
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
 

ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
    ๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว   เป็นหนึ่งใน  10  แห่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขต
อ าเภอบ้านโปุง  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ต าบลลาดบัวขาว  อ าเภอบ้านโปุง  จังหวัดราชบุรี  อยู่ห่างจากอ าเภอบ้านโปุง
ประมาณ  ๗  กิโลเมตร  และมีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ดังนี้ 
   ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
   ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลเบิกไพร  อ าเภอบ้านโปุง     
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลเบิกไพร  อ าเภอบ้านโปุง      
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลท่าเสา จังหวัดกาญจนบุรี 
องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว มีเนื้อที่ประมาณ   ๑๓.๖๒  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๘,๕๑๔  ไร่ 
 
. 
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๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 

  ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว มีสภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบ และพ้ืนที่ราบ
ลุ่ม  ดินร่วนเหมาะแก่การเพาะปลูกพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ท้าการเกษตรและอยู่ในเขตจัดรูปที่ดินมีระบบ
ชลประทานที่คลอบคลุม เอ้ือประโยชน์ต่อพ้ืนที่เกษตรกรรม  มีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ  คือ  แม่น้ าแม่กลอง 

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะอากาศทั่วไป 

จังหวัดราชบุรีอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดเวียนประจ้าฤดูกาล 2 ชนิด คือพัดจากทิศ 
ตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาวเรียกว่าลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อิทธิพลของลมนี้ท้าให้บริเวณจังหวัด
ราชบุรีมี 
อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง กับมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็น 
ส่วนใหญ่ในฤดูฝน ท้าให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกท่ัวไป 

ฤดูกาล 

พิจารณาตามลักษณะลมฟูาอากาศของประเทศไทย แบ่งฤดูกาลของจังหวัดราชบุรี ออกเป็น 3 ฤด ู
ดังนี้ 

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งมีคุณสมบัติหนาวเย็นและแห้ง จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย ท้าให้อากาศ
เย็นและแห้งแล้ง โดยในเดือนธันวาคมและมกราคมมีอากาศหนาวจัดในรอบปี 

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี้เป็นช่วงว่างของฤดูมรสุม จะมี
ลมจากทิศใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ท้าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มี
อากาศร้อนอบอ้าวที่สุดในรอบปีเนื่องจากดวงอาทิตย์ได้โคจรจากซีกโลกใต้มาอยู่ในละติจูดที่ตั้งฉากกับประเทศ
ไทย จึงได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์เต็มที่ 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นฤดูที่มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดจาก 
มหาสมุทรอินเดียปกคลุมประเทศไทย  ลมนี้เป็นลมร้อนและชื้นจึงท้าให้มีฝนชุกทั่วไป  และมีอากาศชุ่มชื้นเดือน
ที่มีฝนตกมากท่ีสุดคือเดือนตุลาคม  
[ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (2561 - 2564] 

๑.๔ ลักษณะของดิน 
 พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว  มีลักษณะและสมบัติของทรัพยากรดินสามารถจ าแนกความ
เหมาะสมและข้อจ ากัดของดินส าหรับการปลูกพืชเพราะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีสภาพดินเป็นดินร่วน และดินร่วนปน
ดินเหนียวมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างดีมีระบบชลประทานแม่กลองที่เป็นระบบชลประทานขนาดใหญ่ เหมาะ
แก่การปลูกข้าว  และพืชผัก 
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๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
๒.๑  เขตการปกครอง 

  ต าบลลาดบัวขาว แบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น  ๗  หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย 

ชื่อหมู่บ้าน ฝ่ายปกครอง (ก านัน/ผู้ใหญ่บา้น) 
จ านวนประชากร (คน) จ านวน

ครัวเรือน(หลัง) ชาย หญิง รวม 

หมู่ที่  ๑ บ้านท่าต้นจันทร ์ นายบัญชา  นนทารักษ์ 510 592 1,102 370 

หมู่ที่  ๒ บ้านขอบลาด นายมาโนช  เหมือนแท้ 585 571 1,156 410 

หมู่ที่  ๓ บ้านทุ่งทอง นายบุญเลิศ  พุ่มบัว 596 903 1,499 399 

หมู่ที่  ๔ บ้านลาดบัวขาว นายธีระยุทธ  เกตเุพชร (ก านัน) 645 685 1,330 454 

หมู่ที่  ๕ บ้านหลังโรงหีบ นายสุจิน  ไชยสงเคราะห ์ 163 178 341 125 

หมู่ที่  ๖ บ้านท่าศาลเจา้ นายประเสริฐ  แก้วรอด 352 372 724 222 

หมู่ที่  ๗  บ้านรางวาลย ์ นายสันติ  ชาติพิศาล 258 270 528 214 

รวม 3,109 3,571 6,680 2,194 

[ที่มา: ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ตรวจสอบประชากรจากทะเบยีนบ้าน ณ มิถุนายน 2562] 
   

๒.๒  การเลือกตั้ง 
            การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว 

ตารางข้อมูลจ้านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว  อ าเภอบ้านโปุง  จังหวัดราชบุรี 

