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ส่วนท่ี 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

************************* 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับ มหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

วิสัยทัศน์ประเทศคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศ ที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ ประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ  มีคุณภาพ สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน  
เพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม  

การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย ๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทย
และสังคมไทย ๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ ๓) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  ๕) ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ ทรัพยากรธรรมชาติ ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
การเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้น  

การสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย  ๖ 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
เป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญ คือประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหาร

จัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยใน
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกบัภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไป
กับการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใช้กลไกการ
แก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐรวมถึงประเทศ
เพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความสุขของประชากรไทย (๒) ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 
(๓) ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง (๔) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยใน
ประชาคมระหว่างประเทศ และ (๕) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 
๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิด

ข้ึนกับประเทศชาติบ้านเมือง โดย (๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความ
พร้อม ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (๒) การพัฒนาและเสริมสร้างความ
จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และ (๔) การพัฒนาและเสริมสรา้งกลไกที่สามารถปอูงกนัและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหา
ความมั่นคงที่ส าคัญ 

๒. การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มผีลกระทบตอ่ความมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาเดิม และปูองกัน
ไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดข้ึน โดย (๑) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน (๒) การติดตาม เฝูาระวัง ปูองกัน และ
แก้ไขปัญหาทีอ่าจอบุัติข้ึนใหม่ (๓) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทัง้ทางบกและ
ทางทะเล 

๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง โดย (๑) การพัฒนาระบบงานข่าว
กรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและ
หน่วยงานความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมปูองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และ
เผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (๓) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการ
บริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ 

๔. การบรูณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกบัอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กรภาครัฐ
และที่มิใช่ภาครัฐ เพื่อสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคงและความเจริญ ก้าวหน้า ใหก้ับประเทศชาติ 
ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน โดย (๑) การเสรมิสร้างและรกัษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ (๒) 
การเสรมิสร้างและธ ารงไว้ซึง่สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (๓) การร่วมมือทางการพฒันากบั 
ประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและทีม่ิใช่ภาครัฐ 

๕. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้กลไกส าคัญต่าง ๆ 
ท างานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบงัคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย (๑) 
การพัฒนากลไกให้พรอ้มส าหรับการติดตาม เฝูาระวัง แจง้เตือน ปูองกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์
รวมอย่างเป็นรูปธรรม (๒) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออ่านวยต่อการพฒันาประเทศในมิติอื่น ๆ และ 
(๓) การพฒันากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมติิ บนพื้นฐาน

แนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจอัตลักษณ์ วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศในด้านอื่น ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของ
เศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม ่(๒) “ปรับปัจจุบนั” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ



 หน้า 14 
 

ประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่งโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่า
ใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอด
อดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้
และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้ และการ
กินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มข้ึนของคนช้ันกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

ตัวชี้ วัด ประกอบด้วย (๑) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ และการกระจายรายได้ (๒) ผลิตภาพการผลิตของประเทศทั้งในปัจจยัการผลติและแรงงาน (๓) 
การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา และ(๔) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย ๕ ประเด็น 
ได้แก่ 

๑. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความส าคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและ
มูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย(๑) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ิน (๒) เกษตรปลอดภัย 
(๓) เกษตรชีวภาพ (๔) เกษตรแปรรูปและ (๕) เกษตรอัจฉริยะ 

๒. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย (๑) 
อุตสาหกรรมชีวภาพ (๒) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร (๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล 
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ (๔) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ และ (๕) อุตสาหกรรม 
ความมั่นคงของประเทศ 

๓. สร้างความหลากหลายด้านการทอ่งเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจดุหมายปลายทางที่ส าคัญ
ของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ และเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง 
ประกอบด้วย (๑) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (๒) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (๓) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ความงามและแพทย์แผนไทย (๔) ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า และ (๕) ท่องเที่ยวเช่ือมโยงภูมิภาค 

๔. โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในด้าน
โครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดย (๑) 
เช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (๒) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๓) เพิ่มพื้นที่และ         เมือง
เศรษฐกิจ (๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (๕) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจมหภาค 

๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่
มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดย 
(๑) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (๒) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (๓) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด (๔) 
สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล และ (๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมี

คุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วง
วัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และ
ภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การ
เป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตาม
ความถนัดของตนเอง 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
(๒) ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย  

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้ านการพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประกอบด้วย ๗ ประเด็น ได้แก่ 

๑. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์โดย (๑) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว (๒) การบูรณา
การเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (๓) การสร้างความ
เข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา (๔) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (๕) การสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (๖) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชน ในการปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมของคนในสังคม และ (๗) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย 
ประกอบด้วย (๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ (๒) ช่วง
วัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ ๒๑ (๓) ช่วงวัย
แรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ(๔) ช่วงวัย
ผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ  

๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งเน้นผู้เรียน
ให้มีทักษะการเรียนรูแ้ละมใีจใฝเุรยีนรู้ตลอดเวลา โดย(๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนา
ทักษะส่าหรับศตวรรษที่ ๒๑ (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (๓) การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (๕) การสร้าง
ความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาค
เอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก (๖) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ (๗) 
การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

๔. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (๑) การพัฒนาและส่งเสริมพหุ
ปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย (๒) การสร้างเส้นทาง
อาชีพสภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ 
และ (๓) การดึงดูดกลุ่มผู้เช่ียวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 
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๕. การเสริมสรา้งให้คนไทยมสีุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม โดย 
(๑) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (๒) การปูองกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ (๓) การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุข
ภาวะที่ด ีและ(๕) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่ 

๖. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โดย 
(๑) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (๒) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๓) การปลูกฝังและพัฒนา
ทักษะนอกห้องเรียน และ (๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

๗. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดย (๑) 
การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาข้ันพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต (๒) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมออกก าลงักาย กีฬาและนันทนาการ (๓) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ (๔) การ
พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
เป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ ง

ภาคเอกชนประชาสังคม ชุมชนท้องถ่ิน มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการ
ร่วมคิดร่วมท่าเพื่อส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับ
ท้องถ่ิน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากร
ไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและ
ท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สดุ โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่
มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบรกิารภาครัฐระหว่างกลุม่
ประชากร (๒) ความก้าวหน้าของการพฒันาคน (๓) ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลาง
ความเจรญิทางเศรษฐกจิ สงัคม และเทคโนโลยี และ (๔) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย ๔ 
ประเด็น ได้แก่ 

๑. การลดความเหลื่อมล้ าสรา้งความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (๑) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐาน
ราก (๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผูบ้ริโภค (๓) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร (๔) 
เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความลอดภัย
ในการท่างาน(๕) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ และทุก
กลุ่ม (๖) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเปาูเพื่อช่วยเหลอืกลุม่คนยากจนและกลุม่ผูด้้อยโอกาสโดยตรง (๗) สร้างความ
เป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะส่าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
และ (๘) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง  

๒. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  โดย (๑) พัฒนา
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (๒) ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ (๓) จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
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ให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (๔) ปรับโครงสร้างและ
แก้ไขกฎหมายระเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด 
(๕) สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (๖) การพัฒนาก าลังแรงงาน
ในพื้นที่ 

๓. การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (๑) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปันไม่ทอดทิ้งกัน และมี
คุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
(๓) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (๔) 
ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (๕) สนับสนุนการพัฒนาบนฐาน
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ (๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพื่อรองรับ
สังคมยุคดิจิทัล 

๔. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเอง โดย (๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต 
สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ (๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง 
(๓) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (๔) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญา
ให้กับชุมชน 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
เป้าหมายการพัฒนา ที่ส าคัญเพื่อน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้ง

มิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝุายที่
เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพื้นฐาน
การเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้าง
สมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะน่าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๒) สภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู (๓) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๔) ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก่ 

๑. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (๑) เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๒) อนุรักษ์และฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินก าเนิด (๓) อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ าล่าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่ว
ประเทศ (๔) รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๕) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่
ยั่งยืน 

๒. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (๑) เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพทางทะเล (๒) ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ (๓) ฟื้นฟู
ชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการปูองกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการ
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ชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม และ (๔) พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

๓. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย (๑) ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (๒) มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๓) มุ่งเปูาสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน และ (๔) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ 
และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

๔. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย (๑) จัดท่าแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (๒) พัฒนา
พื้นที่เมือง ชนบทเกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่าง
ยั่งยืน (๓) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล (๔) สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดก
ทางสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถ่ินบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืน (๕) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน และ (๖) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม  และยกระดับ
ความสามารถในการปูองกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 

๕. พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย (๑) พัฒนาการ
จัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพือ่เพิม่ความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ (๒) เพิ่มผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้
น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล (๓) พัฒนาความมั่นคง
ลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๔) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
โดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน และ (๕) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตร และอาหารของประเทศ
และชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 

๖. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ โดย (๑) ส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พงึประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย (๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบ
ยุติธรรม และระบบประชาธิปไตย สิ่งแวดลอ้ม (๓) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการ
บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มทีส่ าคัญ และ (๔) พฒันาและด าเนินโครงการที่ยกระดับ
กระบวนทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของ
การมสี่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพื่อปรบัเปลี่ยนภาครฐัที่ยึดหลกั “ภาครัฐของประชาชน เพื่อ

ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดทีเ่หมาะสมกับบทบาทภารกจิ แยกแยะบทบาท
หน่วยงานของรัฐที่ท่าหน้าที่ในการก ากบัหรือในการให้บริการยึดหลักธรรมาภิบาล ปรบัวัฒนธรรมการท างานให้
มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันตอ่การเปลี่ยนแปลงของ
โลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมลูขนาดใหญ่ ระบบการท างานทีเ่ป็น
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ดิจิทัล เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบไดก้ับมาตรฐานสากล รวมทัง้มลีักษณะเปิดกว้าง 
เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทกุภาคส่วนเข้ามามสี่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปรง่ใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลกูฝงัค่านิยมความซื่อสัตย์สจุริต 
ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น 
กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าทีจ่ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มปีระสิทธิภาพ และน าไปสู่
การลดความเหลื่อมล้ า และเอื้อต่อการพฒันา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารทีม่ีประสทิธิภาพ เป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัต ิและการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ
ภาครัฐ (๒) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (๓) ระดับความโปร่งใสการทุจริต ประพฤติมิชอบและ (๔) 
ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจั ดการภาครัฐ
ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก่ 

๑. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส โดย (๑) การใหบ้รกิารสาธารณะของภาครฐัได้มาตรฐานสากล และเป็นระดับแนวหน้าของ
ภูมิภาค และ (๒) ภาครัฐมีความเช่ือมโยงในการใหบ้ริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจทิัลมา
ประยุกต์ใช้ 

๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเช่ือมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ โดย (๑) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ (๒) ระบบการเงินการคลังประเทศ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และ (๓) ระบบ
ติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 

๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชน และทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศ โดย (๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (๒) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
และ (๓) ส่งเสริมการกระจายอ านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถ่ินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น
หน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 

๔. ภาครัฐมีความทันสมัยโดย (๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกบับริบทการพฒันา
ประเทศ และ (๒) พฒันาและปรบัระบบวิธีการปฏิบัตริาชการให้ทันสมัย 

๕. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถ
สูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ โดย (๑) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และ 
(๒) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (๑) ประชาชนและภาคี
ต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสตัย์สจุรติ (๓) การปราบปรามการทุจรติประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความ
เด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ และ (๔) การบริหารจัดการการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง 
เป็นระบบแบบบูรณาการ 
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๗. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น โดย (๑) ภาครัฐ
จัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบรบิทต่าง ๆ  ที่เปลี่ยนแปลง (๒) มีกฎหมายเท่าที่จ่าเป็น และ (๓) 
การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย 

๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน โดยเสมอภาค โดย (๑) 
บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (๒) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันใน
ทุกข้ันตอนของการค้นหาความจริง (๓) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครองมี
เปูาหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน (๔) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือกระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ (๕) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประกอบด้วย 10 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
๑.๒ เพื่อเตรียมคนในสังคมไทย ให้มีทักษะในการด ารงชีวิต ส าหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑ 
๑.๓ เพื่อสง่เสรมิให้คนไทยมสีุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต 
๑.๔ เพื่อเสรมิสร้างสถาบันทางสงัคมใหม้ีความเข้มแข็งเอื้อตอ่การพฒันาคนและประเทศ 
๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
๒.๑ เปูาหมายการพัฒนา 
๒.๑.๑ คนไทยส่วนใหญม่ีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสงัคมเพิ่มข้ึน 
๒.๑.๒ คนในสังคมไทยทกุช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มข้ึน 
๒.๑.๓ คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วย

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๒.๑.๔ คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 
๒.๑.๕ สถาบันทางสงัคมมีความเข้มแข็ง และมสี่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มข้ึน 

โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน 
๒.๒ ตัวช้ีวัด 
เปูาหมายที่ ๑ คนไทยส่วนใหญม่ีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสงัคม 
ตัวช้ีวัด ๑.๑ ประชากรอายุ ๑๓ ปีข้ึนไปมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม

จริยธรรมเพิ่มข้ึน 
ตัวช้ีวัด ๑.๒ คดีอาญามีสัดส่วนลดลง 
เปูาหมายที่ ๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มข้ึน 
๒.๑ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเตม็ตามศักยภาพ 
ตัวช้ีวัด ๑ เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
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๒.๒ เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสตปิัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิม่ขึ้น 
ตัวช้ีวัด ๒ คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด ๓ เด็กร้อยละ ๗๐ มีคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
๒.๓ วัยแรงงานมีความรู้และทกัษะเป็นไปตามความต้องการของตลาดงานและมทีักษะทาง

การเงินเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ 
ตัวช้ีวัด ๔ ผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ ๓๐ ต่อป ี
ตัวช้ีวัด ๕ ผู้ที่ได้รับการรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพและผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน

แห่งชาติเพิ่มข้ึน 
ตัวช้ีวัด ๖ การออมส่วนบุคคลต่อรายได้พงึจบัจ่ายใช้สอยเพิม่ขึ้น 
๒.๔ ผู้สงูอายุวัยต้นมีงานท าและรายได้ทีเ่หมาะสมกบัศักยภาพของผูสู้งอายุ 
ตัวช้ีวัด ๗ การมีงานท าของผู้สงูอายุ (อายุ ๖๐ – ๖๙ ปี) เพิม่ขึ้น 
เปูาหมายที่ ๓ คนไทยมีการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถเรียนรู้

ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ตัวช้ีวัด ๓.๑ ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า ๕๐๐ 
ตัวช้ีวัด ๓.๒ การใช้อินเทอรเ์น็ตเพื่อการอ่านหาความรูเ้พิ่มข้ึน 
ตัวช้ีวัด ๓.๓ การอ่านของคนไทยเพิม่ขึ้นเป็นร้อยละ ๘๕ 
ตัวช้ีวัด ๓.๔ แรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพื่อขอรับวุฒิ ปวช. และ ปวส.

เพิ่มข้ึนเฉลี่ยรอ้ยละ ๒๐ ต่อป ี
เปูาหมายที่ ๔ คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 
ตัวช้ีวัด ๔.๑ ประชากรอายุ ๑๕ – ๗๙ ปีมีภาวะน้ าหนักเกินลดลง 
ตัวช้ีวัด ๔.๒ การตายจากอุบัตเิหตทุางถนนต่ ากว่า ๑๘ คน ต่อประชากรแสนคน 
ตัวช้ีวัด ๔.๓ ประชาชนเล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพิม่ขึ้น 
ตัวช้ีวัด ๔.๔ อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จต่อประชากรแสนคนลดลง 
ตัวช้ีวัด ๔.๕ การคลอดในผูห้ญงิกลุม่อายุ ๑๕ – ๑๙ ปี ลดลง 
ตัวช้ีวัด ๔.๖ รายจ่ายสุขภาพทั้งหมดไมเ่กินร้อยละ ๕ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ตัวช้ีวัด ๔.๗ ผู้สูงอายุที่อาศัยในบ้านที่มสีภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นร้อยละ ๒๐ 
เปูาหมายที่ ๕ สถาบันทางสงัคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนรว่มในการพัฒนาประเทศพิม่ขึ้น

โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน 
ตัวช้ีวัด ๕.๑ ดัชนีครอบครัวอบอุ่นอยู่ในระดับดีข้ึน 
ตัวช้ีวัด ๕.๒ ประชากรอายุ ๑๓ ปีข้ึนไปมกีารปฏิบัติตามหลกัค าสอนทางศาสนาเพิม่ขึ้น 
ตัวช้ีวัด ๕.๓ ธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเพิ่มข้ึน 
๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่

พึงประสงค์ 
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๓.๑.๑ ส่งเสริมการเลีย้งดูในครอบครวัที่เน้นการฝึกเด็กใหรู้้จกัการพึ่งพาตัวเอง มีความซื่อสัตย์ 
มีวินัย มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ในรูปแบบของกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประจ าวัน และให้
พ่อแม่หรือผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กสามารถเรียนรู้และยึดถือเป็นต้นแบบในการด าเนินชีวิต 

๓.๑.๒ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอด
จากอบายมุขอย่างจริงจัง 

๓.๑.๓ ปรับวิธีการเผยแผ่หลักศาสนาให้มุ่งช้ีแนะแนวทางการด ารงชีวิตตามหลักธรรมค าสอน
ที่เข้าใจง่าย สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง น าไปสู่การปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม 

๓.๑.๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ จัด
ระเบียบทางสังคม และก าหนดบทลงโทษแก่ผู้ละเว้นการปฏิบัติตามบรรทัดฐานในสังคม 

๓.๑.๕ จัดสรรเวลาและพื้นที่ออกอากาศให้แก่สื่อสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมอันดีโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีผู้ชมมากที่สุด และส่งเสริมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท สิทธิ และหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดี 

๓.๑.๖ ผลักดันให้มีการน าวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์ไปใช้ปฏิบัติจนให้เป็น
คุณลักษณะที่ส าคัญของคนในสังคมไทย อาทิ การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย การ
ท างานเป็นทีม การเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง การท างานอย่างกระตือรือร้น 

๓.๒ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
๓.๒.๑ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
๑) ให้ความรู้แก่พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กในเรื่องการมีโภชนาการที่เหมาะสม วิธีการเลี้ยงดูเด็กที่

จะกระตุ้นพัฒนาการเด็กในช่วง ๐ – ๓ ปีแรก รวมทั้งสนับสนุนให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย ๖ เดือน 
๒) ก าหนดมาตรการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานให้พ่อแม่สามารถเลี้ยงดูบุตร

ได้ด้วยตนเองทั้งการจูงใจให้สถานประกอบการจัดให้มีการจ้างงานที่ยืดหยุ่น รณรงค์ให้ผู้ชายตระหนักและมี
ส่วนร่วมในการท าหน้าที่ในบ้านและดูแลบุตรมากขึ้น 

๓) พัฒนาหลักสูตรการสอนที่อิงผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เน้นการพัฒนาทักษะส าคัญด้านต่างๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิด
ความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเองควบคู่
กับการยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็น
มืออาชีพ 

๔) สนับสนุนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่มีรูปแบบหลากหลายที่ให้ความรู้ในการเลี้ยงดู  และ
พัฒนาเด็กปฐมวัย อาทิ ครอบครัวศึกษา อนามัยแม่และเด็ก วิธีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม 

๕) ผลักดันให้มีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้
เน้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยให้มีพัฒนาการที่สมวัย  และการ
เตรียมทักษะการอยู่ในสังคมให้มีพัฒนาการอย่างรอบด้าน 

๓.๒.๒ พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
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๑) ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  สอดคล้องกับ
พัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เน้นพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ 

๒) สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนา ทักษะชีวิต
และทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบ าเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพการท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต 

๓) สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษา ที่มุ่งการฝึกทักษะ
อาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 

๓.๒.๓ ส่งเสริมแรงงานใหม้ีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการ
ของตลาดงาน 

๑) พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมสมรรถนะแรงงานที่ได้มาตรฐานตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ  และ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน จัดท ามาตรฐานอาชีพในอุตสาหกรรมเปูาหมายที่มีศักยภาพ และให้มีการประเมินระดับ
ทักษะของแรงงานบนฐานสมรรถนะ 

๒) เร่งพัฒนาระบบข้อมูลความต้องการและการผลิตก าลังคนที่มีการบูรณาการระหว่าง
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถน าไปใช้คาด ประมาณความต้องการก าลังคนที  ่สอดคล้องกับทิศทางตลาด
งานในอนาคต 

๓) จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลและให้ค าปรึกษาในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่  และอาชีพ
อิสระทั้งการจัดหาแหล่งเงินทุนและการตลาดที่เหมาะสม และให้สถาบันการศึกษาจัดท าหลักสูตรระยะสั้น
พัฒนาทักษะพื้นฐานและทักษะที่จ าเป็นส าหรับแรงงานกลุ่มนี้ 

๔) ส่งเสริมให้สถาบันการเงินร่วมกับสถานประกอบการก าหนดมาตรการการออมที่จูงใจแก่
แรงงานและกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการออมอย่างต่อเนื่องเพื่อความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณ 

๓.๒.๔ พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้นให้สามารถเข้าสู่ตลาดงานเพิ่มข้ึน 
๑) จัดท าหลักสูตรพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัย สมรรถนะทางกาย 

ลักษณะงาน และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในการท างานร่วมกันระหว่างรุ่น 
๒) สนับสนุนมาตรการจูงใจทางการเงินและการคลังให้ผู้ประกอบการมีการจ้างงาน ที่

เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 
๓) สนับสนุนช่องทางการตลาด แหล่งทุน และบริการข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการประกอบ

อาชีพส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน 
๓.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๓.๓.๑ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีขนาด และจ านวนผู้เรียนต่ ากว่า

เกณฑ์มาตรฐานให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสมตามความจ าเป็นของพื้นที่ และ
โครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนวัยเด็กลดลงอย่างต่อเนื่อง 

๓.๓.๒ ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะน า 
และสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็น ครูปรับระบบ
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ประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพให้เช่ือมโยงกับพัฒนาการ และผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน และสร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง 

๓.๓.๓ พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรี ยน 
ทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา 

๓.๓.๔ ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพเข้าร่วม
ระบบทวิภาคี หรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพี่เลี้ยงให้ ร่วมวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน 

๓.๓.๕ ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และ
ผู้เช่ียวชาญทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนา
งานวิจัยไปสู่นวัตกรรม รวมทั้งขยายการจัดท าและการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะให้มากขึ้น 

๓.๓.๖ จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์
สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการ
ทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก 

๓.๓.๗ ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต อาทิ
พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งส่ งเสริมให้มีระบบการ
จัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

๓.๔ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
๓.๔.๑ พัฒนาให้คนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ มีจิตส านึกสุขภาพที่ดี และมีการคัดกรอง

พฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย จัดบริการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพจิตที่
เข้าถึงได้ง่าย และก ากับควบคุมการเผยแพร่ชุดข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

๓.๔.๒ ส่งเสริมให้คนมีกิจกรรมทางสุขภาพที่เหมาะสมกับวัยทั้งรูปแบบการออกก าลังกาย
โภชนาการที่เหมาะสม และสนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ สิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อ
การออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 

๓.๔.๓ ปรับปรุงมาตรการด้านกฎหมายและด้านภาษีที่ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีนวัตกรรม
การผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคการติดฉลากโภชนาการ
บนบรรจุภัณฑ์อาหารที่เข้าใจง่าย รวมทั้งควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่มีผลเสียต่อสุขภาพ 

๓.๔.๔ ผลักดันให้มีกลไกการประเมินผลกระทบสุขภาพในการจัดท านโยบายสาธารณะตาม
แนวคิดทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพที่เช่ือมโยงตั้งแต่นโยบายระดับชาติ พื้นที่ และชุมชนที่จะน า ไปสู่การสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 

๓.๔.๕ ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนผ่านการสื่อสารสาธารณะที่เหมาะสมตาม
กลุ่มเปูาหมายให้มกีารปรับพฤติกรรมที่จะลดการเกดิอุบัติเหตุทั้งต่อตนเองและผูอ้ื่น รวมทั้งมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นระบบ 

๓.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง 
ด้านสุขภาพ 



 หน้า 25 
 

๓.๕.๑ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพื้นที่
สุขภาพในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการทั้งด้านบุคลากร ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และโครงสร้างพื้นฐานที่
เช่ือมโยงบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิเข้าด้วยกันอย่างไม่มีอุปสรรค พร้อมพัฒนาระบบส่งต่อ
และระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

๓.๕.๒ จัดท าแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกันทั้งภาครัฐและผู้ใช้บริการตามเศรษฐานะที่
ค านึงถึงความเป็นธรรมและการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จ าเป็นของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย โดยพิจารณาถึงความ
เป็นไปได้ทางการคลังของประเทศ 

๓.๕.๓ พัฒนาระบบประกันสุขภาพของแรงงานต่างชาติและนักท่องเที่ยวให้สามารถใช้บริการ
สุขภาพที่มีคุณภาพและมีการควบคุมการใช้บริการอย่างเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศทั้ง
ในด้านการคลังและสาธารณสุข 

๓.๕.๔ บูรณาการระบบข้อมลูสารสนเทศของแต่ละระบบหลักประกันสุขภาพให้เกิดความเป็น
เอกภาพทั้งเรื่องสิทธิประโยชน์ การใช้บริการ งบประมาณการเบิกจ่าย และการติดตามประเมินผล 

๓.๖ พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
๓.๖.๑ ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุครอบคลุมการจัดบริการทั้ง

ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และระบบการเงินการคลัง 
๓.๖.๒ พัฒนาให้มีระบบการดูแลระยะกลางที่จะรองรับผู้ที่จ าเป็นต้องพักฟื้นก่อนกลับบ้านให้

เช่ือมโยงกับระบบการดูแลระยะยาว และส่งเสริมธุรกิจบริการดูแลระยะยาวที่ได้มาตรฐานส าหรับผู้สูงอายุที่อยู่
ในภาวะพึ่งพิงในเขตเมือง รวมทั้งศึกษารูปแบบการคลังที่เป็นระบบประกันการดูแลระยะยาว 

๓.๖.๓ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิง่อ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวันที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุ และพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ เทคโนโลยี  เพื่อ
ปูองกันการบาดเจ็บและติดตามการบ าบัดรักษา 

๓.๖.๔ ส่งเสริมการพัฒนาเมืองที่เป็นมติรกับผู้สงูอายุทั้งระบบขนส่งสาธารณะ อาคาร สถานที่ 
พื้นที่สาธารณะ และที่อยู่อาศัยให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุและทุกกลุ่มในสังคม 

๓.๗ ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
๓.๗.๑ สร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวทั้งการใช้

สื่อเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อครอบครัว พัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยสื่อสารระหว่างสมาชิกในครอบครัว สร้างพื้นที่
ให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนผ่านกิจกรรมเช่ือม
ความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ครู ผู้ปกครอง 

๓.๗.๒ ก าหนดมาตรการดูแลครอบครัวเปราะบางให้สามารถดูแลสมาชิกได้อย่างเข้มแข็งทั้ง
เรื่องการประกอบอาชีพ การเข้าถึงบริการภาครัฐ และการพัฒนาระบบติดตามเพื่อให้ความช่วยเหลือตลอดจน
การให้ผู้สูงอายุหรือผู้มีประสบการณ์สาขาวิชาชีพต่างๆ ในชุมชนร่วมเป็นผู้ดูแลสมาชิกในครอบครัวเปราะบาง 

๓.๗.๓ ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ มีการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการท าวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและ
ตอบโจทย์การพัฒนาในพื้นที่ 
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๓.๗.๔ ส่งเสริมผู้เผยแผ่ศาสนาให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามค าสอนของแต่ละ
ศาสนา และเร่งฟื้นศรัทธาให้สถาบันศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจและที่ยึดเหนี่ยวของคนในสังคม 

๓.๗.๕ ส่งเสริมให้ผู้ผลิตสื่อน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่ เป็นข้อเท็จจริงและอยู่บนหลัก
จรรยาบรรณสื่อมวลชน รวมทั้งสร้างกระแสเชิงบวกในการสร้างสรรค์และลดความขัดแย้งในสังคม 

๓.๗.๖ สร้างมาตรการจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาด้านสังคมในรูปแบบ
ใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรมสังคม อาทิการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชน การออกพันธบัตรเพื่อการพัฒนาสังคมตลาด
หลักทรัพย์เพื่อสังคม วิสาหกิจเพื่อสังคม สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสงัคมให้แกก่ลุม่ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มรีายได้ต่ าสุด 
๑.๒ เพื่อให้คนไทยทกุคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 
๑.๓ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เปูาหมายที่ ๑ ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่

แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน 
ตัวช้ีวัด ๑.๑ รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุด เพิ่มข้ึนไม่ต่ า

กว่าร้อยละ ๑๕ ต่อปี 
ตัวช้ีวัด ๑.๒ ค่าสัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงเหลือ

๐.๔๑ เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
ตัวช้ีวัด ๑.๓ การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุด

เพิ่มข้ึน 
ตัวช้ีวัด ๑.๔ สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ ๖.๕ ณ สิ้น

แผนพัฒนาฯ 
ตัวช้ีวัด ๑.๕ สัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ทั้งหมดของครัวเรือนของกลุ่มครัวเรือนที่ยากจนที่สุด 

ลดลง 
เปูาหมายที่ ๒ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 
ตัวช้ีวัด ๒.๑ อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเท่ากับร้อยละ 

๙๐ โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่าง
พื้นที่ 

ตัวช้ีวัด ๒.๒ สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาทุกระดับช้ันผ่านเกณฑ์คะแนนร้อย
ละ ๕๐ มีจ านวนเพิ่มข้ึน และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิระหว่างพื้นที่ และภูมิภาคลดลง 

ตัวช้ีวัด ๒.๓ สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 
๔๐) และที่เข้าร่วมกองทุนการออมแห่งชาติต่อก าลังแรงงานเพิ่มข้ึน 

ตัวช้ีวัด ๒.๔ ความแตกต่างของสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรระหว่างพื้นทีล่ดลง 
ตัวช้ีวัด ๒.๕ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มประชากรที่มีฐานะยากจนเพิ่มข้ึน 
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เปูาหมายที่ ๓ เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชน
พึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

ตัวช้ีวัด ๓.๑ สดัส่วนครัวเรือนที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มข้ึน 
ตัวช้ีวัด ๓.๒ ดัชนีชุมชนเข้มแข็งเพิ่มข้ึนในทุกภาค 
ตัวช้ีวัด ๓.๓ มูลค่าสินค้าชุมชนเพิ่มข้ึน 
๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึง

บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงข้ึน การได้รับขยายการคุ้มครองทาง
สังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และการพัฒนา
ทักษะฝีมือเพื่อประกอบอาชีพและยกระดับรายได้โดย 

๓.๑.๑ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ้ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพร่างกาย  การดูแล
นักเรียนยากจนที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนั บสนุนค่า
เดินทางไปยังสถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของ 
สพฐ. ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพื่อปูองกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจาก
โรงเรียนกลางคัน 

๓.๑.๒ จัดบริการด้านสุขภาพให้กับประชากรกลุ่มเปูาหมายฯ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยรัฐจัด
ให้มีกลไกช่วยเหลือและสนับสนุนสวัสดิการชุมชนที่ครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายที่จ า เป็น
เพื่อให้ประชากรกลุ่มเปูาหมายฯ เข้าถึงบริการจากสถานพยาบาลของรัฐในพื้นที่ได้ 

๓.๑.๓ สร้างโอกาสในการมีที่ดินท้ากินของตนเองและยกระดับรายได้โดยรัฐเข้าไปสนับสนุน
การมีที่ดินท ากินอย่างยั่งยืนในรูปแบบที่ครบวงจร ตั้งแต่การจัดสรรที่ดินท ากินอย่างมีเงื่อนไขเพื่อปูองกันการ
เปลี่ยนมือผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินให้แก่กลุ่มคนจนในภาคเกษตรที่ไร้ที่ดินท ากิน การพัฒนาทักษะความช านาญ 
การจัดสรรเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพอย่างทั่วถึง การขยายโอกาสในการเข้าถึงข่าวสาร สารสนเทศและองค์
ความรู้ในการประกอบอาชีพและการสนับสนุนด้านการตลาด ตลอดจนส่งเสริมทักษะการบริหารเงินเพื่อให้
สามารถจัดการรายได้ เงินทุน และหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารที่ดินเพื่อเป็น
กลไกที่ท าให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน ที่จะช่วยให้เกษตรกร กลุ่มเกษตร ผู้ยากจน ได้มีที่ดินท ากินและ
มีที่อยู่อาศัย 

๓.๑.๔ ก าหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในสังคมและเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่
มีรายได้น้อยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน โดยเพิ่มการจัดเก็บภาษีจากฐานทรพัย์สนิ และปรับปรงุระบบการจัดเก็บ
ภาษีที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถจดัเก็บภาษีได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนปรับโครงสรา้งการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายภาครัฐ โดยให้ความส าคัญกับการจัดสรรงบประมาณเชิงบูรณาการ และเชิงพื้นที่ที่มีการ
ก าหนดเปูาหมายเพื่อลดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าในสังคมควบคู่ไปกับเปูาหมายทางเศรษฐกิจ 

๓.๑.๕ เพิ่มการจัดสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุด
อย่างเพียงพอและเหมาะสม อาทิ เพิ่มเบี้ยคนพิการและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ยากจนให้เพียงพอที่จะด ารงชีพได้ 
สนับสนุนการจัดหาทีอ่ยู่อาศัยและระบบสาธารณูปโภคให้กบัประชากรกลุ่มเปูาหมายเพื่อแก้ปัญหาชุมชนแออัด
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ในเมือง สนับสนุนชุมชนให้มีการจัดบริการตามความจ าเป็นส าหรับผู้สูงอายุทั้งนี้ จะต้องมีการเช่ือมโยงระบบ
ฐานข้อมูลกับการจัดบริการภาครัฐ โดยเช่ือมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานราชการทั้งหมดและร่วมใช้ประโยชน์
จากระบบฐานข้อมูลดังกล่าว ในการก าหนดเปูาหมายคนจน คนเกือบจน และกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มี
รายได้ต่ าสุด เพื่อให้สามารถระบุประชากรกลุ่มเปูาหมายได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 

๓.๒ กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบให้เกิดการ
แข่งขันที่เป็นธรรม เพื่อให้ประชากรทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ  และทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน
สามารถพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน โดย 

๓.๒.๑ ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกัน
มากข้ึนระหว่างพื้นที่ โดย (๑) สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนทั้ง
มาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพที่ชัดเจนเพิ่ม
โอกาสในการพัฒนาครู (๒) สร้างระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยน า
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน (๓) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้
โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน 

๓.๒.๒ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ผ่านการ
พัฒนาระบบส่งต่อผู้ปุวยต้ังแต่ระดับชุมชนไปสู่ระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน
ควบคู่ไปกับบริหารจัดการการให้บริการระบบควบคุมโรคที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งน า เทคโนโลยี โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางในพื้นที่ห่างไกล 

๓.๒.๓ เร่งรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบตระหนักถึงประโยชน์ของการสร้าง
หลักประกันในวัยเกษียณและประโยชน์จากระบบประกันสังคม รวมถึงการขยายความครอบคลุมของสวัสดิการ
ด้านการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ในทุกพื้นที่ 

๓.๒.๔ ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะ 
กลุ่มเด็ก-เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อให้เข้าถึงบริการของรัฐและโอกาสทาง
สังคมได้อย่างเท่าเทียม รวมถึงการได้รับการพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ตามศักยภาพ 
และความเหมาะสมของแต่ละบุคคล พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทของกลุ่มข้างต้นให้มีส่วนร่วมในการบริหารและ
การตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถ่ินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

๓.๒.๕ ปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบให้เกิดการแข่งขันที่
เป็นธรรม อาทิ การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการผูกขาดทางการค้า การปรับปรุงสิทธิประโยชน์ทางภาษีของ
ธุรกิจขนาดเล็ก-กลางให้เหมาะสมและไม่ด้อยกว่าของธุรกิจขนาดใหญ่ ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อ
สังคม (Corporate Social Responsibility) และผลักดันการบังคับใช้และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อรูปแบบสินค้าและบริการที่เปลี่ยนไป 

๓.๓ เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงนิ
ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน 
ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม โดย 
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๓.๓.๑ สร้างและพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงในชุมชนให้มีขีดความสามารถในการสร้างแรง
บันดาลใจให้เกิดความเช่ือมั่น ศรัทธา มีจุดยืนทางความคิด มีธรรมาภิบาลในการบริหารและพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างจิตส านึกให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง 

๓.๓.๒ ส่งเสริมใหเ้กิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย และการถ่ายทอดองค์ความรู้
ในชุมชนเพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในพื้นที่และการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่เชิงพาณิชย์ รวมทั้งส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างการจัดการความรู้ในชุมชน 

๓.๓.๓ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน 
การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การส่งเสริมการเช่ือมต่อระหว่างเครือข่ายอุตสาหกรรม ( Cluster) ในพื้นที่
กับเศรษฐกิจชุมชน การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการร่วมกันพัฒนาความรู้ใน
เชิงทฤษฎีและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อสร้างศักยภาพให้กับชุมชนในการประกอบธุรกิจ การ
สนบัสนุนการประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพือ่สังคม รวมถึงการส่งเสรมิการท่องเที่ยวท้องถ่ิน และการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว 

๓.๓.๔ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือนการ
ปรับองค์กรการเงินของชุมชนให้ท าหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้านต าบลที่ท าหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืม
และการออม และจัดต้ังโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
เป็นแม่ข่าย 

๓.๓.๕ สนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ บริการ และการจัดการทรัพยากรใน
ชุมชน ในลักษณะเป็นหุ้นส่วนกับหน่วยงานภาครัฐ อปท. ในการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน โดยเปิดรับสมาชิก
ทุกคนในท้องถ่ินโดยไม่เลือกปฏิบัติ ผลักดัน พ.ร.บ. โฉนดชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการบริหารจัดการและใช้
ประโยชน์จากที่ดินและทรัพยากรในพื้นที่ร่วมกัน 

3) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ สร้างความเข็มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ดังนี้ 
๑.๑.๑ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเปูาหมายการเพิ่ม

รายได้ต่อหัว 
๑.๑.๒ เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิตและ

รายได้ใหม่ 
๑.๑.๓ เพื่อสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบ่งปัน

ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๑.๑.๔ เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทางการเงิน การ

คลัง และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ 
๑.๒ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี้ 
๑.๒.๑ เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ

สินค้าและบริการ 
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๑.๒.๒ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญ พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพื่อให้ฐานการ
ผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรมีความมั่นคง 

๑.๒.๓ เพื่อเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพ
มาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก 

๑.๒.๔ เพื่อเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมส าคัญเดิมให้สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมแห่ง
อนาคตที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่บนฐานของความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๑.๒.๕ เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการปรับตัวสู่
เศรษฐกิจฐานบริการที่เข้มแข็งข้ึน รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 

๑.๒.๖ เพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนให้
สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ 

๑.๒.๗ เพื่อพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการ การค้า และการลงทุน 

๑.๒.๘ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ให้สนับสนุน
บริการทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย 

๒. เปูาหมายและตัวช้ีวัด 
๒.๑ เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
เปูาหมายที่ ๑ เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดี

ข้ึน 
ตัวช้ีวัด ๑.๑ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ ๕ 
ตัวช้ีวัด ๑.๒ รายได้ต่อหัวไม่ต่ ากว่า ๘,๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

(ปี ๒๕๖๔) และรายได้สุทธิของรัฐบาลต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๙.๐ 
เปูาหมายที่ ๒ การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
ตัวช้ีวัด ๒.๑ อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
ตัวช้ีวัด ๒.๒ อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗.๕ ต่อปี 
เปูาหมายที่ ๓ พัฒนาภาคส่งออกให้ขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ไทย 
ตัวช้ีวัด ๓.๑ อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ 
เปูาหมายที่ ๔ เพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ 
ตัวช้ีวัด ๔.๑ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
ตัวช้ีวัด ๔.๒ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
เปูาหมายที่ ๕ รักษาเสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ตัวช้ีวัด ๕.๑ อัตราเงินเฟูอระยะปานกลางอยู่ที่ร้อยละ ๒.๕ ± ๑.๕ 
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ตัวช้ีวัด ๕.๒ หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไม่เกินร้อยละ ๕๕ ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

ตัวช้ีวัด ๕.๓ ดุลบัญชีเดินสะพัดไม่เกินร้อยละ ๒ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
เปูาหมายที่ ๖ เพิ่มการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานของประเทศ 
ตัวช้ีวัด ๖.๑ การลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการ

โครงสร้างพื้นฐานเฉลี่ยปีละ ๔๗,๐๐๐ ล้านบาท 
เปูาหมายที่ ๗ ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น 
ตัวช้ีวัด ๗.๑ จ านวนการยื่นแบบเพื่อช าระภาษีประชาชนและผู้ประกอบการที่เข้าข่ายต้องเสีย

ภาษีเพิ่มข้ึน 
เปูาหมายที่ ๘ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงข้ึน 
ตัวช้ีวัด ๘.๑ อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดย IMD เลื่อนข้ึน

ไปอยู่ในกลุ่ม ๑ ใน ๒๕ ของประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด 
๒.๒ การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 
เปูาหมายที่ ๑ เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการสร้างความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ตัวช้ีวัด ๑.๑ อัตราการขยายตัวของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ (นอกเหนือจาก

บริการภาครัฐ) ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓, ๔.๕ และ ๖ ต่อปีตามล าดับ 
เปูาหมายที่ ๒ เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่ม ข้ึนและพื้นที่การท า

เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มข้ึนต่อเนื่อง 
ตัวช้ีวัด ๒.๑ รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มข้ึนเป็น ๕๙,๔๖๐ บาทต่อครัวเรือน ในปี 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตัวช้ีวัด ๒.๒ พื้นที่การท าเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มข้ึนเป็น ๕,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เปูาหมายที่ ๓ พัฒนาพื้นที่ไปสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ 
ตัวช้ีวัด ๓.๑ จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศจ านวน ๑๕ พื้นที่ 
เปูาหมายที่ ๔ ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนและมีขีดความสามารถในการ

แข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงข้ึน 
ตัวช้ีวัด ๔.๑ รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ ากว่า ๓ ล้านล้านบาท 
ตัวช้ีวัด ๔.๒ อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ว (The Travel & Tourisme 

Competitiveness Index: TTCI) ไม่ต่ ากว่าอันดับที่ ๓๐ 
เปูาหมายที่ ๕ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 
ตัวช้ีวัด ๕.๑ สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งประเทศเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕ เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
เปูาหมายที่ ๖ เพิ่มประสิทธิภาพของภาคการเงินเพื่อให้เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจและสังคม 
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ตัวช้ีวัด ๖.๑ อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคการเงินปรับตัวดีข้ึน 
ตัวช้ีวัด ๖.๒ คะแนนทักษะทางการเงินของคนไทยเท่ากับคะแนนเฉลี่ยของโลก 
ตัวช้ีวัด ๖.๓ สัดส่วนการกู้เงินนอกระบบลดลง 
ตัวช้ีวัด ๖.๔ เพิ่มปริมาณการใช้บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็น ๒๐๐ ครั้ง/ปี/คน 
๓. แนวทางการพัฒนาท่ีมีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ 
๓.๑ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ จ าเป็นต้องเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้สูงข้ึน โดยไม่สร้าง
แรงกดดันให้เกิดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ภาวะเงินเฟูอ และแรงกดดันต่อภาระการคลังที่มากเกินควร มีการ
กระจายกิจกรรมทางเศรษฐกจิเพื่อสนับสนุนการกระจายผลประโยชน์การพัฒนา โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

๓.๑.๑ การพัฒนาด้านการคลัง โดย 
๑) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการ

ตรวจสอบกระบวนการงบประมาณของประเทศ เพื่อให้งบประมาณภาครัฐสนับสนุนการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเต็มที่ โดยให้มีการก าหนดกรอบ
การจัดสรรงบประมาณในระยะปานกลางที่มีความชัดเจน การจัดท างบประมาณเชิงบูรณาการและเชิงพื้นที่ที่มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์อย่างแท้จริง ปรับปรุงกลไกการจัดท างบประมาณที่มี
การถ่วงดุลอ านาจและระบบการพิจารณาอย่างรอบคอบครบถ้วน ซึ่งจะท าให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อให้
งบประมาณสามารถตอบสนองการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในมิติต่างๆ 

๒) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและขยายฐานภาษีให้ครอบคลุมผู้มีงานท า ใน
ระบบที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีมีการยื่นแบบเพื่อช าระภาษีที่ถูกต้องและครบถ้วน โดยควรเร่งรัดการใช้ประโยชน์
จากการเช่ือมโยงระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเพื่อการเข้าถึงข้อมูลของผู้เสียภาษีทั้งบุคคลและ
ผู้ประกอบการที่ได้มีการลงทะเบียนในฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ และเร่งรัดระบบการให้ความช่วยเหลือผู้มี
รายได้น้อยในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางตรง (Negative Income Tax) ซึ่งเป็นการคัดกรอง
เปูาหมายผู้ได้รับการช่วยเหลือโดยใช้ระดับรายได้เป็นตัวก าหนด 

๓) ใช้เครื่องมือทางภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อเป็นช่องทางการเพิ่มรายได้ภาครัฐ โดยเร่งรัดให้มีการจัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมที่
เก็บจากผลิตภัณฑ์หรอืวัตถุดิบที่กอ่ให้เกิดมลพิษ รวมถึงการเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมจากการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทางธรรมชาติ 

๔) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อลดภาระการพึ่งพา
รายได้จากรัฐบาล เร่งถ่ายโอนภารกิจการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบางประเภทที่รัฐบาลจัดเก็บให้แก่
ท้องถ่ินเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถก าหนดอัตราภาษีและวิธีการจัดเก็บที่เหมาะสม สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละทอ้งถ่ิน รวมทั้งเร่งรัดการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขและการศึกษา พร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ท้องถ่ินให้มีความพร้อมใน
การด าเนินภารกิจเพื่อให้ท้องถ่ินสามารถบริหารจัดการภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจทั้งระบบและฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะ
การเงิน และพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนได้รับ
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บริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และเป็นธรรม ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในด้านการ
ลงทุนและการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในทรัพย์สินของรัฐ รวมทั้งใช้เครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่
ในการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงทางการคลังของรัฐบาล 

๓.๑.๒ การพัฒนาภาคการเงิน โดย 
๑) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน ให้

สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดต้นทุนการให้บริการ และช่วยสนับสนุนการด าเนินมาตรการ
ทางการคลังให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยส่งเสริมให้มีการแข่งขันในระบบสถาบันการเงินให้
มากขึ้นส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money/E-Payment) 
และบริการทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ (FinTech) ขณะเดียวกันต้องเร่งพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน อาทิ การปรับปรุงกฎหมายทางด้านการเงิน การคุ้มครองผู้ใช้บริการ ระบบการ
ก ากับดูแล และพัฒนาบุคลากรทางการเงิน ตลอดจนสนับสนุนมาตรการต่างๆ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ทั้งนี้ จะต้องเร่งประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในการใช้บริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้กับภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไปควบคู่กันไป 

๒) ขยายการเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยการสร้างเครือข่ายความเช่ือมโยงของระบบสถาบัน
การเงินทั้งระบบ ทั้งสถาบันการเงินเอกชน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และองค์กรการเงินฐานราก  เพื่อให้
ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการทางด้านการเงินได้อย่างทั่วถึงในต้นทุนที่เหมาะสมทั้งด้านการออม การ
ลงทุน สินเช่ือ ประกันภัย การช าระเงินและการโอนเงิน ทั้งนี้ จะต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มองค์กร
การเงินชุมชน โดยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจและสหกรณ์เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาความสามารถในการ
บริหารจัดการ ตลอดจนมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้บริการเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน และ
ยกระดับองค์กรการเงินชุมชนที่มศัีกยภาพให้มีฐานะทางกฎหมายเพื่อให้องค์กรการเงินชุมชนเปน็กลไกส าคัญใน
การสนับสนุนการออมเงิน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้คนในชุมชน ขณะเดียวกันภาครัฐต้องให้ความส าคัญกับการให้ความรู้ทางการเงิน และสร้างวินัยทางการเงิน
เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการทางการเงินได้อย่างชาญฉลาด รู้เท่าทัน และมีทักษะในการบริหารจัดการ
การเงินส่วนบุคคลได้ โดยไม่จ าเป็นต้องพึ่งพาการกู้เงนินอกระบบ ควรมีการจดัท าแผนแม่บทในการสร้างความรู้
ทางการเงินให้กับประชาชนที่ก าหนดแนวทางด าเนินการอย่างชัดเจนและเป็นระบบ และมีการบูรณาการ
ด าเนินงานจากทุกภาคส่วนทั้ งหน่วยงานภาครัฐทั้ งในส่วนกลางและส่วนท้อง ถ่ิน  สถาบันการเงิน 
สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน นอกจากนี้ ควรก าหนดให้สถาบันการเงนิทุกแหง่จัดท าแผนงานโครงการสรา้ง
ความรู้และวินัยทางการเงินให้กับประชาชนเพื่อเป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้ใช้บริการ 

๓) พัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบทการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้สามารถจัดสรรทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการพัฒนาตลาด
ทุนของประเทศให้มีความกว้างและความลึกมากข้ึน เพื่อเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศโดยการสนับสนุนให้สถาบันการเงินออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้ตอบสนองความต้องการของแต่
ละกลุ่ม อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการหลักประกันการด ารงชีวิตหลังเกษียณ กลุ่มเกษตรกรทีต่้องการเครือ่งมอืใน
การประกันความเสียหายพืชผลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในขณะที่กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง
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และขนาดย่อมที่มีความต้องการเงินทุนในลักษณะการร่วมทุน อาทิ กองทุนร่วมลงทุน หรือการระดมทุนผ่าน
ระบบออนไลน์ (Crowd Funding) 

๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เป็นกลไกที่สนับสนุน
ด าเนินนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สร้างความเสี่ยงทางการคลัง โดยการก าหนดบทบาท
ภารกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจแต่ละแห่งให้ชัดเจน ปรับปรุงระบบการบันทึกบัญชีและระบบประเมินผล
ระหว่างภารกิจปกติและภารกิจตามนโยบายรัฐ ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงเปูาหมายหรือผลสัมฤทธ์ิของการด าเนิน
นโยบายเป็นส าคัญ และปรับปรุงระบบการบริหารภายในองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้มีความ
ทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัว ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสามารถปรับตัวเพื่อรองรับบริบททาง
การเงินที่เปลี่ยนแปลงไป 

๓.๒ การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
มุ่งเน้นการสร้างความเช่ือมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน
เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่คนในชุมชนอย่างทั่วถึงอันจะ
น ามาซึ่งความเข้มแข็งของทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีแนว
ทางการพัฒนา ดังนี้ 

๓.๒.๑ การพัฒนาภาคการเกษตร โดย 
๑) เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดย (๑) พัฒนาและบ ารุงรักษา

แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร รวมทั้งจัดระบบการปลูกพืชให้สอดคล้องปริมาณน้ าที่หาได้โดยให้ความส าคัญกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งเก็บน้ า แหล่งน้ าในไร่นา อ่างน้ าขนาดเล็กและขนาดกลางให้กระจาย
ตัวตามศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งให้มีการอนุรกัษ์และฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ า และมีการผันน้ าจากแหล่งน้ าที่มีปริมาณ
น้ าเกินความต้องการเข้ามาเติมในเข่ือนหรือในแหล่งน้ าที่มีปริมาณน้ าน้อยให้เพียงพอกับการท าการเกษตร การ
จัดท าแผนบริหารจัดการน้ าในภาคเกษตรระดับลุ่มน้ า และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าเพื่อการเกษตร (๒) 
คุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพและขยายโอกาสในการเข้าถึงพื้นที่ท ากินของเกษตรกรให้มากข้ึน โดย
ผลักดันการจัดท าพระราชบัญญัติคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมการบริหารจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างเป็น
ระบบ การรักษาพื้นที่ที่เหมาะสมกับเกษตรกรรมไว้ให้เป็นฐานการผลิตการเกษตรที่มั่นคงรวมถึงการก าหนด
เขตการใช้พื้นที่ท าการเกษตรที่เหมาะสม และการสนับสนุนให้ท าการเกษตรที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ 
ปริมาณน้ า และความต้องการของตลาดในพื้นที่ รวมทั้งการเร่งฟื้นฟูและปรับปรุงบ ารุงดินให้มีความอุดม
สมบูรณ์การฟื้นฟูพื้นที่นาร้าง และส่งเสริมการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีอย่างทั่วถึงและราคาที่เป็นธรรม 
อาทิ พันธ์ุพืชพันธ์ุสัตว์ ปุ๋ย และ (๓) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในการรวบรวม คัดเลือก และปรับปรุง
พันธุกรรมพืช สัตว์ สัตว์น้ า และจุลินทรีย์ของท้องถ่ิน 

๒) สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ       
(Bio Base) และการปรับระบบการผลิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้สินค้าเกษตรมีความปลอดภัยและตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลาย โดยไม่ส่งผล
กระทบทางลบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืนโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝุายที่เกี่ยวข้องในการศึกษาทางเลือกและก าหนด
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กระบวนการในการศึกษา วิจัย พัฒนา และกลไกการก ากับดูแลอย่างเคร่งครัดและเหมาะสม โดยให้
ความส าคัญกับ (๑) ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิต ด้านพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ พันธ์ุสัตว์น้ า เทคโนโลยีการ
เพาะปลูก และการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน (๒) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์เกษตร
แปรรูปใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความหลากหลายของสินค้าที่เกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถเข้าถึง
ได้ และ (๓) พัฒนารูปแบบและกระบวนการถ่ายทอดความรู้เพื่อปรับระบบการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การจัดท าแปลงต้นแบบผ่าน
ศูนย์เรียนรู้และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีในแต่ละพื้นที่ 

๓) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ โดย (๑) พัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งในกลุ่มสินค้าที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร อาทิ  สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริม
สุขภาพ ยา พลังงานทดแทน วัสดุชีวภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบการตรวจรบัรองคุณภาพและระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของตลาดภายใน และต่างประเทศอย่างทั่วถึง และการก ากับ
ดูแลให้มีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง 
(๒) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัยและการบริโภคอาหาร
เพื่อสุขภาวะ โดยให้ความรู้ด้านกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน อาทิ หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีรวมถึง
ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารส าหรับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มที่มีมาตรฐานเฉพาะ อาทิ สินค้าเกษตร
อินทรีย์ สินค้าฮาลาล และสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการก าหนดมาตรการจูงใจในการปรับปรุง
การผลิต และการส่งเสริมวางระบบการตรวจสอบย้อนกลับ รวมทั้งส่งเสริมการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและ
เพียงพอส าหรับเด็กในวัยเรียนเพื่อเพิ่มสุขภาวะและศักยภาพการเรียนรู้ และสร้างความตระหนักในการบริโภค
อาหารและโภชนาการที่ส่งผลต่อสุขภาวะ และ (๓) ขับเคลื่อนการผลิตสนิค้าเกษตรอินทรีย์อย่างจรงิจงั โดยการ
สร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ผ่านมาตรการทางการเงินการคลัง การส่งเสริม
การผลิต การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้าเกษตรที่ใช้สารเคมีตลอดจนมาตรการ
ส่งเสริมการตลาด และแนวทางอื่นๆ เช่น การใช้หลักการคาร์บอนเครดิต เป็นต้น การสร้างความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องให้กับกลุ่มผู้บริโภค การพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน และการพิสูจน์ตรวจสอบคุณภาพสินค้า
เกษตรอินทรีย์การส่งเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม  รวมทั้งการจัดท าโซนนิ่งระบบเกษตร
อินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยน าร่องในพื้นที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสม และเช่ือมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิง
เกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพื่อขยายฐานรายได้ 

๔) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร โดย  (๑) เสริมสร้าง
ศักยภาพของสถาบันเกษตรกรและการรวมกลุ่ม ให้เป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่มูลค่าของ
อุตสาหกรรมเกษตร โดยอาศัยแนวคิดและกระบวนการสหกรณ์เป็นพื้นฐานในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
ครอบคลุมเกษตรกรและประชาชนในทุกพื้นที่และขยายผลเช่ือมโยงเครือข่ายระบบการผลิตการตลาดและ
การเงิน กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และคลัสเตอร์ที่เช่ือมโยงกับภาคอุตสาหกรรม ตั้งแต่ระดับท้องถ่ินถึง
ระดับชาติ ร่วมกับการขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินธุรกิจการเกษตรแบบประชารัฐ การลงทุนแบบความ
ร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน และการท าเกษตรพันธสญัญาที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความเป็นธรรม 
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(๒) ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการท าประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการ
ของตลาด (Zoning) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต โดยเร่งส่งเสริมการท าเกษตรแปลงใหญ่และ
เกษตรกรรมแม่นย าสูงในพื้นที่ที่เหมาะสม การร่วมจัดหาปัจจัยการผลิตและเครื่องจักรกลการเกษตร การ
สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการปรับปรุงการผลิต และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจ า เป็นด้าน
การเกษตร อาทิ ระบบโลจิสติกส์ และระบบภูมิสารสนเทศในการวางแผนการผลิตตลอดห่วงโซ่ ตลอดจน
ส่งเสริมการท าเกษตรแบบประณีตที่ต้องใช้องค์ความรู้ควบคู่กับการวางแผน และการจัดการอย่างเป็นระบบ    
มีความเอาใจใส่ และใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด รวมทั้งค านึงถึงระบบนิเวศ การพัฒนาสินค้า
เกษตรที่ได้จดทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์และการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมไปสู่การท า
เกษตรทางเลือกอื่นๆ รวมถึงการส่งเสริมระบบและการเลี้ยงปศุสัตว์และการท าประมงอย่างยั่งยืน (๓) วิจัย
พัฒนาและใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรสมัยใหม่ในกระบวนการผลิต ทั้งก่อนการเก็บเกี่ยว หลังเก็บเกี่ยวและใน
กระบวนการแปรรูปเพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตตลอดห่วงโซ่การผลิต (๔) สนับสนุน
การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพเพื่อต่อยอดองค์ความรู้และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง โดยน าผลการวิจัยและพัฒนามาใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และ
ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดบนพื้นฐานของการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทั้งภาคเกษตรกร ภาคเอกชน และภาครัฐ (๕) บริหารจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบครบ
วงจร โดยมีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเพื่อการแปร
รูปสร้างมูลค่าและความต้องการของผูบ้รโิภคในตลาด เพื่อสร้างสมดุลการผลติในทุกระดับตั้งแต่ท้องถ่ิน จังหวัด 
ภูมิภาค และประเทศ ตลอดจนมีการเช่ือมโยงการผลิตภาคเกษตรกับภาคการผลิตอื่น เช่น ภาคบริการและการ
ท่องเที่ยวเพื่อลดการพึ่งพิงการส่งออกสินค้าเกษตรและเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร (๖) พัฒนากลไกจัดการความ
เสี่ยงที่กระทบต่อสินค้าเกษตร ได้แก่ ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า การจัดต้ังกองทุนประกันภัยพืชผลทาง
การเกษตร รวมทั้งสร้างระบบเตือนภัยทางการเกษตรล่วงหน้า และ (๗) สร้างความร่วมมือด้านการเกษตรกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ในการเป็นแหล่งผลติวัตถุดิบเพื่อการแปรรปูสร้างมูลค่าและโอกาสในด้านการตลาดจากการ
ส่งออกทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน 

๕) ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดย (๑) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการเกษตร มีส่วนร่วมคิดร่วมท าและเป็นเจ้าของ
ในการพัฒนาการเกษตรของตนโดยภาครัฐสนับสนุนด้านปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นและเช่ือมโยงการด าเนินการกับ
ศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ในพื้นที่ (๒) ส่งเสริมขยายผลและพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ทั้ งในรูปแบบ
เกษตรทฤษฏีใหม่ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร เกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ รวมถึงการท าเกษตรกรรมตาม
หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีโดยสนับสนุนบทบาทเครือข่าย ปราชญ์ชาวบ้านในการขับเคลื่อน และการ
ปรับกลไกและโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรที่จ าเป็นในการท าเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ การพัฒนาระบบ
ข้อมูลเกษตรกรรมยั่งยืน การสร้างองค์ความรู้การสนับสนุนเงินทุนในลักษณะสินเช่ือสีเขียวที่จูงใจการผลิตและ
การส่งเสริมการตลาด และ (๓) ควบคุมการใช้สารเคมีการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เคร่งครัด โดยเฉพาะสารเคมีก าจัดศัตรพูืช ส่งเสริมการใช้ผลติภัณฑ์ชีวภาพทดแทนสารเคมีการเกษตรให้เพิ่มข้ึน
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งใช้สารเคมีการเกษตรอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการเพื่อลดผลกระทบด้านสุขภาพและ
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สิ่งแวดล้อม ตลอดจนก าหนดมาตรการทางการเงินการคลังในการก ากับดูแลการผลิต การน าเข้าและการใช้
สารเคมีการเกษตร 

๖) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและสนับสนุน  เกษตรกรรุ่นใหม่ 
โดย (๑) พัฒนาฐานข้อมูลด้านอุปสงค์ และอุปทานด้านการเกษตรให้มีความถูกต้องแม่นย า เช่ือถือได้ และ
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ส าหรบัการวางแผนด้านการเกษตรโดยใช้การตลาดน ารวมถึงการสง่เสรมิให้เกษตรกร
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง และการพัฒนาระบบเตือนภัย
การเกษตรที่มีประสิทธิภาพ (๒) สร้างบุคลากรด้านการเกษตร โดยการผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่  หรือด าเนิน
นโยบายบัณฑิตคืนถ่ิน การจัดท าหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้จากภาคปฏิบัติเพื่อสร้างเกษตรกรที่มี
ความรู้ และมีความสามารถในการยกระดับการผลติ แปรรูป การตลาดและการบริหารจัดการที่สามารถปรับตัว
ได้ทันตามการเปลี่ยนแปลงของโลก การสนับสนุนการสร้างและการรวมกลุ่มเกษตรกรปราดเปรื่องให้เป็น
ผู้บริหารจัดการธุรกิจการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ าถึงการแปรรูปและการตลาด และเปิดโอกาสให้บุตรของเกษตรกรที่
มีพื้นที่ท าการเกษตร มีทัศนคติและความต้องการในการสานต่องานเกษตรกรรมเป็นล าดับแรก ตลอดจนการ
สร้างค่านิยมที่ดีและการสร้างความมั่นคงของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยเฉพาะการดูแลสวัสดิการ
ชาวนา ควบคู่กับการสนับสนุนการเพิ่มรายได้จากอาชีพนอกภาคเกษตร รวมถึงการสร้างองค์ความรู้และเข้าถึง
เครือข่ายพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวางระบบบริหารจัดการความรู้เพื่อให้เกิดการถ่ายทอด
องค์ความรู้เทคโนโลยี และ (๓) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรให้ทันสมัย เช่น กฎหมายด้าน
สารเคมี กฎหมายด้านสหกรณ์ กฎหมายด้านปฏิรูปที่ดิน กฎหมายด้านอาหาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานสินค้าเกษตร เป็นต้น 

๓.๒.๒ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง 
จ าเป็นต้องมีการก าหนดอุตสาหกรรมเปูาหมายที่มีศักยภาพในปัจจุบันเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใน
ระยะต่อไปได้ รวมทั้งก าหนดอุตสาหกรรมอนาคตที่สามารถใช้โอกาสของการเปลี่ยนแปลงบริบทใหม่ๆ ในโลก 
เช่น การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การปรับตัว
เข้าสุ่ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีเข้มข้น ดิจิทัล และนวัตกรรมเพื่อยกระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ โดยการก าหนดอุตสาหกรรมเปูาหมายและแนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ ๑๒ นั้น พิจารณาจาก ๒ มิติ คือ โอกาสของประเทศไทยจากเปลี่ยนแปลงในบริบทต่างๆ ในโลกและ
ศักยภาพในการแข่งขันที่แท้จริงของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมเปูาหมายได้เป็น ๒ กลุ่ม 
คือ (๑) กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปจัจบุันประเทศไทยมีพื้นฐานที่เข้มแข็งที่จะต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี
ข้ันก้าวหน้ามากขึ้น และ (๒) กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่ใช้โอกาสจากบริบทใหม่ๆ ของโลกซึ่งอุตสาหกรรมทั้ง
สองกลุ่มมีแนวทางการพัฒนาหลักที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

๑) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีข้ันสูง โดยการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานของ
การผลิตที่เป็นมติรต  ่อสิ  ่งแวดล้อม โดยมีอุตสาหกรรมเปาูหมาย ได้แก่ (๑) อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินสว่นที่
พัฒนาไปสู่ยานยนต์ในอนาคต อาทิยานยนต์ไฟฟูา (๒) อุตสาหกรรมไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถพัฒนา
ไปสู่อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (๓) อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ที่สามารถต่อยอดการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
ชีวภาพและพลาสติกชีวภาพ (๔) อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารที่พัฒนาเป็นอาหารสุขภาพ อาหารสร้างสรรค์
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และอาหารส าหรับกลุ่มเฉพาะ อาทิ ฮาลาล อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานต่อยอดสู่อุตสาหกรรมชีวภาพต่างๆ (๕) 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกซึ่งมีการต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงข้ึน อาทิผลิตภัณฑ์ยางล้อ 
ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ และ (๖) อุตสาหกรรมที่ใช้ศักยภาพของทุนมนุษย์ อาทิอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ต่างๆ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

๑.๑) ยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ส าคัญของประเทศในปัจจุบันให้มี
การใช้เทคโนโลยีข้ันก้าวหน้าเพื่อผลิตสนิค้าที่รองรับความต้องการที่หลากหลายของผูบ้รโิภค โดยการส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปรับกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้มีทักษะข้ัน
ก้าวหน้า เพื่อต่อยอดฐานองค์ความรู้เทคโนโลยีเดิมไปสู่การใช้และพัฒนาเทคโนโลยีข้ันสูง การส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตมากข้ึนและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของสินค้าที่สูงข้ึนโดยการวิจัยและพัฒนา การใช้นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และพื้นฐานทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย รวมทั้ งการส่งเสริมการท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสถาบันการศึกษาและ
ภาคอุตสาหกรรมทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมและเตรียมความพร้อมของบุ คลากรที่จะเข้าสู่
ภาคอุตสาหกรรม โดยผ่านระบบการศึกษาทวิภาคีและสหกิจศึกษา หรือระบบอื่นที่เหมาะสม และด้านการวิจัย
และพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีข้ันก้าวหน้าที่เหมาะสมกับแต่ละอุตสาหกรรมและสามารถต่อยอดเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในปัจจุบันได้ 

๑.๒) สร้างระบบกลไกและเครอืข่ายที่เข้มแข็งและมปีระสทิธิภาพในการเช่ือมโยงความร่วมมือ
ของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอรต์ลอดหว่งโซ่มลูค่าต้ังแต่ภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบรกิาร อาทิ มาตรการ
จูงใจสถานประกอบการให้มีการแลกเปลี่ยนความรู ้พัฒนาบุคลากร/แรงงาน และท าการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน 
โดยสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยและพัฒนามีบทบาทเป็นกลไกหลักในการเช่ือมโยงความร่วมมือ
ระหว่างธุรกิจหรือสถานประกอบการต่างๆ ที่รวมตัวกันเป็นคลัสเตอร์ รวมทั้งการสร้างกลไกและระบบ
มาตรฐานที่มีการตรวจสอบย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการวัตถุดิบต้นน้ าภาคเกษตร
จนถึงบริการขนส่งและกระจายสินค้าปลายน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นอุปสงค์หรือความต้องการของ
ตลาดเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่การผลิต 

๑.๓) สนับสนุนการกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศและในภูมิภาคอาเซียน 
เพื่อสร้างฐานการเช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่าที่เข้มแข็งของอุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียน และขยายโอกาสของ
ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าของโลกโดยการอ านวย
ความสะดวกทางด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมของไทยใช้ประโยชน์
จากการลงทุนในพื้นที่เปูาหมายในประเทศและประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียนทั้งในด้านวัตถุดิบ แรงงาน ตลาด 
สิทธิประโยชน์ด้านการผลิตและการค้าการลงทุน ซึ่งถือเป็นการกระจายรายได้ สร้างโอกาสการขยายช่องทาง
การตลาด เช่ือมโยงห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาค รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่
เปูาหมายและระหว่างประเทศด้วย 

๑.๔) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาตลาดส าหรับสินค้าที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะตลาดในประเทศ
โดยสนับสนุนการจัดซื้อวัตถุดิบและสินค้าที่ผลิตภายในประเทศที่มีมาตรฐาน ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐาน
บังคับข้ันพื้นฐานทั้งสินค้าที่ผลิตภายในประเทศและสินค้าน าเข้าเพื่อสร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจให้เกิดการ
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แข่งขันที่เป็นธรรมและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสินค้า พร้อมทั้งมุ่งพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคในประเทศในการให้ความส าคัญกับการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานมาก
ข้ึน ขณะเดียวกันต้องมุ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการยกระดับการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เป็นที่
ยอมรับในระดับสากลมากขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าสู่ตลาดสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงมากข้ึน เช่น สินค้าอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ สินค้าส าหรับกลุ่มเฉพาะ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มที่ให้ความส าคัญกับสุขภาพ/สิ่งแวดล้อม สินค้าที่
รองรับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่และกลุ่มผู้บริโภคที่มีก าลังซื้อสูง เป็นต้น 

๒) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต โดยมุ่งสร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่ผสาน
โอกาสจากแนวโน้มบริบทโลกในอนาคตและการปรับเปลี่ยนเข้าสูก่ารใช้เทคโนโลยีข้ันสูงเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการในตลาดเฉพาะและตลาดที่รองรับความต้องการรูปแบบใหม่ในอนาคต โดยให้ความส าคัญในล าดับต้น
กับอุตสาหกรรมที่สามารถพัฒนาต่อยอดจากฐานความเก่งของอุตสาหกรรมศักยภาพในปัจจุบัน ได้แก่ (๑) 
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพของภาคการผลิตและบริการ โดยระยะแรก
ต้องมุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ระบบอัตโนมัติมากข้ึนเพื่อกระตุ้นให้เกิดอุปสงค์ในประเทศที่เพียงพอเพื่อให้
เกิดแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการผลิต พัฒนา และออกแบบระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ส าหรับการผลิตและธุรกิจ
บริการในอนาคต (๒) อุตสาหกรรมช้ินส่วนอากาศยาน โดยระยะแรกอาจเน้นด้านการผลิตช้ินส่วนอากาศยานที่
สามารถต่อยอดจากศักยภาพของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ และขณะเดียวกันควรเร่งวางระบบและพัฒนา
บุคลากรด้านการซ่อมบ ารุงอากาศยานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องเพื่อรองรับธุรกิจการซ่อมบ ารุงอากาศยานใน
ระยะต่อไป (๓) อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยในระยะแรกเน้นอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่มีปริมาณความต้องการใช้ในประเทศสูงและใช้เทคโนโลยีที่ยังไม่สูงนักก่อนเพื่อสนับสนุนการเป็น
ศูนย์กลางการบริการสุขภาพนานาชาติและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และขณะเดียวกันต้องเร่งวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีส าหรับการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีระดับความซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและ (๔) อุตสาหกรรม
พลังงานชีวภาพเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้และสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า
เกษตรและวัตถุดิบชีวมวล ซึ่งต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อวางรากฐานการพัฒนา
ศักยภาพของอุตสาหกรรมอนาคต โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้ 

๒.๑) วางแผนและพัฒนาก าลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต โดยต้องมีการก าหนดและ
ขับเคลื่อนแผนการพัฒนาก าลังคนเพื่อปูอนเข้าสู่อุตสาหกรรมอนาคตเปูาหมายทั้งระยะเร่งรัดและระยะยาว
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยต้องประสานการท างานร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และ
สถาบันวิจัยต่างๆ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถตอบสนองต่อการผลิตของอุตสาหกรรมอนาคต 
อย่างทันท่วงที โดยในระยะเร่งรัดต้องมีการก าหนดกลไกที่ชัดเจน แต่มีความยืดหยุ่นในการพัฒนาทักษะก าลัง
แรงงานกลุ่มที่อยู่ในอุตสาหกรรมในปัจจุบันและกลุ่มที่ก าลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรมให้มีทักษะพื้นฐานที่ส าคัญ
ส าหรับอุตสาหกรรมอนาคต รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและระบบ
การศึกษาเร่งรัดเพื่อใหส้ามารถผลิตบคุลากรที่มีทกัษะรองรบัอุตสาหกรรมอนาคตในระยะแรกได้อย่างทนัการณ์
ส าหรับการวางแผนพัฒนาก าลังคนในระยะต่อไป ต้องก าหนดกลุ่มก าลังคนเปูาหมาย รวมทั้งความรู้ ทักษะ
และคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการยกระดับความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมอนาคตที่ชัดเจนเพื่อวาง
ระบบการพัฒนาบุคลากรส าหรับอุตสาหกรรมอนาคตที่มีประสิทธิผลอย่างแท้จริง 
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๒.๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมอนาคต โดยมุ่งเน้นการ
ลงทุนเพื่อสร้างความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพทั้งด้านการคมนาคมขนส่งการบริหารจัดการน้ า
ระบบโครงข่ายโทรคมนาคมและการสื่อสารต่างๆ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานเชิงระบบ และการบริหารจัดการ 
อาทิระบบการบ่มเพาะและถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสูงสู่ผู้ประกอบการไทย การสร้างและพัฒนาศูนย์วิจัยและ
ทดสอบกลางส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเปูาหมายเพื่อรองรับการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต 

๒.๓) สนับสนุนให้มีการศึกษาเชิงลึกเพื่อก าหนดนโยบายที่ชัดเจนและน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม เพื่อใช้ในการตัดสินใจ “สร้างหรือซือ้” (Make or Buy) เทคโนโลยีส าหรับอุตสาหกรรมเปูาหมาย เพื่อ
รองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ไทยยังไม่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีระดับสูง
เพื่อให้มีการก าหนดแนวทางและวางระบบการพัฒนาที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ ขณะเดียวกันต้องสนับสนุนให้มี
การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเจ้าของเทคโนโลยีให้กับบุคลากรและผู้ประกอบการไทยอย่างจริงจังทั้งโดย
มาตรการภาคบังคับและภาคสมัครใจ เช่น การก าหนดมาตรการจูงใจให้ผู้ประกอบการไทยรายใหญ่ หรือ
ผู้ประกอบการต่างชาติที่มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลติที่ทันสมัยรว่มทุนหรือรว่มวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีกับ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย และการอ านวยความสะดวกและจูงใจให้มีการจ้างงาน
บุคลากรหรือผู้เช่ียวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีเปูาหมาย เป็นต้น 

๒.๔) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เอื้อให้เกิดอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต อาทิ ด้านการ
ส่งเสริมการลงทุนของอุตสาหกรรม ด้านการน าเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ ด้านการให้การรับรอง และทดสอบ
มาตรฐาน ด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านการพัฒนาบุคลากร โดยต้องให้ความส าคัญกับการอ านวยความสะดวก
และความสอดคล้องกันของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับนักลงทุนและสนับสนุนให้เกิดการเกื้อกูลกันเพื่อความสมดุลของการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

๓.๒.๓ การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว โดย 
๑) เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการที่มีศักยภาพทั้งฐาน

บริการเดิมและฐานบริการใหม่เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างเข้มแข็งโดยมีแนวทางการ
พัฒนา ดังนี้ 

๑.๑) พัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง เช่น การท่องเที่ยว บริการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ การค้าส่งค้าปลีก อสังหาริมทรัพย์ บริการก่อสร้าง ต่อเรือและซ่อมเรือ และบริการ
สาธารณูปโภค ธุรกิจด้านการกีฬา บริการทางการเงิน บริการสุขภาพ การจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ 
(MICE) เป็นต้น โดยส่งเสริมการลงทุนเพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจบริการ เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของผู้ประกอบการไทยให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างเป็นพลวัต 
พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานและก าหนดให้มีมาตรฐานธุรกิจภาคบริการตามมาตรฐานสากล ยกระดับคุณภาพ
ให้สนองตอบต่อความต้องการของตลาด และพัฒนายกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความเช่ือมโยงกันทั้ง
ภายในและระหว่างประเทศเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา โดยส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
ตลอดจนสนับสนุนการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เหมาะสมเพื่อขยายตลาดสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ 
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๑.๒) ยกระดับฐานธุรกิจบริการใหม่ที่มีแนวโน้มขยายตัวและมีศักยภาพในการเติบโต อาทิ 
ธุรกิจบริการดิจิทัล การศึกษานานาชาติ ธุรกิจบันเทิงและคอนเทนต์ และบริการวิชาชีพให้ก้าวไปสู่บริการที่
ทันสมัยมากข้ึนโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม ่เช่น กิจการ Cloud Service แอพพลิเคช่ันทางการเงนิ การ
เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งสร้างความเช่ือมโยงระหว่างธุรกิจบริการที่มีศักยภาพเพื่อให้เกิด
การเติบโตอย่างบูรณาการและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันบนฐานการพัฒนาเชิงธุรกิจและกระจายผลประโยชน์
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

๑.๓) สร้างกลไกการขับเคลื่อนภาคบริการที่เป็นเอกภาพ โดยก าหนดให้มีหน่วยงานเจ้าภาพ
หลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภาคบริการของประเทศทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ บูรณาการ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกัน
สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาภาคบริการทั้งระบบ ควบคู่กับการก ากับ ดูแล และติดตามประเมินผลการ
พัฒนาให้ เป็นไปตามกรอบทิศทางและเปู าประสงค์ที่ ก าหนดไว้ รวมทั้ งจัดตั้งคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการเพื่อท าหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนาภาคบริการในภาพรวมและธุรกิจบริการรายสาขาที่มี
ศักยภาพ 

๒) พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๒.๑) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยด า เนินการ (๑) ส่งเสริมการสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบรกิารด้านการท่องเที่ยวโดยใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์และเอกลักษณ์แห่งความเป็น
ไทยที่สะท้อนวัฒนธรรมท้องถ่ินและวิถีชีวิตชุมชน อาทิ การท่องเที่ยวเช่ือมโยงกับหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่ง
จะเป็นการกระจายรายได้ไปสู่คนในชุมชนและท้องถ่ินทั่วประเทศอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพื่อให้เกิดความสมดุล  และยั่งยืนในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ตลอดจนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มนุษย์สร้างข้ึนเพื่อให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลก (๒) พัฒนากลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยวตามศักยภาพ
ของพื้นที่ เช่ือมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยวตามความต้องการของตลาด อาทิ การท่องเที่ยวโดยชุมชน การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวทางทะเล การท่องเที่ยวสีเขียว การท่องเที่ยวเชิง
ศิลปะและวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา และการท่องเที่ยว
กลุ่มมุสลิม (๓) ฟื้นฟูความเช่ือมั่นและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวไทยในสายตาโลก (๔) ด าเนินกล
ยุทธ์ทางการตลาดทั้งเชิงรับและเชิงรุกในตลาดเปูาหมายทั้งตลาดศักยภาพเดิมและตลาดใหม่ โดยมุ่งเน้น
นักท่องเที่ยวคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิดความคุ้มค่าต่อประสบการณ์
มากกว่าการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน รวมทั้งสนับสนุนให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากข้ึนเพื่อลด
การพึ่งพิงตลาดต่างประเทศ (๕) พัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรม
มัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศทั่วประเทศ และ (๖) พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเช่ือมโยงกันเป็น
โครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ 

๒.๒) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้มีความทันสมัย จัดท าและบังคับใช้
มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว โดย (๑) เร่งปรับกฎหมายและระเบียบที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
ส าหรับอนาคต โดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการหลักการและการบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ 
ให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อให้สามารถน าไปสู่การอ านวยความสะดวกและการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ
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ได้ตรงตามทิศทางที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ (๒) ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
นโยบายที่ เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกีฬา ธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวของประเทศให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์และการจัดท ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากล และ (๓) ส่งเสริมให้
คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการท่องเที่ยวได้ตามสิทธิที่พึงมีพึงได้ของบุคคล 

๒.๓) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นกลไกในการบริหาร
จัดการและก าหนดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม ในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศให้เติบโตอย่าง
สมดุลและยั่งยืน รวมทั้งกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม 

๓) พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอย่างครบวงจร โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๓.๑) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการกีฬา เนื่องจากกีฬาถือเป็นหลักพื้นฐานของการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์มีผลต่อการสร้างวินัย จิตส านึก ความสามัคคี และน้ าใจนักกีฬา รวมทั้งสร้างคุณค่าและ
คุณภาพชีวิตให้ประชาชน ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับประเทศจากกิจกรรมและธุรกิจ
บริการที่เกี่ยวโยงกับอุตสาหกรรมกีฬา ดังนั้น จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุก
มิติและครบวงจรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมกีฬาทั้งการผลิตและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์กีฬา 
ธุรกิจเพื่อการบริการ ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร อาหารเสริมและเครื่องดื่ม ธุรกิจกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ 
ธุรกิจประกันภัย การเดินทางและการขนส่ง รวมถึงสถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับ เพื่อให้อุตสาหกรรมกีฬา
สามารถสร้างโอกาส สร้างงานและรายได้ รวมถึงสร้างอาชีพให้กับประชาชนทุกกลุ่ม โดย (๑) ส่งเสริมกิจกรรม
กีฬาเพื่อสร้างรายได้ รวมทั้งสนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ การเป็นเจ้าภาพงานกีฬาระดับโลก และ
การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์การกีฬา (๒) ส่งเสริม
ธุรกิจและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาทั้งในอุตสาหกรรมกีฬาและธุรกิจบริการที่เช่ือมโยงกับการกีฬา 
อาทิ ธุรกิจอุปกรณ์กีฬา ธุรกิจสถานที่การแข่งขันกีฬา และธุรกิจการฝึกสอนนักกีฬา และ (๓) ส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการกีฬา และ
กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมการกีฬา และนันทนาการมากขึ้น 

๓.๒) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการกีฬาเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศ จึงควรปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการกีฬาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติ ดังนี้ (๑) จัดตั้งกลไกการบริหารจัดการใน
รูปแบบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อท าหน้าที่จัดท าและขับเคลื่อนนโยบายด้านการกีฬาของประเทศ (๒) 
ส่งเสริมการด าเนินการของภาครัฐและเอกชนในการยกระดับอุตสาหกรรมกีฬา และ (๓) จัดตั้งสถาบันเฉพาะ
ทางด้านการกีฬาเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาหรือวิทยาศาสตร์การกีฬาของภูมิภาค 

๓.๒.๔ การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน โดย 
๑) ส่งเสริมการท าตลาดเชิงรุก เพื่อเพิ่มความต้องการบริโภคสินค้าภายในประเทศและการ

ส่งออกสินค้าไทย โดยสร้างความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศในสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานสร้างตรา
สินค้า พัฒนาบรรจุภัณฑ์ แสวงหาตลาดใหม่และขยายตลาดการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านสร้าง
เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการจัดต้ังส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ และบริษัท
การค้าระหว่างประเทศ และการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการค้า  และ
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การลงทุน ตลอดจนการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการให้ผลิตได้และขายเป็นในการท าธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศ 

๒) พัฒนาการอ านวยความสะดวกทางการค้าให้ได้มาตรฐานสากล ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ รวมถึงพัฒนาระบบประกันความเสี่ยงภัยของสินค้าและบริการเพื่ อสร้าง
ความเช่ือมั่นและลดความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจตลอดจนการผลักดันการลดอุปสรรคทางการค้าโดยเฉพาะ
มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีโดยขยายการจัดท าข้อตกลงการยอมรับร่วมระหว่างกันในสินค้าและบริการที่ส า คัญใน
อาเซียน และในระดับทวิภาคี ปรับบทบาทของหน่วยงานภาครัฐในการท างานเชิงรุกมากข้ึนเพื่อส่งเสริมและ
อ านวยความสะดวกทางการค้าทั้งการติดตามและเจรจาแก้ไขปัญหามาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี การ
ใช้แนวทางการส่งเสริมการค้ามากกว่าการก าหนดควบคุม และการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการค้าการลงทุนที่
จ าเป็น ถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์รวมถึงมีแหล่งให้ค าปรึกษาที่ครบวงจรตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

๓) สนับสนุนผู้ประกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและน า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการเพิ่มผลิตภาพในการค้าและการประกอบธุรกิจทั้งในภาคการผลิต การตลาด 
การบริหารจัดการ การเงิน และโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล ขณะที่ภาครัฐควรให้
ความส าคัญกับการพัฒนาระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัย การพัฒนาระบบรับรองผู้ซื้อ 
ผู้ขายที่มีมาตรฐาน และน่าเช่ือถือ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาทักษะและการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือโดยเสรี 

๔) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย (๑) สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีจิต
วิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะในการท าธุรกิจ รู้จักใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตการ
จัดการ การขาย หรือเป็น Smart SMEs และพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง โดยสนับสนุน
การจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนตามความพร้อมและศักยภาพในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการก าหนดหลักสูตรที่
เกี่ยวกับทักษะการเป็นผู้ประกอบการทั้งในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับอุดมศึกษา และสายอาชีพให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการเริ่มต้นธุรกิจ และตระหนักถึงแนวโน้มการท าธุรกิจสีเขียว ตลอดจนการสร้าง
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้และกระตุ้นการเป็นผู้ประกอบการ (๒) สร้างสังคม
ผู้ประกอบการโดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท าธุรกิจทั้งในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลด้านธุรกิจและสิทธิ
ประโยชน์ แหล่งเงินทุน นวัตกรรมส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการจัดการและการตลาด รวมทั้งก าหนดมาตรการสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการ
จดทะเบียนธุรกิจตามกฎหมาย และพัฒนากลไกสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการสร้างขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เติบโตและ
แข่งขันได้และ (๓) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในลักษณะห่วงโซ่
มูลค่าและการเช่ือมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่ รวมทั้งการสร้างโอกาสในการด าเนินธุรกิจในต่างประเทศโดยการ
ก าหนดนโยบาย/มาตรการเพื่อจูงใจให้บริษัทขนาดใหญ่ที่มีการค้าและการลงทุนในต่างประเทศเป็นผู้สนับสนุน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถเข้าสู่ตลาดต่างประเทศและห่วงโซ่การผลิตของโลก ตลอดจน
ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

๕) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศและการลงทุนของคนไทยใน
ต่างประเทศ โดยการส่งเสริมการลงทุนในประเทศควรให้ความส าคัญกับ (๑) การพัฒนากลไกการคุ้มครองการ
ลงทุนและการระงับข้อพพิาทระหว่างรฐักับเอกชนเพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับนักลงทุน โดยสร้างความเข้มแข็ง
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ให้ระบบอนุญาโตตุลาการของไทย และลดปัญหาข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลและเอกชนโดยพัฒนาการบริหาร
จัดการในการจัดท าสัญญา การบริหารสัญญา และการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ และ (๒) การลดอุปสรรค 
ข้ันตอนการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยการลดระยะเวลาการรายงานตัวของแรงงานต่างด้าวรวมถึ งการขยาย
ระยะเวลาการขออนุญาตท างานของแรงงานต่างด้าว ในส่วนของการส่งเสริมการลงทุนของคนไทยใน
ต่างประเทศควรให้ความส าคัญกับ (๑) ส่งเสริมให้มีหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉพาะในประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม ในการให้ข้อมูลการลงทุนเชิงลึกด้านการค้า
และการลงทุนในประเทศเปูาหมาย (๒) จัดท ามาตรการส่งเสริมและให้สิทธิประโยชน์การลงทุนของคนไทยใน
ต่างประเทศ และการลดอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายเงินระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนเงิน การสนับสนุน
ด้านแหล่งเงินทุน และ (๓) การสนับสนุนปัจจัยอ านวยความสะดวกการลงทุน โดยการส่งเสริมบริการปูองกัน
ความเสี่ยงทางการค้าและส่งเสริมการเพิ่มสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ 

