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บทท่ี  1 
บทนํา 

 ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  
2542  ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  คือ  
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และกําหนดหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในการบริการสาธารณะท่ีจําเปนแกทองถ่ิน  ตลอดจนรายไดของทองถ่ินท่ีเพ่ิมข้ึน  การดําเนินการบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกๆ ดานใหเกิดประโยชนสูงสุด  มีความโปรงใส  สามารถตรวจสอบไดทุกข้ันตอน  การ
วางแผนในการดําเนินการบริหารจึงเปนกลไกท่ีสําคัญท่ีทําใหการบริหารเปนรูปแบบและมีทิศทาง  การกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีสมดุลและมีประสิทธิภาพ  จะสงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการบริหาร
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  แกไขปญหาไดตรงจุด  อันเกิดประโยชนแกสวนรวม  และบรรลุตามความมุงหมาย  
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2548  
ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  หมายถึง  “แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมทองถ่ินท่ีกําหนดยุทธศาสตร  และแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงแสดงถึง  
วิสัยทัศน  พันธะกิจ  และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  และแผนชุมชน”  เปน
แผนระยะยาวเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานสังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดลอม  
แตไมไดกําหนดหวงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไว  ดังนั้น  การกําหนด
หวงระยะเวลาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงข้ึนอยูกับแนวคิดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตองการใหเกิดข้ึนใน
อนาคตขางหนา 

 ดังนั้น  การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงมีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนอยางยิ่ง  
เพราะเปนแนวทางการกําหนดทิศทางในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกําหนดสภาพการณท่ีตองการ
บรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ  ท้ังนี้  
ตองสอดคลองกับศักยภาพของทองถ่ิน  ปญหา  ความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ซ่ึงลวนเปนสภาวการณในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาอันจะนําพาไปสูสภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง  โดยสามารถ
จัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
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1.1  ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน   ท่ีกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ซ่ึงแสดงถึง
วิสัยทัศน   พันธะกิจ  และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนชุมชน  นโยบายรัฐบาล  และนโยบายในการพัฒนาทองถ่ินของ
คณะผูบริหารทองถ่ิน 
 การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนอยางยิ่ง  เนื่องจากแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาท่ีมุงไปสูสภาพการณท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคต  เปนกระบวนการและกรอบ
ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใหมุงไปสูสภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทัน
กับการเปลี่ยนแปลง  โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ    และการกําหนด
สภาพการณท่ีตองการบรรลุ  และแนวทางในการบรรลุบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดาน
และเปนระบบ  รวมท้ังตองสอดคลองกับศักยภาพของทองถ่ิน  และปญหา/ความตองการของประชาชนในทองถ่ินได
อยางแทจริง 

1.2  วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 1. เพ่ือเปนเครื่องมือในการกําหนดทิศทางในการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย 
 2. เพ่ือใหการพัฒนาทองถ่ินมีทิศทางท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนา
จังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนชุมชน  นโยบายรัฐบาล  และนโยบายในการพัฒนาทองถ่ิน 
 3.เพ่ือเปนการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายในการพัฒนาไวลวงหนาในการท่ีจะดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการตางๆ 
 4. เพ่ือใหสามารถนําไปสูการแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง 
 5. เพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 6. เพ่ือใหมีการพัฒนาทองถ่ินอยางตอเนื่อง 

1.3  ข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
ขอ 16  ไดกําหนดข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  ดังนี้ 
 1.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน  สวนราชการ  และรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของ  เพ่ือ
แจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน  รับทราบปญหา  ความตองการประเด็นการพัฒนาและประเด็นท่ีเก่ียวของตลอดจน
ความชวยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา  โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  รวบรวมแนวทางและขอมูลนํามาวิเคราะห  เพ่ือ
จัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
 3.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
 4.  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  และประกาศใชแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา 
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 สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  เพ่ือใหความเห็นชอบกอน  แลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาตอไป 

ในการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  มีข้ันตอนการดําเนินงาน  ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี  1  การเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2548 
กําหนดใหมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไว  แตมิไดกําหนดหวงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาวา
เปนแผนระยะก่ีป  ดังนั้น  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สามารถพิจารณาวาจะทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของตน  
ตามแนวคิดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาในอนาคตขางหนายาวนานเพียงใด  ประกอบกับขอมูล  ปญหาท่ี
ตองการการแกไข  และอาจกําหนดใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนาอําเภอ  แผนชุมชน  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของการพัฒนาทองถ่ิน 
 ข้ันตอนท่ี  2  การรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญ 
  เก็บรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ิน  โดยใหนําแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา  พรอมท้ังจัดลําดับความสําคัญของปญหารวม  5  เกณฑ  ประกอบดวย 
  1.  ขนาดของกลุมคนท่ีไดประโยชน 
  2.  ความรายแรงและเรงดวนของปญหา 
  3.  ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
  4.  การยอมรับรวมกันของชุมชน 
  5.  ความเปนไปไดในการแกไขปญหา/การดําเนินการ 
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 ข้ันตอนท่ี  3  การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของทองถิ่นในปจจุบัน 
  การประเมินสถานภาพของทองถ่ินในปจจุบัน  ตองวิเคราะหถึงโอกาส  และภาวะคุกคาม  หรือขอจํากัด  
อันเปนสภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาดานตางๆ ของทองถ่ิน  รวมท้ังการวิเคราะหจุดออน  จุดแข็งของ
ทองถ่ิน  อันเปนสภาพวะแวดลอมภายในทองถ่ิน  โดยใชเทคนิค  SWOT  Analysis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะหจุดแข็ง  (Strength = S)  เปนการพิจารณาปจจัยภายในของหนวยงานในสวนท่ีดี  ความเขมแข็ง  
ความสามารถ  ศักยภาพ  สวนท่ีสงเสริมความสําเร็จซ่ึงจะพิจารณาในดานตางๆ 
การวิเคราะหจุดออน  (Weakness = W)  เปนการพิจารณาปจจัยภายในหนวยงานวามีสวนเสีย  ความออนแอ  
ขอจํากัด  ความไมพรอม  ซ่ึงจะพิจารณาในดานตางๆ  เชนเดียวกับการวิเคราะหจุดแข็ง 
การวิเคราะหโอกาส  (Opportunity = O)  เปนการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกวามีสภาพเปนอยางไร  โดย
พิจารณาดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี 
การวิเคราะหปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด  (Threat = T)  เปนการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปนอุปสรรค
หรือภาวะคุกคาม  กอใหเกิดผลเสีย  โดยพิจารณาดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง  และเทคโนโลย ี
 ข้ันตอนท่ี  4  การกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่น 
  นําข้ันตอนท่ี  2  และข้ันตอนท่ี  3  มากําหนดวิสัยทัศน  และภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ิน 

วิสัยทัศน  (Vision)  หมายถึง  ถอยแถลงท่ีระบุถึงสภาพการณในอุดมคติ  ซ่ึงเปน  “จุดเหมาะ”  ท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา 

ภารกิจ  (Mission)  หมายถึง  ขอความหรือถอยแถลงท่ีแสดงถึงลักษณะหรือขอบขายในการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวกับลักษณะการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ  รวมท้ังแนวคิดเก่ียวกับองคกรหรือ
ภาพลักษณท่ีตองการนําเสนอและปณิธาน  หรือปรัชญาในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปน
ขอบเขตของบทบาทหนาท่ีหลัก  หรือขอบเขตของกิจกรรมท่ีมุงเนนเปนพิเศษท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตอง
ดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว 

SWOT  Analysis 
 

ปจัจยัภายใน ปจัจยัภายนอก 

S = Strength 
จดุแขง็ 

W = Weah 
จดุอ่อน 

SWOT  
ประเด็น 

O = Opportunity 
โอกาส 

T = Threat 
อปุสรรค 
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 ข้ันตอนท่ี  5  การกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
  การนําเอาวิสัยทัศนและภารกิจหลักมาพิจารณากําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   เปนการ
กําหนดขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมท่ีควรดําเนินการ  เพ่ือสนับสนุนหรือนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนและภารกิจ
หลักท่ีกําหนดไว 
 ข้ันตอนท่ี  6  การกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนาทองถิ่น 
  เปนการกําหนดผลสําเร็จท่ีตองการ  โดยดําเนินการหลังจากท่ีทราบภารกิจหลักท่ีทองถ่ินจะตองทําแลว  
เพ่ือนําทองถ่ินไปใหบรรลุความตองการท่ีจะเปนในอนาคต 
 ข้ันตอนท่ี  7  การกําหนดและการบูรณาการแนวทางการพัฒนาทองถิ่น 
  เม่ือไดกําหนดวิสัยทัศน  ภารกิจหลัก  วัตถุประสงคและยุทธศาสตรการพัฒนาโดยอาศัยพ้ืนฐานการ
วิเคราะห SWOT แลว ข้ันตอไป คือ กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน หมายถึง  
แนวคิดหรือ วิธีท่ีแยบคายอันบงบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวขององคกรวาจะกาวไปสูเปาหมายท่ีตองการในอนาคต
ไดอยางไร 
         ข้ันตอนท่ี  7  การกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น 
 เปนการกําหนดปริมาณ  หรือจํานวนสิ่งท่ีตองการใหบรรลุในแตละแนวทางการพัฒนา  ภายในเวลาท่ี
กําหนด  
         ข้ันตอนท่ี  8  การอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 คณะกรรมการสนับสนุนการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน  นําผลท่ีไดจากข้ันตอนท่ี  1 - 8  มาจัดทํารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  เพ่ือพิจารณาและ
ปรับปรุงกอนนําเสนอตอผูบริหารทองถ่ิน 
1.4  ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 1. สามารถใชเปนกรอบทิศทางในการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน  เหมาะสม  ทําใหการปฏิบัติงานเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน  ลดความซํ้าซอนและการสิ้นเปลืองทรัพยากรในการบริหาร 
 2. เปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามป  งบประมาณรายจายประจําป  และแผนการดําเนินงาน
ประจําปได 
 3. เปนแนวทางใหทองถ่ินสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ  และสอดคลองกับความตองการของ
ชุมชน/หมูบาน 
 4. สามารถกํากับดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการพัฒนาได 
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บทท่ี 2  สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานสําคัญองคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย 

2.1 ขอมูลท่ัวไป 
 2.1.1  ท่ีตั้งและอาณาเขต 
                 องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย  ตั้ งอยู เลขท่ี   99  หมู ท่ี  3   ตําบลโคกกลอย                    
อําเภอตะก่ัวทุง  จังหวัดพังงา  ตําบลโคกกลอยเปนหนึ่งใน  7  ตําบลของอําเภอตะก่ัวทุง     ตั้งอยูหางจากท่ีวาการ
อําเภอประมาณ   25   กิโลเมตร   หางจากจังหวัด  42  กิโลเมตร 
  มีอาณาเขตติดตอกับตําบลตาง  ๆ   ดังนี้  คือ 
  ทิศเหนือ           ติดตอกับตําบลนาเตย อําเภอทายเหมือง     จังหวัดพังงา    
  ทิศตะวันออก     ติดตอกับตําบลหลอยูง อําเภอตะก่ัวทุง        จังหวัดพังงา    
  ทิศใต               ติดตอกับตําบลไมขาว อําเภอถลาง            จังหวัดภูเก็ต    
  ทิศตะวันตก       ติดตอทะเลอันดามัน 

  2.1.2  เนื้อท่ี 
  องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย  มีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ     90.41   ตารางกิโลเมตร   หรือ
ประมาณ  56,506.25   ไร   มีหมูบานในเขต อบต.  13  หมูบาน   ประกอบดวย 
   หมูท่ี  1 บานหัวนอน   

 หมูท่ี  3 บานปากชอง 
   หมูท่ี  4 บานดอน   

 หมูท่ี  5 บานหานบัว 
   หมูท่ี  6 บานนาใต   

 หมูท่ี  7 บานทานุน 
   หมูท่ี  8 บานตนแซะ   

 หมูท่ี  9 บานนากลาง 
   หมูท่ี  10 บานวัดเขา   

 หมูท่ี  11 บานทาปากแหวง 
   หมูท่ี  12 บานฝรั่ง    

 หมูท่ี  13 บานตะวันออก 
   หมูท่ี  14 บานเขาปหลาย 
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2.1.3  ภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศของตําบลโคกกลอย   โดยท่ัวไปเปนสภาพพ้ืนท่ีภูเขาอยูทางทิศเหนือและทางทิศ
ตะวันออก  มีเนื้อท่ีประมาณรอยละ  15  ของเนื้อท่ีท้ังตําบล  ซ่ึงตอนนี้มีสภาพเปนปาเสื่อมโทรม  เพราะถูกบุกรุก
จากประชาชนเพ่ือเขาไปทําลายปาเพ่ือปลูกยางพารา  จากนั้นพ้ืนท่ีจะคอยลาดต่ําลงไปทางทิศตะวันตกและทิศใต  
โดยทิศตะวันตกจะจรดกับทะเลอันดามัน  ซ่ึงมีชายหาดท่ีสวยงามเหมาะกับการทองเท่ียวและมีปาสงวน  สวนสนมี
เนื้อท่ีประมาณ  50  ไร  อยูติดกับชายทะเลอันดามัน  อยูในพ้ืนท่ีหมูท่ี 6  สวนทางทิศใตจรดกับอาวพังงา  เปนปา
ชายเลนแหงเดียวของตําบลตั้งอยูหมูท่ี 11 
 สถิติประชากรจากทะเบียนบาน แยกรายพ้ืนท่ี ระดับตําบล (ขอมูลเดือนตุลาคม พ.ศ.2559) 
  

หมูท่ีหมูท่ี  ชายชาย  หญิงหญิง  รวมรวม  จํานวนครัวเรือนจํานวนครัวเรือน  
1 44 24 68 77 
3 707 708 1,415 1,039 
4 477 468 945 337 
5 524 496 1,020 504 
6 387 380 767 384 
7 653 598 1,251 495 
8 374 371 745 334 
9 359 441 800 366 

10 340 354 694 305 
11 332 343 675 249 
12 236 254 490 234 
13 105 96 201 68 
14 368 377 745 281 
รวม 4,906 4,910 9,816 4,673 

  
 ท่ีมา : สํานักงานทะเบียนราษฎรอําเภอตะก่ัวทุง จ.พังงา  
  
 ทองถิ่นอ่ืนในตําบล 
  มีเทศบาลจํานวน 1 แหง ไดแก เทศบาลตําบลโคกกลอย 
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2.2 สภาพทางเศรษฐกิจ 
 2.2.1 อาชีพ 
 การประกอบอาชีพของประชาชนในเขตตําบลโคกกลอย สวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตรทําสวน
ยางพารา เลี้ยงสัตว ประมง คาขาย และอ่ืน ๆ 
 

 2.2.2 หนวยธุรกิจในเขต อบต. 
   สถานท่ีใหบริการท่ีพัก (รีสอรท) 17 แหง 
   โรงแรมขนาดเล็ก - แหง 
    โรงแรมขนาดใหญ 3 แหง 
   ปมน้ํามันและกาซ 3 แหง 
   โชวรูมรถยนต 4 แหง 
 

2.3. สภาพทางสังคม 
 2.3.1 การศึกษา 
   โรงเรียนประถมศึกษา 4 แหง 
   โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แหง 
   หองสมุดประชาชน 1 แหง 
   โรงเรียนขยายโอกาส 1 แหง 
   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 แหง 
 2.3.2 สถาบันและองคกรทางศาสนา 
   วัด 3 แหง 
   มัสยิด 6 แหง 
   บาหลาย 2 แหง 
   สํานักสงฆ 1 แหง 
 2.3.3 สาธารณสุข 
   สถานีอนามัยประจําตําบล 1 แหง 
   อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา 100 % 
 2.3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
   สถานีตํารวจ 1 แหง 
   ปอมตํารวจ 1 แหง 
   ศูนย อปพร อบต. โคกกลอย 1 แหง 
 

3. การบริการพ้ืนฐาน 
 3.1 การคมนาคม 
   ถนน ค.ส.ล. 70 สาย 
   ถนนหินคลุก 37 สาย 
   ถนนลาดยางแคปซีล 13 สาย 
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 3.2 การไฟฟา 
  ตําบลโคกกลอยมีไฟฟาใชทุกหมูบาน 
 3.3 แหลงน้ําธรรมชาติ 
   ลําน้ํา , ลําหวย 8 สาย 
   บึงหนองและอ่ืน ๆ 11 แหง 
 3.4 แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน 
   ฝาย 12 แหง 
   บอโยก 11 แหง 
 

4. ขอมูลอ่ืนๆ 
 4.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี 
 4.1.1 ทรัพยากรน้ํา 
  ในเขตตําบลโคกกลอย มีหนองน้ําและสายน้ําไหลผานหลายสายจึงไมคอยมีปญหาในเรื่องของการ
อุปโภคเรื่องน้ําดื่มน้ําใช แหลงน้ําท่ีสําคัญมีดังนี้ 
  1. หานไฟลาม หมูท่ี 3, 5 6. นบเสือตก หมูท่ี 3 
  2. หานปาตอ หมูท่ี 3 7. หานคาย หมูท่ี 6 
  3. หานขอย หมูท่ี 12 8. นบใหญ นบโหนด หมูท่ี 9 
  4. หานลิงลม หมูท่ี 4 9. หานบัว หมูท่ี 5 
  5. นบปาบ หมูท่ี 10,13 10. สระน้ํานาเหนือ หมูท่ี 10,13 
 5.1.2 ทรัพยากรปาไม 
  ในเขต อบต.โคกกลอย ไมวาจะเปนปาชายเลนหรือปาสงวนแหงชาติ ซ่ึงสามารถท่ีจะทํารายไดใหกับ
เกษตรกรในพ้ืนท่ีมีพอสรุปไดดังนี้ 
  1. ปาควนยายชุม ประมาณ 2,700 ไร 
  2. ปาชายเลน ประมาณ 300 ไร 
                    3. ปาชุมชนควนหนาบาน – ควนชางตาย ประมาณ 900 ไร 
 

5. ขอมูลศักยภาพของทองถิ่น 
 5.1 ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล 
 1) จํานวนบุคลากร 
   ขาราชการ 18 คน 
   ลูกจางประจํา 2 คน 
   พนักงานจางตามภารกิจ 23 คน 
   พนักงานจางท่ัวไป 20 คน 
 2) ระดับการศึกษา 
   ประถมศึกษา 15 คน 
   มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา 17 คน 
   ปริญญาตรี 26 คน 
   ปริญญาโท 5 คน 
ท่ีมา : งานการเจาหนาท่ี สํานักงานปลัด ฯ ณ 1 สิงหาคม 2559 
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ดานการเมืองและการบริหาร 
  ดานการเมืองและการบริหาร เพ่ิมขีดความสามารถและประสิทธิภาพเจาหนาท่ีขององคการบริหาร
สวนตําบลในการบริการประชาชน ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชไดเพียงพอทันสมัย และเหมาะสม ตลอดจน
การสงเสริมการมีสวนรวม ของประชาชนในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
 

โครงสรางการจัดการองคกรและการบริหาร 
  องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย เปนนิติบุคคลและเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน ประกอบดวย 
2 สวน คือ 
 

สภาองคการบริหารสวนตําบล ทําหนาท่ีนิติบัญญัติและควบคุมฝายบริหาร ประกอบดวย สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในทองถ่ิน จํานวน 26 คน อยูในตําแหนงคราวละ 4 ป  
 

สภาองคการบริหารสวนตําบลประกอบดวย 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 1 คน 
   รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 1 คน 
   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 1 คน 
ซ่ึงนายอําเภอแตงตั้งจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ตามมติของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
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บัญชีรายช่ือสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง วันท่ีครบวาระ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

นายดํารงค บุตรชวย 
นายสมเกียรติ ณ มณี 
นางศุภลักษณ ศุภนาม 
นางสุรีรัตน มีปด 
นายเอนก สิทธิบุตร 
นายอุปนันท รุมนาค 
นายภานุพงศ ไตรศรี 
นางสาวดารารัตน หมึกแดง 
นางชนาพร ทองทิพย 
นางสาวณัฐฐินันท ทองฤทธิ์ 
นายธเนศ สีระยา 
นายสาโรจน ณรงคทอง 
นายสมชาย หมึกแดง 
นายสุชิต ศรีรัฐ 
นายโกมุท ศรีนาค 
นายสัญญา ประทุม 
นายปรีชา วิเศษ 
นายอนุวัตร แจงใจ 
นายจรัล พลีตา 
นายเลิศพงษ เผาจํารูญ 
นางบุษรา ภูมิรักษ 
นางหนูพร นาหงษ 
นายวิรัต อรินพาย 
นายวิศิษฐ ชูราษฎร 
นายดลหลา จันทรจิตร 
นายมะมุด ศรีรัฐ 

ประธานสภา อบต. 
รองประธานสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 1 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 1 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 3 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 3 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 4 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 4 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 5 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 5 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 6 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 7 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 7 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 8 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 9 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 9 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 10 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 10 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 11 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 11 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 12 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 12 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 13 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 13 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 14 
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 14 

6 ตุลาคม 2559 
6 ตุลาคม 2559 
6 ตุลาคม 2559 
6 ตุลาคม 2559 
6 ตุลาคม 2559 
6 ตุลาคม 2559 
6 ตุลาคม 2559 
6 ตุลาคม 2559 
6 ตุลาคม 2559 
6 ตุลาคม 2559 
6 ตุลาคม 2559 
6 ตุลาคม 2559 
6 ตุลาคม 2559 
6 ตุลาคม 2559 
6 ตุลาคม 2559 
6 ตุลาคม 2559 
6 ตุลาคม 2559 
6 ตุลาคม 2559 
6 ตุลาคม 2559 
6 ตุลาคม 2559 
6 ตุลาคม 2559 
6 ตุลาคม 2559 
6 ตุลาคม 2559 
6 ตุลาคม 2559 
6 ตุลาคม 2559 
6 ตุลาคม 2559 
 

 
คณะผูบริหาร ทําหนาท่ีบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมาย ประกอบดวย 
 นายกองคการบริหารสวนตําบล    1   คน 
 รองนายกองคการบริหารสวนตําบล   2   คน 
 เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล   1   คน 
 ซ่ึงนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูแตงตั้ง 
 
 



๑๒ 
 

บัญชีรายช่ือคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง วันท่ีครบวาระ 
1 
2 
3 
4 

 
 
 
 
 

นายสมบัต ิจินดาพล 
นายสุทธิพงศ โกยสกุล 
นายสมาน คงบุตร 
นายจํารูญ เผาจํารูญ 

นายก อบต.โคกกลอย 
รองนายก อบต.โคกกลอย 
รองนายก อบต.โคกกลอย 
เลขานุการนายก อบต.โคกกลอย 

17 มีนาคม 2559 
17 มีนาคม 2559 
17 มีนาคม 2559 
17 มีนาคม 2559 
(อยูปฎิบัติหนาท่ีตาม
คําส่ัง คสช.ท่ี 1/2557) 
ตั้งแตวันท่ี 18 มีนาคม 
2559 เปนตนไป 

 
อัตรากําลังพนักงานสวนตําบล / พนักงานจาง 

 

สํานัก / สวน อัตรากําลัง (คน) 
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ตามภารกิจ 

สํานักงานปลัด 9 1 5 5 
กองชาง 2 - 6 6 
กองคลัง 3 1 4 - 

กองการศึกษา 3 - 5 1 
กองสาธารณสุข 1 - 3 8 

 
ท่ีมา : งานการเจาหนาท่ี สํานักงานปลัด ฯ ณ 1 สิงหาคม 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๓ 
 

จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย 
 จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตรท่ีสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12  
ยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรจังหวัด  จะเห็นไดวามีความเชื่อมโยงกันอยางชัดเจนในการนํามาเปนแนวทางกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีชัดเจน
จะเปนการเตรียมการพัฒนา  เปนการนําภูมิคุมกันท่ีมีอยู พรอมท้ังเรงสรางภูมิคุมกันในทองถ่ินใหเขมแข็งข้ึน เพ่ือ
เตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ
เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนใหมีคุณภาพ ใช
ทรัพยากรท่ีมีอยูภายในชุมชนอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด รวมท้ังสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซ่ึงจะ
นําไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  องคการบริหารสวน
ตําบลโคกกลอย จึงไดกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) คือ 
“เมืองแหงความอบอุน เมืองแหงความสมดุล เมืองแหงการลงทุน”  
                                               
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

บทที่  3 
แผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย พ.ศ.2560 - 2565 

 

การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น 
กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 

ประเทศไทยไดมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมาแลว  11 ฉบับ  และปจจุบันกําลังอยูในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12   โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 
2555-2559) มีความตอเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8-10  โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และ “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” และ “สรางสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ แตการประยุกตใช
แนวคิดดังกลาว และสรางความม่ันใจวาการพัฒนาจะเปนไปในแนวทางท่ียั่งยืน  และสรางความสุขใหกับคนไทย  
จําเปนตองพิจารณาการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศอยางรอบดานและวางจุดยืนในการพัฒนาระยะ
ยาว 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
 การพัฒนาประเทศไทยในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐- 

๒๕๖๔) อยูในหวงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพ่ือแกปญหาพ้ืนฐานหลายดานท่ีสั่งสมมานานทามกลาง สถานการณ
โลกท่ีเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดมากข้ึน การแขงขันดานเศรษฐกิจจะเขมขนมากข้ึน สังคมโลกจะมี
ความเชื่อมโยงใกลชิดกันมากข้ึนเปนสภาพไรพรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลง อยางรวดเร็วและ
จะกระทบชีวิตความเปนอยูในสังคมและการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางมาก ขณะท่ี ประเทศไทยมีขอจํากัด
ของปจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตรเกือบทุกดานและจะเปนอุปสรรคตอการพัฒนา ท่ีชัดเจนข้ึน ชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
๑๒ นับเปนจังหวะเวลาท่ีทาทายอยางมากท่ีประเทศไทยตองปรับตัว ขนานใหญ โดยจะตองเรงพัฒนาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมใหเปนปจจัยหลัก ในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกดานเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยทามกลาง การแขงขันในโลกท่ีรุนแรงข้ึนมากแตประเทศไทยมีขอจํากัด
หลายดาน อาทิคุณภาพคนไทยยังตํ่าแรงงาน สวนใหญมีปญหาท้ังในเรื่ององคความรู ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาด
คุณภาพและมีความเหลื่อมล้ําสูงท่ีเปน อุปสรรคตอการยกระดับศักยภาพการพัฒนา โครงสรางประชากรเขาสูสังคมสูง
วัยสงผลใหขาดแคลนแรงงาน จํานวนประชากรวัยแรงงานลดลงตั้งแตป ๒๕๕๘ และโครงสรางประชากรจะเขาสูสังคม
สูงวัยอยางสมบูรณ ภายในสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมก็รอยหรอเสื่อมโทรม
อยางรวดเร็ว ซ่ึงเปนท้ังตนทุนในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบรายแรงตอคุณภาพชีวิตประชาชน ในขณะท่ีการบริหาร
จัดการ ภาครัฐยังดอยประสิทธิภาพ ขาดความโปรงใส และมีปญหาคอรรัปชันเปนวงกวาง จึงสงผลใหการผลักดัน 
ขับเคลื่อนการพัฒนาไมเกิดผลสัมฤทธิ์เต็มท่ี บางภาคสวนของสังคมจึงยังถูกท้ิงอยูขางหลัง 

 

 ทามกลางปญหาทาทายหลากหลายท่ีเปนอุปสรรคสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว ดังกลาว ก็
เปนท่ีตระหนักรวมกันในทุกภาคสวนวาการพัฒนาประเทศไทยไปสูการเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว มี ความม่ันคง ม่ังค่ัง 
และยั่งยืนในระยะยาวไดนั้น ประเทศตองเรงพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตรในทุกดาน ไดแก การเพ่ิมการลงทุน
เพ่ือการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซ่ึงตอง ดําเนินการควบคูกับการเรง
ยกระดับทักษะฝมือแรงงานกลุมท่ีกําลังจะเขาสูตลาดแรงงานและกลุมท่ีอยูใน ตลาดแรงงานในปจจุบันใหสอดคลอง
กับสาขาการผลิตและบริการเปาหมาย และการเปลี่ยนแปลงดาน เทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาคนในภาพรวมใหเปน
คนท่ีสมบูรณในทุกชวงวัยท่ีสามารถบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลงท่ีเปนสภาพแวดลอมการดําเนินชีวิตไดอยางดี
โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาทุนมนุษยจาก การยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู การพัฒนาทักษะ และ
ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขใหท่ัวถึง ในทุกพ้ืนท่ี พรอมท้ังตองสงเสริมบทบาทสถาบันทางสังคมในการกลอม
เกลาสรางคนดี มีวินัย มีคานิยมท่ีดี และมีความรับผิดชอบตอสังคม นอกจากนั้น ในชวงเวลาตอจากนี้การพัฒนาตอง



๑๕ 
 

มุงเนนการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและ เพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของเมืองตางๆ ใหสูงข้ึนภายใตการใชมาตรฐานดาน
สิ่งแวดลอม ลักษณะการใชท่ีดิน การจัดระเบียบผังเมืองและความปลอดภัยตามเกณฑเมืองนาอยูท่ีเหมาะสมเพ่ือ
กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ และสังคมใหท่ัวถึงและเปนการสรางฐานเศรษฐกิจและรายไดจากพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมมาก
ข้ึน ซ่ึงจะชวยลด ความเหลื่อมล้ําภายในสังคมไทยลง และในขณะเดียวกันก็เปนการสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันจากการ พัฒนาเมืองใหนาอยู เปนพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมท้ังตอนในและตามแนวจุดชายแดนหลัก 
 

 นอกจากนั้น ๕ ปตอจากนี้ไปนับวาเปนชวงจังหวะเวลาสําคัญท่ีประเทศไทยยังจะตองผลักดัน ใหการคาการ
ลงทุนระหวางประเทศขยายตัวตอเนื่องและเปนแรงขับเคลื่อนการพัฒนาท่ีสําคัญควบคูไปกับ การสงเสริมลงทุนและ
เศรษฐกิจภายในประเทศ โดยยังมีความจําเปนท่ีจะตองทําความตกลงดานการคาและ การลงทุนและการรวมมือกับ
มิตรประเทศเพ่ือการพัฒนาใหขยายวงกวางข้ึนท้ังในรูปของความตกลงทวิภาคี กรอบพหุภาคีตางๆ ควบคูกับการ
ผลักดันใหความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคมีความสมบูรณมากข้ึน รวมท้ังการดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุกในการ
สงเสริมการลงทุนของไทยในภูมิภาค กรอบแนวทางความรวมมือ ระหวางประเทศในทุกระดับดังกลาวจะเปนประตู
แหงโอกาสของประเทศไทยในการใชจุดเดนในเรื่องท่ีตั้ง เชิงภูมิศาสตรใหเกิดผลเต็มท่ีและสามารถจะพัฒนาไปสูการ
เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการคาท่ีสําคัญ แหงหนึ่งของภูมิภาค ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงใหความ 
สําคัญกับการผลักดันใหความเชื่อมโยง ดานกฎระเบียบและในเชิงสถาบันระหวางประเทศมีความคืบหนาและชัดเจน
ในระดับปฏิบัติการและในแตละ จุดเชื่อมโยงระหวางประเทศ ควบคูกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเชิงกายภาพท่ีตอง
เชื่อมโยงเครือขาย ภายในประเทศและตอเชื่อมกับประเทศเพ่ือนบาน ในขณะเดียวกันก็ตองเตรียมความพรอมเพ่ือให
ประเทศไทย เปนประตูไปสูภาคตะวันตกและตะวันออกของภูมิภาคเอเชีย แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ใหความสําคัญ
อยางยิ่ง กับการตอยอดจากความเชื่อมโยงเชิงกายภาพสูการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและชุมชนตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจ ตางๆ เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและการกระจายความเจริญในการพัฒนาชุมชน 
จังหวัดและเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ รวมถึงพ้ืนท่ีเชื่อมโยงอ่ืนภายในประเทศ และนับวาเปนชวงเวลาท่ี ประเทศ
ไทยจะตองดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุกในการสรางสังคมผูประกอบการและสงเสริมใหผูประกอบการไทย ไปลงทุนใน
ตางประเทศอยางจริงจังเพ่ือสรางผลตอบแทนจากทุนและศักยภาพทางธุรกิจ รวมท้ังเปน การสงเสริมการเชื่อมโยง
หวงโซมูลคาในภูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม และในอาเซียน 
ความรวมมือระหวางประเทศท่ีจะเปนแนวทางการพัฒนาสําคัญสําหรับประเทศไทยในชวงตอจากนี้ไป เปนความ
รวมมือทางการคาและการลงทุนทางเศรษฐกิจ ความรวมมือเพ่ือการพัฒนาทางสังคม สิ่งแวดลอม และความรวมมือ
ดานความม่ันคงในมิติตางๆ ในทุกกรอบความรวมมือท้ังระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และระดับโลก ท้ังการผลักดันใหเกิด
การใชประโยชนอยางเต็มท่ีจากกรอบความรวมมือทวิภาคีและพหุภาคีท่ีมีอยูแลว ในปจจุบันและการทําขอตกลงใหมๆ 
ในระยะตอไปภายใตแนวคิดการคาเสรีและการยกระดับขีดความสามารถ ในการแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
สงเสริมการใชประโยชนจากกรอบความรวมมือของอาเซียนกับหุนสวน การพัฒนานอกอาเซียน ท้ังนี้โดยสงเสริมความ
รวมมือเพ่ือการพัฒนาในทุกดานใหเปนบทบาทท่ีสรางสรรคของ ประเทศไทย และการสนับสนุนการแกปญหาความ
ยากจนและลดความเหลื่อมล้ําในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค การขับเคลื่อนการพัฒนาภายใตกรอบเปาหมายการพัฒนา
ท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมท้ังการนํากฎเกณฑระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานสากลท้ัง
ในดานคุณภาพสินคาและบริการ สิทธิแรงงาน ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ความม่ันคง ความโปรงใส และอ่ืนๆ มา
เปนแนวปฏิบัติและบังคับใช สําหรับประเทศไทย ดังนั้น ภายใตขอจํากัดของปจจัยพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาประเทศ
ไทยในทุกดานดังกลาว ทามกลาง แนวโนมโลกท่ีมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมกาวหนาอยางรวดเร็ว และประเทศตางๆ 
กําลังเรงพัฒนานวัตกรรม และนํามาใชในการเพ่ิมมูลคาผลผลิตและเพ่ิมผลิตภาพการผลิตเพ่ือเปนอาวุธสําคัญในการ
ตอสูในสนามแขงขัน ของโลกและการใชในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงเปนความทาทายอยางยิ่ง
สําหรับประเทศไทย ท่ีจะตองเรงพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานทางยุทธศาสตรทุกดาน ไดแก การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสใหเปน ระบบ
โครงขายท่ีสมบูรณและมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทุนมนุษย และการปฏิรูปใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 



๑๖ 
 

โปรงใส และมีความรับผิดชอบโดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับปรุงดานกฎระเบียบและระบบ การบริหารราชการแผนดิน 
โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มุงเนนการนําความคิดสรางสรรคและการพัฒนา นวัตกรรมเพ่ือทําใหเกิดสิ่งใหมท่ีมี
มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจท้ังในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ และบริการใหมๆ การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี รูปแบบการดําเนินธุรกิจ และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผูคนในสังคมท้ังท่ีเปนการเปลี่ยนแปลงอยางถอน
รากถอนโคนและการพัฒนาตอยอด รวมถึงการใชนวัตกรรมสําหรับ การพัฒนาสินคาและบริการท้ังในระดับพ้ืนบาน
จนถึงระดับสูงซ่ึงมีผลตอคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของ ประชาชนในวงกวาง ดังนั้น การพัฒนาในชวง ๕ ปตอจาก
นี้ไปจะเปนชวงท่ีมุงเนนการพัฒนาบนฐานภูมิปญญา ท่ีเกิดจากการใชความรูและทักษะ การใชวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและการพัฒนานวัตกรรม นํามาใชในทุกดานของการพัฒนา การพัฒนามีความเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมและสอดคลองกับกรอบเปาหมาย การพัฒนาท่ียั่งยืน ขยายและสรางฐานรายไดใหมท่ีครอบคลุมท่ัวถึง
มากข้ึนควบคูไปกับการตอยอดฐานรายได เดิม สังคมไทยมีคุณภาพและมีความเปนธรรมโดยมีท่ียืนสําหรับทุกคนใน
สังคมและไมท้ิงใครไวขางหลัง และ เปนการพัฒนาท่ีเกิดจากการผนึกกําลังในการผลักดันขับเคลื่อนรวมกันของทุกภาค
สวน (Thailand 4.0) 
 
 ท้ังนี้ เพ่ือใหการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใตแนวคิดและแนวทางดังกลาวขางตนเกิดผลสัมฤทธิ์ไดตาม 
เปาหมายในชวงระยะเวลาตางๆ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ไดเนนย้ําถึงความจําเปนท่ีจะตองปรับเปลี่ยนกลไก การ
บริหารราชการแผนดินสําคัญๆ การปรับเปลี่ยนกฎหมายและกฎระเบียบในหลายดาน รวมถึงการปรับการบริหาร 
จัดการใหมีธรรมาภิบาลในทุกระดับ ปลอดคอรรัปชัน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนไทยในทุกภาคสวนใหมี คานิยม
ท่ีดีงาม มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความพรอมท่ีจะเปลี่ยนแปลงและพรอมรับการเปลี่ยนแปลงโดยยึด หลักการ
รักษาผลประโยชนของสวนรวม และดวยสภาพปญหาท่ีเรื้อรังและเชื่อมโยงกันซับซอนในขณะท่ีมี การเปลี่ยนแปลง
ของปจจัยภายนอกประเทศท่ีจะสงผลตอการพัฒนาประเทศไทยมากข้ึน การพัฒนาเชิงรุกเพ่ือ เสริมจุดแข็งและการ
แกปญหาจุดออนดังกลาวใหสัมฤทธิ์ผลไดอยางจริงจังนั้นตองเปนการเปลี่ยนแปลงอยาง ขนานใหญสําหรับประเทศ
ไทยท่ีมีแผนแมบทการพัฒนาระยะยาวเปนกรอบแนวทางท่ีจะกํากับทิศทาง ดังนั้น ภาคสวนตางๆ ในสังคมไทยจึงมี
ความตระหนักรวมกันวาประเทศไทยจําเปนตองมีการจัดทํายุทธศาสตรชาติให เปนแผนแมบทท่ีกําหนดเปาหมาย
อนาคตประเทศในระยะยาว ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยวางแนว ทางการพัฒนาหลักท่ีตองดําเนินการภายใตทุก
รัฐบาลอยางตอเนื่องเพ่ือจะบรรลุเปาหมายอนาคตของประเทศ ท่ีวางไว โดยท่ีแผนแมบทการพัฒนาระยะยาวจะเปน
กรอบท่ีชวยกํากับใหการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใน มิติตางๆ มีบูรณาการกัน แผนพัฒนาและแผนเฉพาะดานใน
ระดับตางๆ มีความเชื่อมโยงเปนลําดับท่ีเหมาะสม และสอดคลองกันภายใตยุทธศาสตรชาติ และการกําหนดเปาหมาย
ในระยะยาวท่ีชัดเจนสงผลใหตองมีความ ตอเนื่องในการแกปญหารากเหงาและการพัฒนาพ้ืนฐานใหแข็งแกรง รวมท้ัง
ตองมีปรับระบบการติดตามและ ประเมินผลใหสามารถกํากับใหเกิดความเชื่อมโยงจากระดับยุทธศาสตรสูการจัดสรร
งบประมาณและการดําเนินงาน ในระดับปฏิบัติท่ีสอดคลองกับเปาหมายท่ีเปนผลผลิต ผลลัพธและผลสัมฤทธิ์ในท่ีสุด 
 

 การพัฒนาภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงเปน ๕ ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๗๙) สูการปฏิบัติ โดยท่ียุทธศาสตรชาติ ๒๐ ปเปนแผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศไทย ใหมีความ
ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน โดยไดกําหนดเปาหมายอนาคตประเทศไทยในระยะ ๒๐ ปพรอมท้ังประเด็น ยุทธศาสตรและ
แนวทางหลักท่ีจะขับเคลื่อนไปสูเปาหมายระยะยาวของประเทศท่ีไดกําหนดไว โดยมี แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ เปน
เครื่องมือหรือกลไกสําคัญท่ีสุดท่ีถายทอดยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๗๙) สูการปฏิบัติในลําดับแรกท่ี
ขับเคลื่อนไปสูการบรรลุเปาหมายในระยะยาวไดในท่ีสุด โดยมีกลไก ตามลําดับตางๆ และกลไกเสริมอ่ืนๆ ในการ
ขับเคลื่อนสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผลตามเปาหมาย ท้ังนี้ ๔ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ไดกําหนดเปาหมายท่ีจะตอง
บรรลุใน ๕ ปแรกอยางชัดเจนท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม การกําหนดเปาหมายท่ีจะบรรลุในระยะ ๕ ป
นั้นไดพิจารณาและวิเคราะหการตอยอด ใหเกิดผลสัมฤทธิ์จากการดําเนินการตอไปอีกใน ๓ แผนจวบจนถึงแผนพัฒนา
ฯ ฉบับท่ี ๑๕ ในชวงป พ.ศ. ๒๕๗๕-๒๕๗๙ ซ่ึงเปนชวงสุดทายของยุทธศาสตรชาติการพัฒนาจะบรรลุเปาหมาย



๑๗ 
 

อนาคตประเทศไทย เปนประเทศท่ีพัฒนาแลวภายในป ๒๕๗๙ ท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ เปาหมายการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ท้ังในระดับภาพรวมและรายสาขาของการพัฒนาจึงเปนรายละเอียดและองคประกอบของ 
เปาหมายของยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ปในทุกดาน โดยท่ีแผนพัฒนาฯ ฉบับตอๆ ไปก็จะกําหนดเปาหมาย และ
แนวทางการพัฒนามารับชวงเม่ือผาน ๕ ปแรกชองชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ผานไป 
 

 ๑.๑ หลักการสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) การพัฒนา
ประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จะมุงบรรลุเปาหมายในระยะ ๕ ป ท่ีจะสามารถตอยอดในระยะตอไปเพ่ือให
บรรลุเปาหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ปโดยมี หลักการสําคัญของแผนพัฒนาฯ ดังนี้  
  ๑. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตอเนื่องมาตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ เพ่ือให เกิด
บูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอยางสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุมกันและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงท่ีดีซ่ึงเปนเง่ือนไขจําเปนสําหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนโดยมุงเนนการพัฒนาคนใหมี ความเปนคนท่ีสมบูรณ 
สังคมไทยเปนสังคมคุณภาพ สรางโอกาสและมีท่ียืนใหกับทุกคนในสังคมไดดําเนินชีวิต ท่ีดีมีความสุขและอยูรวมกัน
อยางสมานฉันท ในขณะท่ีระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอยางตอเนื่อง มีคุณภาพ และมีเสถียรภาพ การ
กระจายความม่ังค่ังอยางท่ัวถึงและเปนธรรม เปนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม รักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต คานิยม ประเพณีและวัฒนธรรม  
  ๒. ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีสําหรับคนไทย พัฒนา
คนใหมีความเปนคนท่ีสมบูรณมีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติท่ีดี รับผิดชอบตอสังคม มี
จริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ อยางมีคุณภาพ รวมถึงการ
สรางคนใหใชประโยชนและอยูกับสิ่งแวดลอมอยางเก้ือกูล อนุรักษฟนฟู ใชประโยชน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม  
  ๓. ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ๒๐ ป” มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศไทย ใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวย การพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” โดย ท่ีวิสัยทัศน
ดังกลาวสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ ไดแก การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหง เขตอํานาจรัฐ การดํารง
อยูอยางม่ันคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางม่ันคงของชาติและ ประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความม่ันคงทางสังคม ทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติ
และศักด์ิศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรม และความอยูดีมีสุขของประชาชน ความ
ยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางพลังงาน อาหารและนําความสามารถในการรักษา
ผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม ระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติ
ประสานสอดคลองกันดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและ ประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีประเทศไทย
ไมเปนภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมี ศักยภาพทางเศรษฐกิจดอยกวา 
  ๔. ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทยป ๒๕๗๙” ท่ีเปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป มาเปน
กรอบในการกําหนดเปาหมายท่ีจะบรรลุใน ๕ ปแรกและเปาหมายในระดับยอยลงมา โดยท่ีเปาหมาย และตัวชี้วัดใน
ดานตางๆ มีความสอดคลองกับกรอบเปาหมายท่ียั่งยืน (SDGs) ท้ังนี้ เปาหมายประเทศไทยใน ป ๒๕๗๙ ซ่ึงเปนท่ี
ยอมรับรวมกันนั้นพิจารณาจากท้ังประเด็นหลักและลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐานการ ผลิตและบริการสําคัญ
ของประเทศ ลักษณะของคนไทยและสังคมไทยท่ีพึงปรารถนา และกลุมเปาหมายใน สังคมไทย โดยกําหนดไวดังนี้ 
“เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยางม่ันคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนา ท่ียั่งยืน สังคมไทยเปนสังคมท่ีเปนธรรม
มีความเหลื่อมล้ํานอย คนไทยเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปนพลเมืองท่ีมีวินัย ตื่นรูและเรียนรูไดดวยตนเองตลอดชีวิต มี
ความรู มีทักษะและทัศนคติท่ีเปนคานิยมท่ีดี มีสุขภาพรางกายและ จิตใจท่ีสมบูรณ มีความเจริญเติบโตทางจิต
วิญญาณ มีจิตสาธารณะและทําประโยชนตอสวนรวม มีความเปน พลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก 
ประเทศไทยมีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีนานาชาติ ระบบ เศรษฐกิจตั้งอยูบนฐานของการใชนวัตกรรมนาดิจิทัล สามารถ



๑๘ 
 

แขงขันในการผลิตไดและคาขายเปน มีความเปน สังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการท่ีมีคุณภาพและ
รูปแบบท่ีโดดเดนเปนท่ีตองการในตลาดโลก เปนฐานการผลิตและบริการท่ีสําคัญ เชน การใหบริการคุณภาพท้ังดาน
การเงิน ระบบโลจิสติกส บริการดาน สุขภาพ และทองเท่ียวคุณภาพ เปนครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย 
เปนฐานอุตสาหกรรมและบริการ อัจฉริยะท่ีเปนอุตสาหกรรมแหงอนาคตท่ีใชนวัตกรรม ทุนมนุษยทักษะสูงและ
เทคโนโลยีอัจฉริยะ มาตอยอด ฐานการผลิตและบริการท่ีมีศักยภาพในปจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการ
ใหมๆ เพ่ือน าประเทศไทย ไปสูการมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนท่ีมีความเปนอัจฉริยะ”  
  ๕. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต จาก
การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มุงเนน การสราง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีความครอบคลุมท่ัวถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุมประชากรชั้นกลางให กวางข้ึน โดย
กําหนดเปาหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และรายไดของกลุมประชากร รายไดต่ําสุดรอยละ 
๔๐ ใหสูงข้ึน นอกจากนี้การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและพัฒนา นวัตกรรมนับเปนหัวใจ
สําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะตอไปสําหรับทุกภาคสวนในสังคมไทย โดยท่ีเสนทางการพัฒนาท่ีมุงสูการ
เปนประเทศท่ีพัฒนาแลวนั้นกําหนดเปาหมายท้ังในดานรายได ความเปน ธรรม การลดความเหลื่อมล้ําและขยายฐาน
คนชั้นกลาง การสรางสังคมท่ีมีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล และความเปน มิตรตอสิ่งแวดลอม  
  ๖. ยึด “หลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ปท่ีตอยอดไปสู ผลสัมฤทธิ์ท่ี
เปนเปาหมายระยะยาว” จากการท่ีแผนพัฒนาฯ เปนกลไกเชื่อมตอในลําดับแรกท่ีจะกํากับและ สงตอแนวทางการ
พัฒนาและเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ปใหเกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแตละดาน อยางสอดคลองกัน แผน
พัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงใหความสําคัญกับการใชกลไกประชารัฐท่ีเปนการรวมพลัง ขับเคลื่อนจากท้ังภาครัฐ เอกชน 
และประชาชน และการกําหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาท่ีมีลําดับ ความสําคัญสูง และไดกําหนดในระดับ
แผนงาน/โครงการสําคัญท่ีจะตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาไดอยาง แทจริง รวมท้ังการกําหนดเปาหมายและ
ตัวชี้วัดท่ีมีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกวาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ีผานๆ มา ในการกําหนดเปาหมายไดคํานึงถึง
ความสอดคลองกับเปาหมายระยะยาวของยุทธศาสตรชาติ และการเปนกรอบกํากับเปาหมายและตัวชี้วัดในระดับยอย
ลงมาท่ีจะตองถูกสงตอและกํากับใหสามารถ ดําเนินการใหเกิดข้ึนอยางมีผลสัมฤทธิ์ภายใตกรอบการจัดสรร
งบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใช จายเงินงบประมาณแผนดินและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการรวมท้ังการพัฒนาระบบราชการท่ี ๖ สอดคลองเปนสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซ่ึงกันและกัน แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ จึงกําหนดประเด็นบูรณาการ เพ่ือการพัฒนาเพ่ือเปนแนวทางสําคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณ
แผนดิน รวบรวมและกําหนดแผนงาน/ โครงการสําคัญในระดับปฏิบัติและกําหนดจุดเนนในการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีใน
ระดับสาขาการผลิตและบริการและ จังหวัดท่ีเปนจุดยุทธศาสตรสําคัญในดานตางๆ 
 

 ๑.๒ จุดเปลี่ยนสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี ๑๒ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ นับวาเปนจุด
เปลี่ยนท่ีสําคัญในหลายเรื่อง ไดแก (๑) การกํากับกรอบเปาหมายและแนวทางการพัฒนาหลัก ในระยะยาวดวย
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป โดยท่ีแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ เปนกลไกเชื่อมโยงสูการขับเคลื่อน การพัฒนาโดยกําหนด
เปาหมายท่ีจะตองบรรลุและแนวทางพัฒนาท่ีตองดําเนินการในชวง ๕ ปแรกของ ยุทธศาสตรชาติ๒๐ ป (๒) การ
ปรับเปลี่ยนเรื่องการเชื่อมตอกับการแปลงแผนสูการปฏิบัติใหมีกรอบและ ทิศทางในการกํากับท่ีชัดเจนข้ึน นั่นคือ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดท่ีจะ เชื่อมตอถึงการปฏิบัติโดยไดกําหนดแผนงาน/
โครงการกลุมสําคัญๆ ท่ีตองดําเนินการในระดับแผนงานและ โครงการสําคัญ ในชวง ๕ ปแรกของการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความชัดเจนใน การปฏิบัติโดยใชกลไกแผนเฉพาะดาน ยุทธศาสตรกระทรวง 
แผนการพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัดและ กลุมจังหวัด และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานตางๆ ในการ
ขับเคลื่อนตามแนวยุทธศาสตรนั้นๆ ใหบรรลุผล โดยจะตองมีการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการประเด็นการ
พัฒนาและเชิงพ้ืนท่ีและ มีการกําหนดตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลท่ีเปนระบบเชื่อมโยงท่ีสามารถสะทอนถึง
ผลลัพธและ ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไดอยางแทจริง ซ่ึงในชวง ๕ ปตอจากนี้ไประบบการจัดสรรงบประมาณ การ



๑๙ 
 

บริหาร จัดการงบประมาณแผนดิน แผนสําหรับการบริหารราชการแผนดิน กฎระเบียบเรื่องวินัยการเงินการคลัง 
ภาครัฐ และระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาและระบบการติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานภาครัฐจะตองมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากเพ่ือการรองรับ ความทาทายใน
การขับเคลื่อนสูการปฏิบัติท่ีสัมฤทธิ์ผล ในขณะเดียวกันแนวทางการพัฒนาซ่ึงเปนรายละเอียด ภายใตยุทธศาสตรท้ัง 
๑๐ ยุทธศาสตรนั้นไดกําหนดใหครอบคลุมในหลากหลายประเด็นและแนวทาง การพัฒนาเฉพาะดานซ่ึงหนวยงาน
รับผิดชอบไดกําหนดไวแลวภายใตแผนเฉพาะดานหรือกําลังดําเนินการ ท้ังนี้ มีจุดประสงคเพ่ือการบูรณาการประเด็น
การพัฒนาและเพ่ือสนับสนุนใหเกิดการดําเนินการอยางตอเนื่องและ เกิดการตอยอดใหสามารถดําเนินการไดสัมฤทธิ์
ผล (๓) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ กําหนดแนวทางการพัฒนา จังหวัด ภาค และเมืองท่ีกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายและสาขา
การผลิตและบริการเปาหมายท่ีเปนแนวทางปฏิบัติ ท่ีชัดเจนลงไปเพ่ือกํากับใหการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 
จังหวัด ภาค และเมืองเกิดผลสัมฤทธิ์โดย สอดคลองกับเปาหมายรวมของประเทศ และ (๔) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
ไดกําหนดประเด็นและแนวทาง ท่ีสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปประเทศท่ีสภาปฏิรูปแหงชาติและสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปไดเสนอ โดยมุงเนนในเรื่องท่ีมีความชัดเจนและตองเรงดําเนินการใหแลวเสร็จในชวง ๕ ปตอจาก
นี้ไป ซ่ึงนับวาเปน ท้ังชวงเวลาสําคัญของการปฏิรูปประเทศและวางรากฐานเพ่ือการพัฒนาในระยะยาวใหมีความ
ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 
 นอกจากนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมุงเสริมสรางกลไกการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและ สอดคลอง
กับสถานการณท่ีเปนปจจุบันมากข้ึนท้ังกลไกท่ีเปนกฎหมายและกฎ ระเบียบตางๆ และกลไก การท างานในรูปแบบ
ของคณะกรรมการหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตรในทุกระดับ ใหมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับสถานการณ ลดความซํ้าซอนท้ังในระดับประเทศและระดับพ้ืนท่ี ใหดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และในขณะเดียวกันก็เพ่ิมบทบาทของกลไกภาคองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคใหเปน
เครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคสวน 
 

 ๒. สภาพแวดลอมการพัฒนาและประเด็นการพัฒนาสําคัญในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
 ๒.๑ เง่ือนไขและสภาพแวดลอมของการพัฒนา การพัฒนาประเทศไทยภายใตแนวทางการพัฒนาท่ีกําหนด
ดวยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔-พ.ศ. ๒๕๐๙) มาจนถึงปจจุบัน
ท่ีสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ สงผลใหประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงข้ึนตามลําดับท้ังในดานเศรษฐกิจและ
สังคม อาทิ เศรษฐกิจมีขนาดและฐานการผลิตและบริการท่ีใหญข้ึน รายไดประชาชนสูงข้ึน ปญหาความยากจนลดลง 
คุณภาพชีวิตประชาชนดีข้ึนอันเนื่องจากการบริการทางสังคมทุกดานท่ีมีความครอบคลุมท่ัวถึงมากข้ึน และ โครงสราง
พ้ืนฐานมีการพัฒนาครอบคลุมมากข้ึน รวมท้ังผลของการดําเนินนโยบายการคาการลงทุนเสรีและ การขยายความ
รวมมือกับมิตรประเทศท้ังในรูปทวิภาคีและพหุภาคี และความรวมมือกับประเทศในอนุภูมิภาค และอาเซียนท่ีมีความ
เขมขนและชัดเจนข้ึนตั้งแตป ๒๕๕๘ ไดขยายโอกาสดานการคาและการลงทุนของไทย เพ่ิมข้ึน และสงผลใหฐานการ
ผลิตและบริการของประเทศไทยมีความเขมแข็งและโดดเดนในหลายสาขา ในชวงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษท่ีผานมา 
เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๖.๐ ตอป ฐานเศรษฐกิจไดเปลี่ยนจากฐานเกษตรเขมขนมาเปนฐานการผลิต
อุตสาหกรรมท่ีเขมขนตั้งแตชวงป ๒๕๓๐ เปนตนมา และเริ่มเขาสูฐานบริการสมัยใหมมากข้ึนตามลําดับในชวง ๑๐ 
กวาปท่ีผานมา ดวยฐานเศรษฐกิจ ท่ีขยายใหญข้ึนและรายไดตอหัวท่ีเพ่ิมข้ึนประเทศไทยไดเปลี่ยนสถานะจากประเทศ
ดอยพัฒนามาเปนประเทศ ท่ีถูกจัดอยูในกลุมประเทศท่ีมีรายไดระดับปานกลางตอนบนมาตั้งแตป ๒๕๓๑ โดยมีรายได
ตอหัวเทากับ ๒๙,๓๐๗ บาทตอป และไดขยับสูงข้ึนมาอยูในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางตั้งแตป
๒๕๕๓ และลาสุดในป ๒๕๕๗ รายไดประชาชาติตอหัวเพ่ิมข้ึนเปน ๔,๑๒๑ ๑ ดอลลาร สรอ. ตอป ฐานการผลิตและ 
บริการมีความหลากหลายมากข้ึน ฐานการสงออกสินคาอุตสาหกรรมใหญข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการ 
สามารถแขงขันและมีสวนแบงในตลาดโลกสูงข้ึนและสรางรายไดเงินตราตางประเทศในระดับสูง อาทิ กลุมยานยนต 
อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมอาหาร สินคาเกษตร การทองเท่ียว และบริการ ดานสุขภาพ ใน
ขณะเดียวกันการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีก็สงผลใหประเทศไทยมีความเปนสากลมากข้ึน ท้ังในเรื่อง



๒๐ 
 

มาตรฐานสินคาและบริการ กฎระเบียบตางๆ โดยท่ีความรวมมือระหวางประเทศไทยกับนานาชาติ ท้ังในรูปของทวิ
ภาคีและพหุภาคีซ่ึงเปนกลไกและชองทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ การเมืองของประเทศก็มี
ความกาวหนาไปมาก รวมท้ังกรอบความรวมมือท่ีชวยทําใหประเทศไทยสามารถ ยกระดับมาตรฐานตางๆ ไปสูระดับ
สากลก็มีความคืบหนามากข้ึน ท้ังนี้มูลคาการคาและการลงทุนระหวาง ประเทศไดเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยในป 
๒๕๕๘ มูลคาการคาระหวางประเทศท้ังในรูปของสินคาและบริการ รวมกันสูงถึง ๑๗.๒ ลานลานบาท หรือคิดเปนรอย
ละ ๑๒๖.๙ ของขนาดเศรษฐกิจไทยซ่ึงวัดโดยมูลคาการผลิต รวมในประเทศ (Gross Domestic Products: GDP)  
สําหรับสังคมไทยและคนไทยก็มีความเปนสากลมากข้ึน ประชาชนไทยมีทักษะภาษาตางประเทศและองคความรูใน
เรื่องมาตรฐาน กฎระเบียบและสถานการณ การเปลี่ยนแปลงในระดับโลกมากข้ึน รวมท้ังมีการผสมผสานวัฒนธรรมท่ี
หลากหลายมาใชในการดําเนินชีวิต อยางมีคุณคามากข้ึน ฐานเศรษฐกิจท่ีใหญข้ึนสงผลใหการจางงานเพ่ิมข้ึนเปน 
๓๘.๐ ลานคนจากประชากร วัยแรงงาน ๓๘.๕ ลานคน อัตราการวางงานเฉลี่ยไมถึงรอยละ ๐.๙ ปญหาความยากจน
จึงลดลงตามลําดับ ท้ังจํานวนประชากรใตเสนความยากจนและสัดสวนของประชากรท่ียากจนตอจํานวนประชากร
ท้ังหมด โดยท่ี สัดสวนคนจนลดลงจากรอยละ ๒๐.๐ ในป ๒๕๕๐ เปนรอยละ ๑๐.๕ ในป ๒๕๕๗ ขณะท่ีจํานวน
ประชากร ใตเสนความยากจนลดลงจากจํานวน ๑๒.๗ ลานคนในป ๒๕๕๐ เปน ๗.๑ ลานคนในป ๒๕๕๗ คุณภาพ
ชีวิต คนไทยโดยเฉลี่ยดีข้ึนในทุกระดับ โอกาสการไดรับการศึกษา การเขาถึงบริการสาธารณสุข บริการสาธารณะ และ
โครงสรางพ้ืนฐานตางๆ และการคุมครองทางสังคมอ่ืนๆ รวมถึงการเขาถึงทรัพยากรตางๆ มีความ ครอบคลุมและมี
คุณภาพดีข้ึนตามลําดับ เชน ในป ๒๕๕๘ ประชาชนไทยมีหลักประกันสุขภาพครอบคลุมกวา รอยละ ๙๙.๙ ขณะท่ี
กลุมผูดอยโอกาสมีหลักประกันทางรายไดม่ันคงข้ึนและมีความครอบคลุมมากข้ึน อายุคาดเฉลี่ยสูงข้ึนตอเนื่องโดยอายุ
คาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิดเพศชาย ๗๑.๖ ป และเพศหญิง ๗๘.๔ ป จํานวน ปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยในวัย ๑๕-
๕๙ ปเพ่ิมข้ึนเปน ๑๐.๑ ป 
 

 อยางไรก็ดี ประเทศไทยยังประสบปญหาคุณภาพในเกือบทุกดาน อาทิ คุณภาพคนต่ําท้ังใน ดานความรู 
ทักษะ และทัศนคติ มีปญหาดานคุณธรรม จริยธรรม ประชากรจํานวนไมนอยไมเคารพสิทธิผู อ่ืน และไมยึด
ผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ จึงซํ้าเติมปญหาการขาดแคลนปริมาณกําลังแรงงานในภาวะท่ี โครงสรางประชากร
เปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมสูงวัยอยางรวดเร็ว นอกจากนั้น ประเทศไทยยังประสบปญหา คุณภาพบริการสาธารณะ 
คุณภาพการศึกษาและบริการดานสาธารณสุข และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ ระบบโลจิสติกสรวมท้ังการ
บริหารจัดการน้ํายังไมเปนระบบโครงขายท่ีสมบูรณและการพัฒนามีความลาชา โครงสรางพ้ืนฐานยังคงมีปญหาใน
หลายดาน อาทิ รูปแบบการขนสงยังไมสามารถปรับเปลี่ยนใหมีประสิทธิภาพ ไดตามเปาหมาย การบริหารจัดการยัง
ขาดเอกภาพ รวมท้ังการใหบริการยังไมท่ัวถึง ไมเพียงพอ ไมมีคุณภาพ กระจุกตัวอยูในเมือง และมีราคาคาบริการ
คอนขางสูง นอกจากนี้กฎหมายท่ีเก่ียวของยังเปนอุปสรรคตอ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกสการพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมก็นับวามีความ ลาชา มีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนานอยไมเพียงพอ การ
วิจัยท่ีดําเนินการไปแลวไมถูกนํามาใชใหเกิด ประโยชนเชิงเศรษฐกิจและสังคมไดอยางคุมคา และการพัฒนานวัตกรรม
มีนอย ปญหาดังกลาวขางตนสวนหนึ่งเปนผลพวงจากปญหาการบริหารจัดการภาครัฐท่ีประสิทธิภาพต่ําขาดความ
โปรงใส และขาดความรับผิดชอบ และการดําเนินงานเพ่ือการพัฒนาท่ีขาดความตอเนื่อง ในขณะท่ี การบังคับใช
กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบตางๆ ลาสมัยไมทันกับการเปลี่ยนแปลง ธรรมาภิบาล และการบริหาร
จัดการประเทศยังไมบรรลุเปาหมาย แมวาบริการสาธารณะท่ีจัดใหกับประชาชนและ ภาคเอกชนจะพัฒนาไดเร็วข้ึน 
แตเม่ือเทียบกับตางประเทศ ประเทศไทยยังมีความลาชาและไมได มาตรฐานสากล ประกอบกับภาครัฐมีโครงสรางท่ี
ใหญและซับซอนข้ึน มีคาใชจายดานบุคลากรสูงข้ึนอยาง ตอเนื่อง กระบวนการจัดสรรงบประมาณใชเวลาคอนขาง
นาน ซ่ึงไมทันกับสภาพปญหาและความตองการของ ประชาชน นอกจากนั้น การใชจายงบประมาณยังไมเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทาท่ีควร ขาดความโปรงใสและธรรมาภิบาล ในขณะท่ีคุณภาพของบุคลากรภาครัฐ
ลดลงเนื่องจากการเขาทํางานใน ภาครัฐไมใชทางเลือกแรกของคนท่ีมีความสามารถหรือการศึกษาท่ีอยูในเกณฑดี
เหมือนในอดีต ในขณะท่ี บุคลากรท่ีมีความสามารถลาออกจํานวนมากเพราะมีทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีดีกวา สาเหตุสําคัญคือ 



๒๑ 
 

ภาครัฐขาดการ พัฒนาเสนทางอาชีพท่ีชัดเจนและขาดการพัฒนาระบบการฝกอบรมบุคลากรท่ีสอดคลองกับบริบท
ของการ เปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอก รวมท้ังปญหาคอรรัปชันไดขยายวงกวางท้ังในภาครัฐและเอกชน 
 

 ภายใตเง่ือนไขและสภาพแวดลอมของการพัฒนาดังกลาวสงผลใหระบบเศรษฐกิจโดยรวม มีผลิตภาพการผลิต
รวมต่ําและตองอาศัยการเพ่ิมปริมาณเปนแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะท่ีโครงสรางเศรษฐกิจ มีสัดสวนภาคการคาระหวาง
ประเทศตอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวาเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมี ความออนไหวและผันผวนตามปจจัย
ภายนอกเปนสําคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตตํ่าโดยท่ีการใชองคความรู เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลคายังมีนอย รายไดเกษตรกรยังอยูในระดับต่ํากวาสาขาการผลิตและบริการอ่ืนๆ มาก จึงเปน
ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดซ่ึงมีสาเหตุสําคัญมาจากปญหา ดานคุณภาพดังกลาวแลว นอกจากนั้น สังคมไทยยังมี
ความเหลื่อมล้ําสูงและขาดความเปนธรรมในดานอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีกอใหเกิดความแตกแยกในสังคมไทย ความเหลื่อม
ล้ําทางรายไดระหวางคนจนกับคนรวย มีแนวโนมดีข้ึนเพียงเล็กนอย คาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาคดานรายได (Gini 
Coefficient) ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในป ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในป ๒๕๕๖ ในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยังมีปญหาการใชอยาง สิ้นเปลือง รอยหรอ และเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว มีภาวะขยะลนเมืองและสิ่งแวดลอมเสื่อม
โทรมลงในทุกดาน ในประเด็นดานความม่ันคงภายในประเทศก็มีความซับซอน ปญหาสะสมมานาน และขยายวงกวาง
จากเดิม จนมีสัญญาณเตือนถึงความเสียหายท่ีกําลังเกิดข้ึนอยางมีนัยยะสําคัญ อาทิการลวงละเมิดสถาบันหลักของ
ชาติ สรางความขัดแยงในชาติ และปญหาความเห็นตางทางความคิดของคนในชาติกอใหเกิดความขัดแยงท่ีมี รากฐาน
ความแตกตางทางความคิดและอุดมการณบนพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง และปญหา
สถานการณในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 

 ในดานเศรษฐกิจ เม่ือพิจารณาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑ เปนตนมา พบวา
เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราสูงในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑ ถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๐๔ - พ.ศ.๒๕๓๔) 
กอนท่ีจะเริ่มชะลอตัวในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๗ เม่ือการสงออกและการลงทุน เริ่มชะลอตัว กอนท่ีจะเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจและการเงินครั้งเลวรายท่ีสุดในประวัติศาสตรการพัฒนาประเทศไทย ในป ๒๕๔๐ และการวางแผนเพ่ือการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศหลังจากท่ีประเทศเผชิญกับภาวะ วิกฤตทางการเงินอยางรุนแรงในป ๒๕๔๐ 
ตอเนื่องถึงป ๒๕๔๑ ไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนแนวทางปฏิบัติตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ 
ตอเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ เพ่ือใหทุกภาค สวนสรางภูมิคุมกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ี
เหมาะสม ประสบการณในชวงวิกฤตเศรษฐกิจและ การเงินในป ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ไดสงผลใหภาครัฐและภาคเอกชน
ปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสราง ภูมิคุมกันใหดีข้ึนตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ีดีไดแก การดําเนินการท่ีมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส รับผิด รับชอบ และตรวจสอบไดอยางเปนระบบดีข้ึน มีการกํากับดูแลวินัยทางการเงินการคลัง
ท่ีกําหนดกรอบของ ความยั่งยืนทางการคลังเปนแนวปฏิบัติท่ีดีข้ึนและฐานะการคลังมีความม่ันคงมากข้ึน และฐานะ
เงินสํารอง ระหวางประเทศอยูในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ใหมีการดําเนินการอยาง
เปน ระบบและสอดคลองกับโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมมากข้ึน มีการสรางความเปนธรรมใหกับกลุมตางๆ โดย
สามารถคุมครองผูบริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบไดดีข้ึน และสรางบรรยากาศของ การแขงขันใน
ตลาดและดําเนินมาตรการสนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคลองตัว มากข้ึน รวมท้ังการ
บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคก็มีประสิทธิภาพมากข้ึน และตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ เปนตนมาประเทศไทยก็ให
ความสําคัญในการขยายการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเปนระบบโครงขายในเชิง ยุทธศาสตรการพัฒนามากข้ึน มี
การตั้งเปาหมายในการเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาและจัดสรร งบประมาณเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากข้ึนตามลําดับ รวมท้ังการท่ีทุกภาคสวน ไดนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปน
หลักในการพัฒนาในทุกระดับเปนวงกวางมากข้ึนก็ไดสงผลให ประเทศสามารถผานพนวิกฤตตางๆ หลังจากนั้นไดดีข้ึน 
 



๒๒ 
 

 อยางไรก็ดี เม่ือเปรียบเทียบกับหลายประเทศนับวาอันดับขีดความสามารถในการแขงขันของ ไทยปรับตัวดี
ข้ึนชาและลดลงในบางชวงเวลาท่ีเศรษฐกิจผันผวน ท้ังนี้ อันดับความสามารถในการแขงขันซ่ึงจัด โดย International 
Institute for Management Development (IMD) ของประเทศไทยอยูในอันดับท่ี ๓๐ จากจํานวนประเทศท้ังหมด 
๕๙ ประเทศ ตั้งแตป ๒๕๕๕ เปนตนมา และลาสุดในป ๒๕๕๙ อันดับไดปรับดีข้ึน เล็กนอยเปนอันดับท่ี ๒๘ จาก 
จํานวนประเทศท้ังหมด ๖๑ ประเทศ ซ่ึงชี้วาความสามารถในการแขงขันโดยรวม ของไทยในชวง ๕ ปของแผนพัฒนา
ฯ เม่ือเทียบกับตางประเทศยังปรับตัวดีข้ึนไดนอยมาก สําหรับความยาก งายในการดําเนินธุรกิจ (Ease of Doing 
Business: EODB) ลาสุดในป ๒๕๕๙ ไทยอยูในอันดับท่ี ๔๙ จาก จํานวนประเทศท้ังหมด ๑๘๙ ประเทศ จวบจนถึง
ปจจุบันกลาวไดวาขอจํากัดตอการเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแขงขันของไทยในชวงท่ีผานมานั้นเกิดจากปจจัยหลัก
ท้ังในเรื่องปญหาคุณภาพคนต่ําการลงทุนใน การวิจัยและพัฒนาเพ่ือพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ยังมีนอย คุณภาพของโครงสราง พ้ืนฐานยังไมดีและระบบโลจิสติกสขาดความเปนระบบท่ีสมบูรณจึงมีตนทุนสูง และ
ปญหาในดานบริหาร จัดการของภาครัฐและกฎระเบียบตางๆ ท่ีลาสมัยและขาดประสิทธิผลในการบังคับใช รวมท้ัง
ปญหาคอรรัปชัน และเม่ือเผชิญกับปญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกเปนครั้งคราวและภัยพิบัติทางธรรมชาติเชนการเกิด
อุทกภัยครั้ง ใหญในป ๒๕๕๔ เศรษฐกิจไทยก็มีความผันผวนไดงาย และโดยรวมเศรษฐกิจขยายตัวในอัตราท่ีต่ํากวา 
ศักยภาพมาตอเนื่องหลายป โดยในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ ๑๐ และ ๑๑ เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตรา รอยละ 
๕.๘ ๓.๐ และ ๓.๔ ตามลําดับ และรวมชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๘-๑๑ เศรษฐกิจขยายตัวเพียงเฉลี่ย รอยละ ๓.๑ ๒ 
และมีความชัดเจนวาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ประเทศไทยอยูในสถานการณท่ีกําลัง สูญเสียความไดเปรียบ
อยางชัดเจนมากข้ึนท้ังในดานตนทุนแรงงานและยังไมสามารถแขงขันกับประเทศท่ีมี ความกาวหนาและความสามารถ
ในการแขงขันทางนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคได ซ่ึงจะเปนอุปสรรค สําคัญตอการพัฒนาประเทศเปนประเทศท่ี
พัฒนาแลวได  
 ในขณะท่ีโครงสรางการผลิตไดเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการ อยางตอเนื่อง 
ภาคอุตสาหกรรมมีการสั่งสมองคความรูและเทคโนโลยีการผลิตเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง มีการเปลี่ยนผานจากการผลิต
อุตสาหกรรมข้ันปฐมโดยการลงทุนตางชาติในระยะแรก มาเปนโครงสรางท่ีมีการ ใชเทคโนโลยีท่ีซับซอนมากข้ึนโดย
การรวมลงทุนของนักลงทุนไทยมีสัดสวนสูงข้ึน ประเทศไทยกลายเปนฐาน การสงออกสินคาอุตสาหกรรมท่ีใช
เทคโนโลยีข้ันสูงท่ีสําคัญมากข้ึน เชนเดียวกับการผลิตสาขาบริการขยายฐาน กวางข้ึนจากบริการดั้งเดิมในกลุม
ทองเท่ียวโดยมีความเชี่ยวชาญหลากหลายมากข้ึนตามลําดับท้ังในดาน การเงิน บริการสุขภาพ และอ่ืนๆ อยางไรก็ดี 
การพัฒนาในภาคเกษตรมีความลาชากวาในสาขาเศรษฐกิจอ่ืนๆ ผลิตภาพการผลิตต่ําเนื่องจากการนําเทคโนโลยีเขา
มาใชสนับสนุนมีนอย ในขณะท่ีคุณภาพดินแยลง มีการใช ท่ีดินไมเหมาะสม และการบริหารจัดการน้ํายังไมเปนระบบ 
สาขาเกษตรตองเผชิญกับความผันผวนของสภาพ ภูมิอากาศและราคาสินคาโดยไมมีระบบประกันความเสี่ยงท่ี
เหมาะสม การใหความชวยเหลือโดยรัฐในลักษณะ ของการอุดหนุนโดยไมไดยึดโยงเขากับการเพ่ิมประสิทธิภาพจึงเปน
ภาระงบประมาณในระดับสูงอยางตอเนื่อง 
 

 ในดานสังคม ศักยภาพและระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยหลายดานยังต่ํากวาเปาหมายและ ไมสอดคลองกับ
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู ปญหาสําคัญ เชน การศึกษาและ การเรียนรูของคนไทยยังมี
ปญหาเชิงคุณภาพ เด็กปฐมวัยยังมีพัฒนาการท่ีลาชากวาวัยเพราะครอบครัวไมมี ความรูและขาดเวลาในการเลี้ยงดู
อยางเหมาะสม และเด็กวัยเรียนยังมีปญหาดานสติปญญาเพราะคุณภาพ การศึกษาไทยอยูในระดับต่ําประกอบกับการ
ขาดการฝกทักษะท่ีแปลงความรูสูทักษะท่ีเพียงพอ จึงสงผลใหวัย แรงงานมีผลิตภาพการผลิตต่ําอีกปญหาหนึ่งท่ี 
สําคัญและเปนขอจํากัดตอการพัฒนาทุนมนุษยของไทยคือการท่ีคนไทยสวนใหญยังมีพฤติกรรมและปจจัยแวดลอมท่ี
เสี่ยงตอการทําลายสุขภาพ จนทําใหประชากรท่ี เจ็บปวยดวยโรคไมติดตอเรื้อรังเพ่ิมมากข้ึนและเสียชีวิตกอนวัยอัน
ควรจากโรคไมติดตอเนื่องจากมีพฤติกรรม การบริโภคท่ีไมเหมาะสมและขาดการออกกําลังกายอยางตอเนื่อง รวมท้ัง
ปจจัยแวดลอมอ่ืนๆ ไดแก การมี การศึกษาและรายไดนอยทําใหขาดความรูความเขาใจและทางเลือกในการดําเนิน
ชีวิต อาทิ ความเสี่ยงในการ บริโภคอาหารไมปลอดภัย การผจญกับปญหามลพิษในอากาศ และการเสียชีวิตจาก



๒๓ 
 

อุบัติเหตุทางถนน ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรท่ีจะ สงผลตอ
คุณภาพชีวิต ศักยภาพทางเศรษฐกิจ และสภาพทางสังคมในดานตางๆ โครงสรางประชากรไทยได เปลี่ยนแปลงเขาสู
สังคมสูงวัยมากข้ึนตามลําดับและจะเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณเม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ โดยท่ีสัดสวน
ผูสูงอายุจะเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ ๑๙.๘ ของจํานวนประชากรท้ังหมด ในขณะท่ีจํานวน ประชากรวัยแรงงานไดเริ่มลดลง
มาตั้งแตป ๒๕๕๘ เปนตนมา สงผลใหเกิดการขาดแคลนแรงงานในภาวะท่ี ผลิตภาพแรงงานไทยยังต่ําเนื่องจากปญหา
คุณภาพแรงงาน ความลาชาในการพัฒนาเทคโนโลยี และปญหา การบริหารจัดการจึงเปนขอจํากัดในการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันและศักยภาพการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศ รวมท้ังการสรางรายไดและการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดวย และเม่ือ ประกอบกับคุณภาพคนท่ียังต่ําในทุกชวงวัยท่ีจะสงผลกระทบ
ตอเนื่องกันก็จะยิ่งเปนอุปสรรคสําหรับการพัฒนา ประเทศ ตั้งแตพัฒนาการไมสมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธทางการ
ศึกษาของเด็กวัยเรียนคอนขางต่ําการพัฒนา ความรูและทักษะของแรงงานไมตรงกับตลาดงาน ขณะท่ีผูสูงอายุมี
ปญหาสุขภาพและมีแนวโนมอยูคนเดียวสูงข้ึน รวมท้ังการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมตางชาติท่ีเขามาในประเทศไทยผาน
สังคมยุคดิจิทัลโดยท่ีคนไทย จํานวนไมนอยยังไมสามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม สงผลตอ
วิกฤตคานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต นอกจากนี้ การแกไขปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ํา
ยังตองเรงดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย ปจจุบันความยากจนยังกระจุกตัวหนาแนนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคเหนือ ในขณะท่ี ความแตกตางของรายไดระหวางกลุมคนรวยท่ีสุดกับกลุมคนจนท่ีสุดแตกตางกันถึง ๓๔.๙ เทาใน
ป ๒๕๕๖ สาเหตุพ้ืนฐานสําคัญมาจากคุณภาพบริการทางสังคมท่ีเปนสวนสําคัญในการพัฒนาคนมีความแตกตางกัน 
ระหวางในพ้ืนท่ีและเมือง โครงสรางเศรษฐกิจท่ีไมสมดุล การกระจายโอกาสของการพัฒนายังไมท่ัวถึง และการ เขาถึง
กระบวนการยุติธรรมยังมีความเหลื่อมล้ํา รวมท้ังโอกาสการเขาถึงขอมูลขาวสาร องคความรู แหลงทุน และ บริการ
ทางสังคมท่ีมีคุณภาพสําหรับประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลก็มีในวงแคบกวาซ่ึงในอนาคตนั้นมีแนวโนม ท่ีจะมีความ
เสี่ยงมากข้ึน ทามกลางการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วในทุกดาน ความเหลื่อมล้ํามีความ รุนแรงมากข้ึน แต
ในดานการพัฒนาชุมชนซ่ึงเปนจุดเนนสําคัญมาตลอดชวง ๓ แผนพัฒนาฯ ท่ีผานมาสงผลให ชุมชนมีความเขมแข็งมาก
ข้ึน มีการรวมกลุมเชื่อมโยงเปนเครือขายเพ่ือทํากิจกรรมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เพ่ือแกปญหาและ
สนองตอบความตองการของชุมชนไดดีข้ึน อาทิ ชุมชนจัดการภัยพิบัติ การจัดทําแผนชุมชนท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และ
บูรณาการเปนแผนตําบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององคกร ปกครองสวนทองถ่ิน แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนา
จังหวัด และการรวมกันเปนกลุมธุรกิจชุมชนและอาชีพ รอยละ ๓๒.๕๑ และองคกรการเงินรอยละ ๒๖.๗๗ ของ
องคกรท้ั งหมด  ในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมนับวายั งเปนปญหาสําคัญของประเทศไทย 
ทรัพยากรธรรมชาติถูกนําไปใชในการพัฒนาจํานวนมากและเกิดความเสื่อมโทรมลงมากอยางตอเนื่อง มีปญหา ความ
ขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึนท้ังระหวางรัฐและประชาชน และระหวางประชาชน ในกลุม
ตางๆ กันเอง ประกอบกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศมีลักษณะรวมศูนย ขาดการ
เชื่อมโยงกับพ้ืนท่ี สงผลกระทบตอปญหาตางๆ ไดแก พ้ืนท่ีปาไมลดลง ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมทําให 
 

 ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ระบบนิเวศชายฝงถูกทําลาย และทรัพยากรน้ํายังมีสวนท่ีไมสามารถ 
จัดสรรไดตามความตองการ ปญหาสิ่งแวดลอมเพ่ิมสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง โดยมี ปญหา
สําคัญๆ เชน ปญหาขยะมูลฝอยยังไมไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ การเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยตอ คนตอวันเพ่ิม
สูงข้ึนเปน ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในป ๒๕๕๗ ปริมาณขยะสะสมตกคางเพ่ิมสูงข้ึนถึง ๓๐.๘ ลานตัน ในป ๒๕๕๗ 
ขยะอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนรอยละ ๑๐ ตอป ขณะท่ีการจัดการของเสียอันตราย จากภาคอุตสาหกรรม
สามารถจัดการไดประมาณรอยละ ๗๐ นอกจากนั้น ยังมีปญหามลพิษทางอากาศยังเกิน มาตรฐานหลายแหง ในป 
๒๕๕๗ พบสารมลพิษทางอากาศเกินคามาตรฐานในหลายพ้ืนท่ีของประเทศและ ท่ีเปนปญหาสําคัญ ไดแก ฝุนละออง 
กาซโอโซน และสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) ขณะเดียวกันคุณภาพน้ําท่ีอยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลง สาเหตุสําคัญ
มาจากการชะหนาดินท่ีมีปุยตกคางจากการเกษตรและการปศุสัตว และระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนมีจํานวนไม
เพียงพอ สําหรบัปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกยังมี แนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องแมวาอัตราการขยายตัวจะลดลง



๒๔ 
 

เปนรอยละ ๓.๓ ตอปเนื่องจากมาตรการการลด กาซเรือนกระจกตางๆ และการกักเก็บกาซเรือนกระจกในภาคปาไม
และการใชประโยชนท่ีดินมีแนวโนมเพ่ิม มากข้ึน สงผลใหเพ่ิมการดูดกลับและชวยลดปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกโดยรวมของประเทศ นอกจากนี้ สภาพภูมิอากาศท่ีมีการเปลี่ยนแปลงผันผวนมากข้ึน ประเทศไทยตองประสบ
กับภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะ อุทกภัยและภัยแลงท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน ซ่ึงสงผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจ
ภายในประเทศและหวงโซการผลิต ท้ังภายในประเทศและของโลกในระดับท่ีรุนแรงกวาในอดีตมาก การแพรกระจาย
ของหมอกควันก็เปนปญหา รุนแรงข้ึนกระทบสุขภาพอนามัยของประชาชนและการดําเนินธุรกิจดานการทองเท่ียวใน
บางชวงเวลา ซ่ึงมี สาเหตุจากการเผาปาเพ่ือทําการเกษตรในพ้ืนท่ีปาไมและการเผาปาเพ่ือการเก็บเก่ียวผลผลิตใน
พ้ืนท่ีเกษตร ท้ังในประเทศและในประเทศเพ่ือนบานท่ีมีอาณาเขตติดตอกัน และปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย 
 

 ภายใตประเด็นขอจํากัดและความทาทายดังกลาวท้ังโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมไทยท่ีเปน จุดออนและการ
บริหารจัดการท่ีขาดประสิทธิภาพและความโปรงใสดังกลาว จะสงผลใหประเทศไทยยิ่งตอง เผชิญกับแรงกดดันและ
ความเสี่ยงมากข้ึนภายใตสถานการณท่ีกระแสโลกาภิวัฒนเขมขนข้ึน เปนโลก ไรพรมแดนอยางแทจริง โดยท่ีการ
เคลื่อนยายของผูคน สินคาและบริการ เงินทุน องคความรู เทคโนโลยี ขอมูล และขาวสารตางๆ เปนไปอยางเสรี สงผล
ใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงข้ึนตามลําดับ โดยมีการรวมตัวดาน เศรษฐกิจของกลุมตางๆ ในโลกมีความเขมขนข้ึน 
มีการเรงพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีใหม และนวัตกรรม เพ่ิมข้ึนและสงผลใหผลิตภาพในหลายๆ ประเทศเพ่ิมข้ึน
เร็วกวาของประเทศไทย ประเทศเศรษฐกิจใหมหลาย ประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขันมากข้ึน เชน จีน 
อินเดีย ละตินอเมริกา และเวียดนามซ่ึงแรงงานมี ราคาถูกและใชมาตรการอ่ืนประกอบในการดึงดูดการลงทุนจาก
ตางประเทศไดเพ่ิมข้ึน จึงสามารถแขงขันใน ตลาดสินคาอุตสาหกรรมระดับกลางๆ ไดมากข้ึน ในขณะท่ีสถานการณ
เศรษฐกิจและการเมืองโลกก็มีความ ผันผวนงายข้ึน วิกฤตเศรษฐกิจโลกและในภูมิภาคตางๆ ของโลกเกิดบอยครั้งข้ึน 
นอกจากนั้น ในอีกดานหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหมรวมท้ังความ
เชื่อมโยงอยางใกลชิด ของสังคมโลกไดทําใหเกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงดานอ่ืนๆ ท่ีซับซอนข้ึน อาทิ การกอการราย 
โรคระบาด เครือขายยาเสพติดขามชาติ และการกอการราย อาชญากรรมขามชาติมีหลากหลายรูปแบบและวิธีการ ท่ี
ซับซอนมากข้ึน เพราะมีการเชื่อมโยงในภูมิภาคและพัฒนาการสื่อสารดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย อาทิ คายาเสพ ติดขาม
ชาติ ปญหาแรงงานตางดาว คามนุษยขามชาติ ลักลอบเขาเมือง ใชแรงงานเด็กและคาประเวณี และฟอก เงินขณะท่ี
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงข้ึนซ่ึงลวนแลวเปนความเสี่ยงในการดํารงชีวิต ของประชาชน 
การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผนดินของภาครัฐ ในขณะเดียวกันความ เสี่ยงและขอจํากัดท่ีเกิด
จากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงตอการดําเนินธุรกิจและการดําเนินชีวิตของผูคนก็ เพ่ิมข้ึน กฎเกณฑและ
กฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเขมงวดมากข้ึนท้ังในเรื่องการปลดปลอยมลพิษ สิทธิ มนุษยชน และกฎระเบียบ
ทางการเงิน 
 