เมื่อวันที่  15  กรกฎาคม  2555    
  

ประเภทการ
เลือกตั้ง 

เขต
เลือกตั้ง 

จ านวน  
ผู้มีสิทธิ ์

จ านวน        
ผู้มาแสดงตน 

จ านวนบัตร
ที่มารับ 

จ านวน
บัตรที่ใช้
ลงคะแนน 

จ านวน 
บัตรดี 

จ านวน 
บัตรเสีย 

จ านวนบัตร 
ไม่ประสงค์
ลงคะแนน 

ผู้บริหารท้องถิ่น 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

820 
773 

1,026 
985 
258 
574 
366 

666 
664 
863 
810 
208 
506 
331 

875 
825 

1,100 
1,050 
275 
625 
400 

666 
664 
863 
810 
208 
506 
331 

611 
598 
770 
719 
194 
471 
312 

51 
57 
78 
84 
10 
30 
15 

4 
9 

15 
7 
4 
5 
4 

รวม 7 4,802 4,048 5,150 4,048 3,675 325 48 
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ตารางข้อมูลจ้านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว  อ าเภอบ้านโปุง  จังหวัดราชบุรี 

เมื่อวันที่  15  กรกฎาคม  2555    
 

ประเภทการ
เลือกตั้ง 

เขต
เลือกตั้ง 

จ านวน  
ผู้มีสิทธิ ์

จ านวน        
ผู้มาแสดงตน 

จ านวนบัตร
ที่มารับ 

จ านวนบัตร
ที่ใช้

ลงคะแนน 

จ านวน 
บัตรดี 

จ านวน 
บัตรเสีย 

จ านวนบัตร 
ไม่ประสงค์
ลงคะแนน 

สมาชิสภาท้องถิ่น 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

819 
773 

1,021 
985 
258 
574 
365 

666 
664 
859 
810 
208 
506 
330 

875 
825 

1,075 
1,050 
275 
625 
400 

666 
664 
859 
810 
208 
506 
330 

637 
631 
815 
730 
199 
488 
323 

23 
24 
11 
64 
5 
1 
2 

6 
9 

33 
16 
4 

17 
5 

รวม 7 4,795 4,043 5,125 4,043 3,823 130 90 

 
[ที่มา : ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งอบต.ลาดบัวขาว ณ เมื่อวันท่ี  15  กรกฎาคม  2555] 

 
๓.  ประชากร 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อยหลัง 3 - 5 ปี และการคาดการใน
อนาคต) 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
จ านวนประชากร 

ปี 2559 
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 2559) 

ปี 2560 
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 2560) 

ปี 2559 
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 2561) 

1 ท่าต้นจนัทน ์ 1,099 1,112 1,114 
2 ขอบลาด 1,141 1,135 1,162 
3 ทุ่งทอง 1,550 1,474 1,571 
4 ลาดบวัขาว 1,331 1,331 1,311 
5 หลังโรงหีบ 343 344 340 
6 ท่าศาลเจา้ 721 727 726 
7 รางวาลย ์ 521 518 522 

รวม 6,706 6,641 6,746 
 
[ที่มา: ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ตรวจสอบประชากรจากทะเบยีนบ้าน] 
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

ช่วงอายุ 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

อายุต่ ากว่า 18 ปี 639 610 1,249 

อายุ 18 ปี – 60 ป ี 2,016 2,344 4,360 

อายุมากกว่า 60 ปี 453 614 1,067 

รวม 3,108 3,568 6,676 

[ที่มา: ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ตรวจสอบประชากรจากทะเบยีนบ้าน ณ เดือนมิถุนายน 2562] 

๔. สภาพทางสังคม 

   ๔.๑ การศึกษา 
มีสถานศึกษา จ านวน 5  แห่ง 
1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลลาดบัวขาว (ศพด.)   จ านวน 1  แห่ง  

  2.  โรงเรียนวัดลาดบัวขาว (โรงเรียนประถมศึกษา)     จ านวน ๑  แห่ง 
  3.  โรงเรียนวัดลาดบัวขาว (โรงเรียนมัธยมศึกษา)     จ านวน  ๑  แห่ง 
  4.  วิทยาลัยการอาชีพบ้านโปุง (โรงเรียนอาชีวศึกษา )  จ านวน ๑  แห่ง 
  5.  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช (วิทยาลัยพยาบาล) จ านวน ๑  แห่ง 

๔.๒  สาธารณสุข 
  1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลลาดบัวขาว จ านวน ๑ แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่  

4.3  อาชญากรรม 
  ไม่มี 

4.4  ยาเสพติด 
  องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว ได้มีการจัดท าโครงการรณรงค์และปูองกันปัญหายาเสพติด

ส าหรับเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง 

4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
  1. ผู้สูงอายุที่ได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพ  จ านวน  1,079  ราย (ชาย  502  ราย,  หญิง  577  ราย) 

