ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศ
ไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒ นาแล้ว ด้วยการพั ฒ นาตามหลักปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
สถานการณ์ แนวโน้มในการพัฒนาประเทศ
ในปั จ จุ บั น ประเทศไทยยั งคงมี ป ระเด็ น ความท้ าทายการพั ฒ นาในหลายมิ ติ ทั้ งใน มิ ติ
เศรษฐกิจที่โครงสร้างเศรษฐกิจยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างเต็มที่ ผลิตภาพการผลิตของภาค
บริการและภาคเกษตรยังอยู่ในระดับ ต่า คุณ ภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ยังไม่ส อดคล้ องกับความ
ต้องการในการขับ เคลื่อนการพัฒ นาของประเทศ มิติทางสังคมที่การยกระดับรายได้ของประชาชน การ
แก้ปัญหาด้านความยากจนและความเหลื่อมล้า การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการขยายโอกาสใน
การเข้าถึงระบบบริการสาธารณะยังคงมีช่องว่างที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ มิติสิ่งแวดล้อมที่การฟื้นฟูและ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังเป็นประเด็นสาคัญสาหรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และ
มิติของการบริหารจัดการภาครัฐที่ยังขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการใน
การแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ยั งมี ส ถานการณ์ ที่ ก าลั งเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ทั้ ง การเปลี่ ย นแปลง
โครงสร้ างประชากรที่ มี สั ด ส่ ว นประชากรวัย แรงงานลดลงและประชากรสู งอายุ เพิ่ ม ขึ้ น อย่ างต่ อ เนื่ อ ง
ความก้ า วหน้ าทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ บบก้ าวกระโดด ความท้ า ทายใหม่ ๆ ซึ่ งมาจากการ
เปลี่ ย นแปลงเชิงโครงสร้ างของความสั ม พั น ธ์ระหว่ างประเทศ ทั้ งด้ านความมั่ น คงและเศรษฐกิ จ การ
เชื่ อ มโยงกั น อย่ า งซั บ ซ้ อ นจากการรวมกลุ่ ม ภายในภู มิ ภ าคและการเปิ ด เสรีด้ านต่ าง ๆ ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดความ
ท้าทายในการพัฒนาประเทศทั้งในมิติความมั่นคง เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ประเทศไทยจ่า
เป็นต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่รอบคอบและครอบคลุมเพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด
วิสัยทัศน์ประเทศคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
ด้ ว ยการพั ฒ นาตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” โดยมี เป้ า หมายการพั ฒ นาประเทศ คื อ
“ประเทศชาติ มั่ น คง ประชาชนมี ค วามสุ ข เศรษฐกิ จ พั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สั ง คมเป็ น ธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและใน
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ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม
โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย
1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
5) ความหลากหลายทางชี ว ภ าพ คุ ณ ภ าพสิ่ ง แวดล้ อ ม และความยั่ ง ยื น ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
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1.1.1 ยุทศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒ นาที่สาคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช
อธิป ไตย และมี ค วามสงบเรี ย บร้ อ ยในทุ ก ระดั บ ตั้ งแต่ ร ะดั บ ชาติ สั งคม ชุ ม ชน มุ่ งเน้ น การพั ฒ นาคน
เครื่องมือ เทคโนโลยี และ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุก
ระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มี อยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และ
องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ
รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ความสุขของประชากรไทย (2) ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ (3) ความ
พร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ในการป้ องกัน และแก้ไขปั ญ หาความมั่น คง (4) บทบาทและการยอมรับ ในด้านความมั่น คงของไทยใน
ประชาคมระหว่างประเทศ และ (5) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่
1. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้
เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง โดย (1) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มี
ความพร้อม ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (2) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ (3) การพัฒ นาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ (4) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของ
ประเด็นปัญหาความมั่นคงที่สาคัญ
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาเดิม และ
ป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น โดย (1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน (2) การติดตาม เฝ้าระวัง
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ (3) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และ (4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล
3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง
ของชาติ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง โดย (1) การพัฒนา
ระบบงานข่าวกรองแห่ งชาติแบบบู ร ณาการอย่างมีป ระสิ ท ธิภ าพ (2) การพั ฒ นาและผนึ กพลั งอานาจ
แห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษา
อธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (3) การพัฒนาระบบ
เตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ
4. การบูรณาการความร่ วมมือด้า นความมั่น คงกับอาเซี ยนและนานาชาติ รวมถึง
องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพื่อสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคงและความเจริญ ก้าวหน้า
ให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน โดย (1) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อม
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ระหว่างประเทศ (2) การเสริมสร้างและธารงไว้ซึ่งสันติภ าพและความมั่นคงของภูมิภ าค และ (3) การ
ร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้กลไกสาคัญต่าง
ๆ ท่างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย
(1) การพัฒนากลไกให้พร้อมส่าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคง
แบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม (2) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออ่านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติ
อื่น ๆ และ (3) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
1.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต”
โดยมองกลั บ ไปที่ ร ากเหง้ า ทางเศรษฐกิ จ อั ต ลั ก ษณ์ วั ฒ นธรรม ประเพณี วิ ถี ชี วิ ต และจุ ด เด่ น ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ น่ามา
ประยุ กต์ผ สมผสานกับ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อ ให้ ส อดรับ กับ บริบ ทของเศรษฐกิจและสั งคมโลก
สมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ
ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่งโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต”
ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ป ระกอบการ พัฒ นาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับ
ปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้าง
งานใหม่ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลกควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี
รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน
ตั ว ชี้ วั ด ประกอบด้ ว ย (1) รายได้ ป ระชาชาติ การขยายตั ว ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวม
ภายในประเทศ และการกระจายรายได้ (2) ผลิตภาพการผลิตของประเทศทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน
(3) การลงทุน เพื่อการวิจั ยและพัฒ นา และ (4) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่
1. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความสาคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและ
มูล ค่า และความหลากหลายของสิ น ค้าเกษตร ประกอบด้ว ย (1) เกษตรอัต ลั ก ษณ์ พื้ น ถิ่ น (2) เกษตร
ปลอดภัย (3) เกษตรชีวภาพ (4) เกษตรแปรรูปและ (5) เกษตรอัจฉริยะ
2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย (1)
อุตสาหกรรมชีวภาพ (2) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร (3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ (4) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ และ (5) อุตสาหกรรมความ
มั่นคงของประเทศ
3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่
ส าคัญ ของการท่ อ งเที่ ย วระดั บ โลกที่ ดึ งดู ดนั ก ท่ องเที่ ย วทุ กระดั บ และเพิ่ ม สั ด ส่ ว นของนั กท่ อ งเที่ ยวที่ มี
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
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คุณภาพสูง ประกอบด้วย (1) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (2) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (3) ท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย (4) ท่องเที่ยวสาราญทางน้า และ (5) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ
ในด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดย
(1) เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (2) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (3) เพิ่มพื้นที่และเมือง
เศรษฐกิจ (4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (5) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจมหภาค
5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุค
ใหม่ ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์
ชัดเจน โดย (1) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (2) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (3) สร้างโอกาส
เข้าถึงตลาด (4) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล และ (5) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ
1.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่สาคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้ง
กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่
ถูกต้อง มีทักษะที่จ่าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคน
ไทย (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (3) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย
โดยประเด็น ยุ ทธศาสตร์ ชาติด้านการพั ฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุ ษย์ ประกอบด้ว ย 7
ประเด็น ได้แก่
1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม
และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดย (1) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒ นธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว (2)
การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (3)
การสร้างความเข้มแข็ง
ในสถาบันทางศาสนา (4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (5) การสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (6) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม
ของคนในสังคม และ (7) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย
ประกอบด้วย (1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ (2)
ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ 21 (3) ช่วง
วัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ (4)
ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
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3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้น
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย (1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อ
การพัฒนาทักษะส่าหรับศตวรรษที่ 21 (2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (3) การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(5) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตาแหน่งของประเทศ
ไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก (6) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์ม และ (7) การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (1) การพัฒนาและส่งเสริม
พหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย (2) การสร้าง
เส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท่างาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมส่าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
ผ่านกลไกต่าง ๆ และ (3) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้
มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ
5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจสติปัญญา และ
สังคม โดย (1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (2) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
(3) การสร้ างสภาพแวดล้ อมที่ เอื้อต่ อการมีสุ ขภาวะที่ ดี (4) การพั ฒ นาระบบบริการสุ ขภาพที่ ทัน สมั ย
สนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี และ (5) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่
6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการพั ฒ นาและเสริ มสร้า งศักยภาพทรัพ ยากร
มนุษย์ โดย (1) การสร้างความอยู่ ดีมีสุขของครอบครัวไทย (2) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3)
การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และ (4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์
7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศโดย
(1) การส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต (2) การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ (3) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ
และ (4) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา
1.1.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่สาคัญ ที่ให้ ความสาคัญ การดึงเอาพลังของภาคส่ วนต่า ง ๆ ทั้งภาคเอกชนประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น
มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท่าเพื่อส่วนรวม การกระจาย
อานาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพเศรษฐกิจ
สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและท่าประโยชน์แก่ครอบครัว
ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็น
ธรรมและทั่วถึง
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่าง
กลุ่มประชากร (2) ความก้าวหน้ าของการพัฒ นาคน (3) ความก้าวหน้าในการพัฒ นาจังหวัดในการเป็น
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ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และ (4) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดย
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่
1. การลดความเหลื่ อมล้้า สร้า งความเป็น ธรรมในทุ กมิติ โดย (1) ปรับ โครงสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก (2) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (3) กระจายการถือครองที่ดินและการ
เข้าถึงทรัพยากร (4) เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทางาน (5) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคน
ทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม (6) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง (7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะส่า
หรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ (8) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
อย่างทั่วถึง
๒. การกระจายศูน ย์กลางความเจริญ ทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดย (1)
พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (2) กาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ (3) จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ
และปลอดภัย ให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (4)
ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบและกลไกการบริหารงานใน
ระดับภาค กลุ่มจังหวัด (5) สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ
(6) การพัฒนากาลังแรงงานในพื้นที่
3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (1) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปันไม่ทอดทิ้งกัน และ
มีคุณ ธรรม โดยสนั บสนุ นการรวมตัวและดึงพลั งของภาคส่วนต่าง ๆ (2) การรองรับสั งคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (3) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาค
ประชาชน (4) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (5) สนับสนุน
การพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ (7) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ
สร้างสรรค์ เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล
4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเอง โดย (1) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผน
ชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ (2) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการ
พึ่งพากัน เอง (3) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่ วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (4) สร้าง
ภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน
1.1.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุท ธศาสตร์ช าติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณ ภาพชีวิตที่เป็ นมิตร ต่อสิ่ งแวดล้ อม มี
เป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อนาไปสู่ก ารบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดาเนินการบนพื้นฐานการ
เติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความสาคัญกับการสร้างสมดุล
ทั้ง 3 ด้าน อันจะน่าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
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ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2) สภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู (3) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (4) ปริมาณ
ก๊าซเรือ นกระจก มู ล ค่าเศรษฐกิจ ฐานชีว ภาพโดยประเด็น ยุทธศาสตร์ช าติด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 ประเด็น ได้แก่
1. สร้ า งการเติ บ โตอย่ า งยั่ งยื น บนสั งคมเศรษฐกิ จ สี เขี ย ว โดย (1) เพิ่ ม มู ล ค่ า ของ
เศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (2) อนุรักษ์และ
ฟื้นฟูความหลากหลายทางชี วภาพในและนอกถิ่นกาเนิด (3) อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้าลาคลองและแหล่งน้า
ธรรมชาติทั่วประเทศ (4) รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (5) ส่งเสริมการบริโภค
และการผลิตที่ยั่งยืน
2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (1) เพิ่มมูลค่าของ
เศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล (2) ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ
(3) ฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการ
จัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม และ (4) พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย (1) ลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (2) มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ (3) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน และ (4) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรค
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย (1) จัดทาแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (2)
พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบทเกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศ
อย่างยั่งยืน (3) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล (4) สงวนรักษา อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
มรดกทางสถาปั ตยกรรมและศิ ล ปวัฒ นธรรมอัต ลั กษณ์ และวิถี ชีวิตพื้ นถิ่ นบนฐานธรรมชาติ และฐาน
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (5) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไก
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น และ (6) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และ
ยกระดับความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า
5. พั ฒ นาความมั่ น คงน้ า พลั ง งาน และเกษตรที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดย
(1) พัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้าของประเทศ (2) เพิ่มผลิตภาพของ
น้าทั้งระบบในการใช้น้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล
(3) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (4) เพิ่ม
ประสิ ท ธิภ าพการใช้พ ลั งงานโดยลดความเข้มข้น ของการใช้พ ลั งงาน และ (5) พั ฒ นาความมั่น คงด้าน
การเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

องค์การบริหารส่วนตาบลโคกตูม หน้า 40

6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก้าหนดอนาคตประเทศ โดย (1) ส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย (2) พัฒ นาเครื่องมือ กลไกและ
ระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม (3) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ และ (4) พัฒนาและด่าเนินโครงการที่
ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บน
หลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล
1.1.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สาคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทา
หน้าที่ในการกากับหรือในการให้บริการยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ ส่ ว นรวม มี ค วามทั น สมั ย และพร้อ มที่ จ ะปรับ ตั ว ให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัล
เข้ ามาประยุ ก ต์ ใช้ อ ย่ างคุ้ ม ค่ า และปฏิ บั ติ งานเที ย บได้ กั บ มาตรฐานสากล รวมทั้ งมี ลั ก ษณะเปิ ด กว้า ง
เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต
ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น
กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จาเป็ น มีความทันสมัยมีความเป็นสากล มีประสิทธิภ าพ และ
นาไปสู่การลดความเหลื่อมล้าและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ
ของภาครัฐ (2) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (3) ระดับความโปร่งใสการทุจริต ประพฤติมิชอบและ
(4) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒ นา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่
1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส โดย (1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนว
หน้าของภูมิภาค และ (2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน่าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง
การพั ฒ นาในทุ ก ระดั บ ทุ ก ประเด็ น ทุ ก ภารกิ จ และทุ ก พื้ น ที่ โดย (1) ให้ ยุท ธศาสตร์ช าติ เป็ น กลไก
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (2) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ชาติ
และ (3) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ
3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลงเหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการพั ฒ นาประเทศ โดย (1) ภาครัฐ มีขนาดที่เหมาะสม (2) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศและ (๓) ส่งเสริมการกระจายอานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล
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4. ภาครัฐมีความทันสมัย โดย (1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการ
พัฒนาประเทศ และ (2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
5. บุ ค ลากรภาครั ฐ เป็ น คนดี แ ละเก่ ง ยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี จิ ต ส้ า นึ ก มี
ความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ โดย (1) ภาครัฐมีการบริหารกาลังคนที่มีความคล่องตัว ยึด
ระบบคุณธรรม และ (2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน มีคุณ ธรรม และมีการ
พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (1) ประชาชนและ
ภาคีต่างๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต (3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมี
ความเด็ดขาดเป็นธรรมและตรวจสอบได้ และ (4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ
7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ้าเป็น โดย (1)
ภาครัฐ จัดให้ มีกฎหมายที่ สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ ยนแปลง (2) มีกฎหมายเท่าที่
จาเป็น และ (3) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียมมีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้
กฎหมาย
๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค
โดย (1) บุคลากรและหน่ วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (2) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มี
บทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของการค้นหาความจริง (3) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทาง
แพ่ง อาญาและปกครองมีเป้ าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน (4) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลื อกระบบ
ยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ (5) พัฒนามาตรการอื่นแทน
โทษทางอาญา
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ฉบับปัจจุบัน)
1.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุ ด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยที่สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19.8 ของ
จานวนประชากรทั้งหมดในขณะที่ จานวนประชากรวัยแรงงานได้เริ่มลดลงมาตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา
ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาวะที่ผลิตภาพแรงงานไทยก็ยังต่า เนื่องจากปัญหาคุณภาพแรงงาน
ความล่าช้าในการพัฒนาเทคโนโลยีและปัญหาการบริหารจัดการจึงเป็นข้อจากัดในการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน และศัก ยภาพการเจริ ญ เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งการสร้างรายได้และการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยทั้งนี้เมื่อพิจารณาคุณภาพคนพบว่ายังมีปัญหาในแต่ละช่วงวัยและ
ส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกันตลอดช่วงชีวิตตั้งแต่พัฒนาการไม่สมวัยในเด็กปฐมวัยผลลัพธ์ทางการศึกษาของ
เด็กวัยเรียนค่อนข้างต่าการพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงานขณะที่ผู้สูงอายุมีปัญหา
สุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้นครอบครัวมีรูปแบบที่หลากหลายและเปราะบางสูง ส่งผลต่อการบ่ม
เพาะให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพประกอบกับการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ ามาในประเทศไทย
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

องค์การบริหารส่วนตาบลโคกตูม หน้า 42

ผ่านสังคมยุคดิจิทัลในขณะที่คนไทยจานวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒ นธรรมได้อย่าง
เหมาะสมส่งผลต่อวิกฤตค่านิยมทัศนคติและพฤติกรรมในการดาเนินชีวิตการพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้
ความสาคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์เริ่มตั้งแต่ กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มี
สุขภาพกายและใจที่ดีมีทักษะทางสมองทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิตเพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพควบคู่
กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีมีสุขภาวะที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัย มีจิตสานึกที่ดี
ต่อสังคมส่วนรวมมีทักษะความรู้และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัว ที่รวดเร็วบน
พื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนาสถาบัน
ชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงอีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมที่สาคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม
1.2 เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษที่ 21
1.3 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต
1.4 เพื่อเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอื้อต่อการพัฒนาคนและประเทศ
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
2.1 ป้าหมายการพัฒนา
2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น
2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้น
2.1.3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.1.4 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น
2.1.5 สถาบั น ทางสั งคมมีความเข้ม แข็งและมีส่ ว นร่ว มในการพั ฒ นาประเทศเพิ่ มขึ้ น
โดยเฉพาะสถาบัน ครอบครัวสถาบันการศึกษาสถาบันทางศาสนาชุมชนสื่อมวลชนและภาคเอกชน
2.2 ตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไปมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมี
คุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 1.2 คดีอาญามีสัดส่วนลดลง
เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้น
2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
2.3 วัยแรงงานมีความรู้และทักษะเป็นไปตามความต้องการของตลาดงานและมี
ทักษะทางการเงินเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