 เง่ือนไขและสภาพแวดลอมในดานตางๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศดังกลาวจะเปน แรงกดดันใหประเทศ
ไทยตองปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอยางชาญฉลาดมากข้ึน โดยท่ีการปรับตัว จะตองหยั่งรากลึกลงไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางเพ่ือแกจุดออนและควบคูกับการสรางกลไกเชิงรุก ใหจุดแข็งของประเทศเปนประโยชน
สูงสุดแกประชาชนสวนใหญของประเทศ หากไมสามารถแกปญหาและ ปฏิรูปใหสัมฤทธิ์ผลไดในระยะ ๔ - ๕ ปตอ
จากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแขงขัน รายได เฉลี่ยของประชาชนจะไมสามารถยกระดับใหดีข้ึน
ได คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ําและปญหาความเหลื่อมล้ําจะรุนแรงข้ึน รวมท้ังทรัพยากรจะรอยหรอเสื่อมโทรมลงไป
อีก ในท่ีสุดการพัฒนาประเทศจะไมสามารถยั่งยืน ไปไดในระยะยาว และไมสามารถบรรลุเปาหมายการเปนประเทศท่ี
พัฒนาแลวภายในป ๒๕๗๙ ซ่ึงเปนอนาคต ประเทศไทยท่ีกําหนดไวภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ดังนั้น ชวงเวลา ๕ 
ปของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติฉบับท่ี ๑๒ จึงเปนชวงเวลาสําคัญท่ีประเทศไทยตองปฏิรูปและ
ปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบครั้งใหญ เพ่ือใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหม
ของโลก ยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมไดและสามารถอาศัยโอกาสจาก



๒๕ 
 

การเปลี่ยนแปลงบริบทโลก มาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติไดไมวาจะเปนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม 
การลงทุนเพ่ือ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรมการ
ดํารงชีวิต การทํางาน การเรียนรูการมีระเบียบวินัย และการมีความรับผิดชอบ ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองอาศัย ความ
รวมมือจากทุกภาคสวนในการดําเนินการรวมกันอยางเปนเอกภาพ มีการจัดลําดับความสําคัญและแบง หนาท่ี
รับผิดชอบอยางชัดเจนของผูท่ีเก่ียวของกับประเด็นปญหานั้นๆ ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวจะตองให ความสําคัญของ
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรการพัฒนาทุกระดับอยางสอดคลองกัน มีระบบงบประมาณ ท่ีมุงเนนการบูรณาการการ
พัฒนา การพัฒนาในระดับพ้ืนท่ี และการพัฒนาท่ีตอเนื่อง มีการลงทุนเพ่ือการวิจัย และพัฒนารวมถึงการลงทุนเพ่ือ
การพัฒนาทุนมนุษยเพ่ิมข้ึน ในขณะเดียวกันก็จะตองมีตัวชี้วัดภายใตระบบ ติดตามประเมินผลท่ีสนองตอบตอประเด็น
การพัฒนาไดอยางแทจริง ๒.๒ จุดเนนและประเด็นพัฒนาหลักในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี ๑๒ 
ภายใตเง่ือนไขและสภาพแวดลอมของการพัฒนาดังกลาว ในชวง ๕ ปตอจากนี้ไป ประเทศ ไทยมีความจําเปนตอง
ปรับเปลี่ยนครั้งใหญ โดยจะตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนเพ่ือแกปญหารากฐานสําคัญ ท่ีเปนจุดออนและขอจํากัดของ
ประเทศท่ีสั่งสมมานาน ในขณะเดียวก็ดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุกเพ่ือท่ีจะใช ประโยชนจากจุดแข็งและจุดเดนของ
ประเทศใหเกิดผลตอการพัฒนาประเทศอยางเต็มท่ี จําเปนตองวางระบบ การบริหารจัดการความเสี่ยงและการสราง
ระบบภูมิคุมกันท่ีเหมาะสม รวมท้ังวางรากฐานท่ีแข็งแกรงสําหรับ การพัฒนาในระยะยาว ท้ังนี้จุดเนนและประเด็น
หลักท่ีเปนหัวใจของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ นั้น ใหความสําคัญกับประเด็นรวมและประเด็นบูรณาการสําคัญท่ีตอง 
นํามาประกอบการพิจารณาการจัดสรร งบประมาณและการถายทอดลงในรายละเอียดสําหรับการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติเพ่ือใหการแปลงแผน ไปสูการปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์ไดอยางจริงจัง ดังนี้ ๒.๒.๑ การพัฒนานวัตกรรมและ
การนํามาใชเปนปจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ เพ่ือยกระดับศักยภาพของประเทศในทุกดาน โดยท่ีในชวงตอจาก
นี้ไปจะมุงเนนการน าความคิดสรางสรรค และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือทําใหเกิดสิ่งใหมท่ีมีมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจท้ัง
ในเรื่องกระบวนการผลิตและ รูปแบบผลิตภัณฑและบริการใหมๆ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และรูปแบบการดําเนิน
ธุรกิจ รวมท้ังวิถีชีวิต ของผูคนในสังคมท้ังท่ีเปนการเปลี่ยนแปลงอยางถอนรากถอนโคนและการพัฒนาตอยอด 
นวัตกรรมจะชวยเพ่ิม ประสิทธิภาพและสงเสริมขีดความสามารถของมนุษยซ่ึงจะสงผลใหผลิตภาพการผลิตสูงข้ึน ชวย
ขยายฐาน รายไดจากผลิตภัณฑและบริการใหมๆ และชวยลดตนทุน ท้ังนี้ทามกลางการแขงขันในตลาดโลกท่ีสูงข้ึน
และ การแขงขันจากประเทศท่ีมีคาแรงต่ํากวาแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จะมุงเนนการสรางนวัตกรรม ไมวาจะเปน
นวัตกรรมในผลิตภัณฑหรือดานกระบวนการผลิตเพ่ือใชประโยชนในการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑและบริการ โดยใหความ 
สําคัญท้ังกับผลิตภัณฑท่ีใชเทคโนโลยีแบบซับซอน และ/หรือการใชนวัตกรรมสําหรับการพัฒนา สินคาและบริการท้ัง
ในระดับพ้ืนบานจนถึงระดับสูงซ่ึงมีผลตอคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนในวง กวาง อาทิ การเพ่ิมมูลคา
ผลผลิตจากการปรับเปลี่ยนตําแหนงในสายการผลิตไปทํากิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีใหมูลคาเพ่ิม สูงกวาโดยจะใหความสําคัญกับ
การยอนกลับไปเริ่มทํากิจกรรมอ่ืนในหวงโซมูลคาท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงมากข้ึน เชน ในข้ันตอนของการพัฒนาหรือออกแบบ
สินคา การวิจัยและพัฒนา และการสรางนวัตกรรมใหมๆ รวมถึงการกาว ไปขางหนาเพ่ือทํากิจกรรมประเภทการ
พัฒนาตลาด โลจิสติกส และการสรางตราสินคา ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีให มูลคาเพ่ิมสูงกวาในข้ันตอนการผลิตและการ
ประกอบสินคาท่ีใหมูลคาเพ่ิมต่ําท่ีสุด 
 

 ท้ังนี้โดยมีแนวทางหลักในการผลักดันการพัฒนานวัตกรรมและการนํามาใช คือ การกําหนด วาระการวิจัย
แหงชาติ (National Research Agenda) ใหมีจุดเนนท่ีชัดเจน เฉพาะเจาะจง และสอดคลองกับ สาขาเปาหมายการ
พัฒนาประเทศ และการใชกลยุทธดานนวัตกรรมบูรณาการ โดยสงเสริมความรวมมือและ การเปนหุนสวนของทุกฝาย
ท้ังภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการ รวมท้ังชุมชน ในการสรางสภาพแวดลอมและ
องคประกอบของระบบการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมใหเขมแข็ง และตองบูรณาการการวิจัยและพัฒนากับการ 
นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยและการพัฒนานวัตกรรม โดยตอง กําหนดวาระการวิจัยของประเทศท่ีสอดคลองกับ
สาขาเปาหมายหรือประเด็นการพัฒนาทางสังคมท่ีสําคัญๆ ซ่ึงเปนความตองการของตลาดและสังคม และภาคเอกชน
จะตองเปนผูมีสวนรวมท่ีเขมแข็งในทุกข้ันตอนตั้งแต กระบวนการวิจัย การพัฒนา การน าผลการวิจัยและการพัฒนา



๒๖ 
 

ไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย และการพัฒนา นวัตกรรม โดยการสนับสนุนดานเงินทุนเพ่ือการวิจัย องคความรูและ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และแนวคิด และทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีจําเปน ขณะเดียวกันก็คํานึงถึงการใชนวัตกรรมในการ
ตอบโจทยการพัฒนาท่ีเปนมิตร ตอสิ่งแวดลอม การสนับสนุนชุมชนในการใชความคิดสรางสรรคใหมๆ และการสราง
สังคมคุณภาพ 
 ๒.๒.๒ การเตรียมความพรอมของประเทศในดานการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง ๕ ปนี้ตองมุงเนนในเรื่องสําคัญ ดังนี้  
 ๑) การสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและตอยอดการพัฒนาเทคโนโลยี ยุทธศาสตรท่ีมีความสําคัญ
เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับสาขาการผลิตและบริการเดิมและตอยอดไปสูความเปน อัจฉริยะโดยใชเทคโนโลยีข้ันสูง
และการผสมผสานเทคโนโลยีอาทิ กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย กลุมเครื่องมืออุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบ เครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกส
ควบคุม กลุมดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตท่ีเชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกล
ฝงตัว และกลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลคาสูง  
 ๒) การพัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี(Technopreneur) รวมท้ังเชื่อมโยงระหวาง
ภาคการผลิตท่ีเปนกลุมใหญของประเทศ ไดแก เกษตรกรรายยอย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม กับสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา เพ่ือใหสามารถเขาถึงและ น าผลงานวิจัยพรอมใชมาตอยอดใชประโยชนใน
เชิงพาณิชย โดยดําเนินการควบคูกับการสงเสริมสังคม ผูประกอบการท่ีผลิตไดขายเปน ๓) การพัฒนาและยกระดับ
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีอยูใหตอบสนองการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีแบบกาวกระโดด โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรงสราง
และพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขา STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) และสงเสริม
หองปฏิบัติการวิจัยของภาคเอกชนท่ีได มาตรฐานและในแขนงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีมีความสําคัญตอ
การพัฒนาศักยภาพในการสราง นวัตกรรมของประเทศในอนาคต เชน สาขาวิทยาการรับรู ชีววิทยาเชิงสังเคราะห 
เซลลตนกําเนิด เปนตน 
 ๓) การพัฒนาและยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีอยูใหตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด

โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรงสรางและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขา STEM (Science,Technology, Engineering, and 

Mathematics) และสงเสริมหองปฏิบัติการวิจัยของภาคเอกชนท่ีไดมาตรฐานและในแขนงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ใหมๆ ท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพในการสรางนวัตกรรมของประเทศในอนาคต เชน สาขาวิทยาการรับรู 

ชีววิทยาเชิงสังเคราะห เซลลตนกําเนิด เปนตน 

 ๔) การสนับสนุนการดาเนินงานอยางเปนเครือขายระหวางสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชน/ชุมชน เพ่ือรวมพัฒนานวัตกรรมทางสังคมใหเปนกลไกในการลดความเหลื่อมลาและยกระดับ

คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุและผูดอยโอกาส อาทิ เทคโนโลยีเพ่ือผูสูงอายุอุปกรณชวยผูพิการ 

 ๕) การปรับกลไกระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศท้ังระบบท้ังกลไกการใหทุนวิจัยการสรางเครือขายวิจัย 

กระบวนการวิจัย การนางานวิจัยไปใชประโยชน รวมท้ังการประเมินผลโครงการวิจัยโดยตองมุงเนนการประสานพลัง

และศักยภาพของนักวิจัยในสาขาตางๆ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของภาคเอกชนในการยกระดับศักยภาพทาง

เทคโนโลยีไดอยางแทจริงและมีประสิทธิภาพ 
 

เปาหมายและแนวทางการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
 เปาหมายการพัฒนา แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ กําหนดเปาหมายดานตางๆ ในชวงเวลา ๕ ป โดยคํานึงถึงการ
ดาเนินการตอยอดไปสูแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ ๑๔ และ ๑๕ เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ๒๐ 
ป และในขณะเดียวกันแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จัดทําเปาหมายและตัวชี้วัดในรายละเอียดมากกวาในแผนพัฒนาฯ ท่ีผาน



๒๗ 
 

มาเพ่ือใหกํากับและเชื่อมโยงกับการกําหนดเปาหมายในแผนระดับรองและแผนปฏิบัติการตางๆ ไดชัดเจนข้ึน โดยการ
จัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติการตางๆตองแสดงใหเห็นถึงการเชื่อมโยงจากเปาหมายท่ีเปนผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ
หลักๆ กับผลผลิตในระดับแผนงานและโครงการได โดยเฉพาะอยางยิ่งในแตละกลุมบูรณาการของการจัดสรร
งบประมาณ รวมถึงความเชื่อมโยงถึงตัวชี้วัดผลการดาเนินงานของภาครัฐ ท้ังนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ได

ตั้งเปาหมายในมิติหลักๆ ประกอบดวย 

 (๑) คนไทยท่ีมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของ
สังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ มีความรับผิดชอบและทํา
ประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียงมีความเปน
ไทย  
 (๒) การลดความเหล่ือมลาทางดานรายไดและความยากจน การเขาถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยาง
ท่ัวถึง กลุมท่ีมีรายไดต่ําสุดรอยละ ๔๐ มีรายไดเพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ ๑๕  
 (๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิทัลมีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ และมีผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเขมแข็ง
สามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการ รวมท้ังมีระบบการผลิตและ
ใหบริการจากฐานรายไดเดิมท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน และเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๕ 
ตอปเพ่ือใหบรรลุเปาหมายการเปนประเทศท่ีมีรายไดสูงภายในป ๒๕๗๙  
 (๔) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม มี
ความม่ันคงอาหาร พลังงาน และนา โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมใหไดรอยละ ๔๐ ของพ้ืนท่ีประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของ 
ระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสงไมนอยกวารอยละ ๗ ภายในป ๒๕๖๓ เทียบกับ
การปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยท่ีไดรับการจัดการ อยางถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และ
รักษาคุณภาพนาและคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤตอยูในเกณฑมาตรฐาน  
 (๕) มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี และเพ่ิมความ
เช่ือม่ันของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลง ปญหาอาชญากรรม
ลดลงประเทศไทยมีสวนรวมในการกําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ 
 (๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจและมี
สวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการซ่ึงภาคเอกชนดําเนินการแทนไดดีกวาลดลง เพ่ิมการใชระบบ
ดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปชันลดลง และการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระข้ึน 
เปาหมายท้ัง ๖ กลุมหลักภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สะทอนถึงเปาหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามวาระการ
พัฒนาท่ียั่งยืน(Sustainable Development Goals: SDGs) และเปาหมายในระยะยาวภายใตยุทธศาสตรชาติท่ีตอง
บรรลุภายในระยะเวลา ๒๐ ป 
 

วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ เปนแผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซ่ึงแปลงยุทธศาสตร

ชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 

ฉบับท่ี ๑๒ จึงมุงเตรียมความพรอมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว มีความ

ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศนและเปาหมายอนาคต

ประเทศไทยในป ๒๕๗๙ ซ่ึงกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป เปนกรอบท่ีแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มุง



๒๘ 
 

ตอบสนองวัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาท่ีกําหนดภายใตระยะเวลา ๕ ป ตอจากนี้ไปพิจารณาจากการประเมิน

สภาพแวดลอมการพัฒนาท้ังจากภายนอกและภายในประเทศท่ีบงชี้ถึงจุดแข็งและจุดออนของประเทศ และการ

สะทอนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการท่ีจะผลักดันขับเคลื่อนใหการพัฒนาในดานตางๆ บรรลุผลไดในระยะเวลา ๕ ป

แรกของยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ท้ังนี้โดยไดคํานึงถึงการตอยอดใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางตอเนื่องภายใตแผนพัฒนา

ฯ ฉบับตอๆ ไป ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายรวม

ของการพัฒนาได ดังนี้ 
 

๑. วัตถุประสงค 
 ๑.๑ เพ่ือวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยคานิยมท่ีดี มีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกงท่ีมีทักษะความรู
ความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 
 ๑.๒ เพ่ือใหคนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากรและ
บริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมีความเขมแข็งพ่ึงพาตนเองได 
 ๑.๓ เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็งของฐานการผลิต
และบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากข้ึน สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และ
สรางความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา 
 ๑.๔ เพ่ือรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
 ๑.๕ เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทางานเชิงบูรณาการของ
ภาคีการพัฒนา 
 ๑.๖ เพ่ือใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนายกระดับ

ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม 

 ๑.๗ เพ่ือผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศตางๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาค 

ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใหประเทศไทยมีบทบาทนาและสรางสรรคในดาน

การคา การบริการและการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตางๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาคภูมิภาคและโลก 

๒. เปาหมายรวม 
 เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกําหนดเปาหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
ประกอบดวย 
 ๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของ
สังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ มีความรับผิดชอบและทํา
ประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตท่ีพอเพียงและมีความเปน
ไทย 
 ๒.๒ ความเหล่ือมลํ้าทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็งประชาชนทุก
คนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
กลุมท่ีมีรายไดต่ําสุดรอยละ ๔๐ มีรายไดเพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ ๑๕ 
 ๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเขมแข็งสามารถ



๒๙ 
 

ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการมีระบบการผลิตและใหบริการจากฐาน
รายไดเดิมท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรูชั้นสูงใหมๆ ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และชุมชน รวมท้ังกระจายฐานการผลิตและการใหบริการสูภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมลา โดยเศรษฐกิจไทยมี
เสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๕ ตอปและมีปจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส พลังงาน และการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนาท่ีเอ้ือตอการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 
 ๒.๔ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม มี
ความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมใหไดรอยละ ๔๐ ของพ้ืนท่ีประเทศเพ่ือรักษาความสมดุล
ของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสงไมนอยกวารอยละ ๗ ภายในป ๒๕๖๓ เทียบ
กับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยท่ีไดรับการจัดการอยางถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และ
รักษาคุณภาพนาและคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤตใหอยูในเกณฑมาตรฐาน 
 ๒.๕ มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี และเพ่ิมความ
เช่ือม่ันของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลงปญหาอาชญากรรม
ลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสงสินคาและคามนุษยลดลงมีความพรอมท่ีปกปอง
ประชาชนจากการกอการรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีสวนรวมในการกําหนดบรรทัดฐานระหวาง
ประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนสง โลจิสติกส หวงโซมูลคา เปนหุนสวนการพัฒนาท่ีสําคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค 
และโลก และอัตราการเติบโตของมูลคาการลงทุนและการสงออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงข้ึน 
 ๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจและมี
สวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการซ่ึงภาคเอกชนดาเนินการแทนไดดีกวาลดลง เพ่ิมการใชระบบ
ดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระมากข้ึน 
โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐท่ีจัดทาโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากงายในการดาเนินธุรกิจใน
ประเทศดีข้ึน การใชจายภาครฐัและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกวางข้ึน และดัชนีการรับรูการทุจริต
ดีข้ึน รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐท่ีมีความรูความสามารถและปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
 

 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรไทยท่ีจะเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณเม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 

๑๒ โดยท่ีสัดสวนผูสูงอายุจะเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ ๑๙.๘ ของจานวนประชากรท้ังหมด ในขณะท่ีจํานวนประชากรวัย

แรงงานไดเริ่มลดลงมาตั้งแตป ๒๕๕๘ เปนตนมา สงผลใหเกิดการขาดแคลนแรงงานในภาวะท่ีผลิตภาพแรงงานไทยก็

ยังต่ํา เนื่องจากปญหาคุณภาพแรงงาน ความลาชาในการพัฒนาเทคโนโลยี และปญหาการบริหารจัดการจึงเปนขอ 

จํากัดในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมท้ังการ

สรางรายไดและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดวย ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาคุณภาพคนพบวายังมีปญหาในแตละ

ชวงวัยและสงผลกระทบตอเนื่องถึงกันตลอดชวงชีวิต ตั้งแตพัฒนาการไมสมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธทางการศึกษา

ของเด็กวัยเรียนคอนขางต่ํา การพัฒนาความรูและทักษะของแรงงานไมตรงกับตลาดงาน ขณะท่ีผูสูงอายุมีปญหา

สุขภาพและมีแนวโนมอยูคนเดียวสูงข้ึน ครอบครัวมีรูปแบบท่ีหลากหลายและเปราะบางสูงสงผลตอการบมเพาะใหเด็ก

เติบโตอยางมีคุณภาพ ประกอบกับการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมตางชาติท่ีเขามาในประเทศไทยผานสังคมยุคดิจิทัล 

ในขณะท่ีคนไทยจานวนไมนอยยังไมสามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม สงผลตอวิกฤตคานิยม 

ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดาเนินชีวิต การพัฒนาในระยะตอไปจึงตองใหความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนา



๓๐ 
 

คนใหมีความสมบูรณ เริ่มตั้งแตกลุมเด็กปฐมวัยท่ีตองพัฒนาใหมีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีทักษะทางสมอง ทักษะ การ

เรียนรู และทักษะชีวิต เพ่ือใหเติบโตอยางมีคุณภาพ ควบคูกับการพัฒนาคนไทยในทุกชวงวัยใหเปนคนดีมีสุขภาวะท่ีดี 

มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสานึกท่ีดีตอสังคมสวนรวม มีทักษะความรู และความสามารถปรับตัวเทาทัน

กับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวท่ีรวดเร็ว บนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมท่ีเขมแข็งท้ังสถาบันครอบครัว 

สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนท่ีรวมกันพัฒนาทุนมนุษยใหมีคุณภาพสูง อีกท้ังยัง

เปนทุนทางสังคมสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

๑. วัตถุประสงค 
 ๑.๑ เพ่ือปรับเปลี่ยนใหคนในสังคมไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม 
 ๑.๒ เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยใหมีทักษะในการดารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๑.๓ เพ่ือสงเสริมใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดีตลอดชวงชีวิต 
 ๑.๔ เพ่ือเสริมสรางสถาบันทางสังคมใหมีความเขมแข็งเอ้ือตอการพัฒนาคนและประเทศ 
๒. เปาหมายและตัวช้ีวัด 
 ๒.๑ เปาหมายการพัฒนา 
 ๒.๑.๑ คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 
 ๒.๑.๒ คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
 ๒.๑.๓ คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
 ๒.๑.๔ คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน 
 ๒.๑.๕ สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะสถาบัน
ครอบครัว สถาบนัการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สือ่มวลชน และภาคเอกชน 
 ๒.๒ ตัวช้ีวัด 
 เปาหมายท่ี ๑ คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม 
  ตัวชี้วัด ๑.๑ ประชากรอายุ ๑๓ ปข้ึนไปมีกิจกรรมการปฏิบัติตนท่ีสะทอนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ิมข้ึน 
  ตัวชี้วัด ๑.๒ คดีอาญามีสัดสวนลดลง 
 เปาหมายท่ี ๒ คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
  ๒.๑ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 
  ตัวชี้วัด ๑ เด็กมีพัฒนาการสมวัยไมนอยกวารอยละ ๘๕ 
  ๒.๒ เด็กวัยเรียนและวัยรุนมีสติปญญาและความฉลาดทางอารมณเพ่ิมข้ึน 
  ตัวชี้วัด ๒ คะแนน IQ เฉลี่ยไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 
  ตัวชี้วัด ๓ เด็กรอยละ ๗๐ มีคะแนน EQ ไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 
  ๒.๓ วัยแรงงานมีความรูและทักษะเปนไปตามความตองการของตลาดงานและมีทักษะทางการเงิน
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ 
  ตัวชี้วัด ๔ ผูเรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ ๓๐ ตอป 
  ตัวชี้วัด ๕ ผูท่ีไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติเพ่ิมข้ึน 
  ตัวชี้วัด ๖ การออมสวนบุคคลตอรายไดพึงจับจายใชสอยเพ่ิมข้ึน 

  ๒.๔ ผูสูงอายุวัยตนมีงานทาและรายไดท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของผูสูงอายุตัวชี้วัด ๗ การมีงานทา

ของผูสูงอายุ (อายุ ๖๐ – ๖๙ ป) เพ่ิมข้ึน 



๓๑ 
 

 เปาหมายท่ี ๓ คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถเรียนรูดวยตนเอง
อยางตอเนื่อง 
  ตัวชี้วัด ๓.๑ ผลคะแนนสอบ PISA ในแตละวิชาไมต่ํากวา ๕๐๐ 
  ตัวชี้วัด ๓.๒ การใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการอานหาความรูเพ่ิมข้ึน 
  ตัวชี้วัด ๓.๓ การอานของคนไทยเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ ๘๕ 
  ตัวชี้วัด ๓.๔ แรงงานท่ีขอเทียบโอนประสบการณและความรูเพ่ือขอรับวุฒิ ปวช. และ ปวส. เพ่ิมข้ึน
เฉลี่ยรอยละ ๒๐ ตอป 
 เปาหมายท่ี ๔ คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน 
  ตัวชี้วัด ๔.๑ ประชากรอายุ ๑๕ – ๗๙ ปมีภาวะนาหนักเกินลดลง 
  ตัวชี้วัด ๔.๒ การตายจากอุบัติเหตุทางถนนต่ํากวา ๑๘ คน ตอประชากรแสนคน 
  ตัวชี้วัด ๔.๓ ประชาชนเลนกีฬาและเขารวมกิจกรรมนันทนาการเพ่ิมข้ึน 
  ตัวชี้วัด ๔.๔ อัตราการฆาตัวตายสําเร็จตอประชากรแสนคนลดลง 
  ตัวชี้วัด ๔.๕ การคลอดในผูหญิงกลุมอายุ ๑๕ – ๑๙ ป ลดลง 
  ตัวชี้วัด ๔.๖ รายจายสุขภาพท้ังหมดไมเกินรอยละ ๕ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
  ตัวชี้วัด ๔.๗ ผูสูงอายุท่ีอาศัยในบานท่ีมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมเปนรอยละ ๒๐ 
 เปาหมายท่ี ๕ สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะ
สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน ส่ือมวลชน และภาคเอกชน 
  ตัวชี้วัด ๕.๑ ดัชนีครอบครัวอบอุนอยูในระดับดีข้ึน 
  ตัวชี้วัด ๕.๒ ประชากรอายุ ๑๓ ปข้ึนไปมีการปฏิบัติตามหลักคาสอนทางศาสนาเพ่ิมข้ึน 
  ตัวชี้วัด ๕.๓ ธุรกิจท่ีเปนวิสาหกิจเพ่ือสังคมเพ่ิมข้ึน 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 ๓.๑ ปรับเปล่ียนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 
 ๓.๑.๑ สงเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวท่ีเนนการฝกเด็กใหรูจักการพ่ึงพาตัวเอง มีความซ่ือสัตย มีวินัย มี
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ในรูปแบบของกิจกรรมท่ีเปนกิจวัตรประจาวัน และใหพอแมหรือ
ผูปกครองเปนแบบอยางท่ีดีใหเด็กสามารถเรียนรูและยึดถือเปนตนแบบในการดําเนินชีวิต 
 ๓.๑.๒ สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกหองเรียนท่ีสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความมี
วินัย จิตสาธารณะ รวมท้ังเรงสรางสภาพแวดลอมภายในและโดยรอบสถานศึกษาใหปลอดจากอบายมุขอยางจริงจัง 
 ๓.๑.๓ ปรับวิธีการเผยแผหลักศาสนาใหมุงชี้แนะแนวทางการดารงชีวิตตามหลักธรรมคําสอนท่ีเขาใจงาย 
สามารถนาไปปฏิบัติไดจริง นําไปสูการปลูกฝงคานิยมท่ีดีงาม 
 ๓.๑.๔ เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการมีสวนรวมจัดกิจกรรมสาธารณประโยชนจัดระเบียบทาง
สังคม และกําหนดบทลงโทษแกผูละเวนการปฏิบัติตามบรรทัดฐานในสังคม 
 ๓.๑.๕ จัดสรรเวลาและพ้ืนท่ีออกอากาศใหแกสื่อสรางสรรคท่ีสงเสริมการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและ
คานิยมอันดีโดยเฉพาะในชวงเวลาท่ีมีผูชมมากท่ีสุด และสงเสริมการใชเครือขายสังคมออนไลนสรางความรูความเขาใจ
ในบทบาท สิทธิ และหนาท่ีการเปนพลเมืองท่ีดี 
 ๓.๑.๖ ผลักดันใหมีการนาวัฒนธรรมการทางานท่ีพึงประสงคไปใชปฏิบัติจนใหเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญของ
คนในสังคมไทย อาทิ การตรงตอเวลา ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัยการทางานเปนทีม การเคารพในความ
คิดเห็นท่ีแตกตาง การทางานอยางกระตือรือรน 
 
 



๓๒ 
 

 ๓.๒ พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถในการดารงชีวิตอยางมีคุณคา 
  ๓.๒.๑ สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม 
  ๑) ใหความรูแกพอแมหรือผูดูแลเด็กในเรื่องการมีโภชนาการท่ีเหมาะสม วิธีการเลี้ยงดูเด็กท่ีจะ
กระตุนพัฒนาการเด็กในชวง ๐ – ๓ ปแรก รวมท้ังสนับสนุนใหแมเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางนอย ๖ เดือน 
  ๒) กําหนดมาตรการสรางความสมดุลระหวางชีวิตและการทางานใหพอแมสามารถเลี้ยงดูบุตรไดดวย
ตนเองท้ังการจูงใจใหสถานประกอบการจัดใหมีการจางงานท่ียืดหยุน รณรงคใหผูชายตระหนักและมีสวนรวมในการ
ทาหนาท่ีในบานและดูแลบุตรมากข้ึน 
  ๓) พัฒนาหลักสูตรการสอนท่ีอิงผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานท่ีเนนการพัฒนาทักษะสําคัญดานตางๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะดานความคิดความจํา 
ทักษะการควบคุมอารมณ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรูจักประเมินตนเองควบคูกับการยกระดับ
บุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีความพรอมท้ังทักษะ ความรู จริยธรรม และความเปนมืออาชีพ 
  ๔) สนับสนุนการผลิตสื่อสรางสรรคท่ีมีรูปแบบหลากหลายท่ีใหความรูในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย อาทิ ครอบครัวศึกษา อนามัยแมและเด็ก วิธีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม 
  ๕) ผลักดันใหมีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหครอบคลุมท้ังการพัฒนาทักษะการเรียนรูเนนการ
เตรียมความพรอมเขาสูระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยและการเตรียมทักษะการอยู
ในสังคมใหมีพัฒนาการอยางรอบดาน 
 ๓.๒.๒ พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีความคิดสรางสรรค มี
ทักษะการทางานและการใชชีวิตท่ีพรอมเขาสูตลาดงาน 
 ๑) ปรับกระบวนการเรียนรูท่ีสงเสริมใหเด็กมีการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงสอดคลองกับพัฒนาการของสมอง
แตละชวงวัย เนนพัฒนาทักษะพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีดานวิศวกรรมศาสตร ดานคณิตศาสตร ดานศิลปะ 
และดานภาษาตางประเทศ 
 ๒) สนับสนุนใหเด็กเขารวมกิจกรรมท้ังในและนอกหองเรียนท่ีเอ้ือตอการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง อาทิ การอาน การบาเพ็ญประโยชนทางสังคม การดูแลสุขภาพการทางานรวมกันเปนกลุม การ
วางแผนชีวิต 
 ๓) สรางแรงจูงใจใหเด็กเขาสูการศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาท่ีมุงการฝกทักษะอาชีพใหพรอมเขาสู
ตลาดงาน 
 ๓.๒.๓ สงเสริมแรงงานใหมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพท่ีเปนไปตามความตองการของตลาดงาน 
 ๑) พัฒนาศูนยฝกอบรมสมรรถนะแรงงานท่ีไดมาตรฐานตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงาน 
จัดทามาตรฐานอาชีพในอุตสาหกรรมเปาหมายท่ีมีศักยภาพ และใหมีการประเมินระดับทักษะของแรงงานบนฐาน
สมรรถนะ 
 ๒) เรงพัฒนาระบบขอมูลความตองการและการผลิตกาลังคนท่ีมีการบูรณาการระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
และสามารถนาไปใชคาดประมาณความตองการกาลังคนท่ีสอดคลองกับทิศทางตลาดงานในอนาคต 
 ๓) จัดตั้งศูนยบริการขอมูลและใหคาปรึกษาในการเปนผูประกอบการรายใหมและอาชีพอิสระท้ังการจัดหา
แหลงเงินทุนและการตลาดท่ีเหมาะสม และใหสถาบันการศึกษาจัดทาหลักสูตรระยะสั้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานและ
ทักษะท่ีจาเปนสาหรับแรงงานกลุมนี้ 
 ๔) สงเสริมใหสถาบันการเงินรวมกับสถานประกอบการกําหนดมาตรการการออมท่ีจูงใจแกแรงงานและ
กระตุนใหเกิดพฤติกรรมการออมอยางตอเนื่องเพ่ือความม่ันคงทางการเงินหลังเกษียณ 
 



๓๓ 
 

 ๓.๒.๔ พัฒนาศักยภาพของกลุมผูสูงอายุวัยตนใหสามารถเขาสูตลาดงานเพ่ิมข้ึน 
 ๑) จัดทาหลักสูตรพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกับวัย สมรรถนะทางกาย ลักษณะงาน และ
สงเสริมทักษะการเรียนรูในการทางานรวมกันระหวางรุน 
 ๒) สนับสนุนมาตรการจูงใจทางการเงินและการคลังใหผูประกอบการมีการจางงานท่ีเหมาะสมสําหรับ
ผูสูงอายุ 
 ๓) สนับสนุนชองทางการตลาด แหลงทุน และบริการขอมูลเก่ียวกับโอกาสในการประกอบอาชีพสําหรับ
ผูสูงอายุในชุมชน 
 ๓.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
  ๓.๓.๑ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมีขนาดและจานวนผูเรียนต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานใหมีการจัดทรัพยากรรวมกันใหมีขนาดและจํานวนท่ีเหมาะสมตามความจําเปนของพ้ืนท่ีและโครงสราง
ประชากรท่ีมีสัดสวนวัยเด็กลดลงอยางตอเนื่อง 
  ๓.๓.๒ ปรับหลักสูตรการผลิตครูท่ีเนนสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเปนครู เปนผูแนะนําและ
สามารถกระตุนการเรียนรูของผูเรียน สรางมาตรการจูงใจใหผูมีศักยภาพสูงเขามาเปนครู ปรับระบบประเมินวิทย
ฐานะทางวิชาชีพใหเชื่อมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน และสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเปนการพัฒนาสมรรถนะของครูอยางตอเนื่อง 
  ๓.๓.๓ พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ีสามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผูเรียนท้ังดาน
ทักษะ ความรู ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรูแตละระดับการศึกษา 
  ๓.๓.๔ สงเสริมมาตรการสรางแรงจูงใจใหสถานประกอบการขนาดกลางท่ีมีศักยภาพเขารวมระบบ
ทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สรางความรูความเขาใจใหกับผูประกอบการ ครูฝกหรือครูพ่ีเลี้ยงใหรวมวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน การฝกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผูเรียน 
  ๓.๓.๕ ขยายความรวมมือระหวางสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และ
ผูเชี่ยวชาญท้ังในและตางประเทศ พัฒนาสาขาวิชาท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานสูความเปนเลิศ การพัฒนางานวิจัย
ไปสูนวัตกรรม รวมท้ังขยายการจัดทําและการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะใหมากข้ึน 
  ๓.๓.๖ จัดทําสื่อการเรียนรูท่ีเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสและสามารถใชงานผานระบบอุปกรณสื่อสาร

เคลื่อนท่ีใหคนทุกกลุมสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก ท่ัวถึง ไมจากัดเวลาและสถานท่ี และใชมาตรการทางภาษีจูงใจให

ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอานและการเรียนรูท่ีมีคุณภาพและราคาถูก 

  ๓.๓.๗ ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต อาทิ พิพิธภัณฑ 

หองสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร โรงเรียนผูสูงอายุ รวมท้ังสงเสริมใหมีระบบการจัดการความรูท่ีเปนภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 
 

 ๓.๔ ลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ 
  ๓.๔.๑ พัฒนาใหคนมีความรูในการดูแลสุขภาพ มีจิตสํานึกสุขภาพท่ีดี และมีการคัดกรองพฤติกรรม
สุขภาพดวยตนเองผานชองทางการเรียนรูท่ีหลากหลาย จัดบริการใหคําปรึกษา ดานสุขภาพจิตท่ีเขาถึงไดงาย และ
กํากับควบคุมการเผยแพรชุดขอมูลสุขภาพท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ 
  ๓.๔.๒ สงเสริมใหคนมีกิจกรรมทางสุขภาพท่ีเหมาะสมกับวัยท้ังรูปแบบการออกกาลังกายโภชนาการ
ท่ีเหมาะสม และสนับสนุนใหชุมชนมีการบริหารจัดการพ้ืนท่ีสาธารณะ สิ่งอานวยความสะดวกเพ่ือการออกกําลังกาย
และการเลนกีฬา 



๓๔ 
 

  ๓.๔.๓ ปรับปรุงมาตรการดานกฎหมายและดานภาษีท่ีสงเสริมผูประกอบการใหมีนวัตกรรมการผลิต
อาหารและเครื่องดื่มท่ีเปนประโยชนตอสุขภาพและเปนทางเลือกแกผูบริโภคการติดฉลากโภชนาการบนบรรจุภัณฑ
อาหารท่ีเขาใจงาย รวมท้ังควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธผลิตภัณฑท่ีมีผลเสียตอสุขภาพ 
  ๓.๔.๔ ผลักดันใหมีกลไกการประเมินผลกระทบสุขภาพในการจัดทานโยบายสาธารณะตามแนวคิด
ทุกนโยบายหวงใยสุขภาพท่ีเชื่อมโยงตั้งแตนโยบายระดับชาติ พ้ืนท่ี และชุมชนท่ีจะนาไปสูการสรางสภาพแวดลอมให
เอ้ือตอการมีสุขภาพดี 
  ๓.๔ .๕ สงเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนผานการสื่อสารสาธารณะท่ีเหมาะสมตาม

กลุมเปาหมายใหมีการปรับพฤติกรรมท่ีจะลดการเกิดอุบัติเหตุท้ังตอตนเองและผูอ่ืน รวมท้ังมีการบริหารจัดการความ

เสี่ยงดานความปลอดภัยทางถนนอยางเปนระบบ 

 ๓.๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังดานสุขภาพ 
  ๓.๕.๑ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรรวมกันระหวางสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนท่ีสุขภาพ
ในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการท้ังดานบุคลากร ครุภัณฑทางการแพทย และโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเชื่อมโยงบริการ
ตั้งแตระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิเขาดวยกันอยางไมมีอุปสรรค พรอมพัฒนาระบบสงตอและระบบการแพทย
ฉุกเฉินท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๕.๒ จัดทาแนวทางการรับภาระคาใชจายรวมกันท้ังภาครัฐและผูใชบริการตามเศรษฐานะท่ี
คํานึงถึงความเปนธรรมและการเขาถึงบริการสุขภาพท่ีจําเปนของกลุมผูมีรายไดนอย โดยพิจารณาถึงความเปนไปได
ทางการคลังของประเทศ 
  ๓.๕.๓ พัฒนาระบบประกันสุขภาพของแรงงานตางชาติและนักทองเท่ียวใหสามารถใชบริการ
สุขภาพท่ีมีคุณภาพและมีการควบคุมการใชบริการอยางเหมาะสม โดยไมกระทบตอความม่ันคงของประเทศท้ังในดาน
การคลังและสาธารณสุข 
  ๓.๕.๔ บูรณาการระบบขอมูลสารสนเทศของแตละระบบหลักประกันสุขภาพใหเกิดความเปน

เอกภาพท้ังเรื่องสิทธิประโยชน การใชบริการ งบประมาณการเบิกจาย และการติดตามประเมินผล 

 ๓.๖ พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
  ๓.๖.๑ ผลักดันใหมีกฎหมายการดูแลระยะยาวสาหรับผูสูงอายุครอบคลุมการจัดบริการท้ังภาครัฐ 
เอกชน ภาคประชาสังคม และระบบการเงินการคลัง 
  ๓.๖.๒ พัฒนาใหมีระบบการดูแลระยะกลางท่ีจะรองรับผูท่ีจําเปนตองพักฟนกอนกลับบานให
เชื่อมโยงกับระบบการดูแลระยะยาว และสงเสริมธุรกิจบริการดูแลระยะยาวท่ีไดมาตรฐานสาหรับผูสูงอายุท่ีอยูใน
ภาวะพ่ึงพิงในเขตเมือง รวมท้ังศึกษารูปแบบการคลังท่ีเปนระบบประกันการดูแลระยะยาว 
  ๓.๖.๓ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งอานวยความสะดวกในการใชชีวิตประจําวันท่ีเหมาะสมกับ
ผูสูงอายุ และพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทยในการสงเสริมและฟนฟูสุขภาพในกลุมผูสูงอายุ เทคโนโลยีเพ่ือปองกัน
การบาดเจ็บและติดตามการบําบัดรักษา 
  ๓.๖.๔ สงเสริมการพัฒนาเมืองท่ีเปนมิตรกับผูสูงอายุท้ังระบบขนสงสาธารณะ อาคารสถานท่ี พ้ืนท่ี
สาธารณะ และท่ีอยูอาศัยใหเอ้ือตอการใชชีวิตของผูสูงอายุและทุกกลุมในสังคม 
 

 ๓.๗ ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง 
  ๓.๗.๑ สรางสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเอ้ือตอการสรางความเขมแข็งของครอบครัวท้ังการใชสื่อเพ่ือ
เสริมสรางคุณคาตอครอบครัว พัฒนานวัตกรรมเพ่ือชวยสื่อสารระหวางสมาชิกในครอบครัวสรางพ้ืนท่ีใหครอบครัวได



๓๕ 
 

ใชเวลารวมกัน สรางเครือขายความสัมพันธระหวางบานและโรงเรียนผานกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธระหวางเด็ก ครู 
ผูปกครอง 
  ๓.๗.๒ กําหนดมาตรการดูแลครอบครัวเปราะบางใหสามารถดูแลสมาชิกไดอยางเขมแข็งท้ังเรื่องการ
ประกอบอาชีพ การเขาถึงบริการภาครัฐ และการพัฒนาระบบติดตามเพ่ือใหความชวยเหลือตลอดจนการใหผูสูงอายุ
หรือผูมีประสบการณสาขาวิชาชีพตางๆ ในชุมชนรวมเปนผูดูแลสมาชิกในครอบครัวเปราะบาง 
  ๓.๗.๓ สงเสริมสถาบันการศึกษาใหเปนแหลงบริการความรูทางวิชาการท่ีทุกคนสามารถเขาถึงได มี
การเผยแพรงานวิจัยสูสาธารณะ รวมท้ังสนับสนุนใหมีการทาวิจัยรวมกับชุมชนในการแกปญหาและตอบโจทยการ
พัฒนาในพ้ืนท่ี 
  ๓.๗.๔ สงเสริมผูเผยแผศาสนาใหประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีตามคาสอนของแตละศาสนา 
และเรงฟนศรัทธาใหสถาบันศาสนาเปนศูนยรวมจิตใจและท่ียึดเหนี่ยวของคนในสังคม 
  ๓.๗.๕ สงเสริมใหผูผลิตสื่อนาเสนอขอมูลขาวสารท่ีเปนขอเท็จจริงและอยูบนหลักจรรยาบรรณ

สื่อมวลชน รวมท้ังสรางกระแสเชิงบวกในการสรางสรรคและลดความขัดแยงในสังคม 

  ๓.๗.๖ สรางมาตรการจูงใจใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการลงทุนพัฒนาดานสังคมในรูปแบบใหมๆ ท่ี

เปนนวัตกรรมสังคม อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือชุมชน การออกพันธบัตรเพ่ือการพัฒนาสังคมตลาดหลักทรัพยเพ่ือ

สังคม วิสาหกิจเพ่ือสังคม สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู 
 

๔. แผนรองรับ 
  ๔.๑ รางแผนยุทธศาสตรชาติดานเด็กปฐมวัย (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  ๔.๒ รางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาการอนามัยการเจริญพันธแหงชาติ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙) 
  ๔.๓ ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศในชวงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี
สอง(พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) 
  ๔.๔ รางแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔) 
  ๔.๕ รางแผนแมบทสงเสริมวัฒนธรรมการอานสูสังคมแหงการเรียนรูของไทย (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  ๔.๖ รางแผนแมบทดานแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  ๔.๗ แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๖๔) 
  ๔.๘ รางแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) 
  ๔.๙ แผนยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓) 
  ๔.๑๐ รางแผนปฏิบัติการบูรณาการยุทธศาสตรการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอในประเทศไทยท่ี
ตอบสนองตอ ๙ เปาหมาย (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๘) 
  ๔.๑๑ รางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันครอบครัว (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) 
  ๔.๑๒ รางยุทธศาสตรการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 

๕. แผนงานโครงการสําคัญ 
 ๕.๑ แผนงานการลงทุนพัฒนาเพ่ิมศักยภาพเด็กปฐมวัย 
  ๕.๑.๑ สาระสําคัญ มุงเนนการสรางเด็กปฐมวัยใหเปนพลเมืองรุนใหมท่ีมีพัฒนาการท่ีสมวัยท้ัง
ทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม โดยสรางเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการในเรื่อง  
  ๑) กําหนดนโยบาย/มาตรการท่ีเอ้ือใหครอบครัวสามารถดูแลเด็กไดอยางเต็มศักยภาพ โดยมี
มาตรการจูงใจท่ีเอ้ือใหภาครัฐและภาคเอกชนจัดรูปแบบการทํางานท่ียืดหยุนตอการเลี้ยงดูบุตร มีการจัดมุมนมแมและ
อุปกรณจัดเก็บท่ีถูกสุขลักษณะ  



๓๖ 
 

  ๒) ยกระดับคุณภาพบุคลากรและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยกําหนดใหมีบุคลากรครูและพ่ีเลี้ยง
ท่ีสําเร็จการศึกษาสาขาดานปฐมวัยหรือดานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาการเด็กในทุกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กําหนด
หลักสูตรการดูแลเด็กปฐมวัยท่ีสงเสริมพัฒนาการเด็กเชื่อมโยงกับการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม จัดทํากลไกการ
ประกันคุณภาพท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันของประเทศในการประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
  ๓) การจัดสภาพแวดลอมภายในชุมชน โดยมีการกําหนดพ้ืนท่ีกิจกรรมสรางสรรคท้ังในดาน
วิทยาศาสตร ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี กีฬา แหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมพ้ืนท่ีสีเขียวหรือสนามเด็กเลนภายในชุมชนท่ี
ปลอดภัยและเอ้ือตอการจัดประสบการณการเรียนรู รวมถึงจัดระบบสาธารณูปโภคในชุมชนท่ีจะอานวยความสะดวก
ใหครอบครัวและเด็กสามารถออกมาทากิจกรรมรวมกันกับชุมชน  
  ๔) ออกกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยศึกษาและผลักดันพระราชบัญญัติท่ี
รองรับการบูรณาการการทํางานเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  ๕.๑.๒ หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย กระทรวงศึกษาธิการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  ๕.๑.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 

 ๕.๒ แผนงานการสรางความอยูดีมีสุขและความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 
  ๕.๒.๑ สาระสําคัญ เนนบูรณาการการขับเคลื่อนการทางานในระดับพ้ืนท่ี ผานกระบวนการทํางาน
ระหวางศูนยพัฒนาครอบครัวชุมชนรวมกับหนวยงานตางๆ ในพ้ืนท่ี เชน สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษยจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถาบันการศึกษา สถานบริการสาธารณสุข เปนตนโดยมีการดําเนินการท่ี
สําคัญ ไดแก  
  ๑) การพัฒนาระบบฐานขอมูลครอบครัวในพ้ืนท่ีสาหรับนํามาใชวิเคราะหลักษณะครอบครัว สภาพ
ปญหา และการวางแผนในการแกไขปญหาครอบครัวท่ีเหมาะสมกับบริบทของครอบครัวแตละรูปแบบ  
  ๒) การจัดกิจกรรมและเปดพ้ืนท่ีสาธารณะในชุมชนใหครอบครัวมีสวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกัน
และเสริมสรางความสัมพันธท่ีดีในครอบครัว เปดเวทีใหเด็กแสดงความสามารถท้ังในศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือสราง
จิตสํานึกและภูมิใจในความเปนไทย  
  ๓) การสอดแทรกการเรียนรูดานครอบครัวศึกษาแกเด็กในวัยเรียน โดยสงเสริมใหครอบครัวเขามามี
สวนรวมกับสถาบันการศึกษาในการออกแบบหลักสูตรการเรียนรู จัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู และวางแผนใน
การจัดการและแกไขปญหาใหกับเด็ก 
  ๕.๒.๒ หนวยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เครือขายศูนยพัฒนาครอบครัวชุมชน 
  ๕.๒.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 

 ๕.๓ แผนงานการลดพฤติกรรมเส่ียงทางสุขภาพอยางเปนองครวม 
  ๕.๓.๑ สาระสําคัญ บูรณาการดําเนินงานระหวางภาคสวนท่ีเก่ียวของเพ่ือกอใหเกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของคนไทยใหเหมาะสมกับการมีสุขภาวะท่ีดี โดยมีแนวทางการดาเนินงานประกอบดวย  
  ๑) สรางทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพและการสงเสริมการเรียนรูวิธีการบริโภคอยางถูกหลัก 
โภชนาการ โดยกําหนดใหความรอบรูในการดูแลสุขภาพเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน และ
สนับสนุนการสื่อสารสาธารณะใหประชาชนมีความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑท่ีสงผลดี/ผลเสียตอสุขภาพ และการตรวจคัด
กรองพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพดวยตนเอง ผานชองทางท่ีเขาถึงงายและกระตุนความสนใจ 



๓๗ 
 

  ๒) สงเสริมการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดี โดยการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ
ระบบบริการสาธารณะใหเอ้ือตอการเปนเมืองสุขภาพดีและสนับสนุนใหบริษัท/องคกรทุกภาคสวนจัดพ้ืนท่ีและ
กิจกรรมสงเสริมการออกกาลังกาย  
  ๓) สงเสริมการผลิตและบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑท่ีสงผลดีตอสุขภาพ โดยสงเสริม
มาตรการใหแรงจูงใจทางภาษีแกผูผลิตอาหาร ผูจาหนาย และรานอาหาร จัดบริการอาหารสุขภาพผักและผลไมปลอด
สารพิษเพ่ือเปนทางเลือกใหแกผูบริโภคและการใหเงินอุดหนุนแกเกษตรกรท่ีปลูกพืชผักผลไมเกษตรอินทรีย 
  ๕.๓.๒ หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสถานประกอบการภาคเอกชน 
  ๕.๓.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

 ๕.๔ แผนงานการยกระดับศูนยฝกอบรมแรงงานเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต 
 ๕.๔.๑ สาระสําคัญ ยกระดับศูนยฝกอบรมเพ่ือสรางสมรรถนะแรงงานตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝมือแรงงานเพ่ือสรางแหลงพัฒนาแรงงานใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงาน
ใหกับแรงงานท่ีไมผานการทดสอบใหมีแหลงอบรมเพ่ิมเติม และแรงงานท่ีตองการพัฒนาทักษะเพ่ิมเติม รวมถึงแรงงาน
ท่ีตองการเปลี่ยนสายอาชีพ ใหมีความรู ทักษะ และคุณลักษณะไดมาตรฐานตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 
โดยบูรณาการการทางานรวมกันระหวางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน ศูนย
ทดสอบ สถานศึกษา และสถาบันฝกอบรมท้ังในและนอกสถานประกอบการท่ีมีศักยภาพ เพ่ือใหแรงงานมีโอกาสใน
การพัฒนาทักษะ ตามศักยภาพและความตองการของตนในลักษณะการเก็บหนวยกิตการเรียนรูเพ่ือใหเกิดการพัฒนา
ตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
  ๕.๔.๒ หนวยงานดําเนินการหลัก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน สถาบันฝกอบรม 
  ๕.๔.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 

 ๕.๕ แผนงานการสรางสภาพแวดลอมใหเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 
  ๕.๕.๑ สาระสําคัญ มุงเนนการพัฒนาพ้ืนท่ีแหลงเรียนรูใหมีชีวิต ทันสมัย มีคุณภาพและได
มาตรฐานสากลเพ่ือดึงดูดใหคนทุกชวงวัยเกิดความสนใจเขาไปเรียนรูและมีสวนรวมในการทํากิจกรรมมีการศึกษาและ
พัฒนาแหลงเรียนรูรูปแบบใหมๆ ท่ีจะชวยเพ่ิมพูนศักยภาพคนไทยใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เชน 
หองสมุดเสมือน (Virtual Library) ศูนยศึกษาบันเทิง (Edutainment Center)เปนตน การสงเสริมการอานการเรียนรู
ผานบริการหองสมุดในภูมิภาคท่ีทันสมัย สรางโอกาสใหกลุมเด็กเยาวชนสามารถเขาถึงบริการไดอยางมีคุณภาพ 
สะดวกและรวดเร็ว จัดใหมีเครือขายอุทยานการเรียนรูในระดับจังหวัดและภูมิภาค รวมท้ังประสานความรวมมือกับ
ภาคีเครือขายในชุมชนเพ่ือพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ินใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูประวัติศาสตรวัฒนธรรมดวยรูปแบบท่ี
ทันสมัย 
  ๕.๕.๒ หนวยงานดําเนินการหลัก กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถาบันการศึกษา สํานักงานบริหารและพัฒนาองค
ความรู (องคการมหาชน) 
  ๕.๕.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
 

 การพัฒนาในชวงท่ีผานมาทาใหสังคมไทยกาวหนาไปในหลายดาน ท้ังการสรางความม่ันคงดานอาชีพและ
รายไดท่ีทาใหจานวนคนยากจนลดลง บริการทางการศึกษาและสาธารณสุขขยายท่ัวถึงมากข้ึน อยางไรก็ดีการ
แกปญหาความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรมนับวามีความคืบหนาชา และยังเปนปญหาทาทายในหลายดาน ท้ัง



๓๘ 
 

ความแตกตางของรายไดระหวางกลุมประชากร ความแตกตางของคุณภาพการบริการภาครัฐโดยเฉพาะในพ้ืนท่ี
หางไกลและในกลุมผูดอยโอกาสท่ีไดรับบริการท่ีคุณภาพต่ํากวา รวมท้ังขอจํากัดในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของ
กลุมผูดอยโอกาสและกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล นอกจากนั้นยังมีเง่ือนไข/ปจจัยเสี่ยงหลายประการท่ีอาจจะสงผลให
ความเหลื่อมลาในสังคมไทยรุนแรงข้ึนได อาทิ การเปนสังคมผูสูงวัยของประเทศไทยซ่ึงจํานวนประชากรวัยแรงงาน
ลดลง ภาระพ่ึงพิงตอวัยแรงงานสูงข้ึนจากภาระเลี้ยงดูท้ังเด็กและผูสูงอายุทําใหมีขอจํากัดในการออมเพ่ืออนาคต
ประกอบกับบางกลุมยังขาดความรูความเขาใจเรื่องการเงินและการออม ซ่ึงอาจกลายเปนผูสูงวัยท่ียากจนในอนาคตได 
นอกจากนั้นความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีเอ้ือประโยชนตอผูท่ีสามารถเขาถึงซ่ึงสวนใหญเปนกลุมท่ีมีทักษะสูงทําให
สามารถไดรับผลตอบแทนสูงข้ึนและท้ิงหางจากผูท่ีขาดทักษะและไมสามารถเขาถึงเทคโนโลยีได ขณะท่ีเดียวกัน
เทคโนโลยีก็สามารถทําใหผูท่ีอยูหางไกลสามารถเขาถึงการศึกษา ความรู และบริการสาธารณสุขได ซ่ึงเปนประเด็นทา
ทายท่ีตองเรงพัฒนาและแกไขปญหาความเหลื่อมลาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ เพ่ือไมใหปญหาความเหลื่อมล้ํา
เปนขอจํากัดตอการพัฒนาไปสูการเปนประเทศท่ีมีรายไดสูง โดยจําเปนตองมีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยาง
บูรณาการเปนองครวมท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ตลอดจนการพัฒนาภาคและเมืองและการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ดังนั้น การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคมไทยจาเปนตองอาศัยการพัฒนาในยุทธศาสตร
อ่ืนๆ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มาเปนพลังรวมและสนับสนุนการพัฒนา อาทิ ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืนท่ีจะเปนชองทางใหชุมชนและผูใชแรงงานไดมีศักยภาพและโอกาสไดรับ
ประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจ ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนท่ีเนนการ
บริหารจัดการท่ีดินใหมีการกระจายการถือครองท่ีดินอยางเปนธรรมยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐท่ีจะชวย
สรางความเปนธรรมในสังคม ปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและสรางธรรมาภิบาลในสังคมไทย และยุทธศาสตรการ
พัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ีจะชวยกระจายความเจริญและรายไดไปสูพ้ืนท่ี 
 

 สําหรับยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมลาในชวง ๕ ปตอจากนี้ ไดใหความสําคัญกับ
การดําเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมใหท่ัวถึงโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษาและสาธารณสุข รวมท้ังการ
ปดชองวางการคุมครองทางสังคมในประเทศไทยซ่ึงเปนการดาเนินงานตอเนื่องจากท่ีไดขับเคลื่อนและผลักดันในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และมุงเนนมากข้ึนในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและการใชนโยบายแรงงานท่ีสนับสนุนการ
เพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสรางรายไดสูงข้ึน และการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งการ
สนับสนุนในเรื่องการสรางอาชีพ รายได และใหความชวยเหลือท่ีเชื่อมโยงการเพ่ิมผลิตภาพสาหรับประชากรกลุมรอย
ละ ๔๐ รายไดต่ําสุด ผูดอยโอกาส สตรี และผูสูงอายุอาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดยอม 
วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคมการพัฒนาองคกรการเงินฐานรากและการเขาถึงเงินทุนเพ่ือสรางอาชีพ และการ
สนับสนุนการเขาถึง ปจจัยการผลิตคุณภาพดีท่ีราคาเปนธรรม เปนตน และในขณะเดียวกันก็ตองเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใชงบประมาณเชิงพ้ืนท่ีและบูรณาการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ํา 
 

๑. วัตถุประสงค 
 ๑.๑ เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกกลุมประชากรรอยละ ๔๐ ท่ีมีรายไดต่ําสุด 
 ๑.๒ เพ่ือใหคนไทยทุกคนเขาถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพไดอยางท่ัวถึง 
 ๑.๓ เพ่ือสรางความเขมแข็งใหชุมชน 
 

๒. เปาหมายและตัวช้ีวัด 
 เปาหมายท่ี ๑ ลดปญหาความเหล่ือมลาดานรายไดของกลุมคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมท่ีแตกตางกัน 
และแกไขปญหาความยากจน 
 ตัวชี้วัด ๑.๑ รายไดเฉลี่ยตอหัวของกลุมประชากรรอยละ ๔๐ ท่ีมีรายไดต่ําสุดเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ ๑๕ ตอป 



๓๙ 
 

 ตัวชี้วัด ๑.๒ คาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ดานรายไดลดลงเหลือ ๐.๔๑ เม่ือสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
 ตัวชี้วัด ๑.๓ การถือครองสินทรัพยทางการเงินของกลุมประชากรรอยละ ๔๐ ท่ีมีรายไดต่ําสุดเพ่ิมข้ึน 
 ตัวชี้วัด ๑.๔ สัดสวนประชากรท่ีอยูใตเสนความยากจนลดลงเหลือรอยละ ๖.๕ ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ 
 ตัวชี้วัด ๑.๕ สัดสวนหนี้สินตอรายไดท้ังหมดของครัวเรือนของกลุมครัวเรือนท่ียากจนท่ีสุด ลดลง 
 เปาหมายท่ี ๒ เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
 ตัวชี้วัด ๒.๑ อัตราการเขาเรียนสุทธิ (ท่ีปรับปรุง) ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเทากับรอยละ ๙๐โดยไมมี
ความแตกตางระหวางกลุมนักเรียน/นักศึกษาท่ีครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหวางพ้ืนท่ี 
 ตัวชี้วัด ๒.๒ สัดสวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผานเกณฑคะแนนรอยละ ๕๐ มีจํานวน
เพ่ิมข้ึน และความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหวางพ้ืนท่ี และภูมิภาคลดลง 
 ตัวชี้วัด ๒.๓ สัดสวนแรงงานนอกระบบท่ีอยูภายใตประกันสังคม (ผูประกันตนตามมาตรา ๔๐) และท่ีเขารวม
กองทุนการออมแหงชาติตอกาลังแรงงานเพ่ิมข้ึน 
 ตัวชี้วัด ๒.๔ ความแตกตางของสัดสวนบุคลากรทางการแพทยตอประชากรระหวางพ้ืนท่ีลดลง 
 ตัวชี้วัด ๒.๕ การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุมประชากรท่ีมีฐานะยากจนเพ่ิมข้ึน 
 

 เปาหมายท่ี ๓ เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง เพ่ือใหชุมชนพ่ึงพาตนเอง
และไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากข้ึน 
 ตัวชี้วัด ๓.๑ สัดสวนครัวเรือนท่ีเขาถึงแหลงเงินทุนเพ่ิมข้ึน 
 ตัวชี้วัด ๓.๒ ดัชนีชุมชนเขมแข็งเพ่ิมข้ึนในทุกภาค 
 ตัวชี้วัด ๓.๓ มูลคาสินคาชุมชนเพ่ิมข้ึน 
 

๓. แนวทางการพัฒนา 
 ๓.๑ เพ่ิมโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ ๔๐ ท่ีมีรายไดต่ําสุดใหสามารถเขาถึงบริการท่ีมี
คุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ท้ังในดานการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน การไดรับขยายการคุมครองทางสังคม (Social 
Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ท่ีเหมาะสมอยางท่ัวถึงและเปนธรรม และการพัฒนาทักษะฝมือเพ่ือประกอบ
อาชีพและยกระดับรายได โดย 
  ๓.๑.๑ ขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหแกเด็กและเยาวชนท่ีดอยโอกาสทาง
การศึกษาอยางตอเนื่องโดยไมถูกจากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนท่ี และสภาพรางกาย การดูแลนักเรียน
ยากจนท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีหางไกลท่ีครอบคลุมตั้งแตการสรางรายไดของครัวเรือน การสนับสนุนคาเดินทางไปยัง
สถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการใหเงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนของ สพฐ. ใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และการใหทุนการศึกษาตอระดับสูง เพ่ือปองกันไมใหเด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน 
  ๓.๑.๒ จัดบริการดานสุขภาพใหกับประชากรกลุมเปาหมายฯ ท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล โดยรัฐจัดใหมี
กลไกชวยเหลือและสนับสนุนสวัสดิการชุมชนท่ีครอบคลุมการใหความชวยเหลือดานคาใชจายท่ีจําเปนเพ่ือให
ประชากรกลุมเปาหมายฯ เขาถึงบริการจากสถานพยาบาลของรัฐในพ้ืนท่ีได อาทิ คาใชจายการเดินทางไป
สถานพยาบาล รวมท้ังจัดใหมีบริการดานสุขภาพเชิงรุกท้ังในดานการใหคาปรึกษา การควบคุมและปองกันกลุมเสี่ยงท่ี
จะเกิดปญหาเรื้อรังตอสุขภาพ และการสงเสริมดานสุขอนามัย 
  ๓.๑.๓ สรางโอกาสในการมีท่ีดินทํากินของตนเองและยกระดับรายได โดยรัฐเขาไปสนับสนุนการมี
ท่ีดินทํากินอยางยั่งยืนในรูปแบบท่ีครบวงจร ตั้งแตการจัดสรรท่ีดินทํากินอยางมีเง่ือนไขเพ่ือปองกันการเปลี่ยนมือผู
ไดรับการจัดสรรท่ีดินใหแกกลุมคนจนในภาคเกษตรท่ีไรท่ีดินทํากิน การพัฒนาทักษะความชํานาญ การจัดสรรเงินทุน



๔๐ 
 

เพ่ือประกอบอาชีพอยางท่ัวถึง การขยายโอกาสในการเขาถึงขาวสาร สารสนเทศและองคความรูในการประกอบอาชีพ
และการสนับสนุนดานการตลาด ตลอดจนสงเสริมทักษะการบริหารเงินเพ่ือใหสามารถจัดการรายได เงินทุน และ
หนี้สินอยางมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารท่ีดินเพ่ือเปนกลไกท่ีทาใหเกิดการกระจายการถือครอง
ท่ีดิน ท่ีจะชวยใหเกษตรกร กลุมเกษตร ผูยากจน ไดมีท่ีดินทํากินและมีท่ีอยูอาศัย 
  ๓.๑.๔ กําหนดนโยบายการคลังเพ่ือลดความเหล่ือมลาในสังคมและเอ้ือประโยชนตอกลุมคนท่ีมี
รายไดนอยใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยเพ่ิมการจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพยสิน และปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีท่ี
มีประสิทธิภาพเพ่ือใหสามารถจัดเก็บภาษีไดอยางท่ัวถึงและเปนธรรม ตลอดจนปรับโครงสรางการจัดสรรงบประมาณ
รายจายภาครัฐ โดยใหความสําคัญกับการจัดสรรงบประมาณเชิงบูรณาการและเชิงพ้ืนท่ีท่ีมีการกําหนดเปาหมายเพ่ือ
ลดความยากจนและลดความเหลื่อมลาในสังคมควบคูไปกับเปาหมายทางเศรษฐกิจ 
  ๓.๑.๕ เพ่ิมการจัดสวัสดิการสังคมใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ ๔๐ ท่ีมีรายไดต่ําสุด
อยางเพียงพอและเหมาะสม อาทิ เพ่ิมเบี้ยคนพิการและเบี้ยยังชีพผูสูงอายุท่ียากจนใหเพียงพอท่ีจะดํารงชีพได 
สนับสนุนการจัดหาท่ีอยูอาศัยและระบบสาธารณูปโภคใหกับประชากรกลุมเปาหมายเพ่ือแกปญหาชุมชนแออัดใน
เมืองสนับสนุนชุมชนใหมีการจัดบริการตามความจําเปนสาหรับผูสูงอายุ 
  ท้ังนี้ จะตองมีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลกับการจัดบริการภาครัฐ โดยเชื่อมโยงฐานขอมูลของ

หนวยงานราชการท้ังหมดและรวมใชประโยชนจากระบบฐานขอมูลดังกลาว ในการกําหนดเปาหมายคนจนคนเกือบ

จน และกลุมประชากรรอยละ ๔๐ ท่ีมีรายไดต่ําสุด เพ่ือใหสามารถระบุประชากรกลุมเปาหมายไดอยางชัดเจนเปน

รูปธรรม 

 ๓.๒ กระจายการใหบริการภาครัฐท้ังดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพใหครอบคลุม
และท่ัวถึง ตลอดจนปรับปรุงปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ รวมท้ังกฎหมาย กฎ ระเบียบใหเกิดการแขงขันท่ีเปนธรรม 
เพ่ือใหประชากรทุกกลุมมีโอกาสเขาถึงบริการของรัฐและทรัพยากรอยางเทาเทียมกันสามารถพัฒนาศักยภาพและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน โดย 
  ๓.๒.๑ สงเสริมใหมีการกระจายการบริการดานการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหมีความเทาเทียมกันมากข้ึน
ระหวางพ้ืนท่ี โดย  
  (๑) สรางแรงจูงใจใหบุคลากรครูมีการกระจายตัวอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนท้ังมาตรการท่ีเปนตัว
เงินและไมใชตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบานพักครู เสนทางความกาวหนาทางอาชีพท่ีชัดเจนเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาครู  
  (๒) สรางระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยนาผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน 
  (๓) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใชโครงขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
ชวยเหลือโรงเรียนท่ีอยูหางไกลและขาดแคลนครูผูสอน 
  ๓.๒.๒ บริหารจัดการการใหบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ผานการพัฒนา
ระบบสงตอผูปวยตั้งแตระดับชุมชนไปสูระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนควบคูไปกับ
บริหารจดัการการใหบริการระบบควบคุมโรคท่ีมีคุณภาพ พรอมท้ังนาเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารมาใชในการแกปญหาการขาดแคลนแพทยเฉพาะทางในพ้ืนท่ีหางไกล 
  ๓.๒.๓ เรงรณรงคและประชาสัมพันธใหแรงงานนอกระบบตระหนักถึงประโยชนของการสราง
หลักประกันในวัยเกษียณและประโยชนจากระบบประกันสังคม รวมถึงการขยายความครอบคลุมของสวัสดิการดาน
การจัดหาท่ีอยูอาศัยใหแกผูมีรายไดนอยเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงไดในทุกพ้ืนท่ี 



๔๑ 
 

  ๓.๒.๔ สงเสริมและจัดหาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมใหประชากรกลุมตางๆ โดยเฉพาะกลุมเด็ก-
เยาวชน สตรี ผูพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสทางสังคม เพ่ือใหเขาถึงบริการของรัฐและโอกาสทางสังคมไดอยางเทา
เทียม รวมถึงการไดรับการพัฒนาทักษะใหสามารถประกอบอาชีพและมีรายไดตามศักยภาพและความเหมาะสมของ
แตละบุคคล พรอมท้ังสงเสริมบทบาทของกลุมขางตนใหมีสวนรวมในการบริหารและการตัดสินใจท้ังในระดับชาติและ
ระดับทองถ่ินเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
  ๓.๒.๕ ปรับปรุงปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ รวมท้ังกฎหมาย กฎ ระเบียบใหเกิดการแขงขันท่ีเปนธรรม 
อาทิ การปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการผูกขาดทางการคา การปรับปรุงสิทธิประโยชนทางภาษีของธุรกิจขนาดเล็ก-
กลางใหเหมาะสมและไมดอยกวาของธุรกิจขนาดใหญ สงเสริมการดาเนินธุรกิจท่ีรับผิดชอบตอสังคม (Corporate 
Social Responsibility) และผลักดันการบังคับใชและปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการคุมครองผูบริโภคใหทันตอ
รูปแบบสินคาและบริการท่ีเปลี่ยนไป 
 

 ๓.๓ เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความเขมแข็งการเงินฐานราก
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได มีสิทธิในการจัดการทุน ท่ีดินและ
ทรัพยากรภายในชุมชม โดย 
  ๓.๓.๑ สรางและพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงในชุมชนใหมีขีดความสามารถในการสรางแรงบันดาล
ใจใหเกิดความเชื่อม่ัน ศรัทธา มีจุดยืนทางความคิด มีธรรมาภิบาลในการบริหารและพัฒนาชุมชนสงเสริมการรวมกลุม
และสรางจิตสานึกใหชุมชนพ่ึงพาตนเอง รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุน 
  ๓.๓.๒ สงเสริมใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัย และการถายทอดองคความรูใน
ชุมชนเพ่ือนาไปสูการแกไขปญหาในพ้ืนท่ีและการตอยอดองคความรูไปสูเชิงพาณิชย รวมท้ังสงเสริมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสรางการจัดการความรูในชุมชน 
  ๓.๓.๓ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยสงเสริมการประกอบอาชีพของผูประกอบการระดับชุมชน การ
สนับสนุนศูนยฝกอาชีพชุมชน การสงเสริมการเชื่อมตอระหวางเครือขายอุตสาหกรรม ( Cluster)ในพ้ืนท่ีกับเศรษฐกิจ
ชุมชนการสรางความรวมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการรวมกันพัฒนาความรูในเชิงทฤษฎีและสามารถ
นาไปประยุกตใชในทางปฏิบัติเพ่ือสรางศักยภาพใหกับชุมชนในการประกอบธุรกิจการสนันสนุนการประกอบธุรกิจ
แบบวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงการสงเสริมการทองเท่ียวทองถ่ินและการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในชุมชนท่ีมีแหลง
ทองเท่ียว 
  ๓.๓.๔ สนับสนุนการใหความรูในการบริหารจัดการทางการเงินแกชุมชนและครัวเรือนการปรับ
องคกรการเงินของชุมชนใหทาหนาท่ีเปนสถาบันการเงินในระดับหมูบานตําบลท่ีทาหนาท่ีท้ังการใหกูยืมและการออม 
และจัดตั้งโครงขายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณเปนแมขาย 
  ๓.๓.๕ สนับสนุนชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการ บริการ และการจัดการทรัพยากรในชุมชน 
ในลักษณะเปนหุนสวนกับหนวยงานภาครัฐ อปท. ในการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน โดยเปดรับสมาชิกทุกคนใน
ทองถ่ินโดยไมเลือกปฏิบัติ ผลักดัน พ.ร.บ. โฉนดชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีการบริหารจัดการและใชประโยชนจากท่ีดินและ
ทรัพยากรในพ้ืนท่ีรวมกัน 
 

๔. แผนรองรับ 
 ปจจุบันหนวยงานท่ีเก่ียวของไดมีแผนงานรองรับซ่ึงครอบคลุมระยะเวลาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ไดแก 
  ๔.๑. ยุทธศาสตรกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
  ๔.๒. รางแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 



๔๒ 
 

  ๔.๓. รางแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ 
– ๒๕๖๔) 
  ๔.๔. รางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
  ๔.๕. รางแผนยุทธศาสตรการจัดสวัสดิการสังคมไทย ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
  ๔.๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีอยูอาศัย ๑๐ ป พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๘ 
 

๕. แผนงานและโครงการสําคัญ 
 ๕.๑ แผนงานการชวยเหลือประชากรผูมีรายไดนอย 
  ๕.๑.๑ สาระสําคัญ มุงเนนการสรางแรงจูงใจใหกับคนท่ีไมอยูในระบบฐานขอมูลรายได(กลาวคือ 
ระบบฐานขอมูลภาษี) ใหเขามาอยูในระบบ เพ่ือใหสามารถระบุเปาหมายผูมีรายไดนอยเพ่ือใหการชวยเหลือไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับการดาเนินงานของคณะกรรมการขับเคล่ือนการบูรณาการฐานขอมูลกลางภาครัฐ ซ่ึง
มอบหมายใหกรมสรรพากร กระทรวงการคลังดาเนินการใหประชาชนทุกคนยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (National e-
Payment Master Plan) โดยบุคคลท่ีมาเขาระบบขอมูลรายไดดังกลาวและมีรายไดไมถึงเกณฑจะไดรับประโยชนจาก
รัฐบาลในรูปแบบตางๆ อาทิ เงินอุดหนุนสิทธิการเดินทางสาธารณะโดยไมเสียคาใชจาย คูปองอาหาร ชวยใหกลุมคน
รายไดนอยสามารถมีรายไดเพียงพอตอการดารงชีพ วัตถุประสงคท่ีสําคัญของโครงการฯ คือการมีฐานขอมูลรายไดซ่ึง
ชวยใหสามารถระบุเปาหมายผูมีรายไดนอยเพ่ือใหการชวยเหลือไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ รัฐตองจัดทาระบบ
ดังกลาวใหงายและอานวยความสะดวกกับประชากรในพ้ืนท่ีหางไกล และประชากรท่ีเขาไมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดวย 
  ๕.๑.๒ หนวยงานดําเนินงาน กระทรวงการคลัง 
  ๕.๑.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 

 ๕.๒ แผนงานการสงเสริมการใชเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาในพ้ืนท่ีหางไกลอยางครอบคลุม 
  ๕.๒.๑ โครงการ Free Wifi เพ่ือการศึกษาท่ัวประเทศ 
   ๑) สาระสําคัญ ปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีสามารถชวยสนับสนุนการพัฒนา
การศึกษาท้ังดานสื่อการเรียนการสอน การคนควาขอมูล ฯลฯ อยางไรก็ตามในพ้ืนท่ีหางไกลแมจะสามารถเขาถึง
อินเทอรเน็ตไดแตจากการมีคาใชจายทาใหประชาชนในพ้ืนท่ีหางไกลไมสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตไดเต็มท่ี โดยเฉพาะ
ในกลุมเด็กวัยเรียน ซ่ึงการสงเสริมใหมี Free Wifi ในสถานศึกษาจะชวยใหนักเรียนนักศึกษาสามารถติดตามขอมูล
ขาวสารท่ีเปนประโยชน การคนควา และเปนชองทางของการเรียนการสอนท่ีทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมภายนอก 
   ๒) หนวยงานดําเนินงาน กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แลกระทรวงศึกษาธิการ 
   ๓) กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๒ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑) 
  ๕.๒.๒ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามเด็ก 
   ๑) สาระสําคัญ ประเทศไทยจําเปนตองมีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเก็บขอมูลและ
ติดตามเด็กทุกคนต้ังแตแรกเกิดอยางเปนระบบ เชื่อมโยงกับฐานทะเบียนราษฎร และใหสถานศึกษารวมถึงหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาทุกสังกัดใชระบบสารสนเทศเดียวกันและบูรณาการขอมูลรวมกัน เพ่ือลดปญหาการ
ติดตามเด็กมาเรียนไมได เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีทับซอน หรือพ้ืนท่ีชองโหวระหวางสังกัดพรอมท้ังมีการแลกเปลี่ยนขอมูล 
โดยเฉพาะขอมูลการยายถ่ินฐานซ่ึงกันและกันอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนปจจุบัน โดยในระยะแรกอาจเริ่ม
จากการตอยอดขยายผลใหระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส (Electronic Monitoring and Evaluation 



๔๓ 
 

System: e-MES) และฐานขอมูล Data Management Center(DMC) ของ สพฐ. ครอบคลุมนักเรียนจาสถานศึกษา
ทุกพ้ืนท่ีและทุกสังกัด ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยกาลังดาเนินโครงการใหเงินอุดหนุน ๖๐๐ บาท/เดือน แกเด็กแรก
เกิดอายุ ๐-๓ ปท่ีเกิดในครอบครัวยากจน จึงนับเปนโอกาสอันดีในการใชโครงการนี้เปนโครงการนารองในการเก็บ
ขอมูลเด็กยากจน ซ่ึงเปนกลุมเด็กท่ีมีแนวโนมสูงในการหลุดออกนอกระบบการศึกษา 
   ๒) หนวยงานดานเนินงาน กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย และกระทรวงศึกษาธิการ 
   ๓) กรอบระยะเวลาดานเนินการ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
  ๕.๒.๓ โครงการขยายระบบแพทยทางไกล 
   ๑) สาระสําคัญ เพ่ือชวยบรรเทาปญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย และลด
จํานวนผูปวยท่ีตองเขามารักษาในโรงพยาบาลในเมืองหลัก/เมืองใหญ การนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือชวยใหคําแนะนําและ
การรักษา จะชวยใหเกิดประสิทธิภาพทางการรักษาท้ังมีแพทยท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะในการใหคําปรึกษา ขณะท่ีผูปวยไม
จาเปนตองเดินทางไกลและเสียคาใชจายมาก และหากผูปวยมีอาการรุนแรงก็สามารถสงตอและเตรียมการรักษาไดทัน 
   ๒) หนวยงานดานเนินงาน กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข 
และโรงพยาบาลของรัฐในสังกัดอ่ืน 
   ๓) กรอบระยะเวลาดานเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 

 ๕.๓ โครงการบริหารจัดการงบประมาณดานการศึกษาแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
  ๕.๓.๑ สาระสําคัญ การท่ีหนวยงานตนสังกัดเปดโอกาสและใหอิสระแกสถานศึกษาในการบริหาร
จัดการงบประมาณมากข้ึน มุงเนนท่ีการประเมินผลลัพธเปนสําคัญ ใชมาตรการทางการเงินเพ่ือกระตุนคุณภาพ
การศึกษา และนาผลการประเมินสถานศึกษามาใชประกอบการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการปฏิรูประบบ
ความรับผิดชอบ นอกจากนี้ ยังจาเปนตองลดสัดสวนการใหงบประมาณดานอุปทาน อาทิ งบดาเนินการ งบบุคลากร 
และงบลงทุนซ่ึงข้ึนกับการตัดสินใจของภาครัฐและไมสัมพันธกับความตองการของผูเรียน และเพ่ิมสัดสวนงบประมาณ
ดานอุปสงค (Demand-Side Financing) คือ เงินอุดหนุนรายหัวซ่ึงข้ึนอยูกับจานวนนักเรียนท่ีเลือกเขาเรียน พรอม
ท้ังจัดสรรเงินอุดหนุนในอัตราท่ีมากกวาใหแกโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีดอยโอกาสเพ่ือสรางโอกาสในการเขาถึงการศึกษา
มากข้ึน 
  ๕.๓.๒ หนวยงานดานเนินงาน กระทรวงศึกษาธิการ 
  ๕.๓.๓ กรอบระยะเวลาดานเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 

 ๕.๔ แผนงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากและชุมชนเขมแข็ง 
  ๕.๔.๑ สาระสําคัญ มุงพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนผานเครือขายวิสาหกิจเพ่ือสังคม/วิสาหกิจชุมชน โดย
การสรางความรวมมือระหวางภาคเอกชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม (วิสาหกิจชุมชน) และความรวมมือระหวางวิสาหกิจ
เพ่ือสังคม (วิสาหกิจชุมชน) ในแตละพ้ืนท่ี เพ่ือการสรางองคความรู รูปแบบการจัดการเพ่ือสรางความเขมแข็งและ
ความยั่งยืนของวิสาหกิจในระยะยาวรวมท้ังเผยแพรความรูดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานราก พรอมท้ัง
ประสานงานกับจังหวัดและทองถ่ินเพ่ือขยายผลจากชุมชนตนแบบใหมีการนําไปใชในชุมชนอ่ืนๆ อยางกวางขวางเพ่ือ
สนับสนุนนโยบายของรัฐภายใตยุทธศาสตรดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมลา และสรางการเติบโต
จากภายใน 
  ๕.๔.๒ หนวยงานดานเนินงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน และวิสาหกิจชุมชน 
  ๕.๔.๓ กรอบระยะเวลาดานเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 



๔๔ 
 

ยุทธศาสตรที ่๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
 

 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ เศรษฐกิจโลกยังอยูในชวงของการฟนตัวจากปญหาวิกฤตตางๆการแขงขันใน
ตลาดโลกจะรุนแรงข้ึนโดยท่ีประเทศตางๆ มุงเนนการนํานวัตกรรมมาเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน ในขณะท่ี
เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ํากวาศักยภาพมาตอเนื่องหลายปท้ังจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซาและขอจํากัด
ภายในประเทศเองท่ีเปนอุปสรรคตอการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแขงขันรวมท้ังฐานเศรษฐกิจ
ภายในประเทศขยายตัวชา ๕ ปตอจากนี้ไปจึงเปนชวงเวลาของการฟนฟูเศรษฐกิจไทยใหกลบัมาขยายตัวไดสูงข้ึนโดย
การเรงการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสตามแผนท่ีวางไวและสรางบรรยากาศการลงทุนท่ีจูงใจให
ภาคเอกชนขยายการลงทุนโดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาเปาหมายสําคัญ และขณะเดียวกัน ๕ ปตอจากนี้เปนชวงของ
การปฏิรูปเศรษฐกิจในหลายดานเพ่ือวางพ้ืนฐานใหสามารถพัฒนาตอยอดใหประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงได
ภายในป ๒๕๗๐ ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป โดยการใชนวัตกรรม คุณภาพคน และการปรับปรุงดานกฎระเบียบ
และการบริหารจัดการท่ีดีเปนปจจัยนาในการสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจ ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืนใหความสําคัญกับการบริหารเศรษฐกิจมหภาคใหมีเสถียรภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพ
ภาคการเงิน และดูแลวินัยทางการเงินการคลัง ควบคูกับการดาเนินยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจราย
สาขาท้ังภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิมและขยายสาขาการผลิตและบริการใหมๆ สําหรับ
อนาคต 
 

 การขับเคลื่อนใหเศรษฐกิจเจริญเติบโตในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จะเนนการพัฒนาและใชวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมข้ันกาวหนาท่ีเขมขนมากข้ึน การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของ

กาลังคน และความคิดสรางสรรคในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายไดใหมควบคูกับการเพ่ิมผลิตภาพของฐานการ

ผลิตและบริการเดิมรวมท้ังการตอยอดการผลิตและบริการเดิมโดยใชดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ นอกจากนั้น จะให

ความสําคัญกับการใชศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพ การสงเสริมการเชื่อมโยงตลอดหวงโซมูลคาอยางมีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมและการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเขากับการคาและ

การเตรียมความพรอมของภาคบริการใหสามารถรองรับการแขงขันท่ีเสรีข้ึน การเสริมสรางศักยภาพการแขงขันใหกับ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมท้ังการสรางสังคมผูประกอบการท่ีผลิตไดขายเปน โดยพิจารณาการ

เปลี่ยนแปลงความตองการของผูบริโภคอยางรวดเร็วและมาตรฐานสากลของสินคาและบริการท่ีสูงข้ึนรวมถึงมาตรฐาน

ดานสิ่งแวดลอมรวมท้ังพัฒนาระบบและกลไก ตลอดจนการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือกระจายโอกาสเศรษฐกิจใหคนใน

ชุมชนและทองถ่ินและแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมลาทางเศรษฐกิจ 
 

๑. วัตถุประสงค 
 ๑.๑ สรางความเข็มแข็งใหเศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและย่ังยืน ดังนี้ 
  ๑.๑.๑ เพ่ือสรางความเขมแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจใหสนับสนุนเปาหมายการเพ่ิมรายได
ตอหัว 
  ๑.๑.๒ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายไดเดิมและสรางฐานการผลิตและรายไดใหม 
  ๑.๑.๓ เพ่ือสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบงปน
ผลประโยชนอยางเปนธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  ๑.๑.๔ เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สรางความเขมแข็งและรักษาวินัยทางการเงินการคลัง 
และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินท่ีสนับสนุนการระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 



๔๕ 
 

 ๑.๒ สรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจรายสาขา เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาค
เกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการคาการลงทุน ดังนี้ 
  ๑.๒.๑ เพ่ือสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสรางมูลคาและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของสินคา
และบริการ 
  ๑.๒.๒ เพ่ือสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพใหเปนฐานรายไดใหมท่ีสําคัญ พัฒนาการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพ่ือใหฐานการผลิตภาคเกษตร
และรายไดเกษตรกรมีความม่ันคง 
  ๑.๒.๓ เพ่ือเรงผลักดันใหสินคาเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเดนในดานคุณภาพมาตรฐาน
และความปลอดภัยในตลาดโลก 
  ๑.๒.๔ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมสําคัญเดิมใหสามารถตอยอดสูอุตสาหกรรมแหงอนาคตท่ี
ใชเทคโนโลยีสมัยใหมอยางเขมขน และสรางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมใหมบนฐานของความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 
  ๑.๒.๕ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหมในการปรับตัวสูเศรษฐกิจฐาน
บริการท่ีเขมแข็งข้ึน รวมท้ังพัฒนาอุตสาหกรรมทองเท่ียวใหเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืน 
  ๑.๒.๖ เพ่ือพัฒนาปจจัยสนับสนุนและอานวยความสะดวกทางการคาและการลงทุนใหสนับสนุนการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการไทย รวมท้ังพัฒนาสังคมผูประกอบการ 
  ๑.๒.๗ เพ่ือพัฒนาระบบการเงินของประเทศใหสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ
ภาคการผลิตและบริการ การคา และการลงทุน 
  ๑.๒.๘ เพ่ือสรางความเขมแข็งขององคกรการเงินฐานรากและระบบสหกรณใหสนับสนุนบริการทาง
การเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายยอย 
 