๖) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรม และอ านวยความ
สะดวกการค้าการลงทุน ตลอดจนการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยปรับปรุง
กฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติด้านพิธีการศุลกากรที่ส่งเสริมการอ านวยความสะดวกทางการค้า และมีการบังคับ
ใช้ด้านศุลกากรที่มีความโปร่งใสและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายแข่งขันทางการ
ค้า เพื่อให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายให้ทันต่อสถานการณ์
การค้าเสรีในปัจจุบัน การปรับกฎหมายและกฎเกณฑ์เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น ตลอดจนการมีกฎหมาย
ด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับ
ผู้ประกอบการและผู้บริโภคในการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มากข้ึน 

๗) พัฒนาระบบทรัพย์สนิทางปัญญา โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบคุ้มครองทรัพย์สนิ
ทางปัญญาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบและจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมการจดทะเบียนและใช้ผลงานสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมและทรัพย์สินทาง
ปัญญาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา 
และพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของไทยเพื่อให้นักวิจัยและผู้ประกอบการสามารถน าทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่หมดอายุไปพัฒนาต่อยอดและใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์ได้มากข้ึน นอกจากนี้ ควรมีการ
ด าเนินการอย่างแข็งขันในการปูองกนัและปราบปรามการละเมิดทรพัย์สนิทางปญัญา โดยบูรณาการการท างาน
ร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับการสร้างจิตส านึกการใช้สินค้าที่มีลิขสิทธ์ิถูกกฎหมาย 

4) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
๑.๒ สร้างความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบให้มี

ประสิทธิภาพ 
๑.๓ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีข้ึน 
๑.๔ พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 
๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
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เปูาหมายที่ ๑ รักษา และฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่ปุาไม้เพื่อการอนุรักษ์ ปุา
เศรษฐกิจ และปุาชายเลน ลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และ
จัดที่ดินท ากินให้ผู้ยากไร้โดยให้สิทธิร่วม 

ตัวช้ีวัด ๑.๑ สัดส่วนพื้นที่ปุาไม้เป็นร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ แบ่งเป็นพื้นที่ปุาเพื่อการ
อนุรักษ์ร้อยละ ๒๕ และพื้นที่ปุาเศรษฐกิจ ร้อยละ ๑๕ พื้นที่ปุาชายเลนเพิ่มจาก ๑.๕๓ ล้านไร่เป็น ๑.๕๘ ล้าน
ไร่ พื้นที่ปลูกและฟื้นฟูปุาต้นน้ าเพิ่มข้ึน 

ตัวช้ีวัด ๑.๒ จ านวนชนิดพันธ์ุและประชากรของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภาวะถูกคุกคาม หรือใกล้สูญ
พันธ์ุ 

ตัวช้ีวัด ๑.๓ แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (โครงการ One Map) ที่แล้วเสร็จมีการประกาศใช้ 
และจ านวนพื้นที่จัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 

เปูาหมายที่ ๒ สร้างความมั่นคงด้านน้ า และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งน้ าผิวดินและน้ าใต้
ดิน ให้มีประสิทธิภาพ บริหารจัดการน้ าในระดับลุ่มน้ าให้มีความสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ าทุกกิจกรรม
กับปริมาณน้ าต้นทุน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า และลดจ านวนประชาชนที่ประสบปัญหาจากการขาด
แคลนน้ า ควบคู่กับการเพิ่มประสทิธิภาพการใช้น้ าทั้งภาคการผลติและการบริโภค ปูองกันและลดความเสยีหาย
จากอุทกภัยและภัยแล้ง 

ตัวช้ีวัด ๒.๑ มีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน 
ตัวช้ีวัด ๒.๒ ลุ่มน้ าส าคัญของประเทศ ๒๕ ลุ่มน้ า มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่าง

สมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ ากับปริมาณน้ าต้นทุน และมีการแปลงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
ตัวช้ีวัด ๒.๓ ประสิทธิภาพการใช้น้ าในพื้นที่ชลประทานเพิ่มข้ึน 
ตัวช้ีวัด ๒.๔ ประสิทธิภาพการใช้น้ าทั้งภาคการผลิตและการบริโภคเพิ่มข้ึน 
ตัวช้ีวัด ๒.๕ พื้นที่และมูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้งมีแนวโน้มลดลง 
ตัวช้ีวัด ๒.๖ พื้นที่ชลประทานเพิ่มข้ึนปีละ ๓๕๐,๐๐๐ ไร่ 
เปูาหมายที่ ๓ สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ

ประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ าส าคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 

ตัวช้ีวัด ๓.๑ สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน า ไปใช้
ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๓๐ และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 

ตัวช้ีวัด ๓.๒ คุณภาพน้ าของแม่น้ าสายหลักที่อยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มข้ึน 
ตัวช้ีวัด ๓.๓ คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤติหมอกควันได้รับการแก้ไขและมีค่าอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน 
เปูาหมายที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัว

ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกลไกจัดการเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ด้านต่างๆ หรือในพื้นที่หรือสาขาที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบสูง 
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ตัวช้ีวัด ๔.๑ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่งลดลงไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๗ ของการปล่อยในกรณีปกติภายในปี ๒๕๖๓ 

ตั ว ช้ี วัด  ๔ .๒  ต้นทุ นการลดการปล่ อยก๊ าซ เ รื อนกระจกต่อหน่ วย  (บาทต่อตั น
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) มีแนวโน้มลดลง 

ตัวช้ีวัด ๔.๓ แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในราย
สาขาที่จ าเป็น เช่น การจัดการน้ า เกษตร สาธารณสุข และปุาไม้ 

ตัวช้ีวัด ๔.๔ การจัดตั้งกลไกภายในประเทศเพื่อสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยีและการ
เสริมสร้างศักยภาพ 

เปูาหมายที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการเพือ่ลดความเสีย่งจากภัยพิบัติความสูญเสีย
ในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง 

ตัวช้ีวัด ๕.๑ ระบบพยากรณ์และเตือนภัยล่วงหน้าส าหรับภาคเกษตรและการจัดการภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยงภัย 

ตัวช้ีวัด ๕.๒ สัดส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดต้ังเครือข่ายเฝูาระวังภัยธรรมชาติ 
ตัวช้ีวัด ๕.๓ จ านวนผู้เสียชีวิตและมูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ค่าใช้จ่ายในการ

ชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัยซ้ าซากลดลง 
๓. แนวทางการพัฒนาท่ีมีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ 
๓.๑ การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง

ยั่งยืนและเป็นธรรม ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมรวมทั้ง
ผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ดังนี้ 

๓.๑.๑ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรปาุไม้เพื่อสรา้งสมดุลธรรมชาติปกปูองและฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้
และสัตว์ปุาให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม หยุดยั้งการท าลายปุา เพื่อรักษาพื้นที่ปุาไม้ ๑๐๒.๓ ล้าน
ไร่ ให้คงอยู่ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วน น าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เร่งรัดด าเนินการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐ  โดยใช้
หลักเกณฑ์การปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรฐัแบบบูรณาการ (One Map) ให้แล้วเสร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
สนับสนุนการปลูกและฟื้นฟูปุาไม้ตามแนวพระราชด าริ “ปลูกปุา ปลูกคน” โดยประยุกต์ความส าเร็จจาก
โครงการของมูลนิธิแม่ฟูาหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการปลูกปุาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนไป
พร้อมกัน ส่งเสริมการปลูกฟื้นฟูปุาในพื้นที่ว่างของรัฐตามแนวกันชนและการเช่ือมต่อผืนปุา ส่งเสริมการจัดการ
ปุาชุมชน และปุาครัวเรือน สนับสนุนกฎหมายเกี่ยวกับปุาชุมชน สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและ
ดูแลผืนปุา เพิ่มพื้นที่ปุาเศรษฐกิจเพื่อใหบ้รรลเุปาูหมายร้อยละ ๑๕ ของพื้นที่ประเทศ โดยส่งเสริมการปลูกไม้มี
ค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อาทิ ไม้สัก ไม้มะค่า และไม้พะยูง โดยปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมและสร้าง
แรงจูงใจให้ภาคเอกชน ภาคประชาชนและเกษตรกรรายย่อยในการปลกูไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อาทิ ไม้
สัก ไม้มะค่า และไม้พะยูง หรือปรับเปลี่ยนจากการปลูกไม้เศรษฐกิจระยะสั้นมาเป็นไม้มีค่าระยะยาว  จัดตั้ง
ตลาดกลางค้าไม้ พัฒนาระบบโลจสิติกส์ในการค้าและขนสง่ไม้ สนับสนุนกลไกทางการเงินเพื่อการปลูกปุา อาทิ 
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การออกพันธบัตรปุาไม้ ธนาคารต้นไม้ หรือกองทุนส่งเสริมการปลูกปุา ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการปลูกพืช
แซมในสวนปุา การท าวนเกษตร เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรระหว่างที่ไม้ยังไม่เติบโต และส่งเสริมการวิจัยและ
นวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากไม้ รวมทั้งพัฒนาสนับสนุนแนวทางการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ อาทิ 
การพัฒนาระบบการจัดการพื้นทีอ่นุรักษ์เพื่อสง่เสรมิการท่องเทีย่วอย่างยั่งยืน หรือพัฒนาท่องเที่ยวของชุมชนที่
มีบทบาทโดดเด่นด้านการอนุรักษ์ 

๓.๑.๒ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ปกปูอง และอนุรักษ์
ทรัพยากรพันธุกรรม อนุรักษ์พันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน สนับสนุนธนาคารพันธุกรรมที่มีการด าเนินการ
อยู่แล้วอย่างเป็นระบบ ทั้งพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากร
ชีวภาพ และให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม จัดท าชุดการวิจัยเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็น
ระบบ ผลักดันให้มีการน างานวิจัยที่มีอยู่มาพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจ สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาสมุนไพรที่
เป็นยาและเครื่องส าอางที่มีศักยภาพและมีความต้องการของตลาด เช่ือมโยงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพใหม่ 
กับกระบวนการพัฒนาสินค้าชุมชนหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โดยค้นหาเอกลักษณ์และศักยภาพที่แท้จริงของ
ทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถ่ิน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีนวัตกรรมและมีมูลค่าสูง 

๓.๑.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยจัดท า ระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่ดิน จัดท าหลักฐานการถือครองที่ดินของรัฐทุกประเภทให้ครบถ้วนชัดเจน
ปรับปรุงกลไกการบรหิารจัดการที่ดินให้มเีอกภาพเพื่อท าหน้าที่ก าหนดภาพรวมนโยบายด้านที่ดิน และกระจาย
การถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม โดยใช้กลไกเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์สนับสนุนการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน
โดยให้สิทธิในลักษณะแปลงรวมและการรวมกลุ่ม เพื่อพัฒนาระบบการผลิตและการสร้างรายได้ของชุมชน 
พัฒนาระบบเช่าที่ดินให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์ที่ดินให้กับประชาชน จัดเก็บภาษี
ที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดมาตรการปูองกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรดิน
และที่ดินให้มีคุณภาพเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ 

๓.๑.๔ ปกปูองทรัพยากรทางทะเลและปูองกันการกัดเซาะตลิ่งและชายฝั่ง พัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง
โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนระยะยาว ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน โดยการจ าแนกแนวเขตการใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่ทะเลและชายฝั่งที่ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น ตัดสินใจ และจัดการร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้อง 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ และการจัดเก็บรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ทางทะเล หมู่เกาะ และ
ชายหาด เพื่อน ามาใช้ในการอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติให้คงความสมบูรณ์ และสวยงาม
ตลอดไป ปกปูองผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล ก าหนดพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง ก าหนดมาตรการ
ควบคุมการจับสัตว์น้ า ห้ามการจับสัตว์น้ าวัยอ่อน ควบคุมเครื่องมือท าประมงที่ผิดกฎหมาย คุ้มครองประมง
พื้นบ้าน รวมทั้งแก้ไขปัญหาการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ าและชายฝั่งโดยค านึงถึงพลวัตการเปลี่ยนแปลงของระบบ
ชายหาด ใช้แนวคิดการจัดการระบบกลุ่มหาด (Littoral Cell) โดยจ าแนกชายหาดตามลักษณะธรณีสัณฐาน 
และออกแบบระบบปูองกันและการลดพลังงานคลื่นลมอย่างบูรณาการภายในกลุ่มหาดนั้น เพื่อมิให้การ
ก่อสร้างในพื้นที่ชายฝั่งส่งผลกระทบกับพื้นที่ข้างเคียง 

๓.๑.๕ วางแผนบริหารจัดการทรพัยากรแร่เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน ก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ าเป็นและ



 หน้า 48 
 

มูลค่าในอนาคต จ ากัดการส่งออกทรัพยากรแร่ในรูปวัตถุดิบ หวงห้ามการท าเหมืองแร่ในพื้นที่ลุ่มน้ าช้ัน ๑ และ
เขตอนุรักษ์ของกรมศิลปากร ควบคุมผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชนอย่างเข้มงวด จัดท ายุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อบรหิารจดัการแรท่ี่มีมลูค่าสงู โดยเปิดเผยต่อ
สาธารณชน มีการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และมี
การชดเชยเยียวยาที่เหมาะสมกับผู้ได้รับผลกระทบ โดยผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ พัฒนากลไกที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อจัดการความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับผู้ประกอบการเหมืองแร่  โดยค านึงถึงสิทธิชุมชนและ
ความเป็นธรรมทางสังคม 

๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และ
ยั่งยืนทั้งในมิติเชิงปริมาณและคุณภาพ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ลุ่มน้ า เพื่อก าหนดทิศทางการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ าทั้งน้ าผิว
ดิน และน้ าใต้ดินในทุกมิติ โดยค านึงถึงศักยภาพ และข้อจ ากัดด้านสิ่งแวดล้อมและมิติเชิงสังคมของพื้นที่ลุ่มน้ า 
ดังนี ้

๓.๒.๑ เร่งรัดการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... เพื่อเป็นกฎหมายหลัก
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ โดยมีคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เป็นกลไกหลักใน
การก าหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ การบริหารจัดการ
ภาวะวิกฤตน้ าแห่งชาติ ทั้งน้ าแล้ง น้ าท่วม และน้ าเสีย จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรน้ าแห่งชาติ และจัดท าแผน
งบประมาณด้านน้ าแบบบูรณาการประจ าปี โดยกลั่นกรองจากแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าของหน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และคณะกรรมการลุ่มน้ า 

๓.๒.๒ เร่งรัดให้มีแผนบริหารจดัการทรัพยากรน้ าในระดับลุม่น้ าอย่างบูรณาการทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า 
โดยมีคณะกรรมการลุ่มน้ าซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เป็นกลไกขับเคลื่อนหลักในระดับ
พื้นที่ ท าหน้าที่ก าหนดกรอบการบริหารจัดการ การพัฒนา การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ าของลุ่มน้ าและจัดท า
แผนงาน/โครงการต่างๆ ด้านน้ า ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต และเสริมสร้างเครือข่ายการประสานงานและ
การท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างภาคประชาชนในพื้นที่ องค์กรพัฒนาเอกชน  องค์กรชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และภาคราชการ 

๓.๒ .๓ ผลั กดันกระบวนการประ เมินสิ่ ง แวดล้ อมระดับยุทธศาสตร์  ( Strategic 
Environmental Assessment : SEA) มาใช้เป็นเครื่องมือน้าเสนอทางเลือกในการตัดสินใจระดับนโยบายแผน 
และแผนงาน ที่เหมาะสมกับศักยภาพของลุ่มน้ า เพื่อให้กิจกรรมการพัฒนาที่เกิดข้ึนในพื้นที่ระดับลุ่มน้ า 
ค านึงถึงความยั่งยืนและความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
ในพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมจากภาคีการพัฒนาในพื้นที่ลุ่มน้ า 

๓.๒.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าของแหล่งน้ าต้นทุนและระบบกระจายน้ าให้ดีข้ึนด้วย
การพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลางและขนาดเล็กในลักษณะรวมกลุ่มพื้นที่ โดยให้ความส า คัญกับพื้นที่ชนบทซึ่ง
ประชาชนยังขาดแคลนน้ าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยใช้ทั้งน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน และการจัดท าฝาย 
โดยชุมชน ตลอดจนศึกษาทางเลือกที่เหมาะสม และมีความคุ้มทุนในการพัฒนาน้ าบาดาลข้ึนมาใช้ประโยชน์
เพื่อการบรรเทาการขาดแคลนน้ า อุปโภค บริโภค และน้ าเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ร่วมกับ
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การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจในการผนัน้ าระหว่างลุ่มน้ าภายในและระหว่างประเทศ โดยยึดหลักความ
สมดุล ยั่งยืนของพื้นที่ลุ่มน้ าและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๓.๒.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าและการจัดสรรน้ าต่อหน่วยในภาคการผลิตให้สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มได้สูงข้ึน ทั้งในและนอกเขตพื้นที่ชลประทาน โดยปรับเปลี่ยนชนิด วิธีการ หรือรูปแบบการปลูกพืชให้
เหมาะสมกับปริมาณน้ าเก็บกกัและศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งความต้องการของตลาด (Zoning) ส่งเสริมการท า
เกษตรทฤษฎีใหม่อย่างจริงจัง ร่วมกับการบ าบัดและการน าน้ ากลับมาใช้ซ้ าในภาคอุตสาหกรรม และพื้นที่เขต
เศรษฐกิจ และสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น้ าและจัดหาน้ าที่ยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า และ
ลดจ านวนประชาชนที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า 

๓.๓ แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ า
เสีย และของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียว 
เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 

๓.๓.๑ เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤต ผลักดันกฎหมาย และ
กลไกเพื่อการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อให้เกิดการลด
ปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม
ในพื้นที่วิกฤต ผลักดันการจัดท าแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระดับจังหวัดและระดับท้องถ่ิน ส่งเสริม
การรวมกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และการร่วมลงทุนของภาคเอกชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการขยะ สนับสนุนการจัดการขยะที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยลดปริมาณการผลิตขยะ และ
ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด ส่งเสริมการแปรรูปขยะมูลฝอยและ
วัตถุดบิที่เหลือจากกระบวนการผลิตเป็นพลังงาน โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ ผลักดัน
การออกกฎหมายและมาตรการจัดการของเสียอันตรายชุมชน โดยเฉพาะซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยมาตรการส่งเสริมและมาตรการบังคับตั้งแต่ต้นทางรวมไปถึงการควบคุมการน าเข้า จัดให้มี
แหล่งรวบรวมและแหล่งรับก าจัดของเสียอันตรายจากชุมชนกระจายอยู่ทั่วประเทศ พัฒนาระบบควบคุมการ
ขนส่งของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้
ความรู้ ปลูกจิตส านึก และสร้างความตระหนัก ให้ประชาชน นักเรียน เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
อย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมการน าเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการบริหารจัดการขยะ โดยใช้หลักการผู้
ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย ทบทวนเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการขยะที่เหมาะสม รวมถึงการบังคับใช้
กฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง 

๓.๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ าในพื้นที่ลุ่มน้ าวิกฤตและลุ่มน้ าส าคัญอย่างครบ
วงจร โดยลดการเกิดน้ าเสียจากแหล่งก าเนิด โดยเร่งแก้ไขปัญหาน้ าเสียจากชุมชนและน้ าเสียจากอุตสาหกรรม 
ปรับปรุงและฟื้นฟูคุณภาพน้ าในพื้นที่ลุ่มน้ าวิกฤตและลุ่มน้ าส าคัญรวมทั้งพื้นที่ชุ่มน้ าด้วยการลดปริมาณน้ าเสีย
จากแหล่งก าเนิด พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน บริหาร
จัดการระบบบ าบดัน้ าเสยีอย่างครบวงจร โดยน าน้ าทิ้งที่ผ่านกระบวนการบ าบัดแล้วกลบัมาใช้ประโยชน์ด้านอื่น 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชนและเมือง การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการบ าบัดน้ าเสีย รวมถึงการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง การติดตามและประเมินประสิทธิภาพ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย การส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย การเฝูาระวัง
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คุณภาพน้ าบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะ นอกจากนี้ ควรปรับปรุงกฎระเบียบภายใต้กฎหมายควบคุมอาคารทีเ่กี่ยวข้อง
กับแหล่งก าเนิดน้ าเสีย ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับการอนุญาตให้ระบายมลพิษที่ค านึงถึงปริมาณ
มลพิษสะสมรวมในแหล่งรองรับน้ าเสีย 

๓.๓.๓ แก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟปุาในเขตภาคเหนือและภาคใต้เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤต
หมอกควันไฟปุาในเขตภาคเหนือและภาคใต้ โดยส่งเสริมทุกภาคส่วนเข้าร่วมด าเนินการอย่างต่อเนื่องประสาน
กับประเทศเพื่อนบ้านทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคีตามข้อก าหนดในข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอก
ควันข้ามแดน ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเป็นธรรม ส าหรับการแก้ปัญหาหมอกควันจากการ
เผาเศษวัสดุทางการเกษตร เช่น ข้าวโพด ควรมีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรประกอบกับเผยแพร่องค์
ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร อาทิ การหมักตอซัง รวมไปถึงศึกษาวิจัยพืชทดแทนที่เหมาะสม มี
ตลาดรองรับและต้นทุนต่ ากว่า ตลอดจนสร้างอาชีพทดแทน อาทิ การท่องเที่ยว ชุมชน เป็นต้น 

๓.๓.๔ ปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม จัดท าผังเมืองที่ค านึงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ปรับปรุงเทศบัญญัติท้องถ่ินรวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายควบคุมอาคาร เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานการใช้พลังงานในอาคาร และมีการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สนับสนุนมาตรการก าหนดฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานกับอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความต้านทานภัยพิบัติ ตลอดจนขยายผล
การพัฒนาเมืองสีเขียวในมิติต่างๆ ที่ด าเนินการอยู่แล้วในลักษณะน าร่อง อาทิ เมืองน่าอยู่ เมืองคาร์บอนต่ า 
เมืองอัจฉริยะ เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ เมืองเกษตรสีเขียว หรือเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งรูปแบบเมอืงสเีขียว
ที่กล่าวถึงนี้ จะช่วยสร้างความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของเมืองให้พัฒนาสู่มาตรฐานของเมืองที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

๓.๔ ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แนวคิดตลอดวัฏจักรชีวิต 
ดังนี ้

๓.๔.๑ ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้
มาตรการทางการเงินและการคลัง เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานการลดมลพิษ และการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีที่สะอาด  พัฒนาการ
จัดระบบข้อมูล และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล สนับสนุนการออกแบบระบบการผลิต และสร้าง
นวัตกรรมของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ พลาสติกชีวภาพ สนับสนุนแนวทางการจัดการ
เชิงรุก เพื่อลดผลกระทบสิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรมเฉพาะกลุม่ตลอดห่วงโซ่อุปทาน และส่งเสริมการลดก๊าซเรือน
กระจกตลอดกระบวนการผลิต รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดท าบัญชีผลกระทบสิ่งแวดล้อมรายสินค้า สนับสนุน
การออกฉลากคาร์บอนฟุตพรินต์ ส่งเสริมสินค้าฉลากเขียว และฉลากสิ่งแวดล้อมอื่นๆ พัฒนาฐานข้อมูลการ
ประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ของภาคการผลิตและภาคการขนส่ง เพื่อน าไปสู่การก าหนดมาตรฐานฟุตพรินต์
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปล่อยคาร์บอนต่ า 

๓.๔.๒ สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน โดยสนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตจากพืชเชิงเดี่ยวไปสู่เกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ เกษตรธรรมชาติ เกษตรผสมผสาน
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เกษตรอินทรีย์ วนเกษตร และเกษตรทฤษฎีใหม่ สนับสนุนการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ การใช้วัสดุอินทรีย์และการใช้
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมีการเกษตร เช่น การท าเกษตรโดยลดการใช้สารเคมีที่อ าเภอด าเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุรี สนับสนุนงานวิจัย าและจัดท าพื้นที่ต้นแบบ เพื่อสาธิตการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดให้มีแหล่งทุนและกลไกทางการตลาด เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับรูปแบบการ
ท าการเกษตรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพสินค้า
เกษตรอินทรีย์สินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของสินค้า
เกษตร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ตลอดจนศึกษาความเหมาะสมในการยกระดับมาตรฐานสินค้า
เกษตรเหล่านี้ให้เป็นมาตรการเชิงบังคับ ขยายผลแนวคิดการท าเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนับสนุนให้มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและผลักดันสู่กระบวนการท าเกษตรกรรมยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง 

๓.๔.๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบ
นิเวศ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการบรหิารจัดการแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติของไทยสู่สากล โดยควบคุมการ
ใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสม พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะระบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและบ าบดัน้ าเสยี ปรับใช้มาตรการจ ากัดจ านวนนักท่องทีย่วในแหล่งท่องเที่ยวที่มรีะบบนิเวศ
เปราะบาง พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ทางทะเล หมู่เกาะ รวมทั้งอุทยาน
แห่งชาติ ให้เหมาะสมส าหรับใช้ในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างยั่งยืน ส่งเสริมแนวคิด
การสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ โดยพัฒนาขีดความสามารถและเช่ือมโยงการท่องเที่ยวชุมชน  และการ
ท่องเที่ยวธรรมชาติกับการอนุรักษ์ทรัพยากร การสืบทอดอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวมทั้งการสร้ าง
รายได้จากผลิตภัณฑ์ชีวภาพของท้องถ่ินด้วย 

๓.๔.๔ สร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืน สร้างความตระหนักรู้
ของผู้บริโภค โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องพอเพียง เสริมสร้างทัศนคติในการด ารงชีวิต ให้เป็นวิถีชีวิตที่พอเพียงและ
ยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
สนับสนุนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างความ
ตระหนักด้านการผลิตและบรโิภคที่ยั่งยืนผา่นช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงผู้บริโภค เลือกใช้มาตรการจูงใจที่เหมาะสม
กับแต่ละกลุ่มเปูาหมายเพื่อส่งเสริมแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ประยุกต์ใช้เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค อาทิ การคิดราคาสินค้าโดยรวมต้นทุน
ค่าใช้จ่ายจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งค่าก าจัดซากผลิตภัณฑ์ที่อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ในระยะยาว รวมทั้งส่งเสริมให้ใช้บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อทดแทนการใช้พลาสติกประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ห้างสรรพสินค้าใน
เมือง และตลาดในท้องถ่ิน นอกจากนี้ ควรขยายผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ของภาครัฐให้ครอบคลุมถึงระดับภูมิภาคและท้องถ่ิน รวมทั้งขยายประเภทของสินค้าให้มากข้ึนและให้
ครอบคลุมสินค้าทางการเกษตร โดยเฉพาะสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

๓.๕ สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๓.๕.๑ จัดท้าและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้
สามารถรองรับพันธกรณีระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้อย่างบูรณาการและ
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ครอบคลุม เพื่อสนับสนุนระบบการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการจัดการภายใต้มาตรการการลด
ก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ อีกทั้งเอื้ออ านวยต่อการจัดต้ังกลไกใหม่ๆ ระหว่างภาครัฐและเอกชน
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๕.๒ พัฒนามาตรการและกลไกเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะสาขาการผลิตไฟฟูา การใช้พลังงานในภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือนและอาคาร โดยลด
การผลิตและใช้พลังงานจากเช้ือเพลิงฟอสซิล ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงาน การผลิต
พลังงานทดแทนจากของเสีย พัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญด้านพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ สนับสนุน
ระบบการคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์และเครื่องจักรอุปกรณ์รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้ง
กลไกทางการเงินที่สนับสนุนการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สร้างประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน อาทิ กลไกตลาดคาร์บอนเครดิต ภาษีคาร์บอน รวมทั้งสนับสนุนให้ภาคเอกชน
ลงทุนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้น 

๓.๕.๓ ส่งเสริมภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีการจัดเก็บและ
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเริ่มต้นจากข้อมูลการใช้พลังงาน และให้ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการกับภาคส่วนต่างๆ ด้านการเก็บรวบรวมและจดัท าข้อมูลพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูล
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของประเทศที่เป็นปัจจุบัน การข้ึนทะเบียนกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
การประเมินแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต 

๓.๕.๔ เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร่วมกับการศึกษาและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านการปรับตัวใน
การจัดหาเทคโนโลยีที่จ าเป็นส าหรับภาคเกษตร รวมทั้งมีมาตรการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในกลุ่ม
เปราะบาง มีความเสี่ยงสูง และมีความสามารถในการปรับตัวต่ า วางแผนปูองกันเมืองที่อาจได้รับผลกระทบ
จากการเพิ่มข้ึนของระดับน้ าทะเล และอาจเผชิญกับฤดูกาลที่รุนแรงและแปรปรวน โดยวางผังเมืองบนพื้นฐาน
การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัดท ายุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติ
การการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับประเทศ รายสาขา และระดับพื้นที่ ซึ่งมี
ความเสี่ยงเฉพาะ เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนไปสู่การด าเนินการในระดับท้องถ่ิน 

๓.๕.๕ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาค
ส่วนต่างๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ผลกระทบและความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และหน่วยงานใน
ระดับต่างๆ ทั้งส่วนกลาง และท้องถ่ิน รวมทั้งชุมชน ให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ปล่อยคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
พัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับปฐมวัยควบคู่กับหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง และบรรจุไว้ในระบบ
การศึกษาภาคบังคับ 

๓.๖ บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดและ
น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย 
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๓.๖.๑ บูรณาการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าสู่กระบวนการวางแผน ทั้ งระดับชาติ 
ระดับจังหวัด และระดับชุมชนท้องถ่ิน และสาขาการผลิตต่างๆ พัฒนาองค์ความรู้ สนับสนุนการประเมินและ
จัดท าแผนที่ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ในพื้นที่และภาคการผลิตที่มีล าดับความส าคัญสูง 

๓.๖.๒ เสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการรับมือภัยพิบัติสนับสนุน
การจัดท าแผนรับมือภัยพิบัติในระดับพื้นที่ ส่งเสริมแนวทางการจัดการภัยพิบัติโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง 
ส่งเสริมภาคเอกชนในการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ สร้างจิตส านึกความปลอดภัยสาธารณะ 
ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนและชุมชนท้องถ่ินในการร่วมกันด าเนินการปูองกันและลดความเสี่ยงจากภัย
พิบัต ิ

๓.๖.๓ พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน พัฒนาระบบการเตือนภัยให้มีความ
แม่นย า น่าเช่ือถือและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกลไกการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถเช่ือมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ได้พัฒนากลไกบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน 

๓.๖.๔ พัฒนาระบบการฟื้นฟูบูรณะหลังการเกิดภัย ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ประสบภัยได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยภายหลังการเกิด
ภัยพิบัติ และปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยของสิ่งก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงพัฒนามาตรฐาน
ความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานที่จะสร้างขึ้นให้สามารถรองรับภัยพิบัติรุนแรงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

๓.๖.๕ ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติโดยจัดท าหลักสูตรการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการภัยพิบัติ วางระบบเพื่อสร้างความพร้อมและพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่ายอาสาสมัคร และ
เช่ือมโยงการท างานกับภาครัฐ เพื่อให้มีบทบาทร่วมในการช่วยเหลือประชาชนในภาวะฉุกเฉิน 

๓.๗ พัฒนาร ะบบการบริ ห ารจั ดการและกล ไกแก้ ไขปัญหาความ ขัดแย้ งด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓.๗.๑ ปรับปรุงกลไกและกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพทุก
ข้ันตอน ตั้งแต่ข้ันตอนการจัดท า การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และข้ันตอนการ
ติดตามตรวจสอบ โดยผลักดันให้หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ในการอนุญาต ติดตามตรวจสอบการด า เนินงานตาม
มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามจะต้องมีบทลงโทษที่
เหมาะสม พิจารณาแนวทางในการน าเรื่องการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาก าหนดเป็นเงื่อนไขในการขอต่อใบอนุญาต การขอเปลี่ยนแปลง หรือ
ก่อสร้างเพิ่มเติมของโครงการ นอกจากนี้ ควรลดข้ันตอนและระยะเวลาของระบบ EIA รวมทั้งทบทวนรูปแบบ
และกระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการจัดท า
รายงานและกระบวนการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกลไกการติดตามตรวจสอบ 

๓.๗.๒ ผลักดันการน าแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ( Strategic 
Environmental Assessment: SEA) ให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการตัดสินใจเชิงนโยบายของภาครัฐได้อย่างแท้จริง รวมทั้งมีกระบวนการพิจารณาที่ค า นึงถึง
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ผลกระทบอย่างรอบด้าน โดยด าเนินการน าร่องในพื้นที่ระดับลุ่มน้ า สนับสนุนการบริหารจัดการเชิงพื้นที่  ทั้ง
เขตการพัฒนาเศรษฐกิจ และระบบนิเวศที่ส าคัญ 

๓.๗.๓ สร้างจิตส านึกความตระหนัก และปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย
ไม่จ ากัดแค่เพียงการรับฟังความคิดเห็น แต่ควรสร้างการมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการจัดท าโครงการ เพื่อสร้าง
การยอมรับและลดความขัดแย้งกับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับทุกภาคส่วนในการลงทุน
เพื่อการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล รักษา 
ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐมากข้ึน 
สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาการมีส่วนร่วมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณ และสามารถน างบประมาณที่ได้จากการระดม
ทุนมาจัดการแก้ไขปัญหา รวมทั้งพัฒนากระบวนการติดตามโครงการที่ด าเนินงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชน ตลอดจนสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลไกเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการยุติธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ใช้ประโยชน์จาก
สื่อสารมวลชนในการรณรงค์ เผยแพร่แนวคิดและการปฏิบัติที่ดีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม เช่น ก าหนดช่วงเวลาบังคับการออกอากาศ เพื่อรณรงค์ปลูกปุา ยุติการเผาปุา และการคัดแยกขยะ 
เป็นต้น 

๓.๗.๔ ทบทวนแก้ไขกฎหมาย โดยเฉพาะร่างพระราชบัญญัติปุาชุมชน เพื่อให้มีสาระคุ้มครอง
สิทธิชุมชน วิถีชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน รวมทั้งวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธ์ุที่อยู่อาศัยบนพื้นที่ต้นน้ า 
หรือพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับปุาได้อย่างยั่งยืน ก าหนดมาตรการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ด าเนินนโยบายของรัฐ เช่น พื้นที่น้ าท่วม พื้นที่เวนคืนที่ดินเพื่อด าเนินโครงการพัฒนาต่างๆ 

๓.๗.๕ ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและชุมชนเพื่อสร้างพลังร่วม ในการด า เนินงานร่วมกับ
ภาครัฐ โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงานมีโอกาสเข้ามาร่วมด า เนินงานกับภาครัฐ
และชุมชน สนับสนุนการจัดต้ังกลไกและกองทุนเพือ่การฟื้นฟู เยียวยา และชดเชยแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งการ
เยียวยาในระยะสั้น และระยะยาว ร่วมกับการศึกษาและก าหนดใช้มาตรการทางการคลังที่เหมาะสมเป็นธรรม 
และเป็นไปตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สามารถเรียกเก็บ
ค่าเสียหายจากผู้ประกอบการ เพื่อรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดข้ึนในระยะยาวได้พัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมตั้งแต่การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน การพิสูจน์ความเสียหาย รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

๓.๘ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ โดยผลักดันการจัดท า แผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน แสวงหาแนวทางความร่วมมือกับ
อาเซียน และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การบริหารจัดการพลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน สร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติที่
ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย และข้อตกลงระหว่างประเทศให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งควรมีการทบทวน
กฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศด้านการค้าและสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสมและความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อปูองกันปัญหาทางด้านการค้าหรือการตัดสิทธ์ิทางการค้า อาทิ ปัญหาการท าประมง
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ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม ( Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU) 
ติดตามและเฝูาระวังมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบทางการค้าและ
การลงทุน ตลอดจนสนับสนุนการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

5) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่ง
ค่ังและยั่งยืน 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งปูองกัน

ปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 
๑.๒ เพื่อสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร

จัดการดา้นความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทางทหาร
และภัยคุกคามอื่นๆ 

๑.๓ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา
ความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 

๑.๔ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เปูาหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
เปูาหมายที่ ๑ ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
ตัวช้ีวัด ๑.๑ จ านวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มข้ึน 
ตัวช้ีวัด ๑.๒ จ านวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด าริเพิ่มข้ึน 
เปูาหมายที่ ๒ สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่

ร่วมกันได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
ตัวช้ีวัด ๒.๑ ดัชนีความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองลดลง (ดัชนีสันติภาพโลกของ The 

Institute for Economics and Peace: IEP) 
ตัวช้ีวัด ๒.๒ จ านวนผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งภายในประเทศลดลง (ดัชนีสันติภาพโลก) 
ตัวช้ีวัด ๒.๓ จ านวนกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงเพิ่มข้ึน 
เปูาหมายที่ ๓ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมี

โอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มข้ึน 
ตัวช้ีวัด ๓.๑ มูลค่าความเสียหายและจ านวนการก่อเหตุร้ายที่มีมูลเหตุจากความไม่สงบลดลง 
ตัวช้ีวัด ๓.๒ รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยในพื้นที่ ๓ จังหวัด

ชายแดนภาคใต้เพิ่มข้ึน 
ตัวช้ีวัด ๓.๓ จ านวนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนทุกศาสนาร่วมด าเนินการเพิ่มข้ึน 
เปูาหมายที่ ๔ ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศ

สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติ 
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ตัวช้ีวัด ๔.๑ ดัชนีความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มข้ึน (ดัชนีสันติภาพโลก) 
ตัวช้ีวัด ๔.๒ จ านวนคดีที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามข้ามชาติลดลง 
ตัวช้ีวัด ๔.๓ จ านวนเหตุการณ์การกระท าผิดกฎหมายทางทะเลลดลง 
ตัวช้ีวัด ๔.๔ จ านวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง 
เปูาหมายที่ ๕ ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและ

ภัยคุกคามอื่นๆ 
ตัวช้ีวัด ๕.๑ ระยะเวลาในการระดมสรรพก าลังเมื่อเกิดภัยคุกคาม 
ตัวช้ีวัด ๕.๒ อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ ากว่าอันดับที่ ๒๐ ของโลก (ดัชนีความ

เสี่ยงของโลกของ WEF) 
ตัวช้ีวัด ๕.๓ อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์/ต่ ากว่าอันดับที่ ๑๐ ของโลก     

(ดัชนีความปลอดภัยไซเบอร์ของโลกของ International Telecommunication Union: ITU) 
เปูาหมายที่ ๖ แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด จ านวนแผนงานด้านความมั่นคงที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มข้ึน 
๓. แนวทางการพัฒนา 
จากปัจจัยดังกล่าวได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยก าหนด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุเปูาหมายในการ
สร้างเสถียรภาพภายในประเทศ ลด และปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเช่ือใจในอาเซียน
และประชาคมโลกในระยะ ๕ ปี ได้แก่ 

๓.๑ การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลกัของ
ชาติ 

๓.๑.๑ สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ มีการน าแนวทางพระราชด าริไปเผยแพร่
และพัฒนา พร้อมทั้งก าหนดมาตรการเพื่อปกปักรักษาและปูองกันการกระท าที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อ
สถาบันหลักของชาติ 

๓.๑.๒ เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาค
การเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทาง
ความคิด และอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยและค านึงถึงความมั่นคง
และผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง 

๓.๑.๓ ปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการสันติ
สุขแนวทางสันติวิธีและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่บนพื้นฐานความแตกต่างทางอัตตลักษณ์
และชาติพันธ์ุ เพื่อขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึงพัฒนา” พร้อม
ทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพื้นที่ 



 หน้า 57 
 

๓.๒ การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ
ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ 

๓.๒.๑ พัฒนาศักยภาพและความพร้อมของกองทัพในการปูองกันและรักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศ โดยพัฒนาก าลังพลให้มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมในการปฏิบัติได้ทันเหตุการณ์ มีอาวุธ 
ยุทโธปกรณ์ ยุทธภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ พร้อมสนับสนุนการพัฒนาประเทศ      
การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยและการแก้ไขปัญหาส าคัญอื่นๆ ของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๒.๒ พัฒนาระบบงานด้านการข่าวที่มีประสิทธิภาพ มีกลไกเสริมสร้างความร่วมมือพัฒนา
องค์ความรู้ ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มภัยคุกคาม รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลด้านการข่าวที่มีความเช่ือมโยงระหว่าง
หน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศอย่างเป็นระบบ ให้มีความพร้อมในการสนับสนุนข้อมูล  เพื่อ
เตรียมการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ 

๓.๒.๓ มีระบบเตรียมพร้อมและกลไกเผชิญเหตุที่มีประสิทธิภาพให้พร้อมในการปฏิบัติทั้งใน
ยามปกต ิและในสถานการณ์วิกฤติ ทั้งจากภัยคุกคามด้านความมั่นคง และจากสาธารณภัยขนาดใหญ่ที่กลไก
ปกติไม่สามารถรองรับได้โดยมีแผนปฏิบัติการและมีการฝึกทดสอบปฏิบัติในทุกระดับอย่างเหมาะสม 

๓.๒.๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการและเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ทั้งในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และระยะหลังเกิดภัย พร้อมทั้งจัดท าระบบ
การจัดการความรู้ที่สามารถเช่ือมโยงข้อมูลตั้งแต่ระดับชาติระดับจังหวัด ถึงระดับชุมชน 

๓.๒.๕ พัฒนาระบบรวบรวมและเช่ือมโยงข้อมูลด้านการก่อการร้ายทั้งหน่วยงานภายใน และ
หน่วยงานภายนอกประเทศเพื่อเป็นข้อมลูในการติดตาม วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ด้านการต่อต้านการก่อ
การร้ายและภัยคุกคามความมั่นคง ควบคู่กับการพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมให้มีประสิทธิภาพและรองรับการ
ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน 

๓.๒.๖ พัฒนาอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ โดยเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาควบคู่ไปกับการ
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และมิตรประเทศในการสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ พร้อมทั้งส่งเสริมนวัตกรรมด้าน
อุตสาหกรรมปูองกันประเทศโดยหน่วยงานภาครัฐ 

๓.๒.๗ ด าเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับภูมิภาคและ
พหุภาคี เพื่อปกปูองและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถแลกเปลี่ยน  และ
เรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ อาทิ ปัญหา
ยาเสพติด การก่อการร้าย การโยกย้ายถ่ินฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ ความมั่นคงด้านไซเบอร์   
ภัยพิบัติ โรคระบาดโรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่นๆ 

๓.๒.๘ สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ เพื่อปูองกันการสูญเสียดินแดน
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น เข่ือนปูองกันตลิ่งริมแม่น้ าชายแดนระหว่างประเทศ เป็นต้น 

๓.๓ การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับ
มิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติ 

๓.๓.๑ ด าเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างสมดุล เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมและรักษา
ผลประโยชน์และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน



 หน้า 58 
 

อาเซียน และนานาประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าว และการร่วมกันด าเนินการเชิงรุกเพื่อปูองกันแก้ไข
ปัญหาและลดผลกระทบจากภัยคุกคาม ทั้งปัญหาข้ามชาติ ปัญหาท้าทายด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ และ
สาธารณภัยขนาดใหญ่ 

๓.๓.๒ เสริมสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และส่งเสริมความร่วมมือในการ
บริหารจัดการความมั่นคงตามแนวชายแดน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาที่มีอยู่และส่งเสริมให้ชายแดนไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้านเป็นชายแดนแห่งความร่วมมือ โดยพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงพื้นที่ชายแดน 
ปูองกันการลักลอบเข้าเมือง การตรวจคนเข้าเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดน และการสร้าง
ความสัมพันธ์ระดับประชาชน 

๓.๓.๓ พัฒนาระบบการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลด้านไซเบอร์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยและ
ก ากับดูแลระบบการส่งข้อมูลส่วนบุคคลข้ามแดนไปต่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

