพาะด้าน 
2.เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะเหมาะสมทุกด้าน 
3.พ้ืนที่มีสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 
4.มีการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบภารกิจโดยตรง  

จุดอ่อน (Weakness) 
1.นักเรียนมีจ านวนน้อยกว่าอัตราการดูแลของครู 
2.ภารกจิที่รับผิดชอบท าให้ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ 
3.ไม่มีการรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โอกาส  (Opportunity) 
1.ประชาชนได้เข้าร่วมประเพณีส าคัญๆของท้องถิ่น 
2.รวมสืบสานประเพณีส าคัญของท้องถิ่น 
3.ส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้าน 

อุปสรรค (Threat) 
1.การเข้าร่วมกิจกรรมต้องมีของตอบแทน 
2.คนรุ่นหลังไม่ให้ความส าคัญกับกิจกรรม 
3.มีข้อจ ากัดคุณสมบัติของผู้สืบทอด 

 
 

จุดแข็ง (Strength) 
1.มีถนนในการคมนาคม การสัญจร ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
2.มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
3.มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ 
4. มีน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 

จุดออ่น (Weakness) 
1.ถนนที่ใช้ในการสัญจร ส่วนมากเป็นถนนลูกรัง 
2.ถนนที่ใช้ในการสัญจรมีหลุมและฝุ่นละออง 
 

โอกาส  (Opportunity) 
1.ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรและการถ่ายเท 
สินค้า 

อปุสรรค (Threat) 
1.งบประมาณในงานซ่อมบ ารุงมีไม่เพียงพอ 

จุดแข็ง (Strength) 
1.ส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ 
2.ส่งเสริมการต้ังกลุ่มอาชีพ 
3.ระเบียบข้อบังคับ อ านาจหน้าที่ส่งเสริมการด าเนิน 
กิจกรรม ทางด้านการประกอบอาชีพ 

จุดออ่น (Weakness) 
1.กลุ่มอาชีพไม่ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
2.กลุ่มอาชีพไม่เข้มแข็ง 

โอกาส  (Opportunity) 
1.ประสานหน่วยงานให้ช่วยกระจายสินค้า 
2.มีช่องทางประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้น 

อปุสรรค (Threat) 
1.ภาระหน้าที่ การดิ้นรน ท าให้การท างานที่ท า 
ร่วมกับคนอื่นเกิดปัญหาและอุปสรรค 
2.เงินทุนหมุนเวียนของกลุ่ม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง (Strength) 

1.มีการส่งเสริมด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
2.มียานพาหนะในการปฏิบัติงาน 
3.มีเจ้าหน้าที่ในการประสานงานกับภาคส่วนอื่น 
4.มีบริการจัดเก็บขยะ 
5.มีการออกข้อบัญญัติงบประมาณ 
6.เจ้าหน้าที่ให้ความส าคัญกับความเดือดร้อนของ 
ประชาชน        

จุดอ่อน (Weakness) 
1.วัสดุอุปกรณ์ไม่ครบมีอุปสรรคในการท างาน 
2.ประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจบทบาทของอบต. 

โอกาส  (Opportunity) 
1.ประชาชนในหน้าที่มีสถานที่ออกก าลังกาย 
2.มีหน่วยงานต่างๆให้ความรู้ด้านสุขภาพและการรักษา 

อุปสรรค (Threat) 
1.ประชาชนขาดจิตส านึกท่ีจะอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ง 
2.ประชาชนไม่สนใจออกก าลังกายและการไม่ดูแลสุขภาพ 

 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

แผนงาน 
  ๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ๓) แผนงานการศึกษา 
  ๔) แผนงานสาธารณสุข 
  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  ๖) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
  ๗) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  ๘) แผนงานงบกลาง 
  ๙) แผนงานการพาณิชย์ 
 
การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 

๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑)  ดูแลไฟฟูาสาธารณะตามแนวถนน  ตรอก  ซอย  ปรับปรุงไฟฟูาส่องสว่างเพ่ือ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชน 
๑.๒)  ติดตั้งปูายจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ 
๑.๓)  ดูแลท่อระบายน้ าเพ่ือสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 
๑.๔)  ซ่อมแซมถนนที่ช ารุดให้ได้มาตรฐานและมีสภาพใช้งานได้ 
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๑.๕)  ปรับปรุงระบบประปา  เพ่ือให้น้ าประปามีคุณภาพและสามารถให้บริการได้
อย่างทั่วถึงทั้งเขต อบต.  โรงเรียน  โรงพยาบาล  