       2. ผู้พิการที่ได้รับกรจัดสรรเบี้ยยังชีพ      จ านวน     202 ราย (ชาย  106  ราย, หญิง    96  ราย) 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
    ๕.๑  การคมนาคมขนส่ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว   อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ  82.6  กิโลเมตร การ
เดินทางสะดวกรวดเร็วโดยรถยนต์ส่วนตัว และมีรถประจ าทางสายกรุงเทพ – กาญจนบุรี ดังนี้ 
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            5.1.1 เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ใช้ถนนหมายเลข 338 จากทางคู่ขนานลอบฟูา (ถนนบรมราช
ชนนี) กรุงเทพฯ – พุทธมณฑล – นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม วิ่งบนถนนหมายเลข 4  (ถนนเพชรเกษม)  ใช้ 2 
ช่องทางซ้ายเพ่ือตัดเข้าสู่ถนนหมายเลข 3525 ไปทางอ าเภอบ้านโปุง/กาญจนบุรี  ใช้ 2 ช่องทางขวา เพ่ือเลี้ยว
ขวาที่ ทางแยก แสงชูโต และอยู่บน ถนนหมายเลข 323 มุ่งหน้าเข้าสู่องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว 
ระยะทางประมาณ 82.6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.18 ชั่วโมง 
    5.1.2 องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว มีถนนสายหลัก ที่เชื่อมต่อระหว่างเทศบาลต าบลเบิก
ไพร และเทศบาลต าบลท่าเสา อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน ๒ เส้นทาง ได้แก่ 
  ๑. ถนนเรียบริมแม่น้ าแม่กลอง หมู่ที่ ๑ – ๗ 
  ๒. ถนนเรียบริมคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑ – ๗ 

๕.๒ การไฟฟ้า 
 มีระบบไฟฟูาครบทุกหมู่บ้าน  จ านวน  ๒,๐๔๔ ครัวเรือน 

๕.๓ การประปา 
 มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน  จ านวน ๗  หมู่บ้าน 

๕.๔ โทรศัพท ์
  มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ  จ านวน  ๕๐  แห่ง 

๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  
 ที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล้ ได้แก่ ไปรษณีย์อ าเภอบ้านโปุง ตั้งอยู่ที่ อ าเภอบ้านโปุง ห่างจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลลาดบัวขาว ประมาณ ๗.7 กิโลเมตร และที่ท าการไปรษณีย์ลูกแก ต าบลดอนขมิ้น อ าเภอท่ามะกา 
กาญจนบุรี ห่างจากองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว ประมาณ 5.3  กิโลเมตร  

๖.  ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑  การเกษตร 
    ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๕๐ ประกอบอาชีพรับจ้าง รองลงมาคือประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมได้แก่การท านา  ท าไร่อ้อย ไร่ข้าวโพด และปลูกผัก ที่เหลือประกอบอาชีพค้าขาย 

๖.๒  การประมง 
    ประชากรต าบลลาดบัวขาว  ไม่มีการท าการประมง 

๖.๓  การปศุสัตว์ 
    ต าบลลาดบัวขาว มีการปศุสัตว์ คือการเลี้ยงสุกร การเลี้ยงโค 

๖.๔  การบริการ 
    ๑. หนว่ยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว ได้แก่ 
        -ปั้มน้ ามัน   จ านวน  ๑ แห่ง 
        -ถังบนดิน (แบบหลอด) จ านวน  ๑๔ แห่ง 
        -ก๊าซหุงต้ม   จ านวน   ๒  แห่ง 
        -โรงสี   จ านวน   ๒  แห่ง 
    ๒. มีร้านบริการท าผม เสริมสวย พื้นที่ หมู่ที่ ๑ – ๗  
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๖.๕  การท่องเที่ยว 
    องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว 

๖.๖  อุตสาหกรรม 
    ต าบลลาดบัวขาว ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 

๖.๗  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ (กลุ่ม OTOP) 
    - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต าบลลาดบัวขาว ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑ ต.ลาดบัวขาว 
    - กลุ่มอารักษ์ ผลิตดอกไม้จันท์  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ต.ลาดบัวขาว 

6.8  แรงงาน 
    - การจ้างแรงงานต่างด้าว 

7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.๑  การนับถือศาสนา 

    ประชากรส่วนใหญ่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว นับถือศาสนาพุทธ โดยมีสถาบัน
และองค์กรทางศาสนา 
  -วัดจ านวน ๒ แห่ง ได้แก่   

  ๑. วัดลาดบัวขาว   
  ๒. วัดรางวาลย ์
- ศาลเจ้าจ านวน 1 แห่ง ได้แก่ 

    1. ศาลเจ้าแม่ยิ้มย่อง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ บ้านท่าศาลเจ้า  

7.๒  ประเพณีและงานประจ าปี 
    -ช่วงเดือนเมษายน  ของทุกปี จะมีประเพณีแห่หลวงพ่อสุรินทร์  ซึ่งเป็นพระคู่บ้านที่ชาวต าบล 
ลาดบัวขาวนับถือ  และสรงน้ าพระในวันสงกรานต์ 
    -ช่วงเดือนตุลาคม  ของทุกปี จะมีงานประเพณีแข่งเรือยาว ณ บริเวณหน้าวัดรางวาลย์  
    -ช่วงเดือนพฤศจิกายน  ของทุกปี จะมีงานประเพณีลอยกระทง ณ  บริเวณท่าน้ าวัดลาดบัวขาว  
และท่าน้ าวัดรางวาลย์ 

7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
    -ประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ภาษาถิ่นที่ใช้คือ ภาษาไทย 