๓.๓.๔ สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภายในประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติในการวาง
ระบบเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล มีความพร้อมในการติดตามวิเคราะห์
และประเมินแนวโน้มสถานการณ์เพื่อเตรียมการรับมือ การจัดระบบบริหารจัดการปูองกันไม่ให้โรค และภัย
สุขภาพมีการแพร่ระบาด ตลอดจนการฟื้นฟูเยียวยาภายหลังเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ 

๓.๔ การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและ
สิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล 

๓.๔.๑ เสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาความมั่นคงทางทะเลทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเล รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือในการแสวงหาและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน พัฒนาระบบและกลไกการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสา
ธารณภัยในทะเลให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนรักษาเส้นทางคมนาคมทางทะเลให้มีความปลอดภัยและเอื้อต่อ
การใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

๓.๔.๒ แก้ไขปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรโดยรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทางทะเล คุ้มครอง ปกปูอง และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจากการกระท าผิด
กฎหมายในทะเลและวิกฤตทางทะเล พัฒนากลไกในทางปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและ
ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ให้มีความทันสมัยและเป็นสากล ให้เกิดเอกภาพและระบบการบริหาร
จัดการที่ดีในการด าเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในภาพรวมของ
ประเทศ รวมทั้งบูรณาการการใช้ทรัพยากรและการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๓.๔.๓ พัฒนาสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของทะเล การใช้ประโยชน์จาก
ทะเลอย่างมีจิตส านึกรับผิดชอบ และมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมทาง
ทะเล รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ทางทะเลและการสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาใน
อนาคต 

๓.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอื่นๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

๓.๕.๑ ปรับปรุงระบบติดตาม เฝูาระวัง ศึกษา วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ด้านความ
มั่นคง การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง พิสูจน์ทราบและคาดการณ์ภัยคุกคาม 
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เพื่อเสนอแนะแผนปูองกันความเสียหายและการเตือนภัยที่อาจเกิดข้ึน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด า เนินงาน 
และลดผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในกรณีที่จะก่อภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ โดย
ใช้กลไกระดับชาติเพื่อเช่ือมโยงกลไกอื่นๆ ในการร่วมกันพิจารณาเมื่อมีสถานการณ์ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงให้สามารถก าหนดแนวทางแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๕.๒ พัฒนากลไกด้านความมั่นคงและระบบการขับเคลื่อนแผนงานต่างๆ ให้พร้อมรับ
สถานการณ์ทั้งระดับชาติและระดับพื้นที่ โดยสร้างเครือข่ายการสนับสนุน ทั้งด้านนโยบาย องค์ความรู้และการ
สร้างกลไกขับเคลื่อนแผนงานด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงโดยให้
มีความเช่ือมโยงและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล พร้อมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงานและการจัดสรร
งบประมาณด้านความมั่นคงแบบบูรณาการให้มีความชัดเจน ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน (ประชารัฐ) ในการก าหนดและขับเคลื่อนแผนงานด้านความมั่นคง 

6) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรร
มาภิบาลในสังคมไทย 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 
๑.๒ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนใน

ท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้ 
๑.๓ เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
๑.๔ เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วยความ

รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 
๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เปูาหมายที่ ๑ ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ

การให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
ตัวช้ีวัด ๑.๑ อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ อยู่ในอันดับ

สองของอาเซียน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
ตัวช้ีวัด ๑.๒ อันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจ จัดท าโดยธนาคารโลก อยู่ในอันดับสอง

ของอาเซียน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
ตัวช้ีวัด ๑.๓ สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของรัฐต่องบประมาณรายจ่ายประจ าปีลดลง 
เปูาหมายที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ตัวช้ีวัด ๒.๑ สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในแต่ละประเภทที่ได้รับรางวัลการบริหาร

จัดการที่ดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้งหมดเพิ่มข้ึน 
ตัวช้ีวัด ๒.๒ ข้อร้องเรียนและคดีเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินลดลง 
เปูาหมายที่ ๓ เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงข้ึน 
ตัวช้ีวัด ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ ๕๐ เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ ๑๒ 
เปูาหมายที่ ๔ ลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด 
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ตัวช้ีวัด จ านวนคดีที่รัฐด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิดซึ่งต้องชดเชยความเสียหายลดลง 
๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ

โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า สามารถให้บริการประชาชนในรูปแบบทางเลือก
ที่หลากหลาย และมีคุณภาพ ข้าราชการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่องค์กร
มีสมรรถนะสูง และมีความทันสมัย ราชการบริหารส่วนกลางมีขนาดเล็กลง และราชการบริหารส่วนท้องถ่ินมี
ขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่รับผิดชอบ โดย 

๓.๑.๑ ก าหนดภารกิจ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ท้องถ่ินให้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน โดยให้ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ด าเนินภารกิจเกี่ยวกับการก าหนด
นโยบาย วางแผนระดับประเทศ ก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐาน การอนุมัติ อนุญาต การส่งเสริมสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการ การก ากับการด าเนินงาน และภารกิจที่มีพื้นที่ครอบคลุมหลายเขตการ
ปกครอง โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและให้บริการสาธารณะเท่าที่จ าเป็น ราชการส่วนท้องถ่ินด าเนิน
ภารกิจให้บริการสาธารณะข้ันพื้นฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตาม
ขีดความสามารถและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม  และ
ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นผู้จดัท าบรกิารสาธารณะข้ันพื้นฐาน และตรวจสอบการใช้อ านาจรฐัในระดับชุมชน 
รวมทั้งจ้างเหมาให้ภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะให้มากที่สุด 

๓.๑.๒ ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของภาครัฐให้มีลักษณะบูรณาการ สามารถส่งเสริม
กระบวนการผลิตและการใหบ้รกิารของภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว โดยการใช้กลไกภาครัฐที่จะสนับสนุนการเช่ือมโยงระหว่างงานวิจัยที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค การสนับสนุนเงินทุนหรืองบประมาณแก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งการก าหนดกฎ 
ระเบียบที่ไม่เปน็อุปสรรคหรอืเอือ้ต่อการด าเนินธุรกจิ ตลอดจนสนับสนุนกลไกการรว่มมือกันระหว่างรัฐ เอกชน
ประชาชน และประชาสังคม ในแบบประชารัฐให้เป็นจุดเช่ือมต่อในการพัฒนาประเทศอย่างสมบูรณ์ 

๓.๑.๓ ก าหนดหลักการและแนวทางในการยุบเลิกภารกิจหรือปรับลดหน่วยงานบริหาร
ราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคให้เหลือเพียงการปฏิบัติภารกิจเฉพาะที่ไม่อาจมอบให้ราชการบริหารส่วน
ภูมิภาคด าเนินการแทนหรือไม่สามารถถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือภาคเอกชน องค์กรพัฒนา
เอกชน ธุรกิจเพื่อสังคม ภาคประชาสังคม หรือชุมชนและประชาชนรับไปด าเนินการแทนได้ พร้อมกับเกลี่ยหรอื
โอนบุคลากรและงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจที่ถ่ายโอนไป โดยแก้ไขกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินให้ครอบคลุมทุกประเภทของระบบการบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจนก า หนดแนวทางที่
เหมาะสมในการถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางไปยังส่วนท้องถ่ินให้คล่องตัวมากขึ้น 

๓.๑.๔ พัฒนาบุคลากรและปฎิรูประบบบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โดย 
๑) ก าหนดให้ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีความส าคัญสูงกับการพัฒนาประเทศในวงกว้าง

หรือมีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ให้สามารถสรรหาบุคคลภายนอกเข้ามาบริหารราชการได้ 
๒) สรรหาคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะสูงเข้ามาสู่ระบบราชการ โดยให้

ค านึงถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
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๓) น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาทดแทนก าลังคนภาครัฐ ควบคู่กับการศึกษาแนวทางการจ้าง
งานผู้เกษียณอายุราชการอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับสภาวะการคลังของประเทศ 

๔) วางระบบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในส่วน
ราชการ หน่วยงานในก ากับของรัฐ และองค์กรอิสระ ให้เหมาะสมตามลักษณะงาน ความเช่ียวชาญสมรรถนะ 
ความสลับซับซ้อนของงาน และสอดคล้องกับกลไกตลาด 

๕) ก าหนดมาตรการและวิธีการในการแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากรภาครัฐ การพิจารณาบ าเหน็จ
ความชอบหรือการลงโทษ และการพิทักษ์ความเป็นธรรม ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความเป็นกลาง
ทางการเมือง โดยยึดหลักคุณธรรมและความรู้ความสามารถ 

๖) พัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกระดับให้ได้รับความรู้ ความสามารถให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะการสรา้งภาวะผู้น า และการปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนานักบริหาร
ระดับสูงของราชการให้เกิดประโยชน์ และคุ้มค่าต่อการบริหารราชการอย่างแท้จริง รวมทั้งให้มีการประเมิน
ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการพัฒนาข้าราชการในมิติต่างๆ 

๗) วางระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาครัฐทั้งในส่วนข้าราชการประจ า  และ
บุคลากรจากภายนอกที่ผ่านการสรรหาเข้ามาด ารงต าแหน่งระดับสูงได้อย่างจริงจังมากข้ึน โดยให้สามารถวัด
ผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของทุกฝุาย 

๓.๑.๕ จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจในระยะยาวให้มีความชัดเจนและสามารถ
ปฏิบัติได้ พร้อมทั้งทบทวนบทบาทให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความจ าเป็นของรัฐวิสาหกิจ
ตามวัตถุประสงค์ในการจัดต้ัง โดย 

๑) ยุบเลิก ควบรวม ถ่ายโอน หรือปรับรปูแบบรัฐวิสาหกจิในกรณีเป็นกจิการที่เอกชนสามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือมีหน่วยงานของรัฐด าเนินการอยู่แล้ว 

๒) ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของรัฐวิสาหกิจให้สามารถด า เนินการตามบทบาทที่ได้รับ
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวางระบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่โปร่งใส 

๓) พัฒนากลไกการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจให้เข้มแข็งสอดคล้องกับสภาพอุตสาหกรรมที่
รัฐวิสาหกิจด าเนินกิจการอยู่ รวมทั้งแยกบทบาทและภารกิจของหน่วยงานระหว่างการท าหน้าที่เป็นหน่วยงาน
ก าหนดนโยบาย การก ากับและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน (Regulator) และการท าหน้าที่ผู้ให้บริการของ
รัฐวิสาหกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานหลักอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 

๓.๒ ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการ
คลัง ภาครัฐ เพื่อให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเวลา เกิดความเสมอภาค ลดความ
เหลื่อมล้ า มีกลไกและช่องทางให้ประชาชนและภาคเอกชนเข้าถึงข้อมูล สามารถตรวจสอบกระบวนการ
ด าเนินงาน งบประมาณ และการคลังของภาครัฐได้อย่างโปร่งใสยิ่งขึ้น โดย 

๓.๒.๑ แก้ไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ให้ส่งเสริมการจัดสรร
งบประมาณแบบบูรณาการ และงบประมาณเชิงพื้นที่ ให้จังหวัด กลุ่มจังหวัด และราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน
เป็นหน่วยรับการจัดสรรงบประมาณได้ ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกระบวนการ
งบประมาณ ตั้งแต่การเสนอโครงการตามแผนพัฒนาชุมชนที่สามารถเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาท้องถ่ินและ
แผนพัฒนาจังหวัด ตลอดจนตรวจสอบและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณเชิงพื้นที่ รวมทั้งแก้ไขกฎหมายที่
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เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง อาทิ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓.๒.๒ ปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาระดับพื้นที่ให้เช่ือมโยงตั้งแต่ระดับชุมชนถึง
ระดับจังหวัด โดย 

๑) ระดับหมู่บ้าน จัดท าแผนชุมชนที่ใช้ข้อมูลและการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านเวที
ประชาคมหมู่บ้าน รวมทั้งจัดท าข้อเสนอแผนงานโครงการที่ชุมชนต้องการ 

๒) ระดับต าบล เปิดเวทีประชาคมระดับต าบลโดยใช้คณะกรรมการหมู่บ้าน สภาองค์กรชุมชน 
เข้ามาเป็นกลไกในการให้ค าปรึกษาต้ังแต่ระดับหมู่บ้านถึงต าบล เพื่อจัดท าแผนพัฒนาต าบล และเสนอขอรับ
การจัดสรรงบประมาณจากสภาท้องถ่ินระดับต าบล 

๓) ระดับอ าเภอ เป็นหน่วยบูรณาการแผนพัฒนาต าบลให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ
หลักการจัดท าแผนและงบประมาณแบบมีส่วนร่วม 

๔) ระดับจังหวัด จัดท าแผนพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง มีข้อมูลที่โปร่งใสชัดเจนตรวจสอบได้มีกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
อย่างกว้างขวาง บูรณาการข้อเสนอแผนงานโครงการตามความต้องการของประชาชนที่เกินขีดความสามารถ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับต่ ากว่าจังหวัด ข้อเสนอแผนงานโครงการของส่วนราชการในพื้นที่ และ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล โดยแผนพัฒนาจังหวัดควรมีกรอบวงเงิน
ที่ชัดเจนว่าเป็นกรอบวงเงินตามภารกิจจากกระทรวง และกรอบวงเงินตามค าขอของจังหวัด 

๓.๒.๓ ก าหนดโครงสร้างและล าดับความส าคัญของแผนงานในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔) และนโยบายรัฐบาล โดย
ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ต้องแสดงแหล่งที่มาและประมาณการ
รายได้ ผลสัมฤทธ์ิหรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงิน และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนพัฒนาต่างๆ 

๓.๒.๔ ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลให้สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาทั้งประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และผลกระทบของการด าเนินงานหรือการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้อย่างแท้จริง และ
สามารถน ามาใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีต่อไป รวมทั้งควรส่งเสริมให้มีกระบวนการ
ตรวจสอบโดยภาคประชาชนเพิ่มข้ึน และมีการเปิดเผยผลการประเมินต่อสาธารณะชนโดยมีก าหนดเวลาการ
เปิดเผยที่แน่นอน 

๓.๓ เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้
ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวก ตรงตามความต้องการ
ของประชาชนและภาคธุรกิจ โดย 

๓.๓.๑ ปรับรูปแบบและวิธีการด าเนินการของภาครัฐให้มีความร่วมมือกันระหว่างรัฐ เอกชน
ประชาชน และประชาสังคม ในลักษณะแบบประชารัฐ 

๓.๓.๒ ส่งเสริมใหม้ีการแข่งขันในผลงานการจัดบริการสาธารณะของรัฐระหว่างหน่วยงานของ
รัฐด้วยกัน และระหว่างหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานภายนอก ภาคประชาสังคมและองค์กรชุมชน โดยมีการ
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ก าหนดกฏ กติกา และสิ่งจูงใจให้ชัดเจน รวมทั้งมีการก ากับ ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานและความพร้อมของ
ผู้รับงานแทนภาครัฐ 

๓.๓.๓ จัดให้มีกระบวนการและช่องทางสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้
รับทราบและเข้าใจถึงสิ่งที่รัฐก าลังจะด าเนินการ และด าเนินการอยู่ พร้อมทั้ งรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน 

๓.๓.๔ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยการวางระบบสารสนเทศการ
จัดการแบบออนไลน์ในการประเมินความก้าวหน้า การบริหารการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ สารสนเทศ
เกี่ยวกับการบริหาร และเปิดเผยให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงและสร้างการมีส่วนร่วมได้ทันทีเมื่อต้องการ
รวมทั้งรณรงค์เผยแพร่การพัฒนาพฤติกรรมคุณภาพ และขยายการยอมรับออกไปในวงกว้าง 

๓.๓.๕ ปรับรูปแบบการให้บริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่การให้บริการประชาชนผ่าน
ระบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบ ลดข้ันตอนการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิต และความต้องการ
ของผู้รับบริการแต่ละบคุคล โดยการใช้งานเอกสารอิเลก็ทรอนิกสแ์ทนกระดาษ มีการจัดบริการภาครัฐที่อ านวย
ความสะดวกในลักษณะจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ประชาชนสามารถใช้บริการผ่านระบบเว็บไซต์อุปกรณ์สื่อสาร
เคลื่อนที่ และการใช้บริการผ่านเครื่องให้บริการอัตโนมัติ (Kiosk) รวมทั้งก าหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการ
ของรัฐที่เหมาะสมระหว่างประชาชนทั่วไปกับนิติบุคคลที่มาใช้บริการ ตลอดจนประชาชนสามารถตรวจสอบ 
และติดตามการด าเนินงานของรัฐได้ 

๓.๓.๖ สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานกลางของศูนย์ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบเครือข่าย
สารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network: GIN) รวมทั้งเช่ือมโยงการท างานของหน่วยงาน
ภาครัฐ และบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงานผ่านระบบดิจิทัลที่รองรับการท างานและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ภาครัฐร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๓.๗ ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ภาครัฐจัดเก็บ อาทิ ข้อมูลเชิงสถิติ หรือ
ข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์ ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถเข้าถึง น าไปใช้ประโยชน์
และต่อยอดได้ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนการพัฒนาในเชิงนวัตกรรม 

๓.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ลดการพึ่งพิง
งบประมาณประเภทเงนิอุดหนุนจากรฐับาล มีความคล่องตัว พึ่งตนเองทางการคลังได้ในระยะยาว และสามารถ
จัดบริการสาธารณะข้ันพื้นฐานแก่ประชาชนอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพมากข้ึน โดย 

๓.๔.๑ ทบทวนการกระจายอ านาจและการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ท้องถ่ินให้ชัดเจนตาม
ศักยภาพและความพร้อมของท้องถ่ิน โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาและสาธารณสุข และจัดให้มีการประเมิน
ศักยภาพหน่วยงานท้องถ่ินให้ถูกต้องและชัดเจนจากหน่วยงานประเมินที่เป็นอิสระ พร้อมทั้งก าหนดกลไกและ
มาตรการก ากับติดตามการด าเนินการกระจายอ านาจให้ชัดเจน 

๓.๔.๒ สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้พัฒนารูปแบบการจัดบริการสาธารณะให้
หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ภาคเอกชน กับภาคประชาสังคมให้มากขึ้น 
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๓.๔.๓ ก าหนดกระบวนการสรรหาหรือแต่งตั้งผู้ที่ด ารงต าแหน่งในราชการส่วนท้องถ่ินให้เป็น
มาตรฐาน รวมทั้งระบบการตรวจสอบก่อนด ารงต าแหน่ง ตลอดจนพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหาร
ท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน และบุคลากรของท้องถ่ิน ให้มีความรู้ความเข้าใจในอ านาจหน้าที่และบทบาทความ
เป็นนักบริหาร นักการเมือง และผู้ปฏิบัติงานที่มีธรรมาภิบาลและเปิดรับการตรวจสอบอย่างโปร่งใสให้
ความส าคัญกับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม รวมถึงการเพิ่ม
ศักยภาพในการแสวงหาแหล่งรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีประเภทใหม่ๆ 

๓.๔.๔ เพิ่มความคล่องตัวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทั้งในเรื่องการก าหนดนโยบายการ
บริหารบุคลากร และการบริหารการเงิน การคลัง และงบประมาณ และปรับกระบวนการท างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายกับภาคีอื่นๆ อย่างมีธรรมาภิบาล รวมทั้งพัฒนารูปแบบการก ากับ
ดูแลโดยภาคประชาชนและชุมชน 

๓.๔.๕ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการรายได้และเงินอุดหนุนของท้องถ่ิน โดย 
๑) ปรับโครงสรา้งรายได้ระหว่างรฐัและท้องถ่ิน รวมถึงโครงสร้างภาษีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน โดยจัดสรรเงินอุดหนุนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ และพิจารณาการกระจายอ านาจการจัดเก็บ
ภาษีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงเปูาหมายในการลดช่องว่างระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีฐานะทางการคลังแตกต่างกัน การด า เนินการตามนโยบายของรัฐ หรือการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ินซึ่งเกินขีดความสามารถทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นๆ  
รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถ่ินให้เจริญก้าวหน้า 

๒) พัฒนากฎหมายและแนวทางการเพิ่มรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานการให้บริการสาธารณะ อาทิ ค่าธรรมเนียม หรือรายได้อันเกิดจากการ
ประกอบกิจการพาณิชย์ วิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนาพื้นที่ หรือการหารายได้ที่ไม่ใช่ภาษีประเภทอื่นๆ  ใน
อนาคต 

๓) วางมาตรฐานการบริหารจัดการการเงินการคลังของท้องถ่ิน ก าหนดมาตรการ ก ากับดูแล
และตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ทั้งที่เป็นภาษีและไม่ใช่ภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดท าแนวทางใน
การวิเคราะห์โครงการ หลักเกณฑ์การตัดสินใจด าเนินโครงการลงทุนหรือโครงการกู้เงิน และการวิเคราะห์ขีด
ความสามารถในการก่อหนี้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตลอดจนพัฒนาระบบฐานข้อมูล รายจ่ายและหนี้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งวางระบบการติดตามประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณของท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ และก าหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้อย่างชัดเจน 

๓.๔.๖ สร้างความโปร่งใสในการจัดท าและบริหารงบประมาณของท้องถ่ินด้วยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานวิชาการในพื้นที่ โดยเปิดให้สาธารณชนตรวจสอบ 
ทั้งข้อมูลงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนรายละเอียดโครงการและราคากลาง 

๓.๕ ปูองกันและปราบปรามการทจุรติและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึด
มั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย ให้ครอบคลุม
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยม
ต่อต้านการทุจริต โดย 
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๓.๕.๑ ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตส านึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ผ่าน
กลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคม ควบคู่กับการปลูกฝัง
จิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทัน
การทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระท าผิดหรือผู้กระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๒) พัฒนากลไกและระบบการด าเนินงานที่ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังพฤติกรรมของข้าราชการและผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองในการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ และก าหนดข้ันตอนการลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามหรือฝุาฝืน
ประมวลจริยธรรมตามความร้ายแรงแห่งการกระท าอย่างจริงจัง 

๓) ส่งเสริมและสนับสนุนนักการเมืองรุ่นใหม่ที่มีคุณธรรมจริยธรรมเข้าสู่ต าแหน่งทางการเมือง 
ผ่านกลไกการบริหารพรรคการเมือง และการตรวจสอบที่เข้มแข็งจากทุกภาคส่วน 

๔) ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของภาคธุรกิจเพื่อการต่อต้านการทุจริต ผ่านกลไกบรรษัทภิ
บาล การบริหารจัดการ การสร้างวัฒนธรรมสุจริต การสร้างความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อสังคมและผู้บริโภคให้แก่
องค์กร ตลอดจนก าหนดแนวทางการจัดท าข้อตกลงคุณธรรมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาคเอกชนอย่าง
เป็นระบบ รวมทั้งการสนับสนุนการก ากับดูแลจากหน่วยงานภายนอก 

๕) รณรงค์การปลูกฝังจิตส านึกของการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณของสื่อมวลชนผ่าน
สมาคมวิชาชีพ และให้มีการควบคุมกันเอง รวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการ
ตรวจสอบพฤติกรรมของสื่อมวลชนทุกประเภท 

๖) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีหน้าที่ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและภาคประชาสังคมเป็นภาคีร่วมกันต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งพัฒนากลไก
ตรวจสอบธรรมาภิบาลในทุกภาคีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ 

๗) พัฒนาสร้างเครือข่ายและคุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบในกลุ่ม
ประชาชน 

๓.๕.๒ ปูองกันการทุจริต 
๑) ปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีระบบที่

โปร่งใสตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพต่อการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การจัดซื้อ  จัดจ้าง 
และการท าสัญญาอื่นๆ ที่ภาคเอกชนท าสัญญากับรัฐ ให้มีกฎหมายห้ามมิให้น างบประมาณแผ่นดินไปใช้
ประชาสัมพันธ์ตนเองในเชิงหาเสียง ไม่ให้มีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมในขณะด า รง
ต าแหน่งที่สามารถใช้อ านาจรัฐได้ และปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารสาธารณะ รวมทั้งการลดการใช้
ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยให้มีการก าหนดข้ันตอนการด าเนินงาน กระบวนการและแนว
ทางการตัดสิน ระยะเวลาแล้วเสร็จ และเอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตหรืออนุมัติจากทางราชการให้ระบบงาน
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ทั้งระบบโปรง่ใสตรวจสอบได้โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตให้มีการจัดท าสัญญาคุณธรรม และ
เพิ่มบทลงโทษภาคเอกชนด้วย 

๒) จัดต้ังกองทุนสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต การคุ้มครองพยานในคดีทุจริต และประพฤติ
มิชอบ และเสริมสร้างความรูเ้กี่ยวกับรูปแบบ กลไกการทุจริตและวิธีการเฝาูระวังการทุจริต รวมถึงแนวทางการ
สนับสนุนการสร้างกิจกรรมการปูองกันการทุจริตของภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพิจารณารูปแบบ
การจัดสรรงบประมาณด้านการปูองกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ
กับการปฏิบัติงานและสถานการณ์การคลังของประเทศ 

๓) เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการด าเนินงานในการก าหนดมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง 

๔) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตให้สามารถ
เป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝูาระวัง ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่บูรณา
การการท างานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์ 

๓.๕.๓ ปราบปรามการทุจริต 
๑) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรอิสระและหน่วยงานที่เกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการ

ทุจริตในภาครัฐ โดย 
(๑) พิจารณาให้องค์ประกอบของคณะกรรมการองค์กรอิสระ อาทิคณะกรรมการปูองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.)  ส านักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (กกต.) มีความ
หลากหลาย ยึดมั่นธรรมภิบาลในการปฏิบัติงาน และด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

(๒) สร้างกลไกการปฏิบัติงานให้เป็นเอกภาพระหว่างองค์กรด้านการปูองกัน และปราบปราม
การทุจริต โดยควรควบรวมองค์กรตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ได้แก่ 
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เข้ากับคณะกรรมการ ปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

(๓) จัดให้มีกลไกที่ท าหน้าที่บูรณาการความร่วมมือเรื่องข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมปราบปราม
และการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เช่ือมโยงอย่างเป็นระบบ ทั้งในภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ระหว่างประเทศ 

๒) ปฏิรูปบทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ท าหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจ
รัฐ ได้แก่ คณะกรรมการการเลอืกตั้ง (กกต.) คณะกรรมการปูองกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ให้มีอ านาจหน้าที่เฉพาะการวินิจฉัยช้ีขาดคดีที่มีมูลคดีเป็นการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่วนอ านาจหน้าที่สืบสวนสอบสวนให้เป็นความรับผิดชอบของส านักงานที่อยู่ในรูป
ของ “คณะกรรมการสืบสวนสอบสวน” 

๓) เพิ่มอัตราโทษในการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ใกล้เคียงกันระหว่างผู้ให้และผู้รับสินบน 
โดยเฉพาะการเพิ่มโทษแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระท าความผิดในกรณีรับสินบนหรือใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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๔) เพิ่มมาตรการลงโทษทางสังคมที่รุนแรงและเพียงพอที่จะท า ให้เกิดความยั้งคิดต่อการ
กระท าการทุจริต รวมทั้งสร้างแนวร่วมการลงโทษทางสังคมที่รุนแรงต่อผู้ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการใช้
สื่อทุกรูปแบบ 

๓.๖ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรอืข้อตกลงระหว่างประเทศ เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรภีาพของประชาชนอย่างเสมอภาค ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีความมั่นใจ ยอมรับ และปฏิบัติตามกติกา เอื้อต่อภารกิจภาครัฐ การลงทุนและด า เนินธุรกิจ
ภาคเอกชน ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ลดความเหลื่อมล้ า และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจน
มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวินิจฉัยคดีมีความถูกต้อง รวดเร็ว  
โปร่งใส และเป็นธรรม ตามหลักนิติธรรมและลดปริมาณผู้กระท าผิดในที่ควบคุม โดย 

๓.๖.๑ ปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัย 
๑) เร่งรัดให้กระทรวง กรม หรือหน่วยงานเทียบเท่า ปรับปรุงแก้ไข ยกเลิกกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ และข้อบังคับ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์และความ
พร้อมของการน าไปปฏิบัติเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิต ไม่เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศ และเป็น
อุปสรรคต่อการยกระดับสู่ประเทศที่มีรายได้สูงตามข้อก าหนดในพระราชกฤษฏีกาการทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒) น าเครื่องมือการวิเคราะห์ผลกระทบของการออกกฎหมาย (Regulatory Impact 
Assessment: RIA) มาใช้ตรวจสอบความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงกฎหมายเดิม และการออกกฎหมายใหม่ทุก
ครั้งก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในลักษณะสหวิชาให้สามารถพัฒนา
และใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ผลกระทบการออกกฎหมายตั้งแต่ก่อนออก ระหว่างบังคับใช้ และภายหลังการ
บังคับใช้ไประยะหนึ่ง 

๓) เพิ่มศักยภาพหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐของหน่วยงานทางกฎหมายให้สามารถเข้ามามีส่วนให้
ความรู้และเสริมศักยภาพทางกฎหมายมหาชน การด าเนินคดีทางปกครอง การยกร่างกฎหมาย และการตีความ
กฎหมาย 

๔) พัฒนาและตั้งหน่วยงานที่ท าหน้าทีศึ่กษาวิจัยเชิงลกึ เพื่อพัฒนาหรือปรับปรงุกฎเกณฑ์หรือ
ประเภทของกฎหมายที่ต้องท าการประเมินผลกระทบก่อนประกาศใช้ ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ
ประเมินผลกระทบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคุณภาพรายงานผลกระทบของการออกกฎหมายของ
หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายให้
หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน และสนับสนุนการให้ข้อมูลแก่ประชาชนหรือผู้ที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการร่างกฎหมาย 

๓.๖.๒ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ 
๑) ปฏิรูปองค์กรศาล องค์กรอัยการ องค์กรทนายความ และหน่วยงานต ารวจให้สามารถ

อ านวยความยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดย 
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(๑) องค์กรศาล ปฏิรูปโครงสร้างขององค์กรศาล พัฒนาระบบวิธีพิจารณาคดีและระบบองค์
คณะในองค์กรศาล แก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่เช่ียวชาญในแต่ละองค์กรศาล และสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่องค์กรศาล 

(๒) องค์กรอัยการ ก าหนดองค์กรอัยการเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ปฏิบัติหน้าที่เป็นทนาย
แผ่นดิน มีอ านาจสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวน ให้อัยการมีอ านาจพิจารณาคดีให้เป็นไปตามหลักกฎหมาย
ได้โดยอิสระ ปราศจากการแทรกแซง รวมทั้งต้องพิจารณาความเหมาะสมในการเข้าร่วมเป็นกรรมการ
รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอย่างอื่นของรัฐ 

(๓) องค์กรทนายความและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ ขยายขอบเขตการท าหน้าที่ให้ครอบคลุม
การให้บริการทางกฎหมายอื่นๆ อาทิ การให้ค าปรึกษากฎหมาย การควบคุมที่ปรึกษากฎหมายต่างประเทศ 
ก าหนดให้การประกอบวิชาชีพทนายความมีมาตรฐานข้ันสูง ยกเลิกใบอนุญาตว่าความตลอดชีพ และให้
ทนายความสามารถเป็นทนายแก้ต่างให้กับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ 

(๔) หน่วยงานต ารวจ สร้างความเป็นอิสระของหน่วยงาน ปราศจากการแทรกแซงทาง
การเมือง ถ่ายโอนภารกิจที่มิใช่ภารกิจหลักของต ารวจกลับไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ สร้างกลไกการ
ตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อ านาจของต ารวจ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกิจการของต ารวจ 
และมีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

๒) พัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมด้วยตัวช้ีวัดคุณภาพ
กระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ และมีกระบวนการก าหนดตัวช้ีวัดเป็นระบบเปิด ให้สามารถเป็นเครื่องมือให้
รัฐบาลและประชาชนติดตามตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมได้ทั้งในระยะกลาง
และระยะยาว 

๓) เร่งรัดด าเนินการคดีในกระบวนการยุติธรรม และพิจารณาน ามาตรการลงโทษระยะปาน
กลางมาใช้ 

๔) ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกและการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็น
ธรรม โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชนการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และพัฒนากลไกคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
จากกระบวนการยุติธรรมและความขัดแย้งระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน 

๕) พัฒนากลไกการก ากับดูแลและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนของประเทศ 

๖) พัฒนาระบบการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ประชาชน
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร โดยพัฒนาการสืบสวน 
สอบสวนและด าเนินคดีต่อผู้กระท าผิด พัฒนาระบบเทคโนโลยีในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่งและอาญา
เพื่อเป็นช่องทาง (Platform) รองรับการเข้าถึงของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศกลางของกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่งและอาญา 
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7) ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้งมี

กลไกก ากับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถสนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 

๑.๒ เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน 

๑.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึงทั้ง
ประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ 

๑.๔ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ าประปาทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลมุทั่วประเทศ ลดอัตราน้ าสูญเสียในระบบประปา และสร้างกลไกการบรหิาร
จัดการการประกอบกิจการน้ าประปาในภาพรวมของประเทศ 

๑.๕ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อลดการน าเข้า
จากต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เปูาหมายที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม มีเปูาหมายเพื่อ

ลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) และลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ 
ตัวช้ีวัด ๑.๑ สัดส่วนการใช้พลังงานข้ันสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงจาก

๘.๒๒ เป็น ๗.๗๐ พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ/พันล้านบาท ในปี ๒๕๖๔ 
ตัวช้ีวัด ๑.๒ สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ลดลงจากร้อยละ ๑๔ เป็นร้อยละ ๑๒ ของผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศ โดยในส่วนของต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่ ากว่าร้อยละ ๗ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  
ในปี ๒๕๖๔ 

เปูาหมายที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่ง เพื่อเพิ่มปริมาณการขนส่งสินค้า
ทางรางและทางน้ า และเพิ่มปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนสง่สาธารณะในเขตเมือง รวมทั้งขยายขีดสามารถ
ในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาคให้เพียงพอ
กับความต้องการ 

ตัวช้ีวัด ๒.๑ สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมด
ภายในประเทศ เพิ่มข้ึนจากร้อยละ ๑.๔ เป็นร้อยละ ๔ และสัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ าต่อปริมาณ
การขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ เพิ่มข้ึนจากร้อยละ ๑๒ เป็นร้อยละ ๑๕ ในปี ๒๕๖๔ 

ตัวช้ีวัด ๒.๒ สัดส่วนของผู้ใช้ระบบรถไฟฟูาต่อปริมาณการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล จากร้อยละ ๕ เป็นร้อยละ ๑๕ ในปี ๒๕๖๔ 

ตัวช้ีวัด ๒.๓ ความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารโดยรวมของท่าอากาศยานใน
กรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค เพิ่มข้ึนเป็น ๑๒๐ และ ๕๕ ล้านคนต่อปี ตามล าดับ ในปี 
๒๕๖๔ 
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เปูาหมายที่ ๓ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขัน
ด้านโลจิสติกส์และการอ านวยความสะดวกทางการค้ามีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ระบบ National Single 
Window (NSW) สามารถเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการน าเข้าส่งออกและโลจิสติกส์ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษได้อย่างสมบูรณ์ บุคลากรด้านโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนาให้มีผลิตภาพสูงข้ึน
รวมทั้งการขนส่งสินค้าผ่านเข้า -ออก ณ ด่านการค้าชายแดนส าคัญที่ เ ช่ือมต่อกับโครงข่ายทางหลักมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ตัวช้ีวัด ๓.๑ อันดับดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ และประสิทธิภาพการ
อ านวยความสะดวกทางการค้าดีข้ึน 

ตัวช้ีวัด ๓.๒ จ านวนธุรกรรมการให้บริการการน าเข้าและส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น
ร้อยละ ๑๐๐ ในปี ๒๕๖๔ 

ตัวช้ีวัด ๓.๓ ปริมาณสินค้าที่ผ่านเข้า-ออก ณ ด่านการค้าชายแดนที่ส าคัญเพิ่มข้ึนเฉลี่ยไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕ ต่อปี 

เปูาหมายที่ ๔ การพัฒนาด้านพลังงาน เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการ
ใช้พลังงานข้ันสุดท้าย และลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟูา 

ตัวช้ีวัด ๔.๑ สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานข้ันสุดท้ายเพิ่มข้ึนจาก
ร้อยละ ๑๒.๙๔ เป็นร้อยละ ๑๗.๓๔ ในปี ๒๕๖๔ 

ตัวช้ีวัด ๔.๒ สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟูาลดลงจากร้อยละ ๖๕ เป็นร้อยละ 
๔๗ ในปี ๒๕๖๔ 

เปูาหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้
ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และสร้างผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่เพิ่มข้ึน รวมทั้งพัฒนาระบบความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานสากลเพื่อรับมือภัยคุกคามทางออนไลน์ 

ตัวช้ีวัด ๕.๑ อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Network 
Readiness Index: NRI) ดีข้ึน 

ตัวช้ีวัด ๕.๒ จ านวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง เพิ่มข้ึนจากร้อยละ ๓๐ เป็น
มากกว่าร้อยละ ๘๕ ในปี ๒๕๖๔ 

ตัวช้ีวัด ๕.๓ จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ราย ในปี ๒๕๖๔ 
ตัวช้ีวัด ๕.๔ จ านวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรเ์พิ่มข้ึนจากร้อย

ละ ๔๗ เป็นมากกว่าร้อยละ ๘๐ ในปี ๒๕๖๔ 
เปูาหมายที่ ๖ การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา) เพื่อขยายก าลังการผลิตน้ าประปา

และกระจายโครงข่ายการให้บรกิารน้ าประปาให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และบริหารจัดการลดน้ าสูญเสียใน
ระบบส่งน้ าและระบบจ าหน่ายน้ า 

ตัวช้ีวัด ๖.๑ จ านวนครัวเรือนในเขตนครหลวงได้รับบริการน้ าประปาร้อยละ ๑๐๐ ภายในปี
๒๕๖๑ และจ านวนครัวเรือนในเขตภูมิภาค/เทศบาลได้รับบริการน้ าประปาครอบคลุมมากกว่าร้อยละ ๘๐ ในปี 
๒๕๖๔ 

ตัวช้ีวัด ๖.๒ จ านวนหมู่บ้านทั่วประเทศได้รับบริการน้ าสะอาดร้อยละ ๑๐๐ ในปี ๒๕๖๔ 
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ตัวช้ีวัด ๖.๓ อัตราน้ าสูญเสียในระบบส่งและจ าหน่ายน้ าในเขตนครหลวงน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 
และในเขตภูมิภาค/เทศบาลน้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ในปี ๒๕๖๔ 

๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง 
๓.๑.๑ พัฒนาระบบขนส่งทางราง โดย 
๑) พัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟขนาดทาง ๑ เมตร ให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทาง

และขนส่งสินค้าของประเทศ ด้วยการเร่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ระบบโทรคมนาคมและ
อาณัติสัญญาณ รถจักรและล้อเลื่อน และเริ่มก่อสร้างทางคู่ในแนว เส้นทางรถไฟที่อยู่ภายในรัศมี ๕๐๐ 
กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานคร อาทิ ช่วงปากน้ าโพ - เด่นชัย ช่วงจิระ-อุบลราชธานี ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี
รวมทั้งศึกษาความเหมาะสมของการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจเพื่อเช่ือมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้านในอาเซียน และเช่ือมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าในระบบรถไฟ (Feeder Line) จากพื้นที่
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของจังหวัดต่างๆ เข้ากับโครงข่ายรถไฟหลักของประเทศ ตลอดจนพัฒนาความ
ร่วมมือในการให้บริการรถไฟระหว่างประเทศ 

๒) ศึกษาแผนที่น าทาง (Road map) ของการปรับเปลี่ยนไปใช้รถจักรที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟูา
แทนรถจักรดีเซล เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีระบบรถไฟในอนาคต ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการ
ให้บริการและบริหารจัดการรถไฟ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการระบบรถไฟขนาดทาง ๑ เมตร 
ให้สามารถรองรับปริมาณการเดินทางและขนส่งทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

๓) พัฒนาโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงขนาดทางมาตรฐาน เพื่อท าหน้าที่เป็นโครงข่ายหลักใน
การขนส่งผู้โดยสาร ในขณะที่โครงข่ายทางรถไฟขนาด ๑ เมตรจะท าหน้าที่ในการรวบรวมปริมาณผู้โดยสารเข้า
สู่โครงข่ายรถไฟขนาดทางมาตรฐาน โดยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ควรเริ่มพัฒนาโครงข่ายรถไฟขนาด
ทางมาตรฐานอย่างน้อย ๑ เส้นทาง และเตรียมแผนการพัฒนาพื้นที่เมืองตามแนวเส้นทางโครงการ เพื่อให้เกิด
กระจายความเจริญจากกรุงเทพมหานครไปยังเมืองหลักในภูมิภาค ช่วยยกระดับมาตรฐานการให้บริการระบบ
ขนส่งสาธารณะของประเทศ และสร้างโอกาสในการเรียนรู้เทคโนโลยีการบริหารจัดการระบบรถไฟช้ันสูงให้แก่
คนไทย ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศในระยะต่อไป 

๔) จัดท ามาตรฐานระบบรถไฟทั้งขนาดทาง ๑ เมตร (Meter Gauge) และขนาดทาง
มาตรฐาน (Standard Gauge) และมาตรฐานระบบรถไฟฟูาขนส่งมวลชนประเภทต่างๆ เพื่อยกระดับการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางของประเทศ และลดข้อจ ากัดในการก าหนดคุณสมบัติทางเทคนิคในข้ันตอน
การประกวดราคา ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการซ่อมบ ารุงระบบรถไฟและรถไฟฟูา 

๕) พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าและเดินทาง หรือการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ อาทิ ศูนย์รวบรวม และ
กระจายสินค้า สถานีขนส่งสินค้า รวมทั้งการจัดหาอุปกรณ์การยกขนตู้สินค้าทางรถไฟ ในแนวเส้นทาง
ยุทธศาสตร์ที่สามารถเช่ือมโยงกับฐานการผลิตอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมของประเทศไปยังประตูการค้า
หลักของประเทศโดยเฉพาะบริเวณท่าเรือระหว่างประเทศและด่านการค้าที่ส าคัญ 

๓.๑.๒ พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง โดย 
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๑) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองที่มีความเหมาะสมกับขนาดเศรษฐกิจและสังคม
ของเมืองที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเร่งก่อสร้างรถไฟฟูาในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และเริ่มพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่เมืองหลักในเขตภูมิภาคที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
เมือง อาทิ ระบบรถไฟฟูาขนส่งมวลชนขนาดรอง (Light Rail) รถโดยสารด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit : 
BRT) และรถราง โดยเน้นการพัฒนาในเมืองหลักที่ส าคัญเป็นล าดับแรกก่อน อาทิ ขอนแก่น เชียงใหม่ สงขลา
หาดใหญ่ และภูเก็ต 

๒) เร่งพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและปรับเส้นทางการเดินรถโดยสารสาธารณะ 
เพื่อท าหน้าที่ปูอนผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะทีเ่ปน็โครงข่ายหลักของเมือง และสนับสนุนให้ประชาชน
หันมาเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มข้ึน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
มีบทบาทในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในภูมิภาค 

๓) พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกภายในสถานีให้เช่ือมโยงกับการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เกิดการใช้
ประโยชน์จากโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยให้ความส า คัญกับการ
ส่งเสริมให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายผังเมือง การสร้างอัตลักษณ์ของพื้นที่ และการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีระบบ
ขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development: TOD) ตามระดับการพัฒนาและความสามารถในการ
บริหารจัดการของพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ที่สอดคล้องกับระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนการเดินทางที่ไม่ใช้
เครื่องยนต์ในเขตเมือง (Non–Motorized Transport: NMT) โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาทางข้ามทาง
เท้า และทางจักรยานในพื้นที่ทีส่ามารถเช่ือมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และการสร้าง
มาตรฐานและคุ้มครองความปลอดภัยของผู้สญัจรทางเดินเท้าและผู้ใช้จักรยานในเขตเมือง เพื่อเพิ่มสัดส่วนของ
การเดินทางที่ไม่ใช่เครื่องยนต์ในภาพรวม ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระยะต่อไปต้องค านึงถึงการอ านวยความสะดวก ให้แก่
ผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยออกแบบพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณะของภาครัฐให้สามารถอ านวยความสะดวกและรองรับผู้ใช้บริการทุกกลุ่มได้อย่างปลอดภัย  และมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้หลักการการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) 