๑.๖)  จัดสรรงบประมาณก่อสร้างส านักงาน อบต.แห่งใหม่  เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการติดต่อและให้บริการประชาชนได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น 

๒)  ด้านการศึกษา 
๒.๑)  ส่งเสริมการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
๒.๒)  สนับสนุนงบประมาณ  ด้านอุปกรณ์การศึกษา  อุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอ 
๒.๓)  อาหารกลางวัน  อาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กนักเรียน 
๒.๔)  ปรับปรุง  ข้อมูลข่าวสารลงสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง 
๒.๕)  เตรียมความพร้อมของเด็กก่อนเข้าสู่วัยเรียน 

๓)  ด้านสาธารณสุข 
๓.๑)  จัดให้มีการบ าบัดน้ าเสียจากชุมชน ให้มีความสะอาดปลอดภัยก่อนปล่อยลงสู่

แหล่งน้ า 
๓.๒)  จัดระบบเก็บขยะในชุมชนให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  เช่น  จัดระบบ ให้มี

การแยกขยะเพ่ือง่ายต่อการสลาย  และลดปริมาณของขยะ 
๓.๓)  ปรับปรุงดูแลสระน้ า สวนสาธารณะให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 
๓.๔)  รณรงค์และปูองกันโรคติดต่อในเขตชุมชน  เช่น  การก าจัดลูกน้ ายุงลายและ

แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  ซึ่งเป็นพาหนะน าโรคไข้เลือดออก  เป็นต้น 
๔)  ด้านศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญา 

๔.๑) ส่งเสริม สนับสนุนและฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณีดีงามของชาติ ศาสนา วัน
ส าคัญของชาติ    ประเพณีของชาวพุทธ  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนให้มีความ
เข้มแข็ง 

๔.๒)  ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมเพ่ือปลูกฝังให้คณะบริหาร  พนักงาน  ลูกจ้าง  
เล็งเห็นความส าคัญของชาติ  ศาสนา  และเคารพซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชน
และเยาวชนต่อไป 

๔.๓)  ส่งเสริม  สนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป   
๕)  ด้านการส่งเสริมอาชีพ การแก้ไขปัญหาความยากจนและรักษาความสงบเรียบร้อย

ของประชาชนในเขตพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 
๕.๑)  รณรงค์และสนับสนุนให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน  องค์กรภาครัฐและ

ประชาชนในการรักษาความเรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๕.๒)  ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆสู่มาตรฐาน (OTOP) อย่างยั่งยืน 
๕.๓)  จัดให้มีการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพหมู่บ้านและชุมชน 
๕.๔)  จัดให้มีการช่วยเหลือ  สงเคราะห์  และดูแลผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาสและคน

พิการให้ได้รับสวัสดิการตามสิทธิและความระเบียบของราชการอย่างทั่วถึง 
๖)  ด้านการบริหาร 

๖.๑)  การบริหารงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาของรัฐบาล จังหวัด  
และปฏิบัติตามแนวนโยบายของรัฐบาล เพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนให้เป็นเมืองน่าอยู่
อย่างยั่งยืน ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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๖.๒) การบริหารของ อบต. โดยยึดตามแนวทางกระแสพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๖.๓)  การบริหาร อบต.โดยยึดถือและปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดียึดหลักนิติธรรม  คุณธรรมและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้รับผิดชอบ  ความคุ้มค่าและ
การยึดหลักนิติธรรม  คุณธรรมและความโปร่งใสและมีส่วนร่วมของประชาชน 