๒. เปาหมายและตัวช้ีวัด 
 ๒.๑ เศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและย่ังยืน 
  เปาหมายท่ี ๑ เศรษฐกิจเติบโตไดตามศักยภาพ ประชาชนมีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
  ตัวชี้วัด ๑.๑ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ไมต่ํากวารอยละ ๕ 
  ตัวชี้วัด ๑.๒ รายไดตอหัวไมต่ํากวา ๘,๒๐๐ ดอลลาร สรอ. ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ (ป 
๒๕๖๔) และรายไดสุทธิของรัฐบาลตอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศไมต่ํากวารอยละ ๑๙.๐ 
 

  เปาหมายท่ี ๒ การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอยางตอเนื่อง 
  ตัวชี้วัด ๒.๑ อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ตอป 
  ตัวชี้วัด ๒.๒ อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนไมต่ํากวารอยละ ๗.๕ ตอป 
 

  เปาหมายท่ี ๓ พัฒนาภาคสงออกใหขยายตัวและเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
  ตัวชี้วัด ๓.๑ อัตราการขยายตัวของมูลคาการสงออกเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๔.๐ 
 

  เปาหมายท่ี ๔ เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ 
  ตัวชี้วัด ๔.๑ ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตไมต่ํากวารอยละ ๒.๕ ตอป 
  ตัวชี้วัด ๔.๒ ผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงานไมต่ํากวารอยละ ๒.๕ ตอป 
 

  เปาหมายท่ี ๕ รักษาเสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
  ตัวชี้วัด ๕.๑ อัตราเงินเฟอระยะปานกลางอยูท่ีรอยละ ๒.๕ ± ๑.๕ 



๔๖ 
 

  ตัวชี้วัด ๕.๒ หนี้สาธารณะคงคาง ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ไมเกินรอยละ ๕๕ ของ 
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
  ตัวชี้วัด ๕.๓ ดุลบัญชีเดินสะพัดไมเกินรอยละ ๒ ตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
  เปาหมายท่ี ๖ เพ่ิมการลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ของประเทศ 
  ตัวชี้วัด ๖.๑ การลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสราง
พ้ืนฐานเฉลี่ยปละ ๔๗,๐๐๐ ลานบาท 
  เปาหมายท่ี ๗ ประชาชนและผูประกอบการเขาสูระบบภาษีมากข้ึน 
  ตัวชี้วัด ๗.๑ จานวนการยื่นแบบเพ่ือชาระภาษีประชาชนและผูประกอบการท่ีเขาขายตองเสียภาษี
เพ่ิมข้ึน 
 

  เปาหมายท่ี ๘ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจสูงข้ึน 
  ตัวชี้วัด ๘.๑ อันดับความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดย IMD เลื่อนข้ึนไปอยูใน
กลุม ๑ ใน ๒๕ ของประเทศแรกท่ีไดรับการจัดอันดับท้ังหมด 
 

 ๒.๒ การสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจรายสาขา 
  เปาหมายท่ี ๑ เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอยางเขมแข็งและเปนฐานในการสรางความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 
  ตัวชี้วัด ๑.๑ อัตราการขยายตัวของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ (นอกเหนือจากบริการ
ภาครัฐ) ขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๓, ๔.๕ และ ๖ ตอป ตามลาดับ 
 

  เปาหมายท่ี ๒ เกษตรกรมีรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมข้ึนและพ้ืนท่ีการทําเกษตรกรรม
ยั่งยืนเพ่ิมข้ึนตอเนื่อง 
  ตัวชี้วัด ๒.๑ รายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมข้ึนเปน ๕๙,๔๖๐ บาทตอครัวเรือนในป ๒๕๖๔ 
  ตัวชี้วัด ๒.๒ พ้ืนท่ีการทาเกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ิมข้ึนเปน ๕,๐๐๐,๐๐๐ ไร ในป ๒๕๖๔ 
 

  เปาหมายท่ี ๓ พัฒนาพ้ืนท่ีไปสูเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ 
  ตัวชี้วัด ๓.๑ จานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาสูเมืองอุตสาหกรรมนิเวศจานวน ๑๕ พ้ืนท่ี 
 

  เปาหมายท่ี ๔ ประเทศไทยมีรายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนและมีขีดความสามารถในการแขงขัน
ดานการทองเท่ียวสูงข้ึน 
  ตัวชี้วัด ๔.๑ รายไดจากการทองเท่ียวไมต่ํากวา ๓ ลานลานบาท 
  ตัวชี้วัด ๔.๒ อันดับความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียว (The Travel & Tourism 
Competitiveness Index: TTCI) ไมตํากวาอันดับท่ี ๓๐ 
 

  เปาหมายท่ี ๕ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน 
  ตัวชี้วัด ๕.๑ สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอ 
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศท้ังประเทศเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ ๔๕ เม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
 

  เปาหมายท่ี ๖ เพ่ิมประสิทธิภาพของภาคการเงินเพ่ือใหเปนกลไกสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคม 
  ตัวชี้วัด ๖.๑ อันดับขีดความสามารถในการแขงขันในภาคการเงินปรับตัวดีข้ึน 



๔๗ 
 

  ตัวชี้วัด ๖.๒ คะแนนทักษะทางการเงินของคนไทยเทากับคะแนนเฉลี่ยของโลก 
  ตัวชี้วัด ๖.๓ สัดสวนการกูเงินนอกระบบลดลง 
  ตัวชี้วัด ๖.๔ เพ่ิมปริมาณการใชบริการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกสเปน ๒๐๐ ครั้ง/ป/คน 
 

๓. แนวทางการพัฒนาท่ีมีความสําคัญสูงและสามารถผลักดันสูการปฏิบัติ 
 

 ๓.๑ การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม เพ่ือสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ จําเปนตองเพ่ิมศักยภาพของเศรษฐกิจเพ่ือใหเศรษฐกิจขยายตัวไดสูงข้ึน โดยไมสรางแรงกดดันใหเกิดการ
ขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ภาวะเงินเฟอ และแรงกดดันตอภาระการคลังท่ีมากเกินควร มีการกระจายกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเพ่ือสนับสนุนการกระจายผลประโยชนการพัฒนา โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  ๓.๑.๑ การพัฒนาดานการคลัง โดย 
   ๑) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหารและ
การตรวจสอบกระบวนการงบประมาณของประเทศ เพ่ือใหงบประมาณภาครัฐสนับสนุนการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ําไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางเต็มท่ี โดยใหมีการกําหนดกรอบการ
จัดสรรงบประมาณในระยะปานกลางท่ีมีความชัดเจน การจัดทํางบประมาณเชิงบูรณาการและเชิงพ้ืนท่ีท่ีมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับเปาหมายเชิงยุทธศาสตรอยางแทจริง ปรับปรุงกลไกการจัดทํางบประมาณท่ีมีการ
ถวงดุลอํานาจและระบบการพิจารณาอยางรอบคอบครบถวน ซ่ึงจะทําใหเกิดผลในทางปฏิบัติเพ่ือใหงบประมาณ
สามารถตอบสนองการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรการพัฒนาในมิติตางๆ 
   ๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดภาครัฐและขยายฐานภาษีใหครอบคลุม ผูมีงานทํา
ในระบบท่ีเขาขายตองเสียภาษีมีการยื่นแบบเพ่ือชาระภาษีท่ีถูกตองและครบถวน โดยควรเรงรัดการใชประโยชนจาก
การเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสภาครัฐเพ่ือการเขาถึงขอมูลของผูเสียภาษีท้ังบุคคลและผูประกอบการท่ีได
มีการลงทะเบียนในฐานขอมูลของหนวยงานตางๆ และเรงรัดระบบการใหความชวยเหลือผูมีรายไดนอยในลักษณะท่ี
เปนการใหความชวยเหลือทางตรง (Negative Income Tax) ซ่ึงเปนการคัดกรองเปาหมายผูไดรับการชวยเหลือโดยใช
ระดับรายไดเปนตัวกําหนด 
   ๓) ใชเครื่องมือทางภาษีเพ่ือสรางแรงจูงใจใหเกิดการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม รวมท้ังเพ่ือเปนชองทางการเพ่ิมรายไดภาครัฐ โดยเรงรัดใหมีการจัดเก็บภาษีหรือคาธรรมเนียมท่ีเก็บ
จากผลิตภัณฑหรือวัตถุดิบท่ีกอใหเกิดมลพิษ รวมถึงการเก็บภาษีหรอืคาธรรมเนียมจากการใชประโยชนจากทรัพยากร
ทางธรรมชาต ิ  
   ๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือลดภาระการ
พ่ึงพารายไดจากรัฐบาล เรงถายโอนภารกิจการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมบางประเภทท่ีรัฐบาลจัดเก็บใหแกทองถ่ิน
เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถกําหนดอัตราภาษีและวิธีการจัดเก็บท่ีเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหา
และความตองการของแตละทองถ่ิน รวมท้ังเรงรัดการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะดาน
สาธารณสุขและการศึกษา พรอมท้ังเสริมสรางศักยภาพใหแกทองถ่ินใหมีความพรอมในการดาเนินภารกิจเพ่ือให
ทองถ่ินสามารถบริหารจัดการภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   ๕) ปรับโครงสรางการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจท้ังระบบและฟนฟูรัฐวิสาหกิจท่ีมีปญหา
ฐานะการเงิน และพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจใหไดมาตรฐานสากล เพ่ือใหประชาชนไดรับ
บริการท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และเปนธรรม สงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในดานการลงทุน
และการบริหารจัดการเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมในทรัพยสินของรัฐ รวมท้ังใชเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหมในการลงทุน
เพ่ือลดความเสี่ยงทางการคลังของรัฐบาล 



๔๘ 
 

 
  ๓.๑.๒ การพัฒนาภาคการเงิน โดย 
   ๑) เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินท้ังในตลาดเงินและตลาดทุน 
ใหสามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดตนทุนการใหบริการ และชวยสนับสนุนการดาเนินมาตรการ
ทางการคลังใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน โดยสงเสริมใหมีการแขงขันในระบบสถาบันการเงินใหมากข้ึน 
สงเสริมการใชบริการทางการเงินและระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (E-Money/E-Payment) และบริการทาง
การเงินท่ีเปนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม (FinTech) ขณะเดียวกันตองเรงพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการเงิน 
อาทิ การปรับปรุงกฎหมายทางดานการเงิน การคุมครองผูใชบริการ ระบบการกํากับดูแล และพัฒนาบุคลากรทาง
การเงิน ตลอดจนสนับสนุนมาตรการตางๆ ภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบการชาระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกสแหงชาติ และแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ท้ังนี้ จะตองเรงประชาสัมพันธ สรางความ
เขาใจ เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในการใชบริการทางอิเล็กทรอนิกสใหกับภาคธุรกิจและประชาชนท่ัวไปควบคูกันไป 
   ๒) ขยายการเขาถึงบริการทางการเงิน โดยการสรางเครือขายความเชื่อมโยงของระบบ
สถาบันการเงินท้ังระบบ ท้ังสถาบันการเงินเอกชน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และองคกรการเงินฐานรากเพ่ือให
ประชาชนทุกกลุมสามารถเขาถึงบริการทางดานการเงินไดอยางท่ัวถึงในตนทุนท่ีเหมาะสมท้ังดานการออม การลงทุน 
สินเชื่อ ประกันภัย การชาระเงินและการโอนเงิน ท้ังนี้ จะตองสรางความเขมแข็งใหกับกลุมองคกรการเงินชุมชน โดย
ใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจและสหกรณเขามามีบทบาทในการพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการ ตลอดจนมี
การพัฒนาระบบฐานขอมูลทางการเงินของผูใชบริการเพ่ือใชประโยชนรวมกัน และยกระดับองคกรการเงินชุมชนท่ีมี
ศักยภาพใหมีฐานะทางกฎหมายเพ่ือใหองคกรการเงินชุมชนเปนกลไกสําคัญในการสนับสนุนการออมเงิน สงเสริม
กระบวนการเรียนรู และการพัฒนาคุณภาพชีวิตท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมใหคนในชุมชน ขณะเดียวกันภาครัฐตองให
ความสําคัญกับการใหความรูทางการเงินและสรางวินัยทางการเงินเพ่ือใหประชาชนสามารถใชบริการทางการเงินได
อยางชาญฉลาด รูเทาทัน และมีทักษะในการบริหารจัดการการเงินสวนบุคคลได โดยไมจาเปนตองพ่ึงพาการกูเงินนอก
ระบบ ควรมีการจัดทําแผนแมบทในการสรางความรูทางการเงินใหกับประชาชนท่ีกําหนดแนวทางดาเนินการอยาง
ชัดเจนและเปนระบบ และมีการบูรณาการดาเนินงานจากทุกภาคสวนท้ังหนวยงานภาครัฐท้ังในสวนกลางและสวน
ทองถ่ินสถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน นอกจากนี้ ควรกําหนดใหสถาบันการเงินทุกแหงจัดทํา
แผนงานโครงการสรางความรูและวินัยทางการเงินใหกับประชาชนเพ่ือเปนการสรางความรับผิดชอบตอสังคมและ
ผูใชบริการ 
   ๓) พัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหมๆ ใหสอดคลองกับความตองการและบริบท
การเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหสามารถจัดสรรทรัพยากรของประเทศอยางมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุน
ของประเทศใหมีความกวางและความลึกมากข้ึน เพ่ือเปนแหลงทุนในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศโดยการ
สนับสนุนใหสถาบันการเงินออกแบบผลิตภัณฑทางการเงินใหตอบสนองความตองการของแตละกลุม อาทิ กลุม
ผูสูงอายุท่ีตองการหลักประกันการดารงชีวิตหลังเกษียณ กลุมเกษตรกรท่ีตองการเครื่องมือในการประกันความ
เสียหายพืชผลเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในขณะท่ีกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีมีความ
ตองการเงินทุนในลักษณะการรวมทุน อาทิ กองทุนรวมลงทุนหรือการระดมทุนผานระบบออนไลน (Crowd Funding) 
   ๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ใหเปนกลไกท่ี
สนับสนุนดาเนินนโยบายของรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพและไมสรางความเสี่ยงทางการคลัง โดยการกําหนด
บทบาทภารกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจแตละแหงใหชัดเจน ปรับปรุงระบบการบันทึกบัญชีและระบบประเมินผล
ระหวางภารกิจปกติและภารกิจตามนโยบายรัฐ ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงเปาหมายหรือผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินนโยบายเปน



๔๙ 
 

สําคัญ และปรับปรุงระบบการบริหารภายในองคกรโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือใหมีความทันสมัย ยืดหยุน คลองตัว 
ตลอดจนพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพสามารถปรับตัวเพ่ือรองรับบริบททางการเงินท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 

 ๓.๒ การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ มุงเนนการ
สรางความเชื่อมโยงของหวงโซมูลคาระหวางภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการคาการลงทุนเพ่ือยกระดับ
ศักยภาพในการแขงขันของประเทศ สรางรายไดและกระจายรายไดสูคนในชุมชนอยางท่ัวถึงอันจะนามาซ่ึงความ
เขมแข็งของท้ังเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากตามหลักการพัฒนาท่ียั่งยืนโดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 ๓.๒.๑ การพัฒนาภาคการเกษตร โดย 
  ๑) เสริมสรางฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและย่ังยืน โดย  
   (๑) พัฒนาและบํารุงรักษาแหลงนาเพ่ือการเกษตร รวมท้ังจัดระบบการปลูกพืชใหสอดคลอง
ปริมาณนาท่ีหาไดโดยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาแหลงเก็บนา แหลงน้ําในไรนา อาง
น้ําขนาดเล็กและขนาดกลางใหกระจายตัวตามศักยภาพของพ้ืนท่ี รวมท้ังใหมีการอนุรักษและฟนฟูพ้ืนท่ีตนน้ํา และมี
การผันน้ํา จากแหลงน้ําท่ีมีปริมาณน้ําเกินความตองการเขามาเติมในเข่ือนหรือในแหลงน้ําท่ีมีปริมาณน้ํานอยให
เพียงพอกับการทําการเกษตร การจัดทําแผนบริหารจัดการนาในภาคเกษตรระดับลุมน้ํา และการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใชน้ําเพ่ือการเกษตร  
   (๒) คุมครองพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีมีศักยภาพและขยายโอกาสในการเขาถึงพ้ืนท่ีทํากินของ
เกษตรกรใหมากข้ึน โดยผลักดันการจัดทาพระราชบัญญัติคุมครองพ้ืนท่ีเกษตรกรรมการบริหารจัดการท่ีดินเพ่ือ
การเกษตรอยางเปนระบบ การรักษาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับเกษตรกรรมไวใหเปนฐานการผลิตการเกษตรท่ีม่ันคงรวมถึง
การกําหนดเขตการใชพ้ืนท่ีทาการเกษตรท่ีเหมาะสม และการสนับสนุนใหทําการเกษตรท่ีสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนท่ี 
ปริมาณน้ํา และความตองการของตลาดในพ้ืนท่ี รวมท้ังการเรงฟนฟูและปรับปรุงบํารุงดินใหมีความอุดมสมบูรณ การ
ฟนฟูพ้ืนท่ีนาราง และสงเสริมการเขาถึงปจจัยการผลิตคุณภาพดีอยางท่ัวถึงและราคาท่ีเปนธรรม อาทิ พันธุพืชพันธุ
สัตว ปุย  
   (๓) สงเสริมใหเกษตรกรมีความรูในการรวบรวม คัดเลือก และปรับปรุงพันธุกรรมพืช สัตว 
สัตวนา และจุลินทรียของทองถ่ิน 
 

  ๒) สรางและถายทอดองคความรูทางวิชาการ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่นดานการเกษตรแบบมีสวนรวม เพ่ือสนับสนุนการใชประโยชนจากฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Base) 
และการปรับระบบการผลิตใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาเกษตรมี
ความปลอดภัยและตอบสนองตอความตองการของกลุมผูบริโภคท่ีหลากหลาย โดยไมสงผลกระทบทางลบตอคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดลอมของประเทศ รวมท้ังสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนโดยอาศัยกระบวนการมี
สวนรวมของทุกฝายท่ีเก่ียวของในการศึกษาทางเลือกและกาหนดกระบวนการในการศึกษา วิจัย พัฒนา และกลไกการ
กากับดูแลอยางเครงครัดและเหมาะสม โดยใหความสําคัญกับ  
   (๑) สงเสริมการวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิต ดานพันธุพืช พันธุสัตว พันธุสัตวนาเทคโนโลยี
การเพาะปลูก และการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน  
   (๒) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปใหมๆ เพ่ือสราง
มูลคาเพ่ิมและความหลากหลายของสินคา ท่ีเกษตรกรและผูประกอบการสามารถเขาถึงได   



๕๐ 
 

   (๓) พัฒนารูปแบบและกระบวนการถายทอดความรูเพ่ือปรับระบบการผลิตท่ีเหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนท่ีและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศใหแกเกษตรกรอยางเปนรูปธรรม อาทิ การจัดทาแปลงตนแบบ
ผานศูนยเรียนรูและศูนยถายทอดเทคโนโลยีในแตละพ้ืนท่ี 
 

  ๓) ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบมาตรฐานและสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดและการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะ โดย  
   (๑) พัฒนาระบบมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล ท้ังใน
กลุมสินคาท่ีเปนอาหารและไมใชอาหาร อาทิ สมุนไพร ผลิตภัณฑเสริมสุขภาพ ยา พลังงานทดแทน วัสดุชีวภาพ 
รวมถึงการพัฒนาระบบการตรวจรับรองคุณภาพและระบบตรวจสอบยอนกลับใหเปนไปตามมาตรฐานอันเปนท่ี
ยอมรับของตลาดภายในและ 
ตางประเทศอยางท่ัวถึง และการกากับดูแลใหมีการบังคับใชกฎหมายเพ่ือรักษาคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารอยางเครงครัดและตอเนื่อง  
   (๒) สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรและอาหารใหไดคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย
และการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะ โดยใหความรูดานกระบวนการผลิตตามมาตรฐานอาทิ หลักการปฏิบัติทางการ
เกษตรท่ีดี รวมถึงสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรและอาหารสาหรับผูบริโภคเฉพาะกลุมท่ีมีมาตรฐานเฉพาะ อาทิ สินคา
เกษตรอินทรีย สินคาฮาลาล และสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตลอดจนการกําหนดมาตรการจูงใจในการปรับปรุง
การผลิต และการสงเสริมวางระบบการตรวจสอบยอนกลับ รวมท้ังสงเสริมการผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพและเพียงพอสา
หรับเด็กในวัยเรียนเพ่ือเพ่ิมสุขภาวะและศักยภาพการเรียนรูและสรางความตระหนักในการบริโภคอาหารและ
โภชนาการท่ีสงผลตอสุขภาวะ และ  
   (๓) ขับเคล่ือนการผลิตสินคาเกษตรอินทรียอยางจริงจัง โดยการสรางแรงจูงใจในการ
ปรับเปลี่ยนเขาสูมาตรฐานเกษตรอินทรียผานมาตรการทางการเงินการคลัง การสงเสริมการผลิต การยกระดับราคา
สินคาเกษตรอินทรียใหแตกตางจากสินคาเกษตรท่ีใชสารเคมี ตลอดจนมาตรการสงเสริมการตลาด และแนวทางอ่ืนๆ 
เชน การใชหลักการคารบอนเครดิต เปนตน การสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองใหกับกลุมผูบริโภค การพัฒนาระบบ
การรับรองมาตรฐานและการพิสูจนตรวจสอบคุณภาพสินคาเกษตรอินทรยี การสงเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบ
มีสวนรวมรวมท้ังการจัดทําโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรียอยางเปนรูปธรรม โดยนํารองในพ้ืนท่ีท่ีมีความพรอมและ
เหมาะสมและเชื่อมโยงไปสูการทองเท่ียวเชิงเกษตรหรือการทองเท่ียววิถีไทยเพ่ือขยายฐานรายได 
 

   ๔) เสริมสรางขีดความสามารถการผลิตในหวงโซอุตสาหกรรมเกษตร โดย 
   (๑) เสริมสรางศักยภาพของสถาบันเกษตรกรและการรวมกลุม ใหเปนกลไกหลักในการ
บริหารจัดการตลอดหวงโซมูลคาของอุตสาหกรรมเกษตร โดยอาศัยแนวคิดและกระบวนการสหกรณเปนพ้ืนฐานใน
การเสริมสรางความเขมแข็งใหครอบคลุมเกษตรกรและประชาชนในทุกพ้ืนท่ีและขยายผลเชื่อมโยงเครือขายระบบการ
ผลิตการตลาดและการเงิน กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และคลัสเตอรท่ีเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม ตั้งแตระดับ
ทองถ่ินถึงระดับชาติ รวมกับการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจการเกษตรแบบประชารัฐการลงทุนแบความ
รวมมือภาครัฐและภาคเอกชน และการทาเกษตรพันธสัญญาท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมและมีความเปนธรรม  
   (๒) สงเสริมใหเกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว และการทาประมงใหสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนท่ี
และความตองการของตลาด (Zoning) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิต โดยเรงสงเสริมการทําเกษตร
แปลงใหญและเกษตรกรรมแมนยาสูงในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม การรวมจัดหาปจจัยการผลิตและเครื่องจักรกลการเกษตร 
การสนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุนเพ่ือการปรับปรุงการผลิต และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานจาเปนดานการเกษตร 
อาทิ ระบบโลจิสติกส และระบบภูมิสารสนเทศในการวางแผนการผลิตตลอดหวงโซ ตลอดจนสงเสริมการทาเกษตร



๕๑ 
 

แบบประณีตท่ีตองใชองคความรู ควบคูกับการวางแผนและการจัดการอยางเปนระบบ มีความเอาใจใส และใชพ้ืนท่ีให
เกิดประโยชนและคุมคามากท่ีสุด รวมท้ังคํานึงถึงระบบนิเวศ การพัฒนาสินคาเกษตรท่ีไดจดทะเบียนสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตรและการปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสมไปสูการทาเกษตรทางเลือกอ่ืนๆ รวมถึงการสงเสริมระบบ
และการเลี้ยงปศุสัตวและการทาประมงอยางยั่งยืน  
   (๓) วิจัยพัฒนาและใชเทคโนโลยีและเครื่องจักรสมัยใหมในกระบวนการผลิต ท้ังกอนการ
เก็บเก่ียว หลังเก็บเก่ียวและในกระบวนการแปรรูปเพ่ือใหเกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตตลอดหวงโซ
การผลิต 
   (๔) สนับสนุนการสรางมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตร และการใชประโยชนจากฐานทรัพยากร
ชีวภาพเพ่ือตอยอดองคความรูและพัฒนาผลิตภัณฑมูลคาสูง โดยนาผลการวิจัยและพัฒนามาใชประโยชนในการสราง
มูลคาเพ่ิมสินคาเกษตรและผลิตภัณฑในเชิงพาณิชยท่ีหลากหลายและสอดคลองกับความตองการของตลาดบนพ้ืนฐาน
ของการสรางเครือขายความรวมมือท้ังภาคเกษตรกร ภาคเอกชน และภาครัฐ 
   (๕) บริหารจัดการผลผลิตอยางเปนระบบครบวงจร โดยมีการวางแผนการผลิตใหสอดคลอง
และเชื่อมโยงกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการแปรรูปสรางมูลคาและความตองการของผูบริโภคในตลาด 
เพ่ือสรางสมดุลการผลิตในทุกระดับต้ังแตทองถ่ิน จังหวัด ภูมิภาค และประเทศ ตลอดจนมีการเชื่อมโยงการผลิตภาค
เกษตรกับภาคการผลิตอ่ืน เชน ภาคบริการและการทองเท่ียวเพ่ือลดการพ่ึงพิงการสงออกสินคาเกษตร 
และเพ่ิมมูลคาทางการเกษตร  
   (๖) พัฒนากลไกจัดการความเสี่ยงท่ีกระทบตอสินคาเกษตร ไดแก ตลาดซ้ือขายสินคา
เกษตรลวงหนา การจัดต้ังกองทุนประกันภัยพืชผลทางการเกษตร รวมท้ังสรางระบบเตือนภัยทางการเกษตรลวงหนา 
และ  
   (๗) สรางความรวมมือดานการเกษตรกับประเทศเพ่ือนบาน ในการเปนแหลงผลิตวัตถุดิบ
เพ่ือการแปรรูปสรางมูลคาและโอกาสในดานการตลาดจากการสงออกท้ังในและนอกภูมิภาคอาเซียน 
 

  ๕) สงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย  
   (๑) สงเสริมใหเกษตรกรมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการเกษตร มีสวนรวมคิดรวมทํา
และเปนเจาของในการพัฒนาการเกษตรของตนโดยภาครัฐสนับสนุนดานปจจัยพ้ืนฐานท่ีจาเปนและเชื่อมโยงการ 
ดําเนินการกับศูนยเรียนรูตางๆ ในพ้ืนท่ี  
   (๒) สงเสริมขยายผลและพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมย่ังยืน ท้ังในรูปแบบเกษตร
ทฤษฏีใหม เกษตรผสมผสาน วนเกษตร เกษตรอินทรีย เกษตรธรรมชาติ รวมถึงการทาเกษตรกรรมตามหลักการ
ปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี โดยสนับสนุนบทบาทเครือขายปราชญชาวบานในการขับเคลื่อน และการปรับกลไกและ
โครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตรท่ีจาเปนในการทําเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ การพัฒนาระบบขอมูลเกษตรกรรมยั่งยืน 
การสรางองคความรูการสนับสนุนเงินทุนในลักษณะสินเชื่อสีเขียวท่ีจูงใจการผลิตและการสงเสริมการตลาด และ  
   (๓) ควบคุมการใชสารเคมีการเกษตรท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพและส่ิงแวดลอมอยาง
เครงครัด โดยเฉพาะสารเคมีกําจัดศัตรูพืช สงเสริมการใชผลิตภัณฑชีวภาพทดแทนสารเคมีการเกษตรใหเพ่ิมข้ึนอยาง
ตอเนื่อง รวมท้ังใชสารเคมีการเกษตรอยางเหมาะสมตามหลักวิชาการเพ่ือลดผลกระทบดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม 
ตลอดจนกําหนดมาตรการทางการเงินการคลังในการกากับดูแลการผลิต การนําเขาและการใชสารเคมีการเกษตร 
 

  ๖) พัฒนาปจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและสนับสนุนเกษตรกรรุนใหม โดย  
   (๑) พัฒนาฐานขอมูลดานอุปสงคและอุปทานดานการเกษตรใหมีความถูกตองแมนยํา 
เชื่อถือไดและสามารถนามาใชประโยชนสาหรับการวางแผนดานการเกษตรโดยใชการตลาดนา รวมถึงการสงเสริมให



๕๒ 
 

เกษตรกรสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลและเทคโนโลยีไดอยางท่ัวถึง และการพัฒนาระบบเตือนภัย
การเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพ  
   (๒) สรางบุคลากรดานการเกษตร โดยการผลิตเกษตรกรรุนใหมหรือดําเนินนโยบายบัณฑิต
คืนถ่ิน การจัดทําหลักสูตรการศึกษาท่ีเนนการเรียนรูจากภาคปฏิบัติเพ่ือสรางเกษตรกรท่ีมีความรูและมีความสามารถ
ในการยกระดับการผลติ แปรรูป การตลาดและการบริหารจัดการท่ีสามารถปรับตัวไดทันตามการเปลี่ยนแปลงของโลก 
การสนับสนุนการสรางและการรวมกลุมเกษตรกรปราดเปรื่องใหเปนผูบริหารจัดการธุรกิจการเกษตรตั้งแตตนนาถึง
การแปรรูปและการตลาด และเปดโอกาสใหบุตรของเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีทําการเกษตร มีทัศนคติและความตองการใน
การสานตองานเกษตรกรรมเปนลําดับแรก ตลอดจนการสรางคานิยมท่ีดีและการสรางความม่ันคงของเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร โดยเฉพาะการดูแลสวัสดิการชาวนา ควบคูกับการสนับสนุนการเพ่ิมรายไดจากอาชีพนอกภาค
เกษตร รวมถึงการสรางองคความรูและเขาถึงเครือขายพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและวางระบบบริหาร
จัดการความรูเพ่ือใหเกิดการถายทอดองคความรูเทคโนโลยี และ  
   (๓) ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการเกษตรใหทันสมัย เชนกฎหมายดานสารเคมี 
กฎหมายดานสหกรณ กฎหมายดานปฏิรูปท่ีดิน กฎหมายดานอาหาร และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานสินคา
เกษตร เปนตน 
 

 ๓.๒.๒ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพ่ือใหประเทศไทยสามารถกาวไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง จําเปนตองมี
การกําหนดอุตสาหกรรมเปาหมายท่ีมีศักยภาพในปจจุบันเพ่ือเปนแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะตอไปได รวมท้ัง 
กําหนดอุตสาหกรรมอนาคตท่ีสามารถใชโอกาสของการเปลี่ยนแปลงบริบทใหมๆ ในโลก เชน การกาวเขาสูสังคม
ผูสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การปรับตัวเขาสูยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ ท่ี
ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีเขมขน ดิจิทัล และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการกําหน
อุตสาหกรรมเปาหมายและแนวทางการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ นั้นพิจารณาจาก ๒ มิติ คือ โอกาสของ
ประเทศไทยจากเปลี่ยนแปลงในบริบทตางๆ ในโลกและศักยภาพในการแขงขันท่ีแทจริงของประเทศไทยในปจจุบัน ซ่ึง
แบงกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายไดเปน ๒ กลุม คือ 
  (๑) กลุมอุตสาหกรรมท่ีปจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนฐานท่ีเขมแข็งท่ีจะตอยอดไปสูอุตสาหกรรมท่ีใช 
เทคโนโลยีข้ันกาวหนามากข้ึน และ  
  (๒) กลุมอุตสาหกรรมอนาคตท่ีใชโอกาสจากบริบทใหมๆ ของโลกซ่ึงอุตสาหกรรมท้ังสองกลุมมีแนว
ทางการพัฒนาหลักท่ีแตกตางกัน ดังนี้ 
   ๑) พัฒนาตอยอดความเขมแข็งของอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพปจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู
อุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง โดยการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรคบนพ้ืนฐานของ
การผลิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยมีอุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก 
    (๑) อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนท่ีพัฒนาไปสูยานยนตในอนาคต อาทิ ยานยนตไฟฟา  
    (๒) อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสท่ีสามารถพัฒนาไปสูอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ  
    (๓) อุตสาหกรรมเคมีภัณฑท่ีสามารถตอยอดการพัฒนาไปสูอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ
ชีวภาพและพลาสติกชีวภาพ  
    (๔) อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารท่ีพัฒนาเปนอาหารสุขภาพ อาหารสรางสรรค
และอาหารสาหรับกลุมเฉพาะ อาทิ ฮาลาล อีกท้ังยังเปนพ้ืนฐานตอยอดสูอุตสาหกรรมชีวภาพตางๆ  
    (๕) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางและพลาสติกซ่ึงมีการตอยอดสูผลิตภัณฑท่ีมี
มูลคาเพ่ิมสูงข้ึน อาทิ ผลิตภัณฑยางลอ ผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ และ  



๕๓ 
 

    (๖) อุตสาหกรรมท่ีใชศักยภาพของทุนมนุษย อาทิ อุตสาหกรรมสรางสรรคตางๆ 
โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
     ๑.๑) ยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมท่ีเปนฐานรายไดสําคัญของ
ประเทศในปจจุบันใหมีการใชเทคโนโลยีข้ันกาวหนาเพ่ือผลิตสินคาท่ีรองรับความตองการท่ีหลากหลายของผูบริโภค 
โดยการสงเสริมใหผูประกอบการอุตสาหกรรมปรับกระบวนการผลิตท่ีใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและไมกอใหเกิด
ผลกระทบทางลบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ดวยการมุงเนนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมใหมีทักษะ
ข้ันกาวหนาเพ่ือตอยอดฐานองคความรูเทคโนโลยีเดิมไปสูการใชและพัฒนาเทคโนโลยีข้ันสูง การสงเสริมให
ผูประกอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยใชระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตมากข้ึนและสรางมูลคาเพ่ิมของ
สินคาท่ีสูงข้ึนโดยการวิจัยและพัฒนา การใชนวัตกรรม ความคิดสรางสรรคและพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ไทย รวมท้ังการสงเสริมการทางานรวมกันอยางใกลชิดระหวางสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมท้ังดานการ
พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมและเตรียมความพรอมของบุคลากรท่ีจะเขาสูภาคอุตสาหกรรม โดยผานระบบ
การศึกษาทวิภาคีและสหกิจศึกษา หรือระบบอ่ืนท่ีเหมาะสม และดานการวิจัยและพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีข้ันกาว
หนาท่ีเหมาะสมกับแตละอุตสาหกรรมและสามารถตอยอดเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพในปจจุบันได 
     ๑.๒) สรางระบบกลไกและเครือขายท่ีเขมแข็งและมีประสิทธิภาพในการ
เชื่อมโยงความรวมมือของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร ตลอดหวงโซมูลคาตั้งแตภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ 
อาทิ มาตรการจูงใจสถานประกอบการใหมีการแลกเปลี่ยนความรู พัฒนาบุคลากร/แรงงาน และทําการวิจัยและ
พัฒนารวมกัน โดยสนับสนุนใหสถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยและพัฒนามีบทบาทเปนกลไกหลักในการเชื่อมโยงความ
รวมมือระหวางธุรกิจหรือสถานประกอบการตางๆ ท่ีรวมตัวกันเปนคลัสเตอร รวมท้ังการสรางกลไกและระบบ
มาตรฐานท่ีมีการตรวจสอบยอนกลับท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือสงเสริมใหเกิดการจัดการวัตถุดิบตนน้ําภาคเกษตรจนถึง
บริการขนสงและกระจายสินคาปลายน้ําอยางมีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนอุปสงคหรือความตองการของตลาดเปนกลไก
สําคัญในการผลักดันการสรางมูลคาเพ่ิมตลอดหวงโซการผลิต 
     ๑.๓) สนับสนุนการกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคตางๆ ของประเทศและ
ในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือสรางฐานการเชื่อมโยงหวงโซมูลคาท่ีเขมแข็งของอุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียน และขยาย
โอกาสของผูประกอบการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในการเขาสูหวงโซมูลคาของโลกโดยการ
อํานวยความสะดวกทางดานกฎระเบียบท่ีเก่ียวของเพ่ือสนับสนุนใหผูประกอบการอุตสาหกรรมของไทยใชประโยชน
จากการลงทุนในพ้ืนท่ีเปาหมายในประเทศและประเทศอ่ืนในภูมิภาคอาเซียนท้ังในดานวัตถุดิบ แรงงาน ตลาด สิทธิ
ประโยชนดานการผลิตและการคาการลงทุน ซ่ึงถือเปนการกระจายรายได สรางโอกาสการขยายชองทางการตลาด 
เชื่อมโยงหวงโซการผลิตในภูมิภาค รวมถึงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคในพ้ืนท่ีเปาหมายและ
ระหวางประเทศดวย 
     ๑.๔ ) สงเสริมการสรางและพัฒนาตลาดสาหรับสินคาท่ี มีคุณภาพ 
โดยเฉพาะตลาดในประเทศโดยสนับสนุนการจัดซ้ือวัตถุดิบและสินคาท่ีผลิตภายในประเทศท่ีมีมาตรฐาน ควบคูกับการ
ยกระดับมาตรฐานบังคับข้ันพ้ืนฐานท้ังสินคาท่ีผลิตภายในประเทศและสินคานําเขาเพ่ือสรางปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ
ใหเกิดการแขงขันท่ีเปนธรรมและสรางแรงจูงใจใหผูประกอบการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสินคา พรอมท้ังมุง
พัฒนาความรูความเขาใจของผูบริโภคในประเทศในการใหความสําคัญกับการบริโภคสินคาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานมาก
ข้ึน ขณะเดียวกันตองมุงสนับสนุนใหผูประกอบการยกระดับการผลิตสินคาใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับ
ในระดับสากลมากข้ึนเพ่ือใหสามารถเขาสูตลาดสินคาท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงมากข้ึน เชน สินคาอุตสาหกรรมสรางสรรค 
สินคาสาหรับกลุมเฉพาะ เชน กลุมผูสูงอายุ กลุมท่ีใหความสําคัญกับสุขภาพ/สิ่งแวดลอม สินคาท่ีรองรับวิถีชีวิตของคน
รุนใหมและกลุมผูบริโภคท่ีมีกําลังซ้ือสูง เปนตน 
 



๕๔ 
 

  ๒) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมสาหรับอนาคต โดยมุงสรางอุตสาหกรรมใหมท่ีผสานโอกาส
จากแนวโนมบริบทโลกในอนาคตและการปรับเปลี่ยนเขาสูการใชเทคโนโลยีข้ันสูงเพ่ือตอบสนองตอความตองการใน
ตลาดเฉพาะและตลาดท่ีรองรับความตองการรูปแบบใหมในอนาคต โดยใหความสําคัญในลาดับตนกับอุตสาหกรรมท่ี
สามารถพัฒนาตอยอดจากฐานความเกงของอุตสาหกรรมศักยภาพในปจจุบัน ไดแก  
  (๑) อุตสาหกรรมหุนยนตอัตโนมัติเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพของภาคการผลิตและบริการ 
โดยระยะแรกตองมุงสงเสริมใหผูประกอบการใชระบบอัตโนมัติมากข้ึนเพ่ือกระตุนใหเกิดอุปสงคในประเทศท่ีเพียงพอ
เพ่ือใหเกิดแรงจูงใจใหผูประกอบการผลิต พัฒนา และออกแบบระบบอัตโนมัติและหุนยนตสาหรับการผลิตและธุรกิจ
บริการในอนาคต  
  (๒) อุตสาหกรรมชิ้นสวนอากาศยาน โดยระยะแรกอาจเนนดานการผลิตชิ้นสวนอากาศยานท่ี
สามารถตอยอดจากศักยภาพของอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต และขณะเดียวกันควรเรงวางระบบและพัฒนา
บุคลากรดานการซอมบํารุงอากาศยานอยางเขมขนและตอเนื่องเพ่ือรองรับธุรกิจการซอมบํารุงอากาศยานในระยะ
ตอไป  
  (๓) อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย โดยในระยะแรกเนนอุปกรณและ
เครื่องมือท่ีมีปริมาณความตองการใชในประเทศสูงและใชเทคโนโลยีท่ียังไมสูงนักกอนเพ่ือสนับสนุนการเปนศูนยกลาง
การบริการสุขภาพนานาชาติและการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ และขณะเดียวกันตองเรงวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสาหรับ
การผลิตเครื่องมือและอุปกรณท่ีมีระดับความซับซอนมากยิ่งข้ึนและ  
  (๔) อุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพเพ่ือสรางความม่ันคงดานพลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชและ
สรางมูลคาเพ่ิมของสินคาเกษตรและวัตถุดิบชีวมวล ซ่ึงตองใหความสําคัญกับการพัฒนาปจจัยสนับสนุนเพ่ือ
วางรากฐานการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมอนาคต โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 

   ๒.๑) วางแผนและพัฒนากําลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต โดยตองมีการกําหนดและ
ขับเคลื่อนแผนการพัฒนากาลังคนเพ่ือปอนเขาสูอุตสาหกรรมอนาคตเปาหมายท้ังระยะเรงรัดและระยะยาวอยาง
จริงจังและตอเนื่อง โดยตองประสานการทางานรวมกันท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบัน การศึกษาและสถาบันวิจัยตางๆ 
เพ่ือใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน สามารถตอบสนองตอการผลิตของอุตสาหกรรมอนาคตอยางทันทวงที โดยในระยะ
เรงรัดตองมีการกําหนดกลไกท่ีชัดเจน แตมีความยืดหยุนในการพัฒนาทักษะกาลังแรงงานกลุมท่ีอยูในอุตสาหกรรมใน
ปจจุบันและกลุมท่ีกาลังจะเขาสูอุตสาหกรรมใหมีทักษะพ้ืนฐานท่ีสําคัญสําหรับอุตสาหกรรมอนาคต รวมท้ังสงเสริมให
ภาคเอกชนเปนผูลงทุนพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมและระบบการศึกษาเรงรัดเพ่ือใหสามารถผลิตบุคลากรท่ีมีทักษะ
รองรับอุตสาหกรรมอนาคตในระยะแรกไดอยางทันการณสาหรับการวางแผนพัฒนากาลังคนในระยะตอไป ตอง
กําหนดกลุมกําลังคนเปาหมาย รวมท้ังความรู ทักษะ และคุณลักษณะท่ีจาเปนตอการยกระดับความสามารถการ
แขงขันของอุตสาหกรรมอนาคตท่ีชัดเจนเพ่ือวางระบบการพัฒนาบุคลากรสาหรับอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีประสิทธิผล
อยางแทจริง 
   ๒.๒) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมอนาคต โดยมุงเนนการ
ลงทุนเพ่ือสรางความพรอมของโครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพท้ังดานการคมนาคมขนสงการบริหารจัดการน้ํา ระบบ
โครงขายโทรคมนาคมและการสื่อสารตางๆ รวมท้ังโครงสรางพ้ืนฐานเชิงระบบและการบริหารจัดการ อาทิ ระบบการ
บมเพาะและถายทอดเทคโนโลยีระดับสูงสูผูประกอบการไทย การสรางและพัฒนาศูนยวิจัยและทดสอบกลางสําหรับ
กลุมอุตสาหกรรมเปาหมายเพ่ือรองรับการพัฒนาและการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในอนาคต 
   ๒.๓) สนับสนุนใหมีการศึกษาเชิงลึกเพ่ือกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนและนําไปปฏิบัติได
อยางเปนรูปธรรม เพ่ือใชในการตัดสินใจ “สรางหรือซ้ือ” (Make or Buy) เทคโนโลยีสําหรับอุตสาหกรรมเปาหมาย
เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีไทยยังไมมีศักยภาพดานเทคโนโลยีระดับสูงเพ่ือใหมี



๕๕ 
 

การกําหนดแนวทางและวางระบบการพัฒนาท่ีชัดเจน และปฏิบัติขณะเดียวกันตองสนับสนุนใหมีการถายทอด
เทคโนโลยีจากเจาของเทคโนโลยีใหกับบุคลากรและผูประกอบการไทยอยางจริงจังท้ังโดยมาตรการภาคบังคับและภาค
สมัครใจ เชน การกําหนดมาตรการจูงใจใหผูประกอบการไทยรายใหญหรือผูประกอบการตางชาติท่ีมีองคความรูและ
เทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัยรวมทุนหรือรวมวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีกับผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมของ
ไทย และการอํานวยความสะดวกและจูงใจใหมีการจางงานบุคลากรหรือผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและพัฒนาในสาขา
เทคโนโลยเีปาหมาย เปนตน 
   ๒.๔) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเอ้ือใหเกิดอุตสาหกรรมสําหรับอนาคต อาทิ ดาน
การสงเสริมการลงทุนของอุตสาหกรรม ดานการนําเขาและสงออกผลิตภัณฑ ดานการใหการรับรองและทดสอบ
มาตรฐาน ดานการวิจัยและพัฒนา ดานการพัฒนาบุคลากร โดยตองใหความสําคัญกับการอํานวยความสะดวกและ
ความสอดคลองกันของกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับสังคมและสิ่งแวดลอม เพ่ือ
สรางความเชื่อม่ันใหกับนักลงทุนและสนับสนุนใหเกิดการเก้ือกูลกันเพ่ือความสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดลอม 
  ๓.๒.๓ การพัฒนาภาคบริการและการทองเท่ียว โดย 
  ๑) เสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการท่ีมีศักยภาพท้ังฐานบริการ
เดิมและฐานบริการใหมเพ่ือสงเสริมใหเศรษฐกิจของประเทศเติบโตไดอยางเขมแข็ง โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   ๑.๑) พัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมใหเติบโตอยางเขมแข็ง เชนการทองเท่ียว 
บริการขนสงและโลจิสติกส การคาสงคาปลีก อสังหาริมทรัพย บริการกอสราง ตอเรือและซอมเรือ และบริการ
สาธารณูปโภค ธุรกิจดานการกีฬา บริการทางการเงิน บริการสุขภาพ การจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (MICE) 
เปนตน โดยสงเสริมการลงทุนเพ่ือยกระดับศักยภาพในการแขงขันของธุรกิจบริการ เสริมสรางความเขมแข็งของ
ผูประกอบการไทยใหสามารถปรับตัวไดทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางเปนพลวัต พัฒนาระบบรับรอง
มาตรฐานและกําหนดใหมีมาตรฐานธุรกิจภาคบริการตามมาตรฐานสากล ยกระดับคุณภาพใหสนองตอบตอความ
ตองการของตลาด และพัฒนายกระดับโครงสรางพ้ืนฐานใหเกิดความเชื่อมโยงกันท้ังภายในและระหวางประเทศเพ่ือ
อานวยความสะดวกแกธุรกิจ รวมท้ังสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา โดยสงเสริมใหผูประกอบการใชประโยชนจาก
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาธุรกิจใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนสนับสนุนการใชสื่อสังคมออนไลน
ท่ีเหมาะสมเพ่ือขยายตลาดสินคาและบริการท้ังในและตางประเทศ 
   ๑.๒) ยกระดับฐานธุรกิจบริการใหมท่ีมีแนวโนมขยายตัวและมีศักยภาพในการเติบโต 
อาทิ ธุรกิจบริการดิจิทัล การศึกษานานาชาติ ธุรกิจบันเทิงและคอนเทนต และบริการวิชาชีพใหกาวไปสูบริการท่ี
ทันสมัยมากข้ึนโดยใชประโยชนจากเทคโนโลยีใหม เชน กิจการ Cloud Service แอพพลิเคชั่นทางการเงิน การเรียนรู
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เปนตน รวมท้ังสรางความเชื่อมโยงระหวางธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพเพ่ือใหเกิดการเติบโตอยาง
บูรณาการและสงเสริมใหเกิดการแขงขันบนฐานการพัฒนาเชิงธุรกิจและกระจายผลประโยชนตลอดหวงโซอุปทาน 
   ๑.๓) สรางกลไกการขับเคล่ือนภาคบริการท่ีเปนเอกภาพ โดยกําหนดใหมีหนวยงาน
เจาภาพหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรภาคบริการของประเทศท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ บูรณาการ
ความรวมมือจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของท้ังหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือรวมกันสนับสนุน
และสงเสริมการพัฒนาภาคบริการท้ังระบบ ควบคูกับการกากับ ดูแล และติดตามประเมินผลการพัฒนาใหเปนไปตาม
กรอบทิศทางและเปาประสงคท่ีกําหนดไว รวมท้ังจัดตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเพ่ือทําหนาท่ีขับเคลื่อน
การพัฒนาภาคบริการในภาพรวมและธุรกิจบริการรายสาขาท่ีมีศักยภาพ 
 

  ๒) พัฒนาอุตสาหกรรมทองเท่ียวเชิงบูรณาการ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   ๒.๑) สงเสริมการสรางรายไดจากการทองเท่ียว โดยดําเนินการ  



๕๖ 
 

    (๑) สงเสริมการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการดานการทองเท่ียวโดยใช
ประโยชนจากอัตลักษณและเอกลักษณแหงความเปนไทยท่ีสะทอนวัฒนธรรมทองถ่ินและวิถีชีวิตชุมชน อาทิ การ
ทองเท่ียว เชื่อมโยงกับหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ซ่ึงจะเปนการกระจายรายไดไปสูคนในชุมชนและทองถ่ินท่ัวประเทศ
อยางท่ัวถึงและเปนธรรมรวมท้ังสงเสริมการทองเท่ียวท่ีคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพ่ือให
เกิดความสมดุลและยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทย ตลอดจนพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงสรางสรรคท่ี
มนุษยสรางข้ึนเพ่ือใหเปนแหลงทองเท่ียวใหมท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวคุณภาพจากท่ัวโลก  
    (๒) พัฒนากลุมคลัสเตอรทองเท่ียวตามศักยภาพของพ้ืนท่ี เชื่อมโยงกับกิจกรรม
การทองเท่ียวตามความตองการของตลาด อาทิ การทองเท่ียวโดยชุมชน การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ การทองเท่ียวเชิง
เกษตร การทองเท่ียวทางทะเล การทองเท่ียวสีเขียวการทองเท่ียวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม การทองเท่ียวเพ่ือการ
ประชุมและนิทรรศการ การทองเท่ียวเชิงกีฬาและการทองเท่ียวกลุมมุสลิม  
    (๓) ฟนฟูความเชื่อม่ันและสรางภาพลักษณท่ีดีของการทองเท่ียวไทยในสายตาโลก  
    (๔) ดําเนินกลยุทธทางการตลาดท้ังเชิงรับและเชิงรุกในตลาดเปาหมายท้ังตลาด
ศักยภาพเดิมและตลาดใหม โดยมุงเนนนักทองเท่ียวคุณภาพเพ่ือใหสอดคลองกับกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีมุงเนนใหเกิด
ความคุมคาตอประสบการณมากกวาการทองเท่ียวท่ีคุมคาเงิน รวมท้ังสนับสนุนใหคนไทยเดินทางทองเท่ียว
ภายในประเทศมากข้ึนเพ่ือลดการพ่ึงพิงตลาดตางประเทศ  
    (๕) พัฒนาทักษะฝมือบุคลากรในภาคบริการและการทองเท่ียว จัดฝกอบรม
มัคคุเทศกภาษาตางประเทศท่ัวประเทศ และ  
    (๖) พัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหเกิดความเชื่อมโยงกันเปนโครงขายท้ังทางบก 
ทางน้ําและทางอากาศ 
   ๒.๒) ปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวใหมีความทันสมัย จัดทําและบังคับ
ใชมาตรฐานดานการทองเท่ียว โดย  
    (๑) เรงปรับกฎหมายและระเบียบท่ีเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการสา
หรับอนาคต โดยใหความสําคัญกับการบูรณาการหลักการและการบังคับใชกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ใหมีความ
สอดคลองกัน เพ่ือใหสามารถนาไปสูการอานวยความสะดวกและการพัฒนาภาคการผลิตและบริการไดตรงตามทิศทาง
ท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ  
    (๒) ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายท่ีเก่ียวของ
กับอุตสาหกรรมกีฬา ธุรกิจบริการและการทองเท่ียวของประเทศใหสอดคลองกับสภาวการณและการจัดทากฎหมายท่ี
เก่ียวของกับมาตรฐานการทองเท่ียวของไทยสูสากล และ  
    (๓) สงเสริมใหคนทุกกลุมสามารถเขาถึงการทองเท่ียวไดตามสิทธิท่ีพึงมีพึงไดของบุคคล 
   ๒.๓) ปรับโครงสรางการบริหารจัดการดานการทองเท่ียว เพ่ือใหเปนกลไกในการบริหาร
จัดการและกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีชัดเจน โดยมุงเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนท้ังภาครัฐภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม ในการยกระดับอุตสาหกรรมทองเท่ียวของประเทศใหเติบโตอยางสมดุลและ
ยั่งยืน รวมท้ังกระจายผลประโยชนอยางเปนธรรมและเทาเทียม 
 

  ๓) พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอยางครบวงจร โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   ๓.๑) สงเสริมการสรางรายไดจากการกีฬา เนื่องจากกีฬาถือเปนหลักพ้ืนฐานของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย มีผลตอการสรางวินัย จิตสานึก ความสามัคคี และนาใจนักกีฬา รวมท้ังสรางคุณคาและ
คุณภาพชีวิตใหประชาชน ตลอดจนเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจใหกับประเทศจากกิจกรรมและธุรกิจบริการ
ท่ีเก่ียวโยงกับอุตสาหกรรมกีฬา ดังนั้น จึงควรสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาใหครอบคลุมทุกมิติและครบ



๕๗ 
 

วงจรเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับอุตสาหกรรมกีฬาท้ังการผลิตและธุรกิจท่ีเก่ียวของกับอุปกรณกีฬา ธุรกิจเพ่ือการบรกิาร 
ธุรกิจโรงแรม รานอาหาร อาหารเสริมและเครื่องดื่ม ธุรกิจกิจกรรมการแขงขันตางๆ ธุรกิจประกันภัย การเดินทางและ
การขนสง รวมถึงสถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับ เพ่ือใหอุตสาหกรรมกีฬาสามารถสรางโอกาส สรางงานและรายได 
รวมถึงสรางอาชีพใหกับประชาชนทุกกลุม โดย 
    (๑) สงเสริมกิจกรรมกีฬาเพ่ือสรางรายได รวมท้ังสนับสนนุการจัดมหกรรมกีฬา

นานาชาติ การเปนเจาภาพงานกีฬาระดับโลก และการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติทางดานกีฬา เวชศาสตรการ

กีฬา และวิทยาศาสตรการกีฬา  

    (๒) สงเสริมธุรกิจและผูประกอบการท่ีเก่ียวของกับการกีฬาท้ังในอุตสาหกรรมกีฬา

และธุรกิจบริการท่ีเชื่อมโยงกับการกีฬา อาทิ ธุรกิจอุปกรณกีฬา ธุรกิจสถานท่ีการแขงขันกีฬา และธุรกิจการฝกสอน

นักกีฬา 

    (๓) สงเสริมกิจกรรมดานการตลาดและการประชาสัมพันธเพ่ือสรางการรับรูให

ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการกีฬาและกระตุนใหเกิดกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการมากข้ึน 

   ๓.๒) ปรับโครงสรางการบริหารจัดการดานการกีฬาเพ่ือใหเกิดความเปนเอกภาพในการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศ จึงควรปรับโครงสรางการบริหารจัดการดานการกีฬาใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึนตั้งแตระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติ ดังนี้  
    (๑) จัดตั้งกลไกการบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือทาหนาท่ี
จัดทาและขับเคลื่อนนโยบายดานการกีฬาของประเทศ 
    (๒) สงเสริมการดาเนินการของภาครัฐและเอกชนในการยกระดับอุตสาหกรรมกีฬา และ  
    (๓) จัดตั้งสถาบันเฉพาะทางดานการกีฬาเพ่ือใหประเทศไทยเปนศูนยกลางดานการ
กีฬาหรือวิทยาศาสตรการกีฬาของภูมิภาค 
 

  ๓.๒.๔ การพัฒนาภาคการคาและการลงทุน โดย 
   ๑) สงเสริมการทาตลาดเชิงรุก เพ่ือเพ่ิมความตองการบริโภคสินคาภายในประเทศและการ
สงออกสินคาไทย โดยสรางความตองการของผูบริโภคภายในประเทศในสินคาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสรางตราสินคา 
พัฒนาบรรจุภัณฑ แสวงหาตลาดใหมและขยายตลาดการคาชายแดนกับประเทศเพ่ือนบานสรางเครือขายพันธมิตร
ทางธุรกิจระหวางประเทศ รวมท้ังสนับสนุนการจัดตั้งสานักงานใหญขามประเทศ และบริษัทการคาระหวางประเทศ 
และการใชประโยชนจากขอตกลงและความรวมมือระหวางประเทศดานการคาและการลงทุน ตลอดจนการพัฒนา
ทักษะของผูประกอบการใหผลิตไดและขายเปนในการทาธุรกิจการคาระหวางประเทศ 
   ๒) พัฒนาการอานวยความสะดวกทางการคาใหไดมาตรฐานสากล ท้ังดานโครงสราง
พ้ืนฐาน ระบบคมนาคมขนสงและโลจิสติกส รวมถึงพัฒนาระบบประกันความเสี่ยงภัยของสินคาและบริการเพ่ือสราง
ความเชื่อม่ันและลดความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจตลอดจนการผลักดันการลดอุปสรรคทางการคาโดยเฉพาะมาตรการ
ท่ีไมใชภาษีโดยขยายการจัดทาขอตกลงการยอมรับรวมระหวางกันในสินคาและบริการท่ีสําคัญในอาเซียน และใน
ระดับทวิภาคี ปรับบทบาทของหนวยงานภาครัฐในการทางานเชิงรุกมากข้ึนเพ่ือสงเสริมและอานวยความสะดวกทาง
การคาท้ังการติดตามและเจรจาแกไขปญหามาตรการกีดกันทางการคาท่ีไมใชภาษี การใชแนวทางการสงเสริมการ 
คามากกวาการกําหนดควบคุม และการพัฒนาฐานขอมูลดานการคาการลงทุนท่ีจาเปน ถูกตอง และทันตอสถานการณ
รวมถึงมีแหลงใหคาปรึกษาท่ีครบวงจรตลอดหวงโซอุปทาน 
 



๕๘ 
 

   ๓) สนับสนุนผูประกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและนํา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาใชในการเพ่ิมผลิตภาพในการคาและการประกอบธุรกิจท้ังในภาคการผลิตการตลาด การ
บริหารจัดการ การเงิน และโลจิสติกส เพ่ือสนับสนุนการเปนเศรษฐกิจดิจิทัล ขณะท่ีภาครัฐควรใหความสําคัญกับการ
พัฒนาระบบการชาระเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีมีความปลอดภัย การพัฒนาระบบรับรองผูซ้ือผูขายท่ีมีมาตรฐานและ
นาเชื่อถือ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาทักษะและการเคลื่อนยายแรงงานฝมือโดยเสรี 
   ๔) สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดย  
    (๑) สรางผูประกอบการใหมท่ีมีจิตวิญญาณในการเปนผูประกอบการท่ีมีทักษะใน

การทาธุรกิจ รูจักใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตการจัดการ การขาย หรือเปน Smart SMEs และพัฒนาความ

เขมแข็งของชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเอง โดยสนับสนุนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนตามความพรอมและศักยภาพในแตละ

พ้ืนท่ี รวมท้ังสงเสรมิใหมีการกําหนดหลักสูตรท่ีเก่ียวกับทักษะการเปนผูประกอบการท้ังในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ระดับอุดมศึกษา และสายอาชีพใหมีความรูความเขาใจในการเริ่มตนธุรกิจ และตระหนักถึงแนวโนมการทาธุรกิจสีเขียว 

ตลอดจนการสรางสภาพแวดลอมในสถานศึกษาใหเอ้ือตอการเรียนรูและกระตุนการเปนผูประกอบการ 

    (๒) สรางสังคมผูประกอบการโดยสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการทําธุรกิจท้ังใน

เรื่องการเขาถึงขอมูลดานธุรกิจและสิทธิประโยชน แหลงเงินทุน นวัตกรรมสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

และการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการและการตลาด รวมท้ังกําหนดมาตรการสนับสนุนใหวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมมีการจดทะเบียนธุรกิจตามกฎหมาย และพัฒนากลไกสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม โดยมุงเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ในการสรางขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมให

เติบโตและแขงขันได และ  

    (๓) สงเสริมการรวมกลุมเปนคลัสเตอรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน

ลักษณะหวงโซมูลคาและการเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ รวมท้ังการสรางโอกาสในการดําเนินธุรกิจในตางประเทศ

โดยการกําหนดนโยบาย/มาตรการเพ่ือจูงใจใหบริษัทขนาดใหญท่ีมีการคาและการลงทุนในตางประเทศเปนผูสนับสนุน 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหสามารถเขาสูตลาดตางประเทศและหวงโซการผลิตของโลก ตลอดจนสงเสริม

บทบาทของภาคเอกชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 

   ๕) พัฒนาปจจัยสนับสนุนเพ่ือสงเสริมการลงทุนในประเทศและการลงทุนของคนไทยใน
ตางประเทศ โดยการสงเสริมการลงทุนในประเทศควรใหความสําคัญกับ  
    (๑) การพัฒนากลไกการคุมครองการลงทุนและการระงับขอพิพาทระหวางรัฐกับ
เอกชนเพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับนักลงทุน โดยสรางความเขมแข็งใหระบบอนุญาโตตุลาการของไทย และลดปญหา
ขอพิพาทระหวางรัฐบาลและเอกชนโดยพัฒนาการบริหารจัดการในการจัดทําสัญญา การบริหารสัญญา และการ
แตงตั้งอนุญาโตตุลาการ และ 
    (๒) การลดอุปสรรค ข้ันตอนการเคลื่อนยายแรงงานโดยการลดระยะเวลาการ
รายงานตัวของแรงงานตางดาวรวมถึงการขยายระยะเวลาการขออนุญาตทางานของแรงงานตางดาว ในสวนของการ
สงเสริมการลงทุนของคนไทยในตางประเทศควรใหความสําคัญกับ  
     (๑) สงเสริมใหมีหนวยงานหลักในการสงเสริมการลงทุนในตางประเทศ
โดยเฉพาะในประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม ในการใหขอมูลการลงทุนเชิงลึกดานการคาและการ
ลงทุนในประเทศเปาหมาย  



๕๙ 
 

     (๒) จัดทํามาตรการสงเสริมและใหสิทธิประโยชนการลงทุนของคนไทยใน
ตางประเทศ และการลดอุปสรรคในการเคลื่อนยายเงินระหวางประเทศและการแลกเปลี่ยนเงินการสนับสนุนดาน
แหลงเงินทุน และ  
     (๓) การสนับสนุนปจจัยอานวยความสะดวกการลงทุน โดยการสงเสริม
บริการปอูงกันความเสี่ยงทางการคาและสงเสริมการเพ่ิมสาขาธนาคารพาณิชยไทยในตางประเทศ 
 

  ๖) ปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือสงเสริมการคาท่ีเปนธรรมและอํานวยความสะดวก
การคาการลงทุน ตลอดจนการดาเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยปรับปรุงกฎระเบียบ แนวทาง
ปฏิบัติดานพิธีการศุลกากรท่ีสงเสริมการอานวยความสะดวกทางการคา และมีการบังคับใชดานศุลกากรท่ีมีความ
โปรงใสและสอดคลองกับมาตรฐานสากล การปรับปรุงแกไขกฎหมายแขงขันทางการคา เพ่ือใหมีการแขงขันท่ีเปน
ธรรมในตลาดและเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายใหทันตอสถานการณการคาเสรีในปจจุบัน การปรับกฎหมาย
และกฎเกณฑเพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มตน ตลอดจนการมีกฎหมายดานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสและการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับผูประกอบการและผูบริโภคในการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ี

มากข้ึน 

  ๗) พัฒนาระบบทรัพยสินทางปญญา โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญาใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล การเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบและจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญา การสงเสริมการจดทะเบียนและใชผลงานสรางสรรคดานนวัตกรรมและทรัพยสินทางปญญาเพ่ือสราง
มูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการ พรอมท้ังสนับสนุนการสรางตลาดกลางทรัพยสินทางปญญา และพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลทรัพยสินทางปญญาของไทยเพ่ือใหนักวิจัยและผูประกอบการสามารถนาทรัพยสินทางปญญาท่ีหมดอายุไป
พัฒนาตอยอดและใชประโยชนในเชิงพาณิชยไดมากข้ึนนอกจากนี้ ควรมีการดาเนินการอยางแข็งขันในการปูองกัน
และปราบปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญาโดยบูรณาการการทางานรวมกันของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ควบคูกับ
การสรางจิตสานึกการใชสินคาท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกกฎหมาย 
 

๔. แผนรองรับ 
 ผลักดันประเด็นการพัฒนาใหมีความเชื่อมโยงเขากับนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน 
แผนแมบทของหนวยงานตางๆ เพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนอยางเปนข้ันตอนท้ังทิศทาง วัตถุประสงค เปาหมาย 
ตัวชี้วัด อาทิ 
 ๔.๑ ยุทธศาสตรสินคาเกษตรเปนรายพืชเศรษฐกิจ ๔ สินคา คือ ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสาปะหลังปาลมนามัน 
และออย (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙) 
 ๔.๒ ยุทธศาสตรขาวไทย (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒) 
 ๔.๓ ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินคาและบริการฮาลาล (พ.ศ. ๒๕๕๙- 
๒๕๖๓) และแผนปฏิบัติการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินคาและบริการฮาลาล (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) 
 ๔.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาครัวไทยสูโลก (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) 
 ๔.๕ รางยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๔) 
 ๔.๖ แผนพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 ๔.๗ แนวทางพัฒนายางพาราท้ังระบบ 
 ๔.๘ ยุทธศาสตรยางพารา 
 ๔.๙ รางแผนแมบทเพ่ือการพัฒนาเกษตรกรรมแผนปรับโครงสรางสินคาปศุสัตว 
 ๔.๑๐ รางกรอบยุทธศาสตรการจัดการดานอาหารของประเทศไทย 



๖๐ 
 

 ๔.๑๑ แผนงานการคุมครองพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีมีศักยภาพ 
 ๔.๑๒ แผนงานการดูแลเกษตรกรรายยอยไมใหสูญเสียท่ีดินทากิน 
 ๔.๑๓ แผนแมบทการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) 
 ๔.๑๔ แผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 ๔.๑๕ แผนแมบทกระทรวงพาณิชย (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) 
 ๔.๑๖ ยุทธศาสตรการสงเสริมการลงทุนในระยะ ๗ ป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) 
 ๔.๑๗ แผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 ๔.๑๘ แผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
๕. แผนงานและโครงการสําคัญ 
 ภาคการคลัง 
  ๕.๑ การจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมส่ิงแวดลอม 
   ๕.๑.๑ สาระสําคัญ  
    (๑) การบังคับใชการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมท่ีเก็บจากผลิตภัณฑหรือวัตถุดิบ
ท่ีกอใหเกิดมลพิษบนหลักการของผูใชเปนผูจายเพ่ือสรางแรงจูงใจใหผูบริโภคลดการใชผลิตภัณฑดังกลาว และ  
    (๒ ) การสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถจัดเก็บภาษีหรือ
คาธรรมเนียมจากสถานประกอบการท่ีปลอยมลพิษในพ้ืนท่ี 
   ๕.๑.๒ หนวยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงการคลัง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   ๕.๑.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 ภาคการเงิน 
  ๕.๒ การกําหนดภูมิทัศนและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของสถาบันการเงิน 
   ๕.๒.๑ สาระสําคัญ ไดแก  
    (๑) กําหนดขอบเขตการดาเนินการของสถาบันการเงินและผูใหบริการทางการเงิน
ท้ังระบบเพ่ือปรับโครงสรางระบบสถาบันการเงินใหสามารถตอบสนองการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม และรองรับ
การแขงขันจากผูใหบริการในตางประเทศ และ  
    (๒) พัฒนาขีดความสามารถและปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงานของสถาบัน
การเงินและผูใหบริการทางการเงินใหสามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายในประเทศอยางท่ัวถึงและ
สามารถขยายตลาดในตางประเทศได 
   ๕.๒.๒ หนวยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย สานักงาน 
คณะกรรมการกากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
   ๕.๒.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
  ๕.๓ การทบทวนบทบาทและปรับปรุงประสิทธิภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
   ๕.๓.๑ สาระสําคัญ  
    (๑) กําหนดบทบาทและเปาหมายของสถาบันการเงินเฉพาะกิจใหชัดเจน และ  
    (๒) ปรับปรุงพัฒนาขีดความสามารถและปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงานของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจใหตอบสนองวัตถุประสงคการจัดตั้ง และตอบสนองการเปนสถาบันการเงินเพ่ือการพัฒนา 
   ๕.๓.๒ หนวยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย 
   ๕.๓.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) 
 



๖๑ 
 

  ๕.๔ การพัฒนาความรูและทักษะทางการเงิน 
   ๕.๔.๑ สาระสําคัญ  
    (๑) สงเสริมความรูความเขาใจทางการเงิน การลงทุน และพัฒนาทักษะในการ
บริหารจัดการการเงินสวนบุคคลใหกับประชาชนทุกกลุม และ  
    (๒) ใหสถาบันการเงินมีสวนรวมสนับสนุนเงินทุนในการดาเนินโครงการ หรือจัดตั้ง
กองทุนเพ่ือการสงเสริมความรูทางการเงินเพ่ือเปนการสรางความรับผิดชอบตอสังคม 
   ๕.๔.๒ หนวยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย และสถาบัน
การเงิน 
   ๕.๔.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 ภาคการเกษตร 
  ๕.๕ การลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมโอกาสในการแขงขันสินคาเกษตร 
   ๕.๕.๑ สาระสําคัญ การดาเนินการโดยขอความรวมมือภาคเอกชน หนวยงานภาครัฐใน 
การลดราคาปจจัยการผลิต อาทิ ปุยเคมี สารเคมีการเกษตร พันธุพืช/พันธุสัตว อาหารสัตวนา/อาหารสัตวคาแรงงาน/
คาบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร คาบริการรถเก่ียวนวดขาว คาเชาท่ีดิน คาไฟฟาสาหรับการทาการเกษตรแหลง
เงินทุนดอกเบี้ยต่ํา การอบรมใหความรูในการใชปจจัยการผลิตท่ีถูกตอง เหมาะสมการปรับปรงุบํารุงดิน การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานสินคา การเพ่ิมมูลคาผลผลิต และการเชื่อมโยงการตลาด 
   ๕.๕.๒ หนวยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมดาเนินการกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ กระทรวงพาณิชย ภาคเอกชน 
   ๕.๕.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
  ๕.๖ โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร 
   ๕.๖.๑ สาระสําคัญ พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรเปาหมาย (พืช ประมง ปศุสัตว) สู
มาตรฐานระดับสากล โดยผานกระบวนการตรวจสอบและรับรองคุณภาพท้ังหวงโซอุปทาน รวมถึงสงเสริมการพัฒนา 
มาตรฐานฮาลาล มาตรฐานเกษตรอินทรีย และมาตรฐานการตรวจรับรองสินคาเกษตรและอาหาร เพ่ือสรางความ
เชื่อม่ันและความปลอดภัยใหกับผูบริโภคและประเทศคูคา 
   ๕.๖.๒ หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงพาณิชย และกระทรวงอุตสาหกรรม 
   ๕.๖.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
  ๕.๗ การบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning) 
   ๕.๗.๑ สาระสําคัญ เพ่ือสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีใหเกิด 
ความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน ลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
   ๕.๗.๒ หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมดําเนินการกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
   ๕.๗.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
  ๕.๘ การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 
   ๕.๘.๑ สาระสําคัญ เพ่ือพัฒนาแปลงใหญเปนแปลงตนแบบท่ีเกษตรกรเกิดการรวมตัวกัน 
ผลิตและจาหนายโดยสามารถลดตนทุน เพ่ิมผลผลิต บริหารจัดการ และการตลาด ภายใตการบูรณาการและบริหาร
จัดการรวมกันของหนวยงานและภาคสวนตางๆ 
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   ๕.๘.๒ หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมดําเนินงานกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม ภาคเอกชนเกษตรกรและ
องคกรเกษตรกร 
   ๕.๘.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
  ๕.๙ การสงเสริมเกษตรอินทรีย 
   ๕.๙.๑ สาระสําคัญ เพ่ือสงเสริมการผลิตเกษตรอินทรียใหมีการขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน และมี
การสงเสริมพ้ืนท่ีตนแบบ อาทิ จังหวัดยโสธรเปนเมืองเกษตรอินทรีย โดยสรางความเขมแข็งใหกับกลุมผูผลิตเดิม และ
สรางเครือขายการเรียนรูโดยขยายผลจากกลุมหรือเกษตรกรท่ีประสบผลสําเร็จแลวในพ้ืนท่ี 
   ๕.๙.๒ หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมดําเนินการกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย ภาคเอกชน เกษตรกรและองคกรเกษตรกร 
   ๕.๙.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
  ๕.๑๐ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
   ๕.๑๐.๑ สาระสําคัญ เพ่ือพัฒนาศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
(ศพก.) ใหมีความเขมแข็งและขยายผลการใหบริการของศูนยเรียนรูฯ 
   ๕.๑๐.๒ หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมดาเนินการกับ
เกษตรกรและเครือขายเกษตรกร 
   ๕.๑๐.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
  ๕.๑๑ ธนาคารพันธุพืชพันธุสัตว 
   ๕.๑๑.๑ สาระสําคัญ เพ่ือใหเกษตรกรยากจนท่ัวประเทศไดมีพันธุพืชและพันธุสัตวไวใช 
ขยายพันธุ เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและมีรายไดเพ่ิมข้ึน อาทิ ธนาคารโค-กระบือ ธนาคารเมล็ดพันธุขาวชุมชน 
   ๕.๑๑.๒ หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
   ๕.๑๑.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
  ๕.๑๒ การปองกันการทาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม และพัฒนา 
ระบบการทําประมงและการเพาะเล้ียงสัตวนาอยางย่ังยืน 
   ๕.๑๒.๑ สาระสําคัญ การกํากับดูแลการดําเนินการตามมาตรการปูองกันการทําประมงผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุมท่ีไดดาเนินการมาแลวอยางตอเนื่อง รวมถึงการกากับดูแลแรงงาน
ประมงใหไดรับการคุมครองตามมาตรฐานและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ และสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาการทํา
ประมง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การแปรรูป การขนสง และการตลาด ใหสอดคลองกับมาตรฐานและระเบียบการทํา
ประมงระหวางประเทศและประเทศคูคา ตลอดจนศักยภาพของทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
   ๕.๑๒.๒ หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมดําเนินการกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงกลาโหม 
   ๕.๑๒.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
  ๕.๑๓ การขับเคล่ือนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรวาระแหงชาติดานสหกรณและแผนพัฒนา 
สหกรณท่ีเกี่ยวของ 
   ๕.๑๓.๑ สาระสําคัญ การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรวาระแหงชาติดาน
สหกรณและแผนพัฒนาสหกรณท่ีเก่ียวของ ใหเห็นผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ตั้งแตการพัฒนาสหกรณ
ระดับชาติไปจนถึงสหกรณในทองถ่ิน รวมถึงองคกรเครือขายท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะการเพ่ิมศักยภาพการเชื่อมโยง
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เครือขายระบบการผลิต การตลาดและการเงินของสหกรณ เพ่ือพัฒนาสหกรณท้ังระบบใหเขมแข็ง สามารถแขงขันได
กับภาคธุรกิจไดอยางยั่งยืน 
   ๕.๑๓.๒ หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ ดําเนินการรวมกับ
หนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ อาทิ กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย ภาคเอกชน ตลอดจนเครือขายสหกรณท้ังประเทศ 
   ๕.๑๓.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

 ภาคอุตสาหกรรม 
  ๕.๑๔ โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
   ๕.๑๔.๑ สาระสําคัญ พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมใหเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของพ้ืนท่ี ควบคูกับการใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี เพ่ือให
อุตสาหกรรมสามารถอยูรวมกันกับชุมชนไดอยางยั่งยนื ซ่ึงไดมีการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ
รายจังหวัด ๑๕ จังหวัด เพ่ือเปนกรอบในการดําเนินงานท้ังดานการบริหารจัดการและการดําเนินโครงการตางๆ ท้ัง
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และจะมีการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด
ตอไป 
   ๕.๑๔.๒ หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย 
   ๕.๑๔.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
  ๕.๑๕ โครงการจัดตั้งศูนยทดสอบยานยนตและยางลอแหงชาติ 
   ๕.๑๕.๑ สาระสําคัญ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมการพัฒนาคลัสเตอรยาน
ยนตและชิ้นสวน โดยการจัดตั้งศูนยทดสอบยางลอมาตรฐาน UN R117 และยางลอชนิดอ่ืนๆ รวมถึงการทดสอบยาน
ยนตและชิ้นสวน เพ่ือเปนศูนยกลางการทดสอบและรับรองมาตรฐานดานยางลอและชิ้นสวนยานยนตของไทยและของ
ภูมิภาคอาเซียน รวมท้ังยกระดับใหเปนศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานยนตและชิ้นสวนสาหรับอนาคตดวย 
   ๕.๑๕.๒ หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงอุตสาหกรรม 
   ๕.๑๕.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
  ๕.๑๖ โครงการขยายสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนอะไหลยาน
ยนต 
   ๕.๑๖.๑ สาระสําคัญ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมการพัฒนาคลัสเตอร 
ยานยนตและชิ้นสวน โดยมุงพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพและทักษะของบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนตและ
ชิ้นสวน รวมถึงการออกแบบระบบการรับรองมาตรฐานทักษะดานเทคนิคและการจัดการ และระบบมาตรฐานฝมือ
แรงงานข้ันสูง 
   ๕.๑๖.๒ หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงแรงงาน รวมกับสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย 
   ๕.๑๖.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
  ๕.๑๗ โครงการพัฒนาระบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 
   ๕.๑๗.๑ สาระสําคัญ สงเสริมและสนับสนุนการใชระบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพในการผลิตและการบริหารจัดการ โดยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต ท่ีใชเครื่องจักรกล อาทิ 
อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน อุตสาหกรรม ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
และพัฒนาทักษะแรงงานในอุตสาหกรรมใหมีศักยภาพในการใชระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ โดยในระยะแรกอาจใช
สถาบันเฉพาะทางภายใตกระทรวงอุตสาหกรรม อาทิ สถาบันไทย-เยอรมัน เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการกอน 



๖๔ 
 

   ๕.๑๗.๒ หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันไทย-เยอรมัน รวมกับ 
สถาบนัการศึกษา/สถาบันวิจัยท่ีเก่ียวของ 
   ๕.๑๗.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) 
  ๕.๑๘ โครงการไทยแลนดฟูดวัลเลย 
   ๕.๑๘.๑ สาระสําคัญ ผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางของเอเชียในการผลิตนวัตกรรม 
อาหารและสินคาเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลคาเพ่ิมจากการวิจัยและพัฒนา รวมท้ังสงเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจเพ่ือสรางและ
พัฒนาเครือขายของคลัสเตอรอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร โดยวางกลไกในการบูรณาการความรวมมือ
ระหวางหนวยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา/วิจัย ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรไทยแลนดฟูดวัลเลย 
   ๕.๑๘.๒ หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงอุตสาหกรรม รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
   ๕.๑๘.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๖ ป (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) 
  ๕.๑๙ โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร 
   ๕.๑๙.๑ สาระสําคัญ เพ่ือใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมสาหรับอุตสาหกรรมอาหาร โดยการจัดตั้งเมืองนวัตกรรมอาหารใหเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความพรอมดานโครงสราง
พ้ืนฐานและบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย 
และภาคเอกชน และมีสิทธิประโยชนสงเสริมการลงทุนในกิจการฐานนวัตกรรม 
   ๕.๑๙.๒ หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   ๕.๑๙.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

 ภาคบริการและการทองเท่ียว 
  ๕.๒๐ แผนงานสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพ 
   ๕.๒๐.๑ สาระสําคัญ ภาคบริการมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศท้ังในเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม กอใหเกิดการจางงานและสรางรายไดใหกับคนในทองถ่ินและชุมชน รวมท้ังยกระดับคุณภาพชีวิตและความ
เปนอยูของคนไทย โดยในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ภาคบริการเติบโตข้ึนอยางตอเนื่อง ดังเห็นไดจากการขยายตัว
ของรายไดภาคบริการท่ีเพ่ิมข้ึนในชวงเวลาดังกลาว และมีธุรกิจบริการหลายสาขาท่ีเติบโตข้ึนอยางมีนัยสําคัญ อาทิ 
ธุรกิจบริการทางการเงิน การบริการสุขภาพ การจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ(MICE) การศึกษานานาชาต ิ
ธุรกิจภาพยนตร ธุรกิจบริการดิจิทัล และธุรกิจบริการขนสงและโลจิสติกส ซ่ึงเปนผลจากการท่ีธุรกิจบริการสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของตลาด ผูประกอบการมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการแขงขัน ทาใหธุรกิจบริการ
สาขาดังกลาวมีแนวโนมท่ีจะเติบโตตอไปในชวงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๒ ดวยเหตุนี้ การสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจ
บริการท่ีมีศักยภาพจึงมีความสําคัญเพ่ือเสริมสรางศักยภาพใหกับผูประกอบการเพ่ือใหสามารถแขงขันไดในบริบทการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางเปนพลวัต และมีศักยภาพในการขยายตลาดไปสูประเทศคูคาและตลาดศักยภาพใหมท่ี
สําคัญของไทย 
   ๕ .๒๐ .๒  หน วยงานดํ าเนิ น งานหลัก  กระทรวงพาณิ ชย  กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงคมนาคม และสานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(องคการมหาชน) 
   ๕.๒๐.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  ๕.๒๑ แผนงานพัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวหลักและแหลงทองเท่ียวรองของประเทศ 
   ๕.๒๑.๑ สาระสําคัญ การขยายตัวของภาคการทองเท่ียวในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ 



๖๕ 
 

สะทอนใหเห็นจากรายไดการทองเท่ียวท่ีเติบโตอยางตอเนื่อง รวมถึงจํานวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีเพ่ิมข้ึนอยางมี
นัยสําคัญหรือโดยเฉลี่ย ๒๕.๙ ลานคนในระหวาง พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๘ ซ่ึงสงผลดีตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ
และเปนประโยชนตอการจางงานในภาคบริการเก่ียวเนื่อง อยางไรก็ตาม จานวนนักทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึนสงผลกระทบ
โดยตรงตอแหลงทองเท่ียวท้ังในแงของสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศและการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวท่ียังขาด
ประสิทธิภาพ สงผลใหแหลงทองเท่ียวหลักท่ีไดรับความนิยมและแหลงทองเท่ียวรองท่ีเริ่มเปนท่ีรูจักในวงกวาง เกิด
ความเสื่อมโทรมอยางรวดเร็วจากการเติบโตท่ีขาดความตระหนักถึงความสมดุลระหวางแหลงทองเท่ียว สิ่งแวดลอม
และประชาชนในพ้ืนท่ี ดวยเหตุนี้ การจัดทําแผนพัฒนาเพ่ือฟนฟูแหลงทองเท่ียวหลักและรองจึงเปนมาตรการสําคัญ
เพ่ือธํารงรักษาแหลงทองเท่ียวใหยั่งยืน สรางภาพลักษณท่ีดีตอสายตานักทองเท่ียวผานความสวยงามและอุดมสมบูรณ
ของแหลงทองเท่ียว รวมท้ังเสริมสรางขีดความสามารถใหเพียงพอตอการรองรับนักทองเท่ียวในระยะยาว 
   ๕.๒๑.๒ หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงวัฒนธรรม การทองเท่ียวแหงประเทศไทย องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
   ๕.๒๑.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 

  ๕.๒๒ แผนงานสงเสริมการทองเท่ียวรายสาขา อาทิ การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ การทองเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรม การทองเท่ียวทางนาและทางรถไฟ 
   ๕.๒๒.๑  สาระสําคัญ  วัตถุประสงคของการทองเท่ียวในปจจุบัน มีความแตกตาง 
หลากหลายตามพฤติกรรมของนักทองเท่ียว รวมท้ังกระแสความนิยมของสังคม ดวยเหตุนี้ การทองเท่ียวรูปแบบใหม
จึงไดรับความนิยมเพ่ิมมากข้ึน อาทิ การทองเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีนาการนวดแผนไทยและสปาเปนจุดเดนของการ
ทองเท่ียว การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท้ังในสวนของกิจกรรมประเพณี ตลอดจนวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีมีอัตลักษณดวย
ความแตกตางของรูปแบบกิจกรรมและปจจัยสนับสนุนของการทองเท่ียวแตละรายสาขา จึงมีความจาเปนตอการจัด
ทาแผนงานสงเสริมการทองเท่ียวใหสอดคลองกับตลาดการทองเท่ียวกลุมเฉพาะ โดยเฉพาะกลุมนักทองเท่ียวท่ีมี
คุณภาพใหเกิดความสนใจกิจกรรมทองเท่ียวรายสาขาในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน 
   ๕.๒๒.๒ หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงคมนาคม การทองเท่ียวแหงประเทศไทย องคกรปกครองทองถ่ิน ตลอดจนภารกิจของ
สวนราชการท่ีเก่ียวของกับรูปแบบการทองเท่ียวรายสาขาอ่ืนๆ ท่ีนาสนใจ 
   ๕.๒๒.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 

  ๕.๒๓ แผนงานสงเสริมการทองเท่ียวในเขตพัฒนาการทองเท่ียว 
   ๕.๒๓.๑ สาระสําคัญ รัฐบาลไดใหความสําคัญกับการพัฒนาเชิงกลุมพ้ืนท่ีและเมืองรองท่ีมี 
ศักยภาพดานการทองเท่ียว จึงไดออกกฎกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาในการกําหนดเขตพัฒนาการทองเท่ียว ๕ 
เขต ไดแก เขตพัฒนาการทองเท่ียวฝงทะเลตะวันตก เขตพัฒนาการทองเท่ียวฝงทะเลตะวันออกเขตพัฒนาการ
ทองเท่ียวอันดามัน เขตพัฒนาการทองเท่ียวอารยธรรมลานนา และเขตพัฒนาการทองเท่ียวอารยธรรมอีสานใต ซ่ึง
ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการทองเท่ียวในอีก ๓ เขต ประกอบดวยเขตวิถีชีวิตลุมแมนา
เจาพระยาตอนกลาง เขตมรดกโลกดานวัฒนธรรม และเขตวิถีชีวิตลุมแมนาโขง ซ่ึงเขตพัฒนาการทองเท่ียวท้ัง ๘ เขต
จะครอบคลุมพ้ืนท่ีการทองเท่ียวท่ีสําคัญท่ัวประเทศ ซ่ึงการจัดทาแผนสงเสริมการทองเท่ียวจะเปนแนวทางกระตุนการ
ทองเท่ียวในพ้ืนท่ี และสงเสริมการเชื่อมโยงเสนทางระหวางเมืองทองเท่ียวหลักและเมืองรองเพ่ิมข้ึน 
   ๕.๒๓.๒ หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 



๖๖ 
 

   ๕.๒๓.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 

  ๕.๒๔ แผนงานพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงสรางสรรคท่ีมนุษยสรางข้ึน 
   ๕.๒๔.๑ สาระสําคัญ การขยายตัวของภาคการทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วสงผล
กระทบตอแหลงทองเท่ียวท่ีมีขีดความสามารถในการรองรับท่ีจากัด โดยเฉพาะอยางยิ่งแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ
ดวยเหตุนี้ การสงเสริมใหเกิดแหลงทองเท่ียวใหมๆ เพ่ือรองรับการขยายตัวดานการทองเท่ียว จึงมีความจําเปนตอการ
พัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงสรางสรรคท่ีมนุษยสรางข้ึน ดังนั้น ควรจัดทาแผนพัฒนาท่ีกําหนดแนวทางการพัฒนาท่ี
ชัดเจนเพ่ือใหเกิดความสอดคลองกับสภาพแวดลอม วัฒนธรรม อัตลักษณของพ้ืนท่ีทองเท่ียว และเกิดประโยชนในเชิง
เศรษฐกิจตอชุมชนทองถ่ินอีกทางหนึ่งดวย 
   ๕.๒๔.๒ หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา การทองเท่ียวแหง
ประเทศไทย 
   ๕.๒๔.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 