๓.๑.๓ พัฒนาโครงข่ายทางถนน โดย 
๑) บ ารุงรักษาและยกระดับคุณภาพ รวมทั้งความปลอดภัยของโครงข่ายถนนที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

และขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่รวมทั้งพัฒนา
โครงข่ายทางพิเศษและทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บริเวณด่านการค้าและประตูการค้าที่ส า คัญ เพื่อรองรับ
ปริมาณการเดินทางและขนส่งสินค้าที่คาดว่าจะเพิ่มข้ึนจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาทิ ด่านปา
ดังเบซาร์ ด่านบ้านพุน้ าร้อน รวมทั้งเช่ือมโยงการเดินทางและการขนส่งสินค้าไปยังฐานการผลิต และแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศ 

๒) น าเทคโนโลยีระบบการขนสงและจราจรอัจฉริยะ ( Intelligent Transport Systems) มา
ใช้ในการควบคุมและสั่ งการจราจร โดยให้มีการบูรณาการข้อมูลการเดินทางทุกรูปแบบในพื้นที่
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กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อให้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจควบคุมและสั่งการจราจรที่ทันต่อ
เหตุการณ์ และสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้สัญจรเพื่อประกอบการตัดสินใจวางแผนการเดิ นทาง ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการจราจร เพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และช่วยให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจแนวทางการพัฒนาระบบขนส่ง รวมทั้งสามารถใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการในสภาวะวิกฤตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๓.๑.๔ พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ โดย 
๑) เร่งพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองตามแผนแม่บทให้แล้ว

เสร็จภายในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ศึกษาทางเลือกและความเหมาะสมของการขยายขีด
ความสามารถของท่าอากาศยานเพื่อเตรียมความพร้อมภายหลังจากที่ปริมาณความต้องการเดินทางและการ
ขนส่งสินค้าเต็มขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง จัดท าแผนการใช้
ประโยชน์และแผนการบ ารุงรักษาท่าอากาศยานในภูมิภาคเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนของภาครัฐ 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานที่มีศักยภาพแห่งอื่น อาทิ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ส าหรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน 

๒) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท่าอากาศยานเพื่อรักษาคุณภาพความปลอดภัย ความ
เช่ียวชาญของบุคลากร ความพร้อมของอุปกรณ์ การอ านวยความสะดวกต่อผู้โดยสาร และสินค้า และการ
เผชิญเหตุฉุกเฉิน ให้ได้มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ อาทิ องค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) องค์กรความร่วมมือ
ด้านการบินในกลุ่มสหภาพยุโรป (European Aviation Safety Agency: EASA) ส านักงานบริหารการบิน
แห่งชาติสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration: FAA) และส านักงานการบินพลเรือนญี่ปุุน 
(Japan Civil Aviation Bureau: JCAB) 

๓) พัฒนาโครงสร้างและการจัดการห้วงอากาศ (Airspace Organization and 
Management) ให้มีความสามารถเพียงพอในการรองรับการเติบโตของปริมาณการจราจรทางอากาศทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความล่าช้า และท าให้เกิดความคล่องตัวของเที่ยวบิน รวมทั้งให้
อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ ทั้งนี้ การพัฒนาดังกล่าวต้องสอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน และแผนการพัฒนา
ทางการบินของประชาคมโลก ภายใต้การก ากับขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International 
Civil Aviation Organization: ICAO) โดยบูรณาการการด าเนินงานอย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงคมนาคม
กระทรวงกลาโหม รวมทั้งส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

๓.๑.๕ พัฒนาระบบขนส่งทางน้ า โดย 
๑) ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ท่าเรือภูมิภาคที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยกรมเจ้าท่า องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ การส่งเสริมการตลาด  การ
พัฒนาด้านอุปสงค์ของท่าเรอืชายฝั่งและทา่เรอืแม่น้ าที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์โครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้ลงทุนไปให้สามารถสนับสนุนการเดินทางและขนส่งเช่ือมโยงทางน้ าภายในประเทศรวมทั้งสร้าง
โครงข่ายเช่ือมโยงการขนส่งทางน้ าระหว่างท่าเรือชายฝั่งและท่าเรือหลักภายในประเทศและต่างประเทศ 

๒) ก ากับดูแลการให้บริการของภาคเอกชนผู้รับสัมปทานในท่าเรือน้ าลึกแหลมฉบังให้เป็นไป
ตามสัญญาสัมปทาน และยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้ทัดเทียมกับท่าเรือช้ันน า ในภูมิภาค รวมทั้ง
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เตรียมการพัฒนาขยายขีดความสามารถการให้บริการท่าเรือน้ าลึกแหลมฉบังบนพื้นฐานของกระบวนการมีส่วน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ 

๓.๒ การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
๓.๒.๑ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โดย 
๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมและการพัฒนาบุคลากร 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการเข้าสู่มาตรฐานสากล ยกระดับทักษะขีดความสามารถของบุคลากรในระบบ
ขนส่งให้มีความรู้ความสามารถในองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสามารถปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการบิน จะต้อง
วางแผนพัฒนาก าลังคนร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากลด้านการ
บิน พร้อมทั้งก าหนดแนวทางยกระดับมาตรฐานหลักสูตรและอุปกรณ์การเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา
ต่างๆ ให้สอดคล้องตามข้อก าหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ าองค์กรความร่วมมือด้านการ
บินในกลุ่มสหภาพยุโรป ส านักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา และส านักงานการบินพลเรือนญี่ปุุน 

๒) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมทางราง โดยปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง
ระบบรถไฟฟูาและเครื่องกล รวมทั้งรถไฟฟูา และรถจักรให้เอื้อต่อการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งก าหนดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้แก่ผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถาบัน
ศึกษา พัฒนาศักยภาพบุคลากร ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนทั้งในระดับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ 
ผู้ประกอบการขนาดกลาง และผู้ประกอบการขนาดย่อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง
ภายในประเทศ พร้อมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อลดการน าเข้าจากต่างประเทศ และสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจให้กับประเทศ 

๓) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตช้ินส่วนอากาศยานโดยสนับสนุน
ให้มีการจัดตั้งนิคมศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลการปรับปรุง
กฎหมายและการก าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่สามารถจูงใจให้ผู้ผลิตในต่างประเทศเข้ามาตั้งฐานการ
ผลิตภายในประเทศไทย การพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมการบิน
และการเป็นศูนย์กลางทางอากาศของภูมิภาคในระยะยาว 

๓.๒.๒ พัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง โดย 
๑) เร่งจัดต้ังกรมการขนส่งทางรางเพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแล (Regulatory Unit) ผู้ให้บริการใน

สาขาการขนส่งทางราง ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยและการบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางราง ก าหนด
โครงสร้างอัตราค่าบริการและระดับคุณภาพการให้บริการ ก าหนดมาตรการส่งเสริมการเพิ่มบทบาทของ
ภาคเอกชนในกิจการระบบรางของประเทศ และการคุ้มครองผู้ใช้บริการ รวมทั้งเร่งปรับโครงสร้าง  ของการ
รถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า 

๒) เร่งพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรก ากับดูแลการขนส่งทางอากาศ และการขนส่งทาง
น้ า โดยการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร อุปกรณ์ ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ขนส่งทางอากาศและทางน้ าให้สอดคล้องกับรูปแบบการให้บริการและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป การก ากับ
ดูแลอัตราค่าบริการ คุณภาพการให้บริการ การคุ้มครองผู้บริโภค และความปลอดภัย รวมทั้งพัฒนา
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ความสามารถในการกู้ภัยและการสืบสวนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และก าหนดมาตรการและแนวทางปูองกัน
ผลกระทบสิง่แวดล้อมและเตรียมการเผชิญเหตุฉุกเฉิน เพื่อรักษาคุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการให้
ได้มาตรฐานสากลตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ 

๓) พิจารณาก าหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม (Common Fare) ในระบบขนส่ง
สาธารณะ เพื่อจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มข้ึน รวมถึงการพิจารณากลไกการสนับสนุน
ทางการเงินเพื่อชดเชยผลการด าเนินงานขาดทุนของผู้ให้บริการ (Operator) ในระบบขนส่งสาธารณะที่เป็น
ธรรมระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ โดยอาจพิจารณาจัดตั้งกองทุนระบบขนส่งสาธารณะแทนการให้เงิน
อุดหนุนบริการสาธารณะ (Public Service Obligation: PSO) เพื่อให้สามารถน าค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการ
ในเส้นทางหรือโครงการที่มีก าไรไปชดเชยการใหบ้ริการในเส้นทางหรือโครงการที่มีผลขาดทุน ซึ่งจะน าไปสู่การ
ปฏิรูปการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองได้อย่างยั่งยืน 

๔) ปรับปรุงมาตรการ กฎหมาย และระเบียบทีเ่กี่ยวข้องกบัการขนส่งให้ทันสมัย และลดความ
ซ้ าซ้อน รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายเพื่อสนับสนุนให้ระบบขนส่งทางรางเป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและ
ขนส่งของประเทศ โดยพิจารณาก าหนดมาตรการการลดปริมาณการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลในเขตเมือง 
(Demand Management) เพื่อให้ประชาชนเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มข้ึน 
และการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ถนน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายการบ ารุงรักษาโครงข่ายถนนของภาครัฐ 

๓.๓ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
๓.๓.๑ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้ได้

มาตรฐานสากลและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดย 
๑) ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรมให้ได้

มาตรฐานสากล โดยสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร 
ส่งเสริมความร่วมมือในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการพัฒนาไปสู่ระบบโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานเชิงดิจิทัล สร้างความเป็นมืออาชีพการบริหารแก่องค์กรธุรกิจรองรับการเป็นอุตสาหกรรมระดับ
มาตรฐานสากล ธุรกิจสมัยใหม่ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้านการจัดการ          
โลจิสติกส์ ด้วยการสร้างเครือข่ายและการเช่ือมโยงแหล่งวัตถุดิบ แหล่งผลิต และตลาด เพื่อสนับสนุน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการผลิตและการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมการเตรียมแผนบริหารจัดการ         
โลจิสติกส์ เพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินและการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ 

๒) พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในภาคการเกษตร โดยสนับสนุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการเกษตร สร้างโซ่คุณค่าให้แก่เกษตรกร สถาบัน
เกษตรกร และผู้ประกอบธุรกิจ ตั้งแต่ระดับฟาร์มจนส่งมอบสินค้าเกษตรถึงผู้บริโภค (Logistic Management 
from Farm to Fork) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์การเกษตรให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันใน
ชุมชนหรือระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดโซ่การผลิต อาทิ การสร้างศูนย์รวบรวมคัดแยก ตกแต่งคุณภาพ แปรรูป 
บรรจุภัณฑ์และกระจายผลผลิตของชุมชน 

๓) พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Providers: LSPs) ให้สามารถ
แข่งขันได้ โดยยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์ให้เทียบเคียงผู้ให้บริการโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศ สร้างมาตรฐานการขนส่งสินค้า การประกันภัย และพัฒนาให้บริการโลจิสติกส์ ด้วยเทคโนโลยี
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สารสนเทศ อาทิ ระบบบริหารจัดการขนส่ง ระบบการบริหารจัดการรถเที่ยวเปล่า และระบบตรวจสอบติดตาม
สินค้า ส่งเสริมการสร้างพันธมิตรหรือความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย  และผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมไทย เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ และสนับสนุนมาตรการทางภาษี 
มาตรการทางการเงิน ให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยในการลงทุนและสร้างเครือข่ายธุรกิจในอนุภูมิภาครวมทั้ง
ผลักดันให้มีการจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษานักลงทุนไทยในต่างประเทศเพื่อให้บริการข้อมูลและค าแนะน าแก่
ภาคเอกชนไทยในการลงทุนและการประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ 

๔) ส่งเสริมให้มีการลงทุนอุตสาหกรรมสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ด้านโลจิสติกส ์โดยใช้มาตรการทางการเงนิหรือมาตรการส่งเสริมการลงทุน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ของประเทศ อาทิ ระบบบริหารจัดการและติดตามการขนส่งสินค้า 
อุปกรณ์ยกขน และอุปกรณ์ซ่อมบ ารุงที่ใช้ในกิจกรรมโลจิสติกส์ 

๓.๓.๒ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการค้าให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการค้าโลก โดยการจัดต้ังหน่วยงานบริหารจัดการส่วนกลางของระบบ NSW ท าหน้าที่พัฒนา บริหาร
จัดการ และดูแลระบบส่วนกลางในการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐ (G2G) และระหว่างภาครัฐและเอกชน
(G2B) โดยเร็ว สนับสนุนการปรับลดข้ันตอนกระบวนการน าเข้าส่งออก ข้ันตอนกระบวนการท างานของ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับการน าเข้าสง่ออก การออกใบอนุญาตและใบรบัรอง โดยเฉพาะสินค้าน าร่อง ๕ ชนิด 
ได้แก่ น้ าตาล ข้าว ยางพารา สินค้าแช่แข็ง และวัตถุอันตราย และเร่งรัดการพัฒนาระบบ NSW ให้สมบูรณ์ 
สามารถเช่ือมโยงระบบเครือข่ายข้อมูลในกระบวนการน าเข้าส่งออกและโลจิสติกส์ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ใน
ลักษณะเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน (G2B) รวมทั้งปรับปรุงกฎหมาย
และกฎระเบียบและกลไกขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องในการอ านวยความสะดวกทางการค้าและสนับสนุนกิจกรรมโลจิ
สติกส์ โดยเฉพาะที่ประตูการค้าส าคัญ อาทิ ท่าเรือ ท่าอากาศยาน และด่านชายแดน และผลักดันการออก
กฎหมายบังคับใช้ในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ 

๓.๓.๓ พัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการก าลังคนด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของภาคธุรกิจ โดยเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงานโดยหน่วยงานภาครัฐร่วมด า เนินการกับ
ภาคเอกชนในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาสาขาโลจิสติกส์ระดับอาชีวะศึกษาและระดับปริญญา ฝึกอบรม
วิชาชีพเฉพาะหรือเทคนิคเฉพาะด้าน และส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนในการฝึกอบรมในระดับ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้ก าลังคนด้านโลจิสติกส์มีคุณภาพ มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการภาคธุรกิจ 

๓.๓.๔ บริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ โดย
เน้นการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ติดตาม
การเปลี่ยนแปลงด้านข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับทวิภาคี พหุภาคีในภูมิภาคและ
นานาชาติที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาโลจิสติกส์ อาทิ ความตกลงด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้าของ
องค์การการค้าโลก (WTO Trade Facilitation Agreement) และข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้น    
แปซิฟิค (Trans-Pacific Partnership: TPP) เพื่อเป็นข้อมูลส าคัญในการเตรียมการปรับปรุงและวางแผนการ
พัฒนา รวมทั้งการจัดท าฐานข้อมูลและระบบตัวช้ีวัดที่มีประสิทธิภาพ อาทิ ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม หรือพาณิชย์ 

 



 หน้า 77 
 

๓.๔ การพัฒนาด้านพลังงาน 
๓.๔.๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดย 
๑) พัฒนามาตรการสนับสนุนด้านการเงินและสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของภาคอุตสาหกรรม ภาคขนส่ง ภาคธุรกิจ และภาคครัวเรือน อาทิ มาตรการหรือโครงการ  เพื่อ
ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน และมาตรการส่งเสริมการใช้ระบบขนสง่สาธารณะและระบบรางที่มอียู่ในปัจจุบัน
ให้เพิ่มมากข้ึน รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจ และรณรงค์สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง 

๒) ปรับปรุงโครงสรา้งราคาพลังงานใหส้ะทอ้นต้นทุนที่แทจ้รงิ เป็นธรรม และพัฒนากลไกด้าน
ภาษี เพื่อน ามาใช้ในการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างประหยัด 

๓) บังคับใช้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคาร (Building Energy 
Code: BEC) ส าหรับอาคารใหม่ และเกณฑ์มาตรฐานการประหยัดพลังงานส าหรับผู้ผลิตและจ าหน่ายพลังงาน 
(Energy Efficiency Resources Standard: EERS) รวมทั้งก าหนดนโยบายและมาตรการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานไฟฟูาที่ชัดเจนในการสนับสนุนและรองรับการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟูา เพื่อเตรียมความพร้อม
โครงสร้างพื้นฐานรองรับการใช้ยานยนต์ไฟฟูาอย่างกว้างขวางในอนาคต 

๔) ส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประหยัดพลังงานและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ส าหรับเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ ในกระบวนการผลิต การด าเนินธุรกิจ และการ
ด ารงชีวิต เพื่อพัฒนาไปสู่การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ครอบคลุมทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาค
ครัวเรือน และส่งเสริมให้เกิดการน าไปใช้อย่างแพร่หลาย รวมทั้งก าหนดมาตรการควบคุมการใช้งานเครื่องจักร 
วัสดุ อุปกรณ์ ที่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านระบบ
โครงข่ายไฟฟูาอัจฉริยะ (Smart Grid) ให้ครอบคลุมทั้งระบบผลิต ระบบส่ง ระบบจ าหน่าย และผู้ใช้ไฟฟูา 
เพื่อให้สามารถน าผลการด าเนินการไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ 

๓.๔.๒ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน โดย 
๑) จัดหาก าลังผลิตไฟฟูาให้มีการกระจายประเภทเช้ือเพลิง (Fuel Diversification) ที่ใช้ใน

การผลิตกระแสไฟฟูาตามกรอบประมาณการสัดส่วนการใช้เช้ือเพลิงของแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟูาของ
ประเทศไทยตามศักยภาพเชิงพื้นที่ พัฒนาระบบส่งและระบบจ าหน่ายไฟฟูาให้มีขีดความสามารถในการรองรับ
ปริมาณพลังไฟฟูาที่ผลติได้ตามศักยภาพและสอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้ไฟฟูาของแต่ละพื้นที่ รวมถึง
สอดคล้องกับปริมาณไฟฟูาที่มีอยู่แล้วในระบบ รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการก าหนดโครงสร้างอัตราค่า
ไฟฟูารายพื้นที่ เพื่อสะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงโดยเปรียบเทียบกับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟูาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

๒) ส ารวจและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมใหม่ และผลักดันการใช้ประโยชน์ ก๊าซธรรมชาติในอ่าว
ไทยให้คุ้มค่าเต็มศักยภาพ รวมทั้งพัฒนาโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ท่าเรือรับก๊าซธรรมชาติเหลว ( LNG 
Terminal) อย่างเหมาะสมและรองรับนโยบายส่งเสริมการแข่งขัน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการให้บริการขนส่ง
ก๊าซธรรมชาติทางท่อแก่บุคคลที่สาม (Third Party Access: TPA) ในราคาที่เป็นธรรม และเพิ่มการลงทุนใน
ระบบโครงสรางพื้นฐานน้ ามันเช้ือเพลิงโดยการพัฒนาระบบการขนสงน้ ามันทางทอ 
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๓.๔.๓ เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงาน
สะอาดโดย 

๑) พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน เพื่ อน ามาใช้ในการ
วางแผนและเตรียมความพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับพลังงานทดแทนที่จะเกิดข้ึนอย่างกว้างขวาง
ในอนาคต โดยค านึงถึงการสร้างมาตรฐานและก ากับดูแลความปลอดภัยด้านพลังงาน ตลอดจนการให้ความรู้
กับประชาชนเกี่ยวกับพลังงานทดแทนอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง 

๒) ประเมินมาตรการและกลไกการส่งเสริมการผลิตไฟฟูาจากพลังงานทดแทนในรูปแบบ 
Feed in Tariff (FiT) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการส่งเสริมอื่นๆ โดยค านึงถึงการก าหนดต้นทุนที่
เหมาะสมและเป็นธรรมทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค และสร้างกลไกในการวางแผนร่วมกันระหว่างภาครัฐ  และ
ภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนให้เกดิการผลติและใช้พลงังานทดแทนและพลังงานทางเลอืกตามเปูาหมายแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ตั้งแต่ข้ันการจัดหา การเตรียมวัตถุดิบ การขนส่ง ระบบการจัดการ 
จนถึงการผลิตพลังงานข้ันสุดท้าย 

๓) ส่งเสริมการผลติและการใช้เช้ือเพลิงชีวภาพ (Biofuel) ในภาคการขนส่ง โดยใช้กลไกตลาด
ในการผลักดันให้เช้ือเพลิงชีวภาพมีราคาที่แข่งขันได้กับเช้ือเพลิงฟอสซิล ตลอดจนส่งเสริมการผลิตพลังงาน
ทดแทนทั้งการผลิตไฟฟูาและความร้อนเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ และครัวเรือน 

๔) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานลม พลังงานน้ า ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พืชพลังงาน และขยะ ให้สามารถลดต้นทุนการผลิตและมีความ
คุ้มค่าเชิงพาณิชย์ 

๓.๔.๔ ปรับปรุงและพัฒนาการก ากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบอย่างถูกต้องเหมาะสม มีธรรมาภิบาล และทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในตลาดพลังงาน 
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมพลังงานในอนาคต และเตรียมความพร้อมสู่การเปิด
เสรีในภาคพลังงาน ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับ การจัดหาพลังงานจากแหล่งต่าง 
ๆ และการก าหนดโครงสร้างราคาพลังงานที่สะท้อนต้นทุน และเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการพลังงาน 
และผู้บริโภค 

๓.๔.๕ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การซื้อขายพลังงานและเพิ่มโอกาสของไทยในการ
พัฒนาพลังงานในภูมิภาคอาเซียน โดย 

๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานในประเทศ ทั้งในด้านคุณภาพ ความเช่ือถือได้ และ
ประสิทธิภาพ ให้สามารถรองรับการเช่ือมโยงโครงข่ายพลังงานกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนรวมทั้งปรับปรุง
กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ให้สามารถรองรับการเป็นศูนย์การซื้อขายพลังงานในภูมิภาคอาเซียน และเพิ่ม
โอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานของไทย 

๒) ผลักดันการสร้างความร่วมมือด้านพลังงานในภูมิภาคให้สามารถพัฒนาโครงข่ายไฟฟูาและ
ก าหนดคุณภาพน้ ามันส าเร็จรูปรว่มกัน เพื่อขยายโอกาสในการลงทนุ รวมถึงให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อน
บ้านในการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน โดยพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านพลังงานในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนตามความเหมาะสม เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ 
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๓) ส่งเสริมและผลักดันให้รัฐวิสาหกิจด้านพลังงานของไทยน าความรู้และความเช่ียวชาญไป
ลงทุน ขยายศักยภาพทางธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานภายในประเทศ
บูรณาการการท างานร่วมกัน เพื่อขยายช่องทางธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านและสนับสนุนการเป็นศูนย์การซื้อ
ขายพลังงานในภูมิภาคอาเซียน 

๓.๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
๓.๕.๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ โดย 
๑) พัฒนาโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูงทั้งระบบสายและไร้สายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 

และจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
ได้อย่างทั่วถึง 

๒) พัฒนาโครงข่ายวงจรสื่อสารระหว่างประเทศทั้งภาคพื้นดิน เคเบิลใต้น้ า  ดาวเทียม และ
พัฒนาโครงข่ายเช่ือมโยงประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน รวมทั้งบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ต าแหน่งวงโคจร 
และคลื่นความถ่ีทั้งในเชิงพาณิชย์และบริการสาธารณะ เพื่อสร้างมั่นคงและประสิทธิภาพให้แก่ ระบบการเช่ือม
สัญญาณระหว่างประเทศ 

๓) บริหารจัดการเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและสื่อสารมวลชนให้มีการ 
บูรณาการใช้โครงข่ายและอุปกรณ์ร่วมกัน และจัดท าแผนการจัดสรรคลื่นความถ่ีที่ไม่ได้ใช้งานและใกล้สิ้นสุด
สัญญาสัมปทานให้ชัดเจน เพื่อให้การใช้ทรัพยากรของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และลดความซ้ า ซ้อน 
และค่าใช้จ่ายในการลงทุน 

๓.๕.๒ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ โดย 
๑) ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท าธุรกิจให้เป็นระบบดิจิทัล 

โดยจัดท าแพลตฟอร์ม (Platform) ธุรกิจดิจิทัล พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ในภาคเกษตร     
ภาคการผลิต และภาคธุรกิจ การสร้างร้านค้าและมาตรฐานสินค้าออนไลน์ ส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการ
ดิจิทัลรุ่นใหม่ (Start up) ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน 

๒) พัฒนาระบบมาตรฐานรหัสของสินค้าและบริการของประเทศไทยให้เกิดความน่าเช่ือถือ 
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับกับการท าธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)   
การบริหารห่วงโซ่อุปทานทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Supply Chain) และการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์        
(e-Payment) 

๓.๕.๓ ส่งเสริมนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกาศของ
ไทย โดย 

๑) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านโทรคมนาคม ให้สามารถน าไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 
โดยเฉพาะนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายความเร็วสูง ระบบซอฟต์แวร์  
(Software) อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ ระบบสื่อสารความเร็วสูง ระบบดาวเทียม และเทคโนโลยีอวกาศ และ    
ภูมิสารสนเทศ 

๒) พัฒนาบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ
รองรับต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต 
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๓.๕.๔ สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยจัดตั้งศูนย์การเฝูาระวังและรับมือภัย
คุกคามทางไซเบอร์เพื่อดูแลปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
โดยเฉพาะความมั่งคงปลอดภัยในภาคการเงิน และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

๓.๕.๕ ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนากิจการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
อาทิ กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย การก าหนดมาตรฐานระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนทางออนไลน์
ระเบียบการใช้สิทธิแห่งทางในการพัฒนาและขยายโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม รวมทั้งการจัดตั้งองค์กร
ภาคเอกชนในรูปแบบสภาวิชาชีพดิจิทัล เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทลัในสว่นของภาคเอกชนที่
เช่ือมโยงกับภาครัฐ 

๓.๖ การพัฒนาระบบน้ าประปา 
๓.๖.๑ พัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง โดย 
๑) จัดให้มีแผนแม่บทการให้บริการน้ าประปาระดับภาคในระยะยาวทั้งในด้านการพัฒนา

แหล่งน้ าดิบ ระบบผลิต ระบบท่อส่งน้ า ระบบจ าหน่ายน้ า และประมาณการความต้องการใช้น้ า เพื่อใช้เป็น
กรอบในการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ และเป็นแนวทางการ
ด าเนินงานในการจัดหาน้ าประปาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง 

๒) ขยายก าลังการผลิต โครงข่ายท่อส่งน้ าและจ าหน่ายน้ า ให้สามารถรองรับกับปริมาณความ
ต้องการใช้น้ าที่จะเพิ่มข้ึนในอนาคต โดยให้ความส าคัญกับพื้นที่ในเขตภูมิภาคที่มีความพร้อมด้านแหล่งน้ า แต่
ประชาชนยังไม่ได้รับบริการน้ าประปาส าหรับใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ พื้นที่ท่องเที่ยว และพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

๓) จัดหาน้ าสะอาดและก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้เพียงพอต่อความจ าเป็นข้ันพื้นฐานให้
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน โดยให้ความส าคัญกับหมู่บ้านในชนบทที่ยังไม่มีน้ าสะอาดหรือระบบประปาส าหรับใช้
อุปโภคบริโภคและมีความพร้อมด าเนินการเป็นล าดับแรก 

๓.๖.๒ การบริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม โดย 
๑) จัดท าแผนบริหารจัดการด้านการใช้น้ าของกลุ่มผู้ใช้น้ าประปาประเภทต่างๆและใช้

มาตรการ 3R (Reduce Reuse และ Recycle) และการจัดเก็บค่าน้ าเสยี เพื่อปรับเปลีย่นพฤติกรรม และสร้าง
จิตส านึกให้มีการใช้น้ าอย่างประหยัดในภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม 

๒) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐด าเนินการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ช่วยพัฒนากระบวนการผลิตน้ า โดยเฉพาะการใช้น้ าทะเลผลิตน้ าประปาด้วยต้นทุนที่ต่ าลง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบส่งน้ า การสร้างนวัตกรรมใหม่หรืออุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดน้ าในภาคครัวเรือน ธุรกิจ และ
อุตสาหกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในกิจการประปาทั้งเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 

๓.๖.๓ ลดอัตราน้ าสูญเสียในเชิงรุกควบคู่กับการบ ารุงรักษาเชิงปูองกันของระบบประปาทั่ว
ประเทศ โดย 

๑) จัดท าแผนลดอัตราน้ าสูญเสีย ในพื้นที่เขตภูมิภาคที่ระบบประปามีอัตราน้ าสูญเสียสูง โดย
ก าหนดพื้นที่ด าเนินการ เปูาหมายการลดน้ าสูญเสีย ดัชนีช้ีวัด ขอบเขตของแผนงาน แผนการลงทุนรายปีให้มี
ความชัดเจนและตรวจสอบได้รวมทัง้ศึกษาระดับอัตราน้ าสูญเสียทีเ่หมาะสมกับประเทศไทยโดยศึกษาวิธีการลด
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น้ าสูญเสียในเชิงกายภาพควบคู่กับต้นทุนการผลิตน้ าประปา เพื่อให้การบริหารจัดการน้ าสูญเสียอยู่ในระดับที่
เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 

๒) สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินการลดน้ าสูญเสียกับภาครัฐ และถ่ายทอดความรู้
ทางวิชาการระหว่างบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในเขต
ภูมิภาคเพื่อให้ความช่วยเหลือทั้งในระดับวิชาการและระดับปฏิบัติการในการลดน้ าสูญเสีย 

๓) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการลดน้ าสูญเสียที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการแรงดันน้ า คู่ขนานไปกับการลดน้ าสูญเสียให้อยู่ในระดับตาม
เปูาหมายที่ก าหนด 

๓.๖.๔ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกิจการประปา โดยแยกบทบาทของหน่วยงานต่างๆ  ที่
เกี่ยวข้องให้ชัดเจนระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย หน่วยงานก ากับดูแลการประกอบกิจการประปาที่เป็น
เอกภาพ และหน่วยงานให้บริการ ควบคู่กับการออกกฎหมายการจัดตั้งองค์กรก ากับดูแลกิจการประปาใน
ภาพรวมของประเทศให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๒ เพื่อน าไปสู่การให้การบริการน้ าประปาที่มีประสิทธิภาพทั้ง
ในด้านการกระจายบริการไปยังประชาชนทุกระดับ คุณภาพน้ าที่เช่ือถือได้ และการก าหนดโครงสร้างอัตราค่า
น้ าที่เป็นธรรมระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 

8) ยุทธศาสตร์ท่ี ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้ัน

ก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเปูาหมาย 
๑.๒ เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงและน าเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน

และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
๑.๓ เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
๑.๔ เพื่อบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้

สามารถด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 
๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เปูาหมายที่ ๑ เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
ตัวช้ีวัด ๑.๑ สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มสู่ร้อยละ ๑.๕ ของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ตัวช้ีวัด ๑.๒ สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ เพิ่มเป็น ๗๐:๓๐ 
ตัวช้ีวัด ๑.๓ สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเปูาหมายของ

ประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน 
เพิ่มเป็น ๕๕ : ๒๕ : ๒๐ 

ตัวช้ีวัด ๑.๔ จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น ๒๕ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ 
คน 
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เปูาหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ตัวช้ีวัด ๒.๑ อันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และด้าน
เทคโนโลยีจัดโดย IMD อยู่ในล าดับ ๑ ใน ๓๐ 

ตัวช้ีวัด ๒.๒ ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของผลงานทั้งหมด 

ตัวช้ีวัด ๒.๓ มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา มี
จ านวนเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี 

ตัวช้ีวัด ๒.๔ นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เอง
ภายในประเทศ มีจ านวนเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า ๑ เท่าตัว 

๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  และ

เชิงสังคม โดย 
๓.๑.๑ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง อาทิ กลุ่ม

อาหารและเกษตร การแพทย์ สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมสรา้งสรรค์และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจ
ใหม่ โดยจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและต่อเนื่องส าหรับการต่อยอดงานวิจัยเชิงลึกเพื่อสร้างนวัตกรรมตลอด
ห่วงโซ่การวิจัย และให้ความส าคัญกับการท าวิจัยในข้ันประยุกต์และทดลองเพิ่มข้ึน ทั้งการจัดท าผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ การท าวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานน าร่อง เพื่อให้สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน 

๓.๑.๒ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่น าสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ได้แก่
เทคโนโลยีทางการแพทย์ครบวงจร เทคโนโลยีชีวภาพ (ยาชีววัตถุ เภสัชพันธุศาสตร์ อาหารแปรรูป เช้ือเพลิง
ชีวภาพและเคมีชีวภาพ พลังงานทางเลือก) หุ่นยนต์และเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ยานยนต์สมัยใหม่ (รถยนต์
ไฟฟูา รถยนต์ไฮบริด) ระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เช่ือมต่อและ
บังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และเทคโนโลยีระบบรางและการบิน โดยให้
ความส าคัญกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) หรือการเข้า
ครอบครอง/รับช่วงต่อในเทคโนโลยีใหม่ที่มีความน่าจะเป็นไปได้ในตลาดโลกผ่านกลไกกองทุนเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเปูาหมาย กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่จะจัดต้ังข้ึน และ/หรือ ภาครัฐเป็นผู้ลงทุนหลักในเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยส าคัญ รวมถึงการพัฒนาในลักษณะวิศวกรรมย้อนกลับ ตลอดจนการก าหนดให้โครงการลงทุนขนาด
กลางและขนาดใหญ่ของประเทศต้องเช่ือมโยงกับการส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมในประเทศ 

๓.๑.๓ ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยี
เพื่อผู้พิการ เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน อุปกรณ์และเครื่องมือทางการ
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แพทย์) โดยอาศัยกลไกการด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย  ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนหรือชุมชน 

๓.๑.๔ เร่งรัดการถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรรายย่อยวิสาหกิจ
ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านกลไกเครือข่ายสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยและหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน โดยมีนักถ่ายทอดเทคโนโลยีมืออาชีพเข้ามาช่วยด าเนินการ 

๓.๑.๕ พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย โดยใช้กลไกระบบบัญชีนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ไทยที่น าไปสู่การจดัซื้อจดัจ้างได้อย่างแท้จรงิเพื่อเสรมิสร้างโอกาสการพฒันาเทคโนโลยีของประเทศ
และทดแทนการน าเข้า 

๓.๑.๖ เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพสอดคล้อง
มาตรฐานสากล สามารถน าไปสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มได้ รวมถึงมีฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาที่
สะดวกต่อการเข้าถึง ใช้งานง่าย และสืบค้นได้ทั่วโลก เพื่อประกอบการวิเคราะห์และติดตามเทคโนโลยี 

๓.๒ พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
๓.๒.๑ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและร่วมก าหนดทิศ

ทางการพัฒนานวัตกรรมกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ภาครัฐ และภาคสังคมหรือชุมชน โดยปรับกฎ 
ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรค รวมทั้งมีมาตรการจูงใจ อาทิ ปรับกฎระเบียบให้สามารถสนับสนุนทุน
วิจัยในภาคเอกชน การส่งเสริมให้เอกชนรับจ้างท าวิจัยของภาครัฐได้ และการร่วมทุนในการพัฒนาเทคโนโลยี
แบบก้าวกระโดดบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมรับความเสี่ยงและร่วมรับภาระค่าใช้จ่าย 

๓.๒.๒ ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้
เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย โดยมีมาตรการจูงใจในรูปแบบต่างๆ อาทิ กองทุน 
มาตรการภาษี เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า เพื่อให้ภาคการผลิตและบริการมุ่งสร้างนวัตกรรมในธุรกิจและองค์กร เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน 

๓.๒.๓ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนส าหรับธุรกิจเกิดใหม่และวิสาหกิจขนาดกลาง และ
ขานดย่อม (SMEs) ที่ต้องการพัฒนาหรือท าธุรกิจฐานเทคโนโลยี และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงนักวิจัย  และ
ทรัพยากรวิจัยของสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย รวมทั้งการเข้าถึงบริการทางเทคโนโลยีต่างๆ ได้โดยง่าย
และสะดวก  

๓.๒.๔ สร้างบรรยากาศและสภาวะที่เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ลงสู่พื้นที่และชุมชน ทั้งการพัฒนาแหล่งเรยีนรู้ การจัดให้มีเวทีหรือช่องทางการพัฒนาและแสดงออกของนักคิด
และนักสร้างสรรค์ และเสริมสร้างต้นแบบที่เหมาะสม รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมและ
ตัวอย่างความส าเร็จในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยจูงใจให้มีการน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

๓.๒.๕ รณรงค์ปลูกฝังวัฒนธรรมการวิจัยและค่านิยมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
รวมทั้งวิธีคิดของคนในสังคมให้ใช้หลักตรรกะในการตัดสินใจ ผ่านทางสื่อและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งมีกลไก
ส่งเสริมการด าเนินงานให้ความรู้และบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ 

๓.๓ พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
๓.๓.๑ ด้านบุคลากรวิจัย 
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๑) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์ (Science: S) เทคโนโลยี (Technology: T) วิศวกรรมศาสตร์ 
(Engineering: E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics: M)) ด้วยการสร้างสิ่งจูงใจ สร้างแรงบันดาลใจ สนับสนุน
ทุนการศึกษา ฯลฯ เพื่อเพิ่มจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและพัฒนาระบบการ
เรียนการสอนที่เช่ือมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในสถานศึกษา 
รวมทั้งเร่งผลิตก าลังคนและครูวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ 

๒) เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในสาขาวิศวกรรมการผลิตข้ันสูง 
แพทยศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักออกแบบ และในสาขาที่ขาดแคลนและสอดคล้องกับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมเปูาหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นนักบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม นักถ่ายทอดเทคโนโลยี นักประเมินผล และ
บุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจน และพัฒนาตลาด
รองรับงานส าหรับบุคลากรวิจัย ด้วยการก าหนดเป็นเงื่อนไขให้โครงการลงทุนขนาดกลางและขนาดใหญ่จะต้อง
มีการท าวิจัยรองรับการด าเนินโครงการ 

๓) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยีเข้าใจตลาดและรูปแบบ
การท าธุรกิจ และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งเข้าถึงและเข้าใจความต้องการของผู้ใช้
ประโยชน์ โดยใช้หลักการตลาดน างานวิจัย เพื่อให้สามารถประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนวิจัย และได้
งานวิจัยที่มีคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

๔) ดึงดูดบุคลากรผู้เช่ียวชาญ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศที่มีผลงานเป็นที่
ยอมรับในสาขาอุตสาหกรรมเปูาหมายของไทยให้มาท างานในสถาบันวิจัยของภาครัฐ และภาคเอกชนใน
ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยและพัฒนาของประเทศและใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อ
สนับสนุนภาคการผลิตและภาคบริการในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ 

๓.๓.๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการวิจัยเพื่อรองรับเทคโนโลยีส าคัญๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ อาทิ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีกราฟิน (Graphene) เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีที่
รองรับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างประชากรและเพิ่มคุณภาพชีวิต (เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ) 
เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เทคโนโลยีการขนส่งและโลจิสติกส์ เทคโนโลยีด้านพลังงานสีเขียว 
เทคโนโลยีแห่งอนาคต รวมทั้ง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนา
อุตสาหกรรมอวกาศ ตลอดจนมีการพัฒนาข้อมูลดัชนีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และฐานข้อมูล
งานวิจัยที่ทันสมัย สะดวกต่อการเข้าถึง และใช้งานได้ง่าย 

๒) ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด โดยสนับสนุนให้เกิดการลงทุนจัดต้ังศูนย์วิจัยพัฒนาในประเทศด้วยการก าหนดเขต
พื้นที่การส่งเสริม และมีมาตรการจูงใจที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการด าเนินการวิจัยและ
พัฒนาร่วมกับหน่วยงานวิจัย/นักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์วิจัย พัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมเปูาหมายของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการแปลงนิคมอุตสาหกรรมให้เป็นอุทยานธุรกิจ
วิทยาศาสตร์ หรือส่งเสริมให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนนิคมอุตสาหกรรมธุรกิจวิทยาศาสตร์ ตลอดจนเร่งพัฒนาและ



 หน้า 85 
 

ประชาสัมพันธ์อุทยานวิทยาศาสตร์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค และสถาบันวิจัยต่างๆ ให้มีการวิจัยที่เข้มแข็ง
พร้อมเป็นกลไกช่วยแก้ไขปัญหาให้ภาคการผลิตและบริการ และเช่ือมโยงการท า งานร่วมกันระหว่างภาค
วิชาการกับภาคเอกชน และภาคสังคม 

๓) ส่งเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน และระบบมาตรวิทยาแห่งชาติทั้งด้านการ
วัด การสอบเทียบ การก าหนดและรับรองมาตรฐานที่สอดคล้องกับสากล รวมทั้งเร่งยกระดับและส่งเสริมการ
จัดต้ังศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ/สอบเทียบ/ห้องปฏิบัติการของภาคเอกชนให้ได้มาตรฐานสากล ผ่านการสนับสนุน
ทางการเงินและการจูงใจในรูปแบบที่เหมาะสม 

๔) เร่งสร้างความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มศักยภาพของภาครัฐ ทั้งการ
เข้าถึงและเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ และการเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐ โดยสาธารณะ 
ตลอดจนการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐาน (Government Service Platform) และการพัฒนา
แอปพลิเคช่ันภาครัฐที่สามารถใช้งานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ 

๕) สนับสนุนเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ และหลากหลายเพื่อเป็นกลไกระดมทุนที่ช่วยกระตุ้น
การสร้างสรรค์นวัตกรรม และผลักดันผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ อาทิ ระบบเงินร่วมลงทุน กองทุนการระดมทุน
ผ่านตลาดหลักทรัพย์ 

๖) สนับสนุนให้เกิดการร่วมท างานและแบ่งปันทรัพยากรด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ และ
ห้องปฏิบัติการทดลองระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน 

๗) ผลักดันและเร่งรัดให้มกีฎหมายเพื่อสง่เสรมิการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ได้แก่ 
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับทุน
สนับสนุนของรัฐสามารถได้รับสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและน าผลงานวิจัยและ เทคโนโลยีกราฟิน 
(Graphene) คือ เทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์แห่งอนาคตที่จะมีบทบาทส าคัญต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
การแพทย์และพลังงาน เทคโนโลยีไปถ่ายทอดสู่ภาคการผลิตและบริการได้อย่างคล่องตัว หรือรัฐสามารถเรียก
คืนสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยเพื่อความจ าเป็นด้านความมั่นคงหรือประโยชน์สาธารณะหากไม่มีการ
น าไปใช้ประโยชน์ในระยะเวลาอันสมควร 

๓.๓.๓ ด้านการบริหารจัดการ 
๑) ส่งเสริมการปรับโครงสร้างและบทบาทของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการด า เนินงานทั้งหน่วยงานที่
ก าหนดนโยบาย หน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย หน่วยงานวิจัยหลัก และหน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
หน่วยงานจัดการความรู้จากการวิจัย ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความทับซ้อนในการด าเนินงานสร้างความชัดเจนใน
อ านาจหน้าที่และการบรหิารจัดการ รวมทั้งบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการขับเคลือ่น
งานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ 

๒) ปรับระบบการบริหารจัดการงบประมาณจากการจัดสรรตามภารกิจ ไปสู่การจัดสรรตาม
แผนงาน/โครงการ เพื่อให้เกิดการบูรณาการแผนงาน/โครงการและงบประมาณระหว่างหน่วยงานต่างๆ และ
พัฒนาไปสู่การจัดสรรตามผลงาน โดยมีกลยุทธ์ต่อยอดไปสู่เปูาหมายที่ตั้งไว้หรือกลยุทธ์การยุติที่เหมาะสม 
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๓) จัดให้มีระบบประเมินความสามารถด้านนวัตกรรมของสถาบันวิจัย ทั้งด้านการสร้าง
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการ และด้านอื่นๆ รวมถึง
การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยส าคัญของประเทศ โดยมีการรายงานผลต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

๔) สนับสนุนการจัดท าแผนที่น าทางด้านเทคโนโลยี(Technology Roadmap) และ
แผนปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมรายสาขา เพื่อจัดล าดับกิจกรรมวิจัยและพัฒนาส าหรับอุตสาหกรรม และ
เทคโนโลยีเปูาหมายที่ต้องพัฒนารายสาขา อาทิ สาขาการเกษตร สาขาอุตสาหกรรม สาขาการท่องเที่ยว สาขา
กีฬาที่เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพื่อน า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรมไปสู่การขับเคลื่อนประเทศในมิติต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง 