๖.๔)  ระบบพัฒนาการให้บริการประชาชน  โดยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  พนักงาน  ลูกจ้าง อบต.  รวมถึงผู้น าชุมชนและกรรมการชุมชนปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถ  บริการประชาชนด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส  เป็นกันเองกับประชาชน  เป็น อบต.ยิ้ม
และอยู่ด้วยกันแบบพ่อปกครองลูก 
 ๒.๑๒  การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการก าหนดแนวทางพัฒนา 
   อบต.กุดจับ  ได้ใช้ความรู้ความสามารถทางด้านผังเมือง  มาใช้ในการก าหนดแนวทางพัฒนา 
อบต.  ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ อบต.จะยังไม่ได้ด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ  แต่ทั้งนี้
ท้องถิ่นก็จะต้องเติบโตเป็น “เมือง” ขึ้นในอนาคต  จึงต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการด้านการผังเมือง
มาพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่ยังไม่มีผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ  ตาม
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  ทั้งนี้  เหตุผลส าคัญที่ต้องน าความรู้ด้านการผังเมือง มาใช้ในการ
พัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย  การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร  การตอบสนองความต้องการของประชาชน  
การเจริญเติบโตและการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  สารพันปัญหาที่จะต้องดูแลและแก้ไข เช่น  ปัญหาด้านที่อยู่
อาศัยเพ่ิมมากข้ึนเกิดความแออัด  ปัญหาการระบายน้ า  ปัญหาขยะ  สิ่งแวดล้อม  การจราจร 
   จากเหตุผลส าคัญดังกล่าวข้างต้น  แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นที่จะพัฒนา
เป็นเมือง  ซึ่งพิจารณาได้จากการเพ่ิมขึ้นของจ านวน อบต.  จึงส่งผลท าเกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ิมมากขึ้น  
เกิดสิ่งปลูกสร้างและอาคารที่ไม่เป็นระเบียบ  ขาดความเหมาะสมและความสวยงาม   ด้วยเหตุนี้ความรู้เรื่อง 
“ผังเมือง” จึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์  ที่จะช่วยวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเมืองให้เกิด
ความสวยงามและเป็นระเบียบ  เพราะฉะนั้นการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน   
   ดังนั้น  เพ่ือเป็นการพัฒนา อบต.ให้มีความสวยงามเจริญเติบโตอย่างมีระเบียบ  มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินในอนาคต  มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  ประชาชนมีความปลอดภัยในการอยู่อาศัย  ส่งเสริม
เศรษฐกิจของเมืองหรือชุมชน  ส่งเสริมสภาพแวดล้อมของเมืองหรือชุมชนให้มีที่โล่งเว้นว่าง  มีสวนสาธารณะ  
มีที่พักผ่อนหย่อนใจ  การด ารงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณี  บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นท่ีงดงาม  จากเหตุผลดังกล่าว  อบต.กุดจับ  จึงได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนา อบต.ดังนี้  
   ๑)  แนวทางการพัฒนาด้านการบริหาร   

๒)  แนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
๓)  แนวทางการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต   
๔)  แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา อนุรักษ์ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น   
๕)  แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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   ๖)  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
          อบต. กุดจับ  ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพ่ือชี้ให้เห็นถึง
ศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดย อบต.ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้    

(๑)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 
   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

๑) มีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่ อบต.ที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ ๗๐  
เปูาหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ อบต.ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ   จะ
ด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย 
เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  อบต. ก็ได้ตั้ง
งบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกัน
แก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 

๒) การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์   
ปัญหาคือไฟฟูาส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจาก
พ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  อบต.จึงไม่สามารถด า เนินการได้
เช่นเดียวกับถนน  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับ
ประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  อบต.ก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว 
และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  