  ๕.๒๕ โครงการศึกษาแนวทางการควบคุมจํานวนนักทองเท่ียวในพ้ืนท่ีทองเท่ียวเชิงอนุรักษให 
เปนไปตามขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ (Carrying Capacity) 
   ๕.๒๕.๑ สาระสําคัญ แหลงทองเท่ียวจานวนมากท่ีอยูในพ้ืนท่ีเชิงอนุรักษกําลังประสบ
ปญหาจากความแออัดของนักทองเท่ียว ซ่ึงสงผลกระทบโดยตรงตอความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม อาทิ ปญหาคราบนามันจากเรือโดยสาร ปญหาการจัดการขยะจานวนมาก หรือแมแตสงผลกระทบตอการ
ดาเนินชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีซ่ึงยากตอการฟนฟูในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้น มาตรการท่ีจาเปนในเบื้องตนคือการ
ควบคุมจานวนนักทองเท่ียวใหสอดคลองกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศจึงควรจัดทาโครงการศึกษา
เพ่ือประเมินความเหมาะสมของจานวนนักทองเท่ียว และแนวทางการจัดการการทองเท่ียวใหเกิดประสิทธิภาพ 
รวมท้ังสงเสริมใหนักทองเท่ียวตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและจิตสํานึกตอสวนรวม 
   ๕.๒๕.๒ หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย การทองเท่ียวแหงประเทศไทยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   ๔.๒๕.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
 

  ๕.๒๖ แผนงานพัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียวและยกระดับผูประกอบการ 
   ๕.๒๖.๑ สาระสําคัญ เพ่ือใหบุคลากรดานการทองเท่ียวภาครัฐมีความรูความสามารถใน
การบริหารจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการการทองเท่ียว 
   ๕.๒๖.๒ หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และสภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
   ๕.๒๖.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 

  ๕.๒๗ แผนงานสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหแกอุตสาหกรรมกีฬาบน
ฐานความรูความคิดสรางสรรค 
   ๕.๒๗.๑ สาระสําคัญ เพ่ือสงเสริมผูท่ีเก่ียวของในอุตสาหกรรมกีฬาดาเนินการวิจัยและ
พัฒนา และนานวัตกรรมมาใชประโยชนในเชิงพาณิชย อันจะเปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับอุตสาหกรรมกีฬาท้ังใน
รูปแบบของการผลิตสินคาและการใหบริการดานการกีฬา 
   ๕ .๒ ๗ .๒  หน วยงานดํ า เนิ น งาน ห ลัก  กระทรวงการท อ งเท่ี ยวและกีฬ า  และ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   ๕.๒๗.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 



๖๗ 
 

 

 ภาคการคาและการลงทุน 
 

  ๕.๒๘ การสรางศักยภาพการแขงขันของสินคาและบริการของไทย 
   ๕.๒๘.๑ สาระสําคัญ การสงเสริมความสามารถดานบริการในการแปรรูปสินคาและบริการ 
การพัฒนาตราสินคาไทยใหเปนท่ียอมรับในตลาดตางประเทศ รวมท้ังการพัฒนาการบรรจุภัณฑสินคาหรือยืดอายุ
สินคาดวยนวัตกรรมตางๆ โดยใหความสําคัญกับสินคาท่ีไทยมีศักยภาพ (Product Champion) ไดแกอาหาร อัญมณี
และเครื่องประดับ 
   ๕.๒๘.๒ หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงพาณิชย 
   ๕.๒๘.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 

  ๕.๒๙ การพัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการท่ีครบวงจร 
   ๕.๒๙.๑ สาระสําคัญ การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเขาถึงตลาดใน
ประเทศและตางประเทศผานชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รวมท้ังการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน
การเขาถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการธุรกิจ 
   ๕.๒๙.๒ หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงพาณิชย รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ 
สานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   ๔.๒๙.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 

  ๕.๓๐ การสงเสริมการคาท่ีเปนธรรม 
   ๕.๓๐.๑ สาระสําคัญ การผลักดันการปรับปรุงพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา 
รวมท้ังการกําหนดนิยามและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของใหมีประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายและทันตอสถานการณ
ทางการคาในปจจุบัน 
   ๕.๓๐.๒ หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงพาณิชย 
   ๕.๓๐.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 
 

  ๕.๓๑ ปรับปรุงศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ 
   ๕.๓๑.๑ สาระสําคัญ ปรับปรุงการใหบริการของศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จและเรง
เชื่อมโยงระบบการเชื่อมโยงขอมูลอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียว (National Single Window) ระหวางหนวยงานให
สามารถปฏิบัติการไดจริง และขยายไปสูการบริการในระดับภูมิภาค 
   ๕.๓๑.๒ หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงพาณิชยและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
   ๕.๓๑.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 

  ๕.๓๒ การสรางสภาพแวดลอมการลงทุนใหเหมาะสม 
   ๕.๓๒.๑ สาระสําคัญ กําหนดมาตรการสงเสริมการลงทุนในประเทศท่ีสอดคลองกับ
ศักยภาพของพ้ืนท่ีและการสงเสริมการลงทุนของคนไทยในตางประเทศ โดยการลดอุปสรรคการเคลื่อนยายแรงงานท้ัง
แรงงานฝมือและไรฝมือ ไดแก การลดระยะเวลาการรายงานตัวของแรงงานตางดาว การออกวีซา On Arrival ใหกับ
ชาวตางชาติท่ีมาประชุมในไทยนอยกวา ๑๕ วัน การขยายระยะเวลาการขออนุญาตทางานของแรงงานตางดาว การ
ลด/ยกเวนภาษีรายไดนากลับประเทศ รวมท้ังการลดอุปสรรคการเคลื่อนยายเงินระหวางประเทศ 
   ๕.๓๒.๒ หนวยงานดําเนินงานหลัก สานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน กระทรวง 
แรงงาน และกระทรวงการคลัง 



๖๘ 
 

   ๕.๓๒.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 
 

 ปจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกาลังเปนปญหาและเปนจุดออนของการรักษาฐานการผลิต

และใหบริการ รวมท้ังการดารงชีพท่ียั่งยืน ฐานทรัพยากรธรรมชาติถูกนาไปใชในการพัฒนาจํานวนมากกอใหเกิดความ

เสื่อมโทรมอยางตอเนื่อง พ้ืนท่ีปาไมลดลง ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากร

นายังมีสวนท่ีไมสามารถจัดสรรไดตามความตองการ และมีความเสี่ยงในการขาดแคลนในอนาคต เกิดปญหาความ

ขัดแย งในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติมาก ข้ึนจากการเข าถึงและการจัดสรรการใชประโยชน

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีไมเปนธรรม รวมท้ังปญหาสิ่งแวดลอมเพ่ิมสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 

สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนและตนทุนทางเศรษฐกิจ ในขณะท่ีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากข้ึนโดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแลง ซ่ึงสงผลกระทบตอภาค

เศรษฐกิจและหวงโซการผลิตภายในประเทศ และขอตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ซ่ึงทวีความเขมขนทําใหประเทศไทยตองเตรียมพรอมรับภาระในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายใตกระแสการ

แขงขันทางการคา ขณะท่ีวาระการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลกหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ ซ่ึงเปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ี

ยั่งยืนของโลกในอีก ๑๕ ป ขางหนา (ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๓๐) จะสงผลกระทบตอแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต 

ดังนั้น ประเด็นทาทายท่ีตองเรงดาเนินการในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ไดแก การสรางความม่ันคงของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน เรงแกไขปญหาวิกฤติสิ่งแวดลอมเพ่ือลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบ

บริหารจัดการท่ีโปรงใสเปนธรรม สงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเปนวงกวางมากข้ึน ตองเรง

เตรียมความพรอมในลดการปลอยกาซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ รวมท้ังบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 

๑. วัตถุประสงค 
 ๑.๑ รักษา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม 
 ๑.๒ สรางความม่ันคงดานนาของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรนาท้ังระบบใหมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๓ บริหารจัดการสิ่งแวดลอม และลดมลพิษใหมีคุณภาพดีข้ึน 
 ๑.๔ พัฒนาขีดความสามารถในการลดกาซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจากกาเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 
 

๒. เปาหมายและตัวช้ีวัด 
 เปาหมายท่ี ๑ รักษา และฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาต ิเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมเพ่ือการอนุรักษปาเศรษฐกิจ และปา
ชายเลน ลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐและจัดท่ีดินทากินใหผูยากไร
โดยใหสิทธิรวม 
 ตัวชี้วัด ๑.๑ สัดสวนพ้ืนท่ีปาไมเปนรอยละ ๔๐ ของพ้ืนท่ีประเทศ แบงเปนพ้ืนท่ีปาเพ่ือการอนุรักษ รอยละ 
๒๕ และพ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจ รอยละ ๑๕ พ้ืนท่ีปาชายเลนเพ่ิมจาก ๑.๕๓ ลานไร เปน ๑.๕๘ ลานไร พ้ืนท่ีปลูกและฟนฟู
ปาตนนาเพ่ิมข้ึน 
 ตัวชี้วัด ๑.๒ จานวนชนิดพันธุและประชากรของสิ่งมีชีวิตท่ีอยูในภาวะถูกคุกคาม หรือใกลสูญพันธุ 



๖๙ 
 

 ตัวชี้วัด ๑.๓ แผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐ (โครงการ One Map) ท่ีแลวเสร็จมีการประกาศใช และจํานวนพ้ืนท่ี
จัดท่ีดินทากินใหชุมชม 
 เปาหมายท่ี ๒ สรางความม่ันคงดานน้ํา และบริหารจัดการทรัพยากรนาท้ังน้ําผิวดินและน้ําใตดิน ใหมี
ประสิทธิภาพ บริหารจัดการน้ําในระดับลุมน้ําใหมีความสมดุลระหวางความตองการใชนาทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ํา
ตนทุน เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนนา และลดจานวนประชาชนท่ีประสบปญหาจากการขาดแคลนนา ควบคูกับการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใชนาท้ังภาคการผลิตและการบริโภค ปองกันและลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแลง 
 ตัวชี้วัด ๒.๑ มีระบบประปาหมูบานครบทุกหมูบาน 
 ตัวชี้วัด ๒.๒ ลุมน้ําสําคัญของประเทศ ๒๕ ลุมนา มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรนาอยางสมดุลระหวางความ
ตองการใชนากับปริมาณนาตนทุน และมีการแปลงไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม 
 ตัวชี้วัด ๒.๓ ประสิทธิภาพการใชนาในพ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึน 
 ตัวชี้วัด ๒.๔ ประสิทธิภาพการใชนาท้ังภาคการผลิตและการบริโภคเพ่ิมข้ึน 
 ตัวชี้วัด ๒.๕ พ้ืนท่ีและมูลคาความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแลงมีแนวโนมลดลง 
 ตัวชี้วัด ๒.๖ พ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึนปละ ๓๕๐,๐๐๐ ไร 
 

 เปาหมายท่ี ๓ สรางคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและ
ระบบนิเวศ โดยใหความสําคัญเปนลาดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายฟนฟูคุณภาพแหลงนา
สําคัญของประเทศ และแกไขปญหาวิกฤตหมอกควัน 
 ตัวชี้วัด ๓.๑ สัดสวนของขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตองและนาไปใชประโยชนไมนอยกวา
รอยละ ๗๕ สัดสวนของเสียอันตรายชุมชนท่ีไดรับการกาจัดอยางถูกตองไมนอยกวารอยละ ๓๐ และกากอุตสาหกรรม
อันตรายท้ังหมดเขาสูระบบการจัดการท่ีถูกตอง 
 ตัวชี้วัด ๓.๒ คุณภาพน้ําของแมน้ําสายหลักท่ีอยูในเกณฑดีเพ่ิมข้ึน 
 ตัวชี้วัด ๓.๓ คุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤติหมอกควันไดรับการแกไขและมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน 
 

 เปาหมายท่ี ๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการลดกาซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวตอการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกลไกจัดการเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในดานตางๆ 
หรือในพ้ืนท่ีหรือสาขาท่ีมีความเสี่ยงจะไดรับผลกระทบสูง 
 ตัวชี้วัด ๔.๑ ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนสงลดลงไมนอยกวารอยละ ๗ 
ของการปลอยในกรณีปกติ ภายในป ๒๕๖๓ 
 ตัวชี้วัด ๔.๒ ตนทุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจกตอหนวย (บาทตอตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา) มี
แนวโนมลดลง 
 ตัวชี้วัด ๔.๓ แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรายสาขาท่ีจําเปน 
เชน การจัดการนา เกษตร สาธารณสุข และปาไม 
 ตัวชี้วัด ๔.๔ การจัดตั้งกลไกภายในประเทศเพ่ือสนับสนุนดานการเงิน เทคโนโลยีและการเสริมสรางศักยภาพ 
 

 เปาหมายท่ี ๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ ความสูญเสียในชีวิต
และทรัพยสินท่ีเกิดจากสาธารณภัยลดลง 
 ตัวชี้วัด ๕.๑ ระบบพยากรณและเตือนภัยลวงหนาสาหรับภาคเกษตรและการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติใน
พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 
 ตัวชี้วัด ๕.๒ สัดสวนของพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยท่ีไดรับการจัดตั้งเครือขายเฝาระวังภัยธรรมชาติ 
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 ตัวชี้วัด ๕.๓ จานวนผูเสียชีวิตและมูลคาความเสียหายจากภัยธรรมชาติ คาใชจายในการชดเชยผูไดรับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยซํ้าซากลดลง 
๓. แนวทางการพัฒนาท่ีมีความสําคัญสูงและสามารถผลักดันสูการปฏิบัติ 
 ๓.๑ การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิสรางสมดุลของการอนุรักษและใชประโยชนอยางย่ังยืนและเปน
ธรรม ใชประโยชนจากทุนธรรมชาติโดยคํานึงถึงขีดจากัดและศักยภาพในการฟนตัว รักษาความม่ันคงของฐาน
ทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรมรวมท้ังผลักดันแนวทางการ
ประเมินมูลคาของระบบนิเวศ และการสรางรายไดจากการอนุรักษเพ่ือใชในการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
ดังนี้ 
  ๓.๑.๑ อนุรักษฟนฟูทรัพยากรปาไมเพ่ือสรางสมดุลธรรมชาติ ปกปองและฟนฟูทรัพยากรปาไม
และสัตวปาใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม หยุดยั้งการทาลายปา เพ่ือรักษาพ้ืนท่ีปาไม ๑๐๒.๓ ลานไรใหคง
อยู โดยสนธิกาลังของทุกภาคสวน นาระบบสารสนเทศมาใชเพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใชกฎหมายอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนธรรม เรงรัดดาเนินการแกไขปญหาการทับซอนแนวเขตท่ีดินของรัฐโดยใชหลักเกณฑการ
ปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) ใหแลวเสร็จเปนรูปธรรมโดยเร็ว สนับสนุนการปลูก
และฟนฟูปาไมตามแนวพระราชดาร ิ“ปลูกปา ปลูกคน” โดยประยุกตความสําเร็จจากโครงการของมูลนิธิแมฟาหลวง
ในพระบรมราชูปถัมภ ในการปลูกปาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนไปพรอมกัน สงเสริมการปลูกฟนฟูปาใน
พ้ืนท่ีวางของรัฐตามแนวกันชนและการเชื่อมตอผืนปา สงเสริมการจัดการปาชุมชน และปาครัวเรือน สนับสนุน
กฎหมายเก่ียวกับปาชุมชน สรางเครือขายการมีสวนรวมในการฟนฟูและดูแลผืนปา เพ่ิมพ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายรอยละ ๑๕ ของพ้ืนท่ีประเทศ โดยสงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว อาทิ ไมสัก ไมมะคา และ
ไมพะยูง โดยปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือสงเสริมและสรางแรงจูงใจใหภาคเอกชน ภาคประชาชนและเกษตรกรรายยอยใน
การปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาวอาทิ ไมสัก ไมมะคา และไมพะยูง หรือปรับเปลี่ยนจากการปลูกไมเศรษฐกิจ
ระยะสั้นมาเปนไมมีคาระยะยาวจัดตั้งตลาดกลางคาไม พัฒนาระบบโลจิสติกสในการคาและขนสงไม สนับสนุนกลไก
ทางการเงินเพ่ือการปลูกปาอาทิ การออกพันธบัตรปาไม ธนาคารตนไม หรือกองทุนสงเสริมการปลูกปา สงเสริมการ
วิจัยและพัฒนาการปลูกพืชแซมในสวนปา การทําวนเกษตร เพ่ือสรางรายไดใหเกษตรกรระหวางท่ีไมยังไมเติบโต และ
สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมในการสรางมูลคาเพ่ิมจากไม รวมท้ังพัฒนาสนับสนุนแนวทางการสรางรายไดจากการ 
อนุรักษ อาทิ การพัฒนาระบบการจัดการพ้ืนท่ีอนุรักษเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวอยางยั่งยืน หรือพัฒนาทองเท่ียวของ
ชุมชนท่ีมีบทบาทโดดเดนดานการอนุรักษ 
  ๓.๑.๒ อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน ปกปองและอนุรักษ
ทรัพยากรพันธุกรรม อนุรักษพันธุกรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน สนับสนุนธนาคารพันธุกรรมท่ีมีการดําเนินการอยูแลว
อยางเปนระบบ ท้ังพืช สัตว และจุลินทรีย สงเสริมการใชประโยชน การสรางมูลคาเพ่ิมจากทรัพยากรชีวภาพ และใหมี
การแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม จัดทาชุดการวิจัยเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑอยางเปนระบบ ผลักดันใหมีการนา
งานวิจัยท่ีมีอยูมาพัฒนาตอยอดทางธุรกิจ สนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาสมุนไพรท่ีเปนยาและเครื่องสําอางท่ีมี
ศักยภาพและมีความตองการของตลาด เชื่อมโยงการพัฒนาผลิตภัณฑชีวภาพใหม กับกระบวนการพัฒนาสินคาชุมชน
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ โดยคนหาเอกลักษณและศักยภาพท่ีแทจริงของทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปญญาและวัฒนธรรม
ของทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑใหมท่ีมีนวัตกรรมและมีมูลคาสูง 
  ๓.๑.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดินและแกไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐ โดยจัดทาระบบฐานขอมูล
เพ่ือการบริหารจัดการท่ีดิน จัดทําหลักฐานการถือครองท่ีดินของรัฐทุกประเภทใหครบถวนชัดเจนปรับปรุงกลไกการ
บริหารจัดการท่ีดินใหมีเอกภาพเพ่ือทาหนาท่ีกําหนดภาพรวมนโยบายดานท่ีดิน และกระจายการถือครองท่ีดินอยาง
เปนธรรม โดยใชกลไกเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรสนับสนุนการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนโดยใหสทิธิในลกัษณะแปลงรวม
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และการรวมกลุม เพ่ือพัฒนาระบบการผลิตและการสรางรายไดของชุมชน พัฒนาระบบเชาท่ีดินใหมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือสรางโอกาสในการใชประโยชนท่ีดินใหกับประชาชน จัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตรากาวหนา กําหนดมาตรการปองกัน
การถือครองท่ีดินของคนตางชาติ รวมท้ังอนุรักษทรัพยากรดินและท่ีดินใหมีคุณภาพเหมาะสมตอการใชประโยชน 
  ๓.๑.๔ ปกปองทรัพยากรทางทะเลและปองกันการกัดเซาะตล่ิงและชายฝง พัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงโดย
คํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและความยั่งยืนระยะยาว ลดความขัดแยงเชิงนโยบายระหวางการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน การทองเท่ียว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน โดยการจําแนกแนวเขตการใชประโยชนในพ้ืนท่ีทะเลและ
ชายฝงท่ีผานกระบวนการรับฟงความคิดเห็น ตัดสินใจ และจัดการรวมของภาคีท่ีเก่ียวของ พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
และการจัดเก็บรายไดจากการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีอนุรักษทางทะเลหมูเกาะ และชายหาด เพ่ือนามาใชในการอนุรักษ
และพัฒนาแหลงทองเท่ียวธรรมชาติใหคงความสมบูรณและสวยงามตลอดไป ปกปองผลประโยชนแหงชาติทางทะเล 
กําหนดพ้ืนท่ีคุมครองทางทะเลและชายฝง กําหนดมาตรการควบคุมการจับสัตวนา หามการจับสัตวนาวัยออน ควบคุม
เครื่องมือทําประมงท่ีผิดกฎหมาย คุมครองประมงพ้ืนบาน รวมท้ังแกไขปญหาการกัดเซาะตลิ่งริมแมนาและชายฝงโดย
คํานึงถึงพลวัตการเปลี่ยนแปลงของระบบชายหาด ใชแนวคิดการจัดการระบบกลุมหาด (Littoral Cell) โดยจําแนก
ชายหาดตามลักษณะธรณีสัณฐาน และออกแบบระบบปองกันและการลดพลังงานคลื่นลมอยางบูรณาการภายในกลุม
หาดนั้น เพ่ือมิใหการกอสรางในพ้ืนท่ีชายฝงสงผลกระทบกับพ้ืนท่ีขางเคียง 
  ๓.๑.๕ วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแรเพ่ือใหเกิดการใชประโยชนสูงสุดและลดผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมและประชาชน กําหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการนาแรมาใชประโยชน คํานึงถึงความจําเปนและมูลคาใน
อนาคต จากัดการสงออกทรัพยากรแรในรูปวัตถุดิบ หวงหามการทาเหมืองแรในพ้ืนท่ีลุมนาชั้น ๑ และเขตอนุรักษของ
กรมศิลปากร ควบคุมผลกระทบจากการทําเหมืองแรท่ีกอมลพิษตอสภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน
อยางเขมงวด จัดทํายุทธศาสตรระยะยาวเพ่ือบริหารจัดการแรท่ีมีมูลคาสูง โดยเปดเผยตอสาธารณชน มีการประเมิน
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเปรียบเทียบกับคาใชจายทางดานสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดลอม มีกระบวนการรับฟง
ความคิดเห็นจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของอยางโปรงใส มีธรรมาภิบาล และมีการชดเชยเยียวยาท่ีเหมาะสมกับผูไดรับ
ผลกระทบ โดยผูประกอบการจะตองเปนผูรับผิดชอบ พัฒนากลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือจัดการความขัดแยงระหวาง
ชุมชนกับผูประกอบการเหมืองแรโดยคํานึงถึงสิทธิชุมชนและความเปนธรรมทางสังคม 
 ๓.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนาเพ่ือใหเกิดความม่ันคง สมดุล และย่ังยืน ท้ังในมิติ
เชิงปริมาณและคุณภาพ ดวยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยเฉพาะประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ี
ลุมนา เพ่ือกําหนดทิศทางการบริหารจัดการและการใชประโยชนทรัพยากรนาท้ังนาผิวดินและน้ําใตดินในทุกมิติ โดย
คํานึงถึงศักยภาพ และขอจากัดดานสิ่งแวดลอมและมิติเชิงสังคมของพ้ืนท่ีลุมนา ดังนี้ 
  ๓.๒.๑ เรงรัดการประกาศใชรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... เพ่ือเปนกฎหมายหลักดาน
การบริหารจัดการทรัพยากรนาของประเทศ โดยมีคณะกรรมการทรัพยากรนาแหงชาติ เปนกลไกหลักในการกําหนด
นโยบาย แผนยุทธศาสตรการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแหงชาติ การบริหารจัดการภาวะวิกฤตน้ํา
แหงชาติ ท้ังนาแลง นาทวม และนาเสีย จัดทาฐานขอมูลทรัพยากรน้ําแหงชาติ และจัดทําแผนงบประมาณดานน้ํา
แบบบูรณาการประจําป โดยกลั่นกรองจากแผนงานหรือโครงการท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของ
หนวยงานรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และคณะกรรมการลุมน้ํา 
  ๓.๒.๒ เรงรัดใหมีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระดับลุมนาอยางบูรณาการท้ัง ๒๕ ลุมน้ํา 
โดยมีคณะกรรมการลุมน้ําซ่ึงอยูภายใตคณะกรรมการทรัพยากรนาแหงชาติ เปนกลไกขับเคลื่อนหลักในระดับพ้ืนท่ี ทํา
หนาท่ีกําหนดกรอบการบริหารจัดการ การพัฒนา การใชประโยชนทรัพยากรน้ําของลุมน้ําและจัดทาแผนงาน/
โครงการตางๆ ดานน้ํา ท้ังในภาวะปกติและภาวะวิกฤต และเสริมสรางเครือขายการประสานงานและการทํางาน
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รวมกันอยางมีประสิทธิภาพระหวางภาคประชาชนในพ้ืนท่ี องคกรพัฒนาเอกชนองคกรชุมชน องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และภาคราชการ 
  ๓.๒.๓ ผลักดันกระบวนการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental 
Assessment : SEA) มาใชเปนเครื่องมือนาเสนอทางเลือกในการตัดสินใจระดับนโยบายแผน และแผนงาน ท่ี
เหมาะสมกับศักยภาพของลุมน้ํา เพ่ือใหกิจกรรมการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีระดับลุมน้ํา คํานึงถึงความยั่งยืนและ
ความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ รวมถึงวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนในพ้ืนท่ีอยางมีสวนรวมจากภาคี
การพัฒนาในพ้ืนท่ีลุมน้ํา 
  ๓.๒.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําของแหลงน้ําตนทุนและระบบกระจายน้ําใหดีข้ึน ดวยการ
พัฒนาแหลงนาขนาดกลางและขนาดเล็กในลักษณะรวมกลุมพ้ืนท่ี โดยใหความสําคัญกับพ้ืนท่ีชนบทซ่ึงประชาชนยัง
ขาดแคลนนาสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภค โดยใชท้ังน้ําผิวดินและนาใตดิน และการจัดทําฝาย โดยชุมชน ตลอดจน
ศึกษาทางเลือกท่ีเหมาะสมและมีความคุมทุนในการพัฒนานาบาดาลข้ึนมาใชประโยชน เพ่ือการบรรเทาการขาดแคลน
นาอุปโภคบริโภค และนาเพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ีประสบภัยแลง รวมกับการศึกษาความเปนไปไดทางเศรษฐกิจในการ
ผันน้ําระหวางลุมน้ําภายในและระหวางประเทศ โดยยึดหลักความสมดุล ยั่งยืนของพ้ืนท่ีลุมน้ําและการมีสวนรวมของ
ภาคสวนท่ีเก่ียวของ 
  ๓.๒.๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ําและการจัดสรรน้ําตอหนวยในภาคการผลิตใหสามารถสราง
มูลคาเพ่ิมไดสูงข้ึน ท้ังในและนอกเขตพ้ืนท่ีชลประทาน โดยปรับเปลี่ยนชนิด วิธีการ หรือรูปแบบการปลูกพืชให
เหมาะสมกับปริมาณนาเก็บกักและศักยภาพของพ้ืนท่ี รวมท้ังความตองการของตลาด (Zoning) สงเสริมการทําเกษตร
ทฤษฎีใหมอยางจริงจัง รวมกับการบําบัดและการนาน้ํากลับมาใชซํ้าในภาคอุตสาหกรรมและพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ และ
สรางหลักประกันวาจะมีการใชน้ําและจัดหานาท่ียั่งยืน เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา และลดจํานวนประชาชนท่ี
ประสบปญหาการขาดแคลนน้ํา 
 

 ๓.๓ แกไขปญหาวิกฤตส่ิงแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ น้ําเสียและของเสีย
อันตรายท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค สรางเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมหรือเมืองสีเขียวเพ่ือสรางคุณภาพ
สิ่งแวดลอมท่ีดีใหกับประชาชน โดยมีแนวทางดําเนินงาน ดังนี้ 
  ๓.๓.๑ เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะตกคางสะสมในพ้ืนท่ีวิกฤต ผลักดันกฏหมายและกลไก
เพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเปนพลังงาน ใชมาตรการทางเศรษฐศาสตรเพ่ือใหเกิดการลดปริมาณ
ขยะ รวมท้ังสรางวินัยคนในชาติเพ่ือการจัดการขยะอยางย่ังยืน โดยเรงกาจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในพ้ืนท่ีวิกฤต 
ผลักดันการจัดทําแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระดับจังหวัดและระดับทองถ่ิน สงเสริมการรวมกลุมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและการรวมลงทุนของภาคเอกชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะ สนับสนุนการจัดการ
ขยะท่ีครบวงจรต้ังแตตนทางจนถึงปลายทาง โดยลดปริมาณการผลิตขยะ และสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือ
นากลับมาใชใหมใหมากท่ีสุด สงเสริมการแปรรูปขยะมูลฝอยและวัตถุดิบท่ีเหลือจากกระบวนการผลิตเปนพลังงาน 
โดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ผลักดันการออกกฎหมายและมาตรการจัดการของเสียอันตราย
ชมุชน โดยเฉพาะซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ดวยมาตรการสงเสริมและมาตรการบังคับต้ังแตตน
ทางรวมไปถึงการควบคุม การนําเขา จัดใหมีแหลงรวบรวมและแหลงรับกาจัดของเสียอันตรายจากชุมชนกระจายอยู
ท่ัวประเทศ พัฒนาระบบควบคุมการขนสงของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน สรางวินัยของคนในชาติ
มุงสูการจัดการท่ียั่งยืน โดยใหความรู ปลูกจิตสํานึก และสรางความตระหนัก ใหประชาชน นักเรียน เยาวชนมีสวน
รวมในการจัดการขยะอยางเปนรูปธรรม สงเสริมการนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรมาใชในการบริหารจัดการขยะ โดย
ใชหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย ทบทวนเกณฑการเก็บคาธรรมเนียมการจัดการขยะท่ีเหมาะสม รวมถึงการบังคับใช
กฎหมายสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง 
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  ๓.๓.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพนาในพ้ืนท่ีลุมนาวิกฤตและลุมน้ําสําคัญอยางครบ
วงจร โดยลดการเกิดน้ําเสียจากแหลงกําเนิด โดยเรงแกไขปญหานาเสียจากชุมชนและนาเสียจากอุตสาหกรรม 
ปรับปรุงและฟนฟูคุณภาพน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําวิกฤตและลุมน้ําสําคัญรวมท้ังพ้ืนท่ีชุมน้ํา ดวยการลดปริมาณน้ําเสียจาก
แหลงกําเนิด พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบาบัดน้ําเสียรวมของชุมชน บริหารจัดการระบบ
บําบัดน้ําเสียอยางครบวงจร โดยนาน้ําท้ิงท่ีผานกระบวนการบําบัดแลวกลับมาใชประโยชนดานอ่ืน สนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดาเนินการระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนและเมือง การจัดเก็บคาธรรมเนียมในการบําบัดนา
เสีย รวมถึงการดูแลรักษาและซอมบํารุง การติดตามและประเมินประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสีย การสงเสริมบทบาท
ของภาคเอกชนในการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย การเฝาระวังคุณภาพน้ําบาดาลในพ้ืนท่ีท้ิงขยะ นอกจากนี้ 
ควรปรับปรุงกฎระเบียบภายใตกฎหมายควบคุมอาคารท่ีเก่ียวของกับแหลงกําเนิดน้ําเสีย กําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการสาหรับการอนุญาตใหระบายมลพิษท่ีคํานึงถึงปริมาณมลพิษสะสมรวมในแหลงรองรับนาเสีย 
  ๓.๓.๓ แกไขปญหาวิกฤตหมอกควันไฟปาในเขตภาคเหนือและภาคใต เรงแกไขปญหาวิกฤตหมอก
ควันไฟปาในเขตภาคเหนือและภาคใต โดยสงเสริมทุกภาคสวนเขารวมดาเนินการอยางตอเนื่องประสานกับประเทศ
เพ่ือนบานท้ังในระดับพหุภาคีและทวิภาคีตามขอกําหนดในขอตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันขามแดน  
ดําเนินการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดและเปนธรรม สาหรับการแกปญหาหมอกควันจากการเผาเศษวัสดุทาง
การเกษตร เชน ขาวโพด ควรมีมาตรการสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรประกอบกับเผยแพรองคความรูเก่ียวกับแนวปฏิบัติ
ท่ีดีทางการเกษตร อาทิ การหมักตอซัง รวมไปถึงศึกษาวิจัยพืชทดแทนท่ีเหมาะสม มีตลาดรองรับและตนทุนต่ํากวา 
ตลอดจนสรางอาชีพทดแทน อาทิ การทองเท่ียวชุมชน เปนตน 
  ๓.๓.๔ ปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเมืองเพ่ือรองรับการเติบโตท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม จัดทําผังเมืองท่ีคํานึงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน ปรับปรุงเทศ
บัญญัติทองถ่ินรวมท้ังการปรับปรุงกฎหมายควบคุมอาคาร เพ่ือใหมีการใชทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตาม
มาตรฐานการใชพลังงานในอาคาร และมีการใชวัสดุทดแทนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสนับสนุนมาตรการกําหนดฉลาก
แสดงประสิทธิภาพการใชพลังงานกับอุปกรณตางๆ รวมท้ังสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมและมีความตานทานภัยพิบัติ ตลอดจนขยายผลการพัฒนาเมืองสีเขียวในมิติตางๆ ท่ีดาเนินการอยูแลว
ในลักษณะนารอง อาทิ เมืองนาอยู เมืองคารบอนต่ําเมืองอัจฉริยะ เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ เมืองเกษตรสีเขียว หรือ
เมืองทองเท่ียวอยางยั่งยืน ซ่ึงรูปแบบเมืองสีเขียวท่ีกลาวถึงนี้ จะชวยสรางความพรอมและพัฒนาศักยภาพของเมืองให
พัฒนาสูมาตรฐานของเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 

 ๓.๔ สงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดยเนนการบริหารจัดการทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน ภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชแนวคิดตลอดวัฏจักรชีวิต ดังนี้ 
  ๓.๔.๑ สงเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดยใช
มาตรการทางการเงินและการคลัง เพ่ือสนับสนุนกระบวนการผลิตใหไดมาตรฐานการลดมลพิษ และการใชทรัพยากร
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีท่ีสะอาด พัฒนาการจัดระบบขอมูลและ
แนวปฏิบัติท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากล สนับสนุนการออกแบบระบบการผลิต และสรางนวัตกรรมของสินคาและ
บริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อาทิ พลาสติกชีวภาพ สนับสนุนแนวทางการจัดการเชิงรุก เพ่ือลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมเฉพาะกลุมตลอดหวงโซอุปทาน และสงเสริมการลดกาซเรือนกระจกตลอดกระบวนการผลิต 
รวมท้ังสงเสริมใหมีการจัดทาบัญชีผลกระทบสิ่งแวดลอมรายสินคาสนับสนุนการออกฉลากคารบอนฟุตพรินต สงเสริม
สินคาฉลากเขียว และฉลากสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ พัฒนาฐานขอมูลการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑของภาคการผลิตและ
ภาคการขนสง เพ่ือนาไปสูการกําหนดมาตรฐานฟุตพรินตสิ่งแวดลอม ตลอดจนสนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมและปลอยคารบอนต่ํา 



๗๔ 
 

  ๓.๔.๒ สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสูเกษตรกรรมท่ีย่ังยืน โดยสนับสนุนการปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตจากพืชเชิงเดี่ยวไปสูเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ เกษตรธรรมชาติ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย วน
เกษตร และเกษตรทฤษฎีใหม สนับสนุนการพัฒนาปุยอินทรีย การใชวัสดุอินทรียและการใชผลิตภัณฑชีวภาพทดแทน
การใชสารเคมีการเกษตร เชน การทาเกษตรโดยลดการใชสารเคมีท่ีอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี สนับสนุน
งานวิจัยและจัดทําพ้ืนท่ีตนแบบ เพ่ือสาธิตการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จัดใหมีแหลง
ทุนและกลไกทางการตลาด เพ่ือสรางแรงจูงใจในการปรับรูปแบบการทําการเกษตรใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนา
ระบบการรับรองมาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพสินคาเกษตรอินทรีย สินคาเกษตรท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ควบคูไปกับการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของสินคาเกษตร เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับผูบริโภค ตลอดจนศึกษา
ความเหมาะสมในการยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตรเหลานี้ใหเปนมาตรการเชิงบังคับ ขยายผลแนวคิดการทําเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนใหมีกระบวนการเรียนรูรวมกันและผลักดันสูกระบวนการทาเกษตรกรรม
ยั่งยืนอยางตอเนื่อง 
  ๓.๔.๓ สงเสริมการทองเท่ียวท่ีย่ังยืน โดยคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ 
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวธรรมชาติของไทยสูสากล โดยควบคุมการใชประโยชน
พ้ืนท่ีอยางเหมาะสม พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมในแหลงทองเท่ียว โดยเฉพาะระบบการจัดการขยะมูลฝอย
และบําบัดน้ําเสีย ปรบัใชมาตรการจํากัดจานวนนักทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวท่ีมีระบบนิเวศเปราะบาง พัฒนาระบบ

การจัดเก็บรายไดจากการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีอนุรักษทางทะเล หมูเกาะรวมท้ังอุทยานแหงชาติ ใหเหมาะสมสาหรับใชใน

การอนุรักษและพัฒนาแหลงทองเท่ียวธรรมชาติอยางยั่งยืนสงเสริมแนวคิดการสรางรายไดจากการอนุรักษ โดยพัฒนา

ขีดความสามารถและเชื่อมโยงการทองเท่ียวชุมชนและการทองเท่ียวธรรมชาติกับการอนุรักษทรัพยากร การสืบ

ทอดอัตลักษณและวัฒนธรรมทองถ่ิน รวมท้ังการสรางรายไดจากผลิตภัณฑชีวภาพของทองถ่ินดวย 

  ๓.๔.๔ สรางแรงจูงใจเพ่ือใหเกิดการปรับเปล่ียนไปสูการบริโภคท่ีย่ังยืน สรางความตระหนักรูของ
ผูบริโภค โดยใหขอมูลท่ีถูกตองพอเพียง เสริมสรางทัศนคติในการดารงชีวิต ใหเปนวิถีชีวิตท่ีพอเพียงและยั่งยืน เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม ดวยการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ การประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆสนับสนุนการผลิตสื่อ
สรางสรรคดานสิ่งแวดลอม และการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสรางความตระหนักดานการผลิตและบริโภคท่ี
ยั่งยืนผานชองทางตางๆ ท่ีเขาถึงผูบริโภค เลือกใชมาตรการจูงใจท่ีเหมาะสมกับแตละกลุมเปาหมายเพ่ือสงเสริมแบบ
แผนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน ประยุกตใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรเพ่ือสิ่งแวดลอมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผูบริโภค อาทิ การคิดราคาสินคาโดยรวมตนทุนคาใชจายจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังคากําจัดซาก
ผลิตภัณฑท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในระยะยาว รวมท้ังสงเสริมใหใชบรรจุภัณฑจากวัสดุธรรมชาติ เพ่ือ
ทดแทนการใชพลาสติกประชาสัมพันธและสงเสริมการสรางเครือขายการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ผาน
เครือขายสังคมออนไลนหางสรรพสินคาในเมือง และตลาดในทองถ่ิน นอกจากนี้ ควรขยายผลการจัดซ้ือจัดจางสินคา
และบริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของภาครัฐใหครอบคลุมถึงระดับภูมิภาคและทองถ่ิน รวมท้ังขยายประเภทของ
สินคาใหมากข้ึนและใหครอบคลุมสินคาทางการเกษตร โดยเฉพาะสินคาเกษตรอินทรีย 
 

 ๓.๕ สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   ๓.๕.๑ จัดทาและปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศให
สามารถรองรับพันธกรณีระหวางประเทศดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไดอยางบูรณาการและครอบคลุม 
เพ่ือสนับสนุนระบบการรายงานการปลอยกาซเรือนกระจกและการจัดการภายใตมาตรการการลดกาซเรือนกระจกท่ี



๗๕ 
 

เหมาะสมของประเทศ อีกท้ังเอ้ืออํานวยตอการจัดตั้งกลไกใหมๆ ระหวางภาครัฐและเอกชนในการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   ๓.๕.๒ พัฒนามาตรการและกลไกเพ่ือสนับสนุนการลดกาซเรือนกระจกในทุกภาคสวน 
โดยเฉพาะสาขาการผลิตไฟฟา การใชพลังงานในภาคขนสง ภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือนและอาคาร โดยลดการ
ผลิตและใชพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล สงเสริมการใชพลังงานทดแทน การอนุรักษพลังงาน การผลิตพลังงาน
ทดแทนจากของเสีย พัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญดานพลังงานทดแทนประเภทตางๆ สนับสนุนระบบการ
คมนาคมขนสงท่ียั่งยืน เพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องยนตและเครื่องจักรอุปกรณ รวมท้ังสงเสริมการจัดตั้งกลไกทางการเงิน
ท่ีสนับสนุนการดาเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีสรางประโยชนรวมกันระหวางภาครัฐและเอกชน 
อาทิ กลไกตลาดคารบอนเครดิต ภาษีคารบอน รวมท้ังสนับสนุนใหภาคเอกชนลงทุนเพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจก
เพ่ิมมากข้ึน 
   ๓.๕.๓ สงเสริมภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีการจัดเก็บ 
และรายงานขอมูลเกี่ยวกับการปลอยกาซเรือนกระจก โดยเริ่มตนจากขอมูลการใชพลังงาน และใหความชวยเหลือ
ทางวิชาการกับภาคสวนตางๆ ดานการเก็บรวบรวมและจัดทาขอมูลพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาฐานขอมูลการ
ปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศท่ีเปนปจจุบัน การข้ึนทะเบียนกิจกรรมการปลอยกาซเรือนกระจก และการ
ประเมินแนวโนมการปลอยกาซเรือนกระจกในอนาคต 
   ๓.๕.๔ เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยสงเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมกับการศึกษาและประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ินดานการปรับตัวในการ
จัดหาเทคโนโลยีท่ีจาเปนสาหรับภาคเกษตร รวมท้ังมีมาตรการสนับสนุนชวยเหลือประชาชนในกลุมเปราะบาง มีความ
เสี่ยงสูง และมีความสามารถในการปรับตัวต่ํา วางแผนปองกันเมืองท่ีอาจไดรับผลกระทบจากการเพ่ิมข้ึนของระดับนา
ทะเล และอาจเผชิญกับฤดูกาลท่ีรุนแรงและแปรปรวน โดยวางผังเมืองบนพ้ืนฐานการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัดทายุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติการการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในระดับประเทศ รายสาขา และระดับพ้ืนท่ี ซ่ึงมีความเสี่ยงเฉพาะ เพ่ือพัฒนาและขับเคลื่อนไปสูการ
ดาเนินการในระดับทองถ่ิน 
   ๓.๕.๕ สรางความรู ความเขาใจ ความตระหนัก และการมีสวนรวมของประชาชน และ 
ภาคสวนตางๆ ในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยสนับสนุนการสรางองคความรูเก่ียวกับ
ผลกระทบและความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เสริมสรางศักยภาพบุคลากร และหนวยงานในระดับ
ตางๆ ท้ังสวนกลาง และทองถ่ิน รวมท้ังชุมชน ใหมีความรู ความสามารถในการรับมือกับปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการถายทอดเทคโนโลยีท่ีปลอยคารบอนต่ําและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอม
ตั้งแตระดับปฐมวัยควบคูกับหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง และบรรจุไวในระบบการศึกษาภาคบังคับ 
 

 ๓.๖ บริหารจัดการเพ่ือลดความเส่ียงดานภัยพิบัต ิเพ่ือใหเกิดความเสียหายนอยท่ีสุดและนาไปสูการพัฒนา
ท่ียั่งยืน โดย 
   ๓.๖.๑ บูรณาการการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติเขาสูกระบวนการวางแผน ท้ังระดับชาติ
ระดับจังหวัด และระดับชุมชนทองถ่ิน และสาขาการผลิตตางๆ พัฒนาองคความรู สนับสนุนการประเมินและจัดทํา
แผนท่ีความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ในพ้ืนท่ีและภาคการผลิตท่ีมีลําดับความสําคัญสูง 
   ๓.๖.๒ เสริมสรางขีดความสามารถในการเตรียมความพรอมและการรับมือภัยพิบัต ิ
สนับสนุนการจัดทําแผนรับมือภัยพิบัติในระดับพ้ืนท่ี สงเสริมแนวทางการจัดการภัยพิบัติโดยมีชุมชนเปนศูนยกลาง 



๗๖ 
 

สงเสริมภาคเอกชนในการจัดทําแผนบริหารความตอเนื่องของธุรกิจ สรางจิตสํานึกความปลอดภัยสาธารณะ สงเสริม
บทบาทของภาคเอกชนและชุมชนทองถ่ินในการรวมกันดาเนินการปองกันและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
   ๓.๖.๓ พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน พัฒนาระบบการเตือนภัยใหมี
ความแมนยํานาเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ สงเสริมกลไกการเขาถึงขอมูลขาวสารผานเทคโนโลยีสมัยใหม พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลใหเปนมาตรฐานเดียวกันและบูรณาการฐานขอมูลเพ่ือใหสามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
หนวยงานท้ังในและตางประเทศ ไดพัฒนากลไกบูรณาการความรวมมือทุกภาคสวน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการจัดการภัย
พิบัติในภาวะฉุกเฉิน 
   ๓.๖.๔ พัฒนาระบบการฟนฟูบูรณะหลังการเกิดภัย ใหสามารถตอบสนองตอความ
ตองการของผูประสบภัยไดอยางท่ัวถึงและเปนธรรม ยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยภายหลังการเกิด
ภัยพิบัติ และปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยของสิ่งกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐาน รวมถึง พัฒนามาตรฐานความ
ปลอดภัยของโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจะสรางข้ึนใหสามารถรองรับภัยพิบัติรุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
   ๓.๖.๕ สงเสริมองคความรูดานการจัดการภัยพิบัติ โดยจัดทําหลักสูตรการศึกษาท่ี
เก่ียวของกับการจัดการภัยพิบัติ วางระบบเพ่ือสรางความพรอมและพัฒนาขีดความสามารถของเครือขายอาสาสมัคร 
และเชื่อมโยงการทางานกับภาครัฐ เพ่ือใหมีบทบาทรวมในการชวยเหลือประชาชนในภาวะฉุกเฉิน 
 

 ๓.๗ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
   ๓.๗.๑ ปรับปรุงกลไกและกระบวนการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ 
ทุกข้ันตอน ตั้งแตข้ันตอนการจัดทํา การพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และข้ันตอนการติดตาม
ตรวจสอบ โดยผลักดันใหหนวยงานซ่ึงมีหนาท่ีในการอนุญาต ติดตามตรวจสอบการดาเนินงานตามมาตรการลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด หากผูประกอบการไมปฏิบัติตามจะตองมีบทลงท่ีเหมาะสม พิจารณาแนวทางใน
การนําเรื่องการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม มากําหนด
เปนเง่ือนไขในการขอตอใบอนุญาต การขอเปลี่ยนแปลงหรือกอสรางเพ่ิมเติมของโครงการ นอกจากนี้ ควรลดข้ันตอน
และระยะเวลาของระบบ EIA รวมท้ังทบทวนรูปแบบและกระบวนการมีสวนรวมและกระบวนการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนและผูมีสวนไดเสียในการจัดทํารายงานและกระบวนการพิจารณารายงานวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและกลไกการติดตามตรวจสอบ 
   ๓.๗.๒ ผลักดันการนําแนวทางการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic 
Environmental Assessment: SEA) ใหมีผลบังคับใชตามกฎหมายเพ่ือนาไปสูการปฏิบัติ เพ่ือเปนเครื่องมือ
สําคัญในการตัดสินใจเชิงนโยบายของภาครัฐไดอยางแทจริง รวมท้ังมีกระบวนการพิจารณาท่ีคํานึงถึงผลกระทบอยาง
รอบดาน โดยดาเนินการนารองในพ้ืนท่ีระดับลุมน้ํา สนับสนุนการบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ีท้ังเขตการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และระบบนิเวศท่ีสําคัญ 
   ๓.๗.๓ สรางจิตสํานึกความตระหนัก และปรับปรุงกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
โดยไมจากัดแคเพียงการรับฟงความคิดเห็น แตควรสรางการมีสวนรวมตลอดกระบวนการจัดทาโครงการเพ่ือสรางการ
ยอมรับและลดความขัดแยงกับประชาชนในพ้ืนท่ี รวมท้ังสรางความม่ันใจใหกับทุกภาคสวนในการลงทุนเพ่ือการ
พัฒนาโครงการขนาดใหญของภาครัฐ โดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการดูแล รักษา ติดตาม และ
ตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับหนวยงานภาครัฐมากข้ึน สนับสนุนใหมีการ
จัดตั้งกองทุนพัฒนาการมีสวนรวมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือสงเสริมใหภาคสวนตางๆ มีสวน
รวมในการสนับสนุนงบประมาณ และสามารถนํางบประมาณท่ีไดจากการระดมทุนมาจัดการแกไขปญหา รวมท้ัง
พัฒนากระบวนการติดตามโครงการท่ีดําเนินงานโดยกระบวนการมีสวนรวมระหวางภาครัฐ และภาคประชาชน 



๗๗ 
 

ตลอดจนสนับสนุนใหมีการจัดตั้งกลไกเพ่ือเสริมสรางธรรมาภิบาลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
กระบวนการยุติธรรมโดยกระบวนการมีสวนรวม ใชประโยชนจากสื่อสารมวลชนในการรณรงค เผยแพรแนวคิดและ
การปฏิบัติท่ีดีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน กําหนดชวงเวลาบังคับการออกอากาศ เพ่ือ
รณรงคปลูกปา ยุติการเผาปา และการคัดแยกขยะ เปนตน 
   ๓.๗.๔ ทบทวนแกไขกฎหมาย โดยเฉพาะรางพระราชบัญญัติปาชุมชน เพ่ือใหมีสาระ
คุมครองสิทธิชุมชน วิถีชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังวิถีชีวิตของกลุมชาติพันธุท่ีอยูอาศัยบนพ้ืนท่ีตน
น้ํา หรือพ้ืนท่ีอนุรักษ เพ่ือใหคนอยูรวมกับปาไดอยางยั่งยืน กําหนดมาตรการชดเชยผูไดรับผลกระทบจากการดําเนิน
นโยบายของรัฐ เชน พ้ืนท่ีน้ําทวม พ้ืนท่ีเวนคืนท่ีดินเพ่ือดําเนินโครงการพัฒนาตางๆ 
   ๓.๗.๕ สงเสริมบทบาทภาคเอกชนและชุมชนเพ่ือสรางพลังรวม ในการดาเนินงานรวมกับ 
ภาครัฐ โดยสงเสริมใหภาคเอกชนท่ีมีธรรมาภิบาลในการบริหารงานมีโอกาสเขามารวมดาเนินงานกับภาครัฐและชุมชน 
สนับสนุนการจัดตั้งกลไกและกองทุนเพ่ือการฟนฟู เยียวยา และชดเชยแกผูท่ีไดรับผลกระทบท้ังการเยียวยาในระยะ
สั้น และระยะยาว รวมกับการศึกษาและกําหนดใชมาตรการทางการคลังท่ีเหมาะสมเปนธรรม และเปนไปตาม
หลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย รวมท้ังปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของใหสามารถเรียกเก็บคาเสียหายจากผูประกอบการ 
เพ่ือรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในระยะยาวได พัฒนากระบวนการยุติธรรมดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหครอบคลุมตั้งแตการเขาถึงขอมูลขาวสารการคุมครองสิทธิมนุษยชน การพิสูจนความเสียหาย รวมท้ัง
ปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑท่ีเปนอุปสรรคตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืนและเปนธรรม 
 

 ๓.๘ การพัฒนาความรวมมือดานส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ โดยผลักดันการจัดทาแผนแมบทการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน แสวงหาแนวทางความรวมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุม
นาโขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน การบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหา
หมอกควันขามแดน สรางความรูความเขาใจและแนวทางปฏิบัติท่ีถูกตองเก่ียวกับกฎหมายและขอตกลงระหวาง
ประเทศใหกับทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ รวมท้ังควรมีการทบทวนกฎหมายและขอตกลงระหวางประเทศดานการคาและ
สิ่งแวดลอมตามความเหมาะสมและความสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันเพ่ือปองกันปญหาทางดานการคาหรือ
การตัดสิทธิ์ทางการคา อาทิ ปญหาการทาประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไรการควบคุม (Illegal, 
Unreported and Unregulated Fishing: IUU) ติดตามและเฝาระวังมาตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมท่ีอาจสงผลกระทบทางการคาและการลงทุน ตลอดจนสนับสนุนการศึกษางานวจิัยเก่ียวกับพันธกรณีดาน
สิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 
 

๔. แผนรองรับ แผนแมบทและแผนยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ อาทิ 
 ๔.๑ แผนแมบทแกไขปญหาการทาลายทรัพยากรปาไม การบุกรุกท่ีดินของรัฐ และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 
 ๔.๒ แผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ 
 ๔.๓ แผนงานปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน ๑:๔๐๐๐ 
 ๔.๔ แผนแมบทในการบริหารจัดการและอนุรักษพ้ืนท่ีตนนาลาธาร 
 ๔.๕ แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนา พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙ 
 ๔.๖ แผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๗๔ 
 ๔.๗ กรอบแนวคิดและทิศทางของแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 ๔.๘ แผนแมบทรองรับการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓ 



๗๘ 
 

 ๔.๙ แผนแมบทกรุงเทพมหานครวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๖ 
 ๔.๑๐ แผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ 
 ๔.๑๑ แผนยุทธศาสตรการจัดการสารเคมีแหงชาติ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) 
 ๔.๑๒ โรดแมปการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ 
 ๔.๑๓ รางแผนสงเสริมการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 

๕. แผนงานและโครงการสําคัญ 
 เพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร จึงไดกําหนดโครงการท่ีมีความสําคัญท่ีจะตอบสนองโดยตรงตอ
เปาหมาย และตัวชี้วัด ท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรฯ โดยพิจารณาจากโครงการท่ีสามารถขับเคลื่อนใหเกิดผลไดอยาง
เปนรูปธรรม กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดประโยชนรวมและสนับสนุนเปาหมายหลายดานพรอมกันท้ังในมิติดานการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชน และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทุนทาง
ธรรมชาติ โครงการสําคัญภายใตยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ประกอบดวยโครงการท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 

 ๕.๑ โครงการสงเสริมการปลูกปาไมเศรษฐกิจมีคาระยะยาว 
   ๕.๑.๑ สาระสําคัญ สงเสริมการปลูกปาไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว พัฒนาการปลูกสราง
สวนปาและระบบการจัดการสวนปาอยางยั่งยืน และพัฒนาอุตสาหกรรรมไมมีคาตลอดท้ังหวงโซการผลิตโดยรัฐมี
บทบาทในการสนับสนุนและกําหนดมาตรการจูงใจ กําหนดเขตพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมและมีศักยภาพเชิงภูมินิเวศ พัฒนา
ตลาดกลางคาไม และพัฒนาระบบโลจิสติกสการขนสงไม สนับสนุนกลไกทางการเงิน อาทิพันธบัตรปาไม ธนาคาร
ตนไม หรือกองทุนสงเสริมการปลูกปา และสนับสนุนการศึกษาวิจัย ท้ังดานการพัฒนาคุณภาพสายพันธุ และการ
พัฒนานวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมจากไม รื้อฟนการใชประโยชนจากไมในงานดานการอนุรักษ การสรางบานเรือน 
วัด และสถานท่ีสําคัญ และผลิตภัณฑไมแกะสลักท่ีเปนศิลปะประจาชาติโครงการมีเปาหมายท่ีจะเพ่ิมพ้ืนท่ีปา
เศรษฐกิจใหไดรอยละ ๑๕ ของพ้ืนท่ีประเทศโดยมีพ้ืนท่ีปาอนุรักษรอยละ ๒๕ การปลูกสรางสวนปาเศรษฐกิจ ซ่ึงเปน
ไมท่ีมีรอบตัดฟนระยะยาวเปนโครงการท่ีกอใหเกิดประโยชนรวม ท้ังดานการสรางรายได การฟนฟูระบบนิเวศ และ
การดูดซับกาซเรือนกระจกจึงถือเปนการดาเนินงานท่ีสามารถตอบสนองตอการเติบโตสีเขียวท้ังระดับโลกและ
ระดับประเทศ 
   ๕.๑.๒ หนวยงานดานเนินงานหลัก เนื่องจากแนวทางดังกลาวจาเปนตองบูรณาการ
ดําเนินงานรวมกันหลายภาคสวน สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมกับหนวยงาน
หลักท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย กรมปาไม องคการอุตสาหกรรมปาไม โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจาก
พระราชดาริ (โครงการมเหสักข สักสยามินทร) สานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมสถาบันการศึกษา ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ และภาคเอกชน ดาเนินการในรูปคณะทางาน เพ่ือจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาการปลูกไม
เศรษฐกิจท้ังระบบและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรใหบรรลุผลตามเปาหมาย 
   ๕.๑.๓ กรอบระยะเวลาดานเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 

 ๕.๒ แผนงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรใน ๕ พ้ืนท่ีลุมน้ํานํารอง 
   ๕.๒.๑ สาระสําคัญ นํากระบวนการเชิงระบบดานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
ซ่ึงเปนเครื่องมือสําคัญในการดาเนินการดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ท้ังในรายสาขาและในเชิงพ้ืนท่ีระดับลุม
น้ํา มาใชประกอบการตัดสินใจดาเนินนโยบายแผน และแผนงานในรายสาขา หรือในเชิงพ้ืนท่ีลุมน้ํา เพ่ือสรางความ
สมดุลท่ียั่งยืนระหวางการอนุรักษ ฟนฟู และการใชประโยชนจากทรัพยากรน้ําในทิศทางท่ีสอดคลองกับศักยภาพของ



๗๙ 
 

ลุมนําใน ๕ พ้ืนท่ีลุมน้ํานํารองท่ีการพัฒนามีแนวโนมสงผลกระทบตอความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม รวมถึงการทาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีการดารงชีพของประชาชนอยางกวางขวาง 
   ๕.๒.๒ หนวยงานดานเนินงานหลัก สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ รวมกับหนวยงานหลักท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีลุมนาหลักท้ัง ๒๕ ลุมนาของประเทศ ไดแก คณะกรรมการ 
นโยบายน้ําแหงชาติ คณะกรรมการลุมน้ํา ภายใตหลักการมีสวนรวมอยางเทาเทียมกันของภาคีการพัฒนาภาครัฐ 
เอกชน องคกรเอกชน และประชาชนท่ีมีสวนได สวนเสีย 
   ๕.๒.๓ กรอบระยะเวลาดานเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

 ๕.๓ แผนงานและโครงการตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และแผนแมบท
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ 
   ๕.๓.๑ สาระสําคัญ การแกไขปญหาขยะมูลฝอยถูกกําหนดเปนวาระแหงชาติ กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดจัดทํา Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ ซ่ึง
ไดบูรณาการแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดท้ัง ๗๗ จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร)และจัดทําเปนแผน
แมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) โดยจะใชเปนแนวทางการดาเนินการ
จัดการขยะมูลฝอยท่ีเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน เพ่ือใหการดําเนินงานมีกรอบทิศทางการแกไขปญหา
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ไดรับการจัดการอยางเปนระบบและบูรณาการจากทุกภาคสวนท่ี
เก่ียวของท้ังหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ท่ีสามารถจัดการปญหาขยะมูลฝอยใหสอดคลองกับ
สภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในแตละพ้ืนท่ี และสามารถดําเนินการจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตมาตรการลดการเกิด
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีแหลงกําเนิด มาตรการเพ่ิมศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
และมาตรการสงเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย แผนแมบทฯ ไดลําดับความสําคัญของพ้ืนท่ี
ในการดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือเรงดาเนินการ  
    (๑) จัดตั้งศูนยกาจัดขยะมูลฝอยรวม ซ่ึงมีรูปแบบเปนกลุมพ้ืนท่ีขนาดใหญ กลุม
พ้ืนท่ีขนาดกลาง กลุมพ้ืนท่ีขนาดเล็ก  
    (๒) สรางสถานีขนถายขยะมูลฝอย และ  
    (๓) สนับสนุนใหมีการจัดการขยะมูลฝอยของตนเองภายในพ้ืนท่ี รวมท้ังสิ้น ๓๔๙ 
กลุมพ้ืนท่ี โดยในระยะแรก (ป ๒๕๕๙) ดาเนินการใน ๖๗ กลุมพ้ืนท่ีและดาเนินการตอเนื่องอีก ๒๘๒ พ้ืนท่ี ในป 
๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
   ๕.๓.๒ หนวยงานดานเนินงานหลัก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลังองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และภาคเอกชน รวมกันขับเคลื่อนการดําเนินงาน รวมท้ัง
การติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการกํากับและขับเคลื่อนแผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
และคณะกรรมการกากับและขับเคลื่อนแผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด 
   ๕.๓.๓ กรอบระยะเวลาดานเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

 ๕.๔ โครงการสงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน 
   ๕.๔.๑ สาระสําคัญ เพ่ือสงเสริมการใชทรัพยากรและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพตลอดจน
ควบคุมปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกใหลดลง โดยผลักดันแนวทางการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน ผานผูมีสวน
ไดสวนเสียในสังคม ท้ังผูผลิตรายเล็กและรายใหญ โดยสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวตลอดหวงโซอุปทาน โดย
ผูประกอบการขนาดใหญสงเสริมใหผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมเขารวมการปรับปรุงกระบวนการผลิตท่ี



๘๐ 
 

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยภาครัฐสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา หรือใชมาตรการทางเศรษฐศาสตรเพ่ือจูงใจในการ
ผลิตและการขอรับรองฉลากเขียว เพ่ือเพ่ิมจานวนสินคาและบริการสีเขียวในตลาด สงเสริมการจัดซ้ือจัดจางสินคาและ
บริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของภาครัฐ เอกชนรัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังพัฒนาเกณฑ
และขอกําหนดเฉพาะของสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหครอบคลุมสินคาและบริการท่ีมีการจัดซ้ือจัด
จางปริมาณสูง ตลอดจนเรงสรางความตระหนักรู และความเขาใจใหกับภาคประชาชนใหเห็นถึงความสําคัญของการ
เลือกซ้ือสินคา และบริการจากผูผลิตท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
   ๕.๓.๒ หนวยงานดานเนินงานหลัก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลังองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และภาคเอกชน รวมกันขับเคลื่อนการดําเนินงาน รวมท้ัง
การติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการกากับและขับเคลื่อนแผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
และคณะกรรมการกากับและขับเคลื่อนแผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด 
   ๕.๓.๓ กรอบระยะเวลาดานเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

 ๕.๔ โครงการสงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน 
   ๕.๔.๑ สาระสําคัญ เพ่ือสงเสริมการใชทรัพยากรและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพตลอดจน
ควบคุมปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกใหลดลง โดยผลักดันแนวทางการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน ผานผูมีสวน
ไดสวนเสียในสังคม ท้ังผูผลิตรายเล็กและรายใหญ โดยสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวตลอดหวงโซอุปทาน โดย
ผูประกอบการขนาดใหญสงเสริมใหผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมเขารวมการปรับปรุงกระบวนการผลิตท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยภาครัฐสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา หรือใชมาตรการทางเศรษฐศาสตรเพ่ือจูงใจในการ
ผลิตและการขอรับรองฉลากเขียว เพ่ือเพ่ิมจานวนสินคาและบริการสีเขียวในตลาด สงเสริมการจัดซ้ือจัดจางสินคาและ
บริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของภาครัฐ เอกชนรัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังพัฒนาเกณฑ
และขอกําหนดเฉพาะของสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหครอบคลุมสินคาและบริการท่ีมีการจัดซ้ือจัด
จางปริมาณสูง ตลอดจนเรงสรางความตระหนักรู และความเขาใจใหกับภาคประชาชนใหเห็นถึงความสําคัญของการ
เลือกซ้ือสินคา และบริการจากผูผลิตท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
   ๕.๔.๒ หนวยงานดานเนินงานหลัก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับ 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ 
   ๕.๔.๓ กรอบระยะเวลาดานเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

 ๕.๕ โครงการเมืองสีเขียว (Green City) 
   ๕.๕.๑ สาระสําคัญ สนับสนุนใหผูบริหารทองถ่ินกําหนดนโยบายการเติบโตสีเขียวของเมือง 
ไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน และขับเคลื่อนการดาเนินงาน ท้ังดานการจัดการของเสีย การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวของเมือง การ
วางผังเมืองเพ่ือกําหนดการใชประโยชนท่ีดินท่ีสนับสนุนการพัฒนาเมืองสีเขียว การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน
ของเมืองท้ังในภาคการคมนาคมขนสง อาคาร และบานเรือน สนับสนุนใหทองถ่ินมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากตัวอยาง
ท่ีดีๆ ของเมืองท่ีมีการดาเนินงานดานการเติบโตสีเขียวเพ่ือขยายผลการดําเนินงาน พัฒนาตอยอดเมืองท่ีมีการดาเนิน
งานท่ีดีดานการเติบโตสีเขียวในบางมิติใหครอบคลุมครบถวนทุกมิติ สรางมาตรการทางการเงินการคลังใหมท่ีสนับสนุน
การเติบโตสีเขียวของเมือง ปรับปรุงและปฏิรูปกฎหมายท่ีจาเปน สนับสนุนใหทองถ่ินจัดต้ังกลไกเพ่ือทาหนาท่ี
ประสานงานระหวางเทศบาลกับชุมชน และปลูกจิตสานึกของคนในชุมชนผานชองทางตางๆ รวมท้ังเปดโอกาสใหทุก
ภาคสวนมีสวนรวมในทุกข้ันตอนการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองสูการเติบโตสีเขียว 



๘๑ 
 

   ๕.๕.๒ หนวยงานดานเนินงานหลัก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงอุตสาหกรรม และ
หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
   ๕.๕.๓ กรอบระยะเวลาดานเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

 ๕.๖ แผนงานดานการลดกาซเรือนกระจกท่ีเหมาะสมของประเทศ (NAMA Roadmap) และแผนงาน
ดานการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   ๕.๖.๑ สาระสําคัญ  
    (๑) สนับสนุนการดาเนินงานแผนงานดานการลดกาซเรือนกระจกท่ีเหมาะสมของ
ประเทศ (NAMAs Roadmap) รอยละ ๗ เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ (Business As Usual) ภายในป ๒๕๖๓ 
(ค.ศ. ๒๐๒๐) บนพ้ืนฐานการดาเนินการโดยสมัครใจของภาคพลังงานและคมนาคมขนสง ดวยมาตรการตางๆ อาทิ 
การผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการใชไฟฟา การใชเชื้อเพลิงชีวภาพ และ
มาตรการดานคมนาคมขนสงท่ียั่งยืน รวมท้ังการจัดทาฐานขอมูลดานการปลอยกาซเรือนกระจก การพัฒนาระบบการ
ตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (MRV) ตลอดจนการพัฒนากลไกทางการเงิน และการตลาดเพ่ือสนับสนุนการดาเนิน
งานลดกาซเรือนกระจก และ  
    (๒) สงเสริมแผนงานดานการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยมีการประเมินความเปราะบาง จัดทาแผนท่ีพ้ืนท่ีท่ีมีความเปราะบาง พัฒนาทางเลือกในการปรับตัวท่ีเหมาะสมใน
สาขาหรือพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญหรือเปนกลุมเสี่ยง ใหความสําคัญกับแผนการปรับตัวภาคการเกษตรและเมือง การ
ปองกันพ้ืนท่ีเมืองและชายฝง การปองกันน้ําทวม ภาคสาธารณสุข รวมท้ังการจัดทําฐานขอมูล และองคความรูท่ี
เก่ียวของ 
   ๕.๖.๒ หนวยงานดานเนินงานหลัก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
   ๕.๖.๓ กรอบระยะเวลาดานเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

ยุทธศาสตรที ่๕ การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาตเิพ่ือการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยัง่ยืน 
 

 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองอันเกิดจากกระแสโลกาภิวัฒนและ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี มีแนวโนมสงผลกระทบตอความม่ันคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ท้ัง
ภัยคุกคามภายนอก ไดแก การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอํานาจในภูมิภาคตางๆ ของโลก 
ความขัดแยงดานอาณาเขตแบบรัฐตอรัฐ อาชญากรรมขามชาติและการกอการราย และภัยคุกคามภายในประเทศ 
ไดแก สถาบันหลักของชาติไดรับผลกระทบจากความเห็นตางทางความคิดและอุดมการณของคนในชาติ การสราง
สถานการณในจังหวัดชายแดนภาคใต และการคุกคามทางเศรษฐกิจโดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร ในระยะ ๕ ปตอไป
ซ่ึงเปนชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงใหความสําคัญตอ การฟนฟูพ้ืนฐานดานความม่ันคงท่ีเปนปจจัยสําคัญตอการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยเฉพาะการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติของผูมีความเห็นตางทาง
ความคิดและอุดมการณบนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และ
การเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามขามชาติ ซ่ึงจะสงผลกระทบอยางมีนัยยะสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศในระยะ ๒๐ ปขางหนา 
 
 



๘๒ 
 

๑. วัตถุประสงค 
 ๑.๑ เพ่ือปกปูองสถาบันพระมหากษัตริยและเสริมสรางความม่ันคงภายใน รวมท้ังปูองกันปญหาภัยคุกคามท่ี
เปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 
 ๑.๒ เพ่ือสรางความพรอมและผนึกกําลังของทุกภาคสวน ใหมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการดาน
ความม่ันคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแกไขสถานการณท่ีเกิดจากภัยคุกคามท้ังภัยทางทหารและภัยคุกคาม
อ่ืนๆ 
 ๑.๓ เพ่ือเสริมสรางความรวมมือดานความม่ันคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษาความสงบสุขและ
ผลประโยชนของชาต ิ
 ๑.๔  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายดานความม่ันคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความเปนเอกภาพ 
 

๒. เปาหมายและตัวช้ีวัดเปาหมายภาพรวมคือผลประโยชนของชาติวาดวยความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน 
 เปาหมายท่ี ๑ ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลักของประเทศ 
 ตัวชี้วัด ๑.๑ จานวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยเพ่ิมข้ึน 
 ตัวชี้วัด ๑.๒ จํานวนกิจกรรมท่ีมีความเก่ียวของกับโครงการพระราชดําริเพ่ิมข้ึน 
 

 เปาหมายท่ี ๒ สังคมมีความสมานฉันท ผูเห็นตางทางความคิดของคนในชาติสามารถอยูรวมกันไดอยาง
สันติ ประชาชนมีสวนรวมปองกันแกไขปญหาความม่ันคง 
 ตัวชี้วัด ๒.๑ ดัชนีความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองลดลง (ดัชนีสันติภาพโลกของ The Institute for 
Economics and Peace: IEP) 
 ตัวชี้วัด ๒.๒ จานวนผูเสียชีวิตจากความขัดแยงภายในประเทศลดลง (ดัชนีสันติภาพโลก) 
 ตัวชี้วัด ๒.๓ จานวนกิจกรรมท่ีประชาชนมีสวนรวมปูองกันแกไขปญหาความม่ันคงเพ่ิมข้ึน 
 

 เปาหมายท่ี ๓ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมีโอกาสใน
การศึกษาและการประกอบอาชีพท่ีสรางรายไดเพ่ิมข้ึน 
 ตัวชี้วัด ๓.๑ มูลคาความเสียหายและจานวนการกอเหตุรายท่ีมีมูลเหตุจากความไมสงบลดลง 
 ตัวชี้วัด ๓.๒ รายไดครัวเรือนเฉลี่ยตอคนและจานวนปการศึกษาเฉลี่ยในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต
เพ่ิมข้ึน 
 ตัวชี้วัด ๓.๓ จํานวนกิจกรรมสาธารณประโยชนท่ีประชาชนทุกศาสนารวมดําเนินการเพ่ิมข้ึน 
 

 เปาหมายท่ี ๔ ประเทศไทยมีความสัมพันธและความรวมมือดานความม่ันคงในกลุมประเทศสมาชิก
อาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการปองกันภัยคุกคามในรูปแบบตางๆ ควบคูไปกับการรักษา
ผลประโยชนของชาติ 
 ตัวชี้วัด ๔.๑ ดัชนีความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบานเพ่ิมข้ึน (ดัชนีสันติภาพโลก) 
 ตัวชี้วัด ๔.๒ จํานวนคดีท่ีเก่ียวของกับภัยคุกคามขามชาติลดลง 
 ตัวชี้วัด ๔.๓ จํานวนเหตุการณการกระทาผิดกฎหมายทางทะเลลดลง 
 ตัวชี้วัด ๔.๔ จํานวนคดีท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดลดลง 
 
 
 



๘๓ 
 

 เปาหมายท่ี ๕ ประเทศไทยมีความพรอมตอการรับมือภัยคุกคามท้ังภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคาม
อ่ืนๆ 
 ตัวชี้วัด ๕.๑ ระยะเวลาในการระดมสรรพกาลังเม่ือเกิดภัยคุกคาม 
 ตัวชี้วัด ๕.๒ อันดับความเสี่ยงจากการกอการรายตํ่ากวาอันดับท่ี ๒๐ ของโลก (ดัชนีความเสี่ยงของโลกของ 
WEF) 
 ตัวชี้วัด ๕.๓ อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีดานไซเบอร/ต่ํากวาอันดับท่ี ๑๐ ของโลก (ดัชนีความปลอดภัยไซ
เบอรของโลกของ International Telecommunication Union: ITU) 
 

 เปาหมายท่ี ๖ แผนงานดานความม่ันคงมีการบูรณาการสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 ตัวชี้วัด จํานวนแผนงานดานความม่ันคงท่ีสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน 
 

๓. แนวทางการพัฒนา 
 จากปจจัยดังกลาวไดกําหนดแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ โดยกําหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานความม่ันคงท่ีมีความจําเปนเรงดวนและมีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และความม่ันคง
ของประเทศท่ีมีความจําเปนเรงดวนตองดาเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศ ลด
และปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสรางความเชื่อใจในอาเซียนและประชาคมโลกในระยะ ๕ ป ไดแก 
 ๓.๑ การรักษาความม่ันคงภายในเพ่ือใหเกิดความสงบในสังคมและธํารงไวซ่ึงสถาบันหลักของชาติ 
  ๓.๑.๑ สรางจิตสํานึกของคนในชาติใหมีความหวงแหน และธํารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย โดยปลูกฝงและสรางความตระหนักถึงความสําคัญ มีการนาแนวทางพระราชดาริไปเผยแพรและ
พัฒนา พรอมท้ังกําหนดมาตรการเพ่ือปกปกรักษาและปูองกันการกระทาท่ีมีแนวโนมท่ีจะสงผลกระทบตอสถาบันหลัก
ของชาติ 
  ๓.๑.๒ เสริมสรางความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาคการเมือง 
โดยปลูกฝงคานิยมและเสริมสรางความรูความเขาใจของการอยูรวมกันบนพ้ืนฐานความแตกตางทางความคิดและ
อุดมการณทางการเมือง ภายใตสิทธิและหนาท่ีตามระบอบประชาธิปไตยและคํานึงถึงความม่ันคงและผลประโยชน
ของชาติอยางแทจริง 
  ๓.๑.๓ ปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยกระบวนการสันติสุข
แนวทางสันติวิธีและกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีบนพ้ืนฐานความแตกตางทางอัตลักษณและชาติพันธุ 
เพ่ือขจัดความขัดแยง ลดความรุนแรงตาม ยุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึงพัฒนา” พรอมท้ังสรางโอกาสใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและความเปนธรรมทางสังคมในพ้ืนท่ี 
 

 ๓.๒ การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมในการรับมือภัยคุกคามท้ัง
การทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
  ๓.๒.๑ พัฒนาศักยภาพและความพรอมของกองทัพในการปูองกันและรักษาผลประโยชนของ
ประเทศ โดยพัฒนากาลังพลใหมีความรูความสามารถและมีความพรอมในการปฏิบัติไดทันเหตุการณมีอาวุธ 
ยุทโธปกรณ ยุทธภัณฑ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ พรอมสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การ
ชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยและการแกไขปญหาสําคัญอ่ืนๆ ของชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๒.๒ พัฒนาระบบงานดานการขาวท่ีมีประสิทธิภาพ มีกลไกเสริมสรางความรวมมือพัฒนาองค
ความรู ศึกษาวิเคราะหแนวโนมภัยคุกคาม รวมท้ังจัดทาฐานขอมูลดานการขาวท่ีมีความเชื่อมโยงระหวางหนวยงาน
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ภายในประเทศและตางประเทศอยางเปนระบบ ใหมีความพรอมในการสนับสนุนขอมูลเพ่ือเตรียมการรับมือภัยคุกคาม
ดานความม่ันคงท้ังในประเทศและในระดับนานาชาติ 
  ๓.๒.๓ มีระบบเตรียมพรอมและกลไกเผชิญเหตุท่ีมีประสิทธิภาพใหพรอมในการปฏิบัติท้ังในยาม
ปกติและในสถานการณวิกฤติ ท้ังจากภัยคุกคามดานความม่ันคงและจากสาธารณภัยขนาดใหญท่ีกลไกปกติไมสามารถ
รองรับได โดยมีแผนปฏิบัติการและมีการฝกทดสอบปฏิบัติในทุกระดับอยางเหมาะสม 
  ๓.๒.๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการและเตรียมความพรอมในการตอบโตภาวะฉุกเฉิน
ดานโรคติดตออุบัติใหมท้ังในระยะกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และระยะหลังเกิดภัย พรอมท้ังจัดทําระบบการจัดการ
ความรูท่ีสามารถเชื่อมโยงขอมูลตั้งแตระดับชาติ ระดับจังหวัด ถึงระดับชุมชน 
  ๓.๒.๕ พัฒนาระบบรวบรวมและเชื่อมโยงขอมูลดานการกอการรายท้ังหนวยงานภายในและ
หนวยงานภายนอกประเทศเพ่ือเปนขอมูลในการติดตาม วิเคราะหและสังเคราะหความรูดานการตอตานการกอการ
รายและภัยคุกคามความม่ันคง ควบคูกับการพัฒนาแนวทางท่ีเหมาะสมใหมีประสิทธิภาพและรองรับการปฏิบัติงานทุก
ภาคสวน 
  ๓.๒.๖ พัฒนาอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ โดยเสริมสรางการวิจัยและพัฒนาควบคูไปกับการสราง
ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และมิตรประเทศในการสรางองคความรูและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณและยุทธภัณฑ พรอมท้ังสงเสริมนวัตกรรมดานอุตสาหกรรมปูองกัน
ประเทศโดยหนวยงานภาครัฐ 
  ๓.๒.๗ ดําเนินบทบาทเชิงรุก และใชกรอบความรวมมือระหวางประเทศท้ังระดับภูมิภาคและพหุภาคี 
เพ่ือปกปูองและรักษาผลประโยชนของไทย ตลอดจนเสริมสรางขีดความสามารถแลกเปลี่ยนและเรียนรูแนวปฏิบัติท่ี
เปนเลิศและรวมมือในการรับมือกับภัยคุกคามดานความม่ันคงระหวางประเทศ อาทิ ปญหายาเสพติด การกอการราย 
การโยกยายถ่ินฐาน การลักลอบเขาเมือง การคามนุษย ความม่ันคงดานไซเบอร ภัยพิบัติ โรคระบาดโรคติดตอรายแรง 
โรคอุบัติใหม โรคอุบัติซํ้า และสถานการณฉุกเฉินสาธารณสุขอ่ืนๆ 
  ๓.๒.๘ สนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานกายภาพ เพ่ือปูองกันการสูญเสียดินแดนและภัย
พิบัติทางธรรมชาติ เชน เข่ือนปูองกันตลิ่งริมแมนาชายแดนระหวางประเทศ เปนตน 
 

 ๓.๓ การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความม่ันคง เพ่ือบูรณาการความรวมมือกับมิตร
ประเทศเพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และการปองกันภัยคุกคามขามชาติ 
  ๓.๓.๑ ดาเนินความสัมพันธกับตางประเทศอยางสมดุล เพ่ือเอ้ือตอการสงเสริมและรักษา
ผลประโยชนและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานอาเซียน 
และนานาประเทศในการแลกเปลี่ยนขอมูลการขาว และการรวมกันดาเนินการเชิงรุกเพ่ือปูองกันแกไขปญหาและลด
ผลกระทบจากภัยคุกคาม ท้ังปญหาขามชาติ ปญหาทาทายดานความม่ันคงระหวางประเทศ และสาธารณภัยขนาด
ใหญ 
  ๓.๓.๒ เสริมสรางความไวเนื้อเชื่อใจกับประเทศเพ่ือนบาน และสงเสริมความรวมมือในการบริหาร
จัดการความม่ันคงตามแนวชายแดน เพ่ือรวมแกไขปญหาท่ีมีอยูและสงเสริมใหชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบานเปน
ชายแดนแหงความรวมมือ โดยพัฒนาความเปนหุนสวนยุทธศาสตรดานความม่ันคงพ้ืนท่ีชายแดน ปูองกันการลักลอบ
เขาเมือง การตรวจคนเขาเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดน และการสรางความสัมพันธระดับประชาชน 
  ๓.๓.๓ พัฒนาระบบการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลดานไซเบอรใหมีความม่ันคงปลอดภัยและกํากับ
ดูแลระบบการสงขอมูลสวนบุคคลขามแดนไปตางประเทศใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
  ๓.๓.๔ สรางความรวมมือกับภาคีเครือขายภายในประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติในการวางระบบ
เฝาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพท่ีไดมาตรฐานสากล มีความพรอมในการติดตามวิเคราะห และประเมิน
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แนวโนมสถานการณเพ่ือเตรียมการรับมือ การจัดระบบบริหารจัดการปูองกันไมใหโรคและภัยสุขภาพมีการแพรระบาด 
ตลอดจนการฟนฟูเยียวยาภายหลังเหตุการณกลับสูภาวะปกติ 
 ๓.๔ การรักษาความม่ันคงและผลประโยชนของชาติทางทะเลเพ่ือคงไวซ่ึงอํานาจอธิปไตยและสิทธิ
อธิปไตยในเขตทางทะเล 
  ๓.๔.๑ เสริมสรางความรวมมือในการรักษาความม่ันคงทางทะเลท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 
เพ่ือแกไขปญหาพ้ืนท่ีอางสิทธิทับซอนทางทะเล รวมท้ังพัฒนาความรวมมือในการแสวงหาและใชประโยชนจาก
ทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน พัฒนาระบบและกลไกการใหความชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในทะเลใหมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนรักษาเสนทางคมนาคมทางทะเลใหมีความปลอดภัยและเอ้ือตอการใชประโยชนรวมกัน 
  ๓.๔.๒ แกไขปญหาการแยงชิงทรัพยากรโดยรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมทางทะเล คุมครอง ปกปูอง และรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลจากการกระทาผิดกฎหมายในทะเล
และวิกฤตทางทะเล พัฒนากลไกในทางปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลและปรับปรุงกฎหมายและ
กฎระเบียบตางๆ ใหมีความทันสมัยและเปนสากล ใหเกิดเอกภาพและระบบการบริหารจัดการท่ีดีในการดําเนินงาน
ดานการรักษาความม่ันคงและผลประโยชนของชาติทางทะเลในภาพรวมของประเทศ รวมท้ังบูรณาการการใช
ทรัพยากรและการขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติใหไดอยางเปนรูปธรรม 
  ๓.๔.๓ พัฒนาสรางการรับรูและความเขาใจเก่ียวกับคุณคาของทะเล การใชประโยชนจากทะเลอยาง
มีจิตสํานึกรับผิดชอบ และมีความรูท่ีถูกตองเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดาเนินกิจกรรมทางทะเล รวมท้ัง
สงเสริมการพัฒนาองคความรูทางทะเลและการสรางนวัตกรรมท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาในอนาคต 
 

 ๓.๕ การบริหารจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกันระหวางแผนงานท่ี
เกี่ยวของกับความม่ันคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืนๆ ภายใตการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
  ๓.๕.๑ ปรับปรุงระบบติดตาม เฝาระวัง ศึกษา วิเคราะห และประเมินสถานการณดานความม่ันคง 
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ สภาวะแวดลอมดานความม่ันคง พิสูจนทราบและคาดการณภัยคุกคาม เพ่ือ
เสนอแนะแผนปูองกันความเสียหายและการเตือนภัยท่ีอาจเกิดข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน และลด
ผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในกรณีท่ีจะกอภัยคุกคามตอความม่ันคงของประเทศ โดยใชกลไก
ระดับชาติเพ่ือเชื่อมโยงกลไกอ่ืนๆ ในการรวมกันพิจารณาเม่ือมีสถานการณท่ีคาดวาจะสงผลกระทบตอความม่ันคงให
สามารถกําหนดแนวทางแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๕.๒ พัฒนากลไกดานความม่ันคงและระบบการขับเคลื่อนแผนงานตางๆ ใหพรอมรับสถานการณ
ท้ังระดับชาติและระดับพ้ืนท่ี โดยสรางเครือขายการสนับสนุน ท้ังดานนโยบาย องคความรูและการสรางกลไก
ขับเคลื่อนแผนงานดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และความม่ันคงโดยใหมีความเชื่อมโยง
และตอบสนองตอนโยบายรัฐบาล พรอมท้ังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงานและการจัดสรรงบประมาณดานความ
ม่ันคงแบบบูรณาการใหมีความชัดเจน ควบคูไปกับการสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคประชาชน (ประชารัฐ) ในการ
กําหนดและขับเคลื่อนแผนงานดานความม่ันคง 
 

๔. แผนรองรับ 
 หนวยงานท่ีเก่ียวของไดมีแผนงานรองรับ ซ่ึงครอบคลุมระยะเวลาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และฉบับท่ี 
๑๒ ไดแก 
  ๔.๑ แผนยุทธศาสตรของสวนราชการ อาทิ  
   (๑) นโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)  
   (๒) ยุทธศาสตร ๔ ป กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 



๘๖ 
 

   (๓) ยุทธศาสตรสํานักงาน กปร. ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) (๔) แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ 
  ๔.๒ แผนพัฒนาการเมือง ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  ๔.๓ แผนปฏิบัติการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 
  ๔.๔ ดานการแกปญหาการกอการรายและภัยคุกคามขามชาติ อาทิ  
   (๑) (ราง) ยุทธศาสตรชาติดานการปูองกันปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการ
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓  
   (๒) รางยุทธศาสตรความม่ันคงแหงชาติในการปูองกันและแกไขปญหาการกอการรายสากลพ.ศ. ....  
   (๓) ยุทธศาสตรความม่ันคงแหงชาติในการปูองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ พ.ศ.
๒๕๕๘ – ๒๕๖๔  
   (๔) แผนยุทธศาสตรการปูองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (๕) 
แผนปฏิบัติการรณรงคประชาสัมพันธปูองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ 
  ๔.๕ แผนความม่ันคงดานสาธารณสุข ไดแก  
    (๑) แผนยุทธศาสตรเตรียมความพรอมปูองกันและแกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหม
แหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) (๒) กรอบแนวทางการพัฒนาศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และระบบบัญชาการ
เหตุการณในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ 
  ๔.๖ ดานความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร ไดแก  
    (๑) กรอบนโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาต ิพ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  
    (๒) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงกลาโหมฉบับท่ี 
๓ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑  
    (๓) ยุทธศาสตรการวิจัยและแผนพัฒนาเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
ไซเบอรแหงชาติ ฉบับท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ 
  ๔.๗ ดานความม่ันคงและผลประโยชนของชาติทางทะเล ประกอบดวย  
    (๑) แผนความม่ันคงแหงชาติทางทะเล พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔  
    (๒) มาตรการสงเสริมการลงทุนในดานพาณิชยนาวี  
    (๓) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.๒๕๖๐ –๒๕๖๔  
    (๔) แผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.๒๕๕๖ – 
๒๕๖๔ และ  
    (๕) แผนแมบทการจัดการประมงทะเลไทย ระยะท่ีสอง ๕ ป (ป ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) 
  ๔.๘ ดานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดแก  
    (๑) แผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘  
    (๒) ยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑  
    (๓) ยุทธศาสตรการปองกันประเทศกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙  
    (๔) ยุทธศาสตรกองอานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 
 