องค์การบริหารส่วนตาบลโคกตูม หน้า 43

ตัวชี้วัด 4 ผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 30 ต่อปี
ตัวชี้วัด 5 ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 6 การออมส่วนบุคคลต่อรายได้พึงจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น
2.4 ผู้สูงอายุวัยต้นมีงานทาและรายได้ที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัด 7 การมีงานทาของผู้สูงอายุ (อายุ 60 – 69 ปี) เพิ่มขึ้น
เป้ าหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ากว่า 500
ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 85
ตัวชี้วัด 3.4 แรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพื่อขอรับวุฒิ ปวช.
และปวส. เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อปี
เป้าหมายที่ 4 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น
ตัวชี้วัด 4.1 ประชากรอายุ 15 – 79 ปีมีภาวะน้าหนักเกินลดลง
ตัวชี้วัด 4.2 การตายจากอุบัติเหตุทางถนนต่ากว่า 18 คนต่อประชากรแสนคน
ตัวชี้วัด 4.3 ความผิดปกติทางอารมณ์ของต่อประชากรลดลง
ตัวชี้วัด 4.4 การคลอดในผู้หญิงกลุ่มอายุ 15 – 19 ปี ลดลง
ตัว ชี้วัด 4.5 รายจ่ายรวมด้ านสุ ขภาพภาครัฐ ไม่ เกิ น ร้อ ยละ 20 ของรายจ่าย
ภาครัฐ
ตัวชี้วัด 4.6 ผู้สูงอายุที่อาศัยในบ้านที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นร้อยละ 20
เป้ าหมายที่ 5 สถาบั น ทางสั งคมมี ความเข้มแข็ งและมีส่ วนร่วมในการพั ฒ นาประเทศ
เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาสถาบันทางศาสนาชุมชนสื่อมวลชน และภาคเอกชน
ตัวชี้วัด 5.1 ดัชนีครอบครัวอบอุ่นอยู่ในระดับดีขึ้น
ตัวชี้วัด 5.2 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไปมีการปฏิบัติตามหลักคาสอนทางศาสนา
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 5.3 ธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัยจิตสาธารณะและพฤติกรรมที่
พึงประสงค์
3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
3.5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพภาครัฐ
3.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย
3.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง
1.2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม
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การพั ฒ นาในช่วงที่ผ่ านมาทาให้ สั งคมไทยก้าวหน้าไปในหลายด้าน ทั้งการสร้างความ
มั่น คง ด้านอาชีพและรายได้ที่ทาให้ จานวนคนยากจนลดลง บริการทางการศึกษาและสาธารณสุขขยาย
ทั่วถึงมากขึ้นอย่างไรก็ดีการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมนับว่ามีความคืบหน้าช้าและ
ยังเป็นปัญหาท้าทายในหลายด้าน ทั้งความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของ
คุณภาพการบริการภาครัฐโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลและในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับบริการที่คุณภาพต่า
กว่า รวมทั้งข้อจากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
นอกจากนั้นยังมีเงื่อนไข/ปัจจัยเสี่ยงหลายประการที่อาจจะส่งผลให้ความเหลื่อมล้าในสังคมไทยรุนแรงขึ้นได้
อาทิการเป็นสังคมผู้สูงวัยของประเทศไทยซึ่งจานวนประชากรวัยแรงงานลดลงภาระพึ่งพิงต่อวัยแรงงาน
สูงขึ้นจากภาระเลี้ยงดูทั้งเด็กและผู้สูงอายุทาให้มีข้อจากัดในการออมเพื่ ออนาคตประกอบกับบางกลุ่มยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินและการออมซึ่งอาจกลายเป็นผู้สูงวัยที่ยากจนในอนาคตได้ นอกจากนั้น
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ที่สามารถเข้าถึงซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีทักษะสูงทาให้
สามารถได้ รั บ ผลตอบแทนสู ง ขึ้ น และทิ้ งห่ า งจากผู้ ที่ ข าดทั ก ษะและ ไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง เทคโนโลยี ได้
ขณะเดี ย วกั น เทคโนโลยี ก็ ส ามารถท าให้ ผู้ ที่ อ ยู่ ห่ า งไกลสามารถเข้ า ถึ ง การศึ ก ษาความรู้ แ ละบริ ก าร
สาธารณสุ ข ได้ เป็ น ต้น ซึ่ งเป็ น ประเด็ น ท้ าทายที่ ต้ อ งเร่งพั ฒ นาและแก้ ไขปั ญ หาความเหลื่ อ มล้ าในช่ว ง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพื่อไม่ให้ปัญหาความเหลื่อมล้าเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาไปสู้ความเป็นประเทศ
ที่มีรายได้สูง การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในช่วง 5 ปี ต่อจากนี้ไปยังต้องดาเนินการ
ยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้งการปิด
ช่องว่าง การคุ้มครองทางสังคมอื่นๆ ต่อเนื่องจากที่ได้ผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้น
มากขึ้นในเรื่อง การเพิ่มทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและ
เสริมสร้างรายได้สูงขึ้นและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่อง
การสร้างอาชีพรายได้และ ให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยงการเพิ่มผลิตภาพสาหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40
รายได้ต่าสุดผู้ด้อยโอกาส สตรีและผู้สูงอายุ อาทิการสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดย่อม
วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมการพัฒ นาองค์กรการเงินฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพื่อสร้าง
อาชีพและการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรมเป็นต้นและในขณะเดียวกันก็
ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้า
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ40 ที่มีรายได้
ต่าสุด
1.2 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง
1.3 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้ าหมายที่ 1 ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่ มีฐานะทางเศรษฐกิจ
สังคมที่แตกต่างกันและแก้ไขปัญหาความยากจน
ตัวชี้วัด 1.1 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุดเพิ่มขึ้นไม่ต่า
กว่าร้อยละ 15 ต่อปี
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ตัวชี้วัด 1.2 ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงเหลือ
0.41เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ตัวชี้วัด 1.3 การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้
ต่าสุดเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 1.4 สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ 6.5 ณ สิ้น
แผนพัฒนา
ตัวชี้วัด 1.5 สัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ทั้งหมดของครัวเรือนของกลุ่มครัวเรือนที่ยากจนที่สุด
ลดลง
เป้าหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่ากับร้อย
ละ 90 โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและ
ระหว่างพื้นที่
ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 50 มีจานวนเพิ่มขึ้นและความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพื้นที่และภูมิภาคลดลง
ตัวชี้วัด 2.3 สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา
40) ต่อกาลังแรงงานเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2.4 ความแตกต่างของสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรระหว่างพื้นที่
ลดลง
ตัวชี้วัด 2.5 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มประชากรที่มีฐานะยากจนเพิ่มขึ้น
เป้าหมายที่ 3 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้ชุมชน
พึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น
ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนครัวเรือนที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3.2 ดัชนีชุมชนเข้มแข็งเพิ่มขึ้นในทุกภาค
ตัวชี้วัด 3.3 มูลค่าสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุดให้สามารถ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นการได้รับขยายการคุ้มครอง
ทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมและการ
พัฒนาทักษะฝีมือเพื่อประกอบอาชีพและยกระดับรายได้โดย
3.2 การกระจายการให้ บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษาสาธารณสุ ขและสวัสดิการที่ มี
คุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึงตลอดจนปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจรวมทั้งกฎหมายกฎระเบียบให้
เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมเพื่อให้ประชากรทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐและทรัพยากรอย่างเท่า
เทียมกันสามารถพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดย
3.3 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้ มแข็ง
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มีสิทธิในการ
จัดการทุนที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชมโดย
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1.2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เศรษฐกิจโลกยังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวจากปัญหาวิกฤต
ต่ า งๆ การแข่ ง ขั น ในตลาดโลกจะรุ น แรงขึ้ น โดยที่ ป ระเทศต่ า งๆมุ่ ง เน้ น การน านวั ต กรรมมาเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถใน การแข่งขันในขณะที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ากว่าศักยภาพมาต่อเนื่องหลายปีทั้งจาก
ผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซาและข้อจากัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มผลิตภาพและ
ขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า 5 ปีต่อจากนี้ไปจึงเป็น
ช่วงเวลาของการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยให้กลับมาขยายตัวได้สูงขึ้นโดยการเร่งการลงทุนในโวรงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ตามแผนที่วางไว้และสร้างบรรยากาศการลงทุนที่จูงใจให้ภาคเอกชนขยายการลงทุน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในสาขาเป้ าหมายสาคัญ และขณะเดียวกัน 5 ปีต่อจากนี้ไปก็เป็นช่ว งของการปฏิรูป
เศรษฐกิจในหลายด้านเพื่อวางพื้นฐานให้ สามารถพัฒ นาต่อยอดให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงได้
ภายในปี 2570 ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีโดยการใช้นวัตกรรมคุณภาพคนและการปรับปรุงด้าน
กฎระเบียบและการบริหารจัดการที่ดีเป็นปัจจัยนาในการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจยุทธศาสตร์การ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนให้ความสาคัญกับการบริหารเศรษฐกิจมหภาคให้
มี เสถี ย รภาพเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพภาคการเงิน และดู แ ลวินั ย ทางการเงิน การคลั งควบคู่ ไปกั บ การด าเนิ น
ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขาทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการที่เป็นฐาน
รายได้เดิมและขยายสาขาการผลิตและบริการใหม่ๆสาหรับอนาคตการขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต
ในช่วงแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 การพั ฒ นาและใช้วิท ยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่
เข้ ม ข้น มากขึ้น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล การพั ฒ นาและยกระดั บ คุ ณ ภาพของก าลั งคนและความคิ ด
สร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายได้ใหม่ควบคู่ไปกับการเพิ่มผลิตภาพของฐานการผลิตและ
บริการเดิมรวมทั้งการต่อยอดจากการผลิตและบริการเดิมโดยใช้ดิจิตัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะนอกจากนั้นก็
ให้ความสาคัญกับการใช้ศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพการส่งเสริมการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลว่าอย่างมี
ประสิทธิภาพการพัฒ นาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจการผสมผสานภาค
บริการเข้ากับการว้าและการเตรียมความพร้อมของภาคบริการให้สามารถรองรับการแข่งขันที่เสรีขึ้นการ
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน ให้ กับ SMEs รวมทั้งการสร้างสังคมผู้ประกอบการที่ผ ลิตได้ขายเป็นโดย
พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและมาตรฐานสากลของสินว้าและ
บริการที่สูงขึ้นรวมถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกรวมทั้งการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อ
กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจให้ คนในชุมชนและท้องถิ่นและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพื่อลด
ความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ
1. วัตถุประสงค์
1.1 สร้างความเข็มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนดังนี้
1..1.1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเป้าหมายการ
เพิ่มรายได้ต่อหัว
1.1.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิตและ
รายได้ใหม่
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1.1.3 เพื่อสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.1.4 เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทางการเงิน
การคลังและการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ
1.2 สร้างความเข้มแข็งให้ กับเศรษฐกิจรายสาขาเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตรอุตสาหกรรมบริการและการว้าการลงทุนดังนี้
1.2.1 เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลว่าและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ของสินว้าและบริการ
1.2.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่สาคัญพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพื่อให้ฐาน
การผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรมีความมั่นวง
1.2.3 เพื่อเร่งผลักดันให้สินว้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพ
มาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก
1.2.4 เพื่อเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมสาคัญเดิมให้สามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรม
แห่งอนาคตที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้นและสร้างรากฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่บนฐานของ
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1.2.5 เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ๆในการปรับตัวสู่
เศรษฐกิจฐานบริการที่เข้มแข็งขึ้นรวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน
1.2.6 เพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอานวยความสะดวกทางการว้าและการลงทุนให้
สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยรวมทั้งพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ
1.2.7 เพื่อพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการการว้าและการลงทุน
1.2.8 เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ให้สนับสนุน
บริการทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
2.1 เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 5 โดยมีรายได้ต่อหัวเป็น 8,200
ดอลลาร์ สรอ. ในปี 2564 ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และสัดส่วนรายได้สุทธิของรัฐบาลต่อมูลว่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเป็นร้อยละ 19.0
ตัวชี้วัด 1.1 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัด 1.2 รายได้ต่อหัวและรายได้สุทธิของรัฐบาลต่อมูลว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ
เป้าหมายที่ 2 การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐและเอกชนเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 10
และ 7.5 ต่อปีตามลาดับ
ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐและเอกชน
เป้าหมายที่ 3 มูลว่าและปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 4.0
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ตัวชี้วัด 3.1 อัตราการขยายตัวของมูลว่าและปริมาณการส่งออก
เป้าหมายที่ 4 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ
2.5 ต่อปีและผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี
ตัวชี้วัด 4.1 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิต
ตัวชี้วัด 4.2 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน
เป้าหมายที่ 5 กรอบอัตราเงินเฟ้อระยะปานกลางอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ± 1.5 หนี้สาธารณะ
คงค้าง ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไม่เกินร้อยละ 55 ของ GDP และดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลไม่เกิน
ร้อยละ 2 ต่อ GDP
ตัวชี้วัด 5.1 อัตราเงินเฟ้อ
ตัวชี้วัด 5.2 หนี้สาธารณะ
ตัวชี้วัด 5.3 ดุลบัญชีเดินสะพัด
เป้าหมายที่ 6 การลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private
Partnership : PPP) ในการพัฒนาโวรงสร้างพื้นฐานเฉลี่ยปีละ 47,000 ล้านบาท
ตัวชี้วัด 6.1 แหล่งทุน PPP ในการพัฒนาโวรงการโวรงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
เป้าหมายที่ 7 ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น
ตัวชี้วัด 7.1 จานวนการยื่นแบบเพื่อชาระภาษีประชาชนและผู้ประกอบการที่เข้าข่ายต้อง
เสียภาษีเพิ่มขึ้น
เป้าหมายที่ 8 อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดย IMD
เลื่อนขึ้นไปอยู่ในกลุ่ม1ใน25ของประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด
ตัวชี้วัด 8.1 อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดย IMD
2.2 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา
เป้าหมายที่ 1 ภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการ (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ)
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 3, 4.5 และ 6 ต่อปีตามลาดับ
ตัวชี้วัด 1.1 อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการ
เป้าหมายที่ 2 เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น 59,460 บาทต่อ
ครัวเรือนในปี 2564 และพื้นที่การทาเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นเป็น 5,000,000 ไร่ในปี 2564
ตัวชี้วัด 2.1 รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร
ตัวชี้วัด 2.2 จานวนพื้นที่การทาเกษตรกรรมยั่งยืน
เป้าหมายที่ 3 มีพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศจานวน15พื้นที่
ตัวชี้วัด 3.1 จานวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ
เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ากว่า 3 ล้านล้านบาทและ
อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (The Travel & Tourism Competitiveness Index
: TTCI) ไม่ต่ากว่าอันดับที่ 30
ตัวชี้วัด 4.1 รายได้จากการท่องเที่ยว
ตัวชี้วัด 4.2 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI)
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เป้าหมายที่ 5 สัดส่วน GDP SMEs ต่อ GDP ทั้งประเทศเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 45
เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ตัวชี้วัด 5.1 สัดส่วน GDP SMEs ต่อ GDP ทั้งประเทศ
เป้าหมายที่ 6 เพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านการเงินประกอบด้วย (1) ปรับเพิ่มอันดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันในภาคการเงิน (2) เพิ่มคะแนนทักษะทางการเงินของคนไทยเท่ากับคะแนน
เฉลี่ยของโลก (3) ลดสัดส่วนการกู้เงินนอกระบบให้เหลือไม่เกินร้อยละ 2 และ (4) เพิ่มปริมาณการใช้
บริการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็น 200 ครั้ง/ปี/คน
ตัวชี้วัด 6.1 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคการเงิน
ตัวชี้วัด 6.2 คะแนนทักษะทางการเงินของคนไทย
ตัวชี้วัด 6.3 สัดส่วนการกู้เงินนอกระบบ
ตัวชี้วัด 6.4 ปริมาณการใช้บริการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
3. แนวทางการพัฒนาที่มีความส้าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ
3.1 การบริ ห ารจั ด การเศรษฐกิ จส่ ว นรวมเพื่ อ สร้างความเข้ ม แข็ งทางเศรษฐกิ จ และ
เสถียรภาพ ทางเศรษฐกิจจาเป็นต้องเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้สูงขึ้นโดยไม่
สร้างแรงกดดันให้เกิดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเกิดภาวะเงินเฟ้อและแรงกดดัน ต่อภาระการคลังที่มากเกิน
ควรมีการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการกระจายผลประโยชน์การพัฒนา
3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลว่าระหว่างภาคเกษตรอุตสาหกรรมบริการและการว้ าการลงทุน
เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่คนในชุมชนอย่างทั่วถึงอัน
จะนามาซึ่งความเข้มแข็งของทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ปัจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกาลังเป็นปัญหาและเป็นจุดอ่อนของ
การรักษาฐานการผลิตและให้บริการรวมทั้งการดารงชีพที่ยั่งยืนฐานทรัพยากรธรรมชาติถูกนาไปใช้ในการ
พัฒนาจานวนมากก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องพื้นที่ป่าไม้ลดลงทรัพยากรดินเสื่อมโทรมความ
หลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรน้ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการและมีความ
เสี่ยงในการขาดแคลนในอนาคตเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นจาก
การเข้าถึงและการจัดสรรการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่เป็นธรรมรวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่ม
สูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมืองส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและต้นทุน
ทางเศรษฐกิจในขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและ
รุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแล้งซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและห่วงโซ่การผลิต
ภายในประเทศและข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งทวีความเข้มข้นทา
ให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทาง
การค้าขณะที่วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกหลัง ค.ศ. 2015 ซึ่งเป็นการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของโลกในอีก 15 ปี ข้างหน้า (ค.ศ. 2016-2030) จะส่งผลกระทบต่อแนวทางการพัฒนาประเทศใน
อนาคตดังนั้นประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งดาเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่การสร้างความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
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สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต
และการบริโภคพัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้นต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้าน
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1. วัตถุประสงค์
1.1 รักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
1.2 สร้างความมั่นคงด้านน้าของประเทศและบริหารจัดการทรัพยากรน้าทั้งระบบให้มี
ประสิทธิภาพ
1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น
1.4 พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบ
จากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรับมือกับภัยพิบัติ
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 1 การรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เป็นร้อยละ 40
ของพื้นที่ประเทศแบ่งเป็นพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ร้อยละ 25 และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจร้อยละ 15 พื้นที่ป่า
ชายเลนเพิ่มจาก 1.53 ล้านไร่เป็น 1.58 ล้านไร่มีการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและลดการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ตัวชี้วัด 1.1 สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศพื้นที่ปลูกและฟื้นฟูป่าพื้นที่ป่าชายเลน
ตัวชี้วัด 1.2 แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (โครงการ One Map) ทั่วประเทศ
ตัวชี้วัด 1.3 จานวนชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะถูกคุกคาม
เป้าหมายที่ 2 สร้างความมั่นคงและบริหารจัดการทรัพยากรน้าทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ
บริหารจัดการน้าในระดับลุ่มน้าให้มีความสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้าต้นทุน
เพิ่มพื้นที่ชลประทานปีละ 350,000 ไร่ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าทั้งภาคการผลิตและการ
บริโภคป้องกันและลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง
ตัวชี้วัด 2.1 จานวนหมู่บ้านมีน้าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค
ตัวชี้วัด 2.2 แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้าของ 25 ลุ่มน้า
ตัวชี้วัด 2.3 พื้นที่ชลประทาน
ตัวชี้วัด 2.4 ประสิทธิภาพการใช้น้าทั้งภาคการผลิตและการบริโภค
ตัวชี้วัด 2.5 ปริมาณความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง
เป้าหมายที่ 3 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้องและน้าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการกาจัดไม่
น้อยกว่าร้อยละ 30 กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้องฟื้นฟูแหล่งน้า
ผิวดินให้มีคุณภาพในเกณฑ์ดีและแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควัน
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ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและนาไปใช้
ประโยชน์สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการกาจัดและสัดส่วนกากอุตสาหกรรมอันตรายที่เข้าสู่ระบบ
การจัดการที่ถูกต้อง
ตัวชี้วัด 3.2 คุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินที่อยู่ในเกณฑ์ดี
ตัวชี้วัด 3.3 คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตหมอกควัน
เป้ าหมายที่ 4 เพิ่ มประสิ ทธิภ าพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง
ลดลงภายในปี 2563 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของการปล่อยในกรณีปกติมีกลไกจัดการเพื่อลดผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านต่างๆ หรือในพื้นที่หรือสาขาที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบสูง
ตัวชี้วัด 4.1 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน
และคมนาคมขนส่ง
ตั ว ชี้ วั ด 4.2 ต้ น ทุ น การลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกต่ อ หน่ ว ย (บาทต่ อ ตั น
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)
ตัวชี้วัด 4.3 แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
รายสาขาที่จาเป็นเช่นการจัดการน้าเกษตรสาธารณสุข
ตัวชี้วัด 4.4 กลไกภายในประเทศเพื่อสนับสนุนด้านการเงินเทคโนโลยีและการเสริมสร้าง
ศักยภาพ
เป้าหมายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความ
สูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง
ตัวชี้วัด 5.1 ระบบพยากรณ์และเตือนภัยล่วงหน้าสาหรับภาคเกษตรและการจัดการภัย
พิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยงภัย
ตัวชี้วัด 5.2 สัดส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ
ตัวชี้วัด 5.3 จานวนผู้เสียชีวิตและมูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