๓) การประปา  อบต.มีกิจการประปาเป็นของอบต.เอง สามารถให้บริการได้ 
ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่อง
น้ าประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ า และไม่มีแหล่งน้ าดิบในการ
ผลิตประปาต้องขอใช้จากพ้ืนที่อ่ืนท าให้มีค่าใช้จ่ายมาก  ประปาของอบต.ยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ าประปา
ส าหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ  ปัจจุบัน อบต.ยังไม่ประสบปัญหาการขาด
แคลนน้ าสามารถที่จะจัดหาน้ าดิบส าหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่ด าเนินการ
แก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที  การพิจารณาโครงการต่างๆ  ที่ไม่สามารถด าเนินการได้นั้น  เช่น  โครงการ
ก่อสร้างโรงสูบจ่ายสารเคมีและเก็บสารเคมีการประปา ฯลฯ  อบต.ก็ได้น าบรรจุในแผนพัฒนาสามปีเพ่ือที่จะ
พิจารณาด าเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป   
    ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค 
   จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรในพ้ืนที่มีท่ีอยู่อาศัยที่มั่นคง ปัญหาคือ 
ที่ยังต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การแก้ปัญหาคือ อบต.ได้มีโครงการซ่อมแซมบ้านคน
จน  แต่งบประมาณมีจ ากัดถ้ามีงบประมาณที่มากกว่านี้ อบต.ก็จะด าเนินการให้ได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  
บ้านเรือนส่วนมากมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนื่องจาก อบต.มีการด าเนินโครงการประกวดชุมชนทุกปีมี
เพียงบางครัวเรือนที่ยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกสุขลักษณะในชุมชนมีการเกิดมลพิษเพียงเล็กน้อย 
เพราะในเขตอบต.ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม ทุกครัวเรือนมีน้ าส าหรับบริโภค โดยบางครัวเรือนซื้อน้ าที่บรรจุใน
ถังหรือขวด  แต่หลายครัวเรือนบริโภคน้ าที่ได้จากน้ าฝน  ท าให้เกิดปัญหาน้ าดื่มที่ยังไม่สะอาดเท่าที่ควร  ใน
ชุมชนที่ไม่มีน้ าดื่มสะอาดส าหรับบริโภค  การแก้ปัญหาเบื้องต้นคือประชาสัมพันธ์ให้มีการปิดฝาภาชนะให้
มิดชิดและมีทีก่รองน้ าฝนหรือการต้มน้ าให้เดือดก่อนเก็บไว้ดื่ม   
  



 

หน้า | ๖๗  
 

 (๒)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ท าการเกษตร ร้อยละ  ๗๐  

เช่น ข้าว อ้อย  มันส าปะหลัง  ตามล าดับ  รายได้ส่วนมากมาจากการท าการเกษตร  และมีรายได้จากสัตว์เลี้ยง
ไม่มาก  คนอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีมีอาชีพและรายได้ และที่ไม่รายได้มี ๑๖ คน  ผู้สูงอายุ  ๖๐  ปีขึ้นไป  ร้อยละ  
๙๐  มีอาชีพและมีรายได้  ถ้าเปรียบเทียบอัตราการว่างงานทั้งจังหวัด ร้อยละ ๐.๙๗  ถือว่าอัตราการว่างงาน
ของประชากรในเขต อบต.มีอัตราที่ต่ ากว่ามาก  ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้งในพ้ืนที่และนอก
พ้ืนที่  ชุมชนในเขต อบต.บางพ้ืนที่ส่วนมากมีอาชีพค้าขาย  มีห้างร้าน  ร้านค้า  ท าให้มีรายได้มากจากการค้า
ขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจของ อบต.จึงไม่เท่ากัน แต่ปัญหาก็คือ รายได้เฉลี่ยต่ ากว่าคนละ  ๓๐,๐๐๐  บาทต่อปี 
ร้อยละ  ๗๕  ไม่มีการเก็บออม สาเหตุเป็นเพราะว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ าค่าครองชีพสูง  มีเงินแต่ซื้อ
ของได้น้อยลง  ประชากรมีพ้ืนที่ในการทางเกษตรบางส่วนในที่ที่มีน้ าท่วมเป็นประจ า  บางพ้ืนที่ภาวะฝนทิ้ง
ช่วง มีพ้ืนที่ในการท าการเกษตรน้อย การขยายตัวของประชากรเพ่ิมข้ึนมาก เริ่มเกิดเป็นชุมชนแออัดและส่งผล
กระทบกับสภาวะแวดล้อม  เช่น ปริมาณการปล่อยน้ าเสียจากครัวเรือนลงสู้รางระบายน้ ามีมากขึ้น  เกิดปัญหา
การร้องเรียนมายัง อบต.  การแก้ปัญหาคือ อบต.ก็ได้ลงพ้ืนที่แก้ไขปัญหาในทุกครั้ง รวมทั้งได้จัดโครงการท า
ความสะอาดท่อและรางระบายน้ าในชุมชน โดยการจ้างแรงงานในชุมชน ผลทีได้ปัญหาการระบายน้ าลดลง  
ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมมากขึ้น  และท าให้ประชากรมีรายได้เพ่ิมขึ้น อีกทั้ง อบต.   ได้แก้ไขปัญหา
โดยจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ  เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  อุดหนุนกลุ่ม
อาชีพในชุมชน  แต่การพัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร  เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังขาด
ความรู้ด้านการบริหารจัดการและความรู้ด้านการตลาด   
   (๓)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   