 
 



๘๗ 
 

๕. แผนงานและโครงการสําคัญ 
 

 ๕.๑ การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ 
  ๕.๑.๑ สาระสําคัญ การเสริมสรางความม่ันคงและปูองกันการลวงละเมิดสถาบันหลักของชาติ เปน
แนวทางสําคัญท่ีตองเรงดาเนินการในระยะเรงดวน เพ่ือเปนการรักษาไวซ่ึงสถาบันหลัก โดยการสรางจิตสานึกของคน
ในชาติใหมีความหวงแหน และธํารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เพ่ือนาไปสูการเสริมสรางความ
ปรองดองของคนในชาติ โดยลดความขัดแยงและการยอมรับในความเห็นตางทางความคิดบนพ้ืนฐานสิทธิและหนาท่ี
ตามระบอบประชาธิปไตย 
  ๕.๑.๒ หนวยงานดําเนินการหลัก กระทรวงกลาโหม สานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติและทุก
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  ๕.๑.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 

 ๕.๒ การปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
  ๕.๒.๑ สาระสําคัญ การแกปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนหนาท่ีของทุกสวน
ราชการและคนไทยท้ังชาติท่ีจะตองชวยกันระดมความคิดเพ่ือแสวงหาทางออกจากความขัดแยงตามแนวทางสันติวิธี 
คือ ตองเรงคนหาเง่ือนไขของความขัดแยงในทุกมิติ คนหาแนวทางท่ีจะหยุดความรุนแรงและแกปญหาในแนวทางสันติ
วิธีดวยการขจัดเง่ือนไขตางๆ ท่ีเปนสาเหตุของความขัดแยง เพ่ือมิใหประชาชนในพ้ืนท่ีเกิดความรูสึกวา ไดรับการ
ปฏิบัติและการดูแลจากรัฐอยางไมเปนธรรมหรือไมเทาเทียมกับประชาชนสวนอ่ืนของประเทศ และมีความรูสึก
ภาคภูมิใจวา สามารถใชชีวิตอยางปกติสุขภายใตอัตลักษณของตนโดยไมมีการกดทับหรือผสมกลมกลืน พรอมท้ังไดรับ
โอกาสในการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนท่ี 
  ๕.๒.๒ หนวยงานดาเนินการหลัก กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สานักงานสภาความม่ันคง
แหงชาติ และทุกหนวยงาน 
  ๕.๒.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 

 ๕.๓ การปองกันและแกไขปญหาการกอการรายและภัยคุกคามขามชาติ 
  ๕.๓.๑ สาระสําคัญ สรางความรวมมือภายในและระหวางประเทศในทุกระดับ และปรับปรุง
กฎหมายและการบังคับใชกฎหมายเพ่ือแกไขปญหา โดยพัฒนาระบบงานดานการขาวกรองและกลไกท่ีพรอมเผชิญ
เหตุ พรอมท้ังสงเสริมการพัฒนากาลังพลและยุทโธปกรณใหมีความพรอมและทันสมัย มีการแลกเปลี่ยนขอมูลดานการ
ตอตานการกอการรายและภัยคุกคามขามชาติ เชน ยาเสพติด และการคามนุษยกับมิตรประเทศใหมีประสิทธิภาพและ
รองรับการปฏิบัติงานทุกภาคสวน 
  ๕.๓.๒ หนวยงานดําเนินการหลัก  
   ๑) สานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ  
   ๒) กระทรวงกลาโหม 
   ๓) กระทรวงการตางประเทศ  
   ๔) กระทรวงมหาดไทย  
   ๕) กระทรวงยุตธิรรม  
   ๖) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
   ๗) สานักงานตํารวจแหงชาติ  
   ๘) สานักขาวกรองแหงชาติ  
   ๙) สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  



๘๘ 
 

   ๑๐) สานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 
  ๕.๓.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 

 ๕.๔ การปองกันและแกไขปญหาโรคระบาดและสถานการณฉุกเฉินทางสาธารณสุขอ่ืนๆ 
  ๕.๔.๑ สาระสําคัญ ใหมีความพรอมในการติดตาม วิเคราะห และประเมินแนวโนมสถานการณเพ่ือ
เตรียมการรับมือ รวมท้ังการดําเนินการตางๆ เพ่ือหยุดภาวะฉุกเฉินหรือกูสถานการณท่ีรุนแรงเก่ียวกับโรคระบาดและ
สถานการณฉุกเฉินทางสาธารณสุขอ่ืนๆ ใหกลับสูภาวะปกติภายในระยะเวลาท่ีสั้นท่ีสุดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการปูองกันยับยั้งไมใหโรคและภัยสุขภาพแพรกระจายออกไปในวงกวาง และไมเกิดความเสียหาย
ตอชีวิต เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการฟนฟูภายหลังเหตุการณใหกลับสูสภาวะปกติ 
  ๕.๔.๒ หนวยงานดําเนินการหลัก  
   ๑) กระทรวงสาธารณสุข  
   ๒) กระทรวงมหาดไทย 
   ๓) สถาบันวัคซีนแหงชาติ 
  ๕.๔.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 

 ๕.๕ การปองกันภัยและแกไขปญหาภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร 
  ๕.๕.๑ สาระสําคัญ ภัยคุกคามทางไซเบอรไดเพ่ิมระดับความรุนแรงและมีความซับซอนในการโจมตี
มากข้ึน ความเสียหายท่ีเกิดจากการอาชญากรรมและการโจมตีทางไซเบอรจะมีผลอยางรายแรงซ่ึงตองใหความสําคัญ
และมีมาตรการปูองกันภัยคุกคามทางไซเบอรใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดลอม โดยเฉพาะการกําหนด
กฎหมายและมาตรการท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยบนโลกไซเบอรใหรัดกุมมากยิ่งข้ึนตั้งแตระดับชาติถึงระดับบุคคล 
  ๕.๕.๒ หนวยงานดําเนินการหลัก กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงกลาโหม และ
สานักงานตํารวจแหงชาติ 
  ๕.๕.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 

 ๕.๖ การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการความม่ันคงและผลประโยชนของชาติทางทะเล 
  ๕.๖.๑ สาระสําคัญ เสริมสรางความม่ันคงทางทะเลและพัฒนาใหมีการจัดระเบียบท่ีดีในทะเล โดย
แกไขปญหาการแยงชิงทรัพยากร รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางทะเล คุมครอง 
ปกปูอง และรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลจากการกระทาผิดกฎหมายในทะเล รวมท้ังพัฒนาระบบและกลไก
การใหความชวยเหลือเก่ียวกับการเกิดอุบัติเหตุในทะเล ระบบการชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในทะเลใหมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ใหมีความทันสมัยและเปนสากล 
  ๕.๖.๒ หนวยงานดําเนินการหลัก  
   ๑) สานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ 
    ๒) กองทัพเรือ 
   ๓) สานักงานตํารวจแหงชาติ 
  ๕.๖.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 

๕.๗ การพัฒนาระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท้ังทางบกและทางทะเลของประเทศ 
  ๕.๗.๑ สาระสําคัญ พัฒนาระบบการเตรียมพรอมของประเทศรวมท้ังพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือ 
ปองกันการสูญเสียดินแดนและภัยพิบัติธรรมชาติใหพรอมตอสาธารณภัยท้ังทางบกและทางทะเลโดยกําหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร แผน แผนปฏิบัติการ แผนเผชิญเหตุ ใหพรอมเผชิญกับสถานการณฉุกเฉินตั้งแตในภาวะปกติ ในระหวาง



๘๙ 
 

เกิดเหตุการณ จนถึงภายหลังเหตุการณ โดยประสานและผนึกกาลังของทุกฝายใหสามารถดาเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทันตอเหตุการณ 
  ๕.๗.๒ หนวยงานดําเนินการหลัก  
   ๑) สานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ  
   ๒) กระทรวงกลาโหม 
   ๓) กระทรวงมหาดไทย  
   ๔) กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
  ๕.๗.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ การบริหารจัดการในภาครฐั การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 

 ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐท่ีขาดประสิทธิภาพเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศท่ีสําคัญประการหนึ่ง

มาอยางตอเนื่อง ท้ังในเรื่องการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐใหบรรลุเปาประสงคท่ีวางไวการใหบริการ

ประชาชนยังไมไดมาตรฐานสากล การบังคับใชกฏหมายท่ีขาดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการใหบริการของ

ทองถ่ินท่ียังขาดประสิทธิภาพและความโปรงใส กระบวนการท่ีเปดใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจการใช

งบประมาณยังไมเพียงพอ ระบบและกระบวนการยุติธรรมไมสามารถอานวยความยุติธรรมไดอยางเสมอภาคและเปน

ธรรม รวมท้ังการขาดธรรมาภิบาลในสังคมไทยทาใหการทุจริตประพฤติมิชอบยังเปนปญหาสําคัญของประเทศ ในชวง 

๕ ปตอจากนี้ไปจึงเปนชวงเวลาสําคัญท่ีตองเรงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจัง เพ่ือให

เปนปจจัยสนับสนุนสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมการพัฒนาประเทศในทุกดานใหประสบผลสําเร็จบรรลุเปาหมายท่ีวางไว

ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ท้ังการบริหารจัดการภาครัฐ ใหโปรงใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบไดอยาง

เปนธรรม และประชาชนมีสวนรวม มีการกระจายอํานาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสม ระหวางสวนกลาง 

ภูมิภาค และทองถ่ินและวางพ้ืนฐานเพ่ือใหบรรลุตามกรอบเปาหมายอนาคตในป ๒๕๗๙ 
 

๑. วัตถุประสงค 
 ๑.๑ เพ่ือใหภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการท่ีดี และไดมาตรฐานสากล 
 ๑.๒ เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการบริหารจัดการและใหบริการแกประชาชนในทองถ่ินไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปรงใสตรวจสอบได 
 ๑.๓ เพ่ือลดปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
 ๑.๔ เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายใหสามารถอานวยความสะดวกดวยความรวดเร็วและเปน
ธรรมแกประชาชน 
 

๒. เปาหมายและตัวช้ีวัด 
 

 เปาหมายท่ี ๑ ลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ใหบริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
 ตัวชี้วัด ๑.๑ อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ จัดทาโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ อยูในอันดับสองของอาเซียน 
เม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
 ตัวชี้วัด ๑.๒ อันดับความยากงายในการดาเนินธุรกิจ จัดทาโดยธนาคารโลก อยูในอันดับสองของอาเซียน เม่ือ
สิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 



๙๐ 
 

 ตัวชี้วัด ๑.๓ สัดสวนคาใชจายดานบุคลากรของรัฐตองบประมาณรายจายประจาปลดลง 
 เปาหมายท่ี ๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ตัวชี้วัด ๒.๑ สัดสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละประเภทท่ีไดรับรางวัลการบริหารจัดการท่ีดีตอ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังหมดเพ่ิมข้ึน 
 ตัวชี้วัด ๒.๒ ขอรองเรียนและคดีเก่ียวกับการดาเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินลดลง 
 

 เปาหมายท่ี ๓ เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหสูงข้ึน 
 ตัวชี้วัด ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริตสูงกวารอยละ ๕๐ เม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
 

 เปาหมายท่ี ๔ ลดจํานวนการดําเนินคดีกับผูมิไดกระทาความผิด ตัวชี้วัด จานวนคดีท่ีรัฐดาเนินคดีกับผูมิได
กระทําความผิดซ่ึงตองชดเชยความเสียหายลดลง 
 

๓. แนวทางการพัฒนา 
 

 ๓.๑ ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมีความโปรงใส 
ทันสมัย คลองตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุมคา สามารถใหบริการประชาชนในรูปแบบทางเลือกท่ีหลากหลาย
และมีคุณภาพ ขาราชการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ีองคกรมีสมรรถนะสูงและมี
ความทันสมัย ราชการบริหารสวนกลางมีขนาดเล็กลง และราชการบริหารสวนทองถ่ินมีขนาดท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ โดย 
  ๓.๑.๑ กําหนดภารกิจ ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และทองถ่ิน
ใหชัดเจนและไมซํ้าซอน โดยใหราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค ดําเนินภารกิจเก่ียวกับการกําหนดนโยบาย วางแผน
ระดับประเทศ กําหนดหลักเกณฑ มาตรฐาน การอนุมัติ อนุญาต การสงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การบริการ
วิชาการ การกํากับการดําเนินงาน และภารกิจท่ีมีพ้ืนท่ีครอบคลุมหลายเขตการปกครอง โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติท่ี
ชัดเจนและใหบริการสาธารณะเทาท่ีจาเปน ราชการสวนทองถ่ิน ดําเนินภารกิจใหบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือ
แกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี ตามขีดความสามารถและความพรอมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน โดยเปดโอกาสใหภาคประชาสังคมและประชาชนในพ้ืนท่ีเขารวมเปนผูจัดทาบริการสาธารณะข้ัน
พ้ืนฐานและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐในระดับชุมชน รวมท้ังจางเหมาใหภาคเอกชนเขารวมเปนผูจัดทําบริการ
สาธารณะใหมากท่ีสุด 
  ๓.๑.๒ ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของภาครัฐใหมีลักษณะบูรณาการ สามารถสงเสริมกระบวนการ

ผลิตและการใหบริการของภาคเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ

ยาว โดยการใชกลไกภาครัฐท่ีจะสนับสนุนการเชื่อมโยงระหวางงานวิจัยท่ีสามารถตอบสนองความตองการขอผูบริโภค 

การสนับสนุนเงินทุนหรืองบประมาณแกผูประกอบการ รวมท้ังการกําหนดกฎระเบียบท่ีไมเปนอุปสรรคหรือเอ้ือตอการ

ดาเนินธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนกลไกการรวมมือกันระหวางรัฐ เอกชนประชาชน และประชาสังคม ในแบบประชารัฐ

ใหเปนจุดเชื่อมตอในการพัฒนาประเทศอยางสมบูรณ 

  ๓.๑.๓ กําหนดหลักการและแนวทางในการยุบเลิกภารกิจหรือปรับลดหนวยงานบริหารราชการ

สวนกลางท่ีตั้งอยูในภูมิภาคใหเหลือเพียงการปฏิบัติภารกิจเฉพาะท่ีไมอาจมอบใหราชการบริหารสวนภูมิภาคดาเนิน

การแทนหรือไมสามารถถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน ธุรกิจเพ่ือสังคม 

ภาคประชาสังคม หรือชุมชนและประชาชนรับไปดาเนินการแทนได พรอมกับเกลี่ยหรือโอนบุคลากรและงบประมาณ

ใหสอดคลองกับภารกิจท่ีถายโอนไป โดยแกไขกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินใหครอบคลุมทุก



๙๑ 
 

ประเภทของระบบการบริหารราชการแผนดิน ตลอดจนกําหนดแนวทางท่ีเหมาะสมในการถายโอนบุคลากรจาก

สวนกลางไปยังสวนทองถ่ินใหคลองตัวมากข้ึน 

  ๓.๑.๔ พัฒนาบุคลากรและปฎิรูประบบบริหารจัดการกาลังคนภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ โดย 

   ๑) กําหนดใหตําแหนงหัวหนาหนวยงานท่ีมีความสําคัญสูงกับการพัฒนาประเทศในวงกวาง

หรือมีความสําคัญทางยุทธศาสตรใหสามารถสรรหาบุคคลภายนอกเขามาบริหารราชการได 

   ๒) สรรหาคนรุนใหมท่ีมีความรูความสามารถและสมรรถนะสูงเขามาสูระบบราชการ โดยให

คํานึงถึงความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม 

   ๓) นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาทดแทนกาลังคนภาครัฐ ควบคูกับการศึกษาแนวทางการจาง

งานผูเกษียณอายุราชการอยางเปนระบบและเหมาะสมกับสภาวะการคลังของประเทศ 

   ๔) วางระบบคาตอบแทนและสิทธิประโยชนของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐท้ังในสวน

ราชการ หนวยงานในกากับของรัฐ และองคกรอิสระ ใหเหมาะสมตามลักษณะงาน ความเชี่ยวชาญสมรรถนะ ความ

สลับซับซอนของงาน และสอดคลองกับกลไกตลาด 

   ๕) กําหนดมาตรการและวิธีการในการแตงต้ัง โยกยายบุคลากรภาครัฐ การพิจารณา

บําเหน็จความชอบหรือการลงโทษ และการพิทักษความเปนธรรม ใหมีความโปรงใส ตรวจสอบได และมีความเปน

กลางทางการเมือง โดยยึดหลักคุณธรรมและความรูความสามารถ 

   ๖) พัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกระดับใหไดรับความรู ความสามารถใหสอดคลองกับการ

ปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะการสรางภาวะผูนา และการปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนานักบริหาร

ระดับสูงของราชการใหเกิดประโยชนและคุมคาตอการบริหารราชการอยางแทจริง รวมท้ังใหมีการประเมินความคุมคา

และประสิทธิภาพในการพัฒนาขาราชการในมิติตางๆ 

   ๗) วางระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาครัฐท้ังในสวนขาราชการประจําและ

บุคลากรจากภายนอกท่ีผานการสรรหาเขามาดารงตําแหนงระดับสูงไดอยางจริงจังมากข้ึน โดยใหสามารถวัดผลลัพธได

อยางมีประสิทธิภาพและเปนท่ียอมรับของทุกฝาย 

  ๓.๑.๕ จัดทายุทธศาสตรการพัฒนารัฐวิสาหกิจในระยะยาวใหมีความชัดเจนและสามารถปฏิบัติได 

พรอมท้ังทบทวนบทบาทใหมีความสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและความจาเปนของรัฐวิสาหกิจตามวัตถุประสงค

ในการจัดตั้ง  

   ๑) ยุบเลิก ควบรวม ถายโอน หรือปรับรูปแบบรัฐวิสาหกิจในกรณีเปนกิจการท่ีเอกชน

สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพหรือมีหนวยงานของรัฐดําเนินการอยูแลว 

   ๒) ปรับปรุงโครงสรางองคกรของรัฐวิสาหกิจใหสามารถดาเนินการตามบทบาทท่ีไดรับ

มอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการวางระบบการบริหารเชิงกลยุทธท่ีโปรงใส 

   ๓) พัฒนากลไกการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจใหเขมแข็งสอดคลองกับสภาพอุตสาหกรรมท่ี
รัฐวิสาหกิจดําเนินกิจการอยู รวมท้ังแยกบทบาทและภารกิจของหนวยงานระหวางการทําหนาท่ีเปนหนวยงานกําหนด
นโยบาย การกํากับและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน (Regulator) และการทําหนาท่ีผูใหบริการของรัฐวิสาหกิจดาน
โครงสรางพ้ืนฐานหลักอยางโปรงใสและเปนธรรม 
 



๙๒ 
 

 ๓.๒ ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
  เพ่ือใหการจัดสรรและการใชจายมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับเวลา เกิดความเสมอภาค ลดความ 
เหลื่อมลา มีกลไกและชองทางใหประชาชนและภาคเอกชนเขาถึงขอมูล สามารถตรวจสอบกระบวนการดําเนินงาน 
งบประมาณ และการคลังของภาครัฐไดอยางโปรงใสยิ่งข้ึน โดย 
   ๓.๒.๑ แกไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ใหสงเสริมการจัดสรร
งบประมาณแบบบูรณาการ และงบประมาณเชิงพ้ืนท่ี ใหจังหวัด กลุมจังหวัด และราชการบริหารสวนทองถ่ินเปน
หนวยรับการจัดสรรงบประมาณได ใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจในกระบวนการงบประมาณ 
ตั้งแตการเสนอโครงการตามแผนพัฒนาชุมชนท่ีสามารถเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาทองถ่ินและแผนพัฒนาจังหวัด 
ตลอดจนตรวจสอบและติดตามผลการใชจายงบประมาณเชิงพ้ืนท่ี รวมท้ังแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของใหสอดคลอง อาทิ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและ
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   ๓.๒.๒ ปรับปรุงกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาระดับพ้ืนท่ีใหเชื่อมโยงตั้งแตระดับชุมชน 
ถึงระดับจังหวัด โดย 
    ๑) ระดับหมูบาน จัดทําแผนชุมชนท่ีใชขอมูลและการมีสวนรวมของประชาชน 
ผานเวทีประชาคมหมูบาน รวมท้ังจัดทาขอเสนอแผนงานโครงการท่ีชุมชนตองการ 
    ๒) ระดับตําบล เปดเวทีประชาคมระดับตําบลโดยใชคณะกรรมการหมูบานสภา
องคกรชุมชน เขามาเปนกลไกในการใหคําปรึกษาตั้งแตระดับหมูบานถึงตําบล เพ่ือจัดทาแผนพัฒนาตําบลและเสนอ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสภาทองถ่ินระดับตําบล 
    ๓) ระดับอําเภอ เปนหนวยบูรณาการแผนพัฒนาตําบลใหเปนไปในทิศทางท่ี
สอดคลองกับหลักการจัดทําแผนและงบประมาณแบบมีสวนรวม 
    ๔) ระดับจังหวัด จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดท่ีสอดคลองกับสภาพปญหา และความ 
ตองการของประชาชนอยางแทจริง มีขอมูลท่ีโปรงใสชัดเจนตรวจสอบได มีกระบวนการท่ีเปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมอยางกวางขวาง บูรณาการขอเสนอแผนงานโครงการตามความตองการของประชาชนท่ีเกินขีดความสามารถ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับต่ํากวาจังหวัด ขอเสนอแผนงานโครงการของสวนราชการในพ้ืนท่ี และ
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและนโยบายรัฐบาล โดยแผนพัฒนาจังหวัดควรมีกรอบวงเงินท่ี
ชัดเจนวาเปนกรอบวงเงินตามภารกิจจากกระทรวง และกรอบวงเงินตามคําขอของจังหวัด 
   ๓.๒.๓ กําหนดโครงสรางและลาดับความสําคัญของแผนงานในงบประมาณรายจาย
ประจาํปใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบายความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔) และนโยบายรฐับาล โดยในการ
เสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ ตองแสดงแหลงท่ีมาและประมาณการรายได 
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการจายเงิน และความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนา
ตางๆ 
  ๓.๒.๔ ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลใหสามารถวัดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาท้ังประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และผลกระทบของการดาเนินงานหรือการใชจายงบประมาณของหนวยงานไดอยางแทจริง และสามารถ
นํามาใชประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแตละปตอไป รวมท้ังควรสงเสริมใหมีกระบวนการตรวจสอบโดย
ภาคประชาชนเพ่ิมข้ึน และมีการเปดเผยผลการประเมินตอสาธารณะชนโดยมีกําหนดเวลาการเปดเผยท่ีแนนอน 
 



๙๓ 
 

 ๓.๓ เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล เพ่ือใหประชาชนและ
ภาคธุรกิจไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และอานวยความสะดวก ตรงตามความตองการของประชาชนและ
ภาคธุรกิจ โดย 
  ๓.๓.๑ ปรับรูปแบบและวิธีการดาเนินการของภาครัฐใหมีความรวมมือกันระหวางรัฐ เอกชน
ประชาชน และประชาสังคม ในลักษณะแบบประชารัฐ 
  ๓.๓.๒ สงเสริมใหมีการแขงขันในผลงานการจัดบริการสาธารณะของรัฐระหวางหนวยงานของรัฐ
ดวยกัน และระหวางหนวยงานของรัฐกับหนวยงานภายนอก ภาคประชาสังคมและองคกรชุมชน โดยมีการกําหนดกฏ 
กติกา และสิ่งจูงใจใหชัดเจน รวมท้ังมีการกากับ ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานและความพรอมของผูรับงานแทนภาครัฐ 
  ๓.๓.๓ จัดใหมีกระบวนการและชองทางสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบท่ีหลากหลาย เพ่ือให
รับทราบและเขาใจถึงสิ่งท่ีรัฐกาลังจะดําเนินการ และดาเนินการอยู พรอมท้ังรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
ทุกภาคสวน 
  ๓.๓.๔ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองคกร โดยการวางระบบสารสนเทศการจัดการแบบ
ออนไลนในการประเมินความกาวหนา การบริหารการดาเนินงานใหมีประสิทธิภาพ สารสนเทศเก่ียวกับการบริหาร 
และเปดเผยใหผูมีสวนไดเสียสามารถเขาถึงและสรางการมีสวนรวมไดทันทีเม่ือตองการรวมท้ังรณรงคเผยแพรการ
พัฒนาพฤติกรรมคุณภาพ และขยายการยอมรบัออกไปในวงกวาง 
  ๓.๓.๕ ปรับรูปแบบการใหบริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสูการใหบริการประชาชนผานระบบ
ดิจิทัลอยางเปนระบบ ลดข้ันตอนการดาเนินงาน ใหสอดคลองกับวิถีการดาเนินชีวิต และความตองการของผูรับบริการ
แตละบุคคล โดยการใชงานเอกสารอิเล็กทรอนิกสแทนกระดาษ มีการจัดบริการภาครัฐท่ีอํานวยความสะดวกใน
ลักษณะจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ประชาชนสามารถใชบริการผานระบบเว็บไซต อุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีและการใชบริการ
ผานเครื่องใหบริการอัตโนมัติ (Kiosk) รวมท้ังกําหนดคาธรรมเนียมการใหบริการของรัฐท่ีเหมาะสมระหวางประชาชน
ท่ัวไปกับนิติบุคคลท่ีมาใชบริการ ตลอดจนประชาชนสามารถตรวจสอบ และติดตามการดําเนินงานของรัฐได 
  ๓.๓.๖ สรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานกลางของศูนยขอมูลภาครัฐผานระบบเครือขายสารสนเทศ
ภาครัฐ (Government Information Network: GIN) รวมท้ังเชื่อมโยงการทางานของหนวยงานภาครัฐ และบูรณา
การขอมูลขามหนวยงานผานระบบดิจิทัลท่ีรองรับการทางานและการใชประโยชนจากขอมูลภาครัฐรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  ๓.๓.๗ สงเสริมการเปดเผยขอมูลท่ีเปนประโยชนท่ีภาครัฐจัดเก็บ อาทิ ขอมูลเชิงสถิติ หรือขอมูลการ
วิเคราะหสถานการณ ในรูปแบบดิจิทัลท่ีประชาชนและภาคธุรกิจสามารถเขาถึง นาไปใชประโยชนและตอยอดได ท้ัง
ในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนการพัฒนาในเชิงนวัตกรรม 
 

 ๓.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือใหประชาชนไดรับการ
บริการอยางมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง ผูมีสวนไดเสียไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนา ลดการพ่ึงพิงงบประมาณ
ประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล มีความคลองตัว พ่ึงตนเองทางการคลังไดในระยะยาว และสามารถจัดบริการ
สาธารณะข้ันพ้ืนฐานแกประชาชนอยางมีมาตรฐานและประสิทธิภาพมากข้ึน โดย 
  ๓.๔.๑ ทบทวนการกระจายอํานาจและการถายโอนภารกิจใหแกทองถ่ินใหชัดเจนตามศักยภาพและ
ความพรอมของทองถ่ิน โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาและสาธารณสุข และจัดใหมีการประเมินศักยภาพหนวยงานทองถ่ิน
ใหถูกตองและชัดเจนจากหนวยงานประเมินท่ีเปนอิสระ พรอมท้ังกําหนดกลไกและมาตรการกากับติดตามการดาเนิน
การกระจายอํานาจใหชัดเจน 



๙๔ 
 

  ๓.๔.๒ สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหพัฒนารูปแบบการจัดบริการสาธารณะใหหลากหลาย
สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน ดวยกระบวนการมีสวนรวมระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน 
กับภาคประชาสังคมใหมากข้ึน 
  ๓.๔.๓ กําหนดกระบวนการสรรหาหรือแตงตั้งผูท่ีดารงตําแหนงในราชการสวนทองถ่ินใหเปน
มาตรฐาน รวมท้ังระบบการตรวจสอบกอนดารงตําแหนง ตลอดจนพัฒนาความรูความสามารถของผูบริหารทองถ่ิน 
สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรของทองถ่ิน ใหมีความรูความเขาใจในอํานาจหนาท่ีและบทบาทความเปนนักบริหาร 
นักการเมือง และผูปฏิบัติงานท่ีมีธรรมาภิบาลและเปดรับการตรวจสอบอยางโปรงใสใหความสําคัญกับกระบวนการจัด
ทาแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม รวมถึงการเพ่ิมศักยภาพในการแสวงหาแหลงรายไดท่ีไมใช
ภาษีประเภทใหมๆ 
  ๓.๔.๔ เพ่ิมความคลองตัวใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ังในเรื่องการกําหนดนโยบายการบริหาร
บุคลากร และการบริหารการเงิน การคลัง และงบประมาณ และปรับกระบวนการทางานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเชื่อมโยงเปนเครือขายกับภาคีอ่ืนๆ อยางมีธรรมาภิบาล รวมท้ังพัฒนารูปแบบการกากับดูแลโดยภาค
ประชาชนและชุมชน 
  ๓.๔.๕ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการรายไดและเงินอุดหนุนของทองถ่ิน โดย 
   ๑) ปรับโครงสรางรายไดระหวางรัฐและทองถ่ิน รวมถึงโครงสรางภาษีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน โดยจัดสรรเงินอุดหนุนใหสอดคลองกับบทบาทภารกิจ และพิจารณาการกระจายอํานาจการจัดเก็บภาษี
ใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงเปาหมายในการลดชองวางระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีมีฐานะทางการคลังแตกตางกัน การดาเนินการตามนโยบายของรัฐ หรือการดําเนินการแกไขปญหาของ
ทองถ่ินซ่ึงเกินขีดความสามารถทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆรวมท้ังการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ทองถ่ินใหเจริญกาวหนา 
   ๒) พัฒนากฎหมายและแนวทางการเพ่ิมรายไดท่ีไมใชภาษีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ควบคูกับการยกระดับมาตรฐานการใหบริการสาธารณะ อาทิ คาธรรมเนียม หรือรายไดอันเกิดจากการประกอบ
กิจการพาณิชย วิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาพ้ืนท่ี หรือการหารายไดท่ีไมใชภาษีประเภทอ่ืนๆในอนาคต 
   ๓) วางมาตรฐานการบริหารจัดการการเงินการคลังของทองถ่ิน กําหนดมาตรการกํากับดูแล
และตรวจสอบการจัดเก็บรายไดท้ังท่ีเปนภาษีและไมใชภาษีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําแนวทางในการ
วิเคราะหโครงการ หลักเกณฑการตัดสินใจดาเนินโครงการลงทุนหรือโครงการกู เงิน และการวิเคราะห ขีด
ความสามารถในการกอหนี้ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตลอดจนพัฒนาระบบฐานขอมูลรายจายและหนี้ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหถูกตองและเปนปจจุบัน รวมท้ังวางระบบการติดตามประเมินผลการใชจายงบประมาณ
ของทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ และกําหนดชองทางการเปดเผยขอมูลขาวสารใหประชาชนสามารถเขาถึงไดอยาง
ชัดเจน 
  ๓.๔.๖ สรางความโปรงใสในการจัดทาและบริหารงบประมาณของทองถ่ินดวยกระบวนการมีสวน
รวมของภาคประชาชน สถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานวิชาการในพ้ืนท่ี โดยเปดใหสาธารณชนตรวจสอบ ท้ังขอมูล
งบประมาณและการจัดซ้ือจัดจาง ตลอดจนรายละเอียดโครงการและราคากลาง 
 

 ๓.๕ ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหสังคมไทยมีวินัย โปรงใส ยึดม่ันในความ
ซ่ือสัตยสุจริต และยุติธรรม รวมท้ังสรางความเขมแข็ง เปนภูมิคุมกันของสังคมไทย ใหครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน 
องคกรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พรอมท้ังเพ่ือสรางพลังการขับเคลื่อนคานิยมตอตานการทุจริต โดย 
  ๓.๕.๑ ปลูกฝงใหคนไทยไมโกง 



๙๕ 
 

   ๑) สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนมุงสรางจิตสานึกในการรักษาประโยชนสาธารณะ 
ทัศนคติเชิงบวก รวมท้ังคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับทุกกลุมในสังคม ผานกลไก
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือขายทางสังคม ควบคูกับการปลูกฝงจิตสานึกความ
ซ่ือสัตยสุจริต คานิยมท่ีถูกตอง สรางความตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริตและการรูเทาทันการทุจริตของ
สังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเปนมาตรการในการลงโทษผูกระทาผิดหรือผูกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   ๒) พัฒนากลไกและระบบการดาเนินงานท่ีทาใหเจาหนาท่ีของรัฐและผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอยางเครงครัด โดยการรณรงคประชาสัมพันธให
ประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมีสวนรวมในการเฝาระวังพฤติกรรมของขาราชการและผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองในการใชตําแหนงหนาท่ีในทางมิชอบ และกําหนดข้ันตอนการลงโทษผูไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนประมวล
จริยธรรมตามความรายแรงแหงการกระทาอยางจริงจัง 
   ๓) สงเสริมและสนับสนุนนักการเมืองรุนใหมท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมเขาสูตําแหนงทาง
การเมือง ผานกลไกการบริหารพรรคการเมือง และการตรวจสอบท่ีเขมแข็งจากทุกภาคสวน 
   ๔) ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของภาคธุรกิจเพ่ือการตอตานการทุจริต ผานกลไก
บรรษัทภิบาล การบริหารจัดการ การสรางวัฒนธรรมสุจริต การสรางความรับผิดชอบท่ีตองมีตอสังคมและผูบริโภค
ใหแกองคกร ตลอดจนกําหนดแนวทางการจัดทาขอตกลงคุณธรรมในกระบวนการจัดซ้ือจัดจางของภาคเอกชนอยาง
เปนระบบ รวมท้ังการสนับสนุนการกํากับดูแลจากหนวยงานภายนอก 
   ๕) รณรงคการปลูกฝงจิตสานึกของการปฏิบัติหนาท่ีตามจรรยาบรรณของสื่อมวลชนผาน
สมาคมวิชาชีพ และใหมีการควบคุมกันเอง รวมท้ังสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมในการตรวจสอบ
พฤติกรรมของสื่อมวลชนทุกประเภท 
   ๖) สงเสริมความรวมมือระหวางองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญท่ีมีหนาท่ีตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบและภาคประชาสังคมเปนภาคีรวมกันตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมท้ังพัฒนากลไก
ตรวจสอบธรรมาภิบาลในทุกภาคีท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาประเทศ 
   ๗) พัฒนาสรางเครือขายและคุมครองการแจงเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบในกลุม
ประชาชน 
  ๓.๕.๒ ปองกันการทุจริต 
   ๑) ปฏิรูปกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารพัสดุและการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐใหมีระบบท่ี
โปรงใสตรวจสอบได และมีประสิทธิภาพตอการจัดหาวัสดุ ครุภณัฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง การจัดซ้ือจัดจาง และการทา
สัญญาอ่ืนๆ ท่ีภาคเอกชนทาสัญญากับรัฐ ใหมีกฎหมายหามมิใหนํางบประมาณแผนดินไปใชประชาสัมพันธตนเองใน
เชิงหาเสียง ไมใหมีการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและสวนรวมในขณะดํารงตําแหนงท่ีสามารถใชอํานาจรัฐได 
และปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับขอมูลขาวสารสาธารณะ รวมท้ังการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐ 
โดยใหมีการกําหนดข้ันตอนการดาเนินงาน กระบวนการและแนวทางการตัดสิน ระยะเวลาแลวเสร็จ และเอกสารท่ีใช
ในการขออนุญาตหรืออนุมัติจากทางราชการใหระบบงานท้ังระบบโปรงใสตรวจสอบได โดยเฉพาะโครงการท่ีมีความ
เสี่ยงตอการทุจริตใหมีการจัดทําสัญญาคุณธรรม และเพ่ิมบทลงโทษภาคเอกชนดวย 
   ๒) จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการตอตานการทุจริต การคุมครองพยานในคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และเสริมสรางความรูเก่ียวกับรูปแบบ กลไกการทุจริตและวิธีการเฝาระวังการทุจริต รวมถึงแนวทาง
การสนับสนุนการสรางกิจกรรมการปูองกันการทุจริตของภาคประชาชนอยางตอเนื่อง ตลอดจนพิจารณารูปแบบการ
จัดสรรงบประมาณดานการปูองกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบใหมีความเหมาะสมและเพียงพอกับการ
ปฏิบัติงานและสถานการณการคลังของประเทศ 



๙๖ 
 

   ๓) เรงรัดหนวยงานภาครัฐใหมีการดําเนินงานในการกําหนดมาตรการปูองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตและประพฤตมิชอบอยางเครงครัด โดยติดตามผลการดาเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหนวยงานของรัฐอยางตอเนื่อง 
   ๔) เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งใหแกศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตใหสามารถ
เปนหนวยงานหลักของภาครัฐในการเฝูาระวัง ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีบูรณาการการ
ทางานรวมกันอยางมีกลยุทธ 
  ๓.๕.๓ ปราบปรามการทุจริต 
   ๑) ปฏิรูปโครงสรางองคกรอิสระและหนวยงานท่ีเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ โดย 
 
    (๑) พิจารณาใหองคประกอบของคณะกรรมการองคกรอิสระ อาทิคณะกรรมการ 
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.) สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) มีความหลากหลาย ยึด
ม่ันธรรมภิบาลในการปฏิบัติงาน และดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 
    (๒) สรางกลไกการปฏิบัติงานใหเปนเอกภาพระหวางองคกรดานการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยควรควบรวมองคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐดานการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
ไดแก คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เขากับคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
    (๓) จัดใหมีกลไกท่ีทาหนาท่ีบูรณาการความรวมมือเรื่องขอมูล ขาวสารกิจกรรม
ปราบปรามและการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหเชื่อมโยงอยางเปนระบบ ท้ังในภาครัฐเอกชน และ
องคกรระหวางประเทศ 
    ๒) ปฏิรูปบทบาทอํานาจหนาท่ีขององคกรตามรัฐธรรมนูญท่ีทาหนาท่ีตรวจสอบ 
การใชอํานาจรัฐ ไดแก คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
(ป.ป.ช.) และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.) ใหมีอํานาจหนาท่ีเฉพาะการวินิจฉัยชี้ขาดคดีท่ีมีมูลคดีเปนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ สวนอํานาจหนาท่ีสืบสวนสอบสวนใหเปนความรับผิดชอบของสานักงานท่ีอยูในรูปของ 
“คณะกรรมการสืบสวนสอบสวน” 
    ๓) เพ่ิมอัตราโทษในการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีใกลเคียงกันระหวางผูใหและ 
ผูรับสินบน โดยเฉพาะการเพ่ิมโทษแกเจาหนาท่ีของรัฐท่ีกระทาความผิดในกรณีรับสินบนหรือใชตําแหนงหนาท่ีในการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    ๔) เพ่ิมมาตรการลงโทษทางสังคมท่ีรุนแรงและเพียงพอท่ีจะทาใหเกิดความยั้งคิด 
ตอการกระทาการทุจริต รวมท้ังสรางแนวรวมการลงโทษทางสังคมท่ีรุนแรงตอผูทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการใช
สื่อทุกรูปแบบ 
 

 ๓.๖ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย เปนธรรม และสอดคลองกับขอบังคับ
สากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ เพ่ือคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยางเสมอภาค ผูมีสวนไดสวนเสียมี
ความม่ันใจ ยอมรับ และปฏิบัติตามกติกา เอ้ือตอภารกิจภาครัฐ การลงทุนและดําเนินธุรกิจภาคเอกชน ดึงดูดการ
ลงทุนจากตางประเทศ ลดความเหลื่อมลา และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนมีการบังคับใชกฎหมายอยาง
เครงครัด และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการวินิจฉัยคดีมีความถูกตอง รวดเร็วโปรงใส และเปนธรรม ตามหลักนิติธรรม
และลดปริมาณผูกระทําผิดในท่ีควบคุม โดย 



๙๗ 
 

  ๓.๖.๑ ปฏิรูปกฎหมายใหทันสมัย 
   ๑) เรงรัดใหกระทรวง กรม หรือหนวยงานเทียบเทา ปรับปรุงแกไข ยกเลิกกฎหมายกฎ 
ระเบียบ และขอบังคับ ท่ีลาสมัย ไมเปนธรรม หมดความจําเปนหรือไมสอดคลองกับสภาพการณและความพรอมของ
การนําไปปฏิบัติ เปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิต ไมเปนไปตามขอตกลงระหวางประเทศ และเปนอุปสรรคตอการ
ยกระดับสูประเทศท่ีมีรายไดสูงตามขอกําหนดในพระราชกฤษฏีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 
๒๕๕๘ 
   ๒) นําเครื่องมือการวิเคราะหผลกระทบของการออกกฎหมาย ( Regulatory Impact 
Assessment: RIA) มาใชตรวจสอบความจาเปนท่ีจะตองปรับปรุงกฎหมายเดิม และการออกกฎหมายใหมทุกครั้งกอน
เสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา รวมท้ังพัฒนาบุคลากรใหมีความรูในลักษณะสหวิชาใหสามารถพัฒนาและใชเครื่องมือ
การวิเคราะหผลกระทบการออกกฎหมายตั้งแตกอนออก ระหวางบังคับใช และภายหลังการบังคับใชไประยะหนึ่ง 
   ๓) เพ่ิมศักยภาพหนวยงานภาครัฐท่ีมีหนาท่ีเสนอความเห็นทางกฎหมายใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว ตลอดจนเพ่ิมศักยภาพบุคลากรภาครัฐของหนวยงานทางกฎหมายใหสามารถเขามามีสวน
ใหความรูและเสริมศักยภาพทางกฎหมายมหาชน การดาเนินคดีทางปกครอง การยกรางกฎหมาย และการตีความ
กฎหมาย 
   ๔) พัฒนาและตั้งหนวยงานท่ีทําหนาท่ีศึกษาวิจัยเชิงลึก เพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงกฎเกณฑ
หรือประเภทของกฎหมายท่ีตองทาการประเมินผลกระทบกอนประกาศใช ใหคําปรึกษาเก่ียวกับกระบวนการ
ประเมินผลกระทบกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ พิจารณาคุณภาพรายงานผลกระทบของการ ออกกฎหมายของหนวยงาน
ตางๆ รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑในการรับฟงความคิดเห็นของผูท่ีเก่ียวของกับรางกฎหมายใหหนวยงานของรัฐถือ
ปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน และสนับสนุนการใหขอมูลแกประชาชนหรือผูท่ีอาจไดรับผลกระทบจากการราง
กฎหมาย 
  ๓.๖.๒ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ 
   ๑) ปฏิรูปองคกรศาล องคกรอัยการ องคกรทนายความ และหนวยงานตํารวจใหสามารถอา
นวยความยุติธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส โดย 
    (๑) องคกรศาล ปฏิรูปโครงสรางขององคกรศาล พัฒนาระบบวิธีพิจารณาคดีและ
ระบบองคคณะในองคกรศาล แกปญหาการขาดแคลนบุคลากรท่ีเชี่ยวชาญในแตละองคกรศาล และสรางความเขมแข็ง
ใหแกองคกรศาล 
    (๒) องคกรอัยการ กําหนดองคกรอัยการเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ ปฏิบัติหนาท่ี
เปนทนายแผนดิน มีอํานาจสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวน ใหอัยการมีอํานาจพิจารณาคดีใหเปนไปตามหลัก
กฎหมายไดโดยอิสระ ปราศจากการแทรกแซง รวมท้ังตองพิจารณาความเหมาะสมในการเขารวมเปนกรรมการ
รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอยางอ่ืนของรัฐ 
    (๓) องคกรทนายความและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ ขยายขอบเขตการทําหนาท่ีให
ครอบคลุมการใหบริการทางกฎหมายอ่ืนๆ อาทิ การใหคาปรึกษากฎหมาย การควบคุมท่ีปรึกษากฎหมายตางประเทศ 
กําหนดใหการประกอบวิชาชีพทนายความมีมาตรฐานข้ันสูง ยกเลิกใบอนุญาตวาความตลอดชีพ และใหทนายความ
สามารถเปนทนายแกตางใหกับหนวยงานราชการและองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
    (๔) หนวยงานตํารวจ สรางความเปนอิสระของหนวยงาน ปราศจากการแทรกแซง
ทางการเมือง ถายโอนภารกิจท่ีมิใชภารกิจหลักของตํารวจกลับไปใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการ สรางกลไกการ
ตรวจสอบ ถวงดุลการใชอํานาจของตํารวจ รวมท้ังสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชนในกิจการของตํารวจ และมี
การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีตํารวจ 



๙๘ 
 

   ๒) พัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมดวยตัวชี้วัดคุณภาพ
กระบวนการยุติธรรมท้ังระบบ และมีกระบวนการกําหนดตัวชี้วัดเปนระบบเปด ใหสามารถเปนเครื่องมือใหรัฐบาลและ
ประชาชนติดตามตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมไดท้ังในระยะกลางและระยะยาว 
   ๓) เรงรัดดาเนินการคดีในกระบวนการยุติธรรม และพิจารณานามาตรการลงโทษระยะปาน
กลางมาใช 
   ๔) สงเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกและการชวยเหลือประชาชนใหเขาถึงความเปน
ธรรม โดยการสรางความรู ความเขาใจดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหกับประชาชนการไกลเกลี่ยขอพิพาท
กอนเขาสูกระบวนการยุติธรรม และพัฒนากลไกคุมครองสิทธิและเสรีภาพประชาชนผู ไดรับผลกระทบจาก
กระบวนการยุติธรรมและความขัดแยงระหวางภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
   ๕) พัฒนากลไกการกํากับดูแลและสงเสริมความรูความเขาใจทางดานกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมแกประชาชนของประเทศ 
   ๖) พัฒนาระบบการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติประชาชน
เขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยสะดวก รวดเร็ว และไมเสียคาใชจายสูงเกินสมควร โดยพัฒนาการสืบสวน สอบสวน
และดาเนินคดีตอผูกระทาผิด พัฒนาระบบเทคโนโลยีในกระบวนการยุติธรรมท้ังทางแพงและอาญาเพ่ือเปนชองทาง 
(Platform) รองรับการเขาถึงของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว รวมท้ังพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศกลาง
ของกระบวนการยุติธรรมท้ังทางแพงและอาญา 
 

๔. แผนรองรับ 
 ๔.๑ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 ๔.๒ ยุทธศาสตรการปรับขนาดกาลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 ๔.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พ.ศ. (๒๕๕๙ – พ.ศ. ๒๕๖๓) 
 ๔.๔ ยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔) 
 

๕. แผนงานและโครงการสําคัญ 
 

 ๕.๑ การปรับโครงสรางอํานาจสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น และแกไขกฎหมายวาดวยการ
บริหารราชการแผนดิน 
  ๕.๑.๑ สาระสําคัญ 
   ๑) กําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีของการบริหารราชการแผนดินทุกประเภท โดยจัด
ความสัมพันธระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ินใหชัดเจน 
   ๒) ทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐท่ีแทจริงใหชัดเจน โดยทบทวนบทบาทภารกิจและ
โครงสรางของทุกกระทรวง ทบวง กรม ใหสอดคลองกับขอบเขตอํานาจ พิจารณายุบเลิกหนวยงานของรัฐท่ีหมด
ภารกิจแลว รวมท้ังลดจานวนหนวยงานสวนกลางในภูมิภาคและปรับปรุงแนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค 
   ๓) แกไขกฎหมายวาดวยการบริหารราชการแผนดิน และรวบรวมกฎหมายท่ีเก่ียวของให

เปนหมวดหมู กฎหมายวาดวยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม ใหเหมาะสม สอดคลองกับภารกิจภาครัฐท่ีอาจมี

การเปลี่ยนแปลงไป 

  ๕.๑.๒ หนวยงานดําเนินงานหลัก สํานักงาน ก.พ.ร. 
  ๕.๑.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 
 
 



๙๙ 
 

 ๕.๒ การปฏิรูปการพัฒนาขาราชการ 
  ๕.๒.๑ สาระสําคัญ 
   ๑) วิเคราะหประสิทธิภาพของการพัฒนาผูบริหารสวนราชการในภาพรวม โดยคํานึงถึง
คุณภาพ ความทันการณ และความซํ้าซอนของหลักสูตรตางๆ 
   ๒) ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการพัฒนาและเตรียมผูบริหารภาคราชการในภาพรวม 
โดยวิเคราะหความคุมคาและประสิทธิภาพในการพัฒนาขาราชการในมิติตางๆ จากการเขารับการฝกอบรม ตลอดจน
ลดเง่ือนไขอันจะนาไปสูการสรางเครือขายชนชั้นนา การเรี่ยไรรับบริจาค ซ่ึงเปนปญหาตอการสรางธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
  ๕.๒.๒ หนวยงานดําเนินงานหลัก สํานักงาน ก.พ. 
  ๕.๒.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) 
 
 ๕.๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงานแหงรัฐ 
  ๕.๓.๑ สาระสําคัญ 
   ๑ ) สงเสริมและสนับสนุนหนวยงานของรัฐในการพัฒนาระบบการใหบริการให มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือใหหนวยงานของรัฐมีสมรรถนะองคการและกลไกภาครัฐท่ีจาเปนตอการแขงขันของประเทศให
สูงข้ึนสูความเปนเลิศ 
   ๒) อานวยความสะดวกใหภาคเอกชนและภาคสวนอ่ืนๆ ไดรับการสนับสนุนอยางเต็มท่ีและ
มีการใหบริการสาธารณะท้ังระบบดีข้ึน ท้ังดานปริมาณ และคุณภาพท่ีจะสงผลใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
ประชาชนไดอยางท่ัวถึงและเปนระบบ 
  ๕.๓.๒ หนวยงานดําเนินงานหลัก สํานักงาน ก.พ.ร. 
  ๕.๓.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๓) 
 

 ๕.๔ การปรับปรุงกฎหมายเพ่ือวางระบบการบริหารจัดการงบประมาณเชิงพ้ืนท่ี 
  ๕.๔.๑ สาระสําคัญ 
   ๑) แกไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ใหสงเสริมการจัดสรรงบประมาณ
แบบบูรณาการและงบประมาณเชิงพ้ืนท่ี ใหจังหวัด กลุมจังหวัด และราชการบริหารสวนทองถ่ินเปนหนวยรับการ
จัดสรรงบประมาณได ใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจในกระบวนการงบประมาณ ตั้งแตการเสนอ
โครงการตามแผนพัฒนาชุมชนท่ีสามารถเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาทองถ่ินและแผนพัฒนาจังหวัด ตลอดจนตรวจสอบ
และติดตามผลการใชจายงบประมาณเชิงพ้ืนท่ี 
   ๒) แกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของใหสอดคลอง อาทิ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ . 
๒๕๕๑ 
  ๕.๔.๒ หนวยงานดําเนินการหลัก สํานักงบประมาณ 
  ๕.๔.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
 

 ๕.๕ การบูรณาการโครงสรางพ้ืนฐานกลางดานเทคโนโลยี สารสนเทศและ การส่ือสาร (Information 
and Communication Technology / ICT) สาหรับบริการภาครัฐ (Government Shared Infrastructure) 
  ๕.๕.๑ สาระสําคัญ บูรณาการโครงสรางพ้ืนฐานกลางดาน ICT ของภาครัฐใหครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับรัฐบาลดิจิทัล อาทิ Government Information Network (GIN), Government Cloud 
(G-Cloud) และ Government Common Services (G-SaaS) 



๑๐๐ 
 

  ๕.๕.๒ หนวยงานดําเนินการหลัก สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.)
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
  ๕.๕.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
 

 ๕.๖ การสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการใหบริการของภาครัฐ 
  ๕.๖.๑ สาระสําคัญ 
   ๑) บูรณาการขอมูลผานระบบเชื่อมโยงขอมูลกลาง 
   ๒ ) ยืนยันตั วตนและบริห ารจัดการสิท ธิ โดยใช  Smart Card หรือผ านบัญ ชีผู ใช
อิเล็กทรอนิกสกลาง 
   ๓) ใหขอมูลทุกขอมูลงานบริการผานจุดเดียวโดยมีผูรับบริการเปนศูนยกลาง 
   ๔) รับฟงความคิดเห็นเพ่ือการแกไขเรื่องรองเรียนและการเขาถึงความตองการในเชิงรุก 
  ๕) จัดโครงสรางพ้ืนฐานการใหบริการอิเล็กทรอนิกส และแผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใน ๒ ดาน ไดแก การใหความชวยเหลือเพ่ือใหบริการความชวยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุกและการเพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงานโดยการบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร 
  ๕.๖.๒ หนวยงานดําเนินการหลัก กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
  ๕.๖.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๒ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๑) 
 

 ๕.๗ การพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนและการใหความชวยเหลือประชาชน 
  ๕.๗.๑ สาระสําคัญ 
   ๑) สงเสริมการมีสวนรวมระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนดานกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
   ๒) สนับสนุนใหประชาชนสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางท่ัวถึงและเปนธรรม โดย
การจัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชนครอบคลุมท่ัวท้ังประเทศ 
   ๓) สงเสริมการใหความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเบื้องตนแก
ประชาชน 
   ๔) ใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนท่ีเขาสูกระบวนการยุติธรรมอยางท่ัวถึง 
  ๕.๗.๒ หนวยงานดําเนินการหลัก กระทรวงยุติธรรม 
  ๕.๗.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๒ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๑) 
 

 ๕.๘ การปฏิรูปองคกรในกระบวนการยุติธรรม 
  ๕.๘.๑ สาระสําคัญ 
   ๑) ศึกษาวิจัยแนวทางการปฏิรูปองคกรและการทางานใหกระบวนการยุติธรรมใหสามารถ
อํานวยความยุติธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรมตามหลักนิติธรรม อาทิ การปฏิรูป
โครงสรางขององคกรศาล การพัฒนาระบบวิธีพิจารณาคดีและระบบองคคณะในองคกรศาลการกําหนดองคกรอัยการ
เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ การมีอํานาจสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวน และการขยายขอบเขตอํานาจองคกร
ทนายความและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพใหครอบคลุมการใหบริการทางกฎหมายมากข้ึน 
   ๒) สงเสริมความรูความเขาใจทางดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแกประชาชนของ
ประเทศ รวมท้ังพัฒนาระบบการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพและเปนไปอยางเสมอภาค 
   ๓) พัฒนาระบบนิติวิทยาศาสตรของประเทศในการสงเสริมและยกระดับมาตรฐานการ 
ดําเนินงานดานนิติวิทยาศาสตร เพ่ือสนับสนุนงานคดีและคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทางกฎหมายและ
กระบวนการยตุิธรรม 



๑๐๑ 
 

   ๔) พัฒนาระบบเทคโนโลยีในกระบวนการยุติธรรมท้ังทางแพงและอาญาเพ่ือเปนชองทางให
ประชาชนเขาถึงไดอยางสะดวก และรวดเร็ว 
  ๕.๘.๒ หนวยงานดําเนินการหลัก กระทรวงยุติธรรม สานักงานศาลยุติธรรม สานักงานอัยการสูงสุด 
สานักงานตํารวจแหงชาติ และสภาทนายความ 
  ๕.๘.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๒ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๑) 
 

 ๕.๙ การสรางกลไก “ยับย้ัง” และ “สรางความตระหนักรู” เพ่ือปองกันการทุจริต 
  ๕.๙.๑ สาระสําคัญ 
   ๑) ตรวจสอบ เฝาระวัง และการวางระบบการจัดการความเสี่ยงจากการทุจริตท้ังใน
กระบวนการในการวิเคราะห ประเมิน ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงจากการทุจริตใหมากท่ีสุด การ
จัดใหมีระบบควบคุมการจัดซ้ือจัดจางท่ีทันสมัย รัดกุม เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
   ๒) เผยแพร/ใหความรูในเรื่องการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
และการใหความรูในการปฏิบัติตามมาตรการเสริมท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติวาดวยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต 
   ๓) พัฒนาและสรางเครือขายอาสาสมัครเฝูาระวังการทุจริต โดยการสรางเครือขายและ
อาสาสมัครเครือขายภาคประชาสังคมของสวนราชการและเอกชน เพ่ือสงเสริมองคกรภาคประชาสังคม/ภาคีเครือขาย
ทาหนาท่ีปูองกันเฝาระวัง (Watch Dogs) 
   ๔) เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใตกรอบแนวคิด 
“โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสรางองคความรูและกระบวนการเรียนรูท่ีเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงปลูกจิตสํานึก ทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซ่ือสัตย อยูอยางพอเพียง มีจิตสาธารณะ 
   ๕) รณรงคประชาสัมพันธแบบบูรณาการเชิงรุก เพ่ือปลุก-ปลูกจิตสานึกประชาชน/สราง
ความตระหนักถึงโทษภัย/ผลกระทบของการทุจริต และการพัฒนาเครือขายเพ่ือสรางการมีสวนรวมของกลุมคนรุน
ใหม ใช Social Media รณรงคในรูปแบบท่ี เขาใจงาย โดนใจ 
  ๕.๙.๒ หนวยงานดําเนินงานหลัก ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) ของทุกหนวยราชการ 
  ๕.๙.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
 

 ๕.๑๐ การพัฒนากระบวนการจัดทานโยบายสาธารณะรวมถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ใหมีคุณภาพและมี
สวนรวมจากทุกภาคสวน 
  ๕.๑๐.๑ สาระสําคัญ 
   ๑ ) พัฒนาคู มือในการประเมินนโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบียบ และคู มือการสราง
กระบวนการมีสวนรวมในการจัดทํานโยบาย รวมถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
   ๒) เสริมสรางศักยภาพขององคกรในทุกภาคสวนใหสามารถประเมินนโยบาย กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ รวมท้ังสงเสริมใหมีการจัดตั้งหนวยงานปฏิรูปนโยบายและกฎหมายภายในกระทรวง 
   ๓) สงเสริมการใหความรูความเขาใจเก่ียวกับความสําคัญของการประเมินผลนโยบาย
กฎหมายและกระบวนการยุตธิรรมเบื้องตนแกประชาชน 
   ๔) จัดใหมีการฝกอบรมการใชคูมือในการประเมินนโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบียบรวมท้ัง
คูมือกระบวนการมีสวนรวม เพ่ือสงเสริมใหทุกภาคสวนไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทานโยบาย กฎหมาย กฎ 
ระเบียบท่ีมีคุณภาพ 



๑๐๒ 
 

  ๕.๑๐.๒ หนวยงานดําเนินการหลัก สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 
  ๕.๑๐.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๗ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
 

 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสเปนปจจัยสําคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมการ
กระจายความเจริญ และการพัฒนาเมืองและพ้ืนท่ี รวมท้ังการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อยางไรก็ตาม ท่ี
ผานมาการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศประสบปญหาความตอเนื่องในการดําเนินการ 
และปญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการใหบริการท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากล ทําใหมีขอจากัด
ในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศใหมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสของ
ประเทศในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒จะมุงเนนการขยายขีดความสามารถและพัฒนา
คุณภาพการใหบริการ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลัก และสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของทุกกลุมในสังคม สนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอยางเปนระบบ โดยมีโครงขาย
เชื่อมโยงภายในประเทศท่ีสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตางๆ การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการและการกํากับดูแลใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิมประสิทฺธิภาพการดําเนินการ สรางความเปนธรรม
ในการเขาถึงบริการพ้ืนฐาน และการคุมครองผูบริโภค การพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องเพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ
ใหกับประเทศ และการพัฒนาผูประกอบการในสาขาโลจิสติกสและหนวยงานท่ีมีศักยภาพเพ่ือไปทําธุรกิจใน
ตางประเทศ 
 

๑. วัตถุประสงค 
 ๑.๑ เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สิ่งอานวยความสะดวกดานการขนสงและการคา รวมท้ังมีกลไกกํากับ ดูแล 
การประกอบกิจการขนสงท่ีมีประสิทธิภาพและโปรงใสใหสามารถสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตใหแกประชาชน 
 ๑.๒ เพ่ือสรางความม่ันคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน และสงเสริมการใชพลังงานทดแทน
และพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน 
 ๑.๓ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการใหบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลอยางท่ัวถึงท้ังประเทศ ใน
ราคาท่ีเหมาะสมเปนธรรม และสงเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม และนวัตกรรม รวมท้ังพัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร
ใหมีความม่ันคง และคุมครองสิทธิสวนบุคคลใหแกผูใชบริการ 
 ๑.๔ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานดานนาประปาท้ังในเชิงปริมาณและ
คุณภาพใหครอบคลุมท่ัวประเทศ ลดอัตรานาสูญเสียในระบบประปา และสรางกลไกการบริหารจัดการการประกอบ
กิจการน้ําประปาในภาพรวมของประเทศ 
 ๑.๕ เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องท่ีเกิดจากลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือลดการนาเขาจาก
ตางประเทศ และสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ 
 

๒. เปาหมายและตัวช้ีวัด 
 เปาหมายท่ี ๑ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสในภาพรวม มีเปาหมายเพ่ือลดความเขม
การใชพลังงาน (Energy Intensity: EI) และลดตนทุนโลจิสติกสของประเทศ 
 ตัวชี้วัด ๑.๑ สัดสวนการใชพลังงานข้ันสุดทายตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศลดลงจาก ๘.๒๒ เปน ๗.๗๐ 
พันตันเทียบเทานามันดิบ/พันลานบาท ในป ๒๕๖๔ 



๑๐๓ 
 

 ตัวชี้วัด ๑.๒ สัดสวนตนทุนโลจิสติกสลดลงจากรอยละ ๑๔ เปนรอยละ ๑๒ ของผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ โดยในสวนของตนทุนคาขนสงสินคาตากวารอยละ ๗ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ในป ๒๕๖๔ 
 

 เปาหมายท่ี ๒ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานระบบขนสง เพ่ือเพ่ิมปริมาณการขนสงสินคาทางรางและ
ทางน้ํา และเพ่ิมปริมาณการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง รวมท้ังขยายขีดสามารถในการรองรับ
ปริมาณผูโดยสารของทาอากาศยานในกรุงเทพมหานครและทาอากาศยานในภูมิภาคใหเพียงพอกับความตองการ 
 ตัวชี้วัด ๒.๑ สัดสวนปริมาณการขนสงสินคาทางราง ตอปริมาณการขนสงสินคาท้ังหมดภายในประเทศ 
เพ่ิมข้ึนจากรอยละ ๑.๔ เปนรอยละ ๔ และสัดสวนปริมาณการขนสงสินคาทางนาตอปริมาณการขนสงสินคาท้ังหมด
ภายในประเทศ เพ่ิมข้ึนจากรอยละ ๑๒ เปนรอยละ ๑๕ ในป ๒๕๖๔ 
 ตัวชี้วัด ๒.๒ สัดสวนของผูใชระบบรถไฟฟาตอปริมาณการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาก
รอยละ ๕ เปนรอยละ ๑๕ ในป ๒๕๖๔ 
 ตัวชี้วัด ๒.๓ ความสามารถในการรองรับปริมาณผูโดยสารโดยรวมของทา อากาศยานในกรุงเทพมหานครและ
ทาอากาศยานในภูมิภาค เพ่ิมข้ึนเปน ๑๒๐ และ ๕๕ ลานคนตอป ตามลําดับ ในป ๒๕๖๔ 
 เปาหมายท่ี ๓ การพัฒนาระบบโลจิสติกส เพ่ือใหประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันดานโลจิสติกส 
และการอานวยความสะดวกทางการคามีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ระบบ National Single Window (NSW) สามารถ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลกระบวนการนาเขาสงออกและโลจิสติกสดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแบบไรกระดาษได
อยางสมบูรณ บุคลากรดานโลจิสติกสไดรับการพัฒนาใหมีผลิตภาพสูงข้ึนรวมท้ังการขนสงสินคาผานเขา-ออก ณ ดาน
การคาชายแดนสําคัญท่ีเชื่อมตอกับโครงขายทาง หลักมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 ตัวชี้วัด ๓.๑ อันดับดัชนีความสามารถในการแขงขันดานโลจิสติกส และประสิทธิภาพการอํานวยความสะดวก
ทางการคาดีข้ึน 
 ตัวชี้วัด ๓.๒ จานวนธุรกรรมการใหบริการการนาเขาและสงออกดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเปนรอยละ ๑๐๐ 
ในป ๒๕๖๔ 
 ตัวชี้วัด ๓.๓ ปริมาณสินคาท่ีผานเขา-ออก ณ ดานการคาชายแดนท่ีสําคัญเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ ๕ ตอป 
 

 เปาหมายท่ี ๔ การพัฒนาดานพลังงาน เพ่ือเพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานทดแทนตอปริมาณการใชพลังงานข้ัน
สุดทาย และลดการพ่ึงพากาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟา 
 ตัวชี้วัด ๔.๑ สัดสวนการใชพลังงานทดแทนตอปริมาณการใชพลังงานข้ันสุดทายเพ่ิมข้ึนจากรอยละ ๑๒.๙๔ 
เปนรอยละ ๑๗.๓๔ ในป ๒๕๖๔ 
 ตัวชี้วัด ๔.๒ สัดสวนการใชกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟาลดลงจากรอยละ ๖๕ เปนรอยละ ๔๗ ใน ป 
๒๕๖๔ 
 

 เปาหมายท่ี ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพ่ือขยายโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหครอบคลุมท่ัวท้ัง
ประเทศ และสรางผูประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหมเพ่ิมข้ึน รวมท้ังพัฒนาระบบความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอรใหมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองตามมาตรฐานสากลเพ่ือรับมือภัยคุกคามทางออนไลน 
 ตัวชี้วัด ๕.๑ อันดับความพรอมใชของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Network Readiness Index: 
NRI) ดีข้ึน 
 ตัวชี้วัด ๕.๒ จานวนหมูบานท่ีมีอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเขาถึง เพ่ิมข้ึนจากรอยละ ๓๐ เปนมากกวารอยละ 
๘๕ ในป ๒๕๖๔ 
 ตัวชี้วัด ๕.๓ จานวนผูประกอบการธุรกิจดิจิทัลเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา ๑,๐๐๐ ราย ในป ๒๕๖๔ 



๑๐๔ 
 

 ตัวชี้วัด ๕.๔ จานวนหนวยงานภาครัฐมีระบบความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร เพ่ิมข้ึนจากรอยละ ๔๗ เปน
มากกวารอยละ ๘๐ ในป ๒๕๖๔ 
 

 เปาหมายท่ี ๖ การพัฒนาดานสาธารณูปการ (นาประปา) เพ่ือขยายกาลังการผลิตน้ําประปาและกระจาย
โครงขายการใหบริการน้ําประปาใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ และบริหารจัดการลดนาสูญเสียในระบบสงน้ําและ
ระบบจําหนายน้ํา 
 ตัวชี้วัด ๖.๑ จํานวนครัวเรอืนในเขตนครหลวงไดรับบริการนาประปารอยละ ๑๐๐ ภายในป ๒๕๖๑ และ 
จํานวนครัวเรือนในเขตภูมิภาค/เทศบาลไดรับบริการนาประปาครอบคลุมมากกวารอยละ ๘๐ ในป ๒๕๖๔ 
 ตัวชี้วัด ๖.๒ จํานวนหมูบานท่ัวประเทศไดรับบริการนาสะอาดรอยละ ๑๐๐ ในป ๒๕๖๔ 
 ตัวชี้วัด ๖.๓ อัตราน้ําสูญเสียในระบบสงและจาหนายน้ําในเขตนครหลวงนอยกวารอยละ ๒๐ และในเขต
ภูมิภาค/เทศบาลนอยกวารอยละ ๒๕ ในป ๒๕๖๔ 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 ๓.๑ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานขนสง 
  ๓.๑.๑ พัฒนาระบบขนสงทางราง โดย 
   ๑) พัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟขนาดทาง ๑ เมตร ใหเปนโครงขายหลักในการ
เดินทางและขนสงสินคาของประเทศ ดวยการเรงปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีอยูในปจจุบัน ระบบโทรคมนาคมและ
อาณัติสัญญาณ รถจักรและลอเลื่อน และเริ่มกอสรางทางคูในแนวเสนทางรถไฟท่ีอยูภายในรัศมี ๕๐๐ กิโลเมตรจาก
กรุงเทพมหานคร อาทิ ชวงปากนาโพ - เดนชัย ชวงจิระ-อุบลราชธานี ชวงชุมพร - สุราษฎรธานี รวมท้ังศึกษาความ
เหมาะสมของการกอสรางรถไฟสายใหมในแนวระเบียงเศรษฐกิจเพ่ือเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานในอาเซียน และ
เชื่อมโยงการเดินทางและขนสงสินคาในระบบรถไฟ (Feeder Line)จากพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของจังหวัด
ตางๆ เขากับโครงขายรถไฟหลักของประเทศ ตลอดจนพัฒนาความรวมมือในการใหบริการรถไฟระหวางประเทศ 
   ๒) ศึกษาแผนท่ีนําทาง (Road map) ของการปรับเปลี่ยนไปใชรถจักรท่ีขับเคลื่อนดวย
ไฟฟาแทนรถจักรดีเซล เพ่ือใหทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีระบบรถไฟในอนาคต ซ่ึงจะชวยลดตนทุนการ
ใหบริการและบริหารจัดการรถไฟ รวมท้ังเพ่ิมขีดความสามารถในการใหบริการระบบรถไฟขนาดทาง ๑ เมตร ให
สามารถรองรับปริมาณการเดินทางและขนสงท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ 
   ๓) พัฒนาโครงขายรถไฟความเร็วสูงขนาดทางมาตรฐาน เพ่ือทําหนาท่ีเปนโครงขายหลักใน
การขนสงผูโดยสาร ในขณะท่ีโครงขายทางรถไฟขนาด ๑ เมตรจะทาหนาท่ีในการรวบรวมปริมาณผูโดยสารเขาสู
โครงขายรถไฟขนาดทางมาตรฐาน โดยในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ควรเริ่มพัฒนาโครงขายรถไฟขนาดทาง
มาตรฐานอยางนอย ๑ เสนทาง และเตรียมแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีเมืองตามแนวเสนทางโครงการ เพ่ือใหเกิดกระจาย
ความเจริญจากกรุงเทพมหานครไปยังเมืองหลักในภูมิภาค ชวยยกระดับมาตรฐานการใหบริการระบบขนสงสาธารณะ
ของประเทศ และสรางโอกาสในการเรียนรูเทคโนโลยีการบริหารจัดการระบบรถไฟชั้นสูงใหแกคนไทย ซ่ึงจะนาไปสู
การพัฒนาอุตสาหกรรมใหมของประเทศในระยะตอไป 
   ๔) จัดทํามาตรฐานระบบรถไฟท้ังขนาดทาง ๑ เมตร (Meter Gauge) และขนาดทาง
มาตรฐาน (Standard Gauge) และมาตรฐานระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนประเภทตางๆ เพ่ือยกระดับการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานระบบรางของประเทศ และลดขอจํากัดในการกําหนดคุณสมบัติทางเทคนิคในข้ันตอนการประกวด
ราคา ซ่ึงจะชวยลดตนทุนการซอมบํารุงระบบรถไฟและรถไฟฟา 
   ๕) พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกและศูนยบริการโลจิสติกสในรูปแบบตางๆ เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนรูปแบบการขนสงสินคาและเดินทาง หรือการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ อาทิ ศูนยรวบรวมและกระจายสินคา 
สถานีขนสงสินคา รวมท้ังการจัดหาอุปกรณการยกขนตูสินคาทางรถไฟ ในแนวเสนทางยุทธศาสตรท่ีสามารถเชื่อมโยง



๑๐๕ 
 

กับฐานการผลิตอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมของประเทศไปยังประตูการคาหลักของประเทศโดยเฉพาะบริเวณทาเรือ
ระหวางประเทศและดานการคาท่ีสําคัญ 
  ๓.๑.๒ พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง โดย 
   ๑) พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมืองท่ีมีความเหมาะสมกับขนาดเศรษฐกิจและสังคม
ของเมืองท่ี มีประสิทธิภาพการใชพลังงานสูงและเปนมิตรกับสิ่ งแวดลอม  โดยเรงกอสรางรถไฟฟาในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแผนแมบทระบบขนสงมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ
เริ่มพัฒนาระบบขนสงสาธารณะในพ้ืนท่ีเมืองหลักในเขตภูมิภาคท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของเมือง อาทิ ระบบ
รถไฟฟาขนสงมวลชนขนาดรอง (Light Rail) รถโดยสารดวนพิเศษ (Bus Rapid Transit :BRT) และรถราง โดยเนน
การพัฒนาในเมืองหลักท่ีสําคัญเปนลาดับแรกกอน อาทิ ขอนแกน เชียงใหม สงขลาหาดใหญ และภูเก็ต 
   ๒) เรงพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการใหบริการและปรับเสนทางการเดินรถโดยสารสาธารณะ 
เพ่ือทาหนาท่ีปอนผูโดยสารเขาสูระบบขนสงสาธารณะท่ีเปนโครงขายหลักของเมือง และสนับสนุนใหประชาชนหันมา
เดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะเพ่ิมข้ึน ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทใน
การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะเพ่ือสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะในภูมิภาค 
   ๓) พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกภายในสถานีใหเชื่อมโยงกับการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือใหเกิดการ
ใชประโยชนจากโครงขายระบบขนสงสาธารณะในเขตเมืองอยางเต็มประสิทธิภาพ โดยใหความสําคัญกับการสงเสริม
ใหเกิดการบังคับใชกฎหมายผังเมือง การสรางอัตลักษณของพ้ืนท่ี และการพัฒนาพ้ืนท่ีรอบสถานีระบบขนสงมวลชน 
(Transit Oriented Development: TOD) ตามระดับการพัฒนาและความสามารถในการบริหารจัดการของพ้ืนท่ี ซ่ึง
จะชวยใหเกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีสอดคลองกับระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
   ๔) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวก เพ่ือสนับสนุนการเดินทางท่ีไมใช
เครื่องยนตในเขตเมือง (Non–Motorized Transport: NMT) โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาทางขามทางเทา และ
ทางจักรยานในพ้ืนท่ีท่ีสามารถเชื่อมตอการเดินทางกับระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง และการสรางมาตรฐานและ
คุมครองความปลอดภัยของผูสัญจรทางเดินเทาและผูใชจักรยานในเขตเมือง เพ่ือเพ่ิมสัดสวนของการเดินทางท่ีไมใช
เครื่องยนตในภาพรวม ซ่ึงจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานในระยะตอไปตองคํานึงถึงการอานวยความสะดวกใหแกผูใชบริการทุกกลุม โดยเฉพาะกลุมผูพิการ
และผูสูงอายุ โดยออกแบบพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณะของภาครัฐใหสามารถอานวยความสะดวก
และรองรับผูใชบริการทุกกลุมไดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ภายใตหลักการการออกแบบเพ่ือทุกคน 
(Universal Design) 
  ๓.๑.๓ พัฒนาโครงขายทางถนน โดย 
   ๑) บํารุงรักษาและยกระดับคุณภาพ รวมท้ังความปลอดภัยของโครงขายถนนท่ีมีอยูใน
ปจจุบัน และขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรตามความเหมาะสมของแตละพ้ืนท่ีรวมท้ังพัฒนา
โครงขายทางพิเศษและทางหลวงพิเศษระหวางเมือง บริเวณดานการคาและประตูการคาท่ีสําคัญเพ่ือรองรับปริมาณ
การเดินทางและขนสงสินคาท่ีคาดวาจะเพ่ิมข้ึนจากการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาทิ ดานปาดังเบซาร ดาน
บานพุนารอน รวมท้ังเชื่อมโยงการเดินทางและการขนสงสินคาไปยังฐานการผลิต และแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของ
ประเทศ 
   ๒) นําเทคโนโลยีระบบการขนสงและจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transport Systems) 
มาใชในการควบคุมและสั่งการจราจร โดยใหมีการบูรณาการขอมูลการเดินทางทุกรูปแบบในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล เพ่ือใหมีขอมูลประกอบการตัดสินใจควบคุมและสั่งการจราจรท่ีทันตอเหตุการณ และสามารถใหขอมูล
แกผูสัญจรเพ่ือประกอบการตัดสินใจวางแผนการเดินทาง ซ่ึงจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการจราจร เพ่ิม



๑๐๖ 
 

ความปลอดภัยในการใชรถใชถนน และชวยใหหนวยงานท่ีเก่ียวของใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจแนวทางการ
พัฒนาระบบขนสง รวมท้ังสามารถใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการในสภาวะวิกฤตของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  ๓.๑.๔ พัฒนาระบบขนสงทางอากาศ โดย 
   ๑) เรงพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิและทาอากาศยานดอนเมืองตามแผนแมบทใหแลว
เสร็จภายในชวงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ศึกษาทางเลือกและความเหมาะสมของการขยายขีด
ความสามารถของทาอากาศยานเพ่ือเตรียมความพรอมภายหลังจากท่ีปริมาณความตองการเดินทางและการขนสง
สินคาเต็มขีดความสามารถของทาอากาศยานสุวรรณภูมิและทาอากาศยานดอนเมืองจัดทําแผนการใชประโยชนและ
แผนการบํารุงรักษาทาอากาศยานในภูมิภาคเพ่ือใหเกิดความคุมคาในการลงทุนของภาครัฐ ศึกษาความเปนไปไดใน
การใชประโยชนทาอากาศยานท่ีมีศักยภาพแหงอ่ืน อาทิ ทาอากาศยานอูตะเภา สาหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
บิน 
   ๒) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทาอากาศยานเพ่ือรักษาคุณภาพความปลอดภัย ความ
เชี่ยวชาญของบุคลากร ความพรอมของอุปกรณ การอานวยความสะดวกตอผูโดยสารและสินคา และการเผชิญเหตุ
ฉุกเฉิน ใหไดมาตรฐานสากลและสอดคลองกับขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศ อาทิ องคการการบินพลเรือน
ระหวางประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) องคกรความรวมมือดานการบินในกลุม
สหภาพยุโรป (European Aviation Safety Agency: EASA) สานักงานบริหารการบินแหงชาติสหรัฐอเมริกา 
(Federal Aviation Administration: FAA) และสานักงานการบินพลเรือนญ่ีปุน (Japan Civil Aviation Bureau: 
JCAB) 
   ๓ ) พั ฒ น าโค รงสร า งแล ะการจั ดก ารห ว งอาก าศ  (Airspace Organization and 
Management) ใหมีความสามารถเพียงพอในการรองรับการเติบโตของปริมาณการจราจรทางอากาศท้ังในปจจุบัน
และอนาคต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดความลาชา และทาใหเกิดความคลองตัวของเท่ียวบิน รวมท้ังใหอยูในระดับท่ี
แขงขันได ท้ังนี้ การพัฒนาดังกลาวตองสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐาน และแผนการพัฒนาทางการบินของประชาคม
โลก ภายใตการกากับขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (International Civil Aviation Organization: 
ICAO) โดยบูรณาการการดาเนินงานอยางใกลชิดระหวางกระทรวงคมนาคมกระทรวงกลาโหม รวมท้ังสวนราชการ
และภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ 
  ๓.๑.๕ พัฒนาระบบขนสงทางนา โดย 
   ๑) ปรับปรุงการใชประโยชนทาเรือภูมิภาคท่ีมีอยูในปจจุบัน โดยกรมเจาทา องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมกันศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ การสงเสริมการตลาดการพัฒนาดาน
อุปสงคของทาเรือชายฝงและทาเรือแมนาท่ีมีอยู เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชประโยชนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดลงทุน
ไปใหสามารถสนับสนุนการเดินทางและขนสงเชื่อมโยงทางนาภายในประเทศรวมท้ังสรางโครงขายเชื่อมโยงการขนสง
ทางน้ําระหวางทาเรือชายฝงและทาเรือหลักภายในประเทศและตางประเทศ 
   ๒) กากับดูแลการใหบริการของภาคเอกชนผูรับสัมปทานในทาเรือนาลึกแหลมฉบังใหเปนไป
ตามสัญญาสัมปทาน และยกระดับมาตรฐานการใหบริการใหทัดเทียมกับทาเรือชั้นนาในภูมิภาครวมท้ังเตรียมการ
พัฒนาขยายขีดความสามารถการใหบริการทาเรือนาลึกแหลมฉบังบนพ้ืนฐานของกระบวนการมีสวนรวมกับผูมีสวนได
เสียในพ้ืนท่ี 
 

 ๓.๒ การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสง 
  ๓.๒.๑ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องท่ีเกิดจากการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน โดย 
   ๑) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมและการพัฒนา
บุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการใหบริการเขาสูมาตรฐานสากล ยกระดับทักษะขีดความสามารถของบุคลากรในระบบ



๑๐๗ 
 

ขนสงใหมีความรูความสามารถในองคความรูและเทคโนโลยีสมัยใหม และสามารถปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการบิน จะตองวางแผนพัฒนากาลัง
คนรวมกันระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของและสถาบันการศึกษาท่ีไดมาตรฐานสากลดานการบิน พรอมท้ังกําหนด
แนวทางยกระดับมาตรฐานหลักสูตรและอุปกรณการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาตางๆ ใหสอดคลองตามขอ 
กําหนดขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศองคกรความรวมมือดานการบินในกลุมสหภาพยุโรป สํานักงาน
บริหารการบินแหงชาติสหรัฐอเมริกา และสํานักงานการบินพลเรือนญี่ปุน 
   ๒) สงเสริมใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมทางราง โดยปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง
ระบบรถไฟฟาและเครื่องกล รวมท้ังรถไฟฟา และรถจักรใหเอ้ือตอการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม
ตอเนื่อง พรอมท้ังกําหนดใหมีการถายทอดเทคโนโลยี ใหแกผูประกอบการภาครัฐและเอกชนรวมท้ังสถาบันศึกษา 
พัฒนาศักยภาพบุคลากร ปรับปรุงมาตรการสงเสริมการลงทุนท้ังในระดับผูประกอบการขนาดใหญ ผูประกอบการ
ขนาดกลาง และผูประกอบการขนาดยอมใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศ พรอมท้ัง
สนับสนนุการวิจัยและพัฒนา เพ่ือลดการนําเขาจากตางประเทศ และสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ 
   ๓) สงเสริมใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมซอมบํารุงและผลิตชิ้นสวนอากาศยาน โดย
สนับสนุนใหมีการจัดต้ังนิคมศูนยซอมบํารุงอากาศยานท่ีไดมาตรฐานและเปนท่ียอมรับในระดับสากลการปรับปรุง
กฎหมายและการกําหนดมาตรการสงเสริมการลงทุนท่ีสามารถจูงใจใหผูผลิตในตางประเทศเขามาตั้งฐานการผลิต
ภายในประเทศไทย การพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมเพ่ือสงเสริมการพัฒนาเปนนิคมอุตสาหกรรมการบินและการ
เปนศูนยกลางทางอากาศของภูมิภาคในระยะยาว 
  ๓.๒.๒ พัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนสง โดย 
   ๑) เรงจัดตั้งกรมการขนสงทางรางเพ่ือทาหนาท่ีกํากับดูแล (Regulatory Unit) ผูใหบริการ
ในสาขาการขนสงทางราง กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยและการบํารุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางราง กําหนด
โครงสรางอัตราคาบริการและระดับคุณภาพการใหบริการ กําหนดมาตรการสงเสริมการเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชนใน
กิจการระบบรางของประเทศ และการคุมครองผูใชบริการ รวมท้ังเรงปรับโครงสรางของการรถไฟแหงประเทศไทย 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการขนสงผูโดยสารและสินคา 
   ๒) เรงพัฒนาขีดความสามารถขององคกรกากับดูแลการขนสงทางอากาศ และการขนสง
ทางนา โดยการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร อุปกรณ ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการขนสง
ทางอากาศและทางนาใหสอดคลองกับรูปแบบการใหบริการและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป การกากับดูแลอัตรา
คาบริการ คุณภาพการใหบริการ การคุมครองผูบริโภค และความปลอดภัย รวมท้ังพัฒนาความสามารถในการกูภัย
และการสืบสวนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และกําหนดมาตรการและแนวทางปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมและเตรียมการ
เผชิญเหตุฉุกเฉิน เพ่ือรักษาคุณภาพและความปลอดภัยในการใหบริการใหไดมาตรฐานสากลตามขอตกลงความรวมมือ
ระหวางประเทศ 
   ๓) พิจารณากําหนดโครงสรางอัตราคาโดยสารรวม (Common Fare) ในระบบขนสง
สาธารณะ เพ่ือจูงใจใหประชาชนหันมาใชระบบขนสงสาธารณะเพ่ิมข้ึน รวมถึงการพิจารณากลไกการสนับสนุนทาง
การเงินเพ่ือชดเชยผลการดาเนินงานขาดทุนของผูใหบริการ (Operator) ในระบบขนสงสาธารณะท่ีเปนธรรมระหวาง
ภาคเอกชนและภาครัฐ โดยอาจพิจารณาจัดต้ังกองทุนระบบขนสงสาธารณะแทนการใหเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ 
(Public Service Obligation: PSO) เพ่ือใหสามารถนาคาธรรมเนียมจากผูใหบริการในเสนทางหรือโครงการท่ีมีกาไร
ไปชดเชยการใหบริการในเสนทางหรือโครงการท่ีมีผลขาดทุน ซ่ึงจะนําไปสูการปฏิรูปการใหบริการระบบขนสง
สาธารณะในเขตเมืองไดอยางยั่งยืน 