7.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ละลึก 
    สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ละลึกที่โดยเด่น ได้แก่ 
             1. ผลิตแปรรูปอาหารจากพืชเกษตร เช่น กล้วย ข้าว ถั่ว เผือก งา เช่น  กล้วยอบหน้าธัญพืชต่าง ๆ  
ข้างตังหน้าต่าง ๆ   
        2. การผลิตดอกไม้จากผ้าใยบัว (งานแฮนด์เมด)  
    3. การประดิษฐ์พวงมาลัยจากกระดาษทิชชู  (จุ๋มแฮนด์เมด) 
    4. ผลิตภัณฑ์โอ่งประดาฐ์หุ้มผ้าไหม  (จุ๋มแฮนด์เมด) 
 
 

ผลิตโดยกลุ่มสตรีสหกรณ์ลาดบัวขาว 

ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว   
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8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.๑  น้ า 

    8.1.1  แหล่งน้ าตามธรรมชาติ 
     1)  มีแหล่งน้ าธรรมชาติแม่น้ าแม่กลอง  
     2)  มีแหล่งน้ าธรรมชาติ หว้ย หนอง คลอง บึง หมู่ที่ ๑ – ๗ 

8.1.2  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
      1)  ระบบประปาหมู่บ้าน     จ านวน  ๑๑  แห่ง 
      2)  คลองชลประทาน     จ านวน    ๑  สาย 

8.๒  ป่าไม้ 
    ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว ไม่อยู่ในเขตปุาไม้ 

8.๓  ภูเขา 
       ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว ไม่อยู่ในเขตภูเขา 

9.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภายในมิติ 

พ้ืนที่ตามที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2557 นั้น เขตรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลลาดบัวขาวเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ และการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อม ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนให้มี
ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต จะเห็นได้ว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ส าหรับ
เกษตรกรรม ซึ่งได้แก่การท้านา ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว  จึงมีมีแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับประกาศใช้ผังเมืองรวมของจังหวัดราชบุรีและใช้เป็นแนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และด้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

     1.1  แผนยุทศาสตร์ชาติ  20  ปี 
1.1.1 วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติวา  “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขต
อ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง  ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ  การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม 
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ความมั่นคงทางพลังงาน 
และอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลก  และสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อย
กว่า 

1.1.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ๑.1.2.1 ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง 

    (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัด
คอร์รัปชั่นสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการ
บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศการรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

 (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมาก
ขึ้น 

1.1.2.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติ

การค้า 
 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และ

ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 

ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
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 (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่งความมั่นคงและพลังงาน 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา

กับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
1.1.2.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

1.1.2.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม 
 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
 (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

1.1.2.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (1) จัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและปูองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 (2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบ

การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

1.1.2.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่

เหมาะสม 
 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
 (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
 (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

 1.2.1  ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
 การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  (พ.ศ. 