3. แนวทางการพัฒนาที่มีความส้าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ
3.1 การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุ รักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน และเป็ นธรรมใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยคานึงถึงขีดจากัดและศักยภาพในการฟื้นตัวรักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อให้เกิดความมั่นคงสมดุลและ
ยั่งยืนทั้งในมิติเชิงปริมาณและคุณภาพด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนผู้มี
ส่วนได้เสียในพื้นที่ลุ่มน้าเพื่อกาหนดทิศทางการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้าในทุกมิติ
โดยคานึงถึงศักยภาพและข้อจากัดด้านสิ่งแวดล้อมและมิติเชิงสังคมของพื้นที่ลุ่มน้า
3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศขยะน้า
เสียและของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภคสร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียว
เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนโดยมีแนวทางดาเนินงาน
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3.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้แนวคิดตลอดวัฎจักรชีวิต (Life Cycle
Thinking)
3.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3.6 บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติเพื่อให้เกิด ความเสียหายน้อยที่สุดและ
นาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
3.7 พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การและกลไกแก้ ไ ขปั ญ หาความขั ด แย้ ง ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.2.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ
สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและการเมืองอันเกิด
จากกระแสโลกาภิ วัฒ น์ แ ละความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี มี แนวโน้ ม ส่ งผลกระทบต่ อความมั่ น คงและ
เสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติทั้งภัยคุกคามภายนอกได้แก่การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาท
ของประเทศมหาอานาจในภูมิภาคต่างๆของโลกความขัดแย้งด้านอาณาเขตแบบรัฐต่อรัฐอาชญากรรมข้าม
ชาติและการก่อการร้ายและภั ย คุกคามภายในประเทศได้ แก่ ส ถาบัน หลั กของชาติได้รับ ผลกระทบจาก
ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติการสร้างสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
การคุกคามทางเศรษฐกิจโดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในระยะ5ปีต่อไปซึ่งเป็นช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
12 จึงให้ความสาคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสาคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สั งคมของประเทศโดยเฉพาะการอยู่ ร่ ว มกัน ในสั งคมอย่างสั น ติข องผู้ มีค วามเห็ น ต่างทางความคิด และ
อุดมการณ์ บ นพื้น ฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการ
เตรียมการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงภายในและปูองกันปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุป สรรคต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ
1.2 เพื่ อสร้างความพร้อมและผนึกกาลังของทุกภาคส่ วนให้ มีขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการด้านความมั่นคงและมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัย
ทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
1.3 เพื่อสร้างความสอดคล้ องระหว่างนโยบายด้านความมั่นคงให้สนับสนุนเสถียรภาพ
และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สามารถพัฒนาไปในทิศทาง
เดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 เพื่ อเสริมสร้างความร่ว มมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการ
รักษาความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ
2. ป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายภาพรวมคือ ผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน
เป้าหมาย 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ
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ตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ตัวชี้วัด 1.2 คดีการล่วงละเมิดสถาบัน
เป้าหมายที่ 2 สังคมมีความสมานฉันท์ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ตัวชี้วัด 2.1 ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง (ดัชนีสันติภาพโลก)
ตัวชี้วัด 2.2 ผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งภายในประเทศ (ดัชนีสันติภาพโลก)
ตัวชี้วัด 2.3 กิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง
เป้าหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมี
โอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3.1 ความเสียหายและจานวนการก่อเหตุร้ายที่มีมูลเหตุจากความไม่สงบ
ตัวชี้วัด 3.2 รายได้ครัวเรือนจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยและอัตราการว่างงานในพื้นที่ 3
จชต.
ตัวชี้วัด 3.3 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนทุกศาสนาร่วมดาเนินการ
เป้ าหมายที่ 4 ประเทศไทยมี ค วามสั ม พั น ธ์ และความร่ว มมื อ ด้ านความมั่ น คงในกลุ่ ม
ประเทศสมาชิกอาเซียนมิตรประเทศและนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆควบคู่ไปกับ
การรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ตัวชี้วัด 4.1 ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน (ดัชนีสันติภาพโลก)
ตัวชี้วัด 4.2 คดีที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามข้ามชาติ
เป้าหมายที่ 5 ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทางทหารมีอันดับความ
เสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ากว่าอันดับที่ 20 ของโลกและมีอันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์ในต่า
กว่าอันดับที่ 10ของโลก
ตัวชี้วัด 5.1 ความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทางทหาร
ตัวชี้วัด 5.2 ความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากการก่อการร้าย (ดัชนีความเสี่ยงของ
โลกของ WEF)
ตัว ชี้วัด 5.3 ความเสี่ ย งต่ อ การถู ก คุ กคามจากอาชญากรรมคอมพิ ว เตอร์ (ดั ช นี ความ
ปลอดภัยไซเบอร์ของโลกของ International Telecommunication Union: ITU )
เป้าหมายที่ 6 จัดทาแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมตัวชี้วัดแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
3. แนวทางการพัฒนา
จากปัจจัยดังกล่าวได้กาหนดแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยกาหนด
ยุ ทธศาสตร์การพั ฒ นาด้ านความมั่น คงที่ มี ความจาเป็ น เร่งด่ว นและมีผ ลต่อการพั ฒ นาเศรษฐกิ จสั งคม
สิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของประเทศที่มีความจาเป็นเร่งด่วนต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการ
สร้างเสถียรภาพภายในประเทศลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอกรวมทั้งสร้างความเชื่อใจในอาเซียน
และประชาคมโลกในระยะ 5 ปี ได้แก่
3.1 การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธารงไว้ซึ่งสถาบันหลัก
ของชาติ
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3.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
รับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
3.3 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคงเพื่อบูรณาการความร่วมมือ
กับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสังคมและการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ
3.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของชาติเหนืออาณาเขตทางทะเล
3.5 การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
1.2.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกัน การทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรร-มาภิบาลในสังคมไทย
ความอ่อนแอของระบบการบริหารจัดการในภาครัฐและการขาดธรรมาภิบาลในสังคมไทย
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่สาคัญประการหนึ่งมาอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องความอ่อนแอของการ
บริ ห ารจั ด การของภาครั ฐ การขาดประสิ ท ธิ ภ าพในการขั บ เคลื่ อ นการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ให้ บ รรลุ
เป้าประสงค์ที่วางไว้การให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากลการขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้
กฎหมายการบริ ห ารจั ด การและการให้ บ ริ ก ารของท้ อ งถิ่ น ที่ ยั ง ขาดประสิ ท ธิ ภ าพและความโปร่ ง ใส
กระบวนการที่เปิดให้ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสิ น ใจการใช้งบประมาณยังไม่เพียงพอระบบและ
กระบวนการยุติธรรมไม่สามารถอานวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรมรวมทั้งการทุจริต
ประพฤติมิชอบที่ยังเป็นปัญหาสาคัญของประเทศในช่วง5ปีต่อจากนี้ไปเป็นช่วงเวลาสาคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป
การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังเพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมการ
พัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลสาเร็จบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ
วางพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2577 ของการพัฒนาในด้านต่างๆและระบบการ
บริห ารจัดการภาครัฐโดยต้ องให้ ความสาคัญกับการส่งเสริมและพัฒ นาธรรมาภิบาลในภาครัฐอย่างเป็น
รู ป ธรรมทั้ งในด้ านระบบการบริ ห ารงานและบุ ค คลากรในส่ ว นการบริห ารจั ด การภาครัฐ ให้ โ ปร่งใสมี
ประสิทธิภาพรับผิดชอบตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมและประชาชนมีส่วนร่วมมีการกระจายอานาจและแบ่ง
ภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลางภูมิภาคและท้องถิ่น
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็กมีการบริหารจัดการที่ดีและได้มาตรฐานสากล
1.2 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชน
ใน ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและโปร่งใสตรวจสอบได้
1.3 เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ
1.4 เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอานวยความสะดวกด้วย
ความ รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการให้ บ ริการของภาครัฐและประสิทธิภ าพการประกอบธุรกิจของประเทศให้ อยู่ในอันดับสองของ
อาเซียนเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
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ตัวชี้วัด 1.1 อันดับประสิทธิภาพภาครัฐจัดทาโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
ตัวชี้วัด 1.2 อันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจจัดทาโดยธนาคารโลก
ตัวชี้วัด 1.3 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของรัฐต่องบประมาณรายจ่ายประจาปี
เป้าหมายที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด 2.1 สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทที่ได้รับรางวัลการบริหาร
จัดการที่ดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด
ตัว ชี้ วัด 2.2 ข้ อร้ อ งเรี ย นและคดี เกี่ ยวกั บ การด าเนิ น งานองค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
เป้าหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นให้อยู่สูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12 ตัวชี้วัดระดับคะแนนของดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น
เป้าหมายที่ 3 ลดจานวนคดีที่มีการพิจารณาตัดสินลงโทษผิดพลาดตัวชี้วัดจานวนคดีที่มี
การผิดพลาดหรือรื้อฟื้นใหม่ซึ่งรัฐได้ชดเชยความเสียหาย
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานบทบาทภารกิจและคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความ
โปร่งใสทันสมัยคล่องตัวมีขนาดที่เหมาะสมเกิดความคุ้มค่าสามารถให้บริการประชาชนในรูปแบบทางเลือก
ที่หลากหลายและมีคุณภาพข้าราชการมีคุณภาพประสิทธิภาพและความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่องค์กร
มีสมรรถนะสูงและมีความทันสมัยราชการบริหารส่วนกลางมีขนาดเล็กลงและราชการบริหารส่วนท้องถิ่ นมี
ขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่รับผิดชอบ
3.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการ
คลังภาครัฐเพื่อให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเวลาเกิดความเสมอภาคลดความ
เหลื่อมล้ามีกลไกและช่องทางให้ป ระชาชนและภาคเอกชนเข้าถึงข้อมู ล สามารถตรวจสอบกระบวนการ
ดาเนินงานงบประมาณและการคลังของภาครัฐได้อย่างโปร่งใสยิ่งขึ้น
3.3 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อให้
ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของประชาชนและภาค
ธุรกิจ
3.4 เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้
ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาลด
การพึ่งพิงงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีความคล่องตัวพึ่งตนเองทางการคลังได้ในระยะยาว
และสามารถจัดบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพมากขึ้น
3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้สังคมไทยมีวินัยโปร่งใส
และยุติธรรมรวมทั้งสร้างความเข้มแข็งเป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทยให้ครอบคลุมภาครัฐภาคเอกชนและภาค
ประชาชนพร้อมทั้งเพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต
3.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัยเป็นธรรมและสอดคล้อง
กับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเสมอภาคผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีความมั่นใจยอมรับและปฏิบัติตามกติกาเอื้อต่อภารกิจภาครัฐการลงทุนและดาเนินธุรกิจ
ภาคเอกชนดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศลดความเหลื่อมล้าและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจน
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มีการบั งคับ ใช้กฎหมายอย่ างเคร่งครัดและมีประสิ ทธิภ าพรวมทั้งการวินิจฉัยคดีมีความถูกต้องรวดเร็ว
โปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักนิติธรรมและลดปริมาณผู้กระทาผิดในที่ควบคุม
1.2.7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
การพัฒนาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เป็นปัจจัยสาคัญในการ
สนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมการกระจายความเจริญและการพัฒนาเมืองและพื้นที่รวมทั้งการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศประสบปัญหาความต่อเนื่องในการดาเนินการและปัญหาเชิงปริมาณคุณภาพและการบริหารจัดการ
การให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลทาให้มีข้อจากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มี
ประสิทธิภาพดังนั้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 จะมุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ทุกกลุ่มในสังคมสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอย่างเป็นระบบโดยมีโครงข่าย
เชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการและการกากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการดาเนินการสร้าง
ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพื้นฐานและการคุ้มครองผู้บริโภคการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อ
สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศและการพัฒนาผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มี
ศักยภาพเพื่อไปทาธุรกิจในต่างประเทศ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่ อพั ฒ นาโครงสร้างพื้ นฐานสิ่ งอานวยความสะดวกด้ านการคมนาคมขนส่ งและ
การค้ารวมทั้งมีกลไกกากับดูแลการประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถสนับสนุน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจากการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งและยกระดับคุ ณภาพ
ชีวิตให้กับประชาชน
1.2 เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนจากการพัฒนาด้าน
พลังงาน
1.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึง
ทั้งประเทศในราคาที่เหมาะสมเป็ นธรรมและส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่และนวัตกรรมรวมทั้งพัฒ นาระบบ
ความปลอดภัยทาง ไซเบอร์ให้มีความมั่นคงและคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ
1.4 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านน้าประปาทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศลดอัตราน้าสูญเสียในระบบประปาและกลไกการบริหาร
จัดการการประกอบกิจการน้าประปาในภาพรวมของประเทศ
1.5 เพื่อพัฒ นาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดการ
นาเข้าจากต่างประเทศและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวมมีเป้าหมายลด
ความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) อยู่ที่ 12.83 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ/พันล้านบาทในปี
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2564 รวมทั้งมีเป้าหมายในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยเป็นร้อยละ 12 ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศในปี 2564 โดยในส่วนของต้นทุนค่าขนส่งสินค้าจะลดให้ต่ากว่าร้อยละ 7 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ
ตัวชี้วัด 1.1 สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ตัวชี้วัด 1.2 สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
เป้ าหมายที่ 2 การพั ฒ นาโครงสร้างพื้ นฐานด้านระบบคมนาคมขนส่ งมีเป้าหมายเพิ่ ม
ปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางจากร้อยละ2เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 และปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้า
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ15เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 มีปริมาณผู้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น
โดยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5 เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และท่าอากาศ
ยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาคมีขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้น
เป็น 100 และ 42 ล้านคนต่อปีตามลาดับ
ตัวชี้วัด 2.1 สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางและทางน้าต่อปริมาณการขนส่งสินค้า
ทั้งหมดภายในประเทศ
ตั ว ชี้ วั ด 2.2 สั ด ส่ ว นของผู้ ใ ช้ ร ะบบขนส่ ง สาธารณะ (รถไฟฟ้ า เรื อ รถไฟรถโดยสาร
สาธารณะรถตู้โดยสารและรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) ต่อปริมาณการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลตัวชี้วัด 2.3ความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารโดยรวมของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่า
อากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานภูมิภาค
เป้ าหมายที่ 3 การพั ฒ นาระบบโลจิส ติกส์ ป ระเทศไทยมีค วามสามารถในการแข่ งขั น
ด้านโลจิสติกส์และประสิทธิภาพในการอานวยความสะดวกทางการค้าอยู่ในอันดับดีขึ้นภายในปี 2564
และบุคลากรด้านโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนาให้มีผลิตภาพสูงขึ้นรวมทั้งมีปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านเข้า ออก ณ ด่านการค้าชายแดนสาคัญที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายทางเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี
ตัวชี้วัด 3.1 อันดับดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และประสิทธิภาพการ
อานวยความสะดวกทางการค้า
ตัวชี้วัด 3.2 สัดส่วนรายได้ของธุรกิจโลจิสติกส์ต่อจานวนบุคลากรด้านโลจิสติกส์
ตัวชี้วัด 3.3 ปริมาณสินค้าที่ผ่านเข้า – ออก ณ ด่านการค้าชายแดนที่สาคัญ
ป้าหมายที่ 4 การพัฒนาด้านพลังงานมีเป้ าหมายเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อ
ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเป็นร้อยละ 17.34 ในปี 2564 และลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการ
ผลิตไฟฟ้าให้เหลือ ร้อยละ 47 ในปี 2564
ตัวชี้วัด 4.1 สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
ตัวชี้วัด 4.2 สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า
เป้ าหมายที่ 5 การพัฒ นาเศรษฐกิจดิจิทัล มีเป้าหมายที่จะขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ ต
ความเร็วสู งให้ ได้ ร้อยละ 85 ของหมู่บ้ านทั่วประเทศและมีผู้ป ระกอบการธุรกิจดิจิทัล รายใหม่เพิ่มขึ้น
จานวนไม่น้อยกว่า 1,000 ราย รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในการ
รับมือภัยคุกคามทางออนไลน์อย่างน้อยร้อยละ 80 ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดแผนฯ
ตัวชี้วัด 5.1 อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Network
Readiness Index: NRI)
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ตัวชี้วัด 5.2 จานวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง
ตัวชี้วัด 5.3 จานวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
ตัวชี้วัด 5.4 จานวนเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในประเทศ
เป้าหมายที่ 6 การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้าประปา) มีเป้าหมายขยายกาลังการผลิต
น้าประปาและกระจายโครงข่ายการให้บริการน้าประปาครอบคลุมพื้นที่บริการในเขตนครหลวงร้อยละ
100 ภายในปี 2561 ในเขตภูมิภาค/เทศบาลให้ครอบคลุมร้อยละ 80 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ และจัดหาน้า
สะอาดหรือก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเมื่อสิ้นสุดแผนฯลดอัตราน้าสูญเสียระบบ
ส่งและจาหน่ายน้าในเขตนครหลวงให้มีความสูญเสียน้อยกว่าร้อยละ 20 และเขตภูมิภาค/เทศบาลให้มี
ความสูญเสียน้อยกว่าร้อยละ 25 ภายในปี 2564 รวมทั้งมีการจัดตั้งองค์กรกากับดูแลกิจการประปาที่เป็น
เอกภาพและมีกฎหมายรองรับการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมให้แล้วเสร็จภายในปี 2562
ตัวชี้วัด 6.1 สัดส่วนประชากรที่ได้รับบริการน้าประปาที่เพิ่มใหม่ต่อประชากรทั้งหมด
ตัวชี้วัด 6.2 สัดส่วนหมู่บ้านที่ได้รับบริการน้าสะอาดเพิ่มใหม่ต่อจานวนหมู่บ้านทั่ว
ประเทศ
ตัวชี้วัด 6.3 ร้อยละของอัตราน้าสูญเสียที่ลดลงได้และระดับความสาเร็จตามแผนปฏิบัติ
การลดน้าสูญเสีย
ตัวชี้วัด 6.4 มีองค์กรกากับดูแลการประกอบกิจการประปา
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
3.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง
3.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
3.4 การพัฒนาด้านพลังงาน
3.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
3.6 การพัฒนาระบบน้าประปา
1.2.8 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม
ในช่ ว งระยะเวลาที่ ผ่ า นมาการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยอาศั ย การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบพื้นฐานที่มีอยู่ทั้งด้านแรงงานทรัพยากรธรรมชาติและการนาเข้า
เทคโนโลยีสาเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองทาให้
ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงตกอยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีการ
ลงทุ น วิจั ย และพั ฒ นาโดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในขั้น ประยุ กต์ และใช้ ป ระโยชน์ยั งไม่ เพี ย งพอที่ จะขั บ เคลื่ อ น
ประเทศสู่สังคมนวัตกรรมอีกทั้งความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปทั่วโลกโดยประเทศที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจสูงอาทิเกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุ่น และสวีเดน ล้วนเป็นต้นแบบสาคัญที่แสดงให้เห็นว่าหากต้องการเพิ่มศักยภาพของประเทศจาเป็นต้อง
ปรั บ ตั ว เรี ย นรู้ แ ละมุ่ ง สู่ ก ารวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมของประเทศให้ ก้ า วทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของโลกในระยะต่อไปการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับรูปแบบการดาเนินงานให้มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการ
ลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาโดยกาหนดประเด็นวิจัยของชาติที่ตอบโจทย์การยกระดับศักยภาพการผลิต
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เกษตรอุตสาหกรรมและบริการที่เป็นฐานเดิมและการต่อยอดขยายฐานใหม่ด้วยการพัฒนานวัตกรรมรวมถึง
การพัฒนานวัตกรรมที่ยกระดับคุณภาพสังคมและการดารงชีวิตของประชาชนในสังคมผู้สูงอายุการส่งเสริม
การพัฒ นาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะสูงการพัฒ นาหน่วยงานทดสอบและรับรองมาตรฐานในระดับ
สากลการดาเนินมาตรการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมทั้งใน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยระบบแรงจู งใจและระบบสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เพื่ออานวยความสะดวกการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
รวมทั้งทรัพ ย์สิ น ทางปั ญ ญาขึ้น มารองรั บเพื่ อให้ ประเทศไทยไม่อยู่ในสถานะเป็น เพี ยงแค่ ผู้ ซื้อและผู้ รับ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศแต่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เทคโนโลยี ส าหรั บ กลุ่ ม การผลิ ต และบริ ก ารเป้ าหมาย ดั งนั้ น เพื่ อให้ ป ระเทศไทยพั ฒ นาน าเข้าสู่ สั งคม
นวัตกรรมและเตรียมการก้าวสู่ประเทศรายได้สูงในอนาคตแนวทางการพัฒนาในช่วงระยะเวลา 5 ปี จะต้อง
ให้ความสาคัญกับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผลงานวิจัยและพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
นวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์อย่ างเข้ม ข้นทั้ งในภาคธุรกิจภาครัฐ และภาคประชาสั งคมรวมทั้ งให้
ความสาคัญกับการพัฒ นาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออานวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนาการพัฒนาบุคลากรวิจัยโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการบริหารจัดการเพื่อ
ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขั้นก้าวหน้าให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย
1.2 เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงและนาเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อยวิสาหกิจ
ชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม1.3 เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้าและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.4 เพื่อบู ร ณาการระบบบริห ารจัดการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมให้ ส ามารถ
ดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
2.1 เป้าหมาย
เป้าหมายที่ 1 เพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
ด้านเทคโนโลยีจัดโดย IMD (International Institute of Management Development) ให้อยู่ในลาดับ
1 ใน 30