๕) สนับสนุนให้มีการท าวิจัยที่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่ เพื่อ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยและพัฒนาของ
ท้องถ่ิน และน างานวิจัยไปช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและแก้ปัญหาต่างๆ โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนาที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ และภาคชุมชนและสังคม 

๖) ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  วิจัย และ
นวัตกรรมเชิงลึก ผ่านทางกลไกที่มีอยู่อาทิ เสริมสร้างศักยภาพของสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และ
นวัตกรรม เพื่อให้เป็นที่รวมของผู้เช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ ในการให้
ค าปรึกษาและข้อแนะน าการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศแก่รัฐบาล
และสาธารณะ ส่งเสริมการทูตวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรมทั้งในเชิงนโยบายและการน าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับประเทศต่างๆ 

9) ยุทธศาสตร์ท่ี ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากขึ้น 
๑.๒ เพื่อพฒันาเมอืงศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยูส่ าหรับคนทกุกลุม่ 
๑.๓ เพื่อพฒันาและฟื้นฟูพื้นที่ฐานเศรษฐกจิหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ

เพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
๑.๔ เพื่อพฒันาพื้นทีเ่ศรษฐกจิใหม่ให้สนบัสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ

การพัฒนาในพื้นที่อย่างยัง่ยืน 
๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เปูาหมายที่ ๑ ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น 
ตัวช้ีวัด ๑.๑ ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง 
ตัวช้ีวัด ๑.๒ สัมประสทิธ์ิการกระจายรายได้ระดบัภาคลดลง 
เปูาหมายที่ ๒ เพิ่มจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมอืงน่าอยู่ส าหรบัคนทุกกลุ่มใน

สังคม 
ตัวช้ีวัด เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพฒันาเป็นเมอืงน่าอยู่เพิม่ขึ้น 
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เปูาหมายที่ ๓ พื้นที่ฐานเศรษฐกจิหลักมรีะบบการผลิตทีม่ีประสทิธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัด ๓.๑ ค่าเฉลี่ยสารอินทรียร์ะเหยง่ายในพื้นที่อุตสาหกรรมหลักบริเวณมาบตาพุดไม่เกิน
เกณฑ์มาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด ๓.๒ ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกบัผลกระทบจากการประกอบการในพื้นทีล่ดลง 
เปูาหมายที่ ๔ เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 
ตัวช้ีวัด ๔.๑ มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพเิศษชายแดนเพิ่มข้ึนรอ้ยละ ๒๐ 
ตัวช้ีวัด ๔.๒ สถานประกอบการทีจ่ดทะเบียนในพื้นทีเ่ศรษฐกิจใหม่เพิม่ขึ้น 
๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ การพัฒนาภาคเพือ่สร้างโอกาสทางเศรษฐกจิให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
๓.๑.๑ ภาคเหนือ : พัฒนาใหเ้ป็นฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์มลูค่าสูง 
๑) พัฒนาการท่องเที่ยวใหม้ีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกจิบริการต่อเนือ่งกบัการท่องเที่ยว

บริการสุขภาพและการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่สร้างมลูค่าเพิม่สงู 
(๑) พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ได้แก่ ๑.๑) กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่ม

ชาติพันธ์ุ ในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยน าความโดดเด่นของอารยธรรมล้านนาซึ่งมีเอกลักษณ์ด้าน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา พัฒนาสู่สินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ๑.๒) กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก 
ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและก าแพงเพชร โดยฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว
เช่ือมโยงระหว่างอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร และเช่ือมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นที่ใกล้เคียง ๑.๓) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน 
เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ า นวยความ
สะดวกในการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 

(๒) พัฒนายกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มเปูาหมายเฉพาะในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน และน่าน ได้แก่ การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและผจญภัย 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวพ านักระยะยาว และการท่องเที่ยวแบบพักผ่อน โดยสร้างกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว และพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกที่สอดคล้องตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว ตลอดจน
ส่งเสริมช่องทางการตลาดโดยใช้อินเทอร์เน็ต 

(๓) สนับสนุนเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและธุรกิจด้านอาหารและสินค้าเพื่อสุขภาพ 
บริการทางการแพทย์และสุขภาพ บริการการศึกษานานาชาติรวมทั้งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ โดยเฉพาะกลุ่ม
ดิจิทัล ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมและบริการเปูาหมายที่มีศักยภาพสูงของภาค โดยให้ความส าคัญกับการน านวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการให้มีความแตกต่างโดดเด่น สามารถตอบสนองต่อตลาด
เปูาหมายเฉพาะ 

๒) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้แนวคิดเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีความหลากหลายสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด 
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(๑) พัฒนาให้ภาคเหนือตอนบนเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และภาคเหนือตอนล่าง
เป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยในรูปแบบฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ โดยส่งเสริมการลดใช้สารเคมีในภาค
เกษตรเพื่อปรับระบบการผลิตจากเกษตรเคมีไปสู่การผลิตตามแนวทางเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
สนับสนุนการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ในกระบวนการผลิตรวมถึงสนับสนุนการ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการวางแผนการผลิตและการสร้างเครือข่ายการตลาดให้มีประสิทธิภาพ 

(๒) ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรในพื้นที่ที่เป็น
แหล่งผลิตที่ส าคัญ โดยสนับสนุนให้เชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง ล าพูน เป็นพื้นที่หลักในการแปรรูปพืชผัก ผลไม้
และสมุนไพร ในขณะที่ พิจิตร ก าแพงเพชรและนครสวรรค์เป็นพื้นที่หลักในการแปรรูป ข้าว พืชไร่ และพืช
พลังงาน โดยน าวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดสายการผลิต และสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะ อาทิ อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ 

(๓) พัฒนาพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และก าแพงเพชร ให้เป็นแหล่งผลิตพลังงานทดแทน โดย
น าผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์มาพัฒนาเป็นพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 

๓) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คืนความอุดมสมบูรณ์สร้า งความสมดุลแก่
ระบบนิเวศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๑) ฟื้นฟูและอนุรักษ์ปุาไม้ซึ่งเป็นปุาต้นน้ าในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยให้
ความส าคัญกับการฟื้นฟูปุาต้นน้ าที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้เป็นแหล่งดูดซับน้ าฝนและเพิ่ม
ปริมาณน้ าต้นทุนในแต่ละลุ่มน้ า ควบคู่ไปกับการปูองกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลายพื้นที่ปุา และส่งเสริมการ
ปลูกปุาเพื่อเพิ่มพื้นที่ปุาต้นน้ า 

(๒) พัฒนาการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบในลุ่มน้ าหลักของภาคได้แก่ ลุ่มน้ าปิง วัง ยม 
และน่าน โดยการพัฒนาปรับปรุงระบบส่งน้ าให้เช่ือมโยงกับพื้นที่การเกษตรอย่างทั่วถึง จัดท าโครงการผันน้ า 
ก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ าจากแหล่งน้ าที่มีปริมาณน้ าเกินความต้องการไปยังแหล่งน้ าที่มีปริมาณน้ าน้อยกว่าเพื่อเพิ่ม
ปริมาณน้ าต้นทุน ก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ าให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ และพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ านอก
เขตพื้นที่ชลประทานในลักษณะแก้มลิงให้กระจายตามพื้นที่ต่างๆ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 

(๓) แก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและจังหวัดตาก โดยส่งเสริมการ
ปรับเปลี่ยนการท าเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การปลูกพืชในระบบวนเกษตร จัดระเบียบการเผาใน
พื้นที่เกษตร ก าหนดช่วงเวลาเผาให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดด้วยการ "ชิงเผา" ก่อนช่วงวิกฤตหมอก
ควันของแต่ละพื้นที่ ส่งเสริมให้น าเศษวัสดุทางการเกษตรไปท าปุ๋ยชีวภาพหรือเช้ือเพลิงอัดแท่ง เพื่อให้ไม่มีวัสดุ
ทางการเกษตรเหลือเผาในที่สุด และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการปูองกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน 

๔) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของภาคเหนือที่
เร็วกว่าระดับประเทศ ๑๐ ป ี

(๑) ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานท าของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีรายได้และพัฒนา
ศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการในรูปของกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
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(๒) พัฒนานวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เพื่อรองรับการเพิ่มข้ึนของผู้สูงอายุที่ไม่
สามารถดูแลตนเองได้ รวมทั้งแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

(๓) สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการ
จัดสวัสดิการได้อย่างยั่งยืนและเป็นโครงข่ายการคุ้มครองของสังคมให้กับผู้สูงอายุ 

๓.๑.๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เปูาหมายการ
พึ่งตนเอง 

๑) เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
(๑) พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ในพื้นที่จังหวัดยโสธร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ศรีสะเกษ 

ให้เป็นแหล่งผลติข้าวหอมมะลคุิณภาพสูง รวมทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพอื่นๆ โดยปรับกระบวนการผลิตให้อยู่ภายใต้
มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกข้ันตอนการผลิต พร้อมทั้งขยายพื้นที่
เกษตรอินทรีย์โดยสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบที่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
กันเอง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้า เพื่อสุขภาพและการส่งออก 
จัดต้ังกองทุนเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถ่ิน ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร
จ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

(๒) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพื้นที่โดยส่งเสริมการ
ปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
รวมทั้งส่งเสริมโคเนื้อคุณภาพสูงในพื้นที่จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม  และโคนมในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมาและอุบลราชธานี 

(๓) สนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้พึ่งตนเองได้ น าร่อง ในจังหวัดอ านาจเจริญ 
กาฬสินธ์ุ และขอนแก่น โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร และพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์
การเกษตรให้เข้มแข็ง ส่งเสริมการออมและการเข้าถึงแหลง่เงินทุน พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ โดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการ ๑ ไร่ ๑ แสน ส่งเสริมการเรียนรู้จาก
กลุ่มเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จให้เป็นต้นแบบ รวมทั้งส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรในท้องถ่ินและตลาด
อิเล็กทรอนิกส์อย่างทั่วถึง 

๒) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง 
(๑) พัฒนาให้นครราชสีมาเปน็ศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรปูและอาหารแบบครบวงจร 

โดยสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมอาหาร
ของภาค สร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคราชการ เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ข้อมูล เทคโนโลยี นวัตกรรมในการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็น ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปที่มีมูลค่า
สูงและตรงตามความต้องการของตลาด 

(๒) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝูาย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพื้นที่ที่มีศักยภาพ
ให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟช่ันในระดับภูมิภาค อาทิ ขอนแก่น นครราชสีมา สุรินทร์ และสกลนคร เป็นต้น 
โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัย
สร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆ โดยยกระดับผู้ประกอบการและ
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สร้างความเช่ือมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และ
ส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ 

(๓) ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ เช่ือมโยงระเบียง
เศรษฐกิจจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธ์ุ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร เพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเน้น
อุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบในพื้นที่ 

(๔) เพิ่มศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางและตอนล่างโดยให้ความส าคัญกับความสมดุลระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงานโดยส่งเสริมให้
เกษตรกรปลูกพืชพลังงานในพื้นที่ที่เหมาะสมส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่ใช้งานได้ง่าย
จากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวภาพและชีวมวลทั้งในภาคการผลิตชุมชนและท้องถ่ินให้มาก
ข้ึน 

๓) ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
ธรรมชาติ และกีฬาสู่นานาชาติ 

(๑) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพื้นที่ ท่องเที่ยวอารยธรรมขอมในพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ท่องเที่ยววัฒนธรรมลุ่มน้ าโขงและสุขภาพ ในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น กาฬสินธ์ุท่องเที่ยว
เชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา ท่องเที่ยว ธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา 
อุบลราชธานี โดยเพิ่มนวัตกรรมการบริการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายตอบสนองกลุ่มเปูาหมาย พัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปี รวมทั้งพัฒนา
เส้นทางการท่องเที่ยวที่เช่ือมโยงในลักษณะเครือข่ายเพื่อกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองห ลักไปสู่เมืองรอง 
ชุมชนและท้องถ่ิน 

(๒) พัฒนาเส้นทางเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ  สี่เหลี่ยมวัฒนธรรม
ล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวล าภู-หนองคาย-สปป.ลาว โดยเร่งพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวแบบเช่ือมโยง
พื้นที่และเช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเทีย่วระหว่างภาคเอกชนกับชุมชนและทอ้งถ่ินทั้งในประเทศและกบัประเทศ
เพื่อนบ้านที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 

๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(๑) พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ โดยการ

ปรับปรุงอ่างเก็บน้ า หนองและฝายที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติให้สามารถเพิ่มปริมาณการกักเก็บ 
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตอนล่าง ๑ และ
ตอนล่าง ๒ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของภาค 

(๒) พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพื้นที่ลุ่มน้ าเลย ชี มูล และสร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้ า 
ฝาย และแหล่งน้ าขนาดเล็กในพื้นที่ที่เหมาะสมในพื้นที่การเกษตร โดยจัดหาพื้นที่เพื่อพัฒนาแหล่งน้ า พัฒนา
ระบบส่งน้ าและการกระจายน้ าให้น าไปใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ า ใต้ดินตามความ
เหมาะสมของพื้นที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดินเค็ม 

๕) ฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพใน
พื้นที่ต้นน้ าของจังหวัดเลย อุดรธานีสกลนคร ชัยภูมินครราชสีมา โดยก าหนดและท าเครื่องหมายแนวเขตพื้นที่
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ปุาอนุรักษ์และพื้นที่ปุานอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูปลูกปุา และปูองกัน
การบุกรุก เพื่อรักษาพื้นที่ปุาต้นน้ าและปูองกันการชะล้างพังทลายของดิน อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ า ตลอดจนส่งเสริม
ปุาชุมชน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากปุาไม้อย่างยั่งยืน 

๓.๑.๓ ภาคกลาง : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจช้ันน า 
๑) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของฐานอุตสาหกรรมเดิมและส่งเสริมการพัฒนา

อุตสาหกรรมแห่งอนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่ เพื่อยกระดับฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของภาคกลางให้เป็น
ศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียวช้ันน าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(๑) ยกระดับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา 
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี และระยองให้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมส าหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีข้ันสูงและ
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต อาทิกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟูา 
อิเล็กทรอนิกสแ์ละอุปกรณ์โทรคมนาคม และกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยปรับปรุงมาตรการสนับสนุนในด้านต่างๆ ได้แก่ การให้สิทธิประโยชน์ การพัฒนาคนและเทคโนโลยี       
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค และการสนับสนุนเงินทุนเพื่อผลักดันให้เกิด
การลงทุนในพื้นที่เปูาหมาย 

(๒) พัฒนากาญจนบุรี - ราชบุรี – เพชรบุรีตอนบนให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรและปศุสัตว์ และกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเช่ือมโยงกับแหล่งผลิตในเมียนมา โดย
เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนในการขนส่งสินค้ารวมทั้งยกระดับคุณภาพสินค้าอุตสาหกรรม
ในพื้นที่ให้มีความทันสมัยและให้ได้มาตรฐานสากลไปสู่ตลาดอาเซียน 

๒) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรให้มีความทันสมัยและเป็น
สากล เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคกลางเป็นฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย 
และได้มาตรฐานโลก สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของประเทศ 

(๑) รักษาและพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตอาหารของพื้นที่จังหวัด  ชัยนาท สิงห์บุรี 
อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าว พืชผัก 
มะพร้าว และประมงน้ าจืดของประเทศ ให้สามารถเป็นฐานส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลก โดยเน้นการผลิต
และการแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึงการฟื้นฟูพื้นที่เพาะปลูกมะพร้าว เพื่อการส่งออกสินค้าเกษตร
คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาดเฉพาะและตลาดระดับบน 

(๒) พัฒนาธุรกิจการค้าขายผลไม้จังหวัดระยองด้านตะวันออก จันทบุรี  ตราด นครนายก 
ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา ให้เป็นฐานการผลิตและจ าหน่ายผลไม้เพื่อการส่งออก โดยปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสินค้า ตั้งแต่ข้ันตอนการผลิต การบรรจุหีบห่อ การแปรรูป และการจัด
จ าหน่าย 

(๓) ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ได้แก่ โคนม โคเนื้อในจังหวัดสระบุรีและราชบุรี และ สุกร ไก่ 
และเป็ดในจังหวัดราชบุร ีนครปฐม ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ให้ผลผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐานความปลอดภัย 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธ์ุที่เหมาะสมรวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ 
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(๔) พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบริเวณชายฝั่งรอบอ่าวไทย 
ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 
ให้คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืนต่อไป โดยเร่งรัด  การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการ
จัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิง่แวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ เช่น การส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เพี่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม การส่งเสริมและพัฒนาการประมงพื้นบ้านรวมทั้งการส่งเสริมและ
พัฒนาธุรกิจการประมง เป็นต้น 

๓) ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและภาพลักษณ์ที่
ได้มาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มศักยภาพของภาคกลางให้เปน็ศูนย์รวมการท่องเที่ยวของเอเชียที่มีช่ือเสยีงและเปน็ที่
รู้จักในระดับนานาชาติ 

(๑) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
ให้เป็นฐานการกระจายรายได้และการสร้างงาน โดยยกระดับคุณภาพของธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐานระดับนานาชาติและเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว 

(๒) ฟื้นฟูและปรับปรุงการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 
จันทบุรีและตราด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตรเชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยฟื้นฟู
แหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล 

(๓) สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี 
ชัยนาท และกาญจนบุรีให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเกษตร โดยปรับปรุง
และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว ให้มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม มีความหลากหลาย และ
เช่ือมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน 

(๔) ฟื้นฟูและอนุรักษ์การท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
อารยธรรมขอม โดยฟื้นฟูบูรณะโบราณสถานและสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม รวมทั้ งปรับปรุงและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและควบคุมการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

๔) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ า แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการใช้น้ าในภาค
ตะวันออก ระหว่างภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยว และชุมชน โดยปรับปรุงและบ ารุงรักษาแหล่ง
น้ าเดิม จัดสรรน้ า และพัฒนาแหล่งน้ าเพิ่มเติม รองรับความต้องการใช้น้ าที่เพิ่มข้ึนจากการขยายตัวของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนได้อย่างพอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งส่งเสริมการท าแหล่งเก็บกักน้ าขนาด
เล็กกระจายในพื้นที่การเกษตรของภาคกลางตอนบนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

๓.๑.๔ ภาคใต ้: พัฒนาเป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย 
๑) เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพของ ห่วงโซ่คุณค่าเพื่อ

สร้างรายได้ให้กับพื้นที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
(๑) รักษาฐานการผลิตยางพาราและปาล์มน้ ามันในพื้นที่ภาคใต้ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน 

โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีการเพิ่มผลิตภาพการผลิตยางพารา และปาล์มน้ ามัน รวมทั้ง
การวิจัยการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ ามันตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกร
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รายย่อยปรับระบบการผลิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ อาทิเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้ภาคใต้
เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ ามันที่ส าคัญของประเทศ สามารถยกระดับรายได้และลดความ
เสี่ยงจากความผันผวนของราคายางพาราและปาล์มน้ ามัน 

(๒) พัฒนาและส่งเสริมพืชผลที่เป็นอัตลักษณ์ของภาคใต้อาทิ มะพร้าวกล้วยหอม มังคุด 
ทุเรียน ให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อการส่งออก โดยการปรับปรุงเทคโนโลยีระบบการผลิตการเก็บเกี่ยว และการ
เก็บรักษาผลผลิตภายหลงัการเก็บเกี่ยว รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตและการแปรรูป
ผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เวชภัณฑ์ยาและเครื่องส าอางที่ได้มาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับในตลาดโลก 

(๓) พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพและความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งให้เป็นฐาน
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร โดยพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนจัดตั้ งศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปปาล์ม
น้ ามันครบวงจรและศูนย์กลางการผลิตไบโอดีเซลในพื้นที่จังหวัดกระบี่และสุราษฎร์ธานีรวมทั้งศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราครบวงจรในรูปแบบเมืองยางในพื้นที่จังหวัดสงขลา 

(๔) ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ าชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี ให้เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม เพื่อให้ภาคใต้เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
ที่ได้มาตรฐานสากล โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการฟาร์ม รวมถึง
กระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีสุขอนามัยที่ ได้มาตรฐานและเป็นไปตามกฎและกติกาสากล การ
พัฒนาระบบตลาด รวมทั้งส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดและเป็น
แหล่งสร้างรายได้ให้กับพื้นที่อย่างยั่งยืน 

(๕) สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตโคเนื้อศรีวิชัยในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง
อ่าวไทย (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง) ให้เป็นฐานการผลิตโคเนื้อที่มเีนื้อคุณภาพสูงและได้
มาตรฐาน โดยการพัฒนาปรับปรุงพันธ์ุ การขยายการเพาะเลี้ยง การก าหนดมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับตลาดแหลง่ทอ่งเที่ยวของภาคและใหเ้ป็นสนิค้าส่งออกส าคัญของพื้นที่ ๒) ยกระดับรายได้
จากการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่พื้นที่เช่ือมโยงรวมทั้งชุมชน
และท้องถ่ินอย่างทั่วถึง (๑) สนับสนุนให้จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เป็นแหล่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับได้
ของพื้นที่ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสร้างคุณค่าห่วงโซ่ธุรกิจบริการท่องเที่ยวเพื่อให้
เกิดการท่องเที่ยวโดยเน้นคุณภาพและมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวทางทะเลด้วยเรือ
ส าราญในพื้นที่จังหวัดกระบี่และอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ควบคู่กับการพัฒนาระบบ  บริการ
พื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ รวม ถึงมีระบบรักษาความปลอดภัยได้
มาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ และท าให้ภาคใต้เป็นเปูาหมายการเดินทางของ
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยเรือส าราญ 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาการเช่ือมโยงการท่องเที่ยวระหว่างแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติใน
พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันและอ่าวไทย และแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณพื้นที่ตอนในที่มีศักยภาพสูงแห่งใหม่ใน
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกในบริเวณพื้นที่ตอนในที่มีศักยภาพสูง
แห่งใหม่ในจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย อาทิ อ่างเก็บน้ าเข่ือนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติเขา



 หน้า 94 
 

หลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพอื่นๆ เพื่อให้เป็นเส้นทางโครงข่ายการ
ท่องเที่ยว และกลุ่มพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว เช่ือมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มีช่ือเสียงในจังหวัดภูเก็ต พังงา 
กระบี่ และเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และแหล่งท่องเที่ยวทะเลชุมพร ชายทะเลสิ
ชลและขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

(๓) สง่เสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานีพัทลุง ระนอง 
ตรัง และสตูล โดยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนที่หลากหลายและสอดคล้องกับ
ศักยภาพของพื้นที่โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนอย่างเข้มแข็ง รวมทั้งสร้างเครือข่ายให้
ท่องเที่ยวชุมชนเช่ือมโยงกับผูป้ระกอบการท่องเที่ยวรายใหญ่เพื่อเป็นแหลง่สร้างอาชีพใหม่และกระจายรายได้สู่
ท้องถ่ินและชุมชน 

(๔) พัฒนาเมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาค โดยยกระดับจังหวัด
ระนองให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา จังหวัดชุมพรเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงเกษตร และจังหวัด
นครศรีธรรมราชเป็นเมืองมรดกโลก และแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อารยธรรมศรีวิชัย โดยการปรับปรุง
และพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการทอ่งเที่ยว การพัฒนาธุรกิจและ
บริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความหลากหลายและมีมาตรฐานระดับสากล รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการตลาดและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อดึงดูดและสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว
ทั้งไทยและต่างประเทศ และสามารถพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจที่สร้างรายได้และกระจายรายได้ให้กับท้องถ่ิน
และชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

๓) พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ โดยน า ร่องใน ๓ 
อ าเภอ ได้แก่ เบตง หนองจิก และสุไหงโกลก ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมแล้วจึงขยายผลไปพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยการ
ให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีและไม่ใช่ภาษีในระดับที่สูงกว่าพื้นที่อื่น เพิ่มประสิทธิภาพของการอ า นวยความ
สะดวก การอนุมัติอนุญาตในพื้นที่ให้ได้มาตรฐานสากล พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงภายในพื้นที่และกับ
ประเทศมาเลเซีย พัฒนาเมืองให้พร้อมรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะขยายตัวข้ึนสร้างความ
ร่วมมือในลักษณะประชารัฐ ควบคู่กับการจัดท าแผนปฏิบัติด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับนักลงทุนภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

๔) วางระบบปูองกันและแก้ไขปัญหาความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่ที่เป็นแหล่งต้นน้ าของภาค ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา และนราธิวาส และพื้นที่ได้รับผลกระทบ จากการกัดเซาะ
ชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา โดยการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
บริหารจัดการพื้นที่ปุาต้นน้ า การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง  การบังคับใช้กฎหมาย
ด้านสิ่งแวดล้อมและผังเมืองอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการควบคุมกิจกรรมบริเวณชายฝั่งทะเลเพื่อลดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ที่จะส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่งในระยะยาว 
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๓.๒ การพัฒนาเมือง 
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนาหลัก 
พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยมีความ

ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี เดินทางสะดวก ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีคุณภาพและทั่วถึง 
และเน้นความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ความหลากหลาย และศักยภาพของเมือง บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในสังคม 

๑) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เพื่อการใช้งานของคน
ทุกกลุ่มในสังคมอย่างเท่าเทียม เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุลจัดระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจใน
เมือง จัดระบบบริการสังคมที่ได้มาตรฐานรวมทั้งที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความส า คัญต่อการผังเมือง 
การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการดูแลความปลอดภัยของประชาชนทั้งจากอุบัติภัย อาชญากรรมและการจราจร 

๒) ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง 
ส่วนท้องถ่ิน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ใช้แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร ปรับปรุงการ
รวบรวมขยะ การคัดแยก การน ากลับมาใช้ประโยชน์ และจัดตั้งสถานที่จัดการขยะมูลฝอยร่วมกันระหว่าง
ชุมชน ตลอดจนรณรงค์การใช้น้ าอย่างประหยัดเพื่อช่วยลดมลพิษทางน้ า และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ในเขตเมือง 

๓) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรและให้ประชาชนเข้าถึง
บริการระบบขนส่งสาธารณะซึ่งมีต้นทุนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส าคัญต่อระบบรถประจ า
ทาง ระบบทางจักรยาน ทางเท้า และการพัฒนาสถานีขนส่งสาธารณะในเขตเมือง ภายใต้หลักการส่งเสริม
ความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของคนทุกช่วงวัยและผู้พิการ รวมทั้งส่งเสริมความเช่ือมโยงระหว่างเมือง
และชนบท 

๔) รักษาอัตลักษณ์ของเมืองและสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพื่อกระจายรายได้ให้คนในท้องถ่ิน 
โดยให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพื้นบ้าน และเมืองเก่า ตลอดจน
ใช้เศรษฐกิจดิจิทัลต่อยอดการพัฒนาเมือง ควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน และการสร้าง “แบรนด์” 
หรือเอกลักษณ์ของเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณค่าทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง โดยรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตเมือง
ให้มีขนาดที่เหมาะสม เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและความร่วมมือระหว่างกัน 
เพื่อให้บริหารจัดการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการวางแผน การ
พัฒนาเมือง การจัดท าผังเมืองและการบังคับใช้ อีกทั้งเพิ่มบทบาทของหน่วยงานส่วนกลางในการสนับสนุนการ
พัฒนาเมืองทั้งด้านเทคนิคและการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) และน าข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนาเมือง  

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนาเมืองส าคัญ 
๑) ส่งเสริมกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ  รวมทั้งเป็น

ศูนย์กลางการศึกษา การบริการด้านการแพทย์และสุขภาพระดับนานาชาติ ที่พร้อมด้วยสิ่งอ านวยความ
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สะดวกเทคโนโลยีในการสื่อสารและระบบคมนาคมมาตรฐานสูง โดยปรับปรุงและจัดให้มีศูนย์การขนส่งในเขต
เมือง อาทิบางซื่อ จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการทาง
สังคมและที่อยู่อาศัย ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชากรเมอืงที่เพิ่มข้ึน รวมทั้งแก้ไขปัญหาจราจร ขยะ 
น้ าเสีย น้ าท่วม และมลภาวะทางอากาศ ตลอดจนการจัดทัศนียภาพของเมืองให้สวยงาม มีพื้นที่สีเขียวและ
สวนสาธารณะ 

๒) พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร) ให้
เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย์ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้านสุขภาพ
และการศึกษาและเมืองที่อยู่อาศัย โดยประสานการวางระบบโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่งมวลชน
สาธารณะ และบริการทางสังคม กับมาตรการทางผังเมือง ในการช้ีน าให้การขยายตัวของเมืองเป็นไปอย่างมี
แบบแผนและเหมาะสม รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การเดินทางและการขนส่ง
โดยสะดวกและปลอดภัย โดยเฉพาะการปูองกันน้ าท่วม-น้ าเสีย พร้อมทั้งการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นปอด
และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชนเพิ่มข้ึน รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกิจกรรมต่างๆทั้งการ
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า การคมนาคมขนส่ง และการเพิ่มข้ึนของประชากรเมือง 

๓) พัฒนาเมืองเชียงใหม่และเมืองพิษณุโลกให้เป็นศูนย์กลางการค้า การบริการธุรกิจสุขภาพ 
การศึกษา และธุรกิจด้านดิจิทัล โดยการปรับปรุงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมทั้งสายหลัก สายรอง การพัฒนา
ระบบขนส่งสาธารณะและการขนส่งหลายรูปแบบเพื่อการเช่ือมโยงระหว่างเมืองและพื้นที่โดยรอบ รวมถึงการ
พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อรองรับ“สังคมดิจิทัล” และการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 

๔) พัฒนาเมืองขอนแก่นและเมืองนครราชสีมาให้เป็นเมืองศูนย์กลาง การค้าการลงทุนการ
บริการสุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงกับระบบโครงสร้าง
พื้นฐานหลักที่เช่ือมโยงระหว่างภาค ส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเมืองให้เช่ือมโยงระหว่างเมืองและระบบ
ขนส่งอื่นๆ และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ 

๕) พัฒนาเมืองภูเก็ตและเมืองหาดใหญ่ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเอื้อต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย รวมทั้งการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่
เพียงพอ ตลอดจนมีระบบบริหารจัดการขยะที่เหมาะสม 

๖) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ อาทิ เมืองอยุธยา เมือง
นครสวรรค์ เมืองขอนแก่น และเมืองทุ่งสง และบริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้ง บริเวณใกล้พื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิเมืองเบตง เมืองสะเดา เมืองพุน้ าร้อน เมืองอรัญประเทศ เมืองนครพนม เมือง
หนองคาย เมืองเชียงของ โดยสนับสนุนให้มีการจัดท าโครงการน าร่องที่ใช้แนวทางการจัดรูปที่ดิน การผังเมือง
ควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน 

๓.๓ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
๓.๓.๑ พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พัฒนาฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้

เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพ
ของพื้นที่ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม และได้รับการยอมรับจากชุมชน มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ระบบ
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สาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริการสังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและทั่วถึง สามารถสนับสนุน
การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน ควบคู่กับการพัฒนาภาคการผลิตต่างๆ ได้อย่างเกื้อกูลและ
ยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 
๑) เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจหลักให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการก ากับดูแลตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมให้ด าเนินการตามระเบียบ กฎหมาย 
และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ภาคประชาชน สถาบันการศึกษาและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบเฝูาระวังคุณภาพ สิ่งแวดล้อม พัฒนาและเช่ือมโยง
ระบบข้อมูลและระบบติดตามเฝูาระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส เพื่อสร้างความ
เช่ือมั่นให้กับประชาชนและลดความขัดแย้งระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน 

๒) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีข้ันสูง เป็นมิตร  ต่อสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ โดยการสนับสนุนอุตสาหกรรมให้ปรับเปลี่ยน กระบวนการผลิตและส่งเสริม
อุตสาหกรรมอนาคตที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน ลดการปล่อยมลพิษ
จากแหล่งก าเนิด ลดการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยง่าย โดยเฉพาะในพื้นที่ มาบตาพุด และใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ขยายพื้นที่อุตสาหกรรมในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมเพื่อควบคุมผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมทีม่ีกระบวนการผลติเช่ือมโยงกนัเพื่อลดของเสียให้เหลือน้อย
ที่สุด ด้วยมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ การอ านวยความสะดวกของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ การจัดการผัง
เมืองและการบังคับใช้ การจัดตั้งกองทุนในพื้นที่ของภาคอุตสาหกรรมร่วมกับชุมชนในท้องถ่ิน ตลอดจน
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและส่วนท้องถ่ินเพื่อสร้างสมดุลของการพัฒนา 

๓) เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวทางทะเลเช่ือมโยงอ่าวไทยฝั่งตะวันออกและตะวันตก เพื่อเพิ่ม
โอกาสให้นักท่องเที่ยวคุณภาพมีจ านวนมากข้ึน โดยพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่และท่าเรือส าราญที่ทันสมัยได้
มาตรฐานสากล มีความปลอดภัยในการเดินทางและขนสง่สนิค้าและเช่ือมต่อกับระบบรถไฟ ระบบขนส่งทางบก
และทางอากาศ 

๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชน และรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ขยายขีดความสามารถของ
โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทุกรูปแบบ ให้บูรณาการและเช่ือมโยงกันทั้งระบบ ได้แก่ ท่าอากาศยาน ทั้ง ๓ 
แห่ง คือสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และอู่ตะเภา เช่ือมโยงการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางราง ทางเรือและอากาศ 
เพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมในพื้นที่ที่เพิ่มข้ึนและเช่ือมโยงสู่พื้นที่โดยรอบและตลาดโลก พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงข่ายน้ า (น้ าดิบ น้ าประปา) ระบบไฟฟูา เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการ
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะขยะ น้ าเสีย และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา วิศวกรรมและเทคโนโลยี 
เพื่อผลิตบุคลากรเฉพาะทางให้สอดคล้องกับความต้องการของกิจกรรมเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างเหมาะสม และ
ยกระดับบริการสาธารณสุขทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

๕) กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยส่งเสริมการเช่ือมโยงภาค
เศรษฐกิจหลักกับเศรษฐกิจชุมชนในทุกภาคการผลิตทั้งในภาคอุตสาหกรรม บริการ และการท่องเที่ยว 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจเพื่อสังคม 
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๓.๓.๒ พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตู
เศรษฐกิจเช่ือมโยงกับประเทศ เพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม ในพื้นที่เปูาหมาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ๑๐ พื้นที่ ได้แก่ ตาก สระแก้ว สงขลา หนองคาย นครพนม มุกดาหาร 
ตราด กาญจนบุรี เชียงราย และนราธิวาส 

แนวทางการพัฒนา 
๑) ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดย

ให้สิทธิประโยชน์ทั้งด้านภาษีและมิใช่ภาษีในระดับเหมาะสมเพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุนจากทั้งนักลงทุนไทยและ
ต่างประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ โดยเฉพาะการให้มีอ านาจในการอนุมัติ
อนุญาตแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่ ก าหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมเปูาหมาย และกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการลงทุน และพัฒนาด่านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการอ านวย
ความสะดวกในการผ่านแดน รวมทั้งพัฒนาเมืองชายแดนให้สามารถรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการ
ขยายตัวของเมือง 

๒) สนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ โดยพัฒนากิจกรรมด้านการผลิต การค้า โลจิสติกส์  การบริการ และการ
ท่องเที่ยวให้สอดรับกับความได้เปรียบของแต่ละพื้นที่ทั้งในด้านที่ตั้ง ทรัพยากร อัตลักษณ์และวัฒนธรรม และ
โอกาสจากประเทศเพื่อนบ้าน ควบคู่กับการพัฒนาฝีมือแรงงาน และการใช้เทคโนโลยีระดับสูงร่วมกับการวิจัย
และพัฒนาเพื่อต่อยอด และยกระดับมาตรฐานการผลิตและการบริการ 

๓) ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม และได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนา โดยเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการใน
พื้นที่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนให้สามารถใช้ประโยชน์จากการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ภาค
ประชาสังคม ภาคเอกชน และภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถ่ินในกระบวนการพัฒนารวมทั้งพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและรองรับการเติบโตของพื้นที่ 

๔) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วม โดยให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสทิธิภาพ การแก้ปัญหาขยะมูลฝอยโดย “การลดใช้ ใช้ซ้ า และแปรรูป น ากลับมาใช้ใหม่” 
รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยร่วมกันระหว่างชุมชน และการจัดการน้ า เสีย ตลอดจนการก าหนด
มาตรการควบคุมผลกระทบจากการด าเนินกิจกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่อาจมีต่อพื้นที่รอบนอก 

๕) บริหารจัดการด้านสาธารณสุข แรงงาน และความมั่นคง โดยพัฒนาระบบสาธารณสุข
ชายแดนเพื่อให้ประชากรมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีระบบรักษาโรค ระบบส่งต่อ ระบบส่งเสริมสุขภาพ  เฝูาระวัง 
ปูองกัน ควบคุมโรค ที่มีประสิทธิภาพ เช่ือมโยงระบบจ้างงานแรงงานต่างด้าว-การประกันสุขภาพการเข้าเมือง 
เป็นภารกิจร่วมภายใต้ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน จัดระบบบัตรผ่านแดนหรือบัตรประจ าตัวของแรงงาน
ต่างด้าวในแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้มีรูปและลายพิมพ์นิ้วมือเพื่อสะดวกต่อการเช่ือมโยงและตรวจสอบข้อมูล
บุคคลกับระบบในส่วนกลาง จัดมาตรการและระบบสื่อสารเพื่อดูแลความมั่นคง และรักษาความปลอดภัยของ
พื้นที่ 
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10) ยุทธศาสตร์ท่ี ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเช่ือมโยงส าคัญของ

แนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย 
๑.๒ เพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็นฐาน

การผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น 
๑.๓ เพื่อเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบ

ความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เปูาหมายที่ ๑ เครือข่ายการเช่ือมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้

ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ 
ตัวช้ีวัด ๑.๑ ความส าเร็จของไทยในการผลักดันให้เกิดโครงข่ายความเช่ือมโยงทางด้านโลจิ

สติกส์ที่ครอบคลุมทางบก ทางราง ทางน้ า ทางอากาศ ภายในภูมิภาค เพื่ออ านวยความสะดวก ลดระยะเวลา
และต้นทุนในการขนส่ง 

ตัวช้ีวัด ๑.๒ ความส าเร็จของการด าเนินงานภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Cross Border Transport Agreement: CBTA) ณ ด่านชายแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

เปูาหมายที่ ๒ ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพิ่มข้ึน 
ตัวช้ีวัด ๒.๑ ดัชนีย่อยความสามารถในการบริหารจัดการ ณ พรมแดนของประเทศไทย ใน

ดัชนีการอ านวยความสะดวกทางการค้า (Enabling Trade Index) 
ตัวช้ีวัด ๒.๒ มูลค่าสินค้าข้ันกลางที่ผ่านด่านชายแดนระหว่างประเทศ 
ตัวช้ีวัด ๒.๓ มูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค 
ตัวช้ีวัด ๒.๔ มูลค่าการบริการของผู้ประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค 
เปูาหมายที่ ๓ ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาคอนุ

ภูมิภาคอาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุม
ภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ 

ตัวช้ีวัด ๓.๑ ปริมาณการขนส่งสินค้าและบริการเพิ่มข้ึน 
ตัวช้ีวัด ๓.๒ มูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค 
ตัวช้ีวัด ๓.๓ มูลค่าการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค 
ตัวช้ีวัด ๓.๔ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ได้รับการปรับปรุงให้เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางการ

ผลิต การลงทุน และบริการ 
เปูาหมายที่ ๔ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญทั้งในทุกระดับ 
ตัวช้ีวัด ๔.๑ มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยในอนุภูมิภาคและภูมิภาค 
ตัวช้ีวัด ๔.๒ ความส าเร็จของโครงการพัฒนาร่วมกันระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค 
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ตัวช้ีวัด ๔.๓ ความก้าวหน้าในการด าเนินการให้เป็นไปตามเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่

ส าหรับสินค้าและบริการของไทย โดยการผลักดันให้สามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงทางเศรษฐกิจ          
ที่ด าเนินการอยู่แล้วให้เกิดผลเต็มที่ และขยายความร่วมมือกับตลาดเกิดใหม่ที่มีศักยภาพทั้งความร่วมมือในรูป
ทวิภาคีและพหุภาคี ควบคู่ไปกับการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกโดยความร่วมมือรัฐและเอกชนในการแสวงหา
ตลาดใหม่และพันธมิตรทางการค้าใหม่ๆ 

๓.๒ พัฒนาความเช่ือมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความ
ร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพื่อ
อ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ทั้งนี้จะต้องมีการก าหนดกรอบเวลาร่วมกันให้ชัดเจนในการที่
จะมีกฎระเบียบมารองรับ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการเป็นศูนย์กลางความเช่ือมโยงใน
ภูมิภาค รวมทั้งช่วยกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมสู่ภูมิภาคและท้องถ่ินจากการเช่ือมต่อเป็นแนว
ระเบียงเศรษฐกิจจากภายนอกสู่พื้นที่การพัฒนาภายในประเทศไทย โดย 

๓.๒.๑ พัฒนาความเช่ือมโยงตามแผนแม่บทว่าด้วยความเช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซียนให้มี
ความต่อเนื่องและเป็นโครงข่ายที่สมบูรณ์ รวมทั้งแผนความเช่ือมโยงกับระบบขนส่งและโลจิสติกส์ของอนุ
ภูมิภาคในอาเซียนและอนุภูมิภาคข้างเคียง โดยค านึงถึงยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของประเทศมหาอ านาจของ
โลกและข้ัวอ านาจใหม่ในเอเชียในประเทศเพือ่นบ้านของไทยและแผนงานของประเทศเพื่อนบา้น โดยที่รัฐเป็นผู้
ลงทุนน าในโครงการที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศในแต่ละแนวพื้นที่เศรษฐกิจควบคู่ไปกับการ
ส่งเสริมการร่วมลงทุนจากภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม 

๓.๒.๒ พัฒนารูปแบบและบริการการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐานสากล ทั้งทางบก (ถนนและรถไฟ) ทางอากาศ การขนส่งทางน้ า  การเดินเรือชายฝั่ง ตลอดจนการ
พัฒนาด่านศุลกากรชายแดนและการอ านวยความสะดวกการผ่านแดนที่รวดเร็ว ปรับปรุงประสิทธิภาพความ
เช่ือมโยงระบบการขนส่ง ระบบอ านวยความสะดวกการขนส่งคนและสินค้าผ่านแดนและข้ามแดน เพื่อใช้
ศักยภาพของการเช่ือมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานมาสนับสนุนการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆ โดยจะต้อง
บูรณาการการเช่ือมโยงในแต่ละแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจในแต่ละอนุภูมิภาคและระหว่างอนุภูมิภาคในภูมิภาค
อาเซียน รวมถึงการเช่ือมต่อกับภายในประเทศที่สอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาเชิงพื้นที่ ภาคและเมือง 

๓.๒.๓ ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เกี่ยวข้อง โดยการด าเนินงานตามความ
ตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Cross Border Transport Agreement : 
CBTA) ที่ทุกประเทศ GMS ได้ให้สัตยาบันแล้วให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ประกอบด้วยการด าเนินงาน ณ ด่านน า
ร่องระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม ณ ด่านมุกดาหาร-สะหวันนะเขต การด าเนินงานระหว่างไทย-กัมพูชา ณ ด่าน
อรัญประเทศ-ปอยเปต การด าเนินงานระหว่างไทย-สปป.ลาว-จีน ณ ด่านเชียงของ-ห้วยทราย การเจรจากับ
เมียนมาเพื่อให้สามารถด าเนินการภายใต้ CBTA ในด่านน าร่องแม่สอด-เมียวดี และแม่สาย-ท่าข้ีเหล็ก และเพิ่ม
ด่านพุน้ าร้อน-ทวาย และด่านสิงขร-มะริด การเจรจาความตกลงขนส่งข้ามพรมแดนทวิภาคีระหว่างไทยเมียน
มา และการเจรจาความตกลงขนส่งข้ามพรมแดนทวิภาคีระหว่างไทย-กัมพูชา 
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๓.๒.๔ พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและบริการโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ภาคเอกชนไทยในการให้บริการและการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ ทักษะภาษาต่างประเทศ รวมถึงความรู้
ความเข้าใจในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการไทยให้สามารถเพิ่มมูลค่า
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ได้ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