๒๕๖๐-๒๕๖๔) อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลาง
สถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การแข่งขันด้านเศรษฐกิจจะเข้มข้นมากขึ้น
สังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก  ขณะที่
ประเทศไทยมีข้อจ ากัดของปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์เกือบทุกด้านและจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาที่ชัดเจน
ขึ้น ช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒ นับเป็นจังหวะเวลาที่ท้าทายอย่างมากที่ประเทศไทยต้องปรับตัวขนานใหญ่ 
โดยจะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลักในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้านเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยท่ามกลางการแข่งขันใน
โลกที่รุนแรงขึ้นมากแต่ประเทศไทยมีข้อจ ากัดหลายด้าน อาท ิคุณภาพคนไทยยังต่ า แรงงานส่วนใหญ่มีปัญหาทั้ง
ในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล้าสูงที่เป็นอุปสรรคต่อการยกระดับ
ศักยภาพการพัฒนา โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้ขาดแคลนแรงงานจ านวนประชากรวัยแรงงาน
ลดลงตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ และโครงสร้างประชากรจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ภายในสิ้นแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 
๑๒ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ร่อยหรอเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นทั้งต้นทุนในเชิงเศรษฐกิจ
และผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตประชาชน ในขณะที่การบริหารจัดการภาครัฐยังด้อยประสิทธิภาพ ขาด
ความโปร่งใส และมีปัญหาคอร์รัปชันเป็นวงกว้าง จึงส่งผลให้การผลักดันขับเคลื่อนการพัฒนาไม่เกิดผลสัมฤทธิ์
เต็มที่ บางภาคส่วนของสังคมจึงยังถูกทิ้งอยู่ข้างหลังท่ามกลางปัญหาท้าทายหลากหลายที่เป็นอุปสรรคส าคัญ
ส าหรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว ดังกล่าว ก็เป็นที่ตระหนักร่วมกันในทุกภาคส่วนว่าการพัฒนาประเทศ
ไทยไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในระยะยาวได้นั้น ประเทศต้องเร่งพัฒนา
ปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ในทุกด้าน ได้แก่ การเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งต้องด าเนินการควบคู่กับการเร่งยกระดับทักษะฝีมือแรงงานกลุ่มที่ก าลังจะเข้าสู่
ตลาดแรงงานและกลุ่มที่อยู่ในตลาดแรงงานในปัจจุบันให้สอดคล้องกับสาขาการผลิตและบริการเปูาหมาย และ
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาคนในภาพรวมให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกช่วงวัยที่สามารถ
บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสภาพแวดล้อมการด าเนินชีวิตได้อย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทุน 
มนุษย์จากการยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข
ให้ทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ พร้อมทั้งต้องส่งเสริมบทบาทสถาบันทางสังคมในการกล่อมเกลาสร้างคนดี มีวินัย มีค่านิยมที่
ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนั้น ในช่วงเวลาต่อจากนี้การพัฒนาต้องมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และ
เพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของเมืองต่างๆ ให้สูงขึ้นภายใต้การใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ลักษณะการใช้ที่ดิน
การจัดระเบียบผังเมืองและความปลอดภัยตามเกณฑ์เมืองน่าอยู่ที่เหมาะสมเพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและ
สังคมให้ทั่วถึงและเป็นการสร้างฐานเศรษฐกิจและรายได้จากพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่มากขึ้น  ซึ่งจะช่วยลดความ
เหลื่อมล้ าภายในสังคมไทยลง และในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันจากการพัฒนา
เมืองให้น่าอยู่ เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ทั้งตอนในและตามแนวจุดชายแดนหลัก 
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 นอกจากนั้น ๕ ปีต่อจากนี้ไปนับว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาส าคัญท่ีประเทศไทยยังจะต้องผลักดัน
ให้การค้าการลงทุนระหว่างประเทศขยายตัวต่อเนื่องและเป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาที่ส าคัญควบคู่ไปกับการ
ส่งเสริมลงทุนและเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยยังมีความจ าเป็นที่จะต้องทาความตกลงด้านการค้าและการ
ลงทุนและการร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือการพัฒนาให้ขยายวงกว้างข้ึนทั้งในรูปของความตกลงทวิภาคีกรอบพหุ
ภาคีต่างๆ ควบคู่กับการผลักดันให้ความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคมีความสมบูรณ์มากขึ้น รวมทั้งการ
ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการส่งเสริมการลงทุนของไทยในภูมิภาค กรอบแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในทุกระดับดังกล่าวจะเป็นประตูแห่งโอกาสของประเทศไทยในการใช้จุดเด่นในเรื่องที่ตั้งเชิงภูมิศาสตร์ให้เกิดผล
เต็มที่และสามารถจะพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าที่ส าคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาค ดังนั้น 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงให้ความส าคัญกับการผลักดันให้ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและในเชิงสถาบัน
ระหว่างประเทศมีความคืบหน้าและชัดเจนในระดับปฏิบัติการและในแต่ละจุดเชื่อมโยงระหว่างประเทศ  ควบคู่
กับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงกายภาพที่ต้องเชื่อมโยงเครือข่ายภายในประเทศและต่อเชื่อมกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน ในขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประตูไปสู่ภาคตะวันตกและ
ตะวันออกของภูมิภาคเอเชีย แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับการต่อยอดจากความเชื่อมโยง
เชิงกายภาพสู่การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ  เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันและการกระจายความเจริญในการพัฒนาชุมชนจังหวัดและเมืองตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจ รวมถึงพ้ืนที่เชื่อมโยงอ่ืนภายในประเทศ และนับว่าเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยจะต้องด าเนิน
ยุทธศาสตร์เชิงรุกในการสร้างสังคมผู้ประกอบการและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศอย่าง 
จริงจังเพ่ือสร้างผลตอบแทนจากทุนและศักยภาพทางธุรกิจ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าใน 
ภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และในอาเซียน ความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศที่จะเป็นแนวทางการพัฒนาส าคัญส าหรับประเทศไทยในช่วงต่อจากนี้ไปเป็นความร่วมมือทาง
การค้าและการลงทุนทางเศรษฐกิจ ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาทางสังคม สิ่งแวดล้อมและความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงในมิติต่างๆ ในทุกกรอบความร่วมมือทั้งระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และระดับโลกทั้งการผลักดันให้เกิด
การใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากกรอบความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคีที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและการท าข้อตกลง
ใหม่ๆ ในระยะต่อไปภายใต้แนวคิดการค้าเสรีและการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือของอาเซียนกับหุ้นส่วนการพัฒนานอกอาเซียน  ทั้งนี้โดย
ส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาในทุกด้านให้เป็นบทบาทที่สร้างสรรค์ของประเทศไทย และการสนับสนุนการ
แก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้าในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบ
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SustainableDevelopment Goals:SDGs) รวมทั้งการน ากฎเกณฑ์ระเบียบ
ปฏิบัติและมาตรฐานสากลทั้งในด้านคุณภาพสินค้าและบริการสิทธิแรงงาน  ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความ
มั่นคง ความโปร่งใส และอ่ืนๆ มาเป็นแนวปฏิบัติและบังคับใช้ส าหรับประเทศไทย 