๑๐๘ 
 

   ๔) ปรับปรุงมาตรการ กฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของกับการขนสงใหทันสมัยและลด
ความซํ้าซอน รวมท้ังบังคับใชกฎหมายเพ่ือสนับสนุนใหระบบขนสงทางรางเปนโครงขายหลักในการเดินทางและขนสง
ของประเทศ โดยพิจารณากําหนดมาตรการการลดปริมาณการใชยานพาหนะสวนบุคคลในเขตเมือง (Demand 
Management) เพ่ือใหประชาชนเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางมาใชระบบขนสงสาธารณะเพ่ิมข้ึน และการเก็บ
คาธรรมเนียมการใชถนน เพ่ือลดภาระคาใชจายการบํารุงรักษาโครงขายถนนของภาครัฐ 
 ๓.๓ การพัฒนาระบบโลจิสติกส 
  ๓.๓.๑ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานใหได
มาตรฐานสากลและสนับสนุนการสรางมูลคาเพ่ิมตลอดหวงโซอุปทาน โดย 
   ๑) ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานในภาคอุตสาหกรรมใหได
มาตรฐานสากล โดยสนับสนนุผูประกอบการในการพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองคกร สงเสริม
ความรวมมือในการบริหารจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานในการพัฒนาไปสูระบบโลจิสติกสและโซอุปทานเชิงดิจิทัล 
สรางความเปนมืออาชีพการบริหารแกองคกรธุรกิจรองรับการเปนอุตสาหกรรมระดับมาตรฐานสากล ธุรกิจสมัยใหม 
และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สงเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีดานการจัดการโลจิสติกสดวยการสรางเครือขายและการ
เชื่อมโยงแหลงวัตถุดิบ แหลงผลิต และตลาด เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของท้ังดานการผลิตและการทองเท่ียว 
รวมท้ังสงเสริมการเตรียมแผนบริหารจัดการโลจิสติกสเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินและการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ 
   ๒) พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสในภาคการเกษตร โดยสนับสนุนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานการเกษตร สรางโซคุณคาใหแกเกษตรกรสถาบัน
เกษตรกร และผูประกอบธุรกิจ ตั้งแตระดับฟารมจนสงมอบสินคาเกษตรถึงผูบริโภค (Logistic Management from 
Farm to Fork) ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานดานโลจิสติกสการเกษตรใหสามารถใชประโยชนรวมกันในชุมชนหรือ
ระหวางผูท่ีเก่ียวของตลอดโซการผลิต อาทิ การสรางศูนยรวบรวมคัดแยกตกแตงคุณภาพ แปรรูป บรรจุภัณฑ และ
กระจายผลผลิตของชุมชน 
   ๓ ) พัฒนาศักยภาพผู ใหบริการโลจิสติกส  (Logistics Service Providers: LSPs) ให
สามารถแขงขันได โดยยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการใหบริการโลจิสติกสใหเทียบเคียงผูใหบริการโลจิสติกส
ระหวางประเทศ สรางมาตรฐานการขนสงสินคา การประกันภัย และพัฒนาใหบริการโลจิสติกสดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาทิ ระบบบริหารจัดการขนสง ระบบการบริหารจัดการรถเท่ียวเปลา และระบบตรวจสอบติดตามสินคา 
สงเสริมการสรางพันธมิตรหรือความรวมมือระหวางผูใหบริการโลจิสติกสไทยและผูประกอบการอุตสาหกรรมไทย เพ่ิม
สวนแบงทางการตลาดธุรกิจใหบริการโลจิสติกส และสนับสนุนมาตรการทางภาษี มาตรการทางการเงิน ใหผู
ใหบริการโลจิสติกสไทยในการลงทุนและสรางเครือขายธุรกิจในอนุภูมิภาครวมท้ังผลักดันใหมีการจัดตั้งศูนยให
คําปรึกษานักลงทุนไทยในตางประเทศเพ่ือใหบริการขอมูลและคาแนะนําแกภาคเอกชนไทยในการลงทุนและการ
ประกอบธุรกิจใหบริการโลจิสติกส 
   ๔) สงเสริมใหมีการลงทุนอุตสาหกรรมสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกสและการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมดานโลจิสติกส โดยใชมาตรการทางการเงินหรือมาตรการสงเสริมการลงทุนเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกสของประเทศ อาทิ ระบบบริหารจัดการและติดตามการขนสงสินคา อุปกรณยกขน 
และอุปกรณซอมบํารุงท่ีใชในกิจกรรมโลจิสติกส 
  ๓.๓.๒ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอานวยความสะดวกทางการคาใหสอดคลองกับมาตรฐาน
การคาโลก โดยการจัดตั้งหนวยงานบริหารจัดการสวนกลางของระบบ NSW ทาหนาท่ีพัฒนา บริหารจัดการ และดูแล
ระบบสวนกลางในการเชื่อมโยงขอมูลระหวางภาครัฐ (G2G) และระหวางภาครัฐและเอกชน (G2B) โดยเร็ว สนับสนุน
การปรับลดข้ันตอนกระบวนการนําเขาสงออก ข้ันตอนกระบวนการทางานของหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวกับการนําเขา
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สงออก การออกใบอนุญาตและใบรับรอง โดยเฉพาะสินคานารอง ๕ ชนิด ไดแก นาตาล ขาว ยางพารา สินคาแชแข็ง 
และวัตถุอันตราย และเรงรัดการพัฒนาระบบ NSW ใหสมบูรณ  สามารถเชื่อมโยงระบบเครือขายขอมูลใน
กระบวนการนาเขาสงออกและโลจิสติกสดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในลักษณะเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ครอบคลุมท้ัง
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน (G2B) รวมท้ังปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบและกลไกขับเคลื่อนท่ีเก่ียวของใน
การอานวยความสะดวกทางการคาและสนับสนุนกิจกรรมโลจิสติกส โดยเฉพาะท่ีประตูการคาสําคัญ อาทิ ทาเรือ ทา
อากาศยาน และดานชายแดนและผลักดันการออกกฎหมายบังคับใชในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสระหวาง
ประเทศ 
  ๓.๓.๓ พัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการกาลังคนดานโลจิสติกสใหสอดคลองกับความ
ตองการของภาคธุรกิจ โดยเนนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานโดยหนวยงานภาครัฐรวมดําเนินการกับภาคเอกชนในการ
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาสาขาโลจิสติกสระดับอาชีวะศึกษาและระดับปริญญา ฝกอบรมวิชาชีพเฉพาะหรือเทคนิค
เฉพาะดาน และสงเสริมความรวมมือกับภาคเอกชนในการฝกอบรมในระดับปฏิบัติงาน เพ่ือใหกาลังคนดานโลจิสติกส
มีคุณภาพ มาตรฐาน และสอดคลองกับความตองการภาคธุรกิจ 
  ๓.๓.๔ บริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ โดยเนนการ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานของหนวยงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสติดตามการ
เปลี่ยนแปลงดานขอตกลงและความรวมมือระหวางประเทศท้ังระดับทวิภาคี พหุภาคีในภูมิภาคและนานาชาติท่ีมี
ผลกระทบตอการพัฒนาโลจิสติกส อาทิ ความตกลงดานการอานวยความสะดวกทางการคาขององคการการคาโลก 
(WTO Trade Facilitation Agreement) และขอตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟค (Trans-Pacific 
Partnership: TPP) เพ่ือเปนขอมูลสําคัญในการเตรียมการปรับปรุงและวางแผนการพัฒนา รวมท้ังการจัดทา
ฐานขอมูลและระบบตัว ชี้วัดท่ีมีประสิทธิภาพ อาทิ ฐานขอมูลอุตสาหกรรมโลจิสติกสดานการเกษตร อุตสาหกรรม 
หรือพาณิชย 
 

 ๓.๔ การพัฒนาดานพลังงาน 
  ๓.๔.๑ สงเสริมการอนุรักษพลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน โดย 
   ๑) พัฒนามาตรการสนับสนุนดานการเงินและสรางแรงจูงใจในการสงเสริมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของภาคอุตสาหกรรม ภาคขนสง ภาคธุรกิจ และภาคครัวเรือน อาทิ มาตรการหรือโครงการเพ่ือสงเสริมการ
ประหยัดพลังงาน และมาตรการสงเสริมการใชระบบขนสงสาธารณะและระบบรางท่ีมีอยูในปจจุบันใหเพ่ิมมากข้ึน 
รวมท้ังสรางความรู ความเขาใจ และรณรงคสรางจิตสานึกในการอนุรักษพลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน
อยางตอเนื่อง 
   ๒) ปรับปรุงโครงสรางราคาพลังงานใหสะทอนตนทุนท่ีแทจริง เปนธรรม และพัฒนากลไก
ดานภาษี เพ่ือนามาใชในการสรางแรงจูงใจใหประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชพลังงานอยางประหยัด 
   ๓) บังคับใชกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษพลังงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใชพลังงานอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยเฉพาะการบังคับใชเกณฑมาตรฐานอาคาร (Building Energy Code: 
BEC) สาหรับอาคารใหม และเกณฑมาตรฐานการประหยัดพลังงานสาหรับผูผลิตและจาหนายพลังงาน (Energy 
Efficiency Resources Standard: EERS) รวมท้ังกําหนดนโยบายและมาตรการดานโครงสรางพ้ืนฐานไฟฟาท่ีชัดเจน
ในการสนับสนุนและรองรับการขยายตัวของยานยนตไฟฟา เพ่ือเตรียมความพรอมโครงสรางพ้ืนฐานรองรับการใชยาน
ยนตไฟฟาอยางกวางขวางในอนาคต 
   ๔) สงเสริมใหภาครัฐและเอกชนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประหยัดพลังงานและการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน สาหรับเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ ในกระบวนการผลิต การดําเนินธุรกิจและการดารงชีวิต 
เพ่ือพัฒนาไปสูการกําหนดเกณฑมาตรฐานท่ีครอบคลุมท้ังในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน และ



๑๑๐ 
 

สงเสริมใหเกิดการนําไปใชอยางแพรหลาย รวมท้ังกําหนดมาตรการควบคุมการใชงานเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ ท่ีต่ํา
กวาเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาดานระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ 
(Smart Grid) ใหครอบคลุมท้ังระบบผลิต ระบบสง ระบบจําหนาย และผูใชไฟฟา เพ่ือใหสามารถนาผลการดําเนนิการ
ไปใชไดจริงในเชิงพาณิชย 
  ๓.๔.๒ จัดหาพลังงานใหเพียงพอและสรางความม่ันคงในการผลิตพลังงาน โดย 
   ๑) จัดหากําลังผลิตไฟฟาใหมีการกระจายประเภทเชื้อเพลิง (Fuel Diversification) ท่ีใชใน
การผลิตกระแสไฟฟาตามกรอบประมาณการสัดสวนการใชเชื้อเพลิงของแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย
ตามศักยภาพเชิงพ้ืนท่ี พัฒนาระบบสงและระบบจาหนายไฟฟาใหมีขีดความสามารถในการรองรับปริมาณพลังไฟฟาท่ี
ผลิตไดตามศักยภาพและสอดคลองกับปริมาณความตองการใชไฟฟาของแตละพ้ืนท่ี รวมถึงสอดคลองกับปริมาณไฟฟา
ท่ีมีอยูแลวในระบบ รวมท้ังศึกษาความเปนไปไดในการกําหนดโครงสรางอัตราคาไฟฟารายพ้ืนท่ี เพ่ือสะทอนถึงตนทุน
ท่ีแทจริงโดยเปรียบเทียบกับโครงสรางอัตราคาไฟฟาท่ีใชอยูในปจจุบัน 
   ๒) สํารวจและพัฒนาแหลงปโตรเลียมใหม และผลักดันการใชประโยชนกาซธรรมชาติใน
อาวไทยใหคุมคาเต็มศักยภาพ รวมท้ังพัฒนาโครงขายทอสงกาซธรรมชาติ ทาเรือรับกาซธรรมชาติเหลว (LNG 
Terminal) อยางเหมาะสมและรองรับนโยบายสงเสริมการแขงขัน ตลอดจนสงเสริมใหเกิดการใหบริการขนสงกาซ
ธรรมชาติทางทอแกบุคคลท่ีสาม (Third Party Access: TPA) ในราคาท่ีเปนธรรม และเพ่ิมการลงทุนในระบบ
โครงสรางพ้ืนฐานนามันเชื้อเพลิงโดยการพัฒนาระบบการขนสงน้ํามันทางทอ 
  ๓.๔.๓ เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใชพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด 
โดย 
   ๑) พัฒนาระบบการจัดการขอมูลการผลิตและการใชพลังงานทดแทน เพ่ือนํามาใชในการ
วางแผนและเตรียมความพรอมระบบโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับพลังงานทดแทนท่ีจะเกิดข้ึนอยางกวางขวางใน
อนาคต โดยคํานึงถึงการสรางมาตรฐานและกากับดูแลความปลอดภัยดานพลังงาน ตลอดจนการใหความรูกับ
ประชาชนเก่ียวกับพลังงานทดแทนอยางถูกตองและตอเนื่อง 
   ๒) ประเมินมาตรการและกลไกการสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนในรูปแบบ 
Feed in Tariff (FiT) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการสงเสริมอ่ืนๆ โดยคํานึงถึงการกําหนดตนทุนท่ีเหมาะสมและ
เปนธรรมท้ังตอผูผลิตและผูบริโภค และสรางกลไกในการวางแผนรวมกันระหวางภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือสนับสนุน
ใหเกิดการผลิตและใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกตามเปาหมายแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก ตั้งแตข้ันการจัดหา การเตรียมวัตถุดิบ การขนสง ระบบการจัดการ จนถึงการผลิตพลังงานข้ันสุดทาย 
   ๓) สงเสริมการผลิตและการใชเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) ในภาคการขนสง โดยใชกลไก
ตลาดในการผลักดันใหเชื้อเพลิงชีวภาพมีราคาท่ีแขงขันไดกับเชื้อเพลิงฟอสซิล ตลอดจนสงเสริมการผลิตพลังงาน
ทดแทนท้ังการผลิตไฟฟาและความรอนเพ่ือใชในโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ และครัวเรือน 
   ๔) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนอยางตอเนื่อง อาทิ พลังงาน แสงอาทิตย 
พลังงานลม พลังงานนา ชีวมวล กาซชีวภาพ พืชพลังงาน และขยะ ใหสามารถลดตนทุนการผลิตและมีความคุมคาเชิง
พาณิชย 
  ๓.๔.๔ ปรับปรุงและพัฒนาการกากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานใหเปนไปตามกฎหมายและ
ระเบียบอยางถูกตองเหมาะสม มีธรรมาภิบาล และทันสถานการณการเปลี่ยนแปลงในตลาดพลังงาน เพ่ือใหสอดคลอง
กับแนวทางการแขงขันของอุตสาหกรรมพลังงานในอนาคต และเตรียมความพรอมสูการเปดเสรีในภาคพลังงาน 
ตลอดจนสรางความรูความเขาใจใหกับประชาชนเก่ียวกับการจัดหาพลังงานจากแหลงตาง ๆ และการกําหนด
โครงสรางราคาพลังงานท่ีสะทอนตนทุน และเปนธรรมระหวางผูประกอบกิจการพลังงานและผูบริโภค 



๑๑๑ 
 

  ๓.๔.๕ สงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยการซ้ือขายพลังงานและเพ่ิมโอกาสของไทยในการพัฒนา
พลังงานในภูมิภาคอาเซียน โดย 
   ๑) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางพลังงานในประเทศ ท้ังในดานคุณภาพ ความเชื่อถือได และ
ประสิทธิภาพ ใหสามารถรองรับการเชื่อมโยงโครงขายพลังงานกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนรวมท้ังปรับปรุงกฎหมาย 
และระเบียบตางๆ ใหสามารถรองรับการเปนศูนยการซ้ือขายพลังงานในภูมิภาคอาเซียน และเพ่ิมโอกาสในการพัฒนา
อุตสาหกรรมพลังงานของไทย 
   ๒) ผลักดันการสรางความรวมมือดานพลังงานในภูมิภาคใหสามารถพัฒนาโครงขายไฟฟา
และกําหนดคุณภาพน้ํามันสําเร็จรูปรวมกัน เพ่ือขยายโอกาสในการลงทุน รวมถึงใหความชวยเหลือแกประเทศเพ่ือน
บานในการเตรียมความพรอมโครงสรางพ้ืนฐานพลังงาน โดยพิจารณาใหความชวยเหลือดานพลังงานในกลุมประเทศ
อาเซียนตามความเหมาะสม เพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ และสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางประเทศ 
   ๓) สงเสริมและผลักดันใหรัฐวิสาหกิจดานพลังงานของไทยนา ความรูและความเชี่ยวชาญไป
ลงทุน ขยายศักยภาพทางธุรกิจในประเทศเพ่ือนบาน โดยใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดานพลังงานภายในประเทศบูรณา
การการทางานรวมกัน เพ่ือขยายชองทางธุรกิจในประเทศเพ่ือนบานและสนับสนุนการเปนศูนยการซ้ือขายพลังงานใน
ภูมิภาคอาเซียน 
 

 ๓.๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
  ๓.๕.๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศใหท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ โดย 
   ๑) พัฒนาโครงขายบรอดแบนดความเร็วสูงท้ังระบบสายและไรสายใหครอบคลุมท่ัวประเทศ 
และจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดอยาง
ท่ัวถึง 
   ๒) พัฒนาโครงขายวงจรสื่อสารระหวางประเทศท้ังภาคพ้ืนดิน เคเบิลใตน้ําดาวเทียม และ
พัฒนาโครงขายเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบานอาเซียน รวมท้ังบริหารจัดการการใชประโยชนตําแหนงวงโคจรและคลื่น
ความถ่ีท้ังในเชิงพาณิชยและบริการสาธารณะ เพ่ือสรางม่ันคงและประสิทธิภาพใหแกระบบการเชื่อมสัญญาณระหวาง
ประเทศ 
   ๓) บริหารจัดการเทคโนโลยีและโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมและสื่อสารมวลชนใหมี
การบูรณาการใชโครงขายและอุปกรณรวมกัน และจัดทาแผนการจัดสรรคลื่นความถ่ีท่ีไมไดใชงานและใกลสิ้นสุด
สัญญาสัมปทานใหชัดเจน เพ่ือใหการใชทรัพยากรของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และลดความซํ้าซอนและ
คาใชจายในการลงทุน 
  ๓.๕.๒ สงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางมูลคาเพ่ิมทางธุรกิจ โดย 
   ๑) สงเสริมการพัฒนาผูประกอบการใหปรับเปลี่ยนรูปแบบการทาธุรกิจใหเปนระบบดิจิทัล 
โดยจัดทาแพลตฟอรม (Platform) ธุรกิจดิจิทัล พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce)ในภาคเกษตร ภาคการผลิต 
และภาคธุรกิจ การสรางรานคาและมาตรฐานสินคาออนไลน สงเสริมธุรกิจของผูประกอบการดิจิทัลรุนใหม (Start up) 
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม และวิสาหกิจชุมชน 
   ๒) พัฒนาระบบมาตรฐานรหัสของสินคาและบริการของประเทศไทยใหเกิดความนาเชื่อถือ 
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และรองรับกับการทําธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) การบริหาร
หวงโซอุปทานทางอิเล็กทรอนิกส (e-Supply Chain) และการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) 
 
 
 



๑๑๒ 
 

  ๓.๕.๓ สงเสริมนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกาศของไทย โดย 
   ๑) สนับสนนุการวิจัยและพัฒนาดานโทรคมนาคม ใหสามารถนาไปตอยอดในเชิงพาณิชย 
โดยเฉพาะนวัตกรรมดานเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีการสื่อสารไรสายความเร็วสูง ระบบซอฟตแวร (Software) 
อุปกรณรับสงสัญญาณ ระบบสื่อสารความเร็วสูง ระบบดาวเทียม และเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
   ๒ ) พัฒนาบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน  รวมท้ังสถาบันการศึกษา ให มีความรู
ความสามารถรองรับตอการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต 
  ๓.๕.๔ สรางความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร โดยจัดต้ังศูนยการเฝาระวังและรับมือภัยคุกคามทาง
ไซเบอร เพ่ือดูแลปญหาและรับมือกับภัยคุกคามท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามความกาวหนาของเทคโนโลยีโดยเฉพาะความม่ัง
คงปลอดภัยในภาคการเงิน และความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล 
  ๓.๕.๕ ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดการสงเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนากิจการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ 
กฎหมายพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีทันสมัย การกําหนดมาตรฐานระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนทางออนไลนระเบียบการ
ใชสิทธิแหงทางในการพัฒนาและขยายโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม รวมท้ังการจัดตั้งองคกรภาคเอกชนในรูปแบบ
สภาวิชาชีพดิจิทัล เพ่ือเปนกลไกในการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลในสวนของภาคเอกชนท่ีเชื่อมโยงกับภาครัฐ 
 

 ๓.๖ การพัฒนาระบบนาประปา 
  ๓.๖.๑ พัฒนาระบบนาประปาใหครอบคลุมและท่ัวถึง โดย 
   ๑) จัดใหมีแผนแมบทการใหบริการนาประปาระดับภาคในระยะยาวท้ังในดานการพัฒนา
แหลงนาดิบ ระบบผลิต ระบบทอสงนา ระบบจาหนายนา และประมาณการความตองการใชนา เพ่ือใชเปนกรอบใน
การบูรณาการแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนาของประเทศ และเปนแนวทางการดําเนินงานในการ
จัดหาน้ําประปาใหกับประชาชนอยางท่ัวถึง 
   ๒) ขยายกาลังการผลิต โครงขายทอสงนาและจาหนายนา ใหสามารถรองรับกับปริมาณ
ความตองการใชนาท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต โดยใหความสําคัญกับพ้ืนท่ีในเขตภูมิภาคท่ีมีความพรอมดานแหลงนา แต
ประชาชนยังไมไดรับบริการนาประปาสาหรับใชอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ พ้ืนท่ีทองเท่ียวและพ้ืนท่ีเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 
   ๓) จัดหานาสะอาดและกอสรางระบบประปาหมูบานใหเพียงพอตอความจาเปนข้ันพ้ืนฐาน
ใหครอบคลุมทุกหมูบาน โดยใหความสําคัญกับหมูบานในชนบทท่ียังไมมีนาสะอาดหรือระบบประปาสําหรับใชอุปโภค
บริโภคและมีความพรอมดําเนินการเปนลําดับแรก 
  ๓.๖.๒ การบริหารจัดการการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพและการสรางนวัตกรรม โดย 
   ๑) จัดทําแผนบริหารจัดการดานการใชน้ําของกลุมผูใชนาประปาประเภทตางๆและใช
มาตรการ 3R (Reduce Reuse และ Recycle) และการจัดเก็บคานาเสีย เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสรางจิต 
สํานึกใหมีการใชนาอยางประหยัดในภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม 
   ๒) สงเสริมใหภาคเอกชนและหนวยงานภาครัฐดาเนินการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีสมัยใหมมา
ชวยพัฒนากระบวนการผลิตน้ํา โดยเฉพาะการใชนาทะเลผลิตน้ําประปาดวยตนทุนท่ีต่ําลง การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบสงน้ํา การสรางนวัตกรรมใหมหรืออุปกรณท่ีชวยประหยัดน้ําในภาคครัวเรือน ธุรกิจ และอุตสาหกรรม รวมท้ัง
การถายทอดงานวิจัยมาใชประโยชนในกิจการประปาท้ังเชิงพาณิชยและเชิงสังคม 
 
 
 



๑๑๓ 
 

  ๓.๖.๓ ลดอัตรานาสูญเสียในเชิงรุกควบคูกับการบํารุงรักษาเชิงปองกันของระบบประปาท่ัวประเทศ โดย 
   ๑) จัดทําแผนลดอัตรานาสูญเสีย ในพ้ืนท่ีเขตภูมิภาคท่ีระบบประปามีอัตราน้ําสูญเสียสูง 
โดยกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการ เปาหมายการลดนาสูญเสีย ดัชนีชี้วัด ขอบเขตของแผนงาน แผนการลงทุนรายปใหมี
ความชัดเจนและตรวจสอบได รวมท้ังศึกษาระดับอัตรานาสูญเสียท่ีเหมาะสมกับประเทศไทยโดยศึกษาวิธีการลดน้ํา
สูญเสียในเชิงกายภาพควบคูกับตนทุนการผลิตนาประปา เพ่ือใหการบริหารจัดการน้ําสูญเสียอยูในระดับท่ีเหมาะสม
และเกิดประโยชนสูงสุด 
   ๒) สนับสนุนใหภาคเอกชนเขามารวมดําเนินการลดนาสูญเสียกับภาครัฐ และถายทอด
ความรูทางวิชาการระหวางบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน รวมท้ังประสานความรวมมือระหวางหนวยงานในเขต
ภูมิภาคเพ่ือใหความชวยเหลือท้ังในระดับวิชาการและระดับปฏิบัติการในการลดนาสูญเสีย 
   ๓) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการลดน้ําสูญเสียท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากล
สาหรับใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการแรงดันน้ําคูขนานไปกับการลดน้ําสูญเสียใหอยูในระดับตามเปาหมายท่ี
กําหนด 
  ๓.๖.๔ ปรับปรุงโครงสรางการบริหารกิจการประปา โดยแยกบทบาทของหนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของ
ใหชัดเจนระหวางหนวยงานระดับนโยบาย หนวยงานกากับดูแลการประกอบกิจการประปาท่ีเปนเอกภาพ และ
หนวยงานใหบริการ ควบคูกับการออกกฎหมายการจัดตั้งองคกรกํากับดูแลกิจการประปาในภาพรวมของประเทศให
แลวเสร็จภายในป ๒๕๖๒ เพ่ือนําไปสูการใหการบริการน้ําประปาท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในดานการกระจายบริการไปยัง
ประชาชนทุกระดับ คุณภาพน้ําท่ีเชื่อถือได และการกําหนดโครงสรางอัตราคาน้ําท่ีเปนธรรมระหวางผูใหบริการและ
ผูรับบริการ 
 

๔. แผนรองรับ 
 ๔.๑ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕ ของ
กระทรวงคมนาคม 
 ๔.๒ แผนแมบทการพัฒนาระบบโลจิสติกสอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 ๔.๓ แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (Power Development Plan 
2015: PDP 2015) 
 ๔.๔ แผนอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (Energy Efficiency Plan 2015: EEP 2015) 
 ๔.๕ แผนพัฒนาพลังงานทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (Alternative Energy Development Plan 
2015: AEDP 2015) 
 ๔.๖ แผนบริหารจัดการนามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (Oil Plan 2015) และแผนบริหารจัดการกาซ
ธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (Gas Plan 2015) 
 ๔.๗ แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 ๔.๘ แผนแมบทปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบประปาการประปานครหลวง (ป ๒๕๖๑-๒๕๙๐) 
 ๔.๙ แผนยุทธศาสตรของการประปาสวนภูมิภาค (ฉบับท่ี ๓) ป ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 

๕. แผนงานและโครงการสําคัญ 
 

 ๕.๑ แผนงานและโครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานขนสง 
  ๕.๑.๑ การพัฒนาโครงขายรถไฟระหวางเมือง มีการลงทุนท่ีสําคัญ ดังนี้ 
   ๑) โครงการกอสรางรถไฟทางคู ขนาดทาง ๑ เมตร จานวน ๑๔ เสนทาง ระยะทาง 
๒,๕๐๐ กิโลเมตร ประกอบดวย โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ ไดแก ชวงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเกา – แกงคอย 



๑๑๔ 
 

ชวงชุมทางถนนจิระ – ขอนแกน ชวงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ ชวงประจวบคีรีขันธ- ชุมพร ชวงลพบุรี – ปากน้ํา
โพ ชวงนครปฐม - หัวหิน ชวงหัวหิน- ประจวบคีรีขันธ และโครงการท่ีอยูระหวางการศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียด ไดแก ชวงปากน้ําโพ – เดนชัย ชวงชุมทางถนนจิระ – อุบลราชธานีชวงขอนแกน - หนองคาย 
ชวงชุมพร – สุราษฎรธานี ชวงสุราษฎรธานี – หาดใหญ – สงขลา ชวงหาดใหญ – ปาดังเบซาร (ขับเคลื่อนดวย
พลังงานไฟฟา) และชวงเดนชัย – เชียงใหม หนวยงานดําเนินงานหลัก ไดแก การรถไฟแหงประเทศไทย ระยะเวลา 
ดําเนินการ ๖ ป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) 
   ๒) โครงการกอสรางรถไฟความเร็วสูงขนาดทางมาตรฐาน ๑.๔๓๕ เมตร อยางนอย ๑ 
เสนทาง หนวยงานดําเนินงานหลัก ไดแก กระทรวงคมนาคม การรถไฟแหงประเทศไทย ระยะเวลาดาเนินการ ๖ ป 
(พ.ศ. ๒๕๕๙– ๒๕๖๔) 
   ๓) โครงการพัฒนาเสนทางรถไฟสายใหมในแนวระเบียงเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศ ชวง
กาญจนบุรี – กรุงเทพฯ – อรัญประเทศ และกาญจนบุรี – กรุงเทพฯ – แหลมฉบัง ชวงเดนชัย – เชียงราย – เชียง
ของ หนวยงานดําเนินงานหลัก ไดแก การรถไฟแหงประเทศไทย ระยะเวลาดาเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  ๕.๑.๒ การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง 
   ๑) โครงการกอสรางรถไฟฟา ๑๐ เสนทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะทาง 
๓๘๔ กิโลเมตร ประกอบดวยโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ ไดแก สายสีนาเงิน ชวงหัวลาโพง – บางแค และชวง
บางซ่ือ – ทาพระ สายสีแดง ชวงบางซ่ือ – รังสิต สายสีเขียว ชวงหมอชิต – สะพานใหม – คูคต และชวงแบริ่ง –
สมุทรปราการ สายสีสม ชวงศูนยวัฒนธรรม – มีนบุรี – สุวินทวงศ สายสีเหลือง ชวงลาดพราว – สาโรง สายสีชมพู 
ชวงแคราย – มีนบุรี และสายสีแดงชวงบางซ่ือ – พญาไท – มักกะสัน – หัวหมาก และชวงบางซ่ือ – หัวลาโพง และ
โครงการท่ีอยูระหวางการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด ไดแก สายสีนาเงิน ชวงบางแค – พุทมณฑล
สาย ๔ สายสีแดง ชวงรังสิต – มธ.ศูนยรังสิต สายสีมวง ชวงเตาปูน – ราษฎรบูรณะ สายสีสม ชวงตลิ่งชัน – ศูนย
วัฒนธรรม สายสีเขียว ชวงสมุทรปราการ – บางปู และสายสีเขียวชวงคูคต – ลาลูกกา หนวยงานดาเนินงานหลัก 
ไดแก การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย การรถไฟแหงประเทศไทย ระยะเวลาดาเนินการ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ 
– ๒๕๖๔) 
   ๒) โครงการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเมืองหลักในภูมิภาค อาทิ ขอนแกนเชียงใหม 
สงขลา หาดใหญ ภูเก็ต หนวยงานดําเนินงานหลัก ไดแก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสํานักงานนโยบายและ
แผนการขนสงและจราจร ระยะเวลาดาเนินการ ๖ ป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) 
  ๕.๑.๓ การพัฒนาโครงขายทางถนน ไดแก โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมืองเพ่ือเชื่อม
การเดินทางในพ้ืนท่ีดานการคาชายแดน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และประตูการคาหลักท่ีสําคัญของประเทศ อาทิ 
ชวงสงขลา – ชายแดนไทย (มาเลเซีย) ชวงกาญจนบุรี – ดานบานพุน้ํารอน และ โครงการกอสรางขยายถนนจาก ๒ 

ชองจราจรเปน ๔ ชองจราจร เพ่ือรองรับปริมาณการเดินทางและขนสงสินคาในพ้ืนท่ี อาทิ ทล.๓๓ แยกปราจีนบุรี – 

อ.กบินทรบุรี ทล.๔๐๘ สงขลา – สามแยกทุงหวัง หนวยงานดําเนินงานหลัก ไดแก กรมทางหลวง และกรมทางหลวง

ชนบท ระยะเวลาดาเนินการ ๖ ป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) 

  ๕.๑.๔ การพัฒนาระบบขนสงทางอากาศ ไดแก 
   ๑) แผนพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ หนวยงานดาเนินงานหลัก ไดแก บริษัท ทาอากาศ
ยานไทย จากัด (มหาชน) ระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๐) และ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
   ๒) แผนพัฒนาทาอากาศยานดอนเมือง หนวยงานดําเนินงานหลัก ไดแก บริษัท 
ทาอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 



๑๑๕ 
 

   ๓) แผนพัฒนาทาอากาศยานแมสอด หนวยงานดําเนินงานหลัก ไดแก กรมทาอากาศยาน 
ระยะเวลาดาเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
   ๔) แผนพัฒนาทาอากาศยานเบตง หนวยงานดําเนินงานหลัก ไดแก กรมทาอากาศยาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 
   ๕) แผนพัฒนาทาอากาศยานอูตะเภา หนวยงานดําเนินงานหลัก ไดแก กองทัพเรือและ
บริษัท ทาอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  ๕.๑.๕ การพัฒนาระบบขนสงทางนา ไดแก 
   ๑) โครงการทาเทียบเรือชายฝง (ทาเทียบเรือ A) ท่ีทาเรือแหลมฉบัง หนวยงานดําเนินงาน
หลัก ไดแก การทาเรือแหงประเทศไทย ระยะเวลาดาเนินการ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 
   ๒) โครงการพัฒนาศูนยการขนสงตูสินคาทางรถไฟ (Single Rail Transfer Operator : 
SRTO) ท่ีทาเรือแหลมฉบัง ระยะท่ี ๑ หนวยงานดําเนินงานหลัก ไดแก การทาเรือแหงประเทศไทย ระยะเวลา
ดําเนินการ ๒ ป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) 
   ๓) โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ข้ันท่ี ๓ หนวยงานดาเนินงานหลัก ไดแกการทาเรือ
แหงประเทศไทย ระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 
   ๔) โครงการพัฒนาทาเทียบเรือสาราญขนาดใหญ หนวยงานดาเนินงานหลัก ไดแกกรมเจา
ทา ระยะเวลาดาเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) 
 

 ๕.๒ แผนงานและโครงการพัฒนาส่ิงอานวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเปล่ียนรูปแบบการขนสงสินคา 
ไดแก การกอสรางศูนยเปลี่ยนถายรูปแบบการขนสงสินคา สถานีขนสงสินคา ลานกองเก็บ 
ตูสินคา ในบริเวณพ้ืนท่ีประตูการคาหลักของประเทศ และตามแนวเสนทางท่ีมีศักยภาพในการเปลี่ยนรูปแบบ 
การขนสงสินคาทางถนนสูระบบรางและทางนา และการพัฒนาจุดพักรถตามเสนทางขนสงหลัก เพ่ือเพ่ิมความ 
ปลอดภัยในการใชถนน หนวยงานดาเนินงานหลัก ไดแก กรมการขนสงทางบก กรมทางหลวง ระยะเวลา 
ดาเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 

 ๕.๓ แผนงานและโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ 
  ๕.๓.๑ แผนพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 
ภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร หนวยงานดําเนินงานหลัก ไดแก กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  ๕.๓.๒ แผนพัฒนาศักยภาพผูใหบริการโลจิสติกสใหสามารถแขงขันได หนวยงานดําเนินงาน 
หลัก ไดแก กระทรวงพาณิชย ระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  ๕.๓.๓ แผนพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการอานวยความสะดวกทางการคาหนวยงานดาเนิน
งานหลัก ไดแก กระทรวงการคลัง ระยะเวลาดาเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  ๕.๓.๔ แผนพัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการกาลังคนดานโลจิสติกสใหสอดคลอง 
กับความตองการของภาคธุรกิจ หนวยงานดาเนินงานหลัก ไดแก กระทรวงแรงงาน และกระทรวงศึกษาธิการ
ระยะเวลาดาเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  ๕.๓.๕ แผนพัฒนาระบบฐานขอมูลและตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมโลจิสติกสและโซอุปทาน และ
ระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงดานขอตกลงและความรวมมือระหวางประเทศ หนวยงานดําเนินงานหลัก ไดแก 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 
 



๑๑๖ 
 

 ๕.๔ แผนงานและโครงการพัฒนาดานพลังงาน 
  ๕.๔.๑ โครงการโรงไฟฟาเพ่ือทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องท่ี ๔ – ๗ ของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) 
  ๕.๔.๒ โครงการปรับปรุงระบบสงไฟฟาบริเวณภาคตะวันตกและภาคใตเพ่ือเสริมความม่ันคงระบบ
ไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ระยะเวลาดาเนินการ ๙ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๕) 
  ๕.๔.๓ แผนงานและมาตรการการจัดการพลังงานโรงงานและอาคารควบคุม หนวยงานดําเนินงาน
หลัก ไดแก กระทรวงพลังงาน ระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
  ๕.๔.๔ แผนงานและมาตรการอนุรักษพลังงานภาคขนสง หนวยงานดาเนินงานหลัก ไดแกกระทรวง
พลังงาน และกระทรวงคมนาคม ระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
  ๕.๔.๕ โครงการนารองดานระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคาร Demand Response ระบบ 
Micro Grid และระบบกักเก็บพลังงาน หนวยงานดาเนินงานหลัก ไดแก กระทรวงพลังงาน และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
  ๕.๔.๖ โครงการเพ่ือพัฒนากาลังผลิตไฟฟา หนวยงานดาเนินงานหลัก ไดแก กระทรวงพลังงาน และ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
  ๕.๔.๗ โครงการเพ่ือพัฒนาระบบสงและระบบจําหนายไฟฟา หนวยงานดําเนินงานหลักไดแก 
กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และการไฟฟาฝายจําหนายระยะเวลา
ดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
  ๕.๔.๘ โครงการสงเสริมการติดต้ังโซลารูฟอยางเสรี หนวยงานดาเนินงานหลัก ไดแกกระทรวง
พลังงาน ระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
  ๕.๔.๙ โครงการนาเขากาซธรรมชาติเหลว (Floating Storage & Regasification Unit: FSRU) 
หนวยงานดําเนินงานหลัก ไดแก กระทรวงพลังงาน ระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

 ๕.๕ แผนงานและโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
  ๕.๕.๑ โครงการขยายโครงขายเคเบิลใยแกว APG (Asia Pacific Gateway) หนวยงานดําเนินการ
หลัก ไดแก บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) ระยะเวลาดําเนินการ ๖ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๒) 
  ๕.๕.๒ โครงการปรับปรุงการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี หนวยงานดําเนินการหลัก ไดแกบริษัท 
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ระยะเวลาดําเนินการ ๑๒ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๘) 
  ๕.๕.๓ โครงการระบบเคเบิลใตนาระหวางประเทศเพ่ือรองรับบริการอินเทอรเน็ตระหวางประเทศ 
หนวยงานดําเนินการหลัก ไดแก บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ระยะเวลาดาเนินการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) 
  ๕.๕.๔ โครงการบรอดแบนดความเร็วสูง ๑.๖ ลานพอรต หนวยงานดําเนินการหลัก ไดแก บริษัท ที
โอที จากัด (มหาชน) ระยะเวลาดําเนินการ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) 
  ๕.๕.๕ แผนพัฒนาโครงขายโทรคมนาคมสูอินเทอรเน็ตความเร็วสูง หนวยงานดําเนินงานหลัก ไดแก 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
  ๕.๕.๖ แผนพัฒนาและสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) หนวยงานดําเนินงาน
หลัก ไดแก สํานักงานเศรษฐกิจดิจิทัล และสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ(องคการมหาชน) 
ระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
  ๕.๕.๗ แผนพัฒนากําลังคนและสรางนวัตกรรมดานดิจิทัล หนวยงานดําเนินงานหลัก ไดแก 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงศึกษาธิการ ระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 



๑๑๗ 
 

  ๕.๕.๘ แผนพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอรหนวยงานดาเนินงานหลัก ไดแก กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

 ๕.๖ แผนงานและโครงการพัฒนาสาธารณูปการดานน้ําประปา 
  ๕.๖.๑ โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งท่ี ๙ หนวยงานดําเนินงานหลัก ไดแก การ
ประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาดําเนินการ ๗ ป (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๕) 
  ๕.๖.๒ โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งท่ี ๑๐ หนวยงานดําเนินงานหลัก ไดแก การ
ประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
  ๕.๖.๓ โครงการเพ่ือการพัฒนาป ๒๕๕๘ หนวยงานดําเนินงานหลัก ไดแก การประปาสวนภูมิภาค 
กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาดําเนินการ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) 
  ๕.๖.๔ โครงการปรับปรุงขยายการประปาสวนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา ป ๒๕๕๘ หนวยงาน
ดําเนินงานหลัก ไดแก การประปาสวนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาดําเนินการ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) 
  ๕.๖.๕ โครงการปรับปรุงขยายการประปาสวนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ป ๒๕๕๘ หนวยงานดําเนินงาน
หลัก ไดแก การประปาสวนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาดําเนินการ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) 
  ๕.๖.๖ โครงการเพ่ือการพัฒนาป ๒๕๕๙ หนวยงานดาเนินงานหลัก ไดแก การประปาสวนภูมิภาค 
กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาดําเนินการ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) 
  ๕.๖.๗ โครงการปรับปรุงขยายการประปาสวนภูมิภาคสาขาขอนแกน-น้ําพอง (ระยะท่ี ๑) ป ๒๕๕๙ 
หนวยงานดําเนินงานหลัก ไดแก การประปาสวนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาดําเนินการ๓ ป (พ.ศ. 
๒๕๕๙-๒๕๖๑) 
  ๕.๖.๘ โครงการปรับปรุงขยายการประปาสวนภูมิภาคสาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา ป ๒๕๕๙ 
หนวยงานดําเนินงานหลัก ไดแก การประปาสวนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป (พ.ศ. 
๒๕๕๙-๒๕๖๒) 
  ๕.๖.๙ โครงการเพ่ือการพัฒนาป ๒๕๖๐ หนวยงานดําเนินงานหลัก ไดแก การประปาสวนภูมิภาค 
กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาดําเนินการ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) 
  ๕.๖.๑๐ โครงการปรับปรุงขยายการประปาสวนภูมิภาคสาขาขอนแกน - นาพอง (ระยะท่ี๒-๓) ป 
๒๕๖๐ หนวยงานดําเนินงานหลัก ไดแก การประปาสวนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาดําเนินการ ๓ ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) 
  ๕.๖.๑๑ โครงการปรับปรุงขยายการประปาสวนภูมิภาคสาขาชลบุรี-พนัสนิคม-(พานทอง)-(ทาบุญมี) 
(ระยะท่ี ๑) ป ๒๕๖๐ หนวยงานดําเนินงานหลัก ไดแก การประปาสวนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทยระยะเวลา
ดําเนินการ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) 
  ๕.๖.๑๒ โครงการปรับปรุงขยายการประปาสวนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ป ๒๕๖๐ หนวยงานดําเนินงาน
หลัก ไดแก การประปาสวนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาดําเนินการ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) 
  ๕.๖.๑๓ โครงการเพ่ือการพัฒนาป ๒๕๖๑ หนวยงานดําเนินงานหลัก ไดแก การประปาสวนภูมิภาค 
กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาดําเนินการ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) 
  ๕.๖.๑๔ โครงการปรับปรุงขยายการประปาสวนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร (ระยะท่ี ๑-๔) ป ๒๕๖๑ 
หนวยงานดําเนินงานหลัก ไดแก การประปาสวนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาดําเนินการ ๓ ป (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๓) 
  ๕.๖.๑๕ โครงการปรับปรุงขยายการประปาสวนภูมิภาคสาขาออมนอย ป ๒๕๖๑ หนวยงาน
ดําเนินงานหลัก ไดแก การประปาสวนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาดําเนินการ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) 
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  ๕.๖.๑๖ โครงการเพ่ือการพัฒนาป ๒๕๖๒ หนวยงานดําเนินงานหลัก ไดแก การประปาสวนภูมิภาค 
กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาดําเนินการ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 
  ๕.๖.๑๗ โครงการปรับปรุงขยายการประปาสวนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร (ระยะท่ี ๕-๗) ป ๒๕๖๒ 
หนวยงานดําเนินงานหลัก ไดแก การประปาสวนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาดําเนินการ ๓ ป (พ.ศ. 
๒๕๖๒-๒๕๖๔) 
  ๕.๖.๑๘ โครงการปรับปรุงขยายการประปาสวนภูมิภาคสาขาอุดรธานี – หนองคาย ป ๒๕๖๒ 
หนวยงานดําเนินงานหลัก ไดแก การประปาสวนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาดําเนินการ ๓ ป (พ.ศ. 
๒๕๖๒-๒๕๖๔) 
  ๕.๖.๑๙ โครงการเพ่ือการพัฒนาป ๒๕๖๓ หนวยงานดําเนินงานหลัก ไดแก การประปาสวนภูมิภาค 
กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาดําเนินการ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) 
  ๕.๖.๒๐ โครงการปรับปรุงขยายการประปาสวนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม -บางคลา-แปลงยาว-
คลองนา-เทพราช ป ๒๕๖๓ หนวยงานดําเนินงานหลัก ไดแก การประปาสวนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลา
ดําเนินการ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) 
  ๕.๖.๒๑ โครงการปรับปรุงขยายการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม ป ๒๕๖๓ หนวยงาน
ดําเนินงานหลัก ไดแก การประปาสวนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาดําเนินการ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) 
  ๕.๖.๒๒ โครงการปรับปรุงขยายการประปาสวนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย (ระยะท่ี ๒) ป ๒๕๖๓ 
หนวยงานดําเนินงานหลัก ไดแก การประปาสวนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาดําเนินการ ๓ ป (พ.ศ. 
๒๕๖๓-๒๕๖๕) 
  ๕.๖.๒๓ โครงการเพ่ือการพัฒนาป ๒๕๖๔ หนวยงานดําเนินงานหลัก ไดแก การประปาสวนภูมิภาค 
กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาดําเนินการ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖) 
  ๕.๖.๒๔ โครงการปรับปรุงขยายการประปาสวนภูมิภาคสาขาพัทยา - แหลมฉบัง – ศรีราชา ป 
๒๕๖๔ หนวยงานดําเนินงานหลัก ไดแก การประปาสวนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาดําเนินการ ๓ ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖) 
ยุทธศาสตรท่ี ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 

 ในชวงระยะเวลาท่ีผานมาการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากปจจัยความ

ไดเปรียบพ้ืนฐานท่ีมีอยูท้ังดานแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการนําเขาเทคโนโลยีสําเร็จรูปจากตางประเทศ

มากกวาการสะสมองคความรูเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ทาใหสวนแบงผลประโยชนทางดานเทคโนโลยีซ่ึงมี

มูลคาเพ่ิมสูงตกอยูกับประเทศผูเปนเจาของเทคโนโลยี การลงทุนวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะอยางยิ่งในข้ันประยุกตและ

ใชประโยชนยังไมเพียงพอท่ีจะขับเคลื่อนประเทศสูสังคมนวัตกรรม อีกท้ังความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีได

สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปท่ัวโลกโดยประเทศท่ีมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจสูง อาทิ 

เกาหลีใต สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และสวีเดน ลวนเปนตนแบบสําคัญท่ีแสดงใหเห็นวา หากตองการเพ่ิมศักยภาพและ

ความสามารถในการแขงขันของประเทศจาเปนตองปรับตัว เรียนรู และมุงสูการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

 ในระยะตอไป การพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย จําเปนอยางยิ่ง 
ท่ีจะตองปรับรูปแบบการดําเนินงานใหมุงเนนความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในการลงทุนเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนาโดยกําหนดประเด็นวิจัยของชาติท่ีตอบโจทยการยกระดับศักยภาพการผลิตของภาคเกษตรอุตสาหกรรม และ
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บริการท่ีเปนฐานเดิม และการตอยอดขยายฐานใหมดวยการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมท่ียกระดับ
คุณภาพสังคมและการดารงชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสทางสังคม การ
สงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะสูง การพัฒนาหนวยงานทดสอบและรับรองมาตรฐานในระดบัสากล 
การดําเนินมาตรการเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมท้ังในดานโครงสราง
พ้ืนฐานท่ีทันสมัย ระบบแรงจูงใจและระบบสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมตางๆกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ืออานวยความ
สะดวกการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการรับเทคโนโลยีจากตางประเทศรวมท้ังมีระบบบริหารจัดการทรัพยสินทาง
ปญญาท่ีมีประสิทธิภาพข้ึนมารองรับ เพ่ือใหประเทศไทยไมอยูในสถานะเปนเพียงแคผูซ้ือและผูรับถายทอดเทคโนโลยี
จากตางประเทศ แตสามารถพัฒนาเทคโนโลยีไดดวยตนเองในอนาคต 
 

 ดังนั้น เพ่ือใหประเทศไทยพัฒนาเขาสูสังคมนวัตกรรมและเตรียมการกาวสูประเทศรายไดสูงในอนาคตแนว
ทางการพัฒนาในชวงระยะเวลา ๕ ป จะตองใหความสําคัญกับการใชองคความรูทางวิทยาศาสตรผลงานวิจัยและ
พัฒนา ความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสรางสรรคอยางเขมขนท้ังในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาค
ประชาสังคม รวมท้ังใหความสําคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดลอมหรือปจจัยพ้ืนฐานท่ีเอ้ืออํานวยท้ังการลงทุนดานการ
วิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ 
เพ่ือชวยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหกาวสูเปาหมายดังกลาว 
 

๑. วัตถุประสงค 
 ๑.๑ เพ่ือสรางความเขมแข็งและยกระดับความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีข้ันกาวหนา ให
สนับสนุนการสรางมูลคาของสาขาการผลิตและบริการเปาหมาย 
 ๑.๒ เพ่ือสรางโอกาสการเขาถึงและนาเทคโนโลยีไปใชใหกับเกษตรกรรายยอย วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม 
 ๑.๓ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมท่ีมุงเนนการลดความเหลื่อมลาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผูสูงอายุ 
ผูดอยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 ๑.๔ เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม ใหสามารถดําเนินงาน
ไปในทิศทางเดียวกัน 
 

๒. เปาหมายและตัวช้ีวัด 
 

 เปาหมายท่ี ๑ เพ่ิมความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ 
 ตัวชี้วัด ๑.๑ สัดสวนคาใชจายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมสูรอยละ ๑.๕ ของผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ 
 ตัวชี้วัด ๑.๒ สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนตอภาครัฐ เพ่ิมเปน ๗๐:๓๐ 
 ตัวชี้วัด ๑.๓ สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศ: 
งานวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสราง/สะสมองคความรู : ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน เพ่ิมเปน ๕๕ : 
๒๕ : ๒๐ 
 ตัวชี้วัด ๑.๔ จานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมเปน ๒๕ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน 
 

 เปาหมายท่ี ๒ เพ่ิมความสามารถในการประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ
ความสามารถการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ตัวชี้วัด ๒.๑ อันดับความสามารถการแขงขันโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร และดานเทคโนโลยีจัดโดย 
IMD อยูในลาดับ ๑ ใน ๓๐ 



๑๒๐ 
 

 ตัวชี้วัด ๒.๒ ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพรอมใชท่ีถูกนําไปใชในการสรางมูลคาเชิงพาณิชยใหกับภาคการผลิต
และบริการ และภาคธุรกิจ มีจานวนไมนอยกวารอยละ ๓๐ ของผลงานท้ังหมด 
 ตัวชี้วัด ๒.๓ มูลคาการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับคาใชจายวิจัยและพัฒนา มีจํานวนเพ่ิมข้ึนไมนอย
กวารอยละ ๒๐ ตอป 
 ตัวชี้วัด ๒.๔ นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสาหรับผูสูงอายุและผูพิการท่ีผลิตไดเองภายในประเทศ มี
จํานวนเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา ๑ เทาตัว 
 

๓. แนวทางการพัฒนา 
 

 ๓.๑ เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม โดย 
  ๓.๑.๑ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุมเทคโนโลยีท่ีประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาไดเอง อาทิ กลุม
อาหารและเกษตร การแพทย สิ่งแวดลอม อุตสาหกรรมสรางสรรคและวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจใหม 
โดยจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอและตอเนื่องสาหรับการตอยอดงานวิจัยเชิงลึกเพ่ือสรางนวัตกรรมตลอดหวงโซการ
วิจัย และใหความสําคัญกับการทําวิจัยในข้ันประยุกตและทดลองเพ่ิมข้ึน ท้ังการจัดทําผลติภัณฑตนแบบ การทําวิจัย
ตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ และโรงงานนารอง เพ่ือใหสามารถแปลงงานวิจัยไปสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยและ
เชิงสังคมไดอยางเปนรูปธรรมมากข้ึน 
  ๓.๑.๒ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุมเทคโนโลยีท่ีนาสูการพัฒนาแบบกาวกระโดด ไดแก เทคโนโลยี
ทางการแพทยครบวงจร เทคโนโลยีชีวภาพ (ยาชีววัตถุ เภสัชพันธุศาสตร อาหารแปรรูป เชื้อเพลิง ชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ พลังงานทางเลือก) หุนยนตและเครื่องมืออุปกรณอัจฉริยะ ยานยนตสมัยใหม (รถยนตไฟฟา รถยนตไฮบริด) 
ระบบเครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกส ดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตท่ีเชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ 
ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว และเทคโนโลยีระบบรางและการบิน โดยใหความสําคัญกับการรวม
ลงทุนระหวางรัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) หรือการเขาครอบครอง/รับชวงตอในเทคโนโลยี
ใหมท่ีมีความนาจะเปนไปไดในตลาดโลกผานกลไกกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสาหรับกลุมอุตสาหกรรม
เปาหมาย กองทุนพัฒนาผูประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีจะจัดตั้งข้ึน และ/หรือภาครัฐเปนผูลงทุนหลักใน
เทคโนโลยีใหมๆ ท่ีจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ รวมถึงการพัฒนาในลักษณะวิศวกรรมยอนกลับ 
ตลอดจนการกําหนดใหโครงการลงทุนขนาดกลางและขนาดใหญของประเทศตองเชื่อมโยงกับการสงเสริมการใช
วิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรมในประเทศ 
  ๓.๑.๓ ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีเพ่ือ
ผูพิการ เทคโนโลยีเพ่ือผูสูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย (ยาและวัคซีน อุปกรณและเครื่องมือทางการแพทย) โดย
อาศัยกลไกการดําเนินงานอยางเปนเครือขายระหวางสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนหรอืชุมชน 
  ๓.๑.๔ เรงรัดการถายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีสูเกษตรกรรายยอยวิสาหกิจ
ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ผานกลไกเครือขายสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยและหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน โดยมีนักถายทอดเทคโนโลยีมืออาชีพเขามาชวยดําเนินการ 
  ๓.๑.๕ พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย โดยใชกลไกระบบบัญชีนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐไทยท่ีนาไปสูการจัดซ้ือจัดจางไดอยางแทจริงเพ่ือเสริมสรางโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศและ
ทดแทนการนําเขา 



๑๒๑ 
 

  ๓.๑.๖ เสริมสรางระบบการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาท่ีมีประสิทธิภาพสอดคลอง
มาตรฐานสากล สามารถนําไปสูการสรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมได รวมถึงมีฐานขอมูลทรัพยสินทางปญญาท่ีสะดวกตอ
การเขาถึง ใชงานงาย และสืบคนไดท่ัวโลก เพ่ือประกอบการวิเคราะหและติดตามเทคโนโลยี 
 

 ๓.๒ พัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี 
  ๓.๒.๑ สงเสริมผูประกอบการใหมีบทบาทหลักดานนวัตกรรมเทคโนโลยี และรวมกําหนดทิศ
ทางการพัฒนานวัตกรรมกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ภาครัฐ และภาคสังคมหรือชุมชน โดยปรับกฎ ระเบียบ 
และกฎหมายท่ีเปนอุปสรรค รวมท้ังมีมาตรการจูงใจ อาทิ ปรับกฎระเบียบใหสามารถสนับสนุนทุนวิจัยในภาคเอกชน 
การสงเสริมใหเอกชนรับจางทําวิจัยของภาครัฐได และการรวมทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีแบบกาวกระโดดบนพ้ืนฐาน
ของการมีสวนรวมรับความเสี่ยงและรวมรับภาระคาใชจาย 
  ๓.๒.๒ สงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรมดานการออกแบบและการจัดการธุรกิจท่ีผสานการใช
เทคโนโลยีใหแพรหลายในกลุมผูประกอบการธุรกิจของไทย โดยมีมาตรการจูงใจในรูปแบบตางๆ อาทิ กองทุน 
มาตรการภาษี เงินกูดอกเบี้ยต่ํา เพ่ือใหภาคการผลิตและบริการมุงสรางนวัตกรรมในธุรกิจและองคกรเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน 
  ๓.๒.๓ สนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุนสาหรับธุรกิจเกิดใหมและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) ท่ีตองการพัฒนาหรือทาธุรกิจฐานเทคโนโลยี และเพ่ิมชองทางการเขาถึงนักวิจัยและทรัพยากรวิจัย
ของสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย รวมท้ังการเขาถึงบริการทางเทคโนโลยีตางๆไดโดยงายและสะดวก 
  ๓.๒.๔ สรางบรรยากาศและสภาวะท่ีเอ้ืออานวยตอการเรียนรูและพัฒนาความคิดสรางสรรคลงสู
พ้ืนท่ีและชุมชน ท้ังการพัฒนาแหลงเรียนรู การจัดใหมีเวทีหรือชองทางการพัฒนาและแสดงออกของนักคิดและนัก
สรางสรรค และเสริมสรางตนแบบท่ีเหมาะสม รวมท้ังเผยแพรประชาสัมพันธผลงานนวัตกรรมและตัวอยางความ 
สําเร็จในวงกวางอยางตอเนื่อง โดยจูงใจใหมีการนาไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม 
  ๓.๒.๕ รณรงคปลูกฝงวัฒนธรรมการวิจัยและคานิยมการเคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 
รวมท้ังวิธีคิดของคนในสังคมใหใชหลักตรรกะในการตัดสินใจ ผานทางสื่อและกิจกรรมตางๆ รวมท้ังมีกลไกสงเสริมการ
ดําเนินงานใหความรูและบริการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางท่ัวถึงในทุกพ้ืนท่ี 
 

 ๓.๓ พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  ๓.๓.๑ ดานบุคลากรวิจัย 
   ๑) เรงการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพและสอดคลองกับ
ความตองการโดยเฉพาะในสาขา  STEM (วิทยาศาสตร  (Science: S) เทคโน โลยี  (Technology: T) 
วิศวกรรมศาสตร (Engineering: E) และคณิตศาสตร (Mathematics: M)) ดวยการสรางสิ่งจูงใจ สรางแรง
บันดาลใจ สนับสนุนทุนการศึกษา ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
พัฒนาระบบการเรียนการสอนท่ีเชื่อมโยงระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตรใน
สถานศึกษา รวมท้ังเรงผลิตกาลังคนและครูวิทยาศาสตรท่ีมีคุณภาพ 
   ๒ ) เรงสรางนักวิจัยมืออาชีพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาวิศวกรรมการผลิตข้ันสูง 
แพทยศาสตร นักวิทยาศาสตรขอมูล นักออกแบบ และในสาขาท่ีขาดแคลนและสอดคลองกับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมเปาหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมท้ังบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ไม
วาจะเปนนักบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม นักถายทอดเทคโนโลยี นักประเมินผล และบุคลากรดานทรัพยสิน
ทางปญญา โดยพัฒนาเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพท่ีชัดเจน และพัฒนาตลาดรองรับงานสําหรับบุคลากรวิจัย 
ดวยการกําหนดเปนเง่ือนไขใหโครงการลงทุนขนาดกลางและขนาดใหญจะตองมีการทาวิจัยรองรับการดาเนินโครงการ 
 



๑๒๒ 
 

   ๓) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมีท้ังความรูและความเขาใจในเทคโนโลยี เขาใจตลาดและ
รูปแบบการทําธุรกิจ และการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา รวมท้ังเขาถึงและเขาใจความตองการของผูใช
ประโยชน โดยใชหลักการตลาดนางานวิจัย เพ่ือใหสามารถประเมินความคุมคาในการลงทุนวิจัย และไดงานวิจัยท่ีมี
คุณคาในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
   ๔) ดึงดูดบุคลากรผูเช่ียวชาญ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตรในตางประเทศท่ีมีผลงาน
เปนท่ียอมรับในสาขาอุตสาหกรรมเปาหมายของไทยใหมาทางานในสถาบันวิจัยของภาครัฐและภาคเอกชนใน
ประเทศไทย เพ่ือเสริมสรางศักยภาพการวิจัยและพัฒนาของประเทศและใชสิทธิประโยชนทางภาษี เพ่ือสนับสนุนภาค
การผลิตและภาคบริการในการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ 
  ๓.๓.๒ ดานโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   ๑) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการวิจัยเพ่ือรองรับเทคโนโลยีสําคัญๆ ใหเกิดประสิทธิภาพ 
อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีกราฟน (Graphene) เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีที
รองรับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางประชากรและเพ่ิมคุณภาพชีวิต (เทคโนโลยีเพ่ือผูสูงอายุและผูพิการ) เทคโนโลยี
ท่ีชวยเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร เทคโนโลยีการขนสงและโลจิสติกส เทคโนโลยีดานพลังงานสีเขียว เทคโนโลยีแหงอนาคต 
รวมท้ัง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเตรียมความพรอมสูการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศ ตลอดจนมีการ
พัฒนาขอมูลดัชนีวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม และฐานขอมูลงานวิจัยท่ีทันสมัย สะดวกตอการเขาถึง และ
ใชงานไดงาย 
   ๒) ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหทันตอการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีแบบกาวกระโดด โดยสนับสนุนใหเกิดการลงทุนจัดตั้งศูนยวิจัยพัฒนาในประเทศดวยการกําหนดเขตพ้ืนท่ี
การสงเสริม และมีมาตรการจูงใจท่ีเหมาะสม รวมท้ังสงเสริมใหมีความรวมมือในการดําเนินการวิจัยและพัฒนารวมกับ
หนวยงานวิจัย/นักวิจัยท้ังในและตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งศูนยวิจัยพัฒนาท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมเปาหมาย
ของประเทศ รวมท้ังสนับสนุนการแปลงนิคมอุตสาหกรรมใหเปนอุทยานธุรกิจวิทยาศาสตร หรือสงเสริมใหเอกชนเปน
ผูลงทุนนิคมอุตสาหกรรมธุรกิจวิทยาศาสตร ตลอดจนเรงพัฒนาและประชาสัมพันธอุทยานวิทยาศาสตรท้ังสวนกลาง
และภูมิภาค และสถาบันวิจัยตางๆ ใหมีการวิจัยท่ีเขมแข็งพรอมเปนกลไกชวยแกไขปญหาใหภาคการผลิตและบริการ 
และเชื่อมโยงการทางานรวมกันระหวางภาควิชาการกับภาคเอกชน และภาคสังคม 
   ๓) สงเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน และระบบมาตรวิทยาแหงชาติ ท้ัง
ดานการวัด การสอบเทียบ การกําหนดและรับรองมาตรฐานท่ีสอดคลองกับสากล รวมท้ังเรงยกระดับและสงเสริมการ
จัดต้ังศูนยวิเคราะหทดสอบ/สอบเทียบ/หองปฏิบัติการของภาคเอกชนใหไดมาตรฐานสากล ผานการสนับสนุนทาง
การเงินและการจูงใจในรูปแบบท่ีเหมาะสม 
   ๔) เรงสรางความพรอมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเต็มศักยภาพของภาครัฐ ท้ัง
การเขาถึงและเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานตางๆ ของภาครัฐ และการเขาถึงขอมูลของภาครัฐโดยสาธารณะ 
ตลอดจนการพัฒนาแพลตฟอรมบริการพ้ืนฐาน (Government Service Platform) และการพัฒนาแอปพลิเคชั่น
ภาครัฐท่ีสามารถใชงานรวมกันระหวางหนวยงานตางๆ 
   ๕) สนับสนุนเครื่องมือทางการเงินใหมๆ และหลากหลายเพ่ือเปนกลไกระดมทุน ท่ีชวย
กระตุนการสรางสรรคนวัตกรรม และผลักดันผลงานวิจัยสูเชิงพาณิชย อาทิ ระบบเงินรวมลงทุน กองทุนการระดมทุน
ผานตลาดหลักทรัพย 
   ๖) สนับสนุนใหเกิดการรวมทางานและแบงปนทรัพยากรดานอุปกรณ เครื่องมือและ
หองปฏิบัติการทดลองระหวางสถาบันวิจัย สถาบนัการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน 



๑๒๓ 
 

   ๗) ผลักดันและเรงรัดใหมีกฎหมายเพ่ือสงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยในเชิง
พาณิชย ไดแก รางพระราชบัญญัติสงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... เพ่ือเปดโอกาสใหผูรับ
ทุนสนับสนุนของรัฐสามารถไดรับสิทธิความเปนเจาของผลงานวิจัยและนา ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีไปถายทอดสู

ภาคการผลิตและบริการไดอยางคลองตัว หรือรัฐสามารถเรียกคืนสิทธิความเปนเจาของผลงานวิจัยเพ่ือความจาเปน

ดานความม่ันคงหรือประโยชนสาธารณะหากไมมีการนาไปใชประโยชนในระยะเวลาอันสมควร 

  ๓.๓.๓ ดานการบริหารจัดการ 
   ๑) สงเสริมการปรับโครงสรางและบทบาทของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเพ่ือใหเกิดความเปนเอกภาพในการดาเนินงาน ท้ังหนวยงานท่ีกําหนด
นโยบาย หนวยงานสนับสนุนทุนวิจัย หนวยงานวิจัยหลัก และหนวยงานปฏิบัติท่ีเก่ียวของ รวมถึงหนวยงานจัดการ
ความรูจากการวิจัย ซ่ึงจะชวยลดปญหาความทับซอนในการดําเนินงานสรางความชัดเจนในอํานาจหนาท่ีและการ
บริหารจัดการ รวมท้ังบุคลากรและโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ 
   ๒) ปรับระบบการบริหารจัดการงบประมาณจากการจัดสรรตามภารกิจ ไปสูการจัดสรร
ตามแผนงาน/โครงการ เพ่ือใหเกิดการบูรณาการแผนงาน/โครงการและงบประมาณระหวางหนวยงานตางๆ และ
พัฒนาไปสูการจัดสรรตามผลงาน โดยมีกลยุทธตอยอดไปสูเปาหมายท่ีตั้งไวหรือกลยุทธการยุติท่ีเหมาะสม 
   ๓) จัดใหมีระบบประเมินความสามารถดานนวัตกรรมของสถาบันวิจัย ท้ังดานการสราง
ความสามารถทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ดานการบริหารจัดการ และดานอ่ืนๆ รวมถึงการ
ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยสําคัญของประเทศ โดยมีการรายงานผลตอสาธารณะอยางตอเนื่อง 
   ๔) สนับสนุนการจัดทําแผนท่ีนําทางดานเทคโนโลยี (Technology Roadmap) และ
แผนปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมรายสาขา เพ่ือจัดลาดับกิจกรรมวิจัยและพัฒนาสาหรับอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีเปาหมายท่ีตองพัฒนารายสาขา อาทิ สาขาการเกษตร สาขาอุตสาหกรรม สาขาการทองเท่ียวสาขากีฬาท่ี
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมไปสูการขับเคลื่อนประเทศในมิติตางๆ อยางเปนรูปธรรม รวมกับหนวยงานเครือขายท่ีเก่ียวของ 
   ๕) สนับสนุนใหมีการทาวิจัยท่ีสอดคลองกับศักยภาพและความตองการของพ้ืนท่ีเพ่ือ
สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด ซ่ึงจะชวยเสริมสรางศักยภาพการวิจัยและพัฒนาของทองถ่ิน 
และนางานวิจัยไปชวยสรางมูลคาเพ่ิมและแกปญหาตางๆ โดยใชประโยชนจากสถาบันการศึกษา หนวยงานดานการ
วิจัยพัฒนาท่ีกระจายตัวอยูในพ้ืนท่ี และภาคชุมชนและสังคม 
   ๖) สงเสริมใหเกิดการแลกเปล่ียนและพัฒนาความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีวิจัย 
และนวัตกรรมเชิงลึก ผานทางกลไกท่ีมีอยู อาทิ เสริมสรางศักยภาพของสมัชชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพ่ือใหเปนท่ีรวมของผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร และศาสตรอ่ืนๆ ในการใหคําปรึกษา
และขอแนะนําการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศแกรัฐบาลและสาธารณะ 
สงเสริมการทูตวิทยาศาสตรเพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนองคความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรมท้ัง
ในเชิงนโยบายและการนาไปประยุกตใชรวมกับประเทศตางๆ 
๔. แผนรองรับ 
 โดยผลักดันประเด็นการพัฒนาตามแผนท่ีเก่ียวของ อาทิ 
  ๔.๑ นโยบายและแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) 
  ๔.๒ นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
  ๔.๓ กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) 



๑๒๔ 
 

  ๔.๔ กรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) 
  ๔.๕ แผนแมบทการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแหงชาติ ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
  ๔.๖ สงเสริมใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทาแผนปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมรายสาขา อาทิ แผน
วิจัยดานการเกษตร ดานอุตสาหกรรม ดานการทองเท่ียว ดานการกีฬา เปนตน 
 

๕. แผนงานและโครงการสําคัญ 
 

 ๕.๑ แผนงานสงเสริมผูประกอบการไทยใหมีบทบาทนาและใชนวัตกรรมเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาและ
บริการ ประกอบดวย โครงการยอย อาทิ โครงการรวมทุนเพ่ือสรรหาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและนําไปสูการพัฒนาแบบ
กาวกระโดดในการดาเนินธุรกิจ 
  ๕.๑.๑ หนวยงานดาเนินการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับกระทรวงการคลัง
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  ๕.๑.๒ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

 ๕.๒ แผนงานสงเสริมผูประกอบการไทยใหเปนเจาของหวงโซมูลคาเพ่ิมสูงในตลาดโลกในอุตสาหกรรมท่ี
ไทยมีศักยภาพ อาทิ โครงการสงเสริมการจัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย 
  ๕.๒.๑ หนวยงานดาเนินการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับกระทรวงพาณิชย 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภา
หอการคาแหงประเทศไทย และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  ๕.๒.๒ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

 ๕.๓ โครงการสงเสริมการจัดทามาตรฐานนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐไทย เพ่ือนําข้ึนบัญชีนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ 
  ๕.๓ .๑  หนวยงานดําเนินการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รวมกับสานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  ๕.๓.๒ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
 

 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ การยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมใหมีความเขมแข็งมากข้ึนและการ
ขยายฐานใหมท่ีใหความสําคัญกับการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมควบคูไปดวยเปนเปาหมายท่ีสําคัญ ซ่ึง
การตอบสนองตอเปาหมายดังกลาวประเทศไทยตองใชประโยชนจากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนท่ี การ
ดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเดนในระดับภาคและจังหวัดในการเปนฐานการผลิตและบริการท่ีสําคัญ ประกอบ
กับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองเปนโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายไดของประชาชนโดย
การพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยูและมีศักยภาพในการรองรับการคาการลงทุน ชวยลดแรงกดดันจากกระจุกตัวของ
การพัฒนาท่ีอยูในกรุงเทพฯ และภาคกลางซ่ึงเปนผลจากการพัฒนาท่ีผานมา และในขณะเดียวกันก็เปนการชวยเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแขงขันและทําใหเกิดผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจและสังคมของการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกสท่ีเปนโครงขายระหวางเมืองท่ีจะเปนระบบสมบูรณข้ึน เชนเดียวกับการยกระดับคุณภาพและการ
สงเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก ทาใหมีโอกาสเปนเขตเศรษฐกิจชั้นนาของอาเซียน สามารถเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไดดี นอกจากนั้น การเปนสวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปน



๑๒๕ 
 

โอกาสในการเปดพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเชื่อมโยงการคาการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือน
บาน 
 

 ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงมุงเนนการพัฒนาและเรงดําเนินการในประเด็นทาทาย ไดแกการสราง
ความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหมท่ีสรางรายไดสําหรับประชาชนใน
ภาค การพัฒนาเมืองใหเติบโตอยางมีคุณภาพ การพัฒนาและฟนฟูพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกใหรองรับการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแหงอนาคตอยางมีสมดุล และการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดนใหเจริญเติบโต
และแขงขันไดอยางยั่งยืน รวมท้ังการเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองใหเกิดผลอยางเปน
รูปธรรม 
 

๑. วัตถุประสงค 
 ๑.๑ เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสูภูมิภาคอยางท่ัวถึงมากข้ึน 
 ๑.๒ เพ่ือพัฒนาเมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยูสาหรับคนทุกกลุม 
 ๑.๓ เพ่ือพัฒนาและฟนฟูพ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักใหขยายตัวอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และเพ่ิมคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน 
 ๑.๔ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมใหสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาในพ้ืนท่ี
อยางยั่งยืน 
 

๒. เปาหมายและตัวช้ีวัด 
 

 เปาหมายท่ี ๑ ลดชองวางรายไดระหวางภาคและมีการกระจายรายไดท่ีเปนธรรมมากข้ึน 
 ตัวชี้วัด ๑.๑ ผลิตภัณฑภาคตอหัวระหวางภาคลดลง 
 ตัวชี้วัด ๑.๒ สัมประสิทธิ์การกระจายรายไดระดับภาคลดลง 
 

 เปาหมายท่ี ๒ เพ่ิมจานวนเมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยูสาหรับคนทุกกลุมในสังคมตัวชี้วัด เมือง
ศูนยกลางของจังหวัดท่ีไดรับการพัฒนาเปนเมืองนาอยูเพ่ิมข้ึน 
 

 เปาหมายท่ี ๓ พ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 ตัวชี้วัด ๓.๑ คาเฉลี่ยสารอินทรียระเหยงายในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมหลักบริเวณมาบตาพุดไมเกินเกณฑมาตรฐาน 
 ตัวชี้วัด ๓.๒ ขอรองเรียนของประชาชนเก่ียวกับผลกระทบจากการประกอบการในพ้ืนท่ีลดลง 
 

 เปาหมายท่ี ๔ เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดน 
 ตัวชี้วัด ๔.๑ มูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๐ 
 ตัวชี้วัด ๔.๒ สถานประกอบการท่ีจดทะเบียนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมเพ่ิมข้ึน 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 

  ๓.๑ การพัฒนาภาคเพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกระจายตัวอยางท่ัวถึง 
   ๓.๑.๑ ภาคเหนือ : พัฒนาใหเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง 
    ๑) พัฒนาการทองเท่ียวใหมีคุณภาพและความย่ังยืน มีธุรกิจบริการตอเนื่องกับ
การทองเท่ียวบริการสุขภาพและการศึกษาท่ีไดมาตรฐาน รวมท้ังผลิตภัณฑสรางสรรคท่ีสรางมูลคาเพ่ิมสูง 
     (๑) พัฒนากลุมทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพ ไดแก  



๑๒๖ 
 

      ๑.๑) กลุมทองเท่ียวอารยธรรมลานนาและกลุมชาติพันธุ ในพ้ืนท่ี 
๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยนําความโดดเดนของอารยธรรมลานนาซ่ึงมีเอกลักษณดานวัฒนธรรมและภูมิปญญา 
พัฒนาสูสินคาและบริการการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค  
      ๑.๒ ) กลุมทองเท่ียวมรดกโลก ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุโขทัยและ
กําแพงเพชร โดยฟนฟูและพัฒนาแหลงทองเท่ียวมรดกโลกพัฒนาเสนทางทองเท่ียวเชื่อมโยงระหวางอุทยาน
ประวัติศาสตรสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กําแพงเพชร และเชื่อมโยงกับแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีใกลเคียง  
      ๑.๓ ) กลุมทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
เชียงรายแมฮองสอน นาน เพชรบูรณ และอุทัยธานี โดยพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมๆ ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานและ 
สิ่งอานวยความสะดวกในการเดินทางเขาสูแหลงทองเท่ียว 
     (๒) พัฒนายกระดับการทองเท่ียวคุณภาพกลุมเปาหมายเฉพาะในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน และนาน ไดแก การทองเท่ียวเพ่ือการประชุมและนิทรรศการ การทองเท่ียวเชิงกีฬา
และผจญภัย การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ การทองเท่ียวพานักระยะยาว และการทองเท่ียวแบบพักผอนโดยสรางกิจกรรม
การทองเท่ียว และพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกท่ีสอดคลองตรงกับความตองการของนักทองเท่ียว ตลอดจนสงเสริม
ชองทางการตลาดโดยใชอินเทอรเน็ต 
     (๓) สนับสนุนเชียงใหมใหเปนศูนยกลางการผลิตและธุรกิจดานอาหาร
และสินคาเพ่ือสุขภาพ บริการทางการแพทยและสุขภาพ บริการการศึกษานานาชาติรวมท้ังผลิตภัณฑสรางสรรค 
โดยเฉพาะกลุมดิจิทัล ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมและบริการเปาหมายท่ีมีศักยภาพสูงของภาค โดยใหความสําคัญกับการนํา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาและบริการใหมีความแตกตางโดดเดน สามารถตอบสนองตอตลาด
เปาหมายเฉพาะ 
    ๒) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสรางมูลคาเพ่ิมภายใต
แนวคิดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปใหมีความหลากหลาย
สอดคลองกับความตองการของตลาด 
     (๑) พัฒนาใหภาคเหนือตอนบนเปนฐานการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย 
และภาคเหนือตอนลางเปนฐานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยในรูปแบบฟารมเกษตรอัจฉริยะ โดยสงเสริมการ 
ลดใชสารเคมีในภาคเกษตรเพ่ือปรับระบบการผลิตจากเกษตรเคมีไปสูการผลิตตามแนวทางเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมาใชในกระบวนการผลิตรวมถึงสนับสนุน
การรวมกลุมเกษตรกรในการวางแผนการผลิตและการสรางเครือขายการตลาดใหมีประสิทธิภาพ 
     (๒) ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา 
เกษตรในพ้ืนท่ีท่ีเปนแหลงผลิตท่ีสําคัญ โดยสนับสนุนใหเชียงใหม เชียงราย ลาปาง ลาพูน เปนพ้ืนท่ีหลักในการแปรรูป
พืชผัก ผลไมและสมุนไพร ในขณะท่ี พิจิตร กาแพงเพชรและนครสวรรคเปนพ้ืนท่ีหลักในการแปรรูปขาว พืชไร และ
พืชพลังงาน โดยนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตตลอดสายการผลิต และสราง
ผลิตภัณฑใหมท่ีตอบสนองความตองการของตลาดเฉพาะ อาทิ อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ 
     (๓) พัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดนครสวรรค และกาแพงเพชร ใหเปนแหลงผลิต 
พลังงานทดแทน โดยนาผลผลิตและวัสดุเหลือใชทางการเกษตรจากพืชและสัตวมาพัฒนาเปนพลังงานทดแทนเพ่ือ
เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรท่ีเปนวัตถุดิบและลดปญหาสิ่งแวดลอม 
    ๓) ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหคืนความอุดมสมบูรณสราง
ความสมดุลแกระบบนิเวศ เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 



๑๒๗ 
 

     (๑) ฟน ฟูและอนุรักษป าไม ซ่ึ งเปนปาตนนาใน พ้ืน ท่ี  ๘  จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน โดยใหความสําคัญกับการฟนฟูปาตนนาท่ีเสื่อมโทรมใหมีความอุดมสมบูรณ เพ่ือใหเปนแหลงดูด
ซับน้ําฝนและเพ่ิมปริมาณน้ําตนทุนในแตละลุมน้ํา ควบคูไปกับการปองกันแกไขปญหาการบุกรุกทําลายพ้ืนท่ีปาและ
สงเสริมการปลูกปาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปาตนน้ํา 
     (๒) พัฒนาการบริหารจัดการนาอยางเปนระบบในลุมนาหลักของภาค 
ไดแก ลุมน้ําปง วัง ยม และนาน โดยการพัฒนาปรับปรุงระบบสงนาใหเชื่อมโยงกับพ้ืนท่ีการเกษตรอยางท่ัวถึง จัดทํา
โครงการผันน้ํา กอสรางอุโมงคสงน้ําจากแหลงน้ําท่ีมีปริมาณน้ําเกินความตองการไปยังแหลงน้ําท่ีมีปริมาณนานอยกวา
เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ําตนทุน กอสรางแหลงกักเก็บน้ําใหเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ี และพัฒนาแหลงกักเก็บน้ํานอก
เขตพ้ืนท่ีชลประทานในลักษณะแกมลิงใหกระจายตามพ้ืนท่ีตางๆ ในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 
     (๓) แกไขปญหาหมอกควันในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบนและจังหวัดตาก 
โดยสงเสริมการปรับเปลี่ยนการทําเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสูการปลูกพืชในระบบวนเกษตร จัดระเบียบการ
เผาในพ้ืนท่ีเกษตร กําหนดชวงเวลาเผาใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุดดวยการ "ชิงเผา" กอนชวงวิกฤตหมอก
ควันของแตละพ้ืนท่ี สงเสริมใหนําเศษวัสดุทางการเกษตรไปทาปุยชีวภาพหรือเชื้อเพลิงอัดแทงเพ่ือใหไมมีวัสดุทาง
การเกษตรเหลือเผาในท่ีสุด และสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ไดแกภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน 
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการปองกันแกไขปญหาหมอกควัน 
     ๔) พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุรองรับการเปล่ียนแปลงเขาสูสังคม
ผูสูงอายุของภาคเหนือท่ีเร็วกวาระดับประเทศ ๑๐ ป 
      (๑) สงเสริมการสรางรายไดและการมีงานทาของผูสูงอายุ 
เพ่ือใหผูสูงอายุมีรายไดและพัฒนาศักยภาพของตัวเองอยางตอเนื่อง โดยดาเนินการในรูปของกลุมอาชีพและกลุม
วิสาหกิจชุมชน 
      (๒) พัฒนานวัตกรรมการดูแลผูสูงอายุระยะยาว เพ่ือรองรับ
การเพ่ิมข้ึนของผูสูงอายุท่ีไมสามารถดูแลตนเองได รวมท้ังแกปญหาการขาดแคลนผูดูแลผูสูงอายุ 
      (๓) สรางความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัวและชุมชน 
เพ่ือใหชุมชนเขามามีบทบาทในการจัดสวัสดิการไดอยางยั่งยืนและเปนโครงขายการคุมครองของสังคมใหกับผูสูงอายุ 
   ๓.๑.๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พัฒนาใหหลุดพนจากความยากจนสูเปาหมายการ
พ่ึงตนเอง 
    ๑) เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรไปสูมาตรฐานเกษตรอินทรียและอาหารปลอดภัย 
      (๑) พัฒนาพ้ืนท่ีทุงกุลารองไห ในพ้ืนท่ีจังหวัดยโสธร สุรินทร รอยเอ็ด 
มหาสารคาม ศรีสะเกษ ใหเปนแหลงผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพสูง รวมท้ังพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ โดยปรับ
กระบวนการผลิตใหอยูภายใตมาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาหวงโซเกษตรอินทรียใหครอบคลุมทุกข้ันตอนการผลิต 
พรอมท้ังขยายพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย โดยสนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบท่ีสมาชิกกลุมผูผลิตและชุมชนมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบกันเอง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ใหตอบสนองตลาดสินคาเพ่ือสุขภาพและการสงออก 
จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย สงเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและทองถ่ิน สงเสริมเกษตรกรและกลุมเกษตรกรจําหนาย
สินคาผานชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 
      (๒) สงเสริมการปรับเปล่ียนไปสูสินคาเกษตรชนิดใหมตาม
ศักยภาพของพ้ืนท่ีโดยสงเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม และไมดอก ในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี รวมท้ังสงเสริมโคเนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนมและโคนม
ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมาและอุบลราชธานี 



๑๒๘ 
 

      (๓) สนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรใหพ่ึงตนเองได 
นํารองในจังหวัดอํานาจเจริญ กาฬสินธุ และขอนแกน โดยสนับสนุนการรวมกลุมเกษตรกร และพัฒนาเครือขาย 
วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณการเกษตรใหเขมแข็ง สงเสริมการออมและการเขาถึงแหลงเงินทุน พัฒนาเกษตรกรรุนใหม
ใหเปนมืออาชีพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม และโครงการ ๑ ไร ๑ แสน สงเสริมการ
เรียนรูจากกลุมเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จใหเปนตนแบบ รวมท้ังสงเสริมตลาดสินคาเกษตรในทองถ่ินและตลาด
อิเล็กทรอนิกสอยางท่ัวถึง 
     ๒) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง 
      (๑) พัฒนาใหนครราชสีมาเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปและอาหารแบบครบวงจร โดยสนับสนุนและสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันภาคอุตสาหกรรมอาหารของภาค สรางเครือขายระหวางภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคราชการเพ่ือ
กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู ขอมูล เทคโนโลยี นวัตกรรมในการแปรรูปสินคาเกษตรและอาหารใหเปนผลิตภัณฑ
สําเร็จรูปท่ีมีมูลคาสูงและตรงตามความตองการของตลาด 
      (๒) ยกระดับมาตรฐานสินคากลุมผาไหม ผาฝาย ผายอมคราม 
และสงเสริมพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพใหกาวไปสูการเปนศูนยกลางแฟช่ันในระดับภูมิภาค อาทิ ขอนแกน นครราชสีมา 
สุรินทร และสกลนคร เปนตน โดยสงเสริมการพัฒนาคุณภาพสินคา การออกแบบ และตราสัญลักษณพัฒนา
เทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสรางนวัตกรรมเพ่ิมมูลคา พรอมท้ังพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑชุมชนอ่ืนๆ โดย
ยกระดับผูประกอบการและสรางความเชื่อมโยงระหวางวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับ
ภาคอุตสาหกรรม และสงเสริมการจับคูธุรกิจเพ่ือสรางโอกาสทางธุรกิจ 
      (๓) สงเสริมอุตสาหกรรมขนาดยอมผลิตสินคาอุปโภคบริโภค 
ในพ้ืนท่ีเช่ือมโยงระเบียงเศรษฐกิจจังหวัดชัยภูมิ ขอนแกน กาฬสินธุ รอยเอ็ด มุกดาหาร เพ่ือการสงออกสูประเทศ 
เพ่ือนบาน โดยเนนอุตสาหกรรมสีเขียวและการใชวัตถุดิบในพ้ืนท่ี 
      (๔) เพ่ิมศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนลาง โดยใหความสําคัญกับความสมดุลระหวางพืชอาหารและพืช
พลังงาน โดยสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชพลังงานในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม สงเสริมการผลิตพลังงานทดแทนดวยเทคโนโลยี
ท่ีใชงานไดงายจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานชีวภาพและชีวมวล ท้ังในภาคการผลิต ชุมชนและทองถ่ิน
ใหมากข้ึน 
     ๓) ยกระดับการทองเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ยุค
กอนประวัติศาสตร ธรรมชาติ และกีฬาสูนานาชาติ 
      (๑) สงเสริมการทองเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนท่ี 
ทองเท่ียวอารยธรรมขอมในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ทองเท่ียววัฒนธรรมลุมนาโขง
และสุขภาพ ในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทองเท่ียวยุคกอนประวัติศาสตร ในจังหวัดอุดรธาน ี
ขอนแกน กาฬสินธุ ทองเท่ียวเชิงกีฬาในพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย ศรีสะเกษ นครราชสีมา ทองเท่ียวธรรมชาติใน
จังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี โดยเพ่ิมนวัตกรรมการบริการทองเท่ียวท่ีมีความหลากหลาย
ตอบสนองกลุมเปาหมาย พัฒนาแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน สงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวเพ่ือใหสามารถ
ทองเท่ียวไดท้ังป รวมท้ังพัฒนาเสนทางการทองเท่ียวท่ีเชื่อมโยงในลักษณะเครือขายเพ่ือกระจายนักทองเท่ียวจากเมือง
หลักไปสูเมืองรอง ชุมชนและทองถ่ิน 
      (๒) พัฒนาเสนทางเช่ือมโยงแหลงทองเท่ียวกับประเทศเพ่ือน
บาน อาทิสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมลานชาง เลย-อุดรธานี-หนองบัวลาภู-หนองคาย-สปป.ลาว โดยเรงพัฒนาเสนทางการ
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ทองเท่ียวแบบเชื่อมโยงพ้ืนท่ีและเชื่อมโยงกิจกรรมการทองเท่ียวระหวางภาคเอกชนกับชุมชนและทองถ่ินท้ังใน
ประเทศและกับประเทศเพ่ือนบานท่ีสอดคลองกับความตองการของนักทองเท่ียว 
     ๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
      (๑) พัฒนาแหลงนาเดิมและแหลงนาธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการกักเก็บ โดยการปรับปรุงอางเก็บนา หนองและฝายท่ีมีอยูเดิม และพัฒนาแหลงนาธรรมชาติให
สามารถเพ่ิมปริมาณการกักเก็บ ในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนลาง ๑ และตอนลาง ๒ ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของภาค 
      (๒) พัฒนาแหลงน้ําใหมในพ้ืนท่ีลุมนาเลย ชี มูล และสราง
แหลงกักเก็บ(แกมลิง) อางเก็บนา ฝาย และแหลงน้ําขนาดเล็กในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีการเกษตร โดยจัดหา
พ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาแหลงน้ํา พัฒนาระบบสงน้ําและการกระจายน้ําใหนําไปใชประโยชนในชวงฤดูแลง รวมท้ังพัฒนาแหลง
น้ําใตดินตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีโดยไมใหเกิดผลกระทบจากดินเค็ม 
     ๕) ฟนฟูทรัพยากรปาไมใหคงความอุดมสมบูรณและรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีตนนาของจังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา โดยกําหนดและ 
ทําเครื่องหมายแนวเขตพ้ืนท่ีปาอนุรักษและพ้ืนท่ีปานอกเขตอนุรักษใหชัดเจน เนนใหประชาชนมีสวนรวมในการฟนฟู 
ปลูกปา และปองกันการบุกรุก เพ่ือรักษาพ้ืนท่ีปาตนนาและปองกันการชะลางพังทลายของดินอนุรักษพ้ืนท่ีชุมนา 
ตลอดจนสงเสริมปาชุมชน เพ่ือใหเกิดการใชประโยชนจากปาไมอยางยั่งยืน 
  ๓.๑.๓ ภาคกลาง : พัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจชั้นนา 
     ๑) เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของฐานอุตสาหกรรมเดิมและ
สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงอนาคตใหเปนฐานรายไดใหม เพ่ือยกระดับฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของ 
ภาคกลางใหเปนศูนยอุตสาหกรรมสีเขียวช้ันนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
      (๑) ยกระดับการพัฒนากลุมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจังหวัด
ปทุมธานีพระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุร ีชลบุร ีและระยองใหเปนกลุมอุตสาหกรรมสาหรับกิจการท่ีใช 
เทคโนโลยีข้ันสูงและอุตสาหกรรมแหงอนาคต อาทิ กลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน กลุมอุตสาหกรรม
เครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและอุปกรณโทรคมนาคม และกลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมีและเคมีภัณฑท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม โดยปรับปรุงมาตรการสนับสนุนในดานตางๆ ไดแก การใหสิทธิประโยชน การพัฒนาคนและเทคโนโลยี 
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การแกไขกฎระเบียบท่ีเปนอุปสรรค และการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือผลักดันใหเกิดการ
ลงทุนในพ้ืนท่ีเปาหมาย 
      (๒) พัฒนากาญจนบุรี - ราชบุรี – เพชรบุรีตอนบนใหเปน
แหลงอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว และกลุมอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม
เช่ือมโยงกับแหลงผลิตในเมียนมา โดยเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกสเพ่ือลดตนทุนในการขนสงสินคารวมท้ัง
ยกระดับคุณภาพสินคาอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีใหมีความทันสมัยและใหไดมาตรฐานสากลไปสูตลาดอาเซียน 
 