๓.๒.๕ เช่ือมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน เขตเศรษฐกิจชายแดนตลอดจน
เช่ือมโยงระบบการผลิตกับพื้นที่ตอนในของประเทศ โดยเช่ือมโยงเครือข่ายการขนส่งและระบบโลจิสติกส์
ระหว่างแหล่งปัจจัยการผลิต ฐานการผลิต ตลอดห่วงโซ่การผลิตระหว่างประเทศ และประตูส่งออกตาม
มาตรฐานสากลอย่างมีประสทิธิภาพ รวมทั้งสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงทางเศรษฐกจิกับพื้นที่เศรษฐกจิขนาดใหญท่ี่
มีการพัฒนาในประเทศเพื่อนบ้านกับเขตเศรษฐกิจชายแดนไทยและพื้นที่เศรษฐกิจตอนใน บนพื้นฐานของการ
ใช้ประโยชน์จากศักยภาพของบริการหลายสาขาของประเทศไทยและจากมาตรการส่งเสริมการเป็นที่ตั้งของ
บริษัทแม่หรือศูนย์ปฏิบัติการประจ าภูมิภาคในประเทศไทยที่ได้ประกาศใช้ไปแล้วให้เต็มศักยภาพ 

๓.๓ พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่
โดดเด่นในภูมิภาค ทั้งการให้บริการทางการศึกษา บริการด้านการเงิน บริการด้านสุขภาพ บริการด้านโลจิ
สติกส์และการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย โดยอาศัยจุดเด่นด้าน
ภูมิศาสตร์ที่ตั้งของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือ และการเช่ือมต่อห่วงโซ่มูลค่า ร่วมกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ไทยบวกหนึ่ง) โดย 

๓.๓.๑ สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนร่วมระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านและ
ส่งเสริมการค้าและการบริการชายแดน เพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมและลดช่องว่างการพัฒนา
และเพื่อสนับสนุนการเช่ือมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคกับเศรษฐกิจโลก 

๓.๓.๒ ผลักดันให้เกิดการบูรณาการแผนการพัฒนาพื้นที่เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อ
ผลประโยชน์ด้านความมั่นคงและการสร้างเสถียรภาพของพื้นที่และเพื่อให้เกิดการพัฒนาจากระบบการผลิต
ร่วมที่สร้างสรรค์ประโยชน์ที่ทัดเทียมระหว่างกันจากการบริการ การจัดสรรและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
แรงงานที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยอาจพัฒนาไปสู่การเป็นคลัสเตอร์การผลิตและบริการร่วมกับประเทศเพื่อน
บ้านในสถานะที่มีความเสมอภาคต่อไปเมื่อทุกประเทศมีความพร้อมทั่วกัน ทั้งนี้ในการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์
สินค้าในห่วงโซ่การผลิตร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านควรค านึงถึงอุปทานในตลาดอนุภูมิภาคและตลาดเปูาหมาย
เป็นหลัก 

๓.๔ ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย
เพื่อสร้างผลตอบแทนจากเงินทุนและองค์ความรู้และเทคโนโลยีในสาขาการผลิตและบริการที่ไทยมีขีด
ความสามารถโดดเด่น และสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นชาติการค้า ซึ่งเป็นการด า เนิน
ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่จะใช้ประโยชน์จากเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายหลังปี ๒๕๕๘ ที่ท าให้อาเซียน
กลายเป็นแหล่งผลิตและตลาดเดียวกัน รวมทั้งการใช้ประโยชน์ข้อตกลง RCEP ในอนาคตที่เปิดโอกาสให้
ประเทศสมาชิกเป็นฐานใหม่ในการลงทุนและการส่งออกของไทย การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยมีขีด
ความสามารถในการผลิตได้และค้าขายเป็น การพัฒนาความเป็นสากลของบุคคลากรไทย การสร้างนักการค้า
อัจฉริยะสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการบริหารจัดการการค้าในภูมิภาค (Smart Traders) และการ
ส่งเสริมการค้าที่ขับเคลื่อนหรือน าโดยความต้องการในตลาด โดย 
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๓.๔.๑ พัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถพัฒนา
ธุรกิจร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงตาม
แนวพื้นที่เศรษฐกิจและช่องทางส่งออกในอนุภูมิภาค และพัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการของไทยใน
ระดับสากลเพื่อให้สามารถริเริ่มธุรกิจระหว่างประเทศได้ ในขณะเดียวกันไทยก็ให้ความสนับสนุนทางวิชาการ
กับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนากฎระเบียบและบุคลากรด้านธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ในฐานะหุ้นส่วน
การพัฒนา 

๓.๔.๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มี
ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมุ่งเน้นการวิจัยพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการการ
สร้างแบรนด์ เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าให้กับธุรกิจ สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง 

๓.๔.๓ พัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการสนับสนุนการด าเนินงานโดยกลไกสภาธุรกิจ
ภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ อาทิ การปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นข้อจ ากัดและเป็นอุปสรรคทางการค้า/การ
ลงทุน รวมถึงการผลักดันนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างบรรยากาศ
การค้าและการลงทุน และเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางภาคบริการของภูมิภาค 

๓.๔.๔ สนับสนุนแหล่งเงินทุนและแหล่งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับฐานการผลิตในต่างประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องกฎ ระเบียบที่มีความแตกต่างกันระหว่างเมืองและระหว่างประเทศรวมทั้งการใช้
ความร่วมมือรัฐและเอกชนในการเข้าถึงตลาดและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับความต้องการในตลาด 

๓.๕ เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน เพื่อสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจ ส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ร่วมกัน โดยการผลักดันการให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการเงิน เทคนิค และวิชาการแก่ประเทศเพื่อน
บ้าน และการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยก าหนดรูปแบบความร่วมมือในตลาดเปูาหมายแต่ละ
ประเภท โดยจะต้องค านึงถึงความส าคัญทางการค้าต่อประเทศไทย และระดับการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจของตลาดนั้นๆ 

๓.๖ สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ
ทั้งในระดับทวิภาคี พหุภาคี และต่อยอดความร่วมมือกับประเทศยุทธศาสตร์/มีศักยภาพและประเทศในอนุ
ภูมิภาค เพื่อส่งเสริมความมั่นคง ในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและในระดับโลก และความเจริญก้าวหน้าและลดความ
เหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืนร่วมกันในทุกมิติ โดย 

๓.๖.๑ เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศในการผลักดันการ
พัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมทั้งประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าการสร้าง
โอกาสและที่ยืนในสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ การบริหารจัดการภัยพิบัติ การสร้างความมั่นคง
ด้านพลังงาน อาหาร และน้ า และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น  

๓.๖.๒ เพิ่มบทบาทน าของไทยในการให้ความช่วยเหลอืทางการพฒันาแก่ประเทศก าลงัพัฒนา
ในการพัฒนาความเช่ือมโยงด้านต่างๆ การวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาทุนมนุษย์ ควบคู่กันไปกับการขยาย
ความร่วมมือระหว่างอนุภูมิภาคและภูมิภาคกับประเทศนอกภูมิภาคบนหลักของการรักษาดุลยภาพขอการ
ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มมหาอ านาจต่างๆ 
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๓.๗ เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์เพื่อเป็น
ทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพื่อรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยและ
มหาอ านาจต่างๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค และประโยชน์อื่นๆ ของประเทศทั้งในด้านการค้า ความมั่นคง
ของอาหารและพลังงาน โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ไทย โอกาสในการเข้าถึงตลาดเงินและตลาดทุนที่
ทันสมัยและเป็นทางเลือกของประเทศ การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในกรอบนานาชาติและการรักษา
เสถียรภาพและความมั่นคงของไทยและภูมิภาคโดยรวม โดย 

๓.๗.๑ รักษาบทบาทของไทยในการมีส่วนร่วมก าหนดยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือที่
ด าเนินอยู่อาทิ เอเปค กรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก รวมทั้งเฝูาติดตามพัฒนาการและพิจารณาเข้า
ร่วมกรอบที่เป็นทางเลือกใหม่ อาทิ กรอบความตกลง RCEP และ TPP ในลักษณะเชิงรุกตลอดจนศึกษาความ
เป็นไปได้ในการจัดท าเขตการค้าเสรีกับประเทศคู่ค้าใหม่ๆ เพื่อเปิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทย
ออกสู่ตลาดโลก 

๓.๗.๒ รักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับมหาอ านาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอ านาจใหม่ 
เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน โอกาสในการเข้าถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีใหม่  และ
นวัตกรรม และโอกาสในการด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจที่เปิดกว้างที่สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศของการ
แข่งขันของตลาดภายในประเทศ 

๓.๗.๓ ยกระดับมาตรฐานของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานและบรรทัดฐานสากลตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศ โดยให้สามารถปรับตัวตามกลไก กฎระเบียบ ทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก
และมาตรฐานสากลต่างๆ อาทิ กฎการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานทาส มาตรฐานและกฏระเบียบการบินตามที่
ก าหนดโดยองค์การการบินระหว่างประเทศ ( International Civil Aviation Organization: ICAO) รายงาน
สถานการณ์การค้ามนุษย์(Trafficking in Person Report: TIP Report) ระเบียบการท าประมงที่ผิดกฏหมาย 
(Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing) กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๑ (COP21) และข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน (ASEAN Mutual 
Recognition Agreement: MRA) รวมทั้งกรอบเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเอื้ออ านวยให้ไทยมีบทบาท
ส าคัญและสร้างสรรค์ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

๓.๘ ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่
เกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ทั้งความมั่นคงด้านพลังงาน ด้านอาหาร ด้านสิ่งแวดล้อม และการ
บริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการปูองกันภัยในทุกรูปแบบ อาทิ ภัยจากการก่อการร้าย ภัยใน
โลกไซเบอร์ เป็นต้น 

๓.๙ บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ โดยการ
ปรับกลไกภายในประเทศให้สนับสนุนการด าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกด้านและทุกระดับ
อย่างมีบูรณาการบนพื้นฐานของการสร้างความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานไทยถึงเปูาหมายและการก าหนด
ต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยให้มีลักษณะการด าเนินงานภายใต้ทีมไทยแลนด์ เพื่อให้ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในด้านต่างๆ มีลักษณะที่สอดคล้องและส่งเสริมกันและกัน อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ และให้ความรู้ความเข้าใจด้านการ
ต่างประเทศตลอดจนผลประโยชน์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศต่อภาคส่วนต่างๆ และสาธารณชนไทย รวมทั้ง
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ด าเนินการเชิงรุกในการสร้างความเข้าใจ ความเช่ือมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีและศักยภาพทางเศรษฐกิจและด้าน
อื่นๆ ของประเทศไทย 

๓.๑๐ ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ ได้แก่ (๑) การก าหนดมาตรการ
รองรับผลกระทบในทางลบจากนโยบายทางการค้าการลงทุนต่อกลุ่มต่างๆ ในสังคมเพื่อปูองกันปัญหาความ
เหลื่อมล้ าและไม่เป็นธรรมทีเ่กดิข้ึนจากนโยบายการค้าการลงทุนเสรีและความร่วมมือระหว่างประเทศ (๒) การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของไทยให้มีความเป็นสากล ทั้งด้านความสามารถทางภาษา การเสริมสร้างศักยภาพ 
และมีทัศนคติที่เปิดกว้างและมองไปในอนาคต สอดคล้องกับเปูาหมายความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน 
และพลเมืองโลก โดยประเทศไทยมีบทบาทน าในเวทีนานาชาติตามที่ก าหนดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและ
(๓) การปรับเปลี่ยนทัศนคติและการสร้างความรับรู้และความเข้าใจของประชาชนไทยจากมุมมองของ
ผลประโยชน์ร่วมกันจากการสร้างสรรค์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมทั้งภายใต้
กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในวงที่กว้างขึ้น 

 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  1.3.1 แผนพัฒนาภาคกลางและพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

แนวคิดและทิศทางการพัฒนา 
ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นภูมิภาคที่มีบทบาทส้าคัญในการเช่ือมโยงกับทุกภาค

ภายในประเทศเนื่องจากเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร และเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการระดับ
กระทรวงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและวิจัยช้ันน าทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด 
รวมทั้งสถาบันธุรกิจ และสถาบันการเงินช้ันน าของประเทศ ขณะเดียวกันภาคกลางตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ า
ขนาดใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็น “อู่ข้าว อู่น้ า” ของประเทศ และเป็นพื้นที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้
ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Southern Economic Corridor) ที่เช่ือมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่ง
เป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์ (Landbridge) เช่ือมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก 

ดังนั้น การพัฒนาภาคกลางสู่ความ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” จ าเป็นต้องรักษาความมีช่ือเสียง
ของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองช้ันน าระดับโลกตลอดไป ควบคู่ไปกับการใช้ศักยภาพพื้นฐานด้านความอุดม
สมบูรณ์ของดินและน้ า และความพร้อมของสถาบันการศึกษา/วิจัยในการยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตร
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง รวมทั้งการเร่งรัดผลักดัน
เส้นทางลัดโลจิสติกส์เช่ือมโยงทวาย (เมียนมา) กับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อให้ภาค
กลางเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการเช่ือมโยงเส้นทางการค้าการขนส่งระหว่างทะเลตะวันตกและทะเลตะวันออก
ในระยะยาว 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
ภาคกลางมีบทบาทส าคัญในการเช่ือมโยงกับทุกภาคภายในประเทศ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของ

กรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษาและวิจัยช้ันน าทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด นอกจากนี้ภาค
กลางยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง สภาพพื้นที่และระบบชลประทานที่อุดมสมบูรณ์ เป็นฐานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศ และเป็นพื้นที่แนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
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(Southern Economic Corridor) ที่เช่ือมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์
(Landbridge) เช่ือมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก ภาคกลางจึงมีเปูาหมายที่จะ
“พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัยและภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง” 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่มีความทันสมัย และเป็นเมืองน่าอยู่น่า

เที่ยวในล าดับต้นๆ ของโลกตลอดไป 
๒. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขทั้งสุขภาพกาย จิตใจ มีความมั่นคง

ด้านอาชีพและรายได้ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
๓. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ

ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่อง 
๔. เพื่อฟื้นฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
๑. กรุงเทพฯ ได้รับการจัดล้าดับเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตช้ันน้าในโลกดีข้ึน 
๒. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดีข้ึน 
๓. รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
๔. มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรเพิ่มข้ึน 
๕. มูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน 
๖. คุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยาและท่าจีนตอนล่างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
๗. ปริมาณขยะที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มข้ึน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 
แนวทางการพัฒนา 
๑) เร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะ อาทิรถไฟฟูา รถเมล์ ฯลฯ  เพื่อ

บรรเทาปัญหาจราจรและให้ประชาชนเข้าถึงบริการระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกสบายและปลอดภัยในการ
เดินทาง 

๒) ก่อสร้างถนนวงแหวน ถนนเช่ือมต่อ (Missing link)สะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา ฯลฯ เพื่อ
ลดปัญหาความแออัดและคับค่ังของปริมาณการจราจรในเขตเมือง ลดปัญหาคอขวด เป็นการเช่ือมต่อโครงข่าย
การเดินทางเพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงและลดเวลาการเดินทาง รวมทั้งสร้างความเช่ือมโยงระหว่าง
เมืองและชนบท 

๓) จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้มาตรการผังเมืองควบคุมการใช้พื้นที่รวมทั้ง
คุ้มครองแหล่งอนุรักษ์และทัศนียภาพเมือง ตลอดจนการจัดทัศนียภาพของเมืองให้สวยงาม มีพื้นที่สีเขียวและ
สวนสาธารณะ 
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๔) พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ และออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการต่างๆให้สามารถ
รองรับคนทุกกลุ่มในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน (Universal Design) เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้
คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการต่างๆ อย่างเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน 

๕) แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย น้ าท่วม และมลภาวะทางอากาศ อันเนื่องมาจากการขยายตัวของ
ชุมชนเมือง 

๖) ปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมกรุงเทพฯ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาความรุนแรง และ
ความเสียหายเป็นมูลค่าสูง 

๗) วางระบบปูองกันภัยอาชญากรรมและภัยก่อการร้ายในเขตกรุงเทพฯ และพื้นที่ต่อเนื่อง 
เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

๘) พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร)  ให้
เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย์ ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้าน
สุขภาพและการศึกษาและเมืองที่อยู่อาศัย โดยประสานการวางระบบโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่ง
มวลชนสาธารณะ และบริการทางสังคม กับมาตรการทางผังเมือง ในการช้ีน าให้การขยายตัวของเมืองเป็นไป
อย่างมีแบบแผนและเหมาะสม รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การเดินทางและการ
ขนส่งโดยสะดวกและปลอดภัย โดยเฉพาะการปูองกันน้ าท่วม-น้ าเสีย พร้อมทั้งการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็น
ปอดและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชนเพิ่มข้ึน รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิและกิจกรรมต่างๆ ทั้งการ
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า การคมนาคมขนส่ง และการเพิ่มข้ึนของประชากรเมือง 

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงระดับนานาชาติและสร้างความ
เช่ือมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค 

แนวทางการพัฒนา 
๑) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ อาทิ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ชะอ า-หัว

หิน สนามกอล์ฟระดับโลกที่เพชรบุร ีกาญจนบุร ีและพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นฐานการกระจายรายได้และการ
สร้างงาน โดยยกระดับคุณภาพของธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติและเป็นที่
ประทับใจของนักท่องเที่ยว 

๒) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืน โดยฟื้นฟูบูรณะ
โบราณสถาน และเตรียมความพร้อมของเมืองให้สามารถรองรับภัยพิบัติ โดยเฉพาะอุทกภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๓) เพิ่มมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวท้องถ่ินและแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น ตลาดสามชุก 
ตลาดน้ าอัมพวา ตลาดน้ าด าเนินสะดวก เกาะเกร็ด ท่องเที่ยวธรรมชาติสวนผึ้ง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
ฯลฯ โดยปรับปรุงสิ่งอ้านวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐานสากล 

๔) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เช่น กลุ่มประวัติศาสตร์และศาสนา กาญจนบุรี-
สุพรรณบุรี-พระนครศรีอยุธยา-อ่างทอง-สิงห์บุรี-ชัยนาท-ลพบุรี-สระบุรี-นครปฐม-ราชบุรี-เพชรบุรี กลุ่มดูแล
สุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย อาทิ นนทบุรี-สมุทรสาคร-นครปฐม-เพชรบุรี และกลุ่มท่องเที่ยวทางน้ า อาทิ 
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พระนครศรีอยุธยา-นนทบุรี-ปทุมธานี-อ่างทอง-สิงห์บุรี โดยปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม
การท่องเที่ยวให้มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม มีความหลากหลาย และเช่ือมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดอย่าง
ยั่งยืน 

๕) พัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งผลิตสินค้า OTOP และแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร เพื่อให้มีเส้นทางหรือเครือข่ายการคมนาคมที่สามารถเดินทางเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย เป็นการขยายเส้นทางการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชน 

๓. ยุทธศาสตร์ที่  ๓ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 
๑) น าผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติมาใช้ในการพัฒนาการผลิต

ข้าวในพื้นที่ เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพข้าวซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่ ส าคัญของ
ประเทศให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด 

๒) พัฒนามาตรฐานฟาร์มเพื่อผลติอาหารปลอดภัย (Food safety) จากสินค้าเกษตรหลักของ
ภาค ได้แก่ ข้าว พืชผัก มะพร้าว โคนม โคเนื้อ สุกร ไก่ เป็ด กุ้ง ปลา โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตส าคัญ 
ได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม  และ
ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาด
เฉพาะและตลาดระดับบน 

๓) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อยกระดับสู่ Smart Farmer และSmart Farming 
โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธ์ุที่เหมาะสม 
รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ 

๔) ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรประมงทะเล โดยเร่งรัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการ
จัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิง่แวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ เช่น การส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพี่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม การส่งเสริมและพัฒนาการประมงพื้นบ้าน รวมทั้งการส่งเสริมและ
พัฒนาธุรกิจการประมง เป็นต้น ในพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบริเวณชายฝั่งรอบ
อ่าวไทย ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ 

๕) เพิ่มความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมประมง (สมุทรสาคร) อุตสาหกรรมก่อสร้าง 
(สระบุรี) อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ (พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ)  สู่การใช้
เทคโนโลยีที่สูงข้ึนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๖) พัฒนากาญจนบุรี-ราชบุรี-เพชรบุรีตอนบนให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรและปศุสัตว์ และกลุ่มอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มเช่ือมโยงกับแหล่งผลิตในเมียนมา โดยเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า รวมทั้งยกระดับคุณภาพสินค้าอุตสาหกรรมใน
พื้นที่ให้มีความทันสมัยและให้ได้มาตรฐานสากลไปสู่ตลาดอาเซียน 

๗) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ Start Up โดยให้ความส าคัญกับการเสริมสร้าง
องค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจ อาทิ การน างานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการ
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เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการใช้กลยุทธ์การตลาด ฯลฯ เพื่อให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจและเติบโตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการน้ าและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ภัยแล้ง 
และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 
๑) พัฒนาแหล่ งน้ า  และระบบกระจายน้ า  ในพื้นที่ แล้ งซ้ าซาก อาทิ  กาญจนบุรี 

ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี และลพบุรี เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ า โดยปรับปรุงและบ ารุงรักษา 
แหล่งน้ าเดิม วางแผนจัดสรรน้ าเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ าที่เพิ่มข้ึนจากการขยายตัวของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและชุมชนได้อย่างพอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งจัดท าแหล่งเก็บกักน้ าขนาดเล็กกระจายในพื้นที่
การเกษตรเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าในช่วงฤดแูล้ง 

๒) ปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ ชุมชน แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน 
และพื้นที่น้ าท่วมซ้ าซาก อาทิ ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี และ
สมุทรปราการ โดยเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ าทีเ่ปน็แก้มลงิ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง จัดต้ังกลุ่ม
เฝูาระวังภัยน้ าท่วม 

๓) ปูองกันการบุกรุกท้าลายปุาและฟื้นฟูปุาเสื่อมโทรม ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี  เพชรบุรี 
และราชบุรี โดยการปลูกปุาเพิ่มเติม และเพิ่มมาตรการเฝูาระวังติดตามการบุกรุกปุา สนับสนุนสิทธิ  และ
บทบาทของชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ปุาของชุมชนไม่ให้เสื่อมโทรมลง 

๔) ขุดลอกล าน้ าเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ าและใช้ในการขนส่ง อาทิ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่
น้ าท่าจีน ฯลฯ รวมทั้งฟื้นฟูคุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยาและท่าจีนตอนล่างในพื้นที่พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี 
นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร 

๕) ปูองกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล อาทิ สมุทรปราการ สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ โดยการจัดท้าแนวปูองกันการกัดเซาะชายฝั่งด้วยวิธีการที่เหมาะสม
เช่น ปลูกปุาชายเลน และการท้าแนวไม้ไผ่กันคลื่น 

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

แนวทางการพัฒนา 
๑) พัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และรถไฟ เช่ือมกรุงเทพ–กาญจนบุรีเพื่อเช่ือมโยง

พื้นที่เศรษฐกิจชายแดนของภาคกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศให้สามารถเกื้อหนุนและติดต่อทางการ
พัฒนาระหว่างพื้นที่ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 

๒) เร่งพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบ้านพุน้ าร้อน อ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี ให้เป็นประตูเช่ือม Southern Economic Corridor จากท่าเรือทวาย-ท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือสีหนุ
วิลล์ ประเทศกัมพูชา-ท่าเรือวังเตา ประเทศเวียดนาม โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก
ด้านการเดินทางและขนส่งเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 

๓) พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนไทย-เมียนมา บ้านพุน้ าร้อน ด่านเจดีย์สามองค์ และด่าน
สิงขร เพื่อเช่ือมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กับเมียนมา โดยจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้
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สอดคล้องกับการพัฒนาในอนาคต พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภคและ
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรงุเทพมหานคร สาธารณูปการ จุดบริการและสิง่อ้านวยความสะดวกบริเวณจุด
ผ่านแดน ตลอดจนระเบียบและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

๔) พัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจของภาคกลางตามแนวแกนหลักการเช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวายกับ EEC โดยจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการรองรับการพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเช่ือมโยงระหว่างไทยกับเมียนมา 

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาความเช่ือมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้าง
เสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ 

แนวทางการพัฒนา 
๑) เร่งด าเนินการแผนพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานการคมนาคมขนส่งที่เช่ือมโยงภาคกลางกับภาค

อื่นๆ ของประเทศ เพื่อกระจายประโยชน์และโอกาสจากจุดความเจริญหลักของประเทศให้เช่ือมโยงไปยังพื้นที่
ที่ภาคอื่นๆ ซึ่งจะท าให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนาและลดความเหลื่อมล้ าระหว่างภาค อาทิ 

(๑) เช่ือมโยงภาคเหนือ ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก และรถไฟทางคู่ ลพบุรี-
ปากน้ าโพ 

(๒) เช่ือมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯนครราชสีมา และทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมืองบางปะอิน-นครราชสีมา 

(๓) เช่ือมโยงภาคตะวันออก ด้วยรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-ระยอง ทางหลวงพิเศษ พัทยา-
มาบตาพุด และรถไฟทางคู่ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย 

(๔) เช่ือมโยงภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ–หัวหิน และรถไฟ
ทางคู่ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร 

๒) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส้าคัญ อาทิ เมืองอยุธยาและ
บริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ  เมืองพุน้ า
ร้อน โดยสนับสนุนให้มีการจัดท าโครงการน าร่องที่ใช้แนวทางการจัดรูปที่ดิน การผังเมืองควบคู่กับการพัฒนา
เมืองแบบประหยัดพลังงาน 

1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และ
สุพรรณบุรี) พ.ศ. 2562-2565 (ฉบับทบทวน) 

จุดมุ่งเน้น 
1. การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (ข้าว พืชผัก ผลไม้ ปศุสัตว์ และการประมง) 
2. การท่องเที่ยวเชิงะรรมชาติ เชิงประวัติศาสตร์และเชิงศิลปวัฒนธรรมภายใต้อัตลักษณ์ที่มี

คุณภาพ 
3. การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการค้าชายแดน และการค้าผ่านแดนภาคตะวันตก  
วิสัยทัศน์ 
 “ศูนย์กลางการผลิตและการตลาดสิ้นค้าภาคการเกษตร อุตสาหกรรมปลอดภัย การ

ท่องเที่ยวคุณภาพ และการค้าภาคตะวันตก” 
พันธกิจ 
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1. ปรับโครงสร้างการด าเนินงานทางเศรษฐกิจของชุมชน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ 
และวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมให้มีความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเทคโนโลยีรู้ทันบริบทโลกรอดพ้น
กับดักรายได้ปานกลางสู่การมีรายได้ที่มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

2. สร้างและประสานความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน ชุมชน 
ประชาคม และภาครัฐ รวมถึงเครือข่ายภายใน ในการพัฒนาสงเสริมระบบด าเนินงานทางเศรษฐกิจและความ
มั่นคงในกลุ่มจังหวัด 

3. ปรับปรุง สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาดครงสร้างพื้นฐาน และกิจกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ที่มีการเช่ือมโยงกัน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจร่วมกันของกลุ่มจังหวัด 

4. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลรวมถึงกลไกในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมของ
กลุ่มจังหวัดให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 

เป้าประสงค์รวม 
เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมั่งค่ัง และความสุขที่ยั่งยืนโดย 
1.เศรษฐกิจมั่นคง ประเมินจากอัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด ร้อยละ 3.50 
2. ประชาชนมั่งค่ัง ประเมินจากมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 
3. ความสุขที่ยังยืน ประเมินจากค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุ่มจังหวัด

ต้องไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของ ปี 2559-2560 (หรือไม่น้อยกว่า 0.6229) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการ ด้วย

นวัตกรรม สู่มาตรฐานสากล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ภาคตะวันตกและ

อารยธรรมทวาราวดี 
ประเด้นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพ

ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษน าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการ ด้วย

นวัตกรรม สู่มาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ 
(1) พัฒนาสินค้า  ผลิตภัณฑ์การเกษตร อุตสาหกรรม และบริการให้ ได้ คุณภาพสู่

มาตรฐานสากล 
(2) เพิ่มศักยภาพผู้ผลิตและตลาดสินค้าภาคการเกษตร พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สู่

ประเทศไทย 4.0 
กลยุทธ์ 
1. เพิ่มพื้นที่ท าการเกษตร GAP และเตรียมความพร้อมเพื่อการท าเกษตรอินทรีย์ 
2. ส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการแรงงานภาคเกษตรกรรม พสณิชยกรรม อุตสาหกรรม ให้มี

ศักยภาพในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตการบริหารจัดการตลาด และบริหารโดยใช้นวัตกรรม 
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3. ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ 
4. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและบริหารจัดการแหล่งน้ าเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาสินค้า เกษตรอุตสาหกรรม และบริการ 
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 

2559 2560 2562 2563 2564 2565 2562-2565 

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
ที่ ได้ รับการรับรองมาตรฐาน 
(GAP/GFM/Oganic/PGS) เที่ย
บจากผู้เข้าร่วมดครงการ  

N/A N/A ได้รับเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 5 

ได้รับเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 10 

ได้รับเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 15 

ได้รับเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 20 

ได้รับเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 
12.5/ปี 

2. มูลค่าสินค้าภาคการเกษตรที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานเทียบ
กับสินค้าทั่วไป 

N/A N/A มูลค่าเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 10 

มูลค่าเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 10 

มูลค่าเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 10 

มูลค่าเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 10 

มูลค่าเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 10 

3.จ านวนวัตกรรมภาค
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม สินค้าชุมชนที่ใช้
นวัตกรรม 

N/A N/A เพ่ิมขึ้น  
10 นวัตกรรม 

เพ่ิมขึ้น  
10 นวัตกรรม 

เพ่ิมขึ้น  
10 นวัตกรรม 

เพ่ิมขึ้น  
10 นวัตกรรม 

เพ่ิมขึ้น  
40 นวัตกรรม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ภาคตะวันตกและ

อารยธรรมทวาราวดี 
เป้าประสงค์ เพิ่มรายได้และจ านวนนักท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ 
1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่ม

จังหวัด 
2. สนับสนุนกิจกรรมการตลาด การประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของ

กลุ่มจังหวัด 
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ทั้งผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว 
ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 

2559 2560 2562 2563 2564 2565 2562-2565 

1.ร้อยละที่ เพ่ิมขึ้นของรายได้
จากการท่องเที่ยว 3 ปีย้อนหลัง 

19.17% 16.59% 15% 17% 20% 22% 18.5% 

2.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจ านวน
นักท่องเที่ยวเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง 

7.67% 8.49% 6% 7% 8% 9% 7.5% 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มี

ศักยภาพผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษน าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ 
เป้าประสงค์ : รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการเพิ่มข้ึน 
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กลยุทธ์ 
1.พัฒนาระบบอ านวยความสะดวก ระบบโลจิสติกส์และเครือข่ายคมนาคมเพื่อกระตุ้นให้เกิด

การค้าการลงทุนเช่ืองโยงการค้าสู่เอเชีย 
2.พัฒนาด่านชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
3. ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
4. พัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการส่งออก 
5. ยกระดับผู้ประกอบการและแรงงานของกลุ่มจังหวัดให้มีความสามารถในการแข่งขันและ

สามารถประกอบธุรกิจระหว่างประเทศได้ 
6. พัฒนาระบบส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัดและผลักดันให้มี

การลงทุนในต่างประเทศ 
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 

2559 2560 2562 2563 2564 2565 2562-
2565 

1 .  จ า น ว น ที่ เ พ่ิ ม ขึ้ น ข อ ง
ผู้ประกอบการ (SME,OTOP 
YEC BIZCLUB) ที่ ได้รับการ
ส่งเสริมในกลุ่มจังหวัด 

N/A 204 N/A 100 
ราย 

100 
ราย 

100 
ราย 

300 
ราย 

2.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้
จากการจ าหน่ายสินค้ าของ
ผู้ ป ระกอบการที่ ไ ด้ รั บกา ร
ส่งเสริม 

N/A 6,000  
ล้านบาท 

N/A 5% 5% 5% 5% 
ต่อปี 

1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2563) 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
จากจุดยืนการพัฒนาและความพรอ้มและความโดดเด่นทางการเกษตรของจังหวัดราชบุรี และ

ความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ต้องการผลผลิตอาหารที่มีคุณภาพ และการมุ่งเน้นการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๒๐ ปี และการมุ่งเน้นการ
เติบโตของเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง จากศักยภาพและการพัฒนานวัตกรรม พร้อมทั้งการเช่ือมโยง
เศรษฐกิจกับจังหวัดใกล้เคียง ภาค และอาเซียน และการมุ่งเน้นการปรับบริบทของสังคมให้เป็นเมืองที่มีความ
เข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพ วัฒนธรรม วิถีชีวิตมีความยั่งยืน จังหวัดราชบุรีจึงได้ก าหนด วิสัยทัศน์ว่า “เมือง
เกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข” 

 เมืองเกษตรสีเขียว หมายถึง การเกษตรของจังหวัดมีคุณภาพ มาตรฐานระดับส่งออก มีการ
น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการแปรรูปสินค้าภาคเกษตรให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน เพื่อรองรับการเป็น “เมืองเกษตรสีเขียว” เกษตรกรมีสมรรถนะสูงเป็น Young Smart 
Farmer/Smart Farmer ที่เข้าใจ และเข้าถึงหลักการ “ตลาดน าการผลิต” และการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
สถาบันเกษตรกรเข้มแข็งและมีเครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ การพัฒนาการเกษตรประสบความส าเร็จ
ในการมุ่ งเน้นการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตรที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน จังหวัดราชบุรีเป็นเมืองอาหารคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงทาง
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อาหารแก่ชาวราชบุรี ชาวไทย และนานาประเทศ มีผลผลิตจากการเกษตรทีพ่ัฒนาเป็นแบรนด์จากการเกษตรที่
เข้มแข็ง และมีมูลค่า 

ความยั่งยืนด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์เอื้อต่อการพัฒนาการ
เกษตร และการเสริมสร้างความมั่นคงในสังคม การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเป็นค่านิยมทางสังคม
ที่เข้มแข็ง เมืองราชบุรีมีการพัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรีให้ความส าคัญกับการมี
แหล่งพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก เพื่อการพึ่งตนเอง 

 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้อย่างสมดุล มุ่งสร้างให้มีพื้นที่
ต้นแบบนิเวศน์ที่ยั่งยืน กระจายทั่วทั้งจังหวัดจังหวัดราชบุรีเน้นการพัฒนาผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับ
ภาคีทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศปุาเขา ลุ่มน้ าหลัก ลุ่มน้ า
รองให้มีความอุดมสมบูรณ์ พื้นที่ธรรมชาติของจังหวัด เน้นการอนุรักษ์เชิงปูองกัน และการใช้ประโยชน์อย่างมี
คุณค่า เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาการเกษตรการท่องเที่ยว การเกษตรเพิ่มค่าเพื่อการพัฒนาการเศรษฐกิจของ
จังหวัด และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน การจัดการขยะ น้ าเสียในชุมชนเมือง ในแหล่งท่องเที่ยว และ
ในชุมชนดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง จังหวัดให้ความส าคัญกับการจัดการขยะที่เข้าถึง และน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด พร้อมทั้งการส่งเสริมการจัดการระบบนิเวศธรรมชาติในชุมชน เพื่อเป็นหลักประกันที่ยั่งยืนของการ
พัฒนา ทั้งความมั่นคงทางอาหาร และการรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิตเมืองราชบุรี  

เศรษฐกิจมั่นคง หมายถึง ความมั่นคงจาก ๔ องค์ประกอบหลัก คือ 
-ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจฐานการเกษตร เน้นการพัฒนาผลผลิตสินค้าเกษตร ที่มี

คุณภาพระดับเอเชีย และนานาชาติ มุ่งเน้นการสร้างเศรษฐกิจการเกษตรจากการพัฒนาระบบการผลิตแบบ
ครบวงจรด้วยนวัตกรรมการเกษตรที่แข่งขันได้ ควบคุมคุณภาพในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ และมีมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยเพื่อการส่งออก การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจจากการเกษตรเพื่อการส่งออก
ด้วยนวัตกรรมเพิ่มค่า เสริมสร้างความเข้มแข็งของการเป็นเมืองปศุสัตว์ที่เน้นการพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ โดย
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน GAP เพื่อการส่งออกและสร้างโอกาสทาง
การตลาดแก่จังหวัด จังหวัดมีแหล่งรวบรวมผลผลิตกลางในระดับชุมชนที่เช่ือมโยงกับแหล่งรวบรวมผลผลิต
กลางกับจังหวัด และเช่ือมโยงกับระดับภาค จังหวัดมุ่งพัฒนาเป็นคลังรวบรวมสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐาน เน้น
การจัดการระดับสากลผ่านระบบสหกรณ์ การด าเนินงานทางธุรกิจ และเครือข่ายประชารัฐ พร้อมทั้งการ
พัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองเศรษฐกจิเมืองอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย (Food Innopolis) สร้างสรรค์เทคโนโลยี 
นวัตกรรมมาใช้เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตรและการบริหารจัดการการเกษตรของ
จังหวัด พร้อมทั้งการสร้างความมั่นคงทางอาหาร การผลิตข้าว และพืชผักคุณภาพเพื่อการบริโภคในจังหวัด 

- ความมั่นคงจากการเน้นการเติบโตของอุตสาหกรรมเพิ่มค่าภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนของจังหวัดมีความสามารถในการแข่งขัน
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ประกอบการใหม่ (SMEs/Start up) วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ 
กลุ่มอาชีพต่างๆ เติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เป็นแบรนด์สินค้าที่มีศักยภาพการแข่งขัน 
ระบบการบริการของรัฐ และการอ านวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน มีความทันสมัย มีธรรมาภิบาล
จังหวัดสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และOTOP 



 หน้า 114 
 

เพื่อรองรับประเทศไทย ๔.๐ สนับสนุน อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน และสนับสนุนการใช้นวัตกรรม สร้างรูปแบบการ
ผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 

- ความมั่นคงจากการบริการมูลค่าสูง การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีมี
หลากหลาย โดยเน้นอัตลักษณ์และศักยภาพของพื้นที่สามารถสร้างความส าเร็จในการพัฒนาการท่องเที่ยวตาม
แนวทาง ๑๒ เมืองต้องห้ามพลาด โดยค านึงถึงกลุ่มเปูาหมาย นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ ภูมิปัญญา การเกษตร สุขภาพ และการพัฒนานวัตกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมไปสู่การสร้างมูลค่า 

- ความมั่นคงจากฐานของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ทั้ง
ทางน้ า ทางบก และทางราง รองรับการเสริมสร้างเศรษฐกิจ ยกระดับการพัฒนาจังหวัดเพื่อเป็นประตูการค้า
บริการการท่องเที่ยวและการลงทุน เ ช่ือมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ Asean Economy 
Community : AEC ระเบียบเศรษฐกิจตะวันออกหรือ Eastern Economic Corridor : EEC และพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษหรือ Special Economic Zone : SEC และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อกระจายความ
เจริญและสร้างโอกาสแก่ชุมชน เช่ือมโยงระหว่างชุมชนและเส้นทางหลักการสร้างระบบสาธารณูปโภค และ
โครงสร้างพื้นฐาน รองรับการขยายตัวของเมือง ระหว่างเมือง และการพัฒนาราชบุรีเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart 
city) รองรับการเป็นประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวอาเซียน 

สังคมมีความสุข หมายถึง เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองใน
การสร้างงาน อาชีพ และรายได้ในชุมชน เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนประชาชนมีความรู้ความเข้า
ใจความเช่ือมั่น และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ การลดความเหลื่อมล้ า ส่งเสริมความเท่า
เทียมทางเพศ การขจัดความยากจน ส่งเสริมการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิต เพื่อสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมแก่ชุมชน และครอบครัว จังหวัดราชบุรีประสบความส าเร็จในการดูแล
ประชาชนที่เปราะบาง คนยากจน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผ่านกลไก “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แก่
ประชาชนทุกกลุ่มด้วยแนวทางประชารัฐ และตามแนวทางศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เน้นการไม่
ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามนโยบายการพัฒนาประเทศ 

ชุมชนมีบทบาทในการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะชุมชน ตลอดจนพัฒนาเพื่อการสร้าง
คุณค่าเชิงเศรษฐกิจ ยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ชาวราชบุรีมีความ
ปรองดองสมานฉันท์ เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข การใช้วิถีวัฒนธรรม และแนวทางศาสนา การห่างไกลอบายมุข ชุมชนมีความเข้มแข็งสงบสุข 
ระบบการอ านวยความเป็นธรรมทางสังคมเพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมีประสิทธิภาพ
ชาวราชบุรีมีความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ เอื้ออาทรช่วยเหลือเกื้อกูล เคารพกฎหมาย และ
กติกาสังคม มีธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต และรู้จักพอเพียง มี
ความสามัคคี มีวินัย ท านุบ ารุงและส่งเสริมศาสนาและจารีตประเพณีอันดีงาม  

ราชบุรีเป็นต้นแบบเมืองสุขภาวะ เพื่อประชาชนมีความฉลาดรู้ทางสุขภาพ มีทักษะทาง
สุขภาพ สามารถพึ่งพาตนเองทางสุขภาพ จัดการสุขภาพครอบครัว และชุมชนได้  ระบบทางการแพทย์ที่มี
คุณภาพ และเป็นเลิศ มีการพัฒนานวัตกรรมระบบการสาธารณสุข เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิ่มค่า เช่ือมโยง
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
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ประชาชน สังคมมีความสามารถพัฒนารองรับการเปลี่ยนแปลง ภาคีจากทุกภาคส่วนร่วม
พัฒนาการศึกษาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ ประชาชนโดยเฉพาะวัยเยาวชน วัยท างานมีทักษะสากล 
(ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ) ประชาชนปรับตัว และยอมรับการเปลี่ ยนแปลงของสังคม มีหมู่บ้าน
วัฒนธรรมวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการคิด ทันโลก มีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และการมีจิตส านึกวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม 

ชุมชนเข้มแข็งด้วยด้วยมิติทางวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และยกระดับชุมชนให้เป็นชุมชน
คุณธรรม สังคม อยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน และมีเศรษฐกิจชุมชนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ชุมชนเข้มแข็งโดยการ
สร้างเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในการบ่ม
เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัย ทั้ งชีวิตและทรัพย์สิน จังหวัด
ราชบุรีเป็นถ่ินฐานที่ปลอดภัยส าหรับอยู่อาศัย ชุมชนปลอดยาเสพติด มีการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goal) จังหวัดราชบุรีได้ก าหนดเปูาประสงค์รวม ๓ 
เปูาประสงค์รวม คือ 

๑) จังหวัดมีการขยายตัวและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มข้ึน 
๒) ครอบครัวและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง และลดความเหลื่อมล้ าการพัฒนาทั่วถึงทั้ง

จังหวัด 
๓) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึน มีต้นแบบการพัฒนาให้

เป็นเมืองน่าอยู่ และเมืองที่การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว ภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)  
 เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุในเปูาประสงค์รวมทั้ง ๓ ข้อ จังหวัดราชบุรีจึงได้ก าหนดประเด็น

ยุทธศาสตร์ ๔ ประเด็น และซึ่งแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีการให้น้ าหนักในการพัฒนาในรอบ ๔ ปี         
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ระยะทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี ้

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพ
ท่ีเติบโตอย่างมั่นคง  

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการบริหารจัดการน้ า ดิน และนวัตกรรมการท าการเกษตรเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ ๒ ยกระดับการพัฒนาผลผลิต สินค้าเกษตรและอาหารสู่มาตรฐานเมืองอาหาร 
เมืองสมุนไพรระดับสากล 