 ด้านแรงงาน 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลัง 

แรงงาน ร้อยละ  ๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ า
กว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้าง
ท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ใน
เมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้าง
แรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัด 

กรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน 
เบาหวาน  โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ -ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการ
รักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ 
อบต.และหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่อง
นี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่ อเนื่องเป็น
ประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเพียง  ๑  ราย  
เท่านั้น  ดีไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บปุวยที่ไม่เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และ
ประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้ อบต.พยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับ
โรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   
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 ด้านการศึกษา 
   จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  
อ่าน  เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 
๙  ปี  ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  ๙๙  ด้าน
การศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของ อบต.  
ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทาง
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน     

 ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 
   จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  และ
ประชากรบางรายที่ไปร่วมท ากิจกรรมของศาสนาคริสต์ด้วย  ประชากรในเขต อบต.ให้ความร่วมมือกันท า
กิจกรรมสาธารณะต่างๆ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบ
บุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น  การแก้ปัญหาของ อบต.คือ จัดกิจกรรมต่างๆ ใน
ชุมชน  พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝุายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการดื่มสุรา  ให้ชุชนเห็น
ความส าคัญของครอบครัว  เช่น  การแข่งขันกีฬาชุมชน  แอโรบิคแด๊นส์  งานประเพณี  เป็นต้น 
    ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูก 
วิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามี ๙  ครัวเรือน  ที่ไม่มีการ
ปูองกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาของ อบต.ที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และ
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
ทางร่วมทางแยก ก่อสร้างหอนาฬิกาบอกเวลาและลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  
ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการ
ทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับ
ผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา  คือการแจ้ง เตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอ
ความร่วมมือไปยังผู้น า  การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะ
ไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถท่ีจะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องที่ทาง 
อบต.จะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้              
    ด้านยาเสพติด  
   ปัญหายาเสพติดในชุมชนของ อบต.  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรกุดจับ ได้แจ้ง
ให้กับ อบต.ทราบนั้นพบว่าในเขต อบต.มีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า 
เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานของ อบต.ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่
เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของ อบต.สามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การ
ประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของ
อ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ อบต. ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

 (๔)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพ้ืนที่ของ อบต.ส่วนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน 

ประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  
ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  
ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  
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เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน  การแก้ไขปัญหา อบต.ได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหา
ให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการคัดแยกขยะรองรับขยะในพ้ืนที่  
โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของ
เมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ  และเนื่องจากมีแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วนอุทยานภูหินจอมธาตุอยู่ในเขตพ้ืนที่ จึงมีโครงการที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่ งท่องเที่ยว
เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไป และก าลังมีการด าเนินการจัดท าโครงการที่สอดคล้องกันคือ จัดท าแพ
ท่องเที่ยว เพ่ือให้มีรายได้เข้าพ้ืนที่ในอนาคต 

(๕)  ด้านการเมือง – การบริหาร 
จัดท าแผนพัฒนาอบต.  จากผลการประชุมทุกครั้งที่ อบต.จัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วม 

ประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้ อบต.ด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน 
และประชาชนได้รับประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาอบต. นอกจากนี้  อบต.ได้จัดโครงการอบรมคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  พนักงานอบต.  อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอ่ืนๆ ส าหรับประชาชนอีก
หลายโครงการ  เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนา อบต.ให้เจริญเท่าเทียมกับ อบต.อ่ืนๆ  และ 
อบต.มีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการ
ต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  มีอัตราก าลังพนักงาน อบต.จ ากัด ไม่เพียงพอต่อการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ 

6. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ มีความ
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุดรธานี โดยมีเปูาหมายส าคัญที่น าทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมน่าอยู่
รว่มกันอย่างมีความสุข และครอบคลุมทุกมิติพัฒนา ซึ่งทุกประเด็นต้องการบูรณาจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และความต้องการของภาคประชาสังคม ท้องถิ่นและชุมชน อย่างเป็นเอกภาพ เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 
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    โครงสร้างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
1. ความมั่นคง   
2. ความสามารถในการแข่งขัน   
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 
1. การสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโอจิสติกส์ 
8. การพัฒนายุทธศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9. การพัฒนาภาคเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ  
10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1. บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
2. แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
3. สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
5. ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เช่ือมโยงพื้นที่ เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค 
6. พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนว
ชายแดนและแนวระเบียบเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
1. การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิตและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ด้านอารยธรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี  
    ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
3. เพ่ิมศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือการแข่งขัน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 

1. การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล 
2. การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรม 
4. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการและการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
6. การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 

1. ด้านส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 
2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ด้านการศึกษาและการกีฬา 
4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
6. ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
 

   
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
1. การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพ่ิมขีดความสมารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้ าโขง 
2. การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม 
4. การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้งเพื่อ
สร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์ของอนุภาคลุ่มน้ าโขง 
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
6. การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 
7. ด้านบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอบต.กุดจับ (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
1.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ        
2.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน        
3.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต        
4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น      
5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
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7. กรอบการประสานโครงการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุดรธานี 
 กรอบการประสานโครงการพัฒนาที่มาจากการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และโครงการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนราชการหรือ 
รัฐวิสาหกิจ หรือด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง ก าหนดอ านาจ และหน้าที่ในการด าเนินการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกาศ ณ วันที่  13 สิงหาคม 2546 ดังนี้ 
 1. อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการหรืออ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 2. โครงการพัฒนาที่ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปได้ประโยชน์
และได้ท าความตกลงกันไว้ หมายถึง โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปจะต้อง
ด าเนินการร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาในภาพรวมของจังหวัด 
 3. ขนาดของโครงการและงบประมาณในการด าเนินโครงการพัฒนา หมายถึง โครงการพัฒนาที่มี
ขนาดของโครงการใหญ่ ใช้งบประมาณจ านวนมากและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่สามารถด าเนินได้โดย
โครงการดังกล่าวอาจส่งผลในภาพรวมของการพัฒนาในระดับจังหวัดก็ได้ 
 4. ความซับซ้อนของโครงการที่ต้องการความช านาญเป็นพิเศษ หมายถึง โครงการพัฒนาที่ต้องใช้
เทคนิคในการด าเนินการตามโครงการค่อนข้างสูง หรือเป็นโครงการพัฒนาที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านใน
การก ากับดูแลหรือเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินโครงการถึงจะบรรลุเปูาหมายของโครงการ 
 5. โครงการที่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อมและสภาพภูมิสังคม หมายถึง โครงการ
พัฒนาที่ด าเนินการแล้วอาจส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม ที่ท าให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง
หรืออาจส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิสังคม วัฒนธรรม จารีตประเพณี สภาพความเป็นอยู่ตามปกติของประชาชน
ในวงกว้างเกินพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมของจังหวัด  หมายถึง การปูองกันบรรเทา       
สาธารณภัยที่เกิดในวงกว้าง เช่น อุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติ ไฟปุา ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องร่วมมือ
ปูองกันภัยดังกล่าว หรือภัยอันเกิดจากการกระท าของมนุษย์ต่อชี วิตและทรัพย์สิน การก่อความไม่สงบ       
การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การตัดไม้ท าลายปุาหรือภัยอันเกิดจากยาเสพติด เป็นต้น  
 7. องค์ประกอบอ่ืนๆ ของสภาพพื้นที่ตามความจ าเป็น หมายถึง ความแตกต่างในสภาพภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพที่ส่งผลให้การด าเนินโครงการพัฒนาต้องปรับเปลี่ยนไปตาม
สภาพดังกล่าวตามความจ าเป็น 
 
 
 

 