     ๒) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินคาเกษตรใหมี
ความทันสมัยและเปนสากล เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหภาคกลางเปนฐานการผลิตอาหารและสินคาเกษตรท่ี 
มีคุณภาพ ปลอดภัย และไดมาตรฐานโลก สนับสนุนการเปนศูนยกลางการผลิตอาหารของประเทศ 
      (๑) รักษาและพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตอาหารของพ้ืนท่ี
จังหวัดชัยนาท สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ราชบุร ีและประจวบคีรีขันธซ่ึงเปนแหลง 



๑๓๐ 
 

ผลิตขาว พืชผัก มะพราว และประมงนาจืดของประเทศ ใหสามารถเปนฐานสงออกอาหารรายใหญของโลก โดยเนน
การผลิตและการแปรรูปท่ีสรางมูลคาเพ่ิม รวมถึงการฟนฟูพ้ืนท่ีเพาะปลูกมะพราว เพ่ือการสงออกสินคาเกษตร
คุณภาพสูงท่ีสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคในตลาดเฉพาะและตลาดระดับบน 
      (๒) พัฒนาธุรกิจการคาขายผลไมจังหวัดระยองดานตะวันออก 
จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุร ีและฉะเชิงเทรา ใหเปนฐานการผลิตและจําหนายผลไมเพ่ือการสงออก โดย 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตควบคูไปกับการรักษาคุณภาพสินคา ตั้งแตข้ันตอนการผลิต การบรรจุหีบหอการแปรรูป 
และการจัดจําหนาย 
      (๓) สงเสริมการเล้ียงปศุสัตว ไดแก โคนม โคเนื้อในจังหวัด
สระบุรีและ ราชบุรี และ สุกร ไก และเปดในจังหวัดราชบุรี นครปฐม ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ใหผลผลิตมีคุณภาพ
และไดมาตรฐานความปลอดภัย สอดคลองกับความตองการของผูบริโภคท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยสงเสริม
ใหเกษตรกรมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัยและพันธุท่ีเหมาะสมรวมท้ังปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการตลาดใหมีประสิทธิภาพ 
      (๔) พัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพดานประมงและเพาะเล้ียงสัตวนา
บริเวณชายฝงรอบอาวไทย ไดแก ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง 
จันทบุร ีและตราด ใหคงความอุดมสมบูรณของทรัพยากรชายฝงทะเลอยางย่ังยืนตอไป โดยเรงรัดการอนุรักษ ฟนฟู 
และการจัดการใชประโยชนทรัพยากรประมงและสิ่งแวดลอมใหเปนระบบเหมาะสม ควบคูไปกับการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพ เชน การสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพ่ีอเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิม การสงเสริมและพัฒนาการประมงพ้ืนบานรวมท้ังการสงเสริมและพัฒนา
ธุรกิจการประมง เปนตน 
     ๓) ปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดานการทองเท่ียวใหมี
คุณภาพและภาพลักษณท่ีไดมาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคกลางใหเปนศูนยรวมการทองเท่ียวของ
เอเชียท่ีมีช่ือเสียงและเปนท่ีรูจักในระดับนานาชาติ 
      (๑) พัฒนาแหลงทองเท่ียวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี 
เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธใหเปนฐานการกระจายรายไดและการสรางงาน โดยยกระดับคุณภาพของธุรกิจบริการ 
ดานการทองเท่ียวใหไดมาตรฐานระดับนานาชาติและเปนท่ีประทับใจของนักทองเท่ียว 
      (๒) ฟนฟูและปรับปรุงการพัฒนาการทองเท่ียวในจังหวัด
นครนายกฉะเชิงเทรา ปราจีนบุร ีจันทบุรีและตราด ใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ เชิงเกษตรเชิงสุขภาพ และ 
การทองเท่ียวโดยชุมชน โดยฟนฟูแหลงทองเท่ียวพรอมท้ังปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก กิจกรรมการทองเท่ียว 
สินคาและบริการดานการทองเท่ียวใหไดมาตรฐานสากล 
      (๓ ) สนั บ สนุ น แล ะส ง เส ริ ม ก า รท อ ง เ ท่ี ย ว ใน จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา อางทอง สิงหบุรี ลพบุรี ชัยนาท และกาญจนบุรีใหเปนศูนยกลางการทองเท่ียวดาน
ประวัติศาสตรวัฒนธรรม และเกษตร โดยปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเท่ียวและกิจกรรมการทองเท่ียว ใหมีคุณคา
และมูลคาเพ่ิม มีความหลากหลาย และเชื่อมโยงการทองเท่ียวในกลุมจังหวัดอยางยั่งยืน 
      (๔) ฟนฟูและอนุรักษการทองเท่ียวในจังหวัดปราจีนบุรีและ
สระแกว ใหเปนแหลงทองเท่ียวอารยธรรมขอม โดยฟนฟูบูรณะโบราณสถานและสินทรัพยทางวัฒนธรรม รวมท้ัง 
ปรับปรุงและอนุรักษสิ่งแวดลอมและควบคุมการใชท่ีดินอยางเหมาะสม เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป 
     ๔) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการนา แกไขปญหาความขัดแยง
ในการใชนาในภาคตะวันออก ระหวางภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การทองเท่ียว และชุมชน โดยปรับปรุงและ 



๑๓๑ 
 

บํารุงรักษาแหลงน้ําเดิม จัดสรรน้ํา และพัฒนาแหลงน้ําเพ่ิมเติม รองรับความตองการใชน้ําท่ีเพ่ิมข้ึนจากการขยายตัว
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนไดอยางพอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมท้ังสงเสริมการทําแหลงเก็บกักน้ําขนาด
เล็กกระจายในพ้ืนท่ีการเกษตรของภาคกลางตอนบนเพ่ือแกไขปญหาภัยแลง 
   ๓.๑.๔ ภาคใต : พัฒนาเปนฐานการสรางรายไดท่ีหลากหลาย 
     ๑) เสริมสรางความเขมแข็งภาคการเกษตรใหเติบโตอยางเต็มศักยภาพ
ของหวงโซคุณคาเพ่ือสรางรายไดใหกับพ้ืนท่ีอยางตอเนื่องและย่ังยืน 
      (๑) รักษาฐานการผลิตยางพาราและปาลมนามันในพ้ืนท่ี
ภาคใตใหเกิดความเขมแข็งและย่ังยืน โดยสงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยีการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต
ยางพาราและปาลมน้ํามัน รวมท้ังการวิจัยการแปรรูปเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑยางพาราและปาลมน้ํามัน
ตลอดจนสงเสริมใหเกษตรกรรายยอยปรับระบบการผลิตใหสามารถพ่ึงพาตนเองได อาทิ เกษตรผสมผสานเกษตร
ทฤษฎีใหม เพ่ือใหภาคใตเปนแหลงผลิตผลิตภัณฑยางพาราและปาลมน้ํามันท่ีสําคัญของประเทศสามารถยกระดับ
รายไดและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคายางพาราและปาลมนามัน 
      (๒) พัฒนาและสงเสริมพืชผลท่ีเปนอัตลักษณของภาคใต อาทิ 
มะพราว กลวยหอม มังคุด ทุเรียน ใหมีคุณภาพมาตรฐานเพ่ือการสงออก โดยการปรับปรุงเทคโนโลยีระบบการผลิต 
การเก็บเก่ียว และการเก็บรักษาผลผลิตภายหลังการเก็บเก่ียว รวมท้ังสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิต
และการแปรรูปผลผลิตเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหเปนผลิตภัณฑอาหารเสริม เวชภัณฑยาและเครื่องสําอางท่ีไดมาตรฐาน
และเปนท่ียอมรับในตลาดโลก 
      (๓) พัฒนาพ้ืนท่ี ท่ี มีศักยภาพและความพรอมโครงสราง
พ้ืนฐานการคมนาคมขนสงใหเปนฐานอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร โดยพัฒนาและสงเสริมการลงทุนจัดตั้ง
ศูนยกลางอุตสาหกรรมแปรรูปปาลมนามันครบวงจรและศูนยกลางการผลิตไบโอดีเซลในพ้ืนท่ีจังหวัดกระบี่และ 
สุราษฎรธานี รวมท้ังศูนยกลางอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราครบวงจรในรูปแบบเมืองยางในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา 
      (๔) ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเล้ียงกุงและสัตวนาชายฝง
ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และปตตานีใหเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เพ่ือใหภาคใตเปน
แหลงผลิตภัณฑอาหารทะเลท่ีไดมาตรฐานสากล โดยสนับสนุนและสงเสริมใหมีการพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการ 
ฟารม รวมถึงกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ มีสุขอนามัยท่ีไดมาตรฐานและเปนไปตามกฎและกติกาสากล 
การพัฒนาระบบตลาด รวมท้ังสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑอาหารทะเลเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมทางการตลาดและเปน
แหลงสรางรายไดใหกับพ้ืนท่ีอยางยั่งยืน 
      (๕) สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตโคเนื้อ
ศรีวิชัยในกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย (ชุมพร สุราษฎรธาน ีนครศรีธรรมราช และพัทลุง) ใหเปนฐานการผลิตโค
เนื้อท่ีมีเนื้อคุณภาพสูงและไดมาตรฐาน โดยการพัฒนาปรับปรุงพันธุ การขยายการเพาะเลี้ยง การกําหนดมาตรฐาน 
และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ เพ่ือรองรับตลาดแหลงทองเท่ียวของภาคและใหเปนสินคาสงออกสําคัญของพ้ืนท่ี 
     ๒) ยกระดับรายไดจากการทองเท่ียวใหเติบโตอยางตอเนื่อง และ
กระจายรายไดจากการทองเท่ียวสูพ้ืนท่ีเช่ือมโยงรวมท้ังชุมชนและทองถิ่นอยางท่ัวถึง 
      (๑) สนับสนุนใหจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบ่ี และอําเภอเกาะ 
สมุย จังหวัดสุราษฎรธานี เปนแหลงสรางรายไดจากการทองเท่ียวท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ท่ีคํานึงถึงขีด
ความสามารถในการรองรับไดของพ้ืนท่ี โดยสงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของสรางคุณคาหวงโซธุรกิจ
บริการทองเท่ียวเพ่ือใหเกิดการทองเท่ียวโดยเนนคุณภาพและมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมท้ังพัฒนาธุรกิจทองเท่ียวทาง 



๑๓๒ 
 

ทะเลดวยเรือสําราญในพ้ืนท่ีจังหวัดกระบี่และอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ควบคูกับการพัฒนาระบบบริการ

พ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกท่ีมีคุณภาพอยางเพียงพอ รวมถึงมีระบบรักษาความปลอดภัยไดมาตรฐานสากล

เพ่ือใหสามารถรองรับนักทองเท่ียวกลุมใหม และทําใหภาคใตเปนเปาหมายการเดินทางของกลุมนักทองเท่ียวท่ี

เดินทางโดยเรือสําราญ 

      (๒) สงเสริมและพัฒนาการเช่ือมโยงการทองเท่ียวระหวาง
แหลงทองเท่ียวระดับนานาชาติในพ้ืนท่ีภาคใตฝงอันดามันและอาวไทย และแหลงทองเท่ียวบนบกบริเวณพ้ืนท่ี
ตอนในท่ีมีศักยภาพสูงแหงใหมในจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย โดยสนับสนนุการพัฒนาแหลงทองเท่ียวบนบกในบริเวณ 
พ้ืนท่ีตอนในท่ีมีศักยภาพสูงแหงใหมในจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย อาทิ อางเก็บน้ําเข่ือนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎรธานี 
อุทยานแหงชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมท้ังแหลงทองเท่ียวชุมชนท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ เพ่ือใหเปนเสนทาง
โครงขายการทองเท่ียว และกลุมพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียว เชื่อมโยงกับแหลงทองเท่ียวเดิมท่ีมีชื่อเสียงในจังหวัดภูเก็ต พังงา 
กระบี่ และเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเตา ในจังหวัดสุราษฎรธานี และแหลงทองเท่ียวทะเลชุมพร ชายทะเลสิชลและ
ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
      (๓) สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชุมพร สุราษฎรธานี พัทลุง ระนอง ตรัง และสตูล โดยสนับสนุนใหเกิดการพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวชุมชนท่ี 
หลากหลายและสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ีโดยชุมชนมีสวนรวมในการจัดการทองเท่ียวชุมชนอยางเขมแข็ง 
รวมท้ังสรางเครือขายใหทองเท่ียวชุมชนเชื่อมโยงกับผูประกอบการทองเท่ียวรายใหญเพ่ือเปนแหลงสรางอาชีพใหม
และกระจายรายไดสูทองถ่ินและชุมชน 
      (๔) พัฒนาเมืองทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม
ใหกับภาค โดยยกระดับจังหวัดระนองใหเปนเมืองทองเท่ียวเชิงสุขภาพและสปาจังหวัดชุมพรเปนเมืองทองเท่ียวเชิง
เกษตรและจังหวัดนครศรีธรรมราชเปนเมืองมรดกโลกและแหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรอารยธรรมศรีวิชัย โดย
การปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเท่ียวโครงสรางพ้ืนฐานและสงอานวยความสะดวกดานการทองเท่ียวการพัฒนา
ธุรกิจและบริการดานการทองเท่ียวใหเกิดความหลากหลายและมีมาตรฐานระดับสากล รวมท้ังการสงเสริมและพัฒนา
ดานการตลาดและการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือดึงดูดและสรางความประทับใจใหแกนักทองเท่ียวท้ังไทย
และตางประเทศ และสามารถพัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจท่ีสรางรายไดและกระจายรายไดใหกับทองถ่ินและชุมชนได
อยางยั่งยืน 
     ๓) พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใตใหเปนพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
เฉพาะ โดยนํารองใน ๓ อําเภอ ไดแก เบตง หนองจิก และสุไหง-โกลก ใหเกิดผลเปนรูปธรรมแลวจึงขยายผลไปพ้ืนท่ี 
ใกลเคียง ดวยการใหสิทธิประโยชนดานภาษีและไมใชภาษีในระดับท่ีสูงกวาพ้ืนท่ีอ่ืน เพ่ิมประสิทธิภาพของการอํานวย
ความสะดวก การอนุมัติอนุญาตในพ้ืนท่ีใหไดมาตรฐานสากล พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงภายในพ้ืนท่ีและกับ
ประเทศมาเลเซีย พัฒนาเมืองใหพรอมรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีจะขยายตัวข้ึนสรางความรวมมือใน
ลักษณะประชารัฐ ควบคูกับการจัดทาแผนปฏิบัติดานความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เพ่ือสราง
ความเชื่อม่ันใหกับนักลงทุนภายนอกท้ังในประเทศและตางประเทศ 
     ๔ ) วางระบบป อ งกัน และแก ไขปญ หาความ เส่ื อม โทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศใหเกิดความย่ังยืนในพ้ืนท่ีท่ีเปนแหลงตนนา
ของภาค ไดแก จังหวัดสุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา และนราธิวาส และพ้ืนท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝงจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา โดยการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของ 
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ทุกภาคสวนในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีปาตนน้ํา การใชระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษและการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางจริงจังการบังคับใชกฎหมาย
ดานสิ่งแวดลอมและผังเมืองอยางเครงครัด โดยเฉพาะการควบคุมกิจกรรมบริเวณชายฝงทะเลเพ่ือลดการเปลี่ยนแปลง
สภาพพ้ืนท่ีท่ีจะสงผลกระทบตอการกัดเซาะชายฝงในระยะยาว 
 

 ๓.๒ การพัฒนาเมือง 
    ๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนาหลัก พัฒนาเมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนา
อยูสาหรับคนทุกกลุมในสังคม โดยมีความปลอดภัย สิ่งแวดลอมดี เศรษฐกิจดี เดินทางสะดวก ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการมีคุณภาพและท่ัวถึง และเนนความสอดคลองกับอัตลักษณ ความหลากหลาย และศักยภาพของเมือง 
บนพ้ืนฐานการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม 
     ๑) พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู 
เพ่ือการใชงานของคนทุกกลุมในสังคมอยางเทาเทียม เอ้ือตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอยางมีสมดุล 
จัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการท่ีมีคุณภาพและเพียงพอตอความตองการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจ
ในเมือง จัดระบบบริการสังคมท่ีไดมาตรฐานรวมท้ังท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดนอย ใหความสําคัญตอการผังเมือง การ
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และการดูแลความปลอดภัยของประชาชนท้ังจากอุบัติภัย อาชญากรรมและการจราจร 
     ๒) สงเสริมการจัดการส่ิงแวดลอมเมืองอยางมีบูรณาการภายใตการมี
สวนรวมของสวนกลาง สวนทองถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ใชแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอยางครบ
วงจรปรบัปรุงการรวบรวมขยะ การคัดแยก การนํากลับมาใชประโยชน และจัดตั้งสถานท่ีจัดการขยะมูลฝอยรวมกัน 
ระหวางชุมชน ตลอดจนรณรงคการใชน้ําอยางประหยัดเพ่ือชวยลดมลพิษทางน้ํา และเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน
ในเขตเมือง 
     ๓) พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง เพ่ือบรรเทาปญหาจราจร
และใหประชาชนเขาถึงบริการระบบขนสงสาธารณะซ่ึงมีตนทุนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยใหความสําคัญ 
ตอระบบรถประจาทาง ระบบทางจักรยาน ทางเทา และการพัฒนาสถานีขนสงสาธารณะในเขตเมือง ภายใตหลักการ
สงเสริมความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของคนทุกชวงวัยและผูพิการ รวมท้ังสงเสริมความเชื่อมโยงระหวางเมือง
และชนบท 
     ๔) รักษาอัตลักษณของเมืองและสรางคุณคาของทรัพยากรเพ่ือกระจาย
รายไดใหคนในทองถิ่น โดยใหความสําคัญตอการอนุรักษ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม สถาปตยกรรมพ้ืนบาน และ 
เมืองเกา ตลอดจนใชเศรษฐกิจดิจิทัลตอยอดการพัฒนาเมือง ควบคูกับการสงเสริมการเรียนรูของชุมชน และการสราง 
“แบรนด” หรือเอกลักษณของเมือง เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเมืองอยางมีคุณคาท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
     ๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง โดยรวมองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขตเมืองใหมีขนาดท่ีเหมาะสม เสริมสรางขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและความ 
รวมมือระหวางกัน เพ่ือใหบริหารจัดการเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสวนรวมในการ
วางแผน การพัฒนาเมือง การจัดทาผังเมืองและการบังคับใช อีกท้ังเพ่ิมบทบาทของหนวยงานสวนกลางในการ
สนับสนุนการพัฒนาเมืองท้ังดานเทคนิคและการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงเปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามีสวนรวมใน
การพัฒนาในรูปแบบการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP)และนําขอมูล
สารสนเทศมาใชในการวางแผนพัฒนาเมือง 
   ๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนาเมืองสําคัญ 
    ๑) สงเสริมกรุงเทพฯ ใหเปนเมืองศูนยกลางการติดตอธุรกิจระหวางประเทศ 
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รวมท้ังเปนศูนยกลางการศึกษา การบริการดานการแพทยและสุขภาพระดับนานาชาติ ท่ีพรอมดวยส่ิงอํานวย
ความสะดวกเทคโนโลยีในการส่ือสารและระบบคมนาคมมาตรฐานสูง โดยปรับปรุงและจัดใหมีศูนยการขนสงในเขต
เมือง อาทิ บางซ่ือ จัดระเบียบการใชประโยชนท่ีดิน จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริการทางสังคม
และท่ีอยูอาศัย ใหสอดคลองกับความตองการของประชากรเมืองท่ีเพ่ิมข้ึนรวมท้ังแกไขปญหาจราจร ขยะ น้ําเสีย น้ํา
ทวม และมลภาวะทางอากาศ ตลอดจนการจัดทัศนียภาพของเมืองใหสวยงาม มีพ้ืนท่ีสีเขียวและสวนสาธารณะ 
    ๒) พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และ
สมุทรสาคร) ใหเปนเมืองศูนยกลางการบริการธุรกิจและการพาณิชยศูนยกลางการขนสงและโลจิสติกสศูนยบริการ
ดานสุขภาพและการศึกษาและเมืองท่ีอยูอาศัย โดยประสานการวางระบบโครงขายโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบขนสง
มวลชนสาธารณะ และบริการทางสังคม กับมาตรการทางผังเมือง ในการชี้นําใหการขยายตัวของเมืองเปนไปอยางมี
แบบแผนและเหมาะสม รวมท้ังการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองใหเอ้ือตอการอยูอาศัย การเดินทางและการขนสง
โดยสะดวกและปลอดภัย โดยเฉพาะการปองกันน้ําทวม-น้ําเสีย พรอมท้ังการจัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือเปนปอดและ
สถานท่ีพักผอนหยอนใจของชุมชนเพ่ิมข้ึน รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกิจกรรมตางๆท้ังการทองเท่ียว 
อุตสาหกรรม ธุรกิจการคา การคมนาคมขนสง และการเพ่ิมข้ึนของประชากรเมือง 
    ๓) พัฒนาเมืองเชียงใหมและเมืองพิษณุโลกใหเปนศูนยกลางการคา การบริการ 
ธุรกิจสุขภาพ การศึกษา และธุรกิจดานดิจิทัล โดยการปรับปรุงโครงขายเสนทางคมนาคมท้ังสายหลักสายรอง การ
พัฒนาระบบขนสงสาธารณะและการขนสงหลายรูปแบบเพ่ือการเชื่อมโยงระหวางเมืองและพ้ืนท่ีโดยรอบ รวมถึงการ
พัฒนาเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพสูงเพ่ือรองรับ“สังคมดิจิทัล” และการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเมืองอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน 
    ๔) พัฒนาเมืองขอนแกนและเมืองนครราชสีมาใหเปนเมืองศูนยกลาง การคา 
การลงทุนการบริการสุขภาพและศูนยกลางการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับระบบ
โครงสรางพ้ืนฐานหลักท่ีเชื่อมโยงระหวางภาค สงเสริมระบบขนสงสาธารณะในเมืองใหเชื่อมโยงระหวางเมืองและ
ระบบขนสงอ่ืนๆ และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ 
    ๕) พัฒนาเมืองภูเก็ตและเมืองหาดใหญใหเปนเมืองนาอยูและเอ้ือตอการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมท้ังการเปล่ียนแปลงของสังคมและส่ิงแวดลอม โดยการสนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบ
ขนสงสาธารณะ โครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัย รวมท้ังการพัฒนาท่ีอยูอาศัยท่ี
เพียงพอ ตลอดจนมีระบบบริหารจัดการขยะท่ีเหมาะสม 
    ๖) พัฒนาพ้ืนท่ีรอบสถานีขนสงระบบรางในเมืองท่ีมีศักยภาพท่ีสําคัญ อาทิ 
เมืองอยุธยา เมืองนครสวรรค เมืองขอนแกน และเมืองทุงสง และบริเวณเมืองชายแดนท่ีมีศักยภาพ รวมท้ังบริเวณใกล
พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ เมืองเบตง เมืองสะเดา เมืองพุนารอน เมืองอรัญประเทศ เมืองนครพนม เมือง
หนองคาย เมืองเชียงของ โดยสนับสนุนใหมีการจัดทาโครงการนารองท่ีใชแนวทางการจัดรูปท่ีดิน การผังเมืองควบคู
กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน 
 ๓.๓ การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
 

  ๓.๓.๑ พ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก พัฒนาฟนฟูพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกใหเปน
ฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศท่ีขยายตัวอยางมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี 
บนพ้ืนฐานการมีสวนรวมและไดรับการยอมรับจากชุมชน มีโครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสง ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ บริการสังคม และการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง สามารถสนับสนุนการดารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพของประชาชน ควบคูกับการพัฒนาภาคการผลิตตางๆ ไดอยางเก้ือกูลและยั่งยืน 
 



๑๓๕ 
 

แนวทางการพัฒนา 
 

  ๑) เรงรัดการแกปญหามลพิษและส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม โดยเฉพาะการกํากับดูแลตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมใหดาเนินการตามระเบียบ กฎหมาย และ
มาตรฐานสิ่งแวดลอมอยางเขมงวดและตอเนื่อง สงเสริมใหภาคประชาชนสถาบันการศึกษาและองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม พัฒนาและเชื่อมโยงระบบขอมูลและระบบ
ติดตามเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับประชาชนและลดความ
ขัดแยงระหวางอุตสาหกรรมและชุมชน 
  ๒) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม ท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และ
สอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี โดยการสนับสนุนอุตสาหกรรมใหปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและสงเสริม
อุตสาหกรรมอนาคตท่ีใชเทคโนโลยีทันสมัย เพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน ลดการปลอยมลพิษจาก
แหลงกําเนิด ลดการรั่วซึมของสารอินทรียระเหยงาย โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีมาบตาพุด และใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังสงเสริมใหขยายพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือควบคุมผลกระทบสิ่งแวดลอม 
สนับสนุนการพัฒนากลุมอุตสาหกรรมท่ีมีกระบวนการผลิตเชื่อมโยงกันเพ่ือลดของเสียใหเหลือนอยท่ีสุด ดวยมาตรการ
สงเสริมการลงทุนใหม การอํานวยความสะดวกของภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ การจัดการผังเมืองและการบังคับใช การ
จัดตั้งกองทุนในพ้ืนท่ีของภาคอุตสาหกรรมรวมกับชุมชนในทองถ่ิน ตลอดจนเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน
และสวนทองถ่ินเพ่ือสรางสมดุลของการพัฒนา 
  ๓) เพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียวทางทะเลเช่ือมโยงอาวไทยฝงตะวันออกและตะวันตก เพ่ือเพ่ิม
โอกาสใหนักทองเท่ียวคุณภาพมีจานวนมากข้ึน โดยพัฒนาทาเรือเฟอรรี่และทาเรือสาราญท่ีทันสมัยไดมาตรฐานสากล 
มีความปลอดภัยในการเดินทางและขนสงสินคาและเชื่อมตอกับระบบรถไฟ ระบบขนสงทางบกและทางอากาศ 
  ๔) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมท่ีไดมาตรฐานเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชน และรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ขยายขีดความสามารถของ
โครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสงทุกรูปแบบ ใหบูรณาการและเชื่อมโยงกันท้ังระบบ ไดแก ทาอากาศยานท้ัง ๓ แหง คือ
สุวรรณภูมิ ดอนเมืองและอูตะเภา เชื่อมโยงการคมนาคมขนสงท้ังทางบก ทางราง ทางเรือและอากาศ เพ่ือสนับสนุน
การดาเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ีท่ีเพ่ิมข้ึนและเชื่อมโยงสู พ้ืนท่ีโดยรอบและตลาดโลก พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โครงขายน้ํา (น้ําดิบ น้ําประปา) ระบบไฟฟา เทคโนโลยี สารสนเทศ การจัดการสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะ
ขยะ น้ําเสีย และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาดานอาชีวศึกษาวิศวกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือผลิตบุคลากรเฉพาะทางให
สอดคลองกับความตองการของกิจกรรมเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีอยางเหมาะสม และยกระดับบริการสาธารณสุขท้ังในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 
  ๕) กระจายผลประโยชนจากการพัฒนาใหแกประชาชนในพ้ืนท่ี โดยสงเสริมการเชื่อมโยงภาค
เศรษฐกิจหลักกับเศรษฐกิจชุมชนในทุกภาคการผลิตท้ังในภาคอุตสาหกรรม บริการ และการทองเท่ียว วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจเพ่ือสังคม 
  ๓.๓.๒ พ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเปนประตู
เศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืนและเกิดผลท่ีเปนรูปธรรม ในพ้ืนท่ีเปาหมายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ๑๐ พ้ืนท่ี ไดแก ตาก สระแกว สงขลา หนองคาย นครพนม มุกดาหาร ตราด 
กาญจนบรุี เชียงรายและนราธิวาส 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 
 

แนวทางการพัฒนา 
 

 ๑) สงเสริมและอานวยความสะดวกการลงทุนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยใหสิทธิ
ประโยชนท้ังดานภาษีและมิใชภาษีในระดับเหมาะสมเพ่ือจูงใจใหเกิดการลงทุนจากท้ังนักลงทุนไทยและตางประเทศ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการของศูนยบริการเบ็ดเสร็จ โดยเฉพาะการใหมีอํานาจในการอนุมัติ อนุญาตแบบ
เบ็ดเสร็จในพ้ืนท่ี กําหนดการใชประโยชนพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับกิจกรรมเปาหมายและกิจกรรมท่ีเก่ียวของ พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานสนับสนุนการลงทุน และพัฒนาดานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการอํานวยความสะดวกในการผานแดน รวมท้ัง
พัฒนาเมืองชายแดนใหสามารถรองรับการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและการขยายตัวของเมือง 
 ๒) สนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและสอดคลองกับ
ศักยภาพของพ้ืนท่ี โดยพัฒนากิจกรรมดานการผลิต การคา โลจิสติกสการบริการ และการทองเท่ียวใหสอดรับกับ
ความไดเปรียบของแตละพ้ืนท่ีท้ังในดานท่ีตั้ง ทรัพยากร อัตลักษณและวัฒนธรรม และโอกาสจากประเทศเพ่ือนบาน 
ควบคูกับการพัฒนาฝมือแรงงาน และการใชเทคโนโลยีระดับสูงรวมกับการวิจัยและพัฒนาเพ่ือตอยอด และยกระดับ
มาตรฐานการผลิตและการบริการ 
 ๓) สงเสริมใหภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวของเขามามีสวนรวมและไดรับประโยชนจากการ
พัฒนา โดยเนนการเสริมสรางขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการในพ้ืนท่ี พัฒนาทรัพยากรมนุษย
และชุมชนใหสามารถใชประโยชนจากการพัฒนา สงเสริมการมีสวนรวมของ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และ
ภาครัฐท้ังสวนกลางและสวนทองถ่ินในกระบวนการพัฒนารวมท้ังพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานสังคมเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนและรองรับการเติบโตของพ้ืนท่ี 
 ๔) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภายใต
กระบวนการมีสวนรวม โดยใหความสําคัญกับการอนุรักษและพ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ การแกปญหาขยะมูลฝอยโดย “การลดใช ใชซํ้า และแปรรูป นํากลับมาใชใหม” 
รวมท้ังการจัดต้ังศูนยจัดการขยะมูลฝอยรวมกันระหวางชุมชน และการจัดการนาเสีย ตลอดจนการกําหนดมาตรการ
ควบคุมผลกระทบจากการดําเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดนท่ีอาจมีตอพ้ืนท่ีรอบนอก 
 ๕) บริหารจัดการดานสาธารณสุข แรงงาน และความม่ันคง โดยพัฒนาระบบสาธารณสุขชายแดนเพ่ือให
ประชากรมีสุขภาพดีถวนหนา มีระบบรักษาโรค ระบบสงตอ ระบบสงเสริมสุขภาพเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค ท่ีมี
ประสิทธิภาพ เชื่อมโยงระบบจางงานแรงงานตางดาว-การประกันสุขภาพ-การเขาเมือง เปนภารกิจรวมภายใต
ศูนยบริการเบ็ดเสร็จดานแรงงาน จัดระบบบัตรผานแดนหรือบัตรประจาตัวของแรงงานตางดาวในแบบอิเล็กทรอนิกส 
โดยใหมีรูปและลายพิมพนิ้วมือเพ่ือสะดวกตอการเชื่อมโยงและตรวจสอบขอมูลบุคคลกับระบบในสวนกลาง จัด
มาตรการและระบบสื่อสารเพ่ือดูแลความม่ันคงและรักษาความปลอดภัยของพ้ืนท่ี 
 

๔. แผนรองรับ 
 

 ๔.๑ การพัฒนาภาคและเมืองมีแผนรองรับการดาเนินงานท่ีสําคัญ คือ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุม
จังหวัด 
 ๔.๒ การพัฒนาพ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักมีแผนรองรับการดาเนินงาน อาทิ  
  ๑) แผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการขนสงในพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออก และ  
  ๒) แผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ จ.ระยอง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 ๔.๓ การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีแผนรองรับการดําเนินงาน ไดแก 
  ๑) แผนบูรณาการงบประมาณเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
  ๒) แผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและดานศุลกากร 



๑๓๗ 
 

  ๓) แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม  
  ๔) แผนบริหารจัดการแรงงาน และ  
  ๕) แผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

๕. แผนงานและโครงการสําคัญ 
 

 ภาคเหนือ 
 

  ๕.๑ โครงการพัฒนากลุมทองเท่ียวอารยธรรมลานนาสูการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค 
   ๕.๑.๑ สาระสําคัญ ยกระดับกิจกรรมการทองเท่ียวของกลุมทองเท่ียวอารยธรรมลานนา 
ใหมีอัตลักษณและความยั่งยืน รวมท้ังการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑและบริการการทองเท่ียวโดยใชอัตลักษณ
และภูมิปญญาลานนาสูสินคาและบริการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค 
   ๕.๑.๒ หนวยงานดําเนินการหลัก กรมการทองเท่ียว กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา และ 
สานักงานการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ภาคเหนือ) และสานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัด 
   ๔.๑.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

  ๕.๒ โครงการสงเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือตอนลาง 
   ๕.๒.๑ สาระสําคัญ พัฒนาระบบการผลิตสินคาเกษตรท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัยและได
มาตรฐานของภาคเหนือตอนลางเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาเกษตรและเพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกร 
   ๕.๒.๒ หนวยงานดําเนินการหลัก กรมสงเสริมการเกษตร กรมพัฒนาท่ีดิน และสํานักงาน 
เกษตรจังหวัด 
   ๕.๒.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

  ๕.๓ โครงการบริหารจัดการวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเพ่ือปองกันปญหาหมอกควันใน
ภาคเหนือ 
   ๕.๓.๑ สาระสําคัญ พัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเพ่ือปองกัน
ปญหาหมอกควันในภาคเหนือท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเกษตรกรสามารถนําไปปฏิบัติและเพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกร 
   ๕.๓.๒ หนวยงานดําเนินการหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
   ๕.๓.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

  ๕.๔ โครงการขับเคล่ือนเกษตรอินทรียและพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปสินคาเกษตรในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
   ๕.๔.๑ สาระสําคัญ พัฒนาหวงโซเกษตรอินทรีย ยกระดับการตรวจรับรองเกษตรอินทรยี 
ไทยใหเทาเทียมและเปนท่ียอมรับของตลาดตางประเทศ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหมๆใหตอบสนอง
ตลาดสินคาเพ่ือสุขภาพและการสงออก 
 
   ๕.๔.๒ หนวยงานดําเนินการหลัก กรมสงเสริมการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
   ๕.๔.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

 ๕.๕ โครงการบริหารจัดการนําแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 



๑๓๘ 
 

   ๕.๕.๑ สาระสําคัญ เพ่ิมปริมาณการกักเก็บในแหลงน้ําเดิมและแหลงน้ําธรรมชาติ พัฒนา 
แหลงน้ําใหมในพ้ืนท่ีลุมน้ําเลย ช ีมูล สรางแหลงกักเก็บ (แกมลิง) ขนาดเล็กในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม ฟนฟูทรัพยากรปาไม
ใหคงความอุดมสมบูรณ เนนการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรในพ้ืนท่ีของตนเอง 
   ๕.๕.๒ หนวยงานดําเนินการหลัก กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   ๔.๕.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

ภาคกลาง 
 

 ๕.๖ โครงการยกระดับกิจกรรมและบริการดานการทองเท่ียวชายทะเลนานาชาติภาคกลาง 
   ๕.๖.๑ สาระสําคัญ ฟนฟูแหลงทองเท่ียว พรอมท้ังปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกกิจกรรม
การทองเท่ียว สินคาและบริการดานการทองเท่ียว ใหเพียงพอและไดมาตรฐานในระดับนานาชาติ 
   ๕.๖.๒ หนวยงานดําเนินการหลัก กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา และการทองเท่ียวแหง 
ประเทศไทย 
   ๕.๖.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

 ๕.๗ โครงการยกระดับคุณภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานและปลอดภัย 
   ๕.๗.๑ สาระสําคัญ พัฒนาระบบการผลิตสินคาเกษตรท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย และได
มาตรฐานสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัยและพันธุท่ีเหมาะสม ตลอดจนการแปรรูป
ใหมีความหลากหลาย เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมท้ังปรับปรุง 
ระบบการบริหารจัดการตลาดใหมีประสิทธิภาพ 
   ๕.๗.๒ หนวยงานดําเนินการหลัก กรมสงเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตร
และสหกรณ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
   ๕.๗.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

 ๕.๘ โครงการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลภาคกลางแบบมีสวนรวม 
   ๕.๘.๑ สาระสําคัญ สรางความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการบริหารจัดการเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง รวมท้ังการฟนฟู
ทรัพยากรชายฝงทะเลอยางยั่งยืน 
   ๕.๘.๒ หนวยงานดําเนินการหลัก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวง 
มหาดไทย และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   ๕.๘.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
ภาคใต 
 

 ๕.๙ โครงการพัฒนาและสงเสริมการผลิตผลิตภัณฑยางพาราภาคใต 
   ๕.๙.๑ สาระสําคัญ  พัฒนาและสงเสริมการผลิตผลิตภัณฑยางพาราให มีรูปแบบท่ี
หลากหลาย มีมูลคาเพ่ิมสูง และตรงกับความตองการของตลาด เพ่ือสรางรายไดใหกับเกษตรกรและผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราอยางยั่งยืน 
   ๕.๙.๒ หนวยงานดําเนินการหลัก กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีสถาบนัการศึกษา และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
   ๕.๙.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 



๑๓๙ 
 

 ๕.๑๐ โครงการเพ่ิมผลผลิตปาลมนามันและพ้ืนเกษตรในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
   ๕.๑๐.๑ สาระสําคัญ พัฒนาและสงเสริมการการขยายพ้ืนท่ีปลูก ตลอดจนใหความรูดาน 
เทคโนโลยีการผลิตใหกับเกษตรกร เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตปาลมนามันและพืชเกษตรเพ่ือเปน
วัตถุดิบ สามารถตอบสนองความตองการการลงทุนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
   ๕.๑๐.๒ หนวยงานดําเนินการหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงมหาดไทย 
   ๕.๑๐.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

 ๕.๑๑ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตโคเนื้อศรีวิชัยภาคใตฝงอาวไทย 
   ๕.๑๑.๑ สาระสําคัญ สงเสริมและพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑโคเนื้อศรีวิชัยซ่ึงเปนสายพันธุ 
ประจําถ่ินภาคใตฝงอาวไทยใหมีคุณภาพสูง เพ่ือรองรับตลาดแหลงทองเท่ียวของภาคและใหเปนสินคาสงออกสําคัญ
ของพ้ืนท่ี โดยการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ ตั้งแตเริ่มเพาะเลี้ยงจนถึงกระบวนการแปรรูปและจัดจําหนาย 
พรอมท้ังกําหนดมาตรฐานคุณภาพแหลงผลิตภัณฑ (Geographical Indication: GI) ใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล 
   ๕.๑๑.๒ หนวยงานดําเนินการหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี กระทรวงพาณิชย สถาบันการศึกษา/วิจัย คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแกไขปญหาทาง
เศรษฐกิจ (คณะกรรมการ กรอ.) กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 
   ๕.๑๑.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินงาน ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

  ๕.๑๒ โครงการพัฒนาเมืองมรดกโลกและแหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรอารยธรรมศรีวิชัย
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   ๕.๑๒.๑ สาระสําคัญ บูรณะโบราณสถานพระบรมธาตุมหาวรวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร รวมท้ังปรับสภาพภูมิทัศนเมืองนครศรีธรรมราชใหสอดรับกับ
การพัฒนาเปนเมืองมรดกโลกและแหลงทองเท่ียวเชิงประวิติศาสตรอารยธรรมศรีวิชัยเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวท้ังไทย
และตางประเทศและสามารถสรางรายไดเพ่ิมข้ึนใหกับพ้ืนท่ี 
   ๕.๑๒.๒ หนวยงานดําเนินการหลัก กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม กรมการทองเท่ียว 
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย 
   ๕.๑๒.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินงาน ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

  ๕.๑๓ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะเล้ียงกุงและสัตวนาชายฝงท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
   ๕.๑๓.๑  สาระสําคัญ  พัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการฟารม เพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตใหถูกสุขอนามัยท่ีไดมาตรฐานและเปนไปตามกฎและกติกาสากล พัฒนาระบบตลาด รวมท้ังสงเสริม
การแปรรูปผลิตภัณฑอาหารทะเลเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมทางการตลาดและเปนแหลงสรางรายไดใหกับพ้ืนท่ี 
   ๕.๑๓.๒  หนวยงานดําเนินการหลัก กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
สถาบนัการศึกษา 
   ๕.๑๓.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินงาน ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
  ๕.๑๔ โครงการสงเสริมการทองเท่ียวเช่ือมโยงภาคใตฝงอันดามัน อาวไทย และแหลงทองเท่ียว 
ตอนในท่ีมีศักยภาพ 
   ๕.๑๔.๑ สาระสําคัญ พัฒนาแหลงทองเท่ียวบนบกบริเวณพ้ืนท่ีตอนในและแหลงทองเท่ียว 
ชุมชนท่ีมีศักยภาพ เพ่ือใหเปนเสนทางโครงขายการทองเท่ียวและกลุมพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียวเชื่อมโยงกับแหลงทองเท่ียว
เดิมท่ีมีชื่อเสียงในจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเตา ในจังหวัดสุราษฎรธานี และแหลง
ทองเท่ียวทะเลชุมพร ชายทะเลสิชลและขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 



๑๔๐ 
 

   ๕.๑๔.๒ หนวยงานดําเนินการหลัก กรมการทองเท่ียว กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
   ๕.๑๔.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินงาน ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

  ๕.๑๕ โครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
   ๕.๑๕.๑ สาระสําคัญ พัฒนาเพ่ือยกระดับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ โดยใชประโยชนจาก 
ทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปญหาทองถ่ิน ดวยการฟนฟูแหลงทองเท่ียว ปรับปรุงภูมิสถาปตย โครงสรางพ้ืนฐาน 
และสิ่งอานวยความสะดวก ในแหลงทองเท่ียวธรรมชาติ วัฒนธรรม และชุมชน ตลอดจนพัฒนาความรูและคุณภาพ
การใหบริการใหสามารถตอบสนองรูปแบบการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   ๕.๑๕.๒ หนวยงานดําเนินการหลัก กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงมหาดไทย 
   ๕.๑๕.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

  ๕.๑๖ โครงการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลภาคใตแบบมีสวนรวม 
   ๕.๑๖.๑ สาระสําคัญ สรางความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการบริหารจัดการเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง รวมท้ังการฟนฟู
ทรัพยากรชายฝงทะเลอยางยั่งยืน 
   ๕.๑๖.๒ หนวยงานดําเนินการหลัก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กระทรวง มหาดไทย และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   ๕.๑๖.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

พ้ืนท่ีเมือง 
 

  ๕.๑๗ โครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอมเมือง 
   ๕.๑๗.๑ สาระสําคัญ การจัดสภาพแวดลอมเมืองใหนาอยูเอ้ือตอคนทุกกลุม การจัดบริการ 
ทางสังคม การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง การจัดการขยะมูลฝอยและนาเสีย การจัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียว การ
กําหนดมาตรการทางผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ และการจัดระบบความปลอดภัยของประชาชนท้ังจากอาชญากรรม 
อุบัติภัย และการจราจร 
   ๕.๑๗.๒ หนวยงานดําเนินการหลัก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครอง 
ทองถ่ิน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมการปกครอง จังหวัด สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม สานักงานนโยบายและแผนการจราจรและขนสง 
กรมการขนสงทางบก กรมอนามัย 
   ๕.๑๗.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
พ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก 
 

  ๕.๑๘ โครงการติดตามตรวจสอบและแกไขปญหาสารอินทรียระเหยงายในพ้ืนท่ีมาบตาพุดและ
บริเวณใกลเคียง จังหวัดระยอง 
   ๕.๑๘.๑ สาระสําคัญ ติดตามตรวจสอบและแกไขปญหาสารอินทรียระเหยงายจากโรงงาน
ในกลุมนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
   ๕.๑๘.๒ หนวยงานดําเนินการหลัก กรมควบคุมมลพิษ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทยและสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดระยอง 



๑๔๑ 
 

   ๕.๑๘.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

  ๕.๑๙ โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก 
   ๕.๑๙.๑ สาระสําคัญ พัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตร 
ตอสิ่งแวดลอม 
   ๕.๑๙.๒ หนวยงานดาเนินการหลัก ภาคเอกชน รวมกับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
   ๕.๑๙.๓ กรอบระยะเวลาดาเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

พ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 

  ๕.๒๐ โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว ตาก สงขลา และ 
หนองคาย 
   ๕.๒๐.๑ สาระสําคัญ พัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการลงทุนดานการผลิตและโลจิสติกส 
   ๕.๒๐.๒ หนวยงานดําเนินการหลัก การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
   ๕.๒๐.๓ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๑๐ ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

 การพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศของไทยในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยึดหลัก คิดเสรีเปดเสรีและ

เปดโอกาสโดยมุงเนนการพัฒนาและขยายความรวมมือท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม ความม่ันคง และอ่ืนๆ กับมิตรประเทศ 

และขณะเดียวกันก็เปนการขับเคลื่อนตอเนื่องจากการดาเนินการตามยุทธศาสตรการเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและ

ภูมิภาคภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ โดยกําหนดเปนแนวทางการดําเนินนโยบายการคาและการลงทุนท่ีเสรี เปด

กวาง และเปนธรรม เพ่ือเสริมสรางบรรยากาศในการประกอบธุรกิจดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุกในการแสวงหาตลาด

ใหมๆ สงเสริมใหผูประกอบการไทยไปลงทุนในตางประเทศ และสงเสริมความรวมมือเพ่ือการพัฒนากับประเทศในอนุ

ภูมิภาคและภูมิภาครวมท้ังประเทศนอกภูมิภาค รวมท้ังสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมจากการเรียนรูภายใตกรอบความ

รวมมือตางๆ อาทิ กฎระเบียบ ภาครัฐท่ีโปรงใสมีประสิทธิภาพ และการปฏิรูปภาคบริการภายใตกรอบความรวมมือ

เศรษฐกิจเอเปค การพัฒนาทักษะฝมือแรงงานตามมาตรฐานสากล มาตรฐานและแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดดานการพัฒนาท่ี

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และการพัฒนาทุนมนุษย เปนตน 
 

 ระยะเวลา ๕ ปตอจากนี้ไปนับเปนหวงเวลาสําคัญท่ีจะผลักดันใหความเชื่อมโยงดานกฎระเบียบและในเชิง
สถาบันในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคมีความคืบหนาชัดเจนในระดับปฏิบัติ และในแตละจุดพ้ืนท่ีเชื่อมโยงระหวาง
ประเทศภายใตกรอบความรวมมือในอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมท้ังความรวมมือในการลดการใชมาตรการท่ีไมใช
มาตรการทางภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) ควบคูไปกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเชิงกายภาพตามแผนการ
ลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานท้ังโครงขายภายในประเทศและการตอเชื่อมกับประเทศเพ่ือนบานและการเตรียมความพรอม
ใหประเทศไทยเปนประตูไปสูภาคตะวันตกและตะวันออกเกิดการตอยอดจากความเชื่อมโยงเชิงกายภาพสูการพัฒนา
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจและชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตางๆ เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและ
การกระจายความเจริญในการพัฒนาชุมชนจังหวัดและเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจรวมถึงพ้ืนท่ีเชื่อมโยงอ่ืน
ภายในประเทศ ในขณะเดียวกันประเทศไทยตองดาเนินยุทธศาสตรในเชิงรุกในการสงเสริมใหผูประกอบการไทยไป
ลงทุนในตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมประเทศ CLMV (Cambodia Laos Myanmar Vietnam) และ
อาเซียน รวมท้ังการสงเสริมการใชประโยชนจากกรอบความรวมมือของอาเซียนกับประเทศนอกกลุมอาเซียนรวมถึง



๑๔๒ 
 

หุนสวนการพัฒนานอกภูมิภาค เพ่ือใหประเทศไทยสามารถใชจุดเดนในเรื่องท่ีตั้งเชิงภูมิศาสตรใหเกิดผลเต็มท่ีในการท่ี
จะพัฒนาไปเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการคาท่ีสําคัญแหงหนึ่งของภูมิภาค 
 

 ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยตองใหความสําคัญกับความรวมมือระหวางประเทศในระดับท่ีเปนวงกวางข้ึน 
อาทิ ความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) 
ความรวมมือภายใตกรอบเอเปค และกลุมประเทศ ๗๗ เปนตน ท่ีตองสนับสนุนการดําเนินงานตามขอผูกพันและ
พันธกรณีตลอดจนมาตรฐานตางๆ ในฐานะประเทศสมาชิกในทุกระดับ และผลักดันใหการพัฒนาประเทศไทย
สอดคลองกับมาตรฐานสากลและขอตกลงระหวางประเทศตางๆ อาทิเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ขอกําหนดปริมาณ
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2 emission) มาตรฐานดานการบิน และมาตรฐานดานสิทธิมนุษยชนและ
แรงงานขามชาติ เปนตน และเพ่ือท่ีประเทศไทยจะใชความรวมมือระหวางประเทศใหเปนกลไกสนับสนุนและขยาย
โอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ไดใหความสําคัญกับ
การปรับปรุงกลไกภายในประเทศใหมีบูรณาการใหความสําคัญกับกลไกท่ีสรางสรรคและเปนธรรมและมีบูรณาการกัน
ในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค และขณะเดียวกันก็ใหความสําคัญกับการดาเนินการใหเกิดความชัดเจนตอกลุม
ประเทศเพ่ือนบานถึงบทบาทของประเทศไทยจากมุมมองของการพัฒนาอนุภูมิภาคและภูมิภาค 
 

๑. วัตถุประสงค 
 

 ๑.๑ เพ่ือใชประโยชนจากจุดเดนของทําเลท่ีตั้งของประเทศไทยท่ีเปนจุดเชื่อมโยงสําคัญของแนวระเบียง
เศรษฐกิจตางๆ ใหเกิดประโยชนอยางเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย 
 ๑.๒ เพ่ือขยายโอกาสดานการคาการลงทุนระหวางประเทศ และยกระดับใหประเทศเปนฐานการผลิตและ
การลงทุนท่ีมีศักยภาพและโดดเดน 
 ๑.๓ เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกดวยการสงเสริมบทบาทท่ีสรางสรรคของไทยในกรอบความรวมมือ
ตางๆ รวมท้ังการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใตกรอบเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน(Sustainable 
Development Goals: SDGs) 
 

๒. เปาหมายและตัวช้ีวัด 
 

 เปาหมายท่ี ๑ เครือขายการเช่ือมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจท่ีครอบคลุมและมีการใชประโยชนไดเต็ม
ศักยภาพ 
 ตัวชี้วัด ๑.๑ ความสําเร็จของไทยในการผลักดันใหเกิดโครงขายความเชื่อมโยงทางดานโลจิสติกสท่ีครอบคลุม
ทางบก ทางราง ทางน้ํา ทางอากาศ ภายในภูมิภาค เพ่ืออานวยความสะดวก ลดระยะเวลาและตนทุนในการขนสง 
 ตัวชี้วัด ๑.๒ ความสําเร็จของการดาเนินงานภายใตความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุม
แมน้ําโขง (Cross Border Transport Agreement: CBTA) ณ ดานชายแดนระหวางไทยกับประเทศเพ่ือนบาน 
 เปาหมายท่ี ๒ ระบบหวงโซมูลคาในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพ่ิมข้ึน 
 ตัวชี้วัด ๒.๑ ดัชนียอยความสามารถในการบริหารจัดการ ณ พรมแดนของประเทศไทย ในดัชนีการอํานวย
ความสะดวกทางการคา (Enabling Trade Index) 
 ตัวชี้วัด ๒.๒ มูลคาสินคาข้ันกลางท่ีผานดานชายแดนระหวางประเทศ 
 ตัวชี้วัด ๒.๓ มูลคาการคาการลงทุนระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาค 
 ตัวชี้วัด ๒.๔ มูลคาการบริการของผูประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค 
 



๑๔๓ 
 

 เปาหมายท่ี ๓ ประเทศไทยเปนฐานเศรษฐกจิ การคาและการลงทุนท่ีสําคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาคอาเซียน 
และเอเชีย รวมท้ังมีการพัฒนาสวนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคใหครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน 
เอเชียตะวันออก และเอเชียใต 
 ตัวชี้วัด ๓.๑ ปริมาณการขนสงสินคาและบริการเพ่ิมข้ึน 
 ตัวชี้วัด ๓.๒ มูลคาการคาชายแดนระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาค 
 ตัวชี้วัด ๓.๓ มูลคาการลงทุนของผูประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค 
 ตัวชี้วัด ๓.๔ กฎหมายและระเบียบตางๆ ไดรับการปรับปรุงใหเอ้ือตอการเปนศูนยกลางการผลิตการลงทุน 
และบริการ 
 

 เปาหมายท่ี ๔ ประเทศไทยเปนหุนสวนการพัฒนาท่ีสําคัญท้ังในทุกระดับ 
 ตัวชี้วัด ๔.๑ มูลคาการใหความชวยเหลือของไทยในอนุภูมิภาคและภูมิภาค 
 ตัวชี้วัด ๔.๒ ความสําเร็จของโครงการพัฒนารวมกันระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาค 
 ตัวชี้วัด ๔.๓ ความกาวหนาในการดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

๓. แนวทางการพัฒนา 
 

 ๓.๑ ขยายความรวมมือทางการคา และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหมสําหรับสินคา
และบริการของไทย โดยการผลักดันใหสามารถใชประโยชนจากความตกลงทางเศรษฐกิจท่ีดําเนินการอยูแลวให
เกิดผลเต็มท่ี และขยายความรวมมือกับตลาดเกิดใหมท่ีมีศักยภาพท้ังความรวมมือในรูปทวิภาคีและพหุภาคี ควบคูไป
กับการดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุกโดยความรวมมือรัฐและเอกชนในการแสวงหาตลาดใหมและพันธมิตรทางการคาใหมๆ 
 

 ๓.๒ พัฒนาความเช่ือมโยงดานการคมนาคมขนสง โลจิสติกส และโทรคมนาคมในกรอบความรวมมือ 
อนุภูมิภาคภายใตแผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน เพ่ืออํานวย
ความสะดวกและลดตนทุนดานโลจิสติกส ท้ังนี้ จะตองมีการกาหนดกรอบเวลารวมกันใหชัดเจนในการท่ีจะมี
กฎระเบียบมารองรับ เพ่ือใหสามารถใชประโยชนอยางเต็มท่ีจากการเปนศูนยกลางความเชื่อมโยงในภูมิภาค รวมท้ัง
ชวยกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมสูภูมิภาคและทองถ่ินจากการเชื่อมตอเปนแนวระเบียงเศรษฐกิจจาก
ภายนอกสูพ้ืนท่ีการพัฒนาภายในประเทศไทย โดย 
  ๓.๒.๑ พัฒนาความเช่ือมโยงตามแผนแมบทวาดวยความเช่ือมโยงระหวางกันในอาเซียนใหมี
ความตอเนื่องและเปนโครงขายท่ีสมบูรณ รวมท้ังแผนความเชื่อมโยงกับระบบขนสงและโลจิสติกสของอนุภูมิภาคใน
อาเซียนและอนุภูมิภาคขางเคียง โดยคํานึงถึงยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของประเทศมหาอํานาจของโลกและข้ัว 
อํานาจใหมในเอเชียในประเทศเพ่ือนบานของไทยและแผนงานของประเทศเพ่ือนบาน โดยท่ีรัฐเปนผูลงทุนนาใน
โครงการท่ีมีความสําคัญเชิงยุทธศาสตรของประเทศในแตละแนวพ้ืนท่ีเศรษฐกิจควบคูไปกับการสงเสริมการรวมลงทุน
จากภาคเอกชนอยางเปนรปูธรรม 
  ๓.๒.๒ พัฒนารูปแบบและบริการการขนสงและโลจิสติกสท่ีมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานสากล 
ท้ังทางบก (ถนนและรถไฟ) ทางอากาศ การขนสงทางนา การเดินเรือชายฝง ตลอดจนการพัฒนาดานศุลกากร
ชายแดนและการอํานวยความสะดวกการผานแดนท่ีรวดเร็ว ปรับปรุงประสิทธิภาพความเชื่อมโยงระบบการขนสง 
ระบบอํานวยความสะดวกการขนสงคนและสินคาผานแดนและขามแดน เพ่ือใชศักยภาพของการเชื่อมโยงดาน
โครงสรางพ้ืนฐานมาสนับสนุนการพัฒนาแนวพ้ืนท่ีเศรษฐกิจตางๆ โดยจะตองบูรณาการการเชื่อมโยงในแตละแนว
พ้ืนท่ีพัฒนาเศรษฐกิจในแตละอนุภูมิภาคและระหวางอนุภู มิภาคในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการเชื่อมตอกับ
ภายในประเทศท่ีสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี ภาคและเมือง 



๑๔๔ 
 

  ๓.๒.๓ ปรับปรุงกฎระเบียบการขนสงคนและสินคาท่ีเกี่ยวของ โดยการดาเนินงานตามความตกลง
วาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมนาโขง (Cross Border Transport Agreement:CBTA) ท่ีทุก
ประเทศ GMS ไดใหสัตยาบันแลวใหเกิดผลในทางปฏิบัติ ประกอบดวยการดาเนินงาน ณ ดานนารองระหวางไทย-
ลาว-เวียดนาม ณ ดานมุกดาหาร-สะหวันนะเขต การดาเนินงานระหวางไทย-กัมพูชา ณ ดานอรัญประเทศ-ปอยเปต 
การดําเนินงานระหวางไทย-สปป.ลาว-จีน ณ ดานเชียงของ-หวยทราย การเจรจากับเมียนมาเพ่ือใหสามารถดําเนินการ
ภายใต CBTA ในดานนารองแมสอด-เมียวดี และแมสาย-ทาข้ีเหล็ก และเพ่ิมดานพุนารอน-ทวาย และดานสิงขร-มะริด 
การเจรจาความตกลงขนสงขามพรมแดนทวิภาคีระหวางไทย-เมียนมา และการเจรจาความตกลงขนสงขามพรมแดน
ทวิภาคีระหวางไทย-กัมพูชา 
  ๓.๒.๔ พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนสงและบริการโลจิสติกส เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคเอกชน
ไทยในการใหบริการและการบริหารจัดการดานโลจิสติกส ทักษะภาษาตางประเทศ รวมถึงความรูความเขาใจใน
กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ ซ่ึงจะเปนการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการไทยใหสามารถเพ่ิมมูลคาธุรกิจขนสงและโลจิ
สติกสไดตลอดท้ังหวงโซอุปทานท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ 
  ๓.๒.๕ เช่ือมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพ้ืนท่ีชายแดน เขตเศรษฐกิจชายแดนตลอดจน
เช่ือมโยงระบบการผลิตกับพ้ืนท่ีตอนในของประเทศ โดยเชื่อมโยงเครือขายการขนสงและระบบโลจิสติกสระหวาง
แหลงปจจัยการผลิต ฐานการผลิต ตลอดหวงโซการผลิตระหวางประเทศ และประตูสงออกตามมาตรฐานสากลอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังสรางเครือขายเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับพ้ืนท่ีเศรษฐกิจขนาดใหญท่ีมีการพัฒนาในประเทศเพ่ือน
บานกับเขตเศรษฐกิจชายแดนไทยและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจตอนใน บนพ้ืนฐานของการใชประโยชนจากศักยภาพของบริการ
หลายสาขาของประเทศไทยและจากมาตรการสงเสริมการเปนท่ีตั้งของบริษัทแมหรือศูนยปฏิบัติการประจําภูมิภาคใน
ประเทศไทยท่ีไดประกาศใชไปแลวใหเต็มศักยภาพ 
 

 ๓.๓ พัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนท่ีโดดเดนใน
ภูมิภาค ท้ังการใหบริการทางการศึกษา บริการดานการเงิน บริการดานสุขภาพ บริการดานโลจิสติกสและการลงทุน
เพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมท้ังเปนฐานความรวมมือในเอเชีย โดยอาศัยจุดเดนดานภูมิศาสตรท่ีตั้งของประเทศไทยใน
การเปนศูนยกลางของความรวมมือ และการเชื่อมตอหวงโซมูลคา รวมกับประเทศเพ่ือนบานและประเทศในภูมิภาค
อาเซียน (ไทยบวกหนึง่) โดย 
  ๓.๓.๑ สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนรวมระหวางไทยกับประเทศเพ่ือนบานและ
สงเสริมการคาและการบริการชายแดน เพ่ือกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมและลดชองวางการพัฒนาและ
เพ่ือสนับสนุนการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคกับเศรษฐกิจโลก 
  ๓.๓.๒ ผลักดันใหเกิดการบูรณาการแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบานเพ่ือ
ผลประโยชนดานความม่ันคงและการสรางเสถียรภาพของพ้ืนท่ี และเพ่ือใหเกิดการพัฒนาจากระบบการผลิตรวมท่ี
สรางสรรคประโยชนท่ีทัดเทียมระหวางกันจากการบริการ การจัดสรรและการใชทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานท่ีเปน
ประโยชนรวมกัน โดยอาจพัฒนาไปสูการเปนคลัสเตอรการผลิตและบริการรวมกับประเทศเพ่ือนบานในสถานะท่ีมี
ความเสมอภาคตอไปเม่ือทุกประเทศมีความพรอมท่ัวกัน ท้ังนี้ในการรวมพัฒนาผลิตภัณฑสินคาในหวงโซการผลิต
รวมกับประเทศเพ่ือนบานควรคํานึงถึงอุปทานในตลาดอนุภูมิภาคและตลาดเปาหมายเปนหลัก 
 

 ๓.๔ สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ (Outward investment) ของผูประกอบการไทย เพ่ือสราง
ผลตอบแทนจากเงินทุนและองคความรูและเทคโนโลยีในสาขาการผลิตและบริการท่ีไทยมีขีดความสามารถโดดเดน 
และสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยไปสูการเปนชาติการคา ซ่ึงเปนการดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุกท่ีจะใชประโยชนจาก
เปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายหลังป ๒๕๕๘ ท่ีทาใหอาเซียนกลายเปนแหลงผลิตและตลาดเดียวกัน รวมท้ังการ



๑๔๕ 
 

ใชประโยชนขอตกลง RCEP ในอนาคตท่ีเปดโอกาสใหประเทศสมาชิกเปนฐานใหมในการลงทุนและการสงออกของ
ไทย การสนับสนุนใหผูประกอบการไทยมีขีดความสามารถในการผลิตไดและคาขายเปน การพัฒนาความเปนสากล
ของบุคคลากรไทย การสรางนักการคาอัจฉริยะสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีในการบริหารจัดการการคาใน
ภูมิภาค (Smart Traders)และการสงเสริมการคาท่ีขับเคลื่อนหรือนาโดยความตองการในตลาด โดย 
  ๓.๔.๑ พัฒนาผูประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหสามารถพัฒนา
ธุรกิจรวมกับประเทศเพ่ือนบาน รวมถึงการเขาถึงขอมูลการใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตามแนวพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจและชองทางสงออกในอนุภูมิภาค และพัฒนาสมรรถนะการเปนผูประกอบการของไทยในระดับสากลเพ่ือให
สามารถริเริ่มธุรกิจระหวางประเทศได ในขณะเดียวกันไทยก็ใหความสนับสนุนทางวิชาการกับประเทศเพ่ือนบานใน
การพัฒนากฎระเบียบและบุคลากรดานธุรกิจการขนสงและโลจิสติกสในฐานะหุนสวนการพัฒนา 
  ๓.๔.๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย เทคโนโลยี และนวัตกรรม สงเสริมผูประกอบการรุนใหมท่ีมีความรู
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมุงเนนการวิจัยพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการการสรางแบรนด 
เพ่ือสรางสรรคคุณคาใหกับธุรกิจ สินคาและบริการอยางตอเนื่อง 
  ๓.๔.๓ พัฒนาสภาพแวดลอมทางธุรกิจและการสนับสนุนการดาเนินงานโดยกลไกสภาธุรกิจ
ภายใตกรอบความรวมมือตางๆ อาทิ การปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเปนขอจากัดและเปนอุปสรรคทางการคา/การลงทุน 
รวมถึงการผลักดันนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ใหเปนรูปธรรมเพ่ือสรางบรรยากาศการคาและการ
ลงทุน และเอ้ือตอการเปนศูนยกลางภาคบริการของภูมิภาค 
  ๓.๔.๔ สนับสนุนแหลงเงินทุนและแหลงขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับฐานการผลิตในตางประเทศ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องกฎ ระเบียบท่ีมีความแตกตางกันระหวางเมืองและระหวางประเทศรวมท้ังการใชความ
รวมมือรัฐและเอกชนในการเขาถึงตลาดและสรางองคความรูเก่ียวกับความตองการในตลาด 
 

 ๓.๕ เปดประตูการคาและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในลักษณะหุนสวนทางยุทธศาสตรท้ัง
ในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน เพ่ือสรางความไวเนื้อเชื่อใจ สงผลใหเกิดประโยชนรวมกัน 
โดยการผลักดันการใหความชวยเหลือท้ังดานการเงิน เทคนิค และวิชาการแกประเทศเพ่ือนบาน และการขยายความ
รวมมือทางเศรษฐกิจ โดยกําหนดรูปแบบความรวมมือในตลาดเปาหมายแตละประเภท โดยจะตองคํานึงถึง
ความสําคัญทางการคาตอประเทศไทย และระดับการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการทางเศรษฐกิจของตลาดนั้นๆ 
 

 ๓.๖ สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ ท้ังในระดับ
ทวิภาคี พหุภาคี และตอยอดความรวมมือกับประเทศยุทธศาสตร/มีศักยภาพและประเทศในอนุภูมิภาค เพ่ือสงเสริม
ความม่ันคง ในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและในระดับโลก และความเจริญกาวหนาและลดความเหลื่อมลาอยางยั่งยืนรวมกัน
ในทุกมิต ิโดย 
  ๓.๖.๑ เพ่ิมบทบาทและการมีสวนรวมของไทยในองคการระหวางประเทศ ในการผลักดันการ
พัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมท้ังประเทศกาลังพัฒนาในภูมิภาคอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการขับเคลื่อน
การพัฒนาตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน การแกปญหาความยากจนและความเหลื่อมลาการสรางโอกาสและท่ียืนใน
สังคมแกผูดอยโอกาส สตรี และผูสูงอายุ การบริหารจัดการภัยพิบัติ การสรางความม่ันคงดานพลังงาน อาหาร และน้ํา 
และการลดการปลอยกาซเรือนกระจก เปนตน 
  ๓.๖.๒ เพ่ิมบทบาทนาของไทยในการใหความชวยเหลือทางการพัฒนา แกประเทศกําลังพัฒนาใน
การพัฒนาความเชื่อมโยงดานตางๆ การวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาทุนมนุษย ควบคูกันไปกับการขยายความ
รวมมือระหวางอนุภูมิภาคและภูมิภาคกับประเทศนอกภูมิภาคบนหลักของการรักษาดุลยภาพของการปฏิสัมพันธกับ
กลุมมหาอํานาจตางๆ 
 



๑๔๖ 
 

 ๓.๗ เขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศโดยมีบทบาทท่ีสรางสรรค เพ่ือเปนทางเลือกในการ 
ดําเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก เพ่ือรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธระหวางไทยและมหาอํานาจตางๆ ท้ังใน
ระดับโลกและภูมิภาค และประโยชนอ่ืนๆ ของประเทศท้ังในดานการคา ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน โอกาส
ทางการตลาดของผลิตภัณฑไทย โอกาสในการเขาถึงตลาดเงินและตลาดทุนท่ีทันสมัยและเปนทางเลือกของประเทศ 
การสรางปฏิสัมพันธระหวางประชาชนในกรอบนานาชาติและการรักษาเสถียรภาพและความม่ันคงของไทยและ
ภูมิภาคโดยรวม โดย 
  ๓.๗.๑ รักษาบทบาทของไทยในการมีสวนรวมกาหนดยุทธศาสตรของกรอบความรวมมือท่ี 
ดําเนินอยู อาทิ เอเปค กรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก รวมท้ังเฝาติดตามพัฒนาการและพิจารณาเขารวม
กรอบท่ีเปนทางเลือกใหม อาทิ กรอบความตกลง RCEP และ TPP ในลักษณะเชิงรุกตลอดจนศึกษาความเปนไปไดใน
การจัดทําเขตการคาเสรีกับประเทศคูคาใหมๆ เพ่ือเปดโอกาสทางการคาและการลงทุนของไทยออกสูตลาดโลก 
  ๓.๗.๒ รักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธกับมหาอํานาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอํานาจใหม เพ่ือ
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศอยางยั่งยนื โอกาสในการเขาถึงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีใหมและนวัตกรรม และ
โอกาสในการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจท่ีเปดกวางท่ีสนับสนุนใหเกิดบรรยากาศของการแขงขันของตลาด
ภายในประเทศ 
  ๓.๗.๓ ยกระดับมาตรฐานของไทยใหสอดคลองกับมาตรฐานและบรรทัดฐานสากลตามพันธกรณี
ระหวางประเทศ โดยใหสามารถปรับตัวตามกลไก กฎระเบียบ ท้ังในระดับภู มิภาคและในระดับโลกและ
มาตรฐานสากลตางๆ อาทิ กฎการคามนุษยและการใชแรงงานทาส มาตรฐานและกฏระเบียบการบินตามท่ีกําหนด
โดยองคการการบินระหวางประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO)รายงานสถานการณ
การค ามนุษย  (Trafficking in Person Report: TIP Report) ระเบี ยบการทาประมงท่ีผิดกฏหมาย  (Illegal, 
Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing) กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สมัยท่ี ๒๑ (COP21) และขอตกลงยอมรับรวมของอาเซียน (ASEANMutual Recognition Agreement: 
MRA) รวมท้ังกรอบเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน เพ่ือเอ้ืออานวยใหไทยมีบทบาทสําคัญและสรางสรรคท้ังในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก 
 

 ๓.๘ สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสรางความม่ันคงในทุกดานท่ีเก่ียวกับเรื่องความ
อยูดีมีสุขของประชาชน ท้ังความม่ันคงดานพลังงาน ดานอาหาร ดานสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการภัยพิบัติใน
รูปแบบตางๆ รวมท้ังการปองกันภัยในทุกรูปแบบ อาทิ ภัยจากการกอการราย ภัยในโลกไซเบอร เปนตน 
 
 ๓.๙ บูรณาการภารกิจดานความรวมมือระหวางประเทศและดานการตางประเทศ โดยการปรับกลไก
ภายในประเทศใหสนับสนุนการดาเนินงานดานความรวมมือระหวางประเทศในทุกดานและทุกระดับอยางมีบูรณาการ
บนพ้ืนฐานของการสรางความเขาใจรวมกันของหนวยงานไทยถึงเปาหมายและการกําหนดตําแหนงเชิงยุทธศาสตรของ
ประเทศ โดยใหมีลักษณะการดําเนินงานภายใตทีมไทยแลนด เพ่ือใหความรวมมือระหวางประเทศในดานตางๆ มี
ลักษณะท่ีสอดคลองและสงเสริมกันและกัน อันจะสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาประเทศ รวมท้ังเสริมสราง
องคความรูดานการตางประเทศ และใหความรูความเขาใจดานการตางประเทศตลอดจนผลประโยชนท่ีมีตอการพัฒนา

ประเทศตอภาคสวนตางๆ และสาธารณชนไทย รวมท้ังดําเนินการเชิงรุกในการสรางความเขาใจ ความเชื่อม่ัน และ

ภาพลักษณท่ีดีและศักยภาพทางเศรษฐกิจและดานอ่ืนๆ ของประเทศไทย 

 

 



๑๔๗ 
 

 ๓.๑๐ สงเสริมใหเกิดการปรับตัวภายในประเทศท่ีสําคัญ ไดแก  
  (๑) การกําหนดมาตรการรองรับผลกระทบในทางลบจากนโยบายทางการคาการลงทุนตอกลุมตางๆ 
ในสังคมเพ่ือปองกันปญหาความเหลื่อมลาและไมเปนธรรมท่ีเกิดข้ึนจากนโยบายการคาการลงทุนเสรีและความรวมมือ
ระหวางประเทศ  
  (๒) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของไทยใหมีความเปนสากล ท้ังดานความสามารถทางภาษา การ
เสริมสรางศักยภาพ และมีทัศนคติท่ีเปดกวางและมองไปในอนาคต สอดคลองกับเปาหมายความเปนพลเมืองไทย 
พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก โดยประเทศไทยมีบทบาทนําในเวทีนานาชาติตามท่ีกําหนดภายใตยุทธศาสตรชาติ 
๒๐ ป และ 
  (๓) การปรับเปลี่ยนทัศนคติและการสรางความรับรูและความเขาใจของประชาชนไทย จากมุมมอง
ของผลประโยชนรวมกันจากการสรางสรรคความรวมมือเพ่ือการพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมท้ังภายใต 
กรอบความรวมมือระหวางประเทศในวงท่ีกวางข้ึน 
 

๔. แผนงานและโครงการสําคัญ 
 

 ๔.๑ แผนงานสงเสริมและสนับสนุนใหผูประกอบการไทยออกไปลงทุนในตางประเทศ 
  (๑) สาระสําคัญ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการไทยออกไปลงทุนในประเทศเพ่ือนบาน 
อนุภูมิภาค และอาเซียน โดยมุงใหการสนับสนุนและอานวยความสะดวกดานกฎระเบียบ มุงสงเสริมและใหการ
สนับสนุนการเชื่อมโยงหวงโซมูลคาในกลุมสาขาการผลิตและบริการท่ีมีความพรอมเพ่ือสงเสริมสาขาเปาหมายของไทย
ในอนุภูมิภาคและอาเซียน รวมท้ังมุงเตรียมความพรอมผูประกอบการไทยในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในพ้ืนท่ี
เชื่อมโยงกับพ้ืนท่ีชายแดนโดยเฉพาะตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
  (๒) หนวยงานดําเนินการหลัก กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม สานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน 
  (๓) กรอบระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตนไป 
 

 ๔.๒ แผนงานความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ๖ ประเทศ (GMS)ดําเนินการภายใต
กรอบยุทธศาสตรการดําเนินงานในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ๖ ประเทศ (GMS Strategic Framework) ป พ.ศ. 
๒๕๕๕ – ๒๕๖๕ ดังนี้ 
   ๔.๒.๑ แผนงานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและคมนาคมขนสง 
    ๑) สาระสําคัญ เพ่ือพัฒนาเชื่อมโยงระหวางกันในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ๖ 
ประเทศใหมีความตอเนื่องและเปนโครงขายท่ีสมบูรณ พัฒนารูปแบบและบริการการขนสงและโลจิสติกสท่ีมี
ประสิทธิภาพและไดมาตรฐานสากล รวมท้ังปรับปรุงกฎระเบียบการขนสงคนและสินคาขามแดน ภายใตความตกลง 
CBTA เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคเอกชนไทยในการใหบริการและการบริหารจัดการดานโลจิสติกสรวมท้ังมุงพัฒนาเชิง
พ้ืนท่ีเมืองชายแดนใหสามารถเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพ้ืนท่ีตอนในของประเทศและประเทศเพ่ือนบาน 
ประกอบดวยการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดังนี้ 
     ๑.๑) แผนปฏิบัติการภายใตยุทธศาสตรดานคมนาคมขนสงในอนุภูมิภาค 
ลุมแมนาโขง ๖ ประเทศ ระยะเวลาดาเนินการ ๑๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๘) 
     ๑.๒) แผนปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการดาเนินงานภายใตความตกลงวาดวยการ
ขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมนาโขง 
     ๑.๓) แผนปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนแผนดําเนินงาน (Roadmap) ดาน
พลังงานในอนุภูมิภาคลุมแมนาโขง ๖ ประเทศ ระยะเวลาดําเนินการ ๑๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) 
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     ๑.๔) แผนปฏิบัติการภายใตการพัฒนาโทรคมนาคมและโครงขายทางดวน 
ขอมูลสารสนเทศในอนุภูมิภาคลุมแมนาโขง ๖ ประเทศ (ระยะท่ี ๒) ระยะเวลาดําเนินการ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๕๙– 
๒๕๖๖) 
     ๑.๕) แผนปฏิบัติการภายใตกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองในอนุ
ภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ๖ ประเทศ ระยะเวลาดําเนินการ ๘ ป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕) 
    ๒) หนวยงานดาเนินการหลัก กระทรวงคมนาคม สานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน กระทรวงพลังงาน กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กรมศุลกากร และสานักงานความรวมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน (องคการมหาชน) กระทรวงการคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
และกระทรวงการตางประเทศ 
    ๓) กรอบระยะเวลาดาเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
   ๔.๒.๒ แผนงานการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ 
    ๑) สาระสําคัญ การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจโดยมุงเนน 
การอํานวยความสะดวกการขนสงสินคาขามแดนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคเอกชนไทยในการจัดการดานโลจิสติกส
และสนับสนุนการเชื่อมโยงหวงโซการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรของไทยกับประเทศเพ่ือนบานมุงพัฒนาศักยภาพและ
ฝมือแรงงานในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง รวมท้ังพัฒนาขีดความสามารถดานการทองเท่ียวเพ่ือสงเสริมใหไทยเปน
ศูนยกลางดานทองเท่ียวในภูมิภาค ประกอบดวยการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการดังนี้ 
     ๑.๑) แผนปฏิบัติการสนับสนุนหลักดานการเกษตรในอนุภูมิภาคลุมแมน้ํา
โขง ๖ ประเทศ (ระยะท่ี ๒) ระยะเวลาดําเนินการ ๑๐ ป พ.ศ. ๒๕๕๔– ๒๕๖๓ 
     ๑.๒) แผนปฏิบัติการภายใตการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและ
การอํานวยความสะดวกทางการคาของผลิตภัณฑอาหารและเกษตรในอนุภูมิภาคลุมแมนาโขง ๖ ประเทศระยะเวลา
ดําเนินการ ๒ ป (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓) 
     ๑.๓) แผนปฏิบัติการภายใตการอํานวยความสะดวกทางการคาในอนุ
ภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ๖ ประเทศ 
     ๑.๔) แผนปฏิบัติการภายใตยุทธศาสตรดานการทองเท่ียวในอนุภูมิภาค 
ลุมแมนาโขง ๖ ประเทศ ระยะเวลาดําเนินการ ๑๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๘) 
    ๒) หนวยงานดําเนินการหลัก สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสํานักงาน
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมศุลกากร กระทรวงการคลังกรมพัฒนา
ฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และกระทรวงพาณิชย 
    ๓) กรอบระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 
   ๔.๒.๓ แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย สังคม และส่ิงแวดลอม 
    ๑) สาระสําคัญ มุงเนนการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข แรงงาน สังคม และ 
สิ่งแวดลอมในอนุภูมิภาค GMS เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ประกอบดวยการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการดังนี้ 
     ๑.๑) แผนปฏิบัติการภายใตกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ในอนุภูมิภาคลุมแมนาโขง ๖ ประเทศ (ระยะท่ี ๓) ระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
     ๑.๒) แผนปฏิบัติการภายใตแผนงานหลักดานสิ่งแวดลอมและแนวคิดริเริ่ม 
เรื่องการอนุรักษระเบียงความหลากหลายทางชีวภาพในอนุภูมิภาคลุมแมนาโขง ๖ ประเทศ (ระยะท่ี ๓)ระยะเวลา 
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ดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
    ๒) หนวยงานดําเนินการหลัก กรมความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงการ
ตางประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    ๓) กรอบระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
   ๔.๒.๔ แผนงานการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนาโขง ๖ ประเทศ 
(GMS) 
    ๑) สาระสําคัญ มุงเนนพัฒนาความเชื่อมโยงระหวางประเทศไทยและพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนาโขง ๖ ประเทศ อาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต อยางมีประสิทธิภาพตลอดจน
เชื่อมโยงกับเสนทางสายไหมทางบกและทางทะเลแหงศตวรรษท่ี ๒๑ ของจีน มุงผลักดันโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวาย และผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทยใหสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในประเทศเพ่ือนบานใหเกิดเปนรูปธรรม รวมท้ังมุงสงเสริมศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมให
สามารถเชื่อมโยงเครือขายการผลิตตามแนวระเบียงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน พรอมท้ังพัฒนาศักยภาพของ
แรงงาน และมุงลดผลกระทบเชิงสังคมเนื่องมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแม
นาโขง ๖ ประเทศ ประกอบดวยแผนงานโครงการท่ีสําคัญ ดังนี้ 
     ๑.๑) การพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต อาทิ  
      (๑) แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 
       (๒) การผลักดันการดําเนินโครงการทาเรือนาลึกทวาย เชื่อมโยง
กับทาเรือน้ําลึกแหลมฉบังและทาเรือนาลึกมาบตาพุด ในพ้ืนท่ีชายฝงทะเลตะวันออกของไทย  
      (๓) โครงการกอสรางเสนทางถนน ๔ ชองจราจรระหวางชายแดน
ไทย-เมียนมา ถึงพ้ืนท่ีโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 
      (๔) กอสรางถนนจากดานเจดียสามองค-พญาตองซู-ทันพยูไซยัด 
และอาคารดานชายแดน  
      (๕ ) โครงการกอสรางเสนทางรถไฟรางคูตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจตอนใต (แหลมฉบัง-กาญจนบรุี)  
      (๖) โครงการกอสรางโครงขายทางหลวงเชื่อมโยงจุดผานแดน
บานหนองเอ่ียน อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว และโครงการกอสรางดานพรมแดน และถนนเชื่อมทางหลวงหมายเลข ๕ 
ณ บานสตึงบท เมืองปอยเปต จ.บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา  
      (๗) ผลักดันการดําเนินงานภายใตความตกลงวาดวยการขนสง
ขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงระหวางไทย-เมียนมา และไทย-กัมพูชา 
       (๘) แผนงานการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตาม
แนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนาโขง  
      (๙) แผนงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและศักยภาพแรงงาน
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนาโขง และ 
      (๑๐) แผนงานเพ่ือมุงลดผลกระทบเชิงสังคมอันเนื่องมาจากการ
พัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนาโขง 
     ๑.๒) การพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก -ตะวันตก อาทิ 
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      (๑) โครงการกอสรางสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แหงท่ี ๒ (แม
สอด-เมียวดี) และโครงการกอสรางอาคารดานพรมแดนบริเวณดานแมสอด-เมียวดี  
      (๒) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาในนครยางกุง ประเทศเมียนมา 
      (๓) โครงการกอสรางสะพานขามแมนาโขง จ.บึงกาฬ-เมืองปากซัน  
      (๔) โครงการกอสรางสะพานขามแมนาโขง จ.อุบลราชธานี-เมือง
สาละวัน  
      (๕) สถานีระบบเสาสงและสายสงไฟฟาแรงสูงขนาดยอย ๕๐๐ 
กิโลโวลตระหวางไทย-สปป.ลาว  
      (๖) ผลักดันการดําเนินงานภายใตความตกลงวาดวยการขนสง
ขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมนาโขงระหวางไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม  
      (๗) แผนงานการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตาม
แนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนาโขง  
      (๘) แผนงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและศักยภาพแรงงาน
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนาโขง และ  
      (๙) แผนงานเพ่ือมุงลดผลกระทบเชิงสังคมอันเนื่องมาจากการ
พัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนาโขง 
     ๑.๓) การพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต อาทิ  
      (๑) โครงการกอสรางเสนทางรถไฟเดนชัย-เชียงราย  
      (๒) โครงการกอสรางสายสง ๑๑๕ กิโลโวลต และสถานีไฟฟาชวง
น้ําทง–หวยทราย สปป.ลาว  
      (๓) โครงการกอสรางถนนจากเมืองหงสา-บานเชียงแมน  
      (๔) ผลักดันการดําเนินงานภายใตความตกลงวาดวยการขนสง
ขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมนาโขงระหวางไทย-สปป.ลาว-จีน  
      (๕) แผนงานการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตาม
แนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนาโขง 
      (๖) แผนงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและศักยภาพแรงงาน
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนาโขง และ  
      (๗) แผนงานเพ่ือมุงลดผลกระทบเชิงสังคมอันเนื่องมาจากการ
พัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนาโขง 
 
 
 
     ๒) หนวยงานดําเนินการหลัก กระทรวงคมนาคม กรมศุลกากร และ 
สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน (องคการมหาชน) กระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพลังงาน กรมความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ กระทรวง 
แรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
     ๓) กรอบระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 
 