กลยุทธ์ที่  ๓ สร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการเกษตร ๔.๐ รองรับ
การเกษตรแห่งยุคดิจิทัล และการเกษตรแห่งอนาคต 

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เป็นรูปธรรมทั่วทุกพื้นที่เพื่อความมั่นคงทางอาหาร และการเกษตรที่พึ่งตนเอง 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งด้วยตนเอง และมีสมรรถนะที่เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงและแข่งขันได้ 
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กลยุทธ์ที่ ๖ สร้างและพัฒนาการตลาดการเกษตรที่มีคุณค่า และมูลค่าเพิ่ม แบบครบวงจร 
หนุนเสริมเศรษฐกิจเพิ่มค่าจากฐานการเกษตร 

กลยทุธ์ที่ ๗ สร้างคุณค่า มูลค่าเพิ่ม จากฐานการเกษตรก้าวหน้าแบบครบวงจรสู่อุตสาหกรรม
การเกษตรเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการ
ท่องเท่ียว ด้วยนวัตกรรม และบริการท่ีมีมูลค่าสูง 

 กลยุทธ์ที่ ๑เสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่เติบโตจากชุมชน 
เช่ือมโยงการท่องเที่ยวอาเซียนและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานการท่องเที่ยวด้วยบริการที่มีมูลค่าสูง 

 กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ และเมือง
การค้า 

ที่มีศักยภาพทั้งฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโต
อย่างเข้มแข็ง 

 กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างอาชีพจากฐานธรรมชาติ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยว รองรับการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาสู่สังคมดิจิทัล 

 กลยุทธ์ที่ ๕พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองการคมนาคม การขนส่ง การโลจิสติกส์ให้มีความ
ปลอดภัย รองรับการท่องเที่ยว การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การเติบโตของเมือง และการเช่ือมโยงการค้าชายแดน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิต
ด้วยหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง  

 กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างวิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนน่าอยู่ สันติสุขตามแนวทางของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคนคุณภาพ เสริมสร้างขีดความสามารถประชาชนตลอดช่วงวัยด้วยความรู้ 
และการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ า ด้วยคุณภาพการบริการรัฐ และระบบ
สวัสดิการชุมชน มุ่งสู่ความเป็นเมืองสุขภาวะ 

 กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนมีความสงบ
เรียบร้อย น่าอยู่ 

 กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหาร การบริการรัฐที่ทันสมัย มีคุณภาพรองรับการเติบโตของ
จังหวัด การเช่ือมโยงสากล และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อประชาชนเช่ือมั่น และวางใจ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีสมดุล และใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มความมั่นคงทางทรัพยากรทางธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบ
นิเวศ  
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กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาการบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร การจัดการน้ าท่วม น้ าแล้ง เพื่อให้
เกิดความสมดุลและยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน เกษตรกร และ
พลังงานเพื่อการส่งเสริมการผลิตของอุตสาหกรรมสีเขียว 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนานิเวศน์เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดขยะ ลดน้ าเสีย ลดมลพิษ ด้วยกลไกชุมชน 
และการจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะมีแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ เปูาประสงค์ และตัวชี้วัด 
พร้อมทั้งกลยุทธ์และมาตรการและแนวทางปฏิบัติ และแผนงานโครงการ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมายรายปี 

2561 2562 2563 2564 2565 
1. จังหวัดมีการขยายตัว
และความเข้มแขง็ทาง
เศรษฐกิจ ความสามารถใน
การแข่งขันเพ่ิมขึ้น 

1.1 อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
เฉลี่ย 

153,824  
ล้านบาท 

(ปี 2557) 

ร้อยละ 
3.85 

ร้อยละ 
3.85 

ร้อยละ 
4.00 

ร้อยละ 
4.00 

ร้อยละ 
4.50 

1.2 อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อ
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน
ลดลง 

เท่า 
5.35 

(ปี 2558) 

- 
 

เท่า 
4 

- 
 

เท่า 
3 

- 
 

1.3 ผลิตภาพแรงงานของ
จังหวัดราชบุรีเพ่ิมขึ้น 

214,818 บาท 
(ปี 2558) 

- 
 

ร้อยละ 
10 

- 
 

ร้อยละ 
10 

- 
 

2. ครอบครัวและชุมชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ีมั่นคง และ
ลดความเหลื่อมล้ า การ
พัฒนาทั่วถึงทั้งจังหวดั 

2.1 ร้อยละของประชากรที่
อยู่ใต้เส้นความยากจน 

ร้อยละ 9.27 
(ปี 2557) 

ร้อยละ 
9 

ร้อยละ 
7 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
1 

2.2 สัมประสิทธิ์การ
กระจายรายได้ลดลง 

สัดส่วน 0.496 
(ปี 2556) 

- 
 

0.450 
 

- 
 

0.350 
 

- 
 

2.3 จ านวนกลุ่มคดีอาญาที่
น่าสนใจลดลง 

147 คด ี
(ปี 2557) 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

2.4 จ านวนปีการศึกษา
เฉลี่ยของประชากรอายุ 15-
59 ปี เพ่ิมขึ้น 

ปี 
8.90 

(ปี 2558) 

ปี 
9.00 

ปี 
9.10 

ปี 
9.20 

ปี 
9.30 

ปี 
9.40 

3. ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีความอุดม
สมบูรณ์มากขึ้นมีต้นแบบ
การพัฒนาให้เป็นเมืองน่า
อยู่และเมืองที่การเติบโต
ทางเศรษฐกิจสีเขียว ภัย
พิบัติทางธรรมชาติลดลง 

3.1 อัตราการเปลี่ยนแปลง
พ้ืนที่ปุาไม้ในจังหวัดเพ่ิมขึ้น 

1,081,387 ไร่ 
(ปี 2557) 

ร้อยละ 
0.05 

ร้อยละ 
0.10 

ร้อยละ 
0.15 

ร้อยละ 
0.20 

ร้อยละ 
0.25 

3.2 ร้อยละปริมาณขยะใน
พ้ืนที่จังหวัดลดลง 

247,105 ตัน 
(ปี 2558) 

ร้อยละ 
4 

ร้อยละ 
6 

ร้อยละ 
8 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
12 

3.3 พ้ืนที่เส่ียงภัยและภัย
พิบัติได้รับการปูองกันและ
แก้ไข 

ร้อยละ 
(ฐานข้อมูลพ้ืนที่

เปูาหมาย) 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

 

จุดยืนและต าแหน่งการพัฒนาทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดราชบุรี 
จากการศึกษาความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย การวิเคราะห์ความต้องการของพื้นที่ และสภาพ

ความเป็นไปของปัจจัยภายนอก จังหวัดราชบุรีจึงก าหนดจุดยืน ต าแหน่งการพัฒนาจังหวัดในรอบปีพ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ประกอบด้วยต าแหน่งการพัฒนา ๔ จุดยืนส าคัญ ดังนี้ 

1. ขับเคลื่อนจังหวัดสู่เมืองเกษตรสีเขียวต้นแบบที่ดีระดับประเทศ และมีศักยภาพระดับ
นานาชาติเสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกที่เป็นแบ
รนด์สินค้าจากฐานการเกษตรระดับ Product Champion ที่สามารถส่งออกไปยังนานาชาติ โดยเฉพาะ
ประชาคมอาเซียน และประเทศคู่ค้า เช่น มะพร้าว กล้วยไม้ สับปะรด ชมพู่ มะม่วง กล้วยหอม ปลาสวยงาม 
และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป 
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2. เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเมืองราชบุรีให้เป็นพื้นที่
เศรษฐกิจฐานอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า (Value based Economy) จากการค้า การบริการ และการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศและสุขภาพที่มีมูลค่าสูง และการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรที่เติบโตอย่างมีเสถียรภาพเพิ่มมากข้ึน
อย่างต่อเนื่อง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาจังหวัดให้เป็นพื้นที่ผลิต การผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่มี
คุณภาพมาตรฐาน มีความทันสมัยและเป็นสากล เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้จังหวัด และหนุนเสริมการ
พัฒนาภาคกลางในการเป็นฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานโลก 
และสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของประเทศ โดยเฉพาะการรักษาและพัฒนาประสิทธิภาพใน
การผลิตอาหารของพื้นที่ให้สามารถเป็นฐานส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลก 

3. การพัฒนาจังหวัดราชบุรีให้เป็นสังคมแห่งความสุข ให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี เช่ือมโยง
อย่างเป็นระบบ รองรับการเติบโตในอนาคต และเตรียมพร้อมสงัคมพัฒนาสูเ่มืองสงัคมคุณธรรม และสนัติสุขให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาคนให้มีคุณภาพสามารถปรับตัวได้ตามความเปลี่ยนแปลงของจังหวัด 
ประเทศ และของโลก เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลกที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล 
และมีความสุขมั่นคงในชีวิตบนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง และมีความ
มั่นคงทางสังคมอย่างทั่วถึง ประชาชนมีดัชนีความสุขเพิ่มข้ึนในทุกหมู่บ้าน 

4. สร้างฐานทรัพยากรรองรับการเกษตร การสร้างเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดย
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดราชบุรีให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้อย่างยั่งยืน มุ่งสร้างให้มีพื้นที่
ต้นแบบนิเวศน์ที่ยั่งยืนทั้งระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน และบูรณาการความร่วมมือกับภาคีทุกภาค
ส่วนอย่างเข้มแข็งในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศ นิเวศปุาเขา นิเวศลุ่มน้ า นิเวศชุมชน
และระบบนิเวศเมือง ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน หนุนเสริมการพัฒนาการเกษตรการ
ท่องเที่ยว หนุนเสริมการค้า การบริการ และอุตสาหกรรมการเกษตร พัฒนาจังหวัดราชบุรีให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
(Smart City) อย่างยั่งยืน 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี (พ.ศ. 2561-
2565) 

 1. วิสัยท ัศน์ (Vision)  
“เมืองน่าอยู ่ เกษตรสู่สากล คนและชุมชนเข้มแข็ง สิ ่งแวดล้อมดี การศึกษาสาธารณสุขเด่น การ

ท่องเที่ยวที ่ยัง่ยืน” 
2. พันธกิจ (Mission) 
1) พัฒนาระบบโครงสร้างพนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2) ส่งเสริมระบบการวางผังเมืองรวมจังหว ัดให้เป็นเมืองน ่าอยู ่
3) ส่งเสริมการม ีสว่นร่วมในการอนุร ักษ ์ทร ัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให ้เป็นเม ืองนา่อยู ่
4) ส่งเสริมและพ ัฒนาระบบการกาจัดขยะมูลฝอยและระบบบ าบัดนาเสีย 
5) การรักษาความสงบเร ียบร้อยและการปูองก ันบรรเทาสาธารณภ ัย 
6) ส่งเสริมอาช ีพและการดำเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพ ียง 
7) สน ับสนุนและเสร ิมสร้างความเข ้มแข็งท ุกภาคส่วนในการพัฒนาท ้องถ่ิน 
8) ส่งเสริมคณุภาพช ีว ิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 
9) ส่งเสริมพ ัฒนาระบบการศึกษา 
10) ส่งเสริมคณุธรรมและจร ิยธรรม 
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11) ส่งเสริมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
12) ส่งเสริมการสาธารณสุข 
13) ส ่งเสร ิมการศึกษา 
14) ส่งเสริมการศาสนา ศิลปว ัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท ้องถ่ิน 
15) การเตรียมความพร้อมเพ ื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
16) การประสานแผนพ ัฒนาท ้องถ่ินและการบูรณาการการทางานร่วมกัน 
17) ส่งเสริมภาคเกษตรที่ปลอดภัย 
 3. ยุทธศาสตรก์ารพ ัฒนา (Strategy) 
1) ยุทธศาสตร ์การพัฒนาท่ี 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณ ูปโภคและ

สาธารณ ูปการ  
แนวทางการพัฒนา 
- พัฒนาระบบการคมนาคม การจัดการขนส ่ง ขยายเขตไฟฟ ้าและไฟฟ ้าสาธารณะ 
- พ ัฒนาแหล่งน้ าเพ ื่อการการอุปโภค – บริโภค และเกษตร ตลอดจนการป ้องก ันน้ าท่วมและ

ภัยแล ้ง 
- พ ัฒนาการวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นเมืองน่าอยู ่
2) ยุทธศาสตร ์การพัฒนาท่ี 2 ด้านส่งเสริมภาพชีวิต  
แนวทางการพ ัฒนา 
- ส่งเสริมคุณภาพช ีว ิตและการแก้ไขป ัญหาส ังคม 
- ส่งเสริมการกีฬา การศ ึกษา และการเรียนรู้ 
- ส่งเสริมการสาธารณสุข สว ัสดิการส ังคม สว ัสดิการช ุมชน และนันทนาการ 
- ส่งเสริมอาช ีพ และการด าเนินงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ ียง 
3) ยุทธศาสตร ์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบช ุมชน/ส ังคม และการร ักษาความสงบ

เรียบร ้อย 
แนวทางการพัฒนา 
- สน ับสนุนการปูองก ัน และแก้ไขป ัญหายาเสพติด 
- ส่งเสริมประชาธ ิปไตย ความเสมอภาค สิทธ ิเสร ีภาพ และหน้าที ่ของประชาชนเพื่อความเป็น

พลเม ือง 
- การรักษาความสงบเรียบร ้อย และการปูองก ันบรรเทาสาธารณภ ัย 
4)  ยุทธศาสตร ์การพ ัฒนาท่ี 4 ด้านการวางแผน การส ่งเสร ิมการลงทุน พาณิชกรรม และ

การท ่องเที ่ยว 
แนวทางการพัฒนา 
- การวางแผน การประสานแผน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา

ท้องถ่ิน 
- ส่งเสริมการทองเที่ยวท้องถิ ่น และการค้าชายแดน 
- การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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- ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การพาณ ิชย ์ และการเสริมสร้างความเข ้มแข็งในภาคการเกษตร
และอุตสาหกรรม 

- การพัฒนาองค์กร และการบริหารจัดการบ้านเม ืองที ่ดี 
5) ยุทธศาสตร ์การพัฒนาท่ี 5 ด้านการบริหารจ ัดการและการอน ุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ ่งแวดล ้อม 
แนวทางการพัฒนา 
- พ ัฒนาระบบการก าจัด และการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
- พ ัฒนาระบบระบบบ าบัดน้ าเสีย 
- การบริหารจัดการ และอนุร ักษ์ฟ ื้นฟูทร ัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล ้อม 
- การจัดการมลพ ิษต่าง ๆ 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 6 ด้านศ ิลปะ ว ัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูม ิปัญญาท้องถิ่น  
แนวทางการพัฒนา 
- การส่งเสร ิมและอนุร ักษ์ศาสนา ศิลปะ ว ัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิป ัญญาท ้องถ่ิน 
- ส่งเสริมให ้ประชาชนม ีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษ ัตริย ์

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ ต าบลน่าอยู่ ฟื้นฟูวัฒนธรรม น าสู่เกษตรปลอดภัย” 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
  พันธกิจ 

 การประสาน และพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้
มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

เป้าประสงค์ 
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานทั่วถึงมีความสะดวกได้รับการปรับปรุง 

พัฒนาไปสู่มาตรฐาน 
ตัวชีวัดระดับเป้าประสงค์ 
จ านวนประชากรที่ได้รับอ านวยความสะดวก ด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

โครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานเพิ่มข้ึน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพฒันา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.1 ก่อสร้าง/ปรับปรงุ/บ ารุงรักษา ถนน 
สะพาน ทางเท้า และรางระบายน้ า 

จ านวนถนน สะพาน ทางเท้า และรางระบายน้ า
เพิ่มข้ึน 

1.2 การพัฒนาระบบจราจร จ านวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกเพิม่ขึ้น 
1.3 ขยายเขตไฟฟูา จ านวนครัวเรือนมีไฟฟูาเพิม่ขึ้น และเส้นทาง

สัญจรมีแสงสว่างเพิ่มข้ึน 
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1.4 พัฒนาระบบประปา จ านวนครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช้เพิ่มข้ึน 
1.5 ก่อสร้าง/ปรับปรงุ/พฒันาระบบการ
กระจายข่าว 

จ านวนประชากรได้รับข่าวสารเร็วข้ึน 

1.6 ก่อสร้างศาลาประชาคม/อาคาร
เอนกประสงค์ 

จ านวนอาคารเอนกประสงค์เพิม่ขึ้น 

 ความเชื่อมโยง 
 1. ยุทธศาสตร์จงัหวัด :  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วย

นวัตกรรม และบริการที่มีมลูค่าสงู 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน :  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ 
 พันธกิจ 
 การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรอินทรีย์ 
 เป้าประสงค์ 
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึนอย่างยั่งยืนและลดค่าใช้จ่าย 
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
 ร้อยละของจ านวนครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริม 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพฒันา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
2.1 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ครัวเรือนที่มีน้ าไว้ใช้อย่างเพียงพอส าหรบั

การเกษตรเพิม่ขึ้น 
2.2 ส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มรายได ้ จ านวนครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ 
2.3 ส่งเสริมการกระจายรายได้แก่ประชาชน จ านวนครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมการกระจาย

รายได ้
2.4 ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ านวนแหลง่ท่องเที่ยวที่ได้รับการพฒันาและ

ส่งเสริม 
2.5 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย จ านวนครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมด้านเกษตร

ปลอดภัย 
 

 ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จงัหวัด : 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพที่เติบโต

อย่างมั่นคง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วย
นวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน : 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมให้เข้มแข็ง 
พันธกิจ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต / การจัดสวัสดิการสังคม ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน 

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชนให้ยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงในการด ารงชีวิต และได้รับโอกาสทาง

การศึกษาอย่างทั่วถึง เพื่อส่งเสริมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้พึ่งตนเอง 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
ร้อยละของจ านวนครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ / แนวทางการพฒันา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
3.1 การสง่เสรมิการสาธารณสุข จ านวนประชาชนที่ได้รบัการบรกิารสาธารณสุขอย่าง

ทั่วถึง 
3.2 การสง่เสรมิการศึกษาและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

จ านวนโรงเรียนและศูนย์พฒันาเด็กเลก็ที่ด าเนินโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้และจ านวนประชาชนที่ให้ความส าคัญ
ด้านภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

3.3 ส่งเสริมกจิกรรมการกีฬาและ
นันทนาการ 

จ านวนประชาชนที่มกีารออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ
อนามัยที่ดีเพิม่ขึ้น 

3.4 ส่งเสริมการรักษาประเพณี และ
วัฒนธรรมในชุมชน 

จ านวนประชาชนและเยาวชนที่ให้ความส าคัญและเข้า
ร่วมกิจกรรมจารีตประเพณีและศิลปวัฒนธรรมเพิม่ขึ้น 

3.5 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสงัคม ร้อยละของกลุ่มเปูาหมายที่ได้รบัการสง่เสรมิด้านการจัด
สวัสดิการสงัคม 

3.6 ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน จ านวนประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
3.7 ส่งเสริมการมีทีอ่ยู่อาศัยและที่ท า
กินเป็นของตนเอง 

ร้อยละของจ านวนครัวเรือนที่มีทีอ่ยู่ที่ท ากินเป็นของ
ตนเอง 

3.8 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เดก็ และ
เยาวชน 

ร้อยละของสตรี เด็กและเยาวชนที่ได้รบัการพัฒนาที่
เพิ่มข้ึน 

ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 



 หน้า 123 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน : 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านสร้างความปลอดภัยของประชาชนและองค์กร 
พันธกิจ 
ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
เป้าประสงค์ 
พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีความสงบ

เรียบร้อยในชุมชน 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
ปัญหาอาชญากรรมและปัญหาสังคมลดลง 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพฒันา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
4.1 การรกัษาความสงบเรียบรอ้ยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
และองค์กร 

จ านวนประชาชนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยส์ินเพิม่ขึ้น 

4.2 การสง่เสรมิและสนับสนุนการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในชุมชน 

จ านวนประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจใน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มข้ึน 

ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน : 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจ 
การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี และยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
จ านวนกิจกรรมที่ได้ด าเนินการเพิ่มข้ึน 
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กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพฒันา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

5.1 การสร้างจิตส านึก และความตระหนักใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนเกิดจิตส านึกและความตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
เพิ่มข้ึน 

5.2 การเฝูาระวังและปูองกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
ข้ึน 

5.3 การบ าบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการ
ดูแลรักษาฟื้นฟเูพิ่มข้ึน 

5.4 การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน ครัวเรือนที่มีการก าจัดขยะมูลฝอยอย่าง
เหมาะสมและถูกวีเพิ่มข้ึน 

5.5 การเพิม่พื้นทีส่ีเขียวและพื้นทีส่าธารณะ พื้นที่ปุาที่ไดร้ับการฟื้นฟเูพิ่มข้ึน 
 
ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด : 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล และใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน : 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
พันธกิจ 
การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
เป้าประสงค์ 
การบริหารงานขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
ร้อยละของประชาชนในการมีสว่นร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและมีความพร้อมในการ

เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
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กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพฒันา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

6.1 การสง่เสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชน จ านวนประชาชนที่ได้รบัการส่งเสริมการมสี่วน
ร่วม 

6.2 การสง่เสรมิความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กิจกรรมของ อบต. 

จ านวนประชาชนที่ได้รบัความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกจิกรรมของ อบต. 

6.3 การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรและ
โครงสร้างการบรหิารงานบุคคล 

ผู้ปฏิบัตงิานได้รับการพฒันาศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใหบ้รกิาร
เพิ่มข้ึน 

6.4 การปรับปรงุและพฒันาเครื่องมือเครื่องใช้
และสถานทีป่ฏิบัติงาน 

จ านวนเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัตงิานมี
ความเพียงพอและทันสมัย 
ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึง 

6.5 การปรับปรงุและพฒันารายได ้ ร้อยละของการจัดกจิกรรมท าใหม้ีการจัดเก็บ
รายได้เพิ่มข้ึน 

ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน :  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จากการศึกษาความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย การวิเคราะห์ความต้องการและสภาพความ

เป็นไปของพื้นที่ต าบลดอนแร่ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  จึงก าหนดจุดยืนและต าแหน่งการพัฒนาใน
รอบปี พ.ศ. 2561-2565 ประกอบด้วยจุดยืน 6 ด้านดังนี ้

1. การพัฒนาพื้นที่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคท าให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก ได้รับการบริการที่ได้มาตรฐานท าให้มาตรฐานการด ารงชีวิตของคนในชุมชนมีมาตรฐานที่สูงข้ึน 

2. การพัฒนาทางด้านสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ ด้วยพื้นที่ต าบลดอนแร่ เป็น
พื้นที่ทางด้านการเกษตร การส่งเสริมอาชีพการเกษตรและอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการท าการเกษตร ด้วยการ
พัฒนาแหล่งน้ าและระบบส่งน้ าเพื่อการเกษตร การท าเกษตรปลอดภัยและพร้อมกับส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง
การเกษตรในพื้นที่ต าบล อาทิ ศึกษาเรียนรู้การเลี้ยงหมูหลุมต าบลดอนแร่ การปลูกผักปลอดสารพิษ ศูนย์ทอผ้า 
ผ้าจกทอมือ เป็นต้น 

3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงในการด ารงชีวิต และได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง ส่งเสริมให้เป็นสงัคมแหง่การเรยีนรู ้บริการทางด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพของคนใน
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ต าบล เฝูาระวังดูแลผ่านกลไก อสม. ในพื้นที่ และ รพ.สต.ต าบลดอนแร่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

4. พัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีความสงบ
เรียบร้อยในชุมชน ได้รับการปูองกันและช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนเพิ่มข้ึน 

5. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลสร้างความ
ตระหนักและจิตส านึกในประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครัวเรือนมีการก าจัดขยะ
มูลฝอยอย่างเหมาะสมและถูกวิธี 

6. พัฒนาการบริหารงานขององค์กรตามหลกัธรรมาภิบาล ส่งเสรมิประชาชนมีส่วนรว่มในการ
พัฒนาชุมชน มีการพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชนให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์และน าความรู้
ความสามรถต่างๆ มาพัฒนาชุมชน ส่งเสริมเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและบริการประชาชน 
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ความเชื่อมโยงเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นแยกตามยุทธศาสตรด์ังน้ี 
1) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
เช่ือมโยงยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การ

บริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มมีูลค่าสงู เช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคนี้ด าเนินการภายใต้ 
วิสัยทัศน์ ให้ต าบลดอนแร่เป็นต าบลที่น่าอยู่ ด้วยพันธกิจประสานและพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ตามเปูาประสงค์ที่
ต้องการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึง ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบาย และปรับปรุงพัฒนาไปสู่มาตรฐานที่สูงข้ึนตามเปูาประสงค์ที่ต้องการให้ประชาชนได้รับสิ่งอ านวย
ความสะดวกในด้านนี้ที่ได้มาตรฐานเพิ่มข้ึน โดยก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้ 1.การสร้าง/
ปรับปรุง/บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และรางระบายน้ า 2. การพัฒนาระบบจราจร 3. ขยายเขตไฟฟูา 
4. พัฒนาระบบประปา 5. ก่อสร้าง/ปรับปรงุ/พัฒนาระยยการกระจายข่าว 6. ก่อสร้างศาลาประชาคม/อาคาร
เอนกประสงค์ 

2) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ 
เช่ือมโยงยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และ

เมืองอาหารคุณภาพที่เติบโตอย่างมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การ
บริการ การท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  เช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจนี้ ด าเนินการภายใต้ วิสัยทัศน์ ให้ต าบล
ดอนแร่เป็นต าบลน่าอยู่ น าสู่เกษตรปลอดภัย ด้วยพันธกิจ ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์  ตามเปูาประสงค์ ที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้
เพิ่มข้ึนอย่างยั่งยืนและลดค่าใช้จ่าย ตามตัวช้ีวัด ที่ครัวเรื่อนได้รับการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรอินทรี โดยก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้ 1.พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 2. ส่งเสริม
อาชีพและเพิ่มรายได้ 3. ส่งเสริมการกระจายรายได้แก่ประชาชน 4. ส่งเสริมการท่องเที่ยว 5.ส่งเสริมเกษตร
ปลอดภัย 

3) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมให้เข้มแข็ง 

เช่ือมโยงยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความมั่นคงใน
คุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมให้
เข้มแข็ง นี ้ด าเนินการภายใต้ วิสัยทัศน์ ให้ต าบลดอนแร่เป็นต าบลน่าอยู่ ฟื้นฟูวัฒนธรรม ด้วยพันธกิจ ที่ต้อง
พัฒนาคุณภาพชีวิต/การจัดสวัสดิการสังคม ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชนให้ยั่งยืน ตามเปูาประสงค์ ที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมี
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ความมั่นคงในการด ารงชีวิต และได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เพื่อส่งเสริมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
พึ่งตนเอง ตามตัวช้ีวัด ที่ครัวเรื่อนได้รับการส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา
ด้านต่างๆ ดังนี้ 1.การส่งเสริมการสาธารณสุข 2. ส่งเสริมการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 3. ส่งเสริมกิจกรรม
การกีฬาและนันทนาการ 4. ส่งเสริมการรักษาประเพณี และวัฒนธรรมในชุมชน 5. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม 6. ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน 7. ส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัยและที่ท ากินของตนเอง 8. ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน 

4) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านสร้างความปลอดภัยของประชาชนและองค์กร 
เช่ือมโยงยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความมั่นคงใน

คุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสร้างความปลอดภัยของประชาชนและองค์กร นี ้
ด าเนินการภายใต้ วิสัยทัศน์ ให้ต าบลดอนแร่เป็นต าบลน่าอยู่  ด้วยพันธกิจ ที่ต้องส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ตามเปูาประสงค์ ที่ต้องการพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีความสงบเรียบร้อยในชุมชน ตามตัวช้ีวัด ที่ปัญหาอาชญากรรมและปัญหา
สังคมลดลง โดยก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้ 1. การรักษาความสงบเรียร้อยและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและองค์กร 2. การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในชุมชน 

5) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เช่ือมโยงยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมที่

สมดุลและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัดราชบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
พัฒนายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นี้ ด าเนินการภายใต้ 
วิสัยทัศน์ ให้ต าบลดอนแร่เป็นต าบลน่าอยู่  ด้วยพันธกิจ ที่ต้องพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ดี และยั่งยืน ตามเปูาประสงค์ ที่ต้องการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมให้ เกิดความสมดุลอย่างยั่ งยืน ตามตัวช้ี วัด ที่ มีกิ จกรรมด้านการจัดการและอนุรัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มข้ึน โดยก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้ 1. การสร้างจิตส านึก และความ
ตระหนักในการจัดการทรัพยากระรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพิ่ม ข้ึน 2. การเฝูาระวังและปูองกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. การบ าบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. การบริหาร
จัดการขยะอย่างยั่งยืน 5. การเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะ  

6) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
เช่ือมโยงยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคง

ในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารนี ้ด าเนินการภายใต้ วิสัยทัศน์ ให้
ต าบลดอนแร่เป็นต าบลน่าอยู่  ด้วยพันธกิจ ที่ต้องพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามเปูาประสงค์ ที่
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ต้องการบริหารงานขององค์กรตามหลกัธรรมาภิบาล พร้อมในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน (AEC) ตามตัวช้ีวัด ที่
ประชาชนมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมากข้ึน และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) โดย
ก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้ 1. การส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน 2. การส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของ อบต. 3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างการบริหารงานบุคคล 4. 
การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 5. การปรับปรุงและพัฒนารายได้  

3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา

ในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  ด้วยเทคนิค SWOT  Analysis 
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาใน 

อนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดอันเป็น
สภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถ่ิน  รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถ่ิน  อันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยใช้เทคนิคการ SWOT analysis  เพื่อพิจารณาศักยภาพ
การพัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ศักยภาพการพัฒนาท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
จุดแข็ง  (Streng=s)   
1. ด้านการบริหารจัดการและความต้องการประชาชนมีความต้องการ ผู้น า ผู้บริหาร 

สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง 
2. บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ 

อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3.  งบประมาณต้นทุนการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก 

โดยเฉพาะการก่อสร้างถนนลูกรัง เนื่องจากมีบ่อลูกรังอยู่ในพื้นที่  ส่วนต้นทุนอื่น ๆ  ข้ึนอยู่กับท้องตลาด 
4.  เทคนิคการท างาน  ส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง   

จุดอ่อน  (Weakness=W)   
1. โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ไม่สามารถ

ด าเนินโครงการเองได ้
2. งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่มีอยู่อย่างจ ากัด แต่ปัญหาความต้องการ

ของประชาชนมีจ านวนมากท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง 

โอกาส  (Opportunity=O)   
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ.2540 ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของ

ท้องถ่ิน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจท้องถ่ิน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นต้น 
 2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน โดยที่หน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 
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อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threat=T)   
 ๑.  โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง หรือความช านาญเป็นพิเศษ องค์การบริหารส่วนต าบล

ดอนแร่ยังไม่มีความช านาญและบุคลากร 

ศักยภาพการพัฒนาท่ี 2 ด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง  (Streng=s)   
1. มีการรวมกลุม่ต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน/ต าบล 
2. งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก 
3. เทคนิคการท างาน ส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง   

จุดอ่อน  (Weakness=W)   
๑.  การรวมกลุ่มอาชีพไม่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน เนื่องจากขาดความรู้ในการบริหารจัดการ 
2. ขาดงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
3. ไม่มีตลาดรองรับสินค้าหรือผลผลิตของกลุ่ม 
4. เกษตรกรมีหนี้สินมากและต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสูง 
5. ประชาชนมีรายได้ต่ าแต่ค่าครองชีพสูง 

โอกาส  (Opportunity=O)   
 1. มีกฎหมายด้านวิสาหกิจชุมชนในการสนับสนุนให้เกิดองค์กรชุมชน 
 2. รัฐบาลมีการส่งเสริมให้ประชาชนท่องเที่ยวในประเทศ 
 3. กลุ่มจังหวัดมีทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเช่ือมโยงเป็นวงจรภายในกลุ่มจังหวัด 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threat=T)   
 1. การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก

หลาย ๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกัน จึงจะเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
 2.  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความ

ล่าช้าในการ ท างาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 
 3.  ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรมีความผันผวนและมีราคาต่ า 
ศักยภาพการพัฒนาท่ี 3 ด้านคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมให้เข้มแข็ง 
จุดแข็ง   (Streng=s)   
1. ด้านการบริหารจัดการผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาใน

ด้านสังคมและสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 
2. บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ 

อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3. งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก 
4. เทคนิคการท างานส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิค และวิธีการท างานในระดับสูง  
 ๕. ประชาชนในพื้นที่ มีการอนุรักษ์ประเพณีอันดีของท้องถ่ินไว้ดี ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่เอื้อต่อ

การพัฒนาภายในต าบล 

จุดอ่อน   (Weakness=W)   
1.  ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่

คลาดเคลื่อน 
2.  ประชาชนยังสนใจและมีความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ 
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3.  ยังไม่มีบุคลากรทีม่ีความช านาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านสงัคม 
 ๔.  อัตราการว่างงานมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ท าให้รายจ่ายครัวเรือนเพิ่มข้ึน ขณะที่รายได้เท่าเดิม

หรือลดลง 

โอกาส   (Opportunity=O)   
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ

ที่รัฐบาลส่งเสริม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรี โอกาสที่จะได้

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีมาก 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threat=T)   
1. การแก้ไขปัญหาด้านสังคม และการสาธารณสุข เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก

หลายๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้า

ในการท างาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 
๓.  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
ศักยภาพการพัฒนาท่ี 4 ด้านสร้างความปลอดภัยของประชาชนและองค์กร 
จุดแข็ง  (Streng=s)   
1.  เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามวาระแห่งชาติ 
2.  มีนโยบายความปลอดภัยในการท างาน 

จุดอ่อน  (Weakness=W)   
๑. ประชาชนและผู้ปฏิบัติยังไม่ให้ความส าคัญในด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการ

ท างานเท่าที่ควร 
๒. ขาดสภาพคล่องทางการเงิน จึงมิได้มีการจัดตั้งงบประมาณในการด าเนินงานด้านความ

ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างานตามมาตรฐานและเป็นระบบ 
๓. การพัฒนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และระบบสารสนเทศด้านความปลอดภัยและ

สภาพแวดล้อมในการท างานยังไม่ทั่วถึง 

โอกาส  (Opportunity=O)   
1. รัฐบาลก าหนดให้ด าเนินการจัดการด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ เพื่อขับเคลื่อน

ระเบียบวาระแห่งชาติ 
๒.  องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและมีอิสระในการบริหารงบประมาณท าให้เกิดความ

คล่องตัวและเกิดพัฒนาในทุกด้าน 
๓.  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก ท าให้การขนส่งสินค้า 

และการเดินทางไปเขตอื่น ๆ ได้สะดวกปลอดภัย 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threat=T)   
1.  การเผยแพร่เกี่ยวกับระบบงานด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน มี

น้อยและไม่ทั่วถึง 
2.  แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติไม่สามารถน ามาปฏิบัติได้ทั้งหมด 
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ศักยภาพการพัฒนาท่ี 5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง  (Streng=s)   
1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาใน

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง 

จุดอ่อน  (Weakness=W)   
1.  ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
2.  มีบุคลากรและเครื่องมือในการจัดเก็บขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ 
3.  มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึนจ านวนมากเนื่องจากการขยายตัวของจ านวนประชากร 
4.  ไม่มีการรณรงค์ปลูกปุาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.  ประชาชนไม่ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โอกาส  (Opportunity=O)   
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัดราชบุรี มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 
 ๓. รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถ่ินมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร  

ด้านงบประมาณ การตัดสินในการพัฒนาด้วยตนเอง การโอนโครงการ/งานของส่วนราชการอื่นมาให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลด าเนินการแทน 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threat=T)   
1. ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดี ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. ระดับจังหวัดยังขาดการเช่ือมโยงด้านการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการ

กระจายผลประโยชน์ลงสู่ท้องถ่ิน 
๓. ปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย 
ศักยภาพการพัฒนาท่ี 6 ด้านการเมืองและการบริหาร 
จุดแข็ง  (Streng=s)   
1. ด้านการบริหารจัดการผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาใน

ด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน 
2. บุคลากรองค์การบรหิารส่วนต าบลดอนแร่ มบีุคลากรและอัตราก าลงั จ านวนและคุณวุฒิ 

อยู่ในระดับที่ พร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบรหิารงาน 
3. งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง 
๔. ประชาชนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ ค่อนข้างมีศักยภาพ มีความรู้

ความสามารถในเกณฑ์ดี  สามารถจะเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนและสามารถขอความร่วมมือ                      
เพื่อช่วยเหลือในการของราชการได้ 

จุดอ่อน  (Weakness=W)   
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
2. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพฒันาท้องถ่ิน 
๓. การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาไม่ครอบคลุมทุกด้าน     
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โอกาส  (Opportunity=O)   
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารราชการที่ดี   เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

ระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ เมือง  การบริหารราชการที่ ดี เป็นยุทธศาสตร์                  

การพัฒนาจังหวัดราชบุรี มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 
 ๓. การเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งของท้องถ่ิน  จะท าให้การบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลมีศักยภาพมากข้ึนและผู้บริหารจะมองปัญหาในภาพรวมมากข้ึน 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threat=T)   
 1. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ส่วนที่

ต้องประสานงานกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
 2. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว น าไปสู่ปัญหาทางสังคม เนื่องจากประชาชนไม่ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงนั้น                 

 ๓. ขาดทิศทางการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC ในเชิงปฏิบัติการ 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอน

แร่ ยังคงเป็นปัญหาหลักต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งปัจจัยหลักในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก็
คือ ด้านงบประมาณ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถ่ิน จ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องบริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด แก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมและเป็นธรรมอย่างที่สุด 
ส่วนอีกปัญหาที่ส าคัญและจ าเป็นจะต้องวางแผนรองรบัความเจริญเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจและการขยายตัวของ
ชุมชน คือ การวางแผนผังเมือง เพื่อจดัระบบผังเมืองรองรับปัญหาในอนาคต ซึ่งปัญหาผังเมืองนี้ในเมืองใหญ่ ๆ 
หรือชุมชนใหญ่ก าลังประสบปัญหามากเพราะไม่มีการวางแผนรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ ต้องให้ความส าคัญกับปัญหาการวางแผนผังเมืองเพื่ออนาคต จะไม่ประสบ
ปัญหาหรือถ้าประสบกับปัญหาก็ไม่รุนแรงมากนัก 

2.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวม ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ ถือว่าไม่

แตกต่างจากสภาพทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศ สภาพพื้นที่ปุาแหล่งน้ าถือว่ามีความใกล้เคียงกันมาก ด้าน
สิ่งแวดล้อมโดยรวมภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  ถือเป็นปัญหาส าคัญ เช่น ปัญหาการจัดการ
ขยะ ปัญหาการขาดแคลนสวนสาธารณะเพื่อพักผ่อน เพื่อเป็นสถานที่ออกก าลังกาย และเพื่อเป็นปอดชุมชน 
ซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ ถือว่าไม่รุนแรงมากนัก เพราะสภาพ
ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป และการขยายตัวของชุมชนไม่มาก ท าให้
ปัญหาด้านต่าง ๆ ไม่รุนแรง ปริมาณขยะในแต่ละวันก็ไม่มากนัก เป็นปัญหาขยะของครัวเรือน ดังนั้น  ปัญหาที่
น่าจะเร่งด่วนก็น่าจะเป็นการปรับปรุงสวนสุขภาพ เท่าที่มีอยู่ให้เป็นสถานที่พักผ่อนท่องเที่ยวและ เป็นปอด
อย่างแท้จริง  ภายในชุมชนส าคัญ ๆ ของเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ในอนาคต 

3.ด้านเศรษฐกิจ 
ในด้านเศรษฐกิจนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ ยังต้องพึ่งพาระบบเศรษฐกิจแบบ

เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ส่วนอาชีพอื่น เช่น ค้าขาย ธุรกิจรับเหมา ข้าราชการ  รัฐวิสาหกิจ ยังถือเป็น ส่วน
น้อยเมื่อเทียบการท านาในภาพรวมแล้ว เมื่อเศรษฐกิจภายในชุมชนองค์การบริหารสว่นต าบลดอนแร่ ยังไม่มีจุด
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ขายทางด้านเศรษฐกิจ ไม่มีพืชเศรษฐกิจที่เด่นชัดที่จะดึงดูดการลงทุนจากภายนอก ดังนั้น จึงเป็นปัญหาส าคัญ
ที่จะต้องคิดต่อไปว่า ท าอย่างไรจึงจะท าให้เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้างจดุขายออกมาให้เห็น เพื่อเป็นตัวกระตุ้น
เศรษฐกิจให้น่าลงทุนในด้านอื่น ๆ สร้างรายได้ให้ประชาชนมากข้ึน 

4. ด้านสังคม 
 สังคมโดยรวมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ ยังเป็นสังคมชนบท กรรมวิธีทางด้าน

การเกษตรยังอาศัยแรงงานคน ยังเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์ แม้จะมีการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินมากข้ึน แต่
ประชาชนก็ยังไม่ใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามเจตนารมย์
ของรัฐธรรมนูญ และปูองกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 

 ส าหรับปัญหาที่น่าจะมีผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ ดังนี้ ๑. ปัญหายาเสพ
ติด 2. ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ปุวยเอดส์  3. ปัญหาภัยแล้ง 4.ปัญหา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ถูกละเลยจากเยาวชน 5. ปัญหาน้ าท่วมพืชผลทางการเกษตร และไม่มีแหล่งกัก
เก็บน้ า ปัญหาด้านสังคมที่กล่าวมาทั้งหมด จะต้องมีการประชาคมหมู่บ้านเพื่อหาแนวทางแก้ไขและปูองกันใน
อนาคต 

 5.  ด้านการเมือง - การบริหาร 
ปัญหาด้านการเมืองและการบรหิารนั้น ถือว่าเป็นปัญหาส าคัญต่อการบริหารงานในท้องถ่ินซึ่ง

สามารถแยกเป็นข้อ ๆ ดังนี้ 
๑.  ปัญหาสังคมระบบอุปถัมภ์โดยสังคมท้องถ่ินยังใช้ระบบอุปถัมภ์เป็นตัวตัดสินใจ 
2. ปัญหาระบบข้ันตอนในการบริหารงานขององค์กรส่วนท้องถ่ินมีความเช่ืองช้า 
 ในด้านศักยภาพในการบริหารงาน การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ ยัง

ต้องอาศัยงบประมาณในการแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน  ปัญหาด้านสังคม ปัญหา
สิ่งแวดล้อม ปัญหาเรื่องน้ า ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาไม่มีแหล่งจ้างงานภายใน
ชุมชน ปัญหาประชาชนไม่มีอาชีพเสริมหลงัจากฤดูเก็บเกีย่ว ฯลฯ ซึ่งปัญหาที่กล่าวมาถือเปน็ปัญหาเร่งด่วนบาง
ปัญหาจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นพร้อมทั้งยังต้องอาศัยงบประมาณที่มีอยู่ที่
ค่อนข้างจะจ ากัด เพื่อบริหารจัดการปัญหาให้เกิดประโยชน์เป็นฐานในด้านเศรษฐกิจ กระตุ้นการใช้จ่าย การ
ลงทุนภายในท้องถ่ินต าบลดอนแร่ให้ขยายตัวมากขึ้นในอนาคต 

 จากทั้งหมดที่กล่าวมาถือเป็นปัญหาส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และมีส่วนร่วมทางการเมืองการ
บริหารของท้องถ่ินเพื่อก าหนดทิศทางการบริหารงานด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถ่ิน  

 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. กลไกตลาดของการผลิตและขายข้าวถูกบิดเบือนด้วยนโยบายของนักการเมืองท าให้ระบบ

ตลาดการค้าข้าวเสียหาย 
 2. ราคาต้นทุนการผลิตของสินค้าการเกษตรสงู 
 3. ปัญหาการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดข้ึนบ่อยครั้งทั้งวาตภัย และอุทกภัยท าให้

บ้านเรอืนและผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย 
 4. การขาดที่ดินท ากินจากการที่นายทุนเข้ามากว้านซื้อที่ดินท ากินของประชาชนในต าบล

ดอนแร่เปน็จ านวนมาก 
 5. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ 