ตัวชี้วัด 1.1 อันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์โดย IMD
ตัวชี้วัด 1.2 อันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีโดย IMD
เป้าหมายที่ 2 เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาสู่ร้อยละ 1.5 ของ
GDP และมีสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็น 70:30 โดยมีสัดส่วนการลงทุน
วิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบมาตรฐานเป็น 55 : 25 : 20
ตัวชี้วัด 2.1 ค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP
ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ
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ตัวชี้วัด 2.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
ของประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบ
มาตรฐาน
เป้าหมายที่ 3 เพิ่มจานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒ นาเป็น 25 คน ต่อประชากร
10,000 คน
ตัวชี้วัด 3.1 บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 10,000 คน
เป้าหมายที่ 4 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้
ของเกษตรกรรายย่อยวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ตัวชี้วัด 4.1 ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนาไปใช้ในการสร้างมูลค่าการผลิต
ให้กับเกษตรกรรายย่อยวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เป้าหมายที่ 5 เพิ่มจานวนนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่
ผลิตได้เองภายในประเทศ
ตัวชี้วัด 5.1 นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เอง
ภายในประเทศ
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ
เชิงสังคมโดย
3.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur)
3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม
1.2.9 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
ในช่ ว งแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 การยกระดั บ ฐานการผลิ ต และบริก ารเดิ ม ให้ มี ค วาม
เข้มแข็งมากขึ้นและการขยายฐานใหม่ที่ให้ความสาคัญกับการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมควบคู่
ไปด้วยเป็ น เป้ าหมายที่ส าคัญ ซึ่งการตอบสนองต่อเป้ าหมายดั งกล่ าวประเทศไทยต้ องใช้ป ระโยชน์จ าก
ศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่การดาเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัด
ในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่สาคัญประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองเป็นโอกาสใน
การกระจายความเจริญ และยกระดับ รายได้ของประชาชนโดยการพัฒ นาเมืองให้ เป็นเมืองน่าอยู่และมี
ศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุนช่วยลดแรงกดดันจากกระจุกตัวของการพัฒนาอยู่ในกรุงเทพฯและ
ภาคกลางที่เป็นผลจากการพัฒนาที่ผ่านมาและในขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันและทาให้เกิดผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจและสังคมของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและระบบโล
จิสติกส์ที่เป็นโครงข่ายระหว่างเมืองที่จะเป็นระบบสมบูรณ์ขึ้นเช่นเดียวกับการยกระดับคุณภาพและการ
ส่งเสริมการพัฒ นาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกทาให้มีโอกาสเป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนาของอาเซียน
สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ดีนอกจากนั้นการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเป็นโอกาสในการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนใน
ภู มิ ภ าคของไทยกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นดั งนั้ น แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 นี้ จึงมุ่ งเน้ น การพั ฒ นาและเร่ ง
ดาเนินการในประเด็นท้าทายได้แก่การสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐาน
การผลิตและบริการใหม่ที่สร้างรายได้สาหรับประชาชนในภาคการพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพการ
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พัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของภาคอุ ตสาหกรรมแห่งอนาคต
อย่างมีสมดุลและการบริหารจัดการพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนรวมทั้ง
การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากขึ้น
1.2 เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่ม
1.3 เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
1.4 เพื่อพัฒ นาพื้นที่เศรษฐกิ จใหม่ให้ สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และการพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 1 ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น
ตัวชี้วัด 1.1 ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาค
ตัวชี้วัด 1.2 สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาค
เป้าหมายที่ 2 เพิ่มจานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่มใน
สังคมตัวชี้วัดเมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่
เป้าหมายที่ 3 พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด 3.1 ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่อุตสาหกรรมหลักบริเวณมาบตาพุดไม่
เกินเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 3.2 ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการประกอบการในพื้นที่
เป้าหมายที่ 4 เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนร้อยละ 20
ตัวชี้วัด 4.1 มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ตัวชี้วัด 4.2 สถานประกอบการที่จดทะเบียนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง
3.2 การพัฒนาเมือง
3.3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
1.2.10 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับจะ
เป็นการผลักดันขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
ภายใต้กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยที่ในระยะเวลา 5 ปี ต่อจากนี้ไปจะมุ่งเน้นการผลักดันให้ความ
เชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและในเชิงสถาบันมีความคืบหน้ามีความชัดเจนในระดับปฏิบัติการและในแต่ละจุด
พื้นที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งความร่วมมือใน
การลดการใช้มาตรการที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี (Non-tariff barriers: NTBs) ในการกีดกันการค้าการ
ลงทุนระหว่างกันควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิงกายภาพที่จะต้องดาเนินการให้คืบหน้าตาม
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แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งเครือข่ายภายในประเทศและการต่อเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้านและ
การเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยเป็นประตูไปสู่ภาคตะวันตกและตะวันออกช่วงเวลา 5 ปี ต่อจากนี้ไป
มุ่งเน้นการต่อยอดจากความเชื่อมโยงเชิงกายภาพสู่การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจต่างๆเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการกระจายความเจริญในการ
พัฒนาชุมชนจังหวัดและเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจรวมถึงพื้นที่เชื่อมโยงอื่นภายในประเทศใน
ขณะเดียวกันประเทศไทยต้องดาเนินยุทธศาสตร์ในเชิงรุกในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนใน
ต่างประเทศทั้งในส่วนที่จะทาให้เกิดการเชื่อมต่อห่วงโซ่มูลค่าในอาเซียนที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันและเพื่อขยายโอกาสด้านการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศ CLMV
(Cambodia Laos Myanmar Vietnam) และอาเซียนรวมทั้งการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกรอบความ
ร่วมมือของอาเซียนกับกลุ่มประเทศนอกกลุ่มอาเซียนรวมถึงหุ้นส่วนการพัฒนานอกภูมิภาคทั้งนี้ความ
เชื่อมโยงที่สมบูรณ์และการลงทุนของไทยในภูมิภาคจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถใช้จุดเด่นในเรื่องที่ตั้ง
เชิงภูมิศาสตร์ให้เกิดผลเต็มที่ในการที่จะพัฒนาประเทศไทยไปเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าที่
สาคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคในขณะเดียวกันประเทศไทยก็ต้องให้ความสาคัญกับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในระดับที่เป็นวงกว้างขึ้นอาทิกลุ่มความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional
Comprehensive Economic Partnership : RCEP) ความร่วมมือภายใต้กรอบเอเปคและกลุ่มประเทศ
77 เป็นต้นที่จะต้องสนับสนุนการดาเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่
ประเทศไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิกทั้งในเวทีระดับโลกระดับภูมิภาคและระดับอนุภูมิภาค
โดยให้ความสาคัญกับความเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคต่างๆ ให้ใกล้ชิดในทุกด้านมากขึ้นและผลักดันให้การ
พัฒนาประเทศไทยสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ อาทิเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ข้อกาหนดปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 emission) มาตรฐานด้านการบินและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน
ข้ามชาติเป็นต้นทั้งนี้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยต้องยึดหลักคิดเสรีเปิดเสรีและเปิด
โอกาสโดยดาเนินนโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรีเปิดกว้างและเป็นธรรมเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการ
ประกอบธุรกิจขณะที่ประเทศไทยต้องปรับตัวทั้งเชิงรับและเชิงรุกให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตส่งเสริมบทบาทเชิงรุกของประเทศไทยในการแสวงหาตลาดใหม่ๆ ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมจากการเรียนรู้ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือต่างๆ
อาทิการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปด้านกฎระเบียบและการปฏิรูปภาครัฐและการปฏิรูปภาคบริการภายใต้
กรอบความร่วมมือเศรษฐกิจเอเปคการพัฒ นาทักษะฝีมือแรงงานตามมาตรฐานสากลมาตรฐานและแนว
ปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทุนมนุษย์เป็นต้นทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้
การพัฒนาประเทศบรรลุเป้าหมายการสร้างความเป็นเลิศทางการผลิตทั้งสินค้าและบริการและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนจากโอกาสที่เกิดขึ้นจากการดาเนินนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศอย่าง
เข้มข้นภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์การที่ประเทศไทยจะใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศให้เป็นกลไกสนับสนุน
และขยายโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ความสาคัญกับการ
ประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์นั้นในระยะ 5 ปีต่อ
จากนี้ไปจะต้องดาเนินการให้เกิดความชัดเจนต่อกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านถึงบทบาทของประเทศไทยจาก
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มุมมองของการพั ฒ นาอนุภูมิภาคและภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านตลอดจนควร
ปรับปรุงกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเน้นกลไกที่สร้างสรรค์และเป็นธรรมทั้งนี้กลไกดังกล่าวอาจ
อยู่ ในรูป ของคณะทางานหรือใช้กลไกเดิมที่มีอยู่แล้วทางานทั้งในรูปของคณะกรรมการและองค์กรให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบูรณาการในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคเพื่อให้ประเทศใน
ภูมิภาคได้รับประโยชน์จากความร่วมมืออย่างเป็นธรรมและเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกันทั้งนี้การปรับตัว
ภายในประเทศที่สาคัญ 3 ประการที่เป็นเงื่อนไขจาเป็นคือ (1) การกาหนดมาตรการรองรับผลกระทบ
ในทางลบจากนโยบายทางการค้าการลงทุนต่อกลุ่มต่างๆในสังคมอีกด้วยเพื่อป้องกันปัญหาความเหลื่อมล้า
และไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นจากนโยบายการค้าการลงทุนเสรีและความร่วมมือระหว่างประเทศ (2) การปรับ
กลไกภายในประเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและการค้าการลงทุน
ระหว่างประเทศอย่างมีบูรณาการบนพื้นฐานของการสร้างความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานไทยถึงเป้าหมาย
และการกาหนดตาแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศและ (3) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของไทยให้มีความ
เป็นสากลมีความจาเป็นเป็นอย่างยิ่งทั้งด้านความสามารถทางภาษาการเสริมสร้างศักยภาพและมีทัศนคติที่
เปิดกว้างและมองไปในอนาคตสอดคล้องกับเป้าหมายความเป็นพลเมืองไทยพลเมืองอาเซียนและพลเมือง
โลกโดยประเทศไทยมีบทบาทในเวทีนานาชาติตามที่กาหนดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของทาเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงสาคัญ
ของแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ไทย
1.2 เพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศและยกระดับให้ประเทศเป็น
ฐานการผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น
1.3 เพื่อเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยใน
กรอบความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
2.1 เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์
ได้เต็มศักยภาพ
ตัวชี้วัด 1 ความสาเร็จของไทยในการผลักดันให้เกิดโครงข่ายความเชื่อมโยงทางด้านโลจิ
สติกส์ที่ครอบคลุมทางบกทางรางทางน้าทางอากาศภายในภูมิภาคเพื่ออานวยความสะดวกลดระยะเวลา
และต้นทุนในการขนส่ง
ตัวชี้วัด 2 ความสาเร็จของการดาเนินงานภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (Cross Border Transport Agreement: CBTA) ณ ด่านชายแดนระหว่างไทย
กับประเทศเพื่อนบ้าน
2.2 ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 1 ดัชนีย่อยความสามารถในการบริหารจัดการ ณ พรมแดนของประเทศไทยใน
ดัชนีการอานวยความสะดวกทางการค้า (Enabling Trade Index)
ตัวชี้วัด 2 มูลค่าสินค้าขั้นกลางที่ผ่านด่านชายแดนระหว่างประเทศ
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ตัวชี้วัด 3 มูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค
ตัวชี้วัด 4 มูลค่าการบริการของผู้ประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค
2.3 ประเทศไทยเป็ นฐานเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนที่สาคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค
อาเซีย นและเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒ นาส่ว นขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุ ภูมิภ าคให้ ครอบคลุ ม
ภูมิภาคอาเซียนเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้
ตัวชี้วัด 1 ปริมาณการขนส่งสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2 มูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค
ตัวชี้วัด 3 มูลค่าการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค
ตัวชี้วัด 4 กฎหมายและระเบียบต่างๆได้รับการปรับปรุงให้เอื้อต่อการเป็ นศูนย์กลางการ
ผลิตการลงทุนและบริการ
2.4 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สาคัญทั้งในทุกระดับ
ตัวชี้วัด 1 มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
ตัวชี้วัด 2 ความสาเร็จของโครงการพัฒนาร่วมกันระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค
ตัวชี้วัด 3 ความก้าวหน้าในการดาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 พัฒ นาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์และโทรคมนาคมในกรอบ
ความร่ ว มมื อ อนุ ภู มิ ภ าคภายใต้ แ ผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภู มิ ภ าค
อาเซียนเพื่ออานวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ทั้งนี้จะต้องมีการกาหนดกรอบเวลาร่วมกันให้
ชัดเจนในการที่จะมีกฎระเบียบมารองรับเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการเป็นศูนย์กลางความ
เชื่อมโยงในภูมิภาครวมทั้งช่วยกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นจากการเชื่อมต่ อ
เป็นแนวระเบียงเศรษฐกิจจากภายนอกสู่พื้นที่การพัฒนาภายในประเทศไทย
3.2 พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจการบริการและการลงทุนที่
โดดเด่นในภูมิภาคทั้งการให้ บริการทางการศึกษาบริการด้านการเงินบริการด้านสุขภาพบริการด้านโลจิ
สติกส์และการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒ นารวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชียโดยอาศัยจุดเด่นด้าน
ภูมิศาสตร์ที่ตั้งของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือและการเชื่อมต่อห่วงโซ่มูลค่าร่วมกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ไทยบวกหนึ่ง) โดย
3.3 การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของ
ผู้ประกอบการไทยเพื่อสร้างผลตอบแทนจากเงินทุนและองค์ความรู้และเทคโนโลยีในสาขาการผลิตและ
บริการที่ไทยมีขีดความสามารถโดดเด่นและสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นชาติการค้าซึ่งเป็น
การดาเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกที่จะใช้ประโยชน์จากเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายหลังปี 2558 ที่ทา
ให้อาเซียนกลายเป็นแหล่งผลิตและตลาดเดียวกันรวมทั้งการใช้ประโยชน์ข้อตกลง RCEP ในอนาคตที่เปิด
โอกาสให้ประเทศสมาชิกเป็นฐานใหม่ในการลงทุนและการส่งออกของไทยการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
ไทยมีขีดความสามารถในการผลิตได้และค้าขายเป็นการพัฒนาความเป็นสากลของบุคคลากรไทยการสร้าง
นักการค้าอัจฉริยะสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการการค้าในภูมิภาค (Smart
Traders) และการส่งเสริมการค้าที่ขับเคลื่อนหรือนาโดยความต้องการในตลาดโดย
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3.4 เปิดประตูการค้าและพัฒ นาความร่วมมือกับประเทศเพื่ อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกันเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจส่งผลให้
เกิดประโยชน์ร่วมกันโดยการผลักดันการให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการเงินเทคนิคและวิชาการแก่ประเทศ
เพื่อนบ้านและการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยกาหนดรูปแบบความร่วมมือในตลาดเป้าหมายแต่ละ
ประเภทโดยจะต้องคานึงถึงความสาคัญทางการค้าต่อประเทศไทยและระดับการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจของตลาดนั้นๆ
3.5 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒ นากับประเทศในอนุภูมิภาคภูมิภาคและนานา
ประเทศทั้งในระดับทวิภาคีพหุภาคีและต่อยอดความร่วมมือกับประเทศยุทธศาสตร์/มีศักยภาพและประเทศ
ในอนุภูมิภาคเพื่อส่งเสริมความมั่นคงในอนุภูมิภาคภูมิภาคและในระดับโลกและความเจริญก้าวหน้าและลด
ความเหลื่อมล้าอย่างยั่งยืนร่วมกันในทุกมิติโดย
3.6 บู รณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศให้ มี
ลักษณะเป็ น ทีมไทยแลนด์เพื่อให้ ความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านต่างๆ มีลักษณะที่ส อดคล้ องและ
ส่งเสริมกันและกันอันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศรวมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
การต่างประเทศและให้ ความรู้ความเข้าใจด้านการต่างประเทศตลอดจนผลประโยชน์ที่มีต่อการพัฒ นา
ประเทศต่อภาคส่วนต่างๆ และสาธารณชนไทยรวมทั้งดาเนินการเชิงรุกในการสร้างความเข้าใจความเชื่อมั่น
และภาพลักษณ์ที่ดีและศักยภาพทางเศรษฐกิจและด้านอื่นๆ ของประเทศไทย
3.7 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมีบทบาทที่
สร้างสรรค์เพื่อเป็นทางเลือกในการดาเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลกเพื่อรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ์
ระหว่างไทยและมหาอานาจต่างๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาคและประโยชน์อื่นๆ ของประเทศทั้งในด้าน
การค้าความมั่นคงของอาหารและพลังงานโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ไทยโอกาสในการเข้าถึงตลาด
เงินและตลาดทุนที่ทันสมัยและเป็นทางเลือกของประเทศการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในกรอบ
นานาชาติและการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของไทยและภูมิภาคโดยรวมโดย
3.8 ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่
เกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชนทั้งความมั่นคงด้านพลังงานด้านอาหารด้านสิ่งแวดล้อมและการ
บริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการป้องกันภัยในทุกรูปแบบอาทิภัยจากการก่อการร้ายภัยใน
โลกไซเบอร์เป็นต้น
ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านใน กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงที่กาลังมีการ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ ให้แก่ภาค เพื่อให้มีอัตราการเติบโตที่สูง
เพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ากับพื้นที่ส่วนอื่น ๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว
เป้ าหมายเชิงยุ ทธศาสตร์ : พัฒ นาอีส านสู่มิติใหม่ ให้ เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้าและดิน ให้เอื้อต่อการประกอบอาชีพ การดารงชีพ
และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค
2. เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีพึ่ งพาตนเอง
พึ่งพาครอบครัว และพึ่งพากันในชุมชนได้
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3. เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ากว่าระดับประเทศ
4. เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิ จของประเทศ
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
5. เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้า
โขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เป้าหมาย
1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพิ่มขึ้น
2. สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามไม่ เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ ภ าค
ตะวันออก เฉียงเหนือลดลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิต อย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒ นาแหล่งน้าเดิมและแหล่งน้าธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้า โดย
การ ปรับปรุงอ่างเก็บน้า หนองฝายและพื้นที่ชุ่มน้าที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้าธรรมชาติให้สามารถเพิ่ม
ปริมาณ การกักเก็บ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้าใต้ดินตามความเหมาะสมของพื้นที่โดยไม่ให้เกิ ดผลกระทบจาก
ดินเค็ม สร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้า ฝาย และแหล่งน้าขนาดเล็กในพื้นที่ที่เหมาะสมในพื้นที่
การเกษตร
2. พัฒ นาแหล่งน้ าใหม่ในพื้นที่ลุ่ มน้าโขง ชีมูล โดยศึกษา สารวจ และจัดหาพื้นที่ เพื่อ
พัฒนา แหล่งน้า ตลอดจนการผันน้าระหว่างลุ่มน้า แม่น้าในภาคและระหว่างภาค
3. พัฒนาระบบส่งและกระจายน้า เช่น ระบบสูบน้า อาคารบังคับน้า คลองส่งน้า เป็นต้น
4. บริหารจัดการน้าแบบบูรณาการเชิงลุ่มน้าทั้งระบบ โดยดาเนินการในระดับลุ่มน้าให้มี
ความสมดุลระหว่างการใช้น้าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้าต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วนและมีการจัดทาแผนบริหารจัดการน้าทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อป้องกันความเสียหายจาก
อุทกภัย และภัยแล้ง
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อ
ลด ความเหลื่อมล้้าทางสังคม
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาอาชีพและรายได้ของผู้มีรายได้น้อย โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย มีที่ดิน ทากิน
ของตนเอง ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพยกระดับ
ฝีมือและ
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
1.3.1 แผนพัฒนาภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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แนวคิดและทิศทางการพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพื้นฐานด้านการขาดแคลนน้า ดินคุณภาพต่า ประสบ
อุทกภัย และภัยแล้งซ้าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความ
พร้อม ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จาเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานควบคู่ไปกับการ
พัฒนาการวิจัยเพื่อใช้ ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจภายใน ภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนา
ความรู้ทุน เทคโนโลยีและ นวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน คมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่าย
ระบบการคมนาคมขนส่งและพื้นที่ เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช้อบรมให้ความรู้เพื่อให้มีรายได้
เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้ตามแนวทางกาฬสินธุ์ โมเดล และหนองบัวลาภูโมเดล
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเพิ่ม
สวัสดิการทางด้านสังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุและสนับสนุนการออมเพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้และพึ่งพาตนเองได้ใน
บั้ น ปลายชี วิ ต ยกระดั บ สถานพยาบาลชุ ม ชนในพื้ น ที่ ห่ า งไกลให้ ได้ ม าตรฐาน และใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ระบบสื่อสาร ทางอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงโรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
3. พั ฒ นาความรู้ทั กษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้าน
การศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมระหว่างพื้นที่ เพื่อพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมี
รายได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้
ภูมิ ปั ญ ญาท้ องถิ่น ส่ งเสริ มให้ ส ถาบั น ทางสั งคมบู รณาการร่วมกั นระหว่าง “ครอบครัว ชุ มชน ศาสนา
การศึกษา สื่อ และภาคเอกชน” ในการหล่อหลอม ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมให้คนไทยดาเนินชีวิตที่ยึดมั่น
ในคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
4. พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพื้นที่
เสี่ยง อาทิจังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวลาภูกาฬสินธุ์อานาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี
นครพนม และยโสธร โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชน ทั้งในชุมชน
และเยาวชนในสถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก ปลาน้าจืดมี
เกล็ด กาจัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้าอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่ายโรงพยาบาลใน
การคัดกรอง เฝ้าระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้าดีพร้อมทั้งพัฒนาระบบคัด
กรองกลุ่มเสี่ยงและระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามการทางาน
5. พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่ พ่อแม่