 ดังนั้น ภายใต้ข้อจ ากัดของปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาประเทศไทยในทุกด้านดังกล่าว  
ท่ามกลางแนวโน้มโลกที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  และประเทศต่างๆ ก า ลังเร่งพัฒนา
นวัตกรรม และน ามาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตและเพ่ิมผลิตภาพการผลิตเพ่ือเป็นอาวุธส าคัญในการต่อสู้ใน
สนามแข่งขันของโลกและการใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งส าหรับ
ประเทศไทยที่จะต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานทางยุทธศาสตร์ทุกด้าน ได้แก่ การลงทุนเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนาการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้เป็น 
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ระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทุนมนุษย์ และการปฏิรูปให้การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีความรับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงด้านกฎระเบียบและระบบการ
บริหารราชการแผ่นดิน โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  มุ่งเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือท าให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการ
ใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี รูปแบบการด าเนินธุรกิจ และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทั้งที่
เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนและการพัฒนาต่อยอดรวมถึงการใช้นวัตกรรมส าหรับการพัฒนา
สินค้าและบริการทั้งในระดับพ้ืนบ้านจนถึงระดับสูงซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในวง
กว้าง ดังนั้น การพัฒนาในช่วง ๕ ปีต่อจากนี้ไปจะเป็นช่วงที่มุ่งเน้นการพัฒนาบนฐานภูมิปัญญาที่เกิดจากการใช้
ความรู้และทักษะ การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและการพัฒนานวัตกรรมน ามาใช้ในทุก
ด้านของการพัฒนา การพัฒนามีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกรอบเปูาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน ขยายและสร้างฐานรายได้ใหม่ท่ีครอบคลุมทั่วถึงมากข้ึนควบคู่ไปกับการต่อยอดฐานรายได้เดิม สังคมไทยมี
คุณภาพและมีความเป็นธรรมโดยมีที่ยืนส าหรับทุกคนในสังคมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเป็นการพัฒนาที่เกิด
จากการผนึกกาลังในการผลักดันขับเคลื่อนร่วมกันของทุกภาคส่วน (Thailand 4.0) 

 ทั้งนี้ เพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้แนวคิดและแนวทางดังกล่าวข้างต้นเกิด
ผลสัมฤทธิ์ได้ตามเปูาหมายในช่วงระยะเวลาต่างๆ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้เน้นย้ าถึงความจ าเป็นที่จะต้อง
ปรับเปลี่ยนกลไกการบริหารราชการแผ่นดินส าคัญๆ การปรับเปลี่ยนกฎหมายและกฎระเบียบในหลายด้าน 
รวมถึงการปรับการบริหารจัดการให้มีธรรมาภิบาลในทุกระดับ ปลอดคอร์รัปชัน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของคน
ไทยในทุกภาคส่วนให้มีค่านิยมที่ดีงาม มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงโดยยึดหลักการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และด้วยสภาพปัญหาที่เรื้อรังและเชื่อมโยง
กันซับซ้อนในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกประเทศที่จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไทยมากขึ้น  
การพัฒนาเชิงรุกเพ่ือเสริมจุดแข็งและการแก้ปัญหาจุดอ่อนดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างจริงจังนั้นต้องเป็นการ
เปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ส าหรับประเทศไทยที่มีแผนแม่บทการพัฒนาระยะยาวเป็นกรอบแนวทางที่จะก ากับ
ทิศทาง ดังนั้นภาคส่วนต่างๆ ในสังคมไทยจึงมีความตระหนักร่วมกันว่าประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นแผนแม่บทที่ก าหนดเปูาหมายอนาคตประเทศในระยะยาว ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
โดยวางแนวทางการพัฒนาหลักที่ต้องด าเนินการภายใต้ทุกรัฐบาลอย่างต่อเนื่องเพ่ือจะบรรลุเปูาหมายอนาคต
ของประเทศที่วางไว้ โดยที่แผนแม่บทการพัฒนาระยะยาวจะเป็นกรอบที่ช่วยก ากับให้การขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศในมิติต่างๆ มีบูรณาการกัน แผนพัฒนาและแผนเฉพาะด้านในระดับต่างๆ มีความเชื่อมโยงเป็นล า ดับที่
เหมาะสมและสอดคล้องกันภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการก าหนดเปูาหมายในระยะยาวที่ชัดเจนส่งผลให้ต้องมี
ความต่อเนื่องในการแก้ปัญหารากเหง้าและการพัฒนาพ้ืนฐานให้แข็งแกร่ง รวมทั้งต้องมีปรับระบบการติดตาม
และประเมินผลให้สามารถก า กับให้เกิดความเชื่อมโยงจากระดับยุทธศาสตร์สู่การจัดสรรงบประมาณและการ
ด าเนินงานในระดบัปฏิบัติที่สอดคล้องกับเปูาหมายที่เป็นผลผลิต ผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ในที่สุด 

 การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็น ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติ โดยที่ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนา
ประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยได้ก าหนดเปูาหมายอนาคตประเทศไทยในระยะ ๒๐ ปีพร้อม
ทั้งประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางหลักที่จะขับเคลื่อนไปสู่เปูาหมายระยะยาวของประเทศที่ได้ก าหนดไว้ โดยมี
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  เป็นเครื่องมือหรือกลไกส าคัญที่สุดที่ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติในล าดับแรกท่ีขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุเปูาหมายในระยะยาวได้ในที่สุด โดยมีกลไก 
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ตามล าดับต่างๆ และกลไกเสริมอ่ืนๆ ในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลตามเปูาหมาย  ทั้งนี้
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดเปูาหมายที่จะต้องบรรลุใน ๕ ปีแรกอย่างชัดเจน ทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคม
และสิ่งแวดล้อม การก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุในระยะ ๕ ปีนั้นได้พิจารณาและวิเคราะห์การต่อยอดให้เกิดผล
สัมฤทธิ์จากการด าเนินการต่อไปอีกใน ๓ แผนจวบจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๕ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๗๕-๒๕๗๙ 
ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาจะบรรลุเปูาหมายอนาคตประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
ภายในปี ๒๕๗๙ ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเปูาหมายการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ทั้งในระดับ
ภาพรวมและรายสาขาของการพัฒนาจึงเป็นรายละเอียดและองค์ประกอบของเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปีในทุกด้าน โดยที่แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไปก็จะก าหนดเปูาหมายและแนวทางการพัฒนามารับช่วง
เมื่อผ่าน ๕ ปีแรกชองช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ ผ่านไป 

 1.2.2 หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งบรรลุเปูาหมายในระยะ ๕ ปีที่จะสามารถต่อยอดใน
ระยะต่อไปเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมีหลักการส าคัญของ
แผนพัฒนาฯ ดังนี้ 

๑. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๙ เพ่ือให้ 
เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขจ าเป็นสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่
สมบูรณ์สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุขและ
อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมีคุณภาพ และมี
เสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต ค่านิยม ประเพณ ีและวัฒนธรรม 

๒. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสาหรับคนไทย 
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากร- 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

๓. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยที่
วิสัยทัศน์ดังกล่าวสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ การมีเอกราชอธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจ
รัฐ การด ารงอยู่อย่างม่ันคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานอาหารและน้ า 
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมี
เกียรติและศักดิ์ศรี ประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจด้อย
กว่า 



15 
 

๔. ยึด “เปูาหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี
มาเป็นกรอบในการก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรก และเปูาหมายในระดับย่อยลงมา โดยที่เปูาหมาย
และตัวชี้วัดในด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเปูาหมายที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้ เปูาหมายประเทศไทยในปี 
๒๕๗๙  ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันนั้นพิจารณาจากทั้งประเด็นหลักและลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐานการ
ผลิตและบริการส าคัญของประเทศ ลักษณะของคนไทยและสังคมไทยที่พึงปรารถนา และกลุ่มเปูาหมายใน
สังคมไทย โดยก าหนดไว้ดังนี้ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่
ยั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ าน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัยตื่น
รู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีความรู้ มีทักษะและทัศนคติที่เป็นค่านิยมที่ดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่
สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็นพลเมือง
ไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจตั้งอยู่บน
ฐานของการใช้นวัตกรรมนาดิจิทัล  สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น มีความเป็นสังคมประกอบการ 
มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการในตลาดโลกเป็นฐานการผลิตและ
บริการที่ส าคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงิน ระบบโลจิสติกส์ บริการด้านสุขภาพ และท่องเที่ยว
คุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัยเป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะที่เป็น
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรม ทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาต่อยอดฐานการผลิตและ
บริการที่มีศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ๆ  เพ่ือนาประเทศไทยไปสู่การมีระบบ
เศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ” 

๕. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
มุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุ่มประชากรชั้น
กลางให้กว้างขึ้น โดยก าหนดเปูาหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และรายได้ของกลุ่ม
ประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐  ให้สูงขึ้น นอกจากนี้ การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญา
และพัฒนานวัตกรรมนับเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต่อไปส าหรับทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยโดยที่เส้นทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นก าหนดเปูาหมายทั้งในด้านรายได้ 
ความเป็นธรรม การลดความเหลื่อมล้ าและขยายฐานคนชั้นกลางการสร้างสังคมที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล 
และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๖. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในล าดับแรกที่จะก ากับและส่ง
ต่อแนวทางการพัฒนาและเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้าน
อย่างสอดคล้องกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงให้ความส าคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลัง
ขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน และการก าหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีล าดับ
ความส าคัญสูง และได้ก าหนดในระดับแผนงาน/โครงการส าคัญที่จะตอบสนองต่อเปูาหมายการพัฒนาได้อย่าง
แท้จริง รวมทั้งการก าหนดเปูาหมายและตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ผ่านๆ มา ในการก าหนดเปูาหมายได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับเปูาหมายระยะยาวของยุทธศาสตร์ชาติและ
การเป็นกรอบก ากับเปูาหมายและตัวชี้วัดในระดับย่อยลงมาที่จะต้องถูกส่งต่อและก ากับให้สามารถด าเนินการให้
เกิดข้ึนอย่างมีผลสัมฤทธิ์ภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน 
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งบประมาณแผ่นดินและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมทั้งการพัฒนาระบบราชการที่สอดคล้อง
เป็นสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซึ่งกันและกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงก าหนดประเด็นบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางส าคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินรวบรวมและก าหนดแผนงาน/โครงการ
ส าคัญในระดับปฏิบัติ และก าหนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในระดับสาขาการผลิตและบริการและจังหวัดที่
เป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญในด้านต่างๆ 