๑๕๑ 
 

 ๔.๓ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) 
   ๔.๓.๑ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการคมนาคมขนสง 
    ๑) สาระสําคัญ พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานและโครงขายการคมนาคมขนสง 
ภายในประเทศเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือใหเกิดการอํานวยความสะดวกดานการคาและการลงทุนขาม
พรมแดน และพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดนเปนประตูเชื่อมโยงการคากับตางประเทศ โดยโครงการสําคัญ ไดแก 
     ๑.๑) โครงการกอสรางดานศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา แหงใหม
ระยะเวลาดําเนินการ ป ๒๕๕๙-๒๕๖๒ และโครงการกอสรางดานศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา (อาคารดานชายแดน
ขาเขา) ระยะเวลาดําเนินการ ๒ ป (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐) 
     ๑.๒ ) โครงการปรับปรุงดานศุลกากรปาดังเปซาร จังหวัดสงขลา 
ระยะเวลาดําเนินการ ๒ ป (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐) 
     ๑.๓) โครงการกอสรางดานศุลกากรวังประจัน จังหวัดสตูล แหงใหม
ระยะเวลาดําเนินการ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) 
     ๑.๔ ) โครงการพัฒนาดานศุลกากรเบตง จังหวัดยะลา ระยะเวลา
ดําเนินการ ๒ ป (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐) 
     ๑.๕) โครงการพัฒนาดานศุลกากรบูเกะตา จังหวัดนราธิวาส ระยะเวลา 
ดําเนินการ ๒ ป (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐) 
     ๑.๖) โครงการกอสรางดานศุลกากรตากใบ จังหวัดนราธิวาส แหงใหม 
(บริเวณสะพานขามแมนาโกลกแหงใหม) ระยะเวลาดําเนินการ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) 
     ๑.๗) โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ําโกลกท่ีอําเภอตากใบ จังหวัด 
นราธิวาส-เมืองตุมปต รัฐกลันตัน ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒) 
     ๑.๘) โครงการกอสรางสะพานขามแมนาโกลกแหงท่ีสองท่ีอาเภอสุไหง 
โกลก จังหวัดนราธิวาส-เมืองรันเตาปนยัง รัฐกลันตัน ระยะเวลาดําเนินการ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) 
     ๑.๙) โครงการพัฒนาเมืองสีเขียว จังหวัดสงขลา (เทศบาลนครหาดใหญ- 
เทศบาลนครสงขลา) ระยะเวลาดําเนินการ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) (และขยายโครงการพัฒนาเมืองสีเขียว 
ไปยังทุกจังหวัด) 
    ๒) หนวยงานดําเนินการหลัก กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง การรถไฟแหง
ประเทศไทย กรมทาอากาศยาน กระทรวงคมนาคม และกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
    ๓) กรอบระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 
  ๔.๓.๒ การคาและการลงทุน 
   ๑) สาระสําคัญ ใชประโยชนจากการพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดนท่ีมีศักยภาพเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบานซ่ึงมีแผนงานพัฒนาสําคัญๆ ในพ้ืนท่ีใหกลายเปนฐานการผลิตเพ่ือเชื่อมโยงเครือขายหวงโซการผลิตระหวาง
กัน การเปนคลัสเตอรการผลิตรวมกันเพ่ือใหเปนประโยชนรวมกันในการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมไปสู
พ้ืนท่ีชายแดน โดยมีโครงการสําคัญ ไดแก 
    ๑.๑) โครงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซียในพ้ืนท่ี 
อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา-รัฐเกดะหและรัฐเปอรลิส ประเทศมาเลเซีย และในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส– รัฐกลันตัน 
ระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) 
    ๑.๒) โครงการเชื่อมโยงเมืองยางพาราไทย-มาเลเซีย ระยะเวลาดําเนินการ ๓ ป 
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) 



๑๕๒ 
 

    ๑.๓) โครงการปรับปรุงการอานวยความสะดวกทางการคาผานดานชายแดนและ
ดานสงออกอ่ืนๆ ระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
    ๑.๔) โครงการปรับปรุงฐานขอมูลดานการคา การลงทุน และการทองเท่ียว
แผนงาน IMT-GT ระยะเวลดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
   ๒) หนวยงานดําเนินการหลัก กรมการคาตางประเทศ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และสํานักงานสถิติแหงชาติ 
   ๓) กรอบระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ 
  ๔.๓.๓ การทองเท่ียว 
   ๑) สาระสําคัญ มุงเนนการดึงศักยภาพและพัฒนาการแหลงทองเท่ียวในลักษณะท่ีมีการ
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวรวมกัน พัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิง
ประวัติศาสรและวัฒนธรรมเพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีเกิดความภาคภูมิใจในความเปนมาในอดีตและอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติรวมกัน โดยมีโครงการสาคัญ อาทิ โครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวดานการดําน้ํา ระยะเวลา 
ดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒) และโครงการพัฒนาเสนทางทองเท่ียวการดําน้ําระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป 
(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) 
   ๒) หนวยงานดําเนินการหลัก กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
   ๓) กรอบระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ 
  ๔.๓.๔ ผลิตภัณฑและบริการฮาลาล 
   ๑) สาระสําคัญ สรางความรวมมือดานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑและบริการ
ฮาลาล ของไทยรวมกับประเทศเพ่ือนบานเพ่ือสรางการยอมรับในระดับสากล เพ่ือสรางโอกาสในการเขาสูตลาด
ผลิตภัณฑและบริการฮาลาลในตลาดโลก โดยมีโครงการสําคัญ ดังนี้ 
    ๑.๑) โครงการพัฒนาระบบ IQRAH (H-numbers) ระหวางไทยและมาเลเซีย
ระยะเวลาดําเนินการ ๒ ป (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐) 
    ๑.๒) โครงการสรางการยอมรับมาตรฐานฮาลาล IMT-GT รวมกันผานการพัฒนา
บุคลากรในดานการตรวจรับรองฮาลาล การรวมพัฒนาหลักสูตรดานมาตรฐานฮาลาล ฮาลาลโลจิสติกสและ
สายการผลิตฮาลาล รวมท้ังการตรวจรับรองทางหองปฏิบัติการฮาลาล ระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔) 
    ๑.๓) โครงการพัฒนาเสริมสรางผูประกอบการฮาลาลระดับ SMEs ระยะเวลา
ดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
    ๑.๔) โครงการเสริมสรางการนาผูประกอบการฮาลาลเขาสูระบบการตรวจรับรอง 
ฮาลาลตามมาตรฐาน IMT-GT ระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
   ๒) หนวยงานดําเนินการหลัก ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสถาบัน
มาตรฐานฮาลาลแหงประเทศไทย และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
   ๓) กรอบระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ 
  ๔.๓.๕ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
   ๑) สาระสําคัญ รวมมือกับประเทศเพ่ือนบานเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถดานทักษะของ
แรงงานและมาตรฐานแรงงานรวมกันโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการเคลื่อนยายของแรงงานท่ีมีทักษะระหวางกัน
เพ่ือเสริมสรางศักยภาพดานความสามารถรองรับตลาดแรงงานท่ีขยายเพ่ิมข้ึนตามกิจกรรมการพัฒนาภายใตแผนงาน 
IMT-GT ท่ีเก่ียวของในทุกดาน โดยมีโครงการสําคัญ ดังนี้ 



๑๕๓ 
 

    ๑.๑) โครงการรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานรวมในสาขาท่ีตรงตามความตองการ
ของ IMT-GT ระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
    ๑.๒) โครงสรางเสริมสรางความสอดคลองดานมาตรฐานฝมือแรงงานและการ
รับรองมาตรฐาน โดยอางอิงมาตรฐานอาเซียน (ASEAN Qualification Reference Framework : AQRF)ระยะเวลา
ดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
    ๑.๓) โครงการจัดทาฐานขอมูลแรงงาน IMT-GT ระยะเวลาดาเนินการ ๕ ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
   ๒) หนวยงานดําเนินการหลัก กรมความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ 
และกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
   ๓) กรอบระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
  ๔.๓.๖ การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และส่ิงแวดลอม 
   ๑) สาระสําคัญ สงเสริมใหเกิดการยกระดับการทาการเกษตรไปสูระดับหวงโซการผลิตท่ีมี
มูลคาสูงข้ึนเพ่ือใหเกษตรกรมีรายไดมากข้ึน ใหความสําคัญการการคนควาวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ
ผลิตภัณฑ รวมท้ังใหความสําคัญตอการพัฒนาท่ีคํานึงถึงการอยูรวมกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
โดยมีโครงการสําคัญ ดังนี้ 
    ๑.๑) โครงการเสริมสรางการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีดานการเกษตรและเกษตรแปร
รูปเพ่ิมมูลคา ผานการวิจัยและพัฒนารวมกัน ระหวางภาคราชการ ผูประกอบการภาคเอกชน และนักวิชาการ 
ระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
    ๑.๒) โครงการพัฒนาคุณภาพแพะพันธุ Surath Red เพ่ือเสริมสรางฐาน 
การผลิตอาหารแปรรูปจากปศุสัตวในอนุภูมิภาค ระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
   ๒ ) หน วยงานดํ า เนิ น การห ลัก  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   ๓) กรอบระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 ๔.๔ แผนงานโครงการท่ีสาคัญภายใตกรอบเอเปค 
 

  ๔.๔.๑ การศึกษาเชิงยุทธศาสตรเพ่ือจัดตั้งเขตการคาเสรีเขตการคาเสรีเอเชีย-แปซิฟก (Free 
Trade Area of the Asia-Pacific: FTAAP) 
   ๑) สาระสําคัญ คาดวาเปนเปาหมายการดาเนินงานของเอเปคภายหลังสิ้นสุดเปาหมายโบ
กอรในป ๒๕๖๓ โดยครอบคลมุประเด็นการคาใหมๆ การวิเคราะหโอกาส ความทาทายขอเสนอแนะ และข้ันตอนท่ีจะ
นาไปสูการจัดตั้งเขตการคาเสรีเขตการคาเสรีเอเชีย-แปซิฟก ซ่ึงไทยใหความสําคัญ อยางไรก็ดี ระดับการพัฒนาและ
ความพรอมในแตละดานของแตละเขตเศรษฐกิจยังมีความแตกตางกันอยูมาก ดังนั้น การสรางเสริมศักยภาพและ
ความพรอมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงใหกับภาคสวนท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการเสริมสรางศักยภาพใหกับเจาหนาท่ี
ภาครัฐ และการสรางองคความรูใหกับภาคประชาชนเก่ียวกับการจัดตั้งเขตการคาเสรีเขตการคาเสรีเอเชีย-แปซิฟก จึง
เปนสิ่งสําคัญ 
   ๒) หนวยงานดําเนินการหลัก กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 
   ๓) กรอบระยะเวลาดําเนินการ จัดทําการศึกษาใหแลวเสร็จในป พ.ศ. ๒๕๕๙และอยูในชวง
รอสมาชิกตางมีความพรอมและเห็นพองตรงกันเพ่ือดําเนินการจัดตั้งเขตการคาเสรีเขตการคาเสรีเอเชีย-แปซิฟกตอไป 
  ๔.๔.๒ การจัดทําแผนการดําเนินการเพ่ือสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของการคาภาค
บริการ 



๑๕๔ 
 

   ๑) สาระสําคัญ เปนแนวทางในการบรรลุเปาหมายระยะยาวรวมกันดานการสงเสริมขีด
ความสามารถในการแขงขันดานการคาภาคบริการในป พ.ศ. ๒๕๖๘ 
   ๒) หนวยงานดําเนินการหลัก กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 
   ๓) กรอบระยะเวลาดําเนินการ จัดทากรอบดําเนินการแลวเสร็จในป พ.ศ. ๒๕๕๙และใช
เปนกรอบการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายระยะยาวรวมกันดานการสงเสริมขีดความสามารถในแขงขันดาน
การคาภาคบริการ ในป พ.ศ. ๒๕๖๘ 
  ๔.๔.๓ การปฏิบัติตามแผนดําเนินการความม่ันคงดานอาหารของเอเปค ป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   ๑) สาระสําคัญ การพัฒนาชนบทและชุมชนเมือง การเชื่อมโยงตลาดอาหารในภูมิภาค การ
เสริมสรางบรรยากาศในการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนระบบอาหารภายในภูมิภาคเอเปค และการบรรเทา
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเด็นการกีดกันทางการคาในภาคอาหารตางๆ โดยคาดวาจะ
สามารถสงเสริมการคาอาหารในภูมิภาค เพ่ิมผลิตภาพทางการเกษตร เสริมสรางศักยภาพแกเกษตรกร และสงเสริมให
เกษตรกรรายยอยเขาสูหวงโซมูลคาโลกไดมากข้ึนเพ่ือเพ่ิมรายไดการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม และราย
ยอย โดยดําเนินการตามวาระบอราไคย ป พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ เพ่ือสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอมและราย
ยอย ใหมีสวนรวมในการคาภาคบริการ และในหวงโซมูลคาโลก โดยผลักดันใหมีการจัดทํายุทธศาสตรเอเปคสีเขียวสา
หรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม และรายยอย 
   ๒) หนวยงานดําเนินการหลัก สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
สานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
   ๓) กรอบระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 
  ๔.๔.๔ การสงเสริมการจัดทําขอริเริ่มในการจัดทากรอบความรวมมือเพ่ือสงเสริมการจางงาน
เยาวชน และการสงเสริมการเปนเจาของกิจการ 
   ๑) สาระสําคัญ ขอริเริ่มใหความสําคัญในประเด็นเรื่องการเสริมสรางศักยภาพของทุน
มนุษย การใชนวัตกรรมในการสรางศักยภาพในการเรียนรู และการเพ่ิมโอกาสในการจางงาน และการเขาถึง
ตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในดานการเคลื่อนยายแรงงานและการจางงานในภูมิภาค 
   ๒) หนวยงานดําเนินการหลัก กระทรวงศึกษาธกิาร 
   ๓) กรอบระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 
  ๔.๔.๕ การจัดทํากรอบแนวทางการปฏิรูปโครงสรางของเอเปคภายใตวาระใหมสําหรับการปฏิรูป
โครงสรางเอเปค สําหรับป พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 
   ๑) สาระสําคัญ เพ่ือสอดคลองกับทิศทางการปฏิรูปของประเทศซ่ึงใหความสําคัญกับการ
แขงขันในตลาด ตลาดท่ีเปดกวาง เปนระบบและมีความโปรงใส ทุกภาคสวนในสังคมมีสวนรวมในตลาดมากข้ึนรวมท้ัง
วิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม และรายยอย สตรี เยาวชน แรงงานสูงวัย และผูพิการ ตลอดจนนโยบายทางสังคมเพ่ือ
ความยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับ  
    ๑) การปฏิรูปภาครัฐสูการใชดิจิทัลอยางท่ัวถึงใหเปนระบบและมีเครือขายความ
เชื่อมโยงขอมูล  
    ๒) การปฏิรูปดานกฎระเบียบเพ่ือสนับสนุนการแขงขันในตลาดการคุมครอง
ผูบริโภค และความงายและคลองตัวในการดาเนินธุรกิจ  
    ๓) การพัฒนาระบบและกระบวนการวิเคราะหและประเมินผลกระทบทาง
กฎหมาย (Regulatory Impact Assessment: RIA)  



๑๕๕ 
 

    ๔) การกําหนดกลุมเปาหมายภาคบริการเพ่ือการพัฒนาและปฏิรูปภาคบริการ การ
สงเสริมศักยภาพและโอกาสในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม และรายยอย และ  
    ๕) การพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานตามมาตรฐานเอเปค และการสงเสริมการ
พัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานสีเขียว 
   ๒) หนวยงานดําเนินการหลัก สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ กระทรวงการตางประเทศ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
กระทรวงยุติธรรม สานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
   ๓) กรอบระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 
 

วิสัยทัศน เปาประสงคและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพังงา 
 วิสัยทัศน      

  “ศูนยกลางการทองเท่ียวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน สังคมแหงการเรียนรูสูคุณภาพชีวิตท่ีดี” 
คานิยม 
           “พังงา เมืองแหงความสุข” 
พันธกิจ (Mission)  

1.  สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
           2.  พัฒนาการเกษตรกรรมสูสากล ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.  สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุลอยางยั่งยืน 
  4.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล 

 5.  พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสูความเขมแข็งอยางยั่งยืน 

เปาประสงครวม  (Objectives)  

1. จํานวนนักทองเท่ียวและรายไดจากการทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน 
2. สินคาเกษตรปลอดภัยไดมาตรฐานและเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการบริหารจัดการใหมีความอุดมสมบูรณและอํานวยประโยชนอยาง

ยั่งยืน 
4. คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสังคมนาอยู   

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
เปาประสงค 
1. จังหวัดพังงาเปนศูนยกลางการทองเท่ียวเชิงนิเวศฝงอันดามัน 
2. เพ่ิมรายไดภาคการทองเท่ียว 
ตัวช้ีวัด 
1. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพดานการทองเท่ียวของจังหวัด ระดับ 5 
2. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดจากการทองเทียว รอยละ 5/ป 
กลยุทธ 
1. สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
2. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคใหไดมาตรฐาน 
3. พัฒนาชุมชน ผูประกอบการ และศักยภาพบุคลากรดานการทองเท่ียวใหมี ประสิทธิภาพ 



๑๕๖ 
 

4. พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธท่ีมีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาสินคาและบริการดานการทองเท่ียวใหโดดเดนและมีมาตรฐาน 
6. สงเสริมการจัดระบบรักษาความปลอดภัยและการสื่อสารท่ีทันสมัย 
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยบูรณาการเชื่อมโยงทุกภาคสวนใหสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไปใน 

ทิศทางเดียวกัน 
8. สงเสริมการทองเท่ียวสูอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนาเกษตรกรรมอยางย่ังยืน 
เปาประสงค 
1. ผลิตสินคาเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด 
1. รอยละของจํานวนฟารมท่ีเขารวมโครงการฯ ผานเกณฑมาตรฐาน GAP ไมนอยกวารอยละ 80/ป 
2. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานบูรณาการการตรวจสอบคุณภาพอาหารปลอดภัย 

ระดับจังหวัด 
      2.1 สถานท่ีผลิตและกระจายอาหารผานเกณฑมาตรฐาน รอยละ 80 
      2.2 อาหารและวัตถุดิบอาหารผานเกณฑดานความปลอดภัย รอยละ 80 
กลยุทธ 
1. ผลิตสินคาเกษตรใหมีความปลอดภัยและไดมาตรฐานเพ่ือการสงออก 

  2. สงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานโดยใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม 
3. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน อนุรักษฟนฟู และใชทรัพยากรการเกษตรอยางเหมาะสม 
4. สงเสริมผลผลิตทางการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
5. พัฒนากลไกการกระจายสินคาเกษตรสูตลาดอยางเหมาะสม พัฒนาบรรจุภัณฑ สงเสริมการเพ่ิมมูลคา

สินคาเกษตรโดยการเชื่อมโยงตลาดท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
6. สงเสริมพัฒนาองคความรูในการจัดการการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและไดคุณภาพพัฒนากลุม/ สถาบัน /

เกษตรกร/สหกรณใหเขมแข็งรองรับการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยไดมาตรฐาน 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุล 
เปาประสงค 
1.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดรับการบริหารจัดการใหมีความสมดุลและอํานวย 

ประโยชนยั่งยืน 
ตัวช้ีวัด 
1. รอยละท่ีลดลงของพ้ืนท่ีการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติ รอยละ 5/ป 
2. ปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนของทรัพยากรปาไมท่ีเสื่อมโทรม หรือถูกทําลายไดรับการฟนฟู 100 ไร/ป หรือ 
3. 40,000 กลา/ป 
กลยุทธ 
1. สงเสริมกระบวนการเรียนรูและสรางจิตสํานึกมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางสมดุล 
  2. กําหนดเขตการใชพ้ืนท่ีประโยชนท่ีดิน และแหลงน้ําใหเหมาะสม 

3. สงเสริมฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 



๑๕๗ 
 

เปาประสงค 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 
รอยละดัชนีความม่ันคงของมนุษย 
กลยุทธ 
1.เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมประชาชน 
2.พัฒนาคุณภาพการศึกษาสูประชาคมอาเซียน 
 
3.อนุรักษประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
4.สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและความม่ันคงในชีวิตและทรัพยสิน 
5.เสริมสรางความม่ันคงในอาชีพและรายได 
6.สงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมในการบริหารจัดการชุมชน 
7.พัฒนาสถานดานสุขภาพใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
8.พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
9.สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมือง 
 

วิสัยทัศน พันธกิจ  ยุทธศาสตร เปาประสงค แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
พังงา 
วิสัยทัศน 
 “เมืองแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศช้ันนํา   แหลงเกษตรกรรมย่ังยืน  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 
พันธกิจ 

1. พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  เพ่ือสรางรายไดใหกับประชาชนในจังหวัด 
2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน  มีภูมิทัศนและสภาพแวดลอมท่ีสวยงาม 
3. พัฒนาและสงเสริมเกษตรกรรมท่ีปลอดภัย ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับอยางมีคุณภาพ 
6. สงเสริมกีฬาเพ่ือสุขภาพและความเปนเลิศ 
7. สงเสริมและรักษาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงามใหคงไวซ่ึงเอกลักษณของทองถ่ิน 
8. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและทรัพยากรทางดานการเกษตร 

เปาประสงครวม 
1. เพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียว 
2. ผลผลิตทางการเกษตรไดมาตรฐาน  เกษตรกรมีรายได 
3. คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดพังงา 
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศและเชิงประวัติศาสตร 
แนวทางการพัฒนา 1. พัฒนาเครือขายการทองเท่ียวในชุมชนใหมีการรวมตัวท่ีเขมแขงโดยทุกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีหนวยงานและหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจน 
    2.  สงเสริมการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวท้ังภาครัฐและภาคเอกชนอยางตอเนื่อง 
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    3. พัฒนาเสนทางคมนาคมสูแหลงทองเท่ียวใหสะดวก  ปลอดภัย 
    4. สนับสนุนการลงทุนภาคธุรกิจการทองเท่ียว 
    5. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    6. เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรรองรับการทองเท่ียว 
    7. สรางจิตสํานึกใหประชาชนรักและหวงแหนสาธารณสมบัติของชุมชน 
    8. สงเสริมการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการทําประชาสัมพันธการทําการตลาดและการ
บริการการทองเท่ียว 
    9. เพ่ิมการทําตลาดนักทองเท่ียวชาวไทยใหมาทําตลาดเพ่ิมข้ึน  
ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร 
แนวทางการพัฒนา 1. สงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตร 

  2. สนับสนุนอุตสาหกรรมทางการเกษตรและตลาดกลาง 
   3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการเกษตรแกเกษตรกรและองคกรดาน
การเกษตร 
   4. สงเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
   5. พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต 
   6. พัฒนาทรัพยากรทางการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
แนวทางการพัฒนา 1. สนับสนุนใหเยาวชนท้ังในและนอกระบบการศึกษาไดรับการศึกษาอยางตอเนื่อง 
   2. พัฒนาคุณภาพของศูนยเด็กเล็กและโรงเรียน 
   3. เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา 

4. สงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต 
   5. สงเสริมระบบการเรียนการสอนดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   6.พัฒนาระบบการคมนาคมขนสง 
   7. พัฒนาระบบการสื่อสารใหทันสมัย 
   8. พัฒนาแหลงน้ํา 
   9. สงเสริมและพัฒนาการดูแลระบบความปลอดภัยในชีวิต ในทรัพยสิน 
   10. สงเสริมประชาธิปไตยชุมชน 
   11.สงเสริมสนับสนุนใหความรูการเมืองภาคพลเมืองในชุมชนอยางตอเนื่อง 
   12.สงเสริมระบบการจัดการขยะมูลฝอยและระบบบําบัดน้ําเสีย 
ยุทธศาสตรการพัฒนาตามกลุมจังหวัด 
 การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาตามสภาพพ้ืนท่ีของ
ตนตามอํานาจหนาท่ี โดยองคการบริหารสวนตําบลบางเหรียง  อยูในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพังงา  พ้ืนท่ีภาคใต ซ่ึงจําแนก
รายละเอียดไดดังนี้ 
 ภาคใต  

1.กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทยประกอบดวย ชุมพร   สุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราช และพัทลุง ควรเนน
การพัฒนาฐานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตจากปาลมน้ํามัน พัฒนาการปลูกขาวและการเลี้ยงปศุสัตว  พัฒนาการ
เกษตรยั่งยืนเพ่ือผลิตสินคาเกษตรเชิงคุณภาพ  พัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษบริเวณชายฝงทะเล 
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  2. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน ประกอบดวย ระนอง พังงา  ภูเก็ต กระบี่ และตรัง ควรเนนการรักษา
ความมีมนตเสนหของศูนยกลางการทองเท่ียวทางทะเล เพ่ิมความหลากหลายของกิจกรรมการทองเท่ียวและการ
บริการ  พัฒนาแหลงทองเท่ียวชายฝงทะเลและบนบก และพัฒนาบุคลากรรองรับการทองเท่ียว 
 3. กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน  ประกอบดวย สงขลา  สตูล  ปตตานีและนราธิวาส  ควรเนนการคุมครอง
ความปลอดภัย  การอํานวยความเปนธรรมเพ่ือเสริมสรางความเชื่อม่ันในอํานาจรัฐและสรางภูมิคุมกันแกคนกลุมเสี่ยง
โดยเฉพาะการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบ  การเสริมสรางความม่ันคงดานอาชีพและรายไดแกผูมีรายไดนอย  
การพัฒนาคุณภาพคนเพ่ือสรางโอกาสการมีงานทําและยกระดับคุณภาพชีวิต 
 

นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น 

1.  นโยบายดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 การสงเสริมสนับสนุน  เยาวชนและประชาชนใหไดโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ  รวมถึง
ตั้งอยูในศีลธรรมและจริยธรรมอันดี 
 1.1  สนับสนุนใหทุกโรงเรียนมีคุณภาพดานการศึกษาในเกณฑมาตรฐาน  ดานการศึกษาและความตองการ
ของชุมชน 
 1.2  สนับสนุนใหทุกคนปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือและสงเสริมกิจกรรมวันสําคัญของศาสนา 
 1.3  สงเสริมและอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมในชุมชนอยางจริงจัง  เชน  ประเพณีลอยแพ  ประเพณีลอย
กระทง  ประเพณีถือศีลกินเจ  ประเพณีสงกรานต  ประเพณีวันสารทเดือนสิบ  ประเพณีถือศีลอด 
 1.4  สงเสริมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ประจําตําบลใหไดมาตรฐาน     
 1.5  สนบัสนุนศูนยจริยธรรม  คุณธรรม  ประจําชุมชน 

2.  นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  ปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตและความเปนอยูของประชาชน  คือ  ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน  ท้ัง
ทางดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  จึงเปนภาระหนาท่ีโดยตรงขององคการบริหารสวนตําบล  จะตองเขาไป
ดําเนินการ  จึงกําหนดนโยบายดังตอไปนี้ 
 2.1  จัดระบบสาธารณูปโภคใหท่ัวถึงทุกหมูบาน  น้ําไหล  ไฟสวาง  ปรับปรุงถนนหนทาง  เพ่ือใหประชาชน
ทุกหมูบานมีความสะดวกสบายไมเดือดรอน 
 2.2  สงเสริมโครงการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV)  ตามจุดเสี่ยง 
 2.3  ปรับปรุงเมรุทุงโพธิ์ใหไดมาตรฐานปราศจากมลภาวะ 

3.  นโยบายดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
  เขตองคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย  มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสวยงาม  สมบูรณท้ังชายทะเลและ
น้ําตก  เปนท่ีสนใจของนักทองเท่ียว  และมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน  โดยมีจุดมุงหมาย  เพ่ือสรางความประทับใจและ
ความพอใจในการเดินทางมาเยือนตําบลโคกกลอย  จึงกําหนดนโยบายดังตอไปนี้ 
 3.1  สงเสริมเศรษฐกิจ  การสงเสริมอาชีพ  และเพ่ิมรายไดของประชาชนโดยจัดฝกอบรมอาชีพพัฒนาฝมือ
ใหดียิ่งข้ึน  เพ่ือเพ่ิมมูลคาและรายได 
 3.2   สนับสนุนและสงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ  OTOP 
 3.3   สงเสริมพัฒนาธุรกิจทองเท่ียว  และสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
 3.4   พัฒนาหานปาตอใหเปนสวนสาธารณะ 
 3.5   สงเสริมกลุมอาชีพดานการเกษตร  ประมง  และการปศุสัตว 
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4.  นโยบายดานกีฬาและนันทนการ 
  การออกกําลังการและการเลนกีฬา  นอกจากจะทําใหผูท่ีเลนกีฬามีสุขภาพอนามัยท่ีดีแลว  ยังสงผล
ใหเกิดความสามัคคีและความมีน้ําใจเปนนักกีฬาเกิดข้ึนกับหมูคณะอีกดวย  ทําใหประชาชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรง  มี
สุขภาพจิตท่ีดี  จึงไดกําหนดนโยบายดังตอไปนี้ 
 4.1  สงเสริมใหมีการแขงขันกีฬาสากลนิยม  และกีฬาพ้ืนบาน  เพ่ือความเปนเลิศและความสามัคคี 
 4.2   จัดสรางสถานท่ีออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  และอนามัยท่ีดีของชุมชน 
 4.3  รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด   โรคเอดสและอบายมุขตาง ๆ 
 4.4 ควบคุมปองกันโรค  และพาหนะนําโรคทุกชนิด  กําจัดหนู  แมลงสาบและยุง  อยางตอเนื่อง 
 4.5     สนับสนุนนักกีฬาใหกาวหนาสูระดับอาชีพ 

5.  นโยบายดานสังคม 
  นอกจากหนวยครอบครัว  ซ่ึงเปนหนวยพ้ืนฐานการดําเนินชีวิต  และประชาชนทุกคนเปนสมาชิก
ของสังคม  ซ่ึงปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง  สงผลกระทบตอครอบครัว  ประชาชน  จึงตองรวบรวมการมีสวนรวมจาก
ทุกภาคสวน  ในการดูแลสังคมรวมกัน จึงกําหนดนโยบาย ดังตอไปนี้ 
 5.1   สนับสนุนโครงการชวยเหลือผูสูงอายุ  และผูดอยโอกาส 
 5.2   สนับสนุนการมีสวนรวมในการปราบปรามสิ่งเสพติด 
 5.3   สงเสริมกิจกรรมของผูนําชุมชน  กลุมสตรี  อสม. อปพร. 
 5.4  จัดเวทีประชาคมหมูบาน  เพ่ือรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากชุมชนทุกพ้ืนท่ีรวมท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาคมทุกสาขาอาชีพ ทุกระดับ 
 5.5  จัดทํารายการ อบต. พบประชาชนทางสถานีวิทยุ 
 5.6  สงเสริมหนวยกูภัยประจําทองถ่ิน 

6.  นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ถือเปนสิ่งล่ําคามหาศาล  เปนท่ีมารายไดของภาคธุรกิจ
ทองเท่ียว  หากทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้ถูกทําลายจะสงผลตอบรรยากาศของโลก  เชน  ภาวะโลกรอน  รวมถึงภัย
พิบัติธรรมชาติตาง ๆ  จึงไดกําหนดนโยบายดังตอไปนี้ 
 6.1  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน  สถานท่ีตาง ๆ  ใหเปนท่ีพักผอนหยอนใจและแหลงทองเท่ียวของตําบล 
 6.2  รณรงคให ทุกภาคสวน  ประชาชนทุกเพศ  ทุกวัย  ไดตระหนักถึงคุณคา  และรวมกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ  รวมถึงการรณรงคลดภาวะโลกรอน 
 6.3  วางระบบแกไขปญหาน้ําทวมซํ้าซาก  และระบบปองกันภัยซ่ึงเกิดจากภัยพิบัติธรรมชาติ 
 6.4  เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บขยะมูลฝอยตามถนน  และตรอกซอกซอยตาง ๆ  อยางท่ัวถึงและเปนธรรม 

7.  นโยบายดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
  มนุษยทุกคนตองการคุณภาพชีวิตท่ีดี  ความเปนจริง  ประชาชนมีความเปนอยูอยางไมเทาเทียมกัน  
องคกรปกครองทองถ่ินจึงตองดูแลเอาใจใส  เพ่ิมเติมสิ่งท่ีขาดหายไป  จึงไดกําหนดนโยบายดังตอไปนี้ 
 7.1   สงเสริมเครือขายกลุมพัฒนาสตรีใหมีความเขมแข็ง 
  7.2  สนับสนุนพัฒนาศักยภาพ อสม.  ใหมีความม่ันคง  เขมแข็งเพ่ือการใหบริหารและการจัดการ
สาธารณสุขท่ีดี 
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 7.3  สนับสนุนใหขาราชการ  ลูกจาง  พนักงานจาง  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  เพ่ือประสิทธิภาพท่ีดี  ตอการ
ปฏิบัติงาน 
 7.4    สงเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน  ระดับตําบล 

8.  นโยบายดานการบริหาร  การเมืองและการปกครอง 
  การดําเนินงานท่ีนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน  ความอยูดีมีสุขของประชาชน  จะตองมีการบริหารโดย
ยึดหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  และการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  (ธรรมาภิบาล)  โดยเนนทุกภาค
สวนมีสวนรวมในการกําหนดแผนและรวมแกไขปญหา  จึงไดกําหนดนโยบายดังตอไปนี้ 
 8.1  สงเสริมและสนับสนุนองคกรภาคประชาชนและประชาชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
 8.2  ปรับปรุงและสงเสริมการบริหารจัดการท่ีดี  (Good Governance)  เพ่ือเปนแนวทางในการทํางานเพ่ือ
มุงสูการเปนองคกรสมัยใหม 
 8.3  สงเสริมการสรางความเขมแข็งเครือขาย อปพร. เพ่ือชวยรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัย
ของชุมชน 
 8.4  พัฒนาความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหกับบุคลากรในองคกรเพ่ือประโยชนใน
การปฏิบัติงานและการใหบริการประชาชน 
 8.5  สนับสนุนและพัฒนาองคกรและบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย  โดยจัดใหมีการ
ฝกอบรมและสงเสริมศักยภาพบุคลากรใหมีความรู  ความพรอมในการใหบริการประชาชนอยางเต็มท่ีและดวยความ
เต็มใจ 
 

ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตดวยเทคนิค  
SWOT   
  การวิเคราะห จุดออน จุดแข็ง  อันเปนสภาวะแวดลอมภายในทองถ่ิน  โดยใชเทคนิค  SWOT  Analysis  
การพิจารณาถึงปจจัยภายใน  ไดแก  จุดแข็ง  (Strength = S)  จุดออน  (Weakness = W)  และปจจัยภายนอก  
ไดแก  โอกาส  (Opportunity = O)  และอุปสรรค  (Threat = T)  เปนเครื่องมือ โดยผานกระบวนการประชุม
รวมกันทุกภาคีท้ังภาครัฐและภาคประชาชน  โดยสรุป ไดดังนี้ 
ปจจัยภายใน   
  จุดแข็ง  (Strength = S) 
  1.  ทรัพยากรธรรมชาติในตําบลโคกกลอยอุดมสมบูรณ ท้ังผิวดิน  และแหลงน้ําอุดมสมบูรณ 
  2.  มีแหลงทองเท่ียวท่ีเปนศูนยกลางทางศาสนา  และศูนยรวมจิตใจของประชาชนในพ้ืนท่ี 
  3.  พ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
  4. เปนหนวยงานท่ีมีความใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด สามารถแกปญหาและตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดมากท่ีสุด 
  5.  มีอัตลักษณเฉพาะดาน  ประเพณี วัฒนธรรมและแหลงทองเท่ียวธรรมชาติท่ีหลากหลายสามารถ
พัฒนาเพ่ือสรางรายไดดานการทองเท่ียว 
  6.  มีแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลท่ีชัดเจน 
  7.  มีภูมินิเวศนท่ีเหมาะสมท่ีจะเปนเมืองนาอยู  นาอาศัย  และนาทองเท่ียว 
  8.  มีปราชญชาวบาน  ภูมิปญญาทองถ่ินและทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพในการแขงขันสูง 
  จุดออน  (Weakness = W)   
  1.  ขาดการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวใหประชาชนท่ัวไปไดรูจัก 
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  2.  บริการดานโครงสรางพ้ืนฐานไมท่ัวถึง 
  3.  ขาดความรู / ผูรูดานภาษา / การทองเท่ียว / อาชีพเสริม 
  4. งบประมาณมีจํานวนจํากัด และขาดการสนับสนุนงบประมาณ ในการดําเนินโครงการขนาดใหญ 
  7.  ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติและการทําลายสิ่งแวดลอมท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
  8.  บุคลากรและเจาหนาท่ีบางสวนยังขาดความรู  ความเขาใจในการปฏิบัติงาน 
  9.  แหลงทองเท่ียวบางแหงอยูในเขตปาสงวน  เขตอุทยานแหงชาติ  ยากตอการเขาถึงและพัฒนา 

     10. ชวงฤดูฝนจะมีฝนตกหนักและในชวงฤดูแลงจะมีสภาวะอากาศท่ีแลงยาวนาน 
      11. มีแหลงน้ําแตไมสามารถพัฒนาไดอยางเต็มท่ี 
      12. เกษตรกรไมมีเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินทํากิน 
      13. ชมุชนมีสวนรวมในการบริหารจดัการของทองถ่ินนอย 
ปจจัยภายนอก   
 โอกาส  (Opportunity = O)   
  1.  เปนพ้ืนท่ีซ่ึงจังหวัดพังงากําหนดใหเปนพ้ืนท่ีทองเท่ียวหลักของจังหวัด 
  2.  มีการใหความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
  3.  ไดรับความชวยเหลือจากองคกรตางๆ 
  4. นโยบายการกระจายอํานาจเปนสาเหตุใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปรับบทบาท  ภารกิจ  
หนาท่ี และพัฒนาระบบบริหารงานของทองถ่ินใหมีความเขมแข็งและมีระบบบริหารจัดการท่ีดี 
  5.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
พ.ศ.  2542  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน
ของประชาชนในทองถ่ิน  โดยท่ีหนวยงานราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคสงเสริมและสนับสนนุการถายโอนภารกิจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  6. รัฐบาลสนับสนุนใหแตละทองถ่ินมีบทบาทในการอนุรักษ  ฟนฟู เผยแพร  และถายทอดวัฒนธรรม 
ประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ินมากข้ึน 
 อุปสรรค  (Threat = T) 
  1.  สภาวการณทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ  ในระดับภูมิภาคสงผลตอการพัฒนาทองถ่ิน 
  2.  เกิดปญหาภัยแลงยาวนาน  ทําใหขาดแคลนน้ําอุปโภค – บริโภค ในชวงฤดูแลงและ ฝนจะตกหนัก
ในชวงฤดูฝนทําใหเกิดปญหาอุทกภัย  ดินโคลนถลม 
  3. แรงงานตางดาวกอใหเกิดปญหาสังคมในพ้ืนท่ี  สงผลใหเกิดปญหาโรคติดตอตางๆ ปญหาดานสังคม
ตางๆ เพ่ิมข้ึน 
  4. สภาพพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราชพัสดุ  ท่ีสาธารณะ  ท่ีดินเขตปาสงวนแหงชาติถูกบุกรุกเปนจํานวนมาก 
  5.  ประชาชนไมใหความรวมมือในการพัฒนาทองถ่ิน 
  6.ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมตางชาติ  ทําใหประชาชนในทองถ่ินลืมรากฐานทางวัฒนธรรมท่ีมี
อยู  และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากข้ึน  
  7.  มีปญหาสุขภาพ  ปญหายาเสพติด  ปญหาอาชญากรรม  เพ่ิมข้ึน 
  8.  มีการแสวงหาผลประโยชนจากการใชทรัพยากรเพ่ือหวังผลตอบแทนในระยะสั้น 
  9. วิกฤติโลกรอน ทําใหสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป สงผลกระทบตอการดํารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพดานเกษตรกรรมท่ีตองพ่ึงธรรมชาติ 
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  10. สภาวะการณทางการเมืองท่ีไมม่ันคง นโยบายรัฐบาลท่ีไมมีความตอเนื่องสงผลตอการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

วิสัยทัศน (Vision) และพันธกิจ (mission) การพัฒนาทองถิ่น  
วิสัยทัศนการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย 

 “  พัฒนาคุณภาพการดํารงชีวิต  สงเสริมเศรษฐกิจอยางย่ังยืน 
ฟนคืนสังคมแหงการเกื้อกูล  บริบูรณดวยทรัพยากรส่ิงแวดลอมท่ีสมดุล ” 

พันธกิจ 
 1. จัดใหมีสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
 2. ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตรอยางเพียงพอ 
 3. ใหมีการบํารุงรักษาทางบกและทางน้ํา 
 4. บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
 5. สงเสริม  สนับสนุนการศึกษา  ศาสนา ภูมิปญญาและวัฒนธรรมอันดีของตําบล 
 6.ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
 7.  คุมครอง  ดูแล  และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 8. พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวภายในตําบล 
 9.สงเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 10.สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาตําบล  
 11. พัฒนาสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุมสูความเขมแข็งอยางยั่งยืน  
จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น  (Goals) 
 หมายถึง  การระบุสภาพการณใหสําเร็จ  (ทําเพ่ือใหเกิดอะไร  ถึงจะบรรลุวิสัยทัศน)  องคการบริหารสวน
ตําบลโคกกลอย  ไดกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาไวดังนี้ 

1. เพ่ือใหตําบลโคกกลอยเปนเมืองนาอยู มีสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานท่ีครอบคลุมท่ัวถึง    
2. มีการจัดการสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมและมีความปลอดภัยในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

  3.  ประชาชนในตําบลทุกกลุมมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสังคมนาอยู 
  4.  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการทองเท่ียวภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
  5.  เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการศึกษา อนุรักษขนบธรรมเนียม ภูมิปญญา ประเพณี  วัฒนธรรมของอันดี
ของตําบล 
  6.  ชุมชนมีความเขมแข็ง  รวมคิด  รวมทํา  และแกไขปญหาภายในชุมชนของตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม 
  7. แหลงทองเท่ียว ภายในตําบลโคกกลอยไดรับการพัฒนาและฟนฟู 
  8. ทรัพยากรธรรมชาติภายในตําบลโคกกลอยไดรับการอนุรักษ  ฟนฟู 
  9. ประชาชนมีความอยูดีกินดี พ่ึงพาตนเองไดภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   10. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรเปนไปอยางถูกตองรวดเร็วสามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดอยางตรงตามวัตถุประสงค 
 
 
 
 



๑๖๔ 
 

3.3 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย 
วิสัยทัศน เปาประสงคและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพังงา 
 วิสัยทัศน      

  “ศูนยกลางการทองเท่ียวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน สังคมแหงการเรียนรูสูคุณภาพชีวิตท่ีดี” 
คานิยม 
           “พังงา เมืองแหงความสุข” 
พันธกิจ (Mission)  

 1.  สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
           2.  พัฒนาการเกษตรกรรมสูสากล ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.  สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุลอยางยั่งยืน 
  4.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล 

 5.  พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสูความเขมแข็งอยางยั่งยืน 

เปาประสงครวม  (Objectives)  

1. จํานวนนักทองเท่ียวและรายไดจากการทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน 
2. สินคาเกษตรปลอดภัยไดมาตรฐานและเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการบริหารจัดการใหมีความอุดมสมบูรณและอํานวยประโยชนอยาง

ยั่งยืน 
4.คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสังคมนาอยู 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
เปาประสงค 
1. จังหวัดพังงาเปนศูนยกลางการทองเท่ียวเชิงนิเวศฝงอันดามัน 
2. เพ่ิมรายไดภาคการทองเท่ียว 
ตัวช้ีวัด 
1. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพดานการทองเท่ียวของจังหวัด ระดับ 5 
2. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดจากการทองเทียว รอยละ 5/ป 
กลยุทธ 
1. สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
2. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคใหไดมาตรฐาน  
3. พัฒนาชุมชน ผูประกอบการ และศักยภาพบุคลากรดานการทองเท่ียวใหมี ประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธท่ีมีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาสินคาและบริการดานการทองเท่ียวใหโดดเดนและมีมาตรฐาน 
6. สงเสริมการจัดระบบรักษาความปลอดภัยและการสื่อสารท่ีทันสมัย 
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยบูรณาการเชื่อมโยงทุกภาคสวนใหสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไปใน 

ทิศทางเดียวกัน 
8. สงเสริมการทองเท่ียวสูอาเซียน 
 
 



๑๖๕ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนาเกษตรกรรมอยางย่ังยืน 
เปาประสงค 
1. ผลิตสินคาเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด 
1. รอยละของจํานวนฟารมท่ีเขารวมโครงการฯ ผานเกณฑมาตรฐาน GAP ไมนอยกวารอยละ 80/ป 
2. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานบูรณาการการตรวจสอบคุณภาพอาหารปลอดภัย 

ระดับจังหวัด 
     2.1 สถานท่ีผลิตและกระจายอาหารผานเกณฑมาตรฐาน รอยละ 80 
     2.2 อาหารและวัตถุดิบอาหารผานเกณฑดานความปลอดภัย รอยละ 80 
กลยุทธ 
1. ผลิตสินคาเกษตรใหมีความปลอดภัยและไดมาตรฐานเพ่ือการสงออก 

  2. สงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานโดยใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม 
3. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน อนุรักษฟนฟู และใชทรัพยากรการเกษตรอยางเหมาะสม 
4. สงเสริมผลผลิตทางการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
5. พัฒนากลไกการกระจายสินคาเกษตรสูตลาดอยางเหมาะสม พัฒนาบรรจุภัณฑ สงเสริมการเพ่ิมมูลคา

สินคาเกษตรโดยการเชื่อมโยงตลาดท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
6. สงเสริมพัฒนาองคความรูในการจัดการการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและไดคุณภาพพัฒนากลุม/ สถาบัน /

เกษตรกร/สหกรณใหเขมแข็งรองรับการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยไดมาตรฐาน 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุล 
เปาประสงค 
1.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดรับการบริหารจัดการใหมีความสมดุลและอํา นวย 

ประโยชนยั่งยืน 
ตัวช้ีวัด 
1. รอยละท่ีลดลงของพ้ืนท่ีการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติ รอยละ 5/ป 
2. ปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนของทรัพยากรปาไมท่ีเสื่อมโทรม หรือถูกทําลายไดรับการฟนฟู 100 ไร/ป หรือ 

40,000 กลา/ป 
กลยุทธ 
1. สงเสริมกระบวนการเรียนรูและสรางจิตสํานึกมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล 
2. กําหนดเขตการใชพ้ืนท่ีประโยชนท่ีดิน และแหลงน้ําใหเหมาะสม 
3. สงเสริมฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : คนพังงามีคุณภาพชีวิตท่ีดี สังคมนาอยู 
เปาประสงค 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 
รอยละดัชนีความม่ันคงของมนุษย 
 



๑๖๖ 
 

กลยุทธ 
1. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมประชาชน 
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาสูประชาคมอาเซียน 
3. อนุรักษประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
4. สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและความม่ันคงในชีวิตและทรัพยสิน 
5. เสริมสรางความม่ันคงในอาชีพและรายได 
6. สงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมในการบริหารจัดการชุมชน 
7. พัฒนาสถานดานสุขภาพใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
9. สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมือง 

วิสัยทัศน พันธกิจ  ยุทธศาสตร เปาประสงค แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
พังงา 
วิสัยทัศน 
 “เมืองแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศชั้นนํา   แหลงเกษตรกรรมยั่งยืน  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 
พันธกิจ 
 1. พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  เพ่ือสรางรายไดใหกับประชาชนในจังหวัดพัฒนาโครงสราง 2 . 
พ้ืนฐานแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน  มีภูมิทัศนและสภาพแวดลอมท่ีสวยงาม 
 3. พัฒนาและสงเสริมเกษตรกรรมท่ีปลอดภัย ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 5. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับอยางมีคุณภาพ 
 6. สงเสริมกีฬาเพ่ือสุขภาพและความเปนเลิศ  
 7. สงเสริมและรักษาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงามใหคงไวซ่ึงเอกลักษณของทองถ่ิน 
 8. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและทรัพยากรทางดานการเกษตร 
เปาประสงครวม 
 1. เพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียว 
 2. ผลผลิตทางการเกษตรไดมาตรฐาน  เกษตรกรมีรายได 
 3. คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดพังงา 
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศและเชิงประวัติศาสตร 
แนวทางการพัฒนา 1. พัฒนาเครือขายการทองเท่ียวในชุมชนใหมีการรวมตัวท่ีเขมแข็งโดยทุกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีหนวยงานและหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจน 
    2.  สงเสริมการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวท้ังภาครัฐและภาคเอกชนอยางตอเนื่อง 
    3. พัฒนาเสนทางคมนาคมสูแหลงทองเท่ียวใหสะดวก  ปลอดภัย 
    4. สนับสนุนการลงทุนภาคธุรกิจการทองเท่ียว 
    5. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    6. เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรรองรับการทองเท่ียว 
    7. สรางจิตสํานึกใหประชาชนรักและหวงแหนสาธารณสมบัติของชุมชน 



๑๖๗ 
 

    8. สงเสริมการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการทําประชาสัมพันธการทําการตลาดและการ
บริการการทองเท่ียว 
    9. เพ่ิมการทําตลาดนักทองเท่ียวชาวไทยใหมาทําตลาดเพ่ิมข้ึน 
ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร 
แนวทางการพัฒนา 1. สงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตร 

  2. สนับสนุนอุตสาหกรรมทางการเกษตรและตลาดกลาง 
   3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการเกษตรแกเกษตรกรและองคกรดาน
การเกษตร 
   4. สงเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
   5. พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต 
   6. พัฒนาทรัพยากรทางการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
แนวทางการพัฒนา 1. สนับสนุนใหเยาวชนท้ังในและนอกระบบการศึกษาไดรับการศึกษาอยางตอเนื่อง 
   2. พัฒนาคุณภาพของศูนยเด็กเล็กและโรงเรียน 
   3. เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา 

4. สงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต 
   5. สงเสริมระบบการเรียนการสอนดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   6.พัฒนาระบบการคมนาคมขนสง 
   7. พัฒนาระบบการสื่อสารใหทันสมัย 
   8. พัฒนาแหลงน้ํา 
   9. สงเสริมและพัฒนาการดูแลระบบความปลอดภัยในชีวิต ในทรัพยสิน 
   10. สงเสริมประชาธิปไตยชุมชน 
   11.สงเสริมสนับสนุนใหความรูการเมืองภาคพลเมืองในชุมชนอยางตอเนื่อง 
   12.สงเสริมระบบการจัดการขยะมูลฝอยและระบบบําบัดน้ําเสีย 
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3.4 โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย  
พ.ศ.2560-2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตรจังหวัด 

พัฒนาเกษตรกรรมอยาง

ย่ังยืน 

การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางสมดุล 

สงเสริมและ

พัฒนาการทองเท่ียว

เชิงนิเวศ 

คนพังงามีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

สังคมนาอยู 

1.สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมีคุณภาพ

และไดมาตรฐาน 

2.พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานและ

สาธารณูปโภคใหไดมาตรฐาน 

3.พัฒนาชุมชน ผูประกอบการและศักยภาพ

บุคลากรดานการทองเที่ยวใหมีประสิทธิภาพ 

4.พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธที่มี

ประสิทธิภาพ 

1.ผลิตสินคาเกษตรใหมีความปลอดภัยและได

มาตรฐานเพ่ือการสงออก 

2. สงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรใหไดมาตรฐาน

โดยใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม 

3.พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  อนุรักษฟนฟูและใช

ทรัพยากรอยางเหมาะสม 

4. สงเสริมผลผลิตทางการเกษตรตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง 

5.สงเสริมพัฒนาองคความรูในการจัดการการผลิต

ที่มีประสิทธิภาพไดคุณภาพ  พัฒนากลุม/เกษตร/

สหกรณใหเขมแข็งรองรับการผลิตสินคาเกษตร

ปลอดภัยไดมาตรฐาน 

1.สงเสริมกระบวนการเรียนรูและสราง

จิตสํานึกมีสวนรวมในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยาง

สมดุล 

2.กําหนดการใชที่ดินและแหลงน้ําให

เหมาะสม 

3.สงเสริมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมอยางยัง่ยืน 

1.เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมประชาชน 

2.พัฒนาคุณภาพการศึกษาสูประชาคมอาเซียน 

3.อนุรักษประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญา

ทองถิ่น 

4.สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและความมั่นคง

ในชีวิตและทรัพยสิน 

5.เสริมสรางความมั่นคงในอาชีพและรายได 

6.สงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมใน

การบริหารจัดการชุมชน 

7.พัฒนาสถานดานสุขภาพใหมีคุณภาพและได

มาตรฐาน 

8.พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐใหมี

คุณภาพไดมาตรฐาน 

9.สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมือง 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

พัฒนาการทองเท่ียว

เชิงนิเวศและเชิง

ประวัติศาสตร 

พัฒนาและเพิ่มมูลคาผลผลิต

ทางการเกษตร 
พัฒนาคุณภาพชีวิต

อยางท่ัวถึงและ 

เปนธรรม 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนา อปท. 
ยุทธศาสตรดาน

โครงสราง

พื้นฐาน 

ยุทธศาสตรดาน

เศรษฐกิจและ

การทองเท่ียว 

 

ยุทธศาสตรดาน

การศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตรดาน

สิ่งแวดลอมและจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

และสังคม 

 

ยุทธศาสตรดาน

การเมืองและการ

บริหาร 

 
เพื่อสงเสรมิ สนับสนุน

การศึกษา อนุรักษ

ขนบธรรมเนียม ภูมิ

ปญญา ประเพณี 

ั ั ี ํ  

เพื่ออนุรักษ ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ดูแลสิ่งแวดลอมภายใน

ตําบลโคกกลอย 

ประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการการทองเที่ยว

ภายในตําบลโคกกลอย

เพิ่มขึ้น 

สงเสริมการกีฬาภายใน

ตาํบล 

เพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการองคกรใหมี 

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เพื่อยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนใน

ตําบลและประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการการ

่  

เพื่อใหตําบลโคกกลอยเปนเมือง

นาอยู มีสาธารณูปโภคข้ัน

พื้นฐานครอบคลุมทั่วถึง 

แนวทางการพัฒนา 
1.กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม 

บํารุงรักษาถนน ทอระบายน้ํา ขุดลอก

คลอง  สะพานและโครงสรางพ้ืนฐานที่

จําเปน 

2.กอสรางและบํารุงรักษาระบบประปา 

3. พัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ 

4.ขยายเขตโทรศัพท 

1.สงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดใหแก

ประชาชน 

2.สงเสริมสนับสนุนพัฒนาดาน

การเกษตร ประมงและปศุสัตว 

3.เสริมสรางชุมชนใหมีความเขมแข็ง 

4.การสงเคราะหคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 

คนชรา ผูดอยโอกาส คนพิการและ

ผูปวยเอดส 

5.สงเสริมใหความรู รณรงคการ

เสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

6.การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน .การปองกันบรรเทาสาธารณ

ภัยและการแกไขปญหายาเสพติด 

1.การจัดการและสนับสนุน

การศึกษา 

2.สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  

ประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น 

1.สงเสริม อนุรักษ ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและดแูล

ส่ิงแวดลอมภายในตําบล 

โคกกลอย 

2.จัดการระบบบําบัด และกําจัด

ขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล 

1.การอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา

แหลงทองเที่ยว 

2.การพัฒนาบริการและ

บุคลากรดานการทองเที่ยว 

3.สงเสริมการกีฬาและ 

นันทนาการ 

1.สงเสริมสนับสนุนการเมือง

การปกครอง 

2.เพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการ 

3.การปรับปรุงและพัฒนา

บุคลากร 

ผลผลิต/โครงการ 1. กอสรางถนน/ปรับปรุงซอมแซม/

บุกเบิกถนน 

2.กอสรางทอระบายน้ํา ทอลอดเหล่ียม 

เขื่อน ฝาย สะพาน 

3.ขุดลอกคลอง คูระบายน้ํา บอน้ําตื้น 

4..กอสราง/ปรับปรุงระบบประปา

หมูบาน 

5.ขยายเขตประปา 

6.ขยายเขตไฟฟา 

7.ตเิพ่ิมไฟฟาสองสวางสาธารณะ 

8.ขยายเขตโทรศัพทสาธารณะ 

1.ฝกอบรมอาชีพเสริม 

2.สงเสริมการรวมกลุมอาชีพและการจัดจ้ัง 

วิสาหกิจชุมชน 

3..สงเสริมการเล้ียงสัตวประเภทตางๆ 

4.การเพ่ิมศักยภาพผูนําชุมชน 

5. สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาและแผน

ชุมชน 

6.สงเคราะหเด็ก สตรี  ผูสูงอายฯุลฯ เชน 

สงเคราะหเบ้ียยังชีพ ผูสูงอายุ  ผูพิการ   

7.รณรงคปองกันโรค 

8.การควบคุมโรคติดตอ 

9.การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชน 

10.กิจกรรมปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

11.การแกไขปญหายาเสพติด 

12.การชวยเหลือผูประสบภัย 

13. การแขงขันกีฬาตานยาเสพติด 

14.งานอ่ืนๆ 

1อุดหนุนเก่ียวกับการศึกษาภายใน

ตําบล 

2.สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา

ภายในตําบล 

3. การจัดงานวันสําคัญตางๆ/อุดหนุน

หนวยงานอ่ืน 

4.การจัดงานประเพณี วัฒนธรรม

ทองถิ่น 

5.งานอ่ืนๆ 

 

1.การสงเสริม สนับสนุน

รณรงคการอนุรักษ ดูแล

ทรัพยากรธรรม 

ชาติและส่ิงแวดลอม 

2.การบริหารการจัดการขยะ

ภายในตําบล   

3.งานอ่ืนๆ 

1.ปรับภูมิทัศนแหลงทองเที่ยว

ภายในตําบลโคกกลอย 

2..จัดทําส่ือประชาสัมพันธการ

ทองเที่ยว 

3.ฝกอบรมมัคคุเทศก,  

4..สงเสริมการออกกําลังกาย

ใหประชาชนภายในตําบล 

5.สนับสนุนการแขงขันกีฬา

ตางๆ 

6.งานอ่ืนๆ 

 

1.สงเสริม  สนับสนุนกิจกรรม

ที่เก่ียวของกับระบบการ

ปกครอง 

2.เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการ

จัดเก็บภาษี 

3.จัดหาครุภัณฑที่จําเปน เชน 

รถรถขยะ รถบรรทุกน้ําฯลฯ 

4.การฝกอบรม 

5.ศึกษาดูงาน 

6.งานอ่ืนๆ 

 



169 
 

 

แผนท่ียุทธศาสตร 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
Strategy  Map 

วิสัยทัศน 
          “  พัฒนาคุณภาพการดํารงชีวิต  สงเสริมเศรษฐกิจอยางยั่งยืน 

ฟนคืนสังคมแหงการเก้ือกูล  บริบูรณดวยทรัพยากรสิ่งแวดลอมที่สมดุล ” 
 

พันธกิจ 

เปาประสงค 

ยุทธศาสตร 

แนวทางการพฒันา 

1.จัดใหมีสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่  7. คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2. ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตรอยางเพียงพอ 8.พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวภายในตําบล 

3.ใหมีการบํารุงรักษาทางบกและทางน้ํา   9.สงเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  10.สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาตําบล 

5.สงเสริม สนับสนุนการศึกษา  ศาสนา ภูมิปญญา และวัฒนธรรม 11. พัฒนาสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุมสูความ 

อันดีของตําบล    เขมแข็งอยางย่ังยืน 

6. ปองกันและระงับโรคติดตอ 

       

   

      

1.เพ่ือใหตําบลโคกกลอยเปนเมืองนาอยู มีสาธารณูปโภคข้ัน 6. ชุมชนมีความเขมแข็ง รวมคิด รวมทํา และแกไขปญหาภายในชุมชน 

พ้ืนฐานที่ครอบคลุมทั่วถึง    ของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม 

2.มีการจัดการสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมและมีความปลอดภัย 7.แหลงทองเที่ยวภายในตําบลโคกกลอยไดรับการพัฒนาและฟนฟู 

ในการดําเนินชีวิตประจําวัน    8.ทรัพยากรธรรมชาติภายในตําบลโคกกลอยไดรับการอนรุักษ ฟนฟู 

3.ประชาชนในตําบลทุกกลุมมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมนาอยู 9.ประชาชนมีความอยูดีกินดี พ่ึงพาตนเองไดภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการทองเที่ยว  10.ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็ว  

ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล   สามารถตองสนองความตองการของประชาชนไดตรงตามวัตถุประสงค 

5.สงเสริม สนับสนุนการศึกษา ศาสนา อนุรักษ ขนบธรรมเนียม  

ภูมิปญญา วัฒนธรรมทองถ่ิน    

1.กอสราง  ปรับปรุง 

ซอมแซม บํารุงรักษา

ถนน ทอระบายนํ้า  

ขุดลอกคลอง  สะพาน

และโครงสรางพื้นฐาน

ท่ีจําเปน 

2.กอสรางและ

ปรับปรุงระบบประปา 

3.พัฒนาระบบไฟฟา

สาธารณะ 

4.ขยายเขตโทรศัพท 

1.สงเสริมอาชีพและเพิ่ม

รายไดใหแกประชาชน 

2.สงเสริมสนับสนุนพัฒนา

ดานการเกษตร ประมง และ

ปศุสัตว 

3.เสริมสรางชุมชนใหมีความ

เขมแข็ง 

4.การสงเคราะหคุณภาพชีวิต

เด็ก สตรี คนชรา 

ผูดอยโอกาส คนพิการและ

ผูปวยเอดส 

5.สงเสริมใหความรู รณรงค

การเสริมสรางคุณภาพชีวิต

ของประชาชน 

6.การรักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน  .การ

ปองกันบรรเทา 

สาธารณภัยและการแกไข

ปญหายาเสพติด 

ยุทธศาสตร 

ดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร 

ดานเศรษฐกิจและ

การทองเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร 

ดานการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตรดาน

สิ่งแวดลอมและ

จัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติ 

 

ยุทธศาสตร 

ดานคุณภาพ

ชีวิตและสังคม 

 

ยุทธศาสตร 

ดานการเมือง

และการบริหาร 

 

1.การจัดการสนับ 

สนุนการศึกษา 

2.สงเสรมิกิจกรรม

ทางศาสนา 

ประเพณีและ

วัฒนธรรมทองถ่ิน 

1.สงเสริม อนุรักษ  

ฟนฟูทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

2.จัดการระบบ

บําบัดและกําจัด

ขยะมูลฝอย สิ่ง

ปฏิกูล 

1.การอนุรักษ ฟนฟู

พัฒนาแหลง

ทองเท่ียว 

2.การพัฒนาบริการ

และบุคลากรดาน

การทองเท่ียว 

3.สงเสริมการกีฬา

และนันทนาการ 

1.สงเสริม

สนับสนุน

การเมืองการ

ปกครอง 

2.เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

การบริหาร

จัดการ 

3.การปรับปรุง

และพัฒนา

บุคลากร 
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บทท่ี 4 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย 

 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย  มีดังนี ้
ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 1. กอสราง  ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน  สะพาน ทอระบายน้ํา พนังก้ันน้ํา ทา
เทียบเรือ 
     2. พัฒนาและจัดหาแหลงน้ําสะอาดเพ่ืออุปโภค - บริโภค 
     3. พัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะและสื่อสารสาธารณะ 
 
ยุทธศาสตรท่ี 2  ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
 แนวทางการพัฒนา 1. สงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดแกประชาชน 

   2. สงเสริมการทองเท่ียว 
   3. การรักษาความปลอดภัย 

                                        
ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 แนวทางการพัฒนา 1. สงเสริมการศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
     2. สงเสริมอนุรักษ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีภูมิปญญาทองถ่ิน
ทองถ่ิน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 แนวทางการพัฒนา 1. สรางจิตสํานึกในการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ   

   2. พัฒนาและปรับปรุงระบบบําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
 แนวทางการพัฒนา 1. สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
     2. สงเสริมดานกีฬา, สังคมและนันทนาการ 
      
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและการบริหาร 
 แนวทางการพัฒนา 1. สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนตลอดจนสรางเสริมความเขมแข็ง
ของชุมชน 
     2. เพ่ิมชองทางในการรับรูขาวสารใหแกประชาชน 
     3. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ-เครื่องใชและสถานท่ีปฏบัติงาน 
        4.  พัฒนาศักยภาพบุคลากร  
        5. การจัดทําขอมูลพ้ืนฐาน/แผนพัฒนาทองถ่ินตลอดจนสนับสนุนใหมีการ
ประสานงานระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินและสวนราชการตาง ๆ 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา         
ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
พันธกิจ 
1. จัดใหมีสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
2. จัดใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค  บริโภคและการเกษตรอยางเพียงพอ 
3. ใหมีการบํารุงรักษาท้ังทางบกและทางน้ํา  
เปาประสงค 
ตําบลโคกกลอยเปนเมืองนาอยู  มีสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานครอบคลุมท่ัวถึง 
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการพัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานภายในตําบล   

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
1. กอสราง  ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน  สะพาน ทอ
ระบายน้ํา พนังก้ันน้ํา ทาเทียบเรือ 
       
  

1.จํานวนถนนท่ีเพ่ิมข้ึน 
2.จํานวนถนน ทอระบายน้ํา ฯลฯทีไดรับการ
บํารุงรักษา 

 2. พัฒนาและจัดหาแหลงน้ําสะอาดเพ่ืออุปโภค - 
บริโภค 

 

จํานวนระบบประปาท่ีไดรับการกอสราง /บํารุงรักษา 

 3. พัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะและสื่อสารสาธารณะ 
 

จํานวนไฟฟาสาธารณะภายในตําบลท่ีเพ่ิมข้ึน 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก  สวนโยธา 
ความเช่ือมโยง 
ยุทธศาสตรจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
        ยุทธศาสตรท่ี 4 คนพังงามีคุณภาพชีวิตท่ีดี  สังคมนาอยู 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางท่ัวถึงและเปน
ธรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 2  ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
พันธกิจ 
1. บํารุงสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
2. พัฒนาสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุม สูความเขมแข็งอยางยั่งยืน 
3. สงเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เปาประสงค 
ประชาชนในตําบลมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสังคมนาอยู 
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในตําบลโคกกลอยเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 
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กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

สงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน  จํานวนประชาชนท่ีมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการประกอบ
อาชีพเสริม 

สงเสริมสนับสนุน พัฒนาดานการเกษตร ประมงและ
ปศุสัตว   

จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนท่ีไดรับการสงเสริม 
สนับสนุน พัฒนาอาชีพดานเกษตร ประมงและปศุสัตว   

 เสริมสรางชุมชนใหมีความเขมแข็ง   จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของกิจกรรมท่ีประชาชนไดมีสวนรวม
ในการเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน   

การสงเคราะหคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  
ผูดอยโอกาส คนพิการและผูปวยเอดส   

รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนเด็ก  สตรี  คนชรา 
ผูดอยโอกาส  คนพิการและผูปวยเอดส ท่ีไดรับการ
สงเคราะห 

สงเสริมใหความรู  รณรงคการเสริมสรางคุณภาพชีวิต
ของประชาชน   

รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชาชนท่ีไดรับ
คําแนะนํา  สงเสริมใหความรูเสริมสรางคุณภาพชีวิต  

การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  การ
ปองกันบรรเทาสาธารณภัยและการแกไขปญหายา 
เสพติด 

 

รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชาชนท่ีไดรับความ
ปลอดภัยในการดําเนินการปองกันบรรเทาสาธารณภัย
และการแกไขปญหายาเสพติด   

หนวยงานรับผิดชอบหลัก  สํานักงานปลัด  สวนการศึกษาฯ   สวนสาธารณสุขฯ 
ความเช่ือมโยง 
ยุทธศาสตรจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาเกษตรกรรมสูความสมดุลและยั่งยืน 
      ยุทธศาสตรท่ี 4 คนพังงามีคุณภาพชีวิตท่ีดี  สังคมนาอยู 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร 
               ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางท่ัวถึงและเปน
ธรรม  
 
ยุทธศาสตรท่ี 3  ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
พันธกิจ 
สงเสริม  สนับสนุนการศึกษา  ศาสนา  ภูมิปญญา ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของตําบล 
เปาประสงค 
ระบบการศึกษา  ขนบธรรมเนียม  ภูมิปญญา  ประเพณี  วัฒนธรรมอันดีของตําบลไดรับการ สงเสริม  บริหาร
จัดการอยางเหมาะสม 
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

1. ระบบการศึกษาไดรับการพัฒนาและมีคุณภาพท่ีเพ่ิมข้ึน 
2. ขนบธรรมเนียม  ประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ินไดรับการอนุรักษและบํารุงรักษาเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 
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กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

การจัดการและสนับสนุนการศึกษา รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนนักเรียนท่ีไดรับการสงเสริม 
จัดการคุณภาพการศึกษา  

สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรม
ทองถ่ิน 

รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชาชนท่ีเขารวม
กิจกรรมสงเสริมประเพณี ประเพณี  ศาสนาและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน  

 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก  สํานักงานปลัด  สวนการศึกษาฯ    
ความเช่ือมโยง 
ยุทธศาสตรจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 4 คนพังงามีคุณภาพชีวิตท่ีดี  สังคมนาอยู 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางท่ัวถึงและเปน
ธรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 4  ยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอมและจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
พันธกิจ 
คุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เปาประสงค 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายในตําบลโคกกลอยไดรับการบริหารจัดการอยางเหมาะสม 
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมภายในตําบลโคกกลอยไดรับการจัดการ ดูแล อนุรักษและฟนฟูเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
สงเสริม  อนุรักษ  ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของกิจกรรมการสงเสริม  อนุรักษ  
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

จัดการระบบบําบัด  และกําจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล ระดับความสําเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ขยะ สิ่งปฏิกูล  

หนวยงานรับผิดชอบหลัก  สํานักงานปลัด  สวนสาธารณสุขฯ    
ความเช่ือมโยง 
ยุทธศาสตรจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศและเชิง
ประวัติศาสตร   , ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
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ยุทธศาสตรท่ี 5  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
พันธกิจ 

1. พัฒนาสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุม 
2. พัฒนาและสงเสริมการกีฬา 

เปาประสงค 
1. ประชาชนทุกกลุมไดรับการสงเสริม ดูแลคุณภาพชีวิต อยางมีประสิทธิภาพ 
2. การทองเท่ียวภายในตําบลโคกกลอยไดรับการบริหารจัดการอยางเหมาะสม 
 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
1. จํานวนประชาชนท่ีไดรับการสงเสริม ดูแลคุณภาพชีวิต 
2. การเพ่ิมข้ึนของประสิทธิภาพการบริหารจัดการการทองเท่ียวภายในตําบล 

 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

การอนุรักษ  ฟนฟูพัฒนาแหลงทองเท่ียว จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการพัฒนา 
ฟนฟู 

การพัฒนาบริการและบุคลากรดานการทองเท่ียว จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของบุคลากรดานการทองเท่ียวท่ีไดรับ
การพัฒนา  

สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนท่ีไดรับการสงเสริม  
เสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน  

หนวยงานรับผิดชอบหลัก  สํานักงานปลัด  สวนการศึกษาฯ    
ความเช่ือมโยง 
ยุทธศาสตรจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
        ยุทธศาสตรท่ี 4 คนพังงามีคุณภาพชีวิตท่ีดี  สังคมนาอยู 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศและเชิง
ประวัติศาสตร
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ยุทธศาสตรท่ี 6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและการบริหาร 
พันธกิจ 
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาตําบล 
เปาประสงค 

1. ชุมชนเขมแข็ง รวมคิด รวมทํา  แกไขปญหาภายในชุมชนของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรใหมีความถูกตอง  รวดเร็ว  ตอบสนองความตองการของ

ประชาชนไดตรงตามวัตถุประสงค 
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

1. ชุมชนมีศักยภาพเขมแข็งเพ่ิมมากข้ึน 
2. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององคกรเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
สงเสริมสนับสนุนการเมืองการปกครอง จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนท่ีแสดงออกในการมี

สวนรวมในระบบการเมืองการปกครอง  
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนและผูมาติดตอราชการ

ท่ีพึงพอใจตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร  
การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา   

 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก  สํานักงานปลัด  สวนการศึกษาฯ    
ความเช่ือมโยง 
ยุทธศาสตรจังหวัด     ยุทธศาสตรท่ี 4 คนพังงามีคุณภาพชีวิตท่ีดี  สังคมนาอยู 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
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         ยท.04 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย 

พ.ศ.2560 – 2564 
 

ความเช่ือมโยงกบั
ยุทธศาสตร

จังหวดั 

ยุทธศาสตร อปท.ใน
เขตจังหวดั 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค
ตามพันธกจิ 

ตัวช้ีวดัระดบั
เปาประสงค 
(ตัวช้ีวดัรวม) 

คาเปาหมาย กลยทุธ/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวช้ีวดัระดบั 
กลยทุธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวย
รับผดิ 
ชอบ 

หนวย
สนบั 
สนุน 

 
 

60 
 
 

61 
 
 

62 
 
 

63 
 
 

64 

สงเสริมและ
พัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงนเิวศ 

พัฒนาคุณภาพชวีิต
อยางทั่วถึงและเปน
ธรรม 

ยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตรดาน
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

ตําบลโคกลอย 
เปนเมอืงนาอยู 
มีระบบ
สาธารณูปโภค 
ขั้นพ้ืนฐาน
ครอบคลุมทั่วถึง 

รอยละที่เพ่ิมขึ้น
ของการพัฒนา
สาธารณูปโภค
ขั้นพ้ืนฐาน
ภายในตําบล 

2 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

2 

4 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

4 

6 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

6 

8 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

8 

10 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 

1. กอสราง 
ปรับปรุง บํารุงรกัษา
ถนน สะพาน ทอ
ระบายน้ําพนังกั้นน้ํา  
ทาเทียบเรือ 
 
 
 
2. พัฒนาและจัดหา
แหลงน้ําสะอาดเพ่ือ
อุปโภค - บริโภค 
 
 
3. พัฒนาระบบ
ไฟฟาสาธารณะและ
การส่ือสาร
สาธารณะ 
 

1.จํานวนถนน
ที่เพ่ิมขึ้น 
2.จํานวนถนน 
ทอระบายน้ํา 
ฯลฯ ที่ไดรับ
การบํารุงรกัษา 
 
 
จํานวนระบบ
ประปาที่ไดรับ
การกอสราง/
บํารุงรักษา 
 
จํานวนไฟฟา
สาธารณะ
ภายในตําบลที่
เพ่ิมขึน้ 
 

ปละ2 
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
ปละ 1
โครงการ 
 
 
ปละ 2 
โครงการ 
 

1. กอสรางถนน/ปรับปรุง
ซอมแซม/บุกเบิกถนน 
2.กอสรางทอระบายน้ํา 
ทอลอดเหล่ียม สะพาน 
3.ขุดลอกคลอง คูระบาย
น้ํา บอน้ําตื้น 
4.งานอืน่ๆ 
 
1.กอสราง/ปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบาน 
2.ขยายเขตประปา 
 
 
1.ขยายเขตไฟฟา 
2.ติดตั้งไฟฟา 
สาธารณะ 
 

กองชาง 
 
 
 
 
 
 
 
กองชาง 
 
 
 
 
กองชาง 

สํานัก 
งานปลัด 
 
 
 
 
 
 
สํานัก 
งานปลัด 
 
 
 
สํานัก 
งานปลัด 
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 ยท. 04 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย 

พ.ศ.2560 - 2564 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัด
ระดับ

เปาประสงค 
(ตัวชี้วัด
รวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวยรับ

ผิด 
ชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

 
 

60 61 62 63 64 

1. พัฒนา
เกษตรกรรม
อยางยั่งยืน 
2. คนพังงามี
คุณภาพชีวิตที่
ดี  สังคมนาอยู 

1.พัฒนาและ
เพิ่มมูลคา
ผลผลิตทาง
การเกษตร 
2.พัฒนา
คุณภาพชีวิต
อยางทั่วถึง
และเปนธรรม 

ยุทธศาสตรที่ 
2ยุทธศาสตร
ดานเศรษฐกิจ
และการ
ทองเที่ยว 

ประชาชน
ภายใน
ตําบลมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีและ
สังคมนาอยู 

ระดับ
คุณภาพชีวิต
ของ
ประชาชน
ภายใน
ตําบล
เพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 

40 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 

1.สงเสริม
อาชีพและเพิ่ม
รายไดแก
ประชาชน 
 
 
 
 
2. สงเสริม
การทองเที่ยว 
 
 
 
 
3. การรักษา
ความ
ปลอดภัย 

จํานวนประชาชนที่
มีรายไดเพิ่มขึ้นจาก
การประกอบอาชพี
เสริม 
 
 
 
 
 
จํานวนที่เพิ่มขึ้น
ของบุคลากรดาน
การทองเที่ยวที่
ไดรับการพัฒนา 
 
ระดับความสําเร็จ
ของการแกไข
ปญหาสังคมและ
พัฒนาคุณภาพชวีิต  
 
 
 

ปละ 10 
คน 
 
 
 
 
 
 
 
ปละ 10 
คน 

1.ฝกอบรมอาชีพเสริม 
2.สงเสริมการรวมกลุม
อาชีพและการจัดจั้ง 
วิสาหกจิชุมชน 
3.งานอื่นๆ 
1.สงเสริมการเล้ียงสัตว
ประเภทตางๆ 
2.งานอื่นๆ 

สํานัก 
งานปลัด 
 
 
 
 
 
สํานัก 
งานปลัด 
 
 
 
สํานัก 
งานปลัด 
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ยท. 04 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย 

พ.ศ.2560 - 2564 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ 

ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวย

รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

 
 

60 61 62 63 64 

     1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 

3.เสริมสราง
ความเขมแข็ง
ใหชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การ
สงเคราะห
คุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี 
คนชรา 
ผูดอยโอกาส  
คนพิการและ
ผูปวยเอดส 
 
 
 

จํานวนที่เพิ่มขึ้น
ของกิจกรรมที่
ประชาชนไดมี
สวนรวมในการ
เสริมสรางความ
เขมแข็งใหชุมชน 
 
 
 
 
 
รอยละที่เพิ่มขึ้น
ของจํานวน เด็ก  
สตรี  คนชรา  
ผูดอยโอกาส คน
พิการและผูปวย
เอดส ที่ไดรับ
การสงเคราะห 
 
 
 

ปละ 1 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รอยละ 10/ป 

1.การเพิ่ม
ศักยภาพผูนํา
ชุมชน 
2. สงเสริม
กระบวนการมีสวน
รวมของประชาชน
ในการจัดทํา
แผนพัฒนาและ
แผนชุมชน 
3.งานอื่นๆ 
 
 
1.สงเคราะหเด็ก 
สตรี  ผูสูงอายุฯลฯ 
เชน สงเคราะหเบี้ย
ยังชีพ ผูสูงอาย ุ ผู
พิการ   
2.งานอื่นๆ 

สํานักงานปลัด 
สวนการศึกษา 
สวน
สาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานปลัด 
สวนการศึกษา 
สวน
สาธารณสุข 
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 ยท. 04 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย 

พ.ศ.2560 - 2564 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับ 

กลยุทธ 

ความ 
กาวหนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

 
 

60 61 62 63 64 

     20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 

40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 

4.สงเสริมให
ความรู รณรงคการ
เสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
5. การปองกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัยและการแกไข
ปญหายาเสพติด 

รอยละที่เพิ่มขึ้น
ของจํานวน
ประชาชนที่
ไดรับคําแนะนํา  
สงเสริมใหความรู
เสริมสราง
คุณภาพชีวิต 
 
 
 
รอยละที่เพิ่มขึ้น
ของจํานวน
ประชาชนที่
ไดรับการดูแล
เกี่ยวกบัความ
ปลอดภัย การ
ปองกัน 
บรรเทาสาธารณ
ภัยและการแกไข 
ปญหายาเสพติด 

 รอยละ 20/
ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รอยละ 20/ป 
 
 

1.รณรงคปองกัน
โรค 
2.การควบคุม
โรคติดตอ 
3.การรักษา
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชน 
4.งานอื่นๆ 
1.กิจกรรม
ปองกัน 
บรรเทาสาธารณ
ภัย 
2.การแกไข 
ปญหายาเสพติด 
3.การชวยเหลือ
ผูประสบภัย 
4. การแขงขัน
กีฬาตานยาเสพ
ติด 

สํานักงานปลัด 
สวนสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานปลัด 
สวนการศึกษา 
สวนสาธารณสุข 
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 ยท. 04 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย 

พ.ศ.2560 - 2564 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงคตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับ 

กลยุทธ 

ความ 
กาวหนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

 
 

60 61 62 63 64 

              5. งานอื่นๆ  
 

 

คนพังงามี
คุณภาพชีวิตที่
ดี  สังคมนา
อยู 

พัฒนา
คุณภาพชีวิต
อยางทั่วถึง
และเปนธรรม 

การพัฒนา
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ระบบการศึกษา  
ขนบธรรมเนียม 
ภูมิปญญา 
ประเพณีอันดี
ของตําบลไดรับ
การบริหาร
จัดการอยาง
เหมาะสม 

1. ระบบ
การศึกษาไดรับ
การพัฒนาและมี
คุณภาพที่เพิ่มขึ้น  
 
 
 
 
 
2.
ขนบธรรมเนียม  
ประเพณี  
วัฒนธรรม
ทองถิ่นไดรับการ
อนุรักษ สืบสาน 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 

40 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 

1.การจัดการ
และสนับสนุน
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
2.สงเสริม
กิจกรรม 
ทางศาสนา  
ประเพณีและ
วัฒนธรรม
ทองถิ่น 

รอยละที่เพิ่มขึ้น
ของจํานวน
นักเรียนที่ไดรับ
การสงเสริม  
จัดการคุณภาพ
การศึกษา  
 
 
 
รอยละที่เพิ่มขึ้น
ของจํานวน
ประชาชนที่เขา
รวมกิจกรรม
สงเสริมประเพณี
ศาสนา  และ
วัฒนธรรม
ทองถิ่น 

รอยละ 20/ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
รอยละ20/ป 

1อุดหนุน
เกี่ยวกบั
การศึกษาภายใน
ตําบล 
2.สงเสริมและ
สนับสนุน
การศึกษาภายใน
ตําบล 
3. งานอื่นๆ 
1. การจัดงานวัน
สําคัญตางๆ/
อุดหนุน
หนวยงานอื่น 
2.การจัดงาน
ประเพณี 
วัฒนธรรม
ทองถิ่น 
3.งานอื่นๆ 
 

สวนการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานปลัด 
สวนการศึกษา 

สํานักงาน
ปลัด 
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พ.ศ.2560 - 2564 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงคตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับ 

กลยุทธ 
ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

 
 

60 61 62 6
3 

6
4 

การจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม
อยางสมดุล 

1. พัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิง
นิเวศและเชิง
ประวัติศาสตร 
2. พัฒนา
คุณภาพชีวิต
อยางทั่วถึง
และเปนธรรม 

การพัฒนา
ดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

ทรัพยากรธรรม 
ชาติและดู
ส่ิงแวดลอม
ภายในตําบล
ไดรับการบริหาร
จัดการอยาง
เหมาะสม 

ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม
ภายในตําบล
ไดรับการจัด+
การ ดูแล  
อนุรักษและฟนฟู
เพิ่มขึ้น 

1 
 
 
 
 
 
 
5 

2 
 
 
 
 
 
 
10 

3 
 
 
 
 
 
 
15 

4 
 
 
 
 
 
 
2
0 

5 
 
 
 
 
 
 
2
5 

1. สงเสริม อนุรักษ 
ฟนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
 
 
 
2. จัดการระบบ 
บําบัดและกําจัด
ขยะมูลฝอย ส่ิง
ปฏิกูล 
 

จํานวนที่เพิ่มขึ้น
ของกิจกรรม 
ที่สงเสริม  
อนุรักษ ฟนฟ ู
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
ระดับ
ความสําเร็จของ
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการขยะและ
ส่ิงปฏิกูล 

ปละ 1 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
รอยละ5/ป 

1.การสงเสริม 
สนับสนุนรณรงค
การอนุรักษ ดูแล
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
2.งานอื่นๆ 
1.การบริหาร
การจัดการขยะ
ภายในตําบล   
2.งานอื่นๆ 

สวน
สาธารณสุข 
 
 
 
 
 
สวน
สาธารณสุข 

สํานักงาน
ปลัด 
 
 
 
 
 
สํานักงาน
ปลัด 
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พ.ศ.2560 - 2564 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงคตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับ 

กลยุทธ 
ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

 
 

59 60 61 62 63 

1.สงเสริม
และ
พัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิง
นิเวศ 
2. คนพังงามี
คุณภาพชีวิตที่
ดี 

พัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิง
นิเวศและเชิง
ประวัติศาสตร 

การพัฒนา
ดานการเที่ยว
และกีฬา 

1.ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการการ
ทองเที่ยวภายใน
ตําบลเพิ่มขึ้น 
 

1.การเพิ่มขึ้น
ของ
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการการ
ทองเที่ยวภายใน
ตําบล 
 

1 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
1 

2 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
2 

3 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
 
3 

4 
 
 
 
 
40 
 
 
 
 
 
4 

5 
 
 
 
 
50 
 
 
 
 
 
5 

1.การอนุรักษ 
ฟนฟู พัฒนาแหลง
ทองเที่ยว 
 
 
2. การพัฒนา
บริการและ
บุคลากรดานการ
ทองเที่ยว 
 
3.สงเสริมกีฬาและ
นันทนาการ 

จํานวนที่เพิ่มขึ้น
ของแหลง
ทองเที่ยวที่ไดรับ
การพัฒนา  
ฟนฟ ู
จํานวนที่เพิ่มขึ้น
ของบุคลากรดาน
การทองเที่ยวที่
ไดรับการพัฒนา 
 
จํานวนที่เพิ่มขึ้น
ของกิจกรรมที่
สงเสริม  
สนับสนุนกีฬา
และนันทนาการ
เพื่อเสริมสราง
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใน
ทองถิ่น 

ปละ 1แหง 
 
 
 
 
ปละ 10 คน 
 
 
 
 
ปละ 1 โครงการ 

1.ปรับภูมิทัศน
แหลงทองเที่ยว
ภายในตําบลบาง
เหรียง 
2.งานอื่นๆ 
1.จัดทําส่ือ
ประชาสัมพันธ
การทองเที่ยว 
2.ฝกอบรม
มัคคุเทศก,  
3.งานอื่นๆ 
1.สงเสริมการ
ออกกาํลังกายให
ประชาชนภายใน
ตําบล 
2.สนับสนุนการ
แขงขันกีฬาตางๆ
3.งานอื่นๆ 

สํานักงานปลัด 
 
 
 
 
สํานักงานปลัด 
 
 
 
 
 
สวนการศึกษา 
สวนโยธา 

สวนโยธา 
 
 
 
 
สวนโยธา 
 
 
 
 
 
สํานักงาน
ปลัด 
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พ.ศ.2560 - 2564 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงคตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ 

ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

 
 

60 61 62 63 64 

 คนพังงามี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนา
คุณภาพชีวิต
อยางทั่วถึง
และเปนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนา
ดานการเมือง
การบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ชุมชนเขมแข็ง  
รวมคิด รวมทํา 
แกไขปญหาภายใน
ชุมชนของตนเองได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 
2.เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ
องคกรใหมีความ
ถูกตอง รวดเร็ว
ตอบสนองความ
ตองการของ
ประชาชนไดตรง
ตามวัตถุประสงค   
 
 
 
 

1. ชุมชนมี
ศักยภาพเขมแข็ง
ขึ้น 
2.ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการของ
องคกรเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

40 
 
 
 
 
 
 
40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 
60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 

1.สงเสริม
สนับสนุน
การเมืองการ
ปกครอง 
 
 
 
 
2. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ 
 
 
 
 
3.การ
ปรับปรุงและ
พัฒนา
บุคลากร 

จํานวนที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชนที่
มีสวนรวมใน
กิจกรรมสงเสริม
และสนับสนุน
การเมืองการ
ปกครอง 
จํานวนที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
และผูมาติดตอ
ราชการที่พึง
พอใจตอ
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการองคกร 
 
รอยละที่เพิ่มขึ้น
ของบุคลากรที่
ไดรับการพัฒนา 
 

ปละ 20 คน 
 
 
 
 
 
 
ปละ 20คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
รอยละ2/ป  
 
 
 

1.สงเสริม  
สนับสนุน
กิจกรรมที่
เกี่ยวของกับ
ระบบการ
ปกครอง 
2.งานอื่น 
1.เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบการจัดเกบ็
ภาษ ี
2.จัดหาครุภัณฑ
ที่จําเปน เชน รถ
รถขยะ 
รถบรรทุกน้ํา
ฯลฯ 
3.งานอื่นๆ 
1.การฝกอบรม 
2.ศึกษาดูงาน 
3.งานอื่นๆ 

สํานักงานปลัด 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานปลัด 
สวนการคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานปลัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
สวนโยธา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สวนการ
คลัง 
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