หรือผู้ดูแลเด็กในด้านโภชนาการที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม เพื่อกระตุ้น
การพัฒนาเด็กในช่วง 0-3 ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพื้นที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม
6. อานวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้า โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือ ผู้มีรายได้
น้อย และผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
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และ เครือข่ายภาคประชาชนในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธีและสร้างการรับรู้กฎหมายเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันในการปกป้องตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
3. ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 สร้ า งความเข้ ม แข็ งของฐานเศรษฐกิ จ ภายในควบคู่ กั บ การ
แก้ปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย โดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรแปลง
ใหญ่ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และระบบ
นิเวศการพัฒนาการเกษตร สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบัน
เกษตรกร พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ
สนับสนุน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม
2. พัฒ นาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ให้ เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพื้ นที่จังหวัด
ยโสธร สุรินทร์ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพอื่นๆ โดยปรับกระบวนการ
ผลิต ให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต
พร้อมทั้งขยายพื้นที่เกษตรอิน ทรีย์โดยส่งเสริมการผลิ ตและแปรรูปโดยใช้นวัตกรรม การยกระดับราคา
สิน ค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้าเกษตรที่ใช้สารเคมีและการพัฒ นาระบบการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์การส่งเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุ่ม
ผู้ผลิตและชุมชน รวมทั้งการจัดทาโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยนาร่องในพื้นที่ที่มี
ความ พร้อมและเหมาะสม และเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพื่อขยาย
ฐานรายได้ พร้ อมทั้งจั ดท าฐานข้อมู ล เกษตรอินทรีย์เพื่ อเป็ นข้อมูล ในการวางแผนการผลิ ตที่ เหมาะสม
สนับสนุนการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพและการส่งออก จัดตั้ง
กองทุนเกษตร อินทรีย์ตลอดจนมาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรและ
กลุ่มเกษตรกร จาหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
3. ส่งเสริมการปรับ เปลี่ยนไปสู่ สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพื้นที่ (Zoning)
และ ความต้องการตลาด โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้และไม้ดอก ในพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย บึง
กาฬ นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีโดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์การตรวจรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตร การประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรสาคัญที่เป็น
สารตั้ ง ต้ น ในการแปรรู ป ผลิ ต สิ น ค้ า ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด สกลนคร มหาสารคาม เลย อ านาจเจริ ญ และ
อุบลราชธานี ให้มีปริมาณมากพอและมีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความต้องการของตลาด
ทั้งในและ ต่างประเทศ และจัดทาฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการบริหารจัดการ และส่งเสริมการ
เลี้ยงโคเนื้อ คุณภาพสูงในพื้นที่จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์ชัยภูมิบุรีรัมย์และ
อุบลราชธานี และโคนม ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ส่งเสริมการ
ปลูกแปลงหญ้า และปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมทั้งการ
จัดระบบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (GMP) และเพิ่มช่องทางการจาหน่ายและขยาย
ตลาดไปสู่ อาเซียน
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4. ส่งเสริมและพั ฒ นาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) ให้ เป็นฐานรายได้ใหม่ที่
สาคัญ ของภาค โดยมุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสห
วิทยาการ ที่ ใช้ทรัพยากรฐานชีวภาพ (พืช สัตว์จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียและ
น้าเสียจาก โรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์และชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง
ก่อให้เกิด ความก้าวหน้าและนวัตกรรมในมิติใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุข
และการแพทย์ พลังงาน อุตสาหกรรมเคมีและภาคสังคม โดยพัฒนาให้นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี
และสกลนคร เป็น ศูน ย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูป
สมุนไพรในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์อานาจเจริญ และอุดรธานีโดยพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิ ต ให้ ไ ด้ มาตรฐาน GMP พั ฒ นาระบบรั บ รองผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรและสร้ า งแบรนด์ เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการ แข่งขันและส่งออก ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่และธุรกิจแนวใหม่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และตอนล่าง 2 ด้วย
การพัฒนาต่อยอดจาก วัตถุดิบและของเหลือทิ้งทางการเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความหลากหลาย
ทางชีวภาพไปสู่ ผลิตภัณ ฑ์ มูล ค่าสู ง เช่น ชีวเภสั ชภัณ ฑ์อาหาร อาหารสั ตว์ในอนาคต โปรตีนทางเลือก
ผลิ ตภั ณ ฑ์ อิ น ทรี ย์ พ ลาสติก ชี ว ภาพ (bio-plastic) สารสกั ด จากพื ช มู ล ค่าสู ง เอนไซม์ ห รือ อาหารเสริม
สุขภาพจากจุลินทรีย์ เป็นต้น รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางพลังงานระดับชุมชน จากการนาวัตถุดิบในชุมชน
ของเหลื อทิ้งทางการเกษตร ขยะครัวเรือน มาผลิตเป็นพลังงานเพื่อใช้ภ ายในครัวเรือนหรือชุมชน และ
ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน ในระดับชุมชน
5. ส่ งเสริม และสนั บ สนุ นธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิส าหกิจชุม ชน ผลิ ตสิ น ค้ า
อุปโภค บริโภค ในพื้นที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิขอนแก่น
กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร เพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้
วัตถุดิบในพื้นที่ พัฒ นา ผู้ประกอบการ รวมทั้งสนับสนุนความรู้ด้านกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่ง เสริมการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ เป็นธรรม การพัฒนาช่องทางการตลาดในต้นทุนที่ต่าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น
E-Commerce,
6. ยกระดั บ มาตรฐานสิ น ค้ า กลุ่ ม ผ้ าไหม ผ้ าฝ้ าย ผ้ าย้ อ มคราม และส่ งเสริ ม พื้ น ที่ ที่ มี
ศักยภาพให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิกาฬสินธุ์ขอนแก่น ชัยภูมินครราชสีมา
สุริ น ทร์และสกลนคร เป็ น ต้น โดยส่ งเสริมการพั ฒ นาคุณ ภาพสิ นค้า การออกแบบ และตราสั ญ ลั กษณ์
พัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
อื่นๆ ยกระดับผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่ นใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู้ความสามารถทั้งการออกแบบ
และ การจัดการ เพื่อให้สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัย สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชน
และ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาส
ทางธุรกิจ
7. พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
ที่มีคุณภาพและให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการ
สังคมที่ได้มาตรฐาน ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความสาคัญต่อการผังเมือง การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ความ
สะอาด และดูแลความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ มุ่งเน้น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และสนับสนุนพลังงานสะอาด
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8. อนุรักษ์และส่งเสริมการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพของพื้น ที่ต้น น้าและป่าธรรมชาติที่สาคัญ ในพื้นที่จังหวัดเลย อุดรธานีส กลนคร
ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษ โดยกาหนดและทาเครื่องหมายแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์
และ พื้นที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูปลูกป่า และป้องกันการบุก
รุก เพื่อ รักษาพื้นที่ป่าต้นน้าและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินรวมถึงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้า
9. ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาความรู้ เทคโนโลยี น วัต กรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนา
ที่กระจายตั วอยู่ในพื้นที่ สร้างความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพื่อพัฒ นาเครือข่ายของ
อุต สาหกรรมในลั ก ษณะ คลั ส เตอร์ส นั บ สนุ น สถาบั น การศึ ก ษาหรือ สถาบั น วิ จัย ให้ มี ค วามพร้อ มด้ าน
โครงสร้าง พื้นฐานและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ใน
ขั้นประยุกต์ และทดลองเพิ่มขึ้น ทั้งการจัดทาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การทาวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์
และโรงงานนาร่อง เพื่อให้สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
มากขึ้น
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพื้นที่ โดยส่งเสริมชุมชน
ในการสร้างสรรค์กิจกรรมหรือเทศกาลประจาถิ่นในแต่ละเดือนในพื้นที่ต่าง ๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้สินค้า บริการ แหล่งท่ องเที่ยวที่ส ะท้อนอัต
ลักษณ์ ของชุมชน และเมืองเก่า ได้แก่ เมืองเก่าบุรีรัมย์เมืองเก่าพิมาย เมืองเก่าสุรินทร์เมืองเก่านครราชสีมา
และเมืองเก่าสกลนคร พัฒ นาแบรนด์และสื่อสารความแตกต่างของชุมชนต่าง ๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง
(Storytelling) ส่ งเสริ ม การขายแพ็ ก เกจการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ กระตุ้ น การท่ อ งเที่ ย วนอกฤดู ก าล ส่ งเสริ ม
การตลาดแบบมีเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่ม
สุภาพสตรีเป็นต้น
2. พั ฒ นาและส่ งเสริ ม การท่ อ งเที่ ย วอารยธรรมอี ส านใต้ ในพื้ น ที่ จั งหวั ด นครราชสี ม า
บุรีรัมย์ สุรินทร์ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีโดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่น
หรืออัตลักษณ์ ของแต่ละพื้นที่มาสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้
และเชื่อมโยงสู่ ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพื่อเพิ่มระยะเวลาพานักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของ
กลุ่มนักท่องเที่ยว คุณภาพทั้งชาวไทยและต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและบริการที่มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ที่
สร้ างจากทุ น ทาง วัฒ นธรรม เพื่ อ ให้ เกิ ด ความจดจาและสร้างความโดดเด่ น ลอกเลี ย นได้ ยาก พั ฒ นา
บุคลากรและผู้ป ระกอบการ การท่องเที่ยวให้ เป็นมืออาชี พ รักษามาตรฐานการให้ บริการ จัดทาแผนที่
ท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี พัฒนาระบบโลจิสติกส์ขนถ่ายนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบไปสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว ดูแลความปลอดภัยและ สุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว
3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้าโขง ในพื้นที่ จังหวัดเลย หนองคาย บึง
กาฬ นครพนม มุกดาหาร อานาจเจริญ อุบลราชธานีและสกลนคร และพัฒ นาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่ ง
ท่องเที่ยว กับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวลาภู-หนองคายสปป.ลาว โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ให้สอดคล้อ งกับกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิง
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วัฒนธรรม ของสองฝั่งโขง พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย อาทิการท่องเที่ยว/พักผ่อน
ชมทัศนียภาพ และวิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง (Leisure/Lifestyle) การท่องเที่ยวด้วยจักรยานและการเดินทาง
แบบคาราวาน (Cycling/Caravan Tours) การท่องเที่ยวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เป็นต้น พัฒนา
ถนนเชื่อมโยง ระหว่างแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาท่าเรือและการท่องเที่ยวทางน้าให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
ส่งเสริมการ บริหารจัดการที่เกิดจากชุมชนเพื่อสร้างงานและรายได้เน้นพัฒนาผู้ประกอบการด้านการจัดการ
และทักษะ ทางภาษาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น
4. พัฒ นาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์
อุดรธานีหนองบัวลาภูและชัยภูมิโดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง สร้างสรรค์
และมีชีวิต ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม มีความ
สนุ ก รื่น รมย์ เสมอ (play and learn) ทั้ งภาษาไทยและต่ างประเทศเพื่ อขยายฐานนั กท่ องเที่ยวที่ ส นใจ
ศึกษาวิวัฒ นาการของภาคตั้งแต่ยุ คก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปั จจุบัน ปลู กฝั งให้ เด็กเข้าพิพิ ธภัณ ฑ์ผ่ า น
กิจกรรมทัศนศึกษาของโรงเรียนและนันทนาการของครอบครัว พัฒนาสินค้า/บริการ/ของที่ระลึก ปรับปรุง
สิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบ
ขนส่งสาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้บ่อยครั้ง
5. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา
โดยส่งเสริมและสนับ สนุน อุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งจากการกีฬาและ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิธุรกิจการแข่งขันต่าง ๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬ า/ของที่ระลึก สนามแข่งขัน อาหาร
เสริมและเครื่องดื่ม โรงแรม ร้านอาหาร การเดินทางและขนส่ง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพ ทุก
ระดับ เป็นต้น ส่งเสริมการศึกษาในด้านเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการ
ธุรกิจ กีฬ า เพื่อผลิ ต บุ คลากรรองรั บ การขยายตั ว ของอุตสาหกรรมกีฬ า สนับ สนุน การจัดมหกรรมกีฬ า
นานาชาติรวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว
6. พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วธรรมชาติ ใ นจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ เลย นครราชสี ม า
อุบลราชธานีโดยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่คานึ งถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพื่อให้เกิด
ความสมดุลและยั่งยืน มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้
เกิด ความคุ้มค่าต่อประสบการณ์มากกว่าการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยว
ใน พืน้ ที่มากขึ้น รวมทั้งให้ความรู้นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
7. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอานวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ดูแล ความปลอดภัย
ให้ นั กท่องเที่ย ว ประชาสั มพัน ธ์การท่องเที่ยว และพัฒ นาเส้น ทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง ในลั กษณะ
เครือข่ายเพื่ อกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงกิจกรรม การท่องเที่ยว
ระหว่างภาคเอกชน กับชุมชนและท้องถิ่น ทั้งในประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ย ว จัดฝึกอบรม
มัค คุเทศก์ด้ านภาษาต่ างประเทศ นอกจากนั้ น พั ฒ นาสิ นค้ า OTOP สิ น ค้าวิส าหกิจ ชุม ชน ของที่ ระลึ ก
ร้านอาหาร ที่พักให้มีคุณภาพดีส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มตามความสนใจของนักท่องเที่ยว รวมถึง
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว
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5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่
เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ ใหม่ ๆ ของภาค
แนวทางการพัฒนา
1. เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพื้นที่เศรษฐกิจหลัก ภาคกลาง
และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอาทิ
แผนการพัฒนารถไฟความเร็วสูง ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่น
หนองคาย ช่วงจิระ-อุบ ลราชธานีและโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือ งและทางพิเศษ ช่วงระเบียง
เศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก
2. เร่งพัฒ นาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์อาทิ
การพัฒนารถไฟสายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ให้สามารถรองรับปริมาณความ
ต้องการเดินทางและขนส่งสินค้าทางอากาศที่เพิ่ มขึ้น (อุดรธานีอุบลราชธานีบุรีรัมย์ร้อยเอ็ด นครราชสีมา
ขอนแก่น เลย และสกลนคร) และขยายถนน 4 ช่องจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
3. พัฒ นาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการ
สุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา โดยจัดทาแผนแม่บทพื้นที่ ศูนย์กลางความเจริญ เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิง
นิ เวศ เขตนวัตกรรม พื้ น ที่อนุ รักษ์มรดกทางวัฒ นธรรม และพื้ นที่เปิดโล่ง เป็นต้น พัฒ นาและปรับปรุง
โครงสร้าง พื้นฐาน เชื่อมโยงกับระบบโครงสร้างพื้นฐานหลักที่เชื่อมโยงระหว่างภาค เร่งรัดพัฒ นาระบบ
ขนส่งรางเบา เมืองขอนแก่น พร้อมทั้งส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่างเมืองและ
ระบบขนส่งอื่น
4. พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่สาคัญ อาทิเมืองขอนแก่น
เมืองนครราชสีมา และเมืองอุบลราชธานีโดยพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบเมืองกระชับ ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แบบผสมผสานทั้งการทางาน การอยู่ อาศัย และการนันทนาการล้อมรอบสถานีขนส่ง และพัฒ นาพื้นที่
บริเวณเมื องชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้ พื้ นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทินครพนม
หนองคาย มุกดาหาร ให้มีความพร้อมสาหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกั บประเทศ
เพื่อนบ้าน และเป็นศูนย์กลางความเจริญในการกระจายความเจริญไปยังพื้นที่โดยรอบ
5. พัฒ นาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม โดยพัฒ นาและยกระดับ
ความเชี่ยวชาญของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซ่อมบารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและระบบราง ที่ได้
มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พัฒนากาลังแรงงานและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรองรับ การ
พัฒนาอุตสาหกรรมการบินในจังหวัดนครพนม อุตสาหกรรมระบบรางในจังหวัดขอนแก่น และพัฒนาสถานี
ขนส่งสินค้าในจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา และอุดรธานี
6. ยุท ธศาสตร์ ที่ 6 พั ฒ นาความร่ว มมื อและใช้ ป ระโยชน์จ ากข้อตกลงกับ ประเทศ
เพื่อน บ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1. พั ฒ นาด่านชายแดน โดยพั ฒ นาโครงสร้างพื้น ฐานบริเวณด่านศุล กากรให้ เพียงพอ
สนั บ สนุ น การจั ด การด่ า นพรมแดนแบบเบ็ ด เสร็ จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ ไ ด้
มาตรฐานสากล เร่งเชื่อมต่อระบบสารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพื่อสามารถให้บริการ ณ จุด
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เดีย ว (National Single Window) เพิ่ มอัตรากาลั งเจ้าหน้าที่ให้ เพียงพอ พั ฒ นาสิ่ งอานวยความสะดวก
บริเวณจุด ผ่อนปรนการค้าชายแดนที่มีศักยภาพ
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
แห่ งที่ 5 (บึ งกาฬ-ปากซัน ) พั ฒ นาเส้ น ทางใหม่ เชื่อ มโยงบึ งกาฬ-อุ ด รธานี และรถไฟความเร็ว สู ง เพื่ อ
เชื่อมโยง โครงข่ายเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มีความสะดวก ประหยัดเวลา
และ ค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง
3. พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุกดาหาร นครพนม และหนองคาย
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชายแดน พร้อมทั้งเร่งรัดการดาเนินงานโครงการและมาตรการสาคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้มีความพร้อม
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการ CIQ ที่ได้มาตรฐานสากล
1.3.2 แผนพัฒ นากลุ่มจังหวัดภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา
ชัยภูมิบุรีรัมย์ และสุรินทร์)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ดาเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระย 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ระหว่ างวั น ที่ 11 - 13 กั น ยายน 2562 โดยยึ ด ยุ ท ธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี น โยบายรั ฐ บาล
แผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน แนวทางการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทิศทางการพัฒ นาภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม แผนแม่บทจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นการ
ทางานแบบเครือข่าย ร่วมกันทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา)
เพื่ อ ร่ ว มกั น ก าหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด ฯ ทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ ด้ า นสั ง คมและด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ แผนพัฒ นากลุ่ มจังหวัด ฯ สามารถขับเคลื่ อนไปได้ด้วยดีมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะเป็น การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด รวมทั้ง
เป็ น การแก้ไขปั ญหาร่วมกัน ของกลุ่ มจั งหวัด ให้ เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุ่ มจังหวัด และ
นาไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน และสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน ปีพ.ศ. 2564 ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่ม จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2562 เมื่อ วันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยสรุปประเด็นสาคัญ ดังนี้
ต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position)
1. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
2. เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ
3. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์
การ กีฬาที่มีชื่อเสียง
4. เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
เป้าหมายการพัฒนา
“ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และสังคม
เป็นสุข”
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Unique Position
กาหนดโดยกระทรวงมหาดไทย และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
“นวั ต กรรมภาคอี ส านด้ า นการเกษตร การท่ อ งเที่ ย ว การค้ า และการสร้ า งพลั ง งานทดแทน ” หรื อ
“Innovation for FASTTT”
FASTTT มาจากคาว่า
F = FUN ความสนุ ก เกิ ด จากกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย ว ผจญภั ย ที่ ท าให้ ล ดวั ย หรื อ
กระชุ่มกระชวย การกีฬา
A = Agriculture การเกษตร เน้นที่เป็นเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัดฯ ได้แก่ ข้าวหอม
มะลิมันสาปะหลัง โคเนื้อ/โควากิว
S = SILK ผลิตภัณฑ์ไหม ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ มีวัฒนธรรมสิ่งทอ ผ้าไหมอันเป็นอัต
ลักษณ์เฉพาะแต่ละจังหวัด จังหวัดนครราชสีมามี “ไหมหางกระรอก” เป็นผ้าไหมโคราชที่มีชื่อเสียง เป็น
เอกลักษณ์โดดเด่น “ไหมหมี่คั้นขอนารี” ของจังหวัดชัยภูมิเป็นลวดลายที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงมี
พระราชดาริให้อนุรักษ์ไว้มีความประณีต สวยงาม จังหวัดบุรีรัมย์ลายไหมที่ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักคือ “ซิ่นตีน
แดง”และลายที่ได้รับ การพัฒ นาใหม่คือ “ไหมหางกระรอกหมี่ภูภิรมย์ ” หรือ “LAVA SILK” มีล วดลาย
เฉพาะตัว และ “ผ้าไหมมัดหมี่ลายโฮล” จังหวัดสุรินทร์อยู่ที่เส้นไหมน้อยซึ่งเป็นส่วนในสุดของรังไหม มี
ลวดลายสี สั น เป็ น แบบฉบั บ ทางสุ ริ น ทร์ และบ้ านท่ าสว่างมี โรงงานทอผ้ าไหม ที่ ท อผ้ าให้ ผู้ น า APAC ที่
เดินทางมาร่วมประชุมที่ประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ. 2546
T = Tourism การท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดมีการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งด้านวัฒนธรรม
ขอมโบราณ วัฒนธรรมท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
T = Trade การค้า ภาคค้าปลีกค้าส่งสร้างรายได้ 67,654 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14
ของผลิตภัณฑ์มวลรวม อยู่ในลาดับที่ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม นอกจากนี้ยังมีด่านค้าชายแดน ทั้งจุดผ่อน
ปรนการค้าชายแดนช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมย์และจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์
T = Transform หรือการสร้างขยะให้มีคุณค่าเป็นพลังงานทดแทน เกิดจากปริมาณขยะ
มูลฝอยที่มีจานวนมากและการนากลับไปใช้น้อย โดยนวัตกรรมการสร้างเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอย (Refuse
Derived Fuel: RDF)
เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ
5 ปี จากโครงสร้างเศรษฐกิจ ในภาพรวมของกลุ่ มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง 1 ปี พ.ศ.
2560 มีเศรษฐกิจที่สาคัญ 3 ลาดับแรก โดยมีภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 23 รองลงมาเป็นภาค
เกษตรกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 18 และภาคการค้าร้อยละ 14 มีพื้นที่การเกษตรร้อยละ 68.15 ของพื้นที่
ของ กลุ่ มจั งหวัด ประชากรส่ ว นใหญ่ อยู่ในวัยแรงงาน ร้อ ยละ 16.85 ประกอบอาชี พ เกษตรกรรม มี
ศักยภาพทาง การเกษตรที่โดดเด่น ได้แก่ ข้าว มันสาปะหลัง อ้อย โคเนื้อ โคนม ไก่ แพะ แกะ มีศักยภาพ
ทางการ ท่องเที่ยว ที่หลากหลาย ทั้งท่องเที่ยวธรรมชาติ นิเวศ อารยธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา
และ กีฬา มีแหล่ง ท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลก เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหม และในขณะเดียวกันก็มีปัญหาใน
เรื่อง การขาดแคลนน้า เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า สัดส่วน
คน ยากจน ร้ อ ยละ 12.9 รายได้ เ ฉลี่ ย ครั ว เรื อ น/ปี 250,632 บาท หนี้ สิ น เฉลี่ ย ครั ว เรื อ น/ปี
200,217.08 บาท มี ความไม่เสมอภาคด้าน รายได้ (Gino coefficient) สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

องค์การบริหารส่วนตาบลโคกตูม หน้า 75

โดยมีแนวคิดการพัฒนา ดังนี้
1. การเพิ่มประสิทธิภ าพภาคการผลิ ตให้ เป็นมาตรฐานปลอดภัย และพัฒ นาจนถึงขั้น
มาตรฐานอิน ทรีย์ ในภาคการเกษตรทั้ งพื ช และสั ต ว์โดยมี การน านวัตกรรมในพื้ น ที่ มาช่ว ยให้ เกษตรกร
โดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) ให้มีการสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมให้คงอยู่ด้วยการน้อมนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดาเนินงาน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
โลก
2. พัฒ นาการบริห ารจั ดการน้าให้ เพียงพอ ทั้ งน้าเพื่ อการอุปโภค บริโภค และน้ าเพื่ อ
การเกษตรให้เพียงพอตลอดปีโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้าให้อยู่ในพื้นที่ หรือการขยายพื้นที่รับ
น้า การกระจายน้าไปยังพื้นที่
3. ส่งเสริมการแปรรูป ของสิ นค้าให้ มากขึ้นในพื้นที่ สนับสนุนการพั ฒ นาอุตสาหกรรม
อาหารแบบครบวงจรในพื้นที่ โดยพัฒนาช่วงกลางทางและปลายทางให้มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ที่กาหนดให้กลุ่มจังหวัด
โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร
4. ส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากภาค
การเกษตรและนอกภาคเกษตร โดยเชื่อมโยงสินค้าชุมชนกับการท่องเที่ยว
5. สร้างมูลค่าเพิ่มในสาขาการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ทั้ ง
ทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวก และบริการเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์
จากระบบ Logistic ที่ รั ฐ บาลได้ ว างรากฐานไว้ ใ ห้ ก ารสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ในด้ า นความปลอดภั ย แก่
นักท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างการตลาดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเป็นที่นิยมเดินทางมายังกลุ่มจังหวัด
6. การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแล มีศักยภาพ คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นหรือสามารถดาเนินกิจกรรมได้ตามศักยภาพ รวมทั้งการรักษาภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเพื่อให้สืบ
ทอดไปยังรุ่นลูกหลาน และการเพิ่มศักยภาพของเด็ก เพื่อให้สังคมมีคุณภาพและสามารถดูแลตนเองได้ใน
อนาคต
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ
2. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสาปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน
3. ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ
4. ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม
6. ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ
7. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน
8. ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม
ประเด็นการพัฒนา
1. การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร
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แนวทางการพัฒนา
1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค
1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม
1.4 ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
1.5 ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
1.6 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน
1.7 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
1.8 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจาหน่าย
1.9 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร
1.10 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง
2. การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย
2. เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมมีรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม
เพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา
2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
2.2 พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว
2.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
2.4 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว
2.5 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
2.6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
2.7 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยช้าง
2.8 ส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน การค้าชายแดน
2.9 ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน
2.10 ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์และการตลาด
2.11 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ
2.12 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม
2.13 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาดีขึ้น
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้แข็งแรง มีความสุข
แนวทางการพัฒนา
3.1 พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
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3.2 ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพึ่งพาตนเอง
3.3 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นตัวเด็กปฐมวัยเป็นสาคัญ
3.5 ส่งเสริม และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาครอบครัวสู่ชุมชนเข้มแข็ง
1.3.2 แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์จังหวัดบุรีรัมย์ (VISSION) เป้าหมายพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคม
เข้มแข็ง
พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ (MISSION)
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และสิ่งเสริมกีฬามาตรฐานโลก
2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน
3. ส่งเสริมการผลิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์จากไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชน
5. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
6. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนบุรีรัมย์ให้มีความมั่นคง ยั่งยืน มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
เป้าประสงค์รวม
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าด้าน
การเกษตรและอาหารปลอดภัยมาตรฐานสากล
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย
4. หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. เพื่อพัฒนาแหล่งน้าและคุณภาพของน้าควบคู่การเสริมสร้างความรู้ในเรื่องน้าและการ
บริหารจัดการน้า
6. เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพแบบมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน
7. เพื่อจัดการขยะ/สิ่งปฏิกูล และลดมลพิษอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
8. สังคมสงบสุขและอบอุ่น
9. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
10. เพื่อส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนา
1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
2. อัตราการขยายตัวของ GPP จังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
3. ครัวเรือนที่อยู่ใต้เกณฑ์ความยากจนได้รับการแก้ไขปัญหาให้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50
4. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
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5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
"เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนา
เศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย"
เป้าประสงค์
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าด้าน
การเกษตรและอาหารปลอดภัยมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 10)
2. จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 10 )
3. ร้อยละของมูลค่าการจาหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 10)
4. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
(มผช.) (ร้อยละ 80)
5. มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 10 )
6. อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 5)
7. จานวนพื้นที่การเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐาน อินทรีย์/GAP (ไร่)
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
2. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว
3. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัด
4. ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยด้านการท่องเที่ยว
5. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
6. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแบบประชารัฐ
8. พัฒนากีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในทุกรูปแบบ
9. สร้างอัตลักษณ์เมืองบุรีรัมย์ให้เป็น “เมืองแห่งความจงรักภักดี” (Buriram Blue City)
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
10. ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน
11. เร่งรัดการจัดหาน้าและการเตรียมความพร้อมในการให้บริการน้าเพื่อรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของเมืองบุรีรัมย์
12. ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์กีฬา และสนามกีฬามาตรฐานโลก
13. ส่งเสริมการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
14. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์
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และกลุ่มจังหวัดอีสานใต้
15. ส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อการค้าและการลงทุน
16. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร
17. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัย
18. ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาความเข้ ม แข็ งของกลุ่ ม /เครื อ ข่ า ยเกษตรอิ น ทรี ย์ แ ละเกษตร
ปลอดภัย
19. ส่งเสริมการน้อมนาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกับ
แผนชีวิตหมู่บ้าน
20. ส่งเสริมการลงทุนและปัจจัยเอื้อให้เกิดการลงทุน เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม
การเกษตร อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมกลุ่มวิสาหกิจ
21. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อให้ได้การรับรองคุณภาพ
และมาตรฐาน
22. ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรปลอดภัย
23. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมแบบ
ครบวงจร
24. การบริหารจัดการทางการเกษตร (Zoning)
25. พัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารให้ได้รับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพ
26. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
"คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
เป้าประสงค์
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย
2. เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ให้มีรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. (ร้อยละ 50)
2. ร้อยละของประชากรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย
3. คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ (ร้อยละ 90)
4. เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (ร้อยละ 90)
5. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละ 50)
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนทุกช่วงวัย
2. ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวให้มีความอบอุ่น
3. ส่งเสริมการแก้ปัญหาครัวเรือนยากจน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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4. เสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒ นาการศึกษาของเด็กและเยาวชนทุกระดับ ตามเกณฑ์
คุณภาพทางการศึกษาของท้องถิ่นและระดับชาติ
5. เสริมสร้างความมีศีลธรรมและการใช้ศีลธรรมเป็นพื้นฐานในการดารงอยู่ในชุมชนและ
สังคมของเด็กและเยาวชนในทุกระดับ
6. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านแรงงานและการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมาย
แรงงาน
7. ส่งเสริมการสร้างอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และการจัดการแบบ
ครบวงจรของกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยกลไกประชารัฐ
8. ยกระดับ การบริการสาธารณสุ ข การเรียน การสอน และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทางการแพทย์
9. ส่งเสริมและพัฒนามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต
10. ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ นการปฏิบั ติตามแผนชีวิต หมู่บ้ านสั น ติสุ ข 9 ดี (เป็ นคนดี มี
ปัญญา รายได้สมดุล สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ สังคมอบอุ่น หลุดพ้นอาชญากรรม กองทุนพึ่งพา
ตนเอง และคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง)
11. สร้ างและเสริ มสร้างความเข้ม แข็งของกลไกลในการขับ เคลื่ อนนโยบายรัฐ สู่ การ
ปฏิบัติในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
" ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสรรค์ชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"
เป้าประสงค์
1. เพื่อพัฒนาแหล่งน้าและคุณภาพของน้า ควบคู่การเสริมสร้างความรู้ในเรื่องน้าและการ
บริหารจัดการน้า
2. เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพแบบมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน
3. เพื่ อ จั ด การขยะ/สิ่ งปฏิ กู ล และลดมลพิ ษ อย่ า งเป็ น ระบบโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. จ านวนแหล่ งน้าของจังหวัดมีปริมาณและคุณ ภาพเพียงพอสาหรับการใช้ประโยชน์
(แห่ง)
2. จานวนพื้น ที่ป ระสบปัญ หาภัยแล้ง น้าท่วม และภัยธรรมชาติต่างๆ ได้รับการแก้ไข
ปัญหา (แห่ง)
3. ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น
4. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคให้เพียงพอ ควบคู่กับการ
เสริมสร้างความรู้ในเรื่องน้าและการบริหารจัดการน้า
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2. ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ โดย
เน้นการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและชาญฉลาด
3. ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด ชุ ม ชน ต้ น แบ บ ในการบ ริ ห ารจั ด การและใช้ ป ระโยช น์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
เป็นหน้าที่ของพลเมืองคนบุรีรัมย์
5. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการควบคุมและลดมลพิษโดยเน้นการผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
6. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลในระดับพื้นที่ ตั้งแต่ต้นทาง
ถึงปลายทาง โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
7. ส่งเสริมให้เกิดชุมชนหรือองค์กรต้นแบบในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความสงบและความมั่นคง
" บุรีรัมย์สงบสุข "
เป้าประสงค์
1. เพื่อให้สังคมสงบสุขและอบอุ่น
2. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. เพื่อส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบาบัดฟื้นฟูและได้รับการติดตาม
ดูแลอย่างต่อเนื่อง
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน/ชุมชน
และการเพิ่มจานวนบุคลากรด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยให้เพียงพอต่อการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในหมู่บ้าน
2. ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาระบบการป้ อ งกั น ปราบปราม และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด ใน
หมู่บ้าน/ชุมชน อย่างยั่งยืน
3. ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบาบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ และได้รับการติดตามดูแล
ช่วยเหลือภายหลังจาการบาบัดฟื้นฟู
4. เสริ ม สร้ า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ และการปกคร องในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยการสร้างความเป็นธรรมและความสมานฉันท์ของ
ประชาชนภายในจังหวัด
5. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนทั้งในสถานศึกษาและเยาวชนนอกสถานศึกษาที่อาจ
เข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาภัยทางสังคม และภัยยาเสพติด
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6. เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการ
การตรวจสอบ และการเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชั่นและการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
โดยมิชอบ
7. เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันด้านความมั่นคงภายในจังหวัด
8. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการป้ องกันประเทศ ของหมู่บ้านตามแนวชายแดนให้เป็น
หมู่บ้านมั่นคงและสงบสุข
9. พัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
10. พัฒนาระบบเครือข่ายข่าวภาคประชาชน
11. สร้างจิตสานึกให้กับผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
12. รณรงค์ แ ละส่ งเสริ ม การขึ้ น ทะเบี ย น การควบคุ ม ดู แ ลแรงงานต่ า งด้ า วในสถาน
ประกอบการและในชุมชน เพื่อจัดระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง
13. รณรงค์การเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัยโดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและเครือข่ายของประชาสังคม
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์
วิสัยทัศน์ (Vision)
“บุรีรัมย์เมืองแห่งกีฬา ทรัพยากรท่องเที่ยวล้าค่า พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
สู่พื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ (Mission)
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงในการดารงชีวิต มีคุณธรรม มี
ความสุขและมีสุขภาวะที่ดี
2. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และส่งเสริมกีฬาสู่มาตรฐานโลก
3. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร
4. การพั ฒ นาศักยภาพการผลิ ตสิ นค้าเกษตรไปสู่ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหาร
ปลอดภัย
5. การประสานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
6. การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความ
ยั่งยืน
7. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
8. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดย
คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
9. การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน
10. การส่งเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์จากไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
1.4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
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เป้าประสงค์
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
2. ประชาชนมีความมั่นคงและสังคมมีความสงบเรียบร้อย
3. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
4. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
6. ส่งเสริมและสนับสนุนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต ภูมิ
ปัญญา ท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน
7. สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
กลยุทธ์
1. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น
2. ส่ งเสริม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิตใน กลุ่ ม เด็ ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิ การ และ
ผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. สร้างค่านิยม จิตสานึกและพัฒนา ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน
4. ส่งเสริมและบูรณาการด้านการศึกษาแบบองค์รวม
5. ส่งเสริมการใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. ส่ ง เสริ ม และแก้ ไขปั ญ หาด้ า นสาธารณสุ ข เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี สุ ข ภาวะที่ ดี แ ละมี
พลานามัยที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน
7. ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของประชาชนในการป้องกันและควบคุม
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
8. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
9. ส่งเสริมการแก้ปัญหาครัวเรือนยากจน
10. ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ
11. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
12. เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
13. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการป้องกัน ปราบปราม ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปัญหาอาชญากรรม
14. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
15. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะ และการลดมลพิษอย่างเป็นระบบ
16. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ระบบนิเวศ พื้นที่ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
17. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒ นธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
18. เสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
ตัวชี้วัด
1. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม
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2. ระดับความสาเร็จในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน
3. ร้อยละผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการสังคม
4. ระดับความสาเร็จของคุณภาพการศึกษาของเยาวชน
5. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการ ส่งเสริม/ สนับสนุนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
6. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพและการบริการด้านสาธารณสุข
7. ระดับความสาเร็จของการควบคุมสถานการณ์โรคระบาดต่างๆ
8. ร้อยละโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาและปรับปรุง
9. ระดับความสาเร็จของการแก้ไขปัญหาเพื่อลดจานวนครัวเรือนยากจน ที่มีรายได้ต่ากว่า
เกณฑ์ จปฐ.
10. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาทักษะด้านอาชีพต่างๆ
11. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
12. ระดั บ ความส าเร็ จ ในการส่ งเสริม ให้ เกิ ด ความสมานฉั น ท์ แ ละความสามั ค คี ข อง
ประชาชนภายในจังหวัด
13. ระดับความสาเร็จในการป้องกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติ ด ปัญหา
อาชญากรรม
14. ระดับความสาเร็จของกันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
15. ปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูลได้รับการจัดการมีจานวนลดลง
16. ระดับความสาเร็จของการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ระบบนิเวศ พื้นที่ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
17. ระดับความสาเร็จของการอนุรั กษ์ ศาสนา ศิลปวัฒ นธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
18. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
1.4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
เป้าประสงค์
1. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
2. ยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
3. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน
4. เชิดชูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
5. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
6. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านการกีฬาสู่กีฬามาตรฐานโลก
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมให้เมืองบุรีรัมย์เป็นเมืองที่มีความเป็นอัตลักษณ์
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการท่องเที่ยว
4. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
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5. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว

6. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
7. ส่งเสริมและบูรณาการในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนและเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
8. ส่งเสริมและประสาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือภาคส่วนอื่นๆ เพื่อ
การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวแบบเต็มรูปแบบ
9. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน
10. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านการกีฬาสู่การพัฒนาอาชีพ
11. ส่งเสริมกีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทุกรูปแบบ
ตัวชี้วัด
1. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
2. ร้อยละของจานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว
4. โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา
5. จานวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น
6. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
7. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการท่องเที่ยว
8. ระดับความสาเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
9. มีศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
10. ร้อยละของมูลค่าการค้าชายแดนที่เพิ่มขึ้น
11. ระดับความสาเร็จในการส่งเสริมด้านกีฬาแก่เยาวชนและประชาชนทุกระดับ
12. ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมกีฬา
1.4.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
เป้าประสงค์
1. สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความมั่นคง
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
3. ศูนย์กลางพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
กลยุทธ์
1. พัฒนาและส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์ อินทรีย์ชีวภาพ และเกษตรปลอดภัย
2. ส่งเสริมการลงทุนและปัจจัยเอื้อให้เกิดการลงทุน เพื่อพัฒนาศักยภาพ อุตสาหกรรม
การเกษตรและอุตสาหกรรมบริการ
3. เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
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4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม
และแปรรูปอาหาร
5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต และการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
7. ยกระดับสินค้าเกษตรให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานเพื่อก้าวสู่ตลาดโลก
8. พั ฒ นาและปรั บ ปรุ งโครงสร้ า งพื้ น ฐานให้ ได้ ม าตรฐานและมี ค วามสะดวกในด้ า น
การเกษตรอย่างทั่วถึง
9. ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน
10. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑ์ไหมแบบครบ
วงจร
11. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจาหน่าย
12. ส่ งเสริมและพัฒ นาด้านการตลาด/การมีตลาดกลางรองรับสิ นค้าเกษตรอย่างเป็น
รูปธรรม รวมถึงการพัฒนานาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ด้านการตลาดชุมชน
ตัวชี้วัด
1. ระดับความสาเร็จในการส่งเสริมและพัฒนาการทาเกษตรอินทรีย์ อินทรีย์ ชีวภาพ และ
เกษตรปลอดภัย
2. จานวนที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่เกษตรอินทรีย์ เกษตรชีวภาพ และเกษตรปลอดภัย
3. จานวนกลุ่มของอุตสาหกรรมการเกษตรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนา
ศักยภาพในการประกอบการ
4. จานวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการเพิ่มพูนทักษะอาชีพด้านต่างๆ
5. ร้อยละของจานวนสินค้าเกษตรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัยและมาตรฐาน
6. ร้อยละของการลดปริมาณการใช้สารเคมี
7. ร้อยละของสินค้าเกษตรกรรมได้รับการพัฒนาและแปรรูปสินค้า
8. ร้อยละโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง
9. ร้อยละของเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน
10. ร้อยละของมูลค่าผลิตภัณฑ์ไหมที่เพิ่มขึ้น
11. จานวนตลาดกลางสินค้าชุมชน
12. ระดับความสาเร็จในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด รวมถึงการพัฒนานาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ด้านการตลาดชุมชน
1.4.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
เป้าประสงค์
1. บุคลากรในองค์กรมีขีดสมรรถนะสูง
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงาน
3. องค์กรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
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กลยุทธ์
1. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. สร้างความรับผิดชอบและมีจิตสานึกต่อสังคม
3. ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานแบบบูรณาการ
4. ส่งเสริมให้องค์กรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
5. ส่งเสริมให้องค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของการบริการที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ
2. ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. ร้อยละของงานบริการที่ได้จัดทามาตรฐานหรือคู่มือการให้บริการ
4. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับของขีดสมรรถนะที่ส่วนราชการกาหนด
5. ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์
6. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร
7. ร้อยละของงานที่บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
8. ระดั บ ความส าเร็ จ ของการส่ งเสริม องค์ก รให้ ต่ อ ต้ านการทุ จ ริต คอร์รั ป ชั่ น และการ
ประพฤติมิชอบ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 วิสัยทัศน์
วิสั ยทัศน์ในการพัฒ นาเป็นผลลัพธ์สู งสุดในการพัฒ นาขององค์กร เพื่อการพัฒ นาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมุ่งไปในทิศทางที่จะทาให้ บรรลุผลลัพธ์อันสูงสุดที่ตั้งไว้ การกาหนด
วิสัยทัศน์จึงเป็นหลักชัยในการพัฒนาที่จะนาไปสู่การพัฒนาที่รุ่งเรืองและยั่งยืนต่อไปในอนาคต
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกตูม คือ
“ ล้้าหน้าเกษตรอินทรีย์ มีดีการศึกษา ประชาชนมีธรรม น้าเมืองน่าอยู่
เชิดชูความดี ”
2.2 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
๑. ก่อสร้างและปรับปรุงถนนและทางระบายน้า ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง และเป็นไป
ตามระบบผังเมือง
1. ขยายเขตและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะให้ใช้การได้ดีและทั่วถึง
2. ติดตั้งปรับปรุงป้ายต่าง ๆ อย่างทั่วถึง
3. การก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้ได้คุณภาพและทั่วถึง
4. การบริการสาธารณะให้ได้คุณภาพและทั่วถึง
5. การพัฒนาการใช้ที่ดินให้ได้
6. พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการบริโภค และการเกษตร
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7. การพัฒนาระบบขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเพื่อการมีงานทาและเพิ่มรายได้
2. ส่งเสริมการตลาดให้กับผลิตผลของชุมชน
1. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงตลอดจนเกษตรทฤษฎีใหม่
2. ส่งเสริมการกระจายรายได้แก่ประชาชน
4. เสริมพัฒนาด้านครอบครัวเด็กและเยาวชน
5. ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพการพัฒนาศักยภาพของสตรี
6. ให้กลักประกันผู้สูงอายุ
7. ให้การสงเคราะห์และสนับสนุนให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส
8. ส่งเสริมและให้สวัสดิการและการสงเคราะห์แก่ประชาชน
9. ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาระดับชุมชนและโรงเรียน
10. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น การกีฬา นันทนาการและ
การท่องเที่ยว
1. สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษา
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
3. อนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การพั ฒ นาด้ า นการพั ฒ นาบ้ า นเมื อ งน่ า อยู่ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
1. สร้างจิตสานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมและกาจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพ
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการองค์กร การเมือง และการปกครอง
1. พัฒนาระบบการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล
2. พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานส่วนตาบล
3. จัดหาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนสถานที่ปฏิบัติงาน
4. ส่งเสริมความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการดาเนินการเพิ่มรายได้ขององค์การบริหารส่วน
ตาบล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และป้องกัน
ปราบปรามยาเสพติด
1. ส่งเสริมและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
1. ส่งเสริมระบบคุ้มครองสุขภาพ
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2. ส่งเสริมระบบป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตราย
3. ส่งเสริมการป้องกันและกาจัดพาหะนาโรค
4. ส่งเสริมด้านการให้ความรู้สาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชน
2.3 เป้าประสงค์
1. มี ร ะบบสาธารณู ป โภคและโครงสร้างพื้ น ฐานที่ ได้ ม าตรฐานและเพี ย งพอต่ อ ความ
ต้องการของประชาชน เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่
2. ดาเนินการให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และส่งเสริมให้สวัสดิการและความช่วยเหลือ
ต่างๆแก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อย โอกาสและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีด้านการกีฬา
และความเข้มแข็งของชุมชน
3. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีสุขภาพอนามัยดี รวมทั้งปลูกฝังให้มี
คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
4. เพื่อให้ประชาชนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม
5. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒ นาองค์การบริ หารส่วนตาบลที่ยั่งยืนเกิดความ
เข้มแข็ง
6. ดาเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
7. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัย
2.4 ตัวชี้วัด
1. ครัวเรือนที่มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ
2. ครัวเรือนที่มีรายได้มากกว่ารายจ่ายพึ่งตนเองได้ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการและความช่วยเหลือต่างๆ
3. ประชาชนที่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ
4. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลมีสุขภาพอนามัยที่ดี
5. ประชาชนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ประชาชนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7. ประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบล สถิติต่างๆเกี่ยวกับยา
เสพติดในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
2.5 ค่าเป้าหมาย
๑. ร้อยละ 70 ขึ้นไป ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและ
รวดเร็ว
2. ร้อยละ 70 ขึ้นไป ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถพึ่งตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่
ดี ของชุม การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมทั้งการสร้างสังคมความน่าอยู่
3. ร้อยละ 70 ขึ้นไป ประชาชนมีความรู้และบารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
4. ร้อยละ 70 ขึ้นไป ประชาชนมีมลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทาให้ชุมชนน่าอยู่
อย่างสงบสุข
5. ร้อยละ 70 ขึ้นไป การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
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6. ร้อยละ 70 ขึ้นไป ประชาชนมีปลอดภัยจากยาเสพติด
7. ร้อยละ 70 ขึ้นไป ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น
2.6 กลยุทธ์
2.6.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1 ก่อสร้างและปรับปรุงถนน และทางระบายน้า
2 ขยายเขตและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
3 ติดตั้ง ปรับปรุง ป้ายต่างๆ
4 การก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
5 การบริการสาธารณะ
6 การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร
7 การพัฒนาระบบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2.6.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเพื่อการมีงานทาและเพิ่มรายได้
2. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงตลอดจนเกษตรทฤษฎีใหม่
3. ส่งเสริมการกระจายรายได้แก่ประชาชน
4. ส่งเสริมพัฒนาด้านครอบครัวเด็กและเยาวชน
5. ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพการพัฒนาศักยภาพของสตรี
6. ให้หลักประกันสุขภาพผู้สูงอายุ
7. ให้การส่งเคราะห์และสนับสนุนแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส
8. ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาระดับหมู่บ้าน โรงเรียน อาเภอ และจังหวัด
9. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน
2.6.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น การกีฬา นันทนาการ และ
การท่องเที่ยว
1. สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษา
2. ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์สถานที่การศึกษาทั้งในและนอกระบบ
3. อนุรักษ์ส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
2.6.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. สร้างจิตสานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมและกาจัดมลภาวะที่มีผลต่อ
สุขภาพ
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม
4. บารุงและรักษาที่สาธารณะ
2.6.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการองค์กร การเมืองและการปกครอง
1 พัฒนาระบบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
2 พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิก
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สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
3. จัดซื้อและจัดหาปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ปฏิบัติงาน
4. ส่งเสริมความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการดาเนินการในการเพิ่มรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล
2.6.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และป้องกันปราบปราม
ยาเสพติด
1. ส่งเสริมและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และอาชญากรรม
2.6.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
1. ส่งเสริมระบบคุ้มครองสุขภาพ
2. ส่งเสริมการป้องกันกาจัดพาหะนาโรคและป้องกันโรคทางปศุสัตว์
3. ส่งเสริมการให้ความรู้สาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชน
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
1. มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่
2. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีสุขภาพอนามัยดี รวมทั้งปลูกฝังให้มี
คุณธรรมจริยธรรมตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
3. ประชาชนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
4. ระบบการบริ ห ารจั ด การมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประชาชนเกิ ด ความมั่ น คงในชี วิ ต และ
ทรัพย์สิน
5. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตาบลโคกตูมที่ยั่งยืน เกิดความเข้มแข็ง
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
1. การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาค
ต่างๆ มุ่งพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล
2. ให้มีการบูรณาการการเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ทั้ง 3 เสาหลัก อัน
ได้ แ ก่ ด้ านการเมื องและความมั่ น คง ด้ านเศรษฐกิ จ และด้านสั งคมและวัฒ นธรรม ทุ ก ส่ ว นราชการที่
เกี่ยวข้องจะต้องมีการประสานงานการดาเนินการให้สอดคล้องกัน มุ่งเน้นผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก
และความร่วมมือตามกรอบข้อตกลงต่างๆ ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไว้แล้ว
3. ให้ความสาคัญกับการพัฒนากลไกและเครื่องมือที่ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพใน
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาคุกคามข้ามชาติ เช่น การก่อการ
ร้าย ปัญหาเยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น
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4. สนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน รวมทั้งการส่งเสริมอัตลักษณ์ของรัฐสมาชิกให้ความสาคัญกับการรักษาพื้นที่ป่า โดยเฉพาะตามแนว
ชายแดนของประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย
ทั้ ง นี้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะต้ อ งวางแผน และเตรี ย มความพร้ อ มในการรองรั บ
ผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในท้องถิ่น 7
ด้าน ดังนี้
1. การพัฒ นาโครงสร้างพื้ นฐานและการสร้างเครือข่ายคมนาคม ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ย นท าให้ เกิ ด การรวมตั ว ของเศรษฐกิ จ ที่ มี มู ล ค่ า และช่ อ งทางการกระจายสิ น ค้ า เพิ่ ม มากขึ้ น
นอกจากนั้นจะเกิดการเรียกร้องจากกลุ่มนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยให้มีการการพัฒนาเครือข่าย
การคมนาคม เพื่อให้ การเคลื่อนย้า ยสินค้าและแรงงานมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นต่อการขยายการผลิต ไฟฟ้า
และประปา ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจไม่สามารถดาเนินการได้โดนลาพัง จาเป็นต้องประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน การหลั่งไหลเข้ามาของทุนต่างชาติที่
จะเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทบทวนบทบาทในการดูแลและช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิต
ในพื้นที่โดยอาจจะต้องมีน โยบายในการส่งเสริมอาชีพ ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมเปิดรับวิสัยทัศน์ใน
กระบวนการผลิตแบบใหม่ เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตให้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมกับระดับสากล
3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายเรื่องการสร้างความยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อมของประชาคมอาเซียน ทาให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งปรับระบบการบริห าร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติและจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นการจัดการบนพื้นฐานของความเป็น
เจ้าของร่วมกัน เพื่อสร้างความรัก ความหวงแหนในทรัพยากร และก่อเกิดกี่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
สิ่ ง แวดล้ อ ม อย่ า งไร ก็ ต ามต้ อ งไม่ ลื ม เรื่ อ งของการควบคุ ม มาตรฐานของการดู แ ลรั ก ษาฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการจัดการที่ทีประสิทธิภาพ ตลอดจนอาจต้องทบทวนของ
เขตอานาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการบูรณาการการ
ทางานร่วมกันในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. การพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิต องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นต้ องเตรียมรับ ผลกระทบจาก
ปัญหาสังคมและสาธารณสุขที่อาจเกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานและนักท่องเที่ยวโดยเสรี อาทิ โรคระบาด
ความขัดแย้ง ทางสั งคมและเชื้อชาติ และอาชญากรรมข้ามชาติ อาทิ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเน้นการจัดบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานที่กาหนดในแต่ละงานหรือกิจกรรม
อย่างเคร่งครัด รวมทั้งจะต้องจัดสวัสดิการสังคมสาหรับเด็ก กลุ่มเสี่ ยง และกลุ่มด้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพ
และทั่วถึง นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสาคัญกับการเข้าถึงการดูแลสุขภาพของ
คนในชุมชน ซึ่งจะทาให้ชุมชน มีการดารงชีวิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
5. การรักษาความสงบเรียบร้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีบทบาทในการเฝ้าระวัง
ปัญหาอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งอาจต้องพัฒ นาระบบและจัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานอพยพ
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ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนร่วมกับชุมชนในการกาหนดกติกาและหลักเกณฑ์ของชุมชนให้ทุกคน
อยู่ร่วมกันได้ภายใต้แนวคิดสังคมที่เอื้ออาทรและมีความมั่นคง
6. การจัดการด้านการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้น
ของการพัฒนาด้านต่างๆเสมือนประตูเชื่อมกับโลกภายนอก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ในการ
จัดและส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนและชุมชนต้องพัฒ นาประชาชนและชุมชนให้สามารถก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนได้โดยต้องเน้น การพัฒนามาตรฐานด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพในการ
จัดการศึกษา โดยปรับหลักสูตรการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านใน
ภูมิภาคอาเซียนเพื่อการ สื่อสารที่ดี การพัฒนาและสนับสนุนครูผู้สอนให้มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศสมาชิกและ เทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอน ทาให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ที่
ทัน สมัย มีความเป็ น สากลและ มีคุณภาพ นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทาข้อมูล ที่
จาเป็ น ต่อแรงงานต่างชาติ เป็ น ภาษาอั งกฤษหรือภาษาของประเทศสมาชิก อาเซียนอื่น ๆ ส าหรับ เรื่อ ง
วัฒนธรรมและจารีตประเพณีนั้น นอกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และ
เข้าใจวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน ในอาเซียนแล้ว ยังต้องเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เชิงวัฒนธรรมระหว่างประชาชนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในประเทศอาเซียน
อื่นที่มีพรมแดนติดต่อกัน ซึ่งมักจะมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน การจัดกิจกรรมเช่นนี้จะช่วยให้ประชาชนมี
ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น
7. การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจต้องมีการจัดตั้งหน่ วยงาน
ด้านวิเทศสัมพันธ์ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพื่อรับรองเนื้องานด้านการต่างประเทศและความ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และเพื่อให้สามารถสื่อสารทาความเข้าใจกับประชาชนจากประเทศอื่นที่มา
ติดต่อราชการได้
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ ฯ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด

ด้านความ
มั่นคง

การ
เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย์

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

การสร้าง
ความเป็น
ธรรมและลด
ความเหลื่อม
ล้าในสังคม

การสร้าง
ความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ
และแข่งขัน
ได้อย่าง
ยั่งยืน

ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม

การ
เสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อ
การพัฒนา
ประเทศ

การบริหารจัดการ
ในภาครัฐการ
ป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย

ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

การพัฒนา
โครงสร้าง
พืนฐาน
และระบบ
โลจิสติกส์

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
วิจัยและ
นวัตกรรม

ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

การพัฒนา
ภาคเมือง
และพืนที่
เศรษฐกิจ

เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร
และอาหารปลอดภัย
เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหม
ระดับประเทศ
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เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย
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เป็นประตูสู่อีสาน
และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน

ความร่วม
มือระหว่าง
ประเทศ
เพื่อการพัฒนา

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

เมืองน่าอยู่
และคุณภาพชีวิตที่ดี

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาการท่องเที่ยว
และกีฬา

ด้านรักษาความสงบและ
ความมั่นคง

การพัฒนาเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม
แบบ ยท.01

การพัฒนาขีดสมรรถนะ
องค์กร

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลโคกตูม
พ.ศ.2561-2564
ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี

ด้านความมั่นคง

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯฉบับที่
12

การพัฒนาเศรษฐกิจ
ในภาพรวม

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ด้านการสร้างความ
สามารในการแข่งขัน
แข่งขัน
การพัฒนาเศรษฐกิจ
รายสาขา

การพัฒนาเกษตรสู่
ความเป็นเลิศด้าน
อาหาร

การพัฒนา
ศักยภาพคน

การพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและการแปร
รูป

ยกระดับอุตสาหกรรมการ
ท่องเทียวและผลิตภัณฑ์
ไหม

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคและเท่า
เทียมทางสังคม

ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

ด้านสังคม
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และคุณภาพ
ชีวิต

ด้านการสร้างการเติบโค
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

การสร้างความ
เสมอภาค

ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

การพัฒนาพื้นที่
ภาคเชื่อมโยง
ภูมิภาค

การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการ
ลงทุนและการค้าชายแดน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านความมั่นคง
ด้านการ
วนตาบลโคกตูม บริหน้
และสิ่งแวดล้องค์
อม การบริหารส่
และความสงบ
หารจัาด34
การ

การ
สร้าง
ความ
เจริญ
ทาง
ด้าน
เศรษฐ
กิจ

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อปท.

การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬา
ยุทธศาสตร์
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจ และ
การแก้ไขปัญหา
ความยากจน

สังคมเกษตรและ
อุตสาหกรรมมีความ
มั่นคง
ยุทธศาสตร์
ด้านคุณภาพ
ชีวติ

เมืองน่าอยู่และ
คุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม
แปัญญา

การพัฒนาขีด
มรรถนะองค์กร

ยุทธศาสตร์
ด้าน
การเมือง
การบริหาร

ยุทธศาสตร์
ด้านทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงาน
เคหะชุมชน
5.2 แผนงาน
การเกษตร

6.1 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป
6.2 แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน
6.3 แผนงาน
การศึกษา
6.4 แผนงาน
สาธารณสุข
6.5 แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์
6.6 แผนงาน
เคหะชุมชน
6.7 แผนงาน
เกษตร
6.8 แผนงาน
งบกลาง

ท้องถิ่น

แผนงาน

1. แผนงาน
เคหะชุมชน
2. แผนงาน
เกษตร

1.แผนงาน
การเกษตร

3.1 แผนงาน
รักษาความสงบ
ภายใน
3.2 แผนงาน
สังคมสงเคราะห์
3.3 แผนงงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง
3.4 แผนงาน
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
3.5 แผนงานงบ
กลาง
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4.1 แผนงาน
การศึกษา
4.2 แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

ยุทธศาสต
ร์ด้านการ
ป้องกัน
และ
ปราบปรา
มยาเสพ
ติด

ยุทธศาสตร์
ด้าน
สาธารณสุข
และสุขภาพ
และคุณภาพ
ชีวิต

7.1 แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

8.1 แผนงาน
สาธารณสุข
8.2 แผนงาน
งบกลาง
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ต่อ

ผลผลิต/
โครงการ

โครงการ
1.โครงการ
ก่อสร้าง
สาธารณูปโภค
และสิ่งก่อสร้าง
2.โครงการ
ซ่อมแซม
สาธารณูปโภค
และสิ่งก่อสร้าง
ตามอานาจที่
กาหนดไว้ใน
ระเบียบ
กฎหมาย
หนังสือสั่งการ

โครงการ
1.โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุน และ
พัฒนาอาชีพ
ตามความ
ต้องการของ
ประชาชนใน
ท้องถิ่น
2.โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุน และ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์
OTOP ให้มี
คุณภาพและ
เพิ่มช่องการจัด
จาหน่าย

โครงการ
1.สนับสนุน
เบี้ยยังชีพแก่ผู้
ชรา ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์
สร้างขวัญ
กาลังใจแก่
ประชาชนฯลฯ
2.โครงการ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย3.
โครงการ
ส่งเสริม
กิจกรรมกีฬา
ระดับหมู่บ้าน
โรงเรียน
อาเภอ และ
จังหวัด
4.โครงการ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
และความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน
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โครงการ
1. โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุน
การศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ศึกษาในระบบ
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย
3.โครงการ.
ส่งเสริม
สนับสนุน
กิจกรรมทาง
ศาสนา อนุรักษ์
ฟื้นฟู
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

โครงการ
1. โครงการ
สร้างจิตสานึก
และตระหนัก
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2. โครงการ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนใน
การควบคุม
และกาจัด
มลภาวะที่มีผล
ต่อสุขภาพ
3. โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้มีความ
สวยงาม

โครงการ
1. โครงการ
พัฒนาระบบ
การบริหารงาน
ขององค์การ
บริหารส่วน
ตาบล
2.โครงการ
พัฒนาความรู้
ความสามารถ
ของพนักงาน
ส่วนตาบล
ลูกจ้าง คณะ
ผู้บริหารและ
สมาชิกสภา
องค์การบริหาร
ส่วนตาบล
3.โครงการ
จัดซื้อและ
จัดหาปรับปรุง
อุปกรณ์
เครื่องมือ
เครื่องใช้
ตลอดจน
สถานที่
ปฏิบัติงาน
4.โครงการ
ส่งเสริมความ
มั่นคงและ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
5.โครงการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาวิธีการ
ดาเนินการใน
การเพิ่มรายได้
ขององค์การ

โครงการ
โครงการ
ส่งเสริมและ
ป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด และ
อาชญากรรม
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โครงการ
1.โครงการ
ส่งเสริมระบบ
คุ้มครอง
สุขภาพ
2.โครงการ
ส่งเสริมการ
ป้องกันกาจัด
พาหะนาโรค
และป้องกันโรค
ทางปศุสัตว์
5.โครงการ
ส่งเสริมการให้
ความรู้
สาธารณสุขมูล
ฐานแก่
ประชาชน
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แบบ ยท.02

3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์ (strategic map)
วิสัยทัศ
น์

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

“ล้้าหน้าเกษตรอินทรีย์ มีดีการศึกษา ประชาชนมีธรรม น้าเมืองน่าอยู่ เชิดชูความดี”

ยุทธศาสตร์
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

มีระบบสา
ธารณูป
โภคและ
โครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้
มาตรฐาน
และเพียงพอ
ต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน
เพื่อให้เป็น
เมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์
ด้าน
เศรษฐกิจ
และการ
แก้ไขปัญหา
ความยากจน

ดาเนินการให้
ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิต

ส่งเสริมให้
สวัสดิการ
และความ
ช่วยเหลือ
ต่างๆแก่ เด็ก
เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อย โอกาส
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีทางด้าน
การกีฬาและ
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน
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ค่าประสงค์

ร้อยละ 70
ขึ้นไป
ประชาชน
ได้รับบริการ

ร้อยละ 70
ขึ้นไป
ประชาชนมี
รายได้

ยุทธศาสตร์
ด้าน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์
ด้าน
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวด
ล้อม

ส่งเสริมให้
ประชาชน
ได้รับ
การศึกษา
อย่างทั่วถึง มี
สุขภาพ
อนามัยดี
รวมทั้ง
ปลูกฝังให้มี
คุณธรรม
จริยธรรม
ตลอดจน
อนุรกั ษ์
ศิลปวัฒนธรร
มประเพณี
ที่ดีงาม

เพื่อให้
ประชาชนมี
จิตสานึกใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรม ชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม

ร้อยละ 70
ขึ้นไป
ประชาชนมี
ความรู้และ

ร้อยละ 70
ขึ้นไป
ประชาชนมี
มลภาวะและ

ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
การบริหาร

เพื่อให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
องค์การ
บริหารส่วน
ตาบลที่ยั่งยืน
เกิดความ
เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์
ด้านการ
ป้องกันและ
ปราบปราม
ยาเสพติด

ดาเนินการ
เพื่อความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ของ
ประชาชน
รวมทั้ง
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

ยุทธศาสตร์
ด้าน
สาธารณสุข
และสุขภาพ

ดาเนินการ
เพื่อให้
ประชาชนมี
สุขภาพ
อนามัยดีถ้วน
หน้า
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ร้อยละ 70
ขึ้นไป
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต

ร้อยละ 70
ขึ้นไป การ
บริหาร
จัดการ

ร้อยละ 70
ขึ้นไป
ประชาชนมี
ปลอดภัยจาก

ร้อยละ 70
ขึ้นไป
ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น

ส่ ง เสริ ม และ
พั ฒ นาระบบ
บ ริ ก า ร
สาธารณ สุ ข
เส ริ ม ส ร้ า ง
สุ ข ภ า พ
อ น ามั ย ขอ ง
ประชาชน
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กลยุทธ์

1. ก่อสร้าง
และปรับปรุง
ถนน และ
ทางระบาย
น้า
2.ขยายเขต
และซ่อมแซม
ไฟฟ้า
สาธารณะ
3.ติดตั้ง
ปรับปรุง
ป้ายต่างๆ
4. การ
ก่อสร้างและ
ปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้าน
5. การ
บริการ
สาธารณะ
6. การ
พัฒนาแหล่ง
น้าเพื่อการ
อุปโภค
บริโภคและ
เพื่อ
การเกษตร

1. ส่งเสริม
และสนับสนุน
การประกอบ
อาชีพเพื่อการ
มีงานทาและ
เพิ่มรายได้
2. ส่งเสริม
ระบบ
เศรษฐกิจแบบ
พอเพียง
ตลอดจน
เกษตรทฤษฎี
ใหม่
3. ส่งเสริม
การกระจาย
รายได้แก่
ประชาชน

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
แผนงาน

1. แผนงาน
เคหะชุมชน
2. แผนงาน
เกษตร

1.แผนงาน
การเกษตร

1. ส่งเสริม
พัฒนาด้าน
ครอบครัว
เด็กและ
เยาวชน
2. ส่งเสริม
สิทธิเสรีภาพ
การพัฒนา
ศักยภาพของ
สตรี
3. ให้
หลักประกัน
ผู้สูงอายุ
4. ให้การ
สงเคราะห์
และ
สนับสนุนแก้
ผู้ยากไร้ ผู้
พิการหรือ
ทุพพลภาพ
และ
ผู้ด้อยโอกาส
5. ส่งเสริม
และให้3..3
ส่งเสริม
กิจกรรมกีฬา
ระดับหมู่บ้าน
โรงเรียน
อาเภอ และ
จังหวัด
6. ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
และความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน
สวัสดิการ
และการ
สงเคราะห์แก่
ประชาชน

1.สนับสนุน
การถ่ายโอน
ภารกิจด้าน
การศึกษา
2.ส่งเสริมและ
สนับสนุน
อุปกรณ์
สถานที่
การศึกษาทั้งใน
ระบบนอก
ระบบ
3. อนุรักษ์
ส่งเสริม สืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดี
งาม

3.1 แผนงาน
รักษาความสงบ
ภายใน
3.2 แผนงาน

4.1 แผนงาน
การศึกษา
4.2 แผนงาน
การศาสนา

1. สร้าง
1. พัฒนาระบบ
1.ส่งเสริม
จิตสานึกและ
การบริหารงาน
และป้องกัน
ตระหนักใน
ขององค์การ
แก้ไขปัญหา
การจัดการ
บริหารส่วน
ยาเสพติด
ทรัพยากร
ตาบล
และ
ธรรม ชาติและ
2. พัฒนา
อาชญากรรม
สิ่งแวดล้อม
ความรู้
2. ส่งเสริม
ความสามารถ
การมีส่วนร่วม
ของพนักงาน
ของประชาชน
ส่วนตาบล
ส่ในการควบคุ
งเสริมและสนั
ม บสนุนอุปลูกรณ์
กจ้าสง ถานที
คณะ ่การศึกษาทั้งในและนอกระบบ
และกาจัด
ผู้บริหารและ
มลภาวะที่มีผล
สมาชิกสภา
ต่อสุขภาพ
องค์การบริหาร
3. ปรับปรุง
ส่วนตาบล
ภูมิทัศน์ให้มี
3. จัดซื้อและ
ความสวยงาม
จัดหาปรับปรุง
4. บารุงและ
อุปกรณ์
รักษาที่
เครื่องมือ
สาธารณะ
เครื่องใช้
ตลอดจน
สถานที่
ปฏิบัติงาน
4. ส่งเสริม
ความมั่นคงและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
5. ปรับปรุงและ
พัฒนาวิธีการ
ดาเนินการใน
การเพิ่มรายได้
ขององค์
การ
6.1 แผนงาน
บริ
วน
บริหหารส่
ารงาน
ตทัาบล
่วไป
6.2 แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน
6.3 แผนงาน
การศึกษา
6.4 แผนงาน
สาธารณสุข
6.5 แผนงาน
สังคม
5.1 แผนงาน
7.1 แผนงาน
สงเคราะห์
เคหะชุมชน
สร้างความ
6.6 แผนงาน
5.2 แผนงาน
เข้มแข็งของ
เคหะชุมชน
ชุมชน
การเกษตร
6.7 แผนงาน

1. ส่งเสริม
ระบบคุ้มครอง
สุขภาพ
2. ส่งเสริมการ
ป้องกันกาจัด
พาหะนาโรค
และป้องกัน
โรคทางปศุ
สัตว์
3.ส่งเสริมการ
ให้ความรู้
สาธารณสุขมูล
ฐานแก่
ประชาชน
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8.1 แผนงาน
สาธารณสุข
8.2 แผนงาน
งบกลาง
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