 1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

(๑) ยุทธศาสตร์ที ่1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
     ๑. วัตถุประสงค์ 

๑.๑ เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
๑.๒ เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
๑.๓ เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต 
๑.๔ เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและ

ประเทศ 
     ๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
         ๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 

 ๒.๑.๑ คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม
เพ่ิมข้ึน 

 ๒.๑.๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
 ๒.๑.๓ คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ

เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ๒.๑.๔ คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 
 ๒.๑.๕ สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

เพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทาง ศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน 
๒.๒ ตัวช้ีวัด 

  2.2.๑ ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไปมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมี
คุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น 

  2.2.๒ คดีอาญามีสัดส่วนลดลง 
  2.2.3 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 
  2.2.4 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
  2.2.5 เด็กร้อยละ ๗๐ มีคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
  2.2.6 ผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ ๓๐ ต่อปี 
  2.2.7 ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ

แรงงานแห่งชาติเพิ่มข้ึน 
  2.2.8 การออมส่วนบุคคลต่อรายได้พึงจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น 
  2.2.9 การมีงานทาของผู้สูงอายุ (อายุ ๖๐ – ๖๙ ปี) เพ่ิมข้ึน 
  2.2.10 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า ๕๐๐ 
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2.2.11 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพ่ิมข้ึน 
2.2.12 การอ่านของคนไทยเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๘๕ 
2.2.13 แรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพ่ือขอรับวุฒิ ปวช. และ 

ปวส.เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ ๒๐ ต่อปี 
2.2.14 ประชากรอายุ ๑๕ – ๗๙ ปีมีภาวะน้าหนักเกินลดลง 
2.2.15 การตายจากอุบัติเหตุทางถนนต่ ากว่า ๑๘ คน ต่อประชากรแสนคน 
2.2.16 ประชาชนเล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพ่ิมข้ึน 
2.2.17 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จต่อประชากรแสนคนลดลง 
2.2.18 การคลอดในผู้หญิงกลุ่มอายุ ๑๕ – ๑๙ ปี ลดลง 
2.2.19 รายจ่ายสุขภาพทั้งหมดไม่เกินร้อยละ ๕ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศ 
2.2.20 ผู้สูงอายุที่อาศัยในบ้านที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นร้อยละ ๒๐ 
2.2.21 ดัชนีครอบครัวอบอุ่นอยู่ในระดับดีข้ึน 
2.2.22 ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไปมีการปฏิบัติตามหลักคาสอนทางศาสนา

เพ่ิมข้ึน 
2.2.23 ธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมเพ่ิมข้ึน 

๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
๓.๑.๑ ส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เน้นการฝึกเด็กให้รู้จักการพ่ึงพาตัวเอง มี

ความซื่อสัตย์ มีวินัย มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ในรูปแบบของกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประ
จาวัน และให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กสามารถเรียนรู้และยึดถือเป็นต้นแบบในการด าเนิน
ชีวิต 

๓.๑.๒ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบ
สถานศึกษาให้ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง 

๓.๑.๓ ปรับวิธีการเผยแผ่หลักศาสนาให้มุ่งชี้แนะแนวทางการดารงชีวิตตาม
หลักธรรมคาสอนที่เข้าใจง่าย สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง นาไปสู่การปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม 

๓.๑.๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมสาธารณ 
ประโยชน์จัดระเบียบทางสังคม และก าหนดบทลงโทษแก่ผู้ละเว้นการปฏิบัติตามบรรทัดฐานในสังคม 

๓.๑.๕ จัดสรรเวลาและพ้ืนที่ออกอากาศให้แก่สื่อสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการปลูกฝัง 
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันดีโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีผู้ชมมากที่สุด  และส่งเสริมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท สิทธิ และหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ด ี

๓.๑.๖ ผลักดันให้มีการนาวัฒนธรรมการทางานที่พึงประสงค์ไปใช้ปฏิบัติจนให้
เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของคนในสังคมไทย อาทิ การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัยการ
ท างานเป็นทีมการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง การท างานอย่างกระตือรือร้น 
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๓.๒ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่าง
มีคุณค่า 

๓.๒.๑ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่ 
เหมาะสม 

๓.๒.๒ พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี 
ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 

๓.๒.๓ ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตาม
ความต้องการของตลาดงาน 

๓.๒.๔ พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้นให้สามารถเข้าสู่ตลาดงานเพ่ิมขึ้น 
๓.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๓.๓.๑ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีขนาดและจ านวนผู้เรียน
ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจานวนที่เหมาะสมตามความจาเป็นของพ้ืนที่
และโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนวัยเด็กลดลงอย่างต่อเนื่อง 

๓.๓.๒ ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็น
ผู้แนะน าและสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครู ปรับ
ระบบประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  และสร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง 

๓.๓.๓ พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผล
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับ
การศึกษา 

๓.๓.๔ ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มี
ศักยภาพเข้าร่วมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพ่ีเลี้ยง
ให้ร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน 

๓.๓.๕ ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา 
ภาคเอกชนและผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ 
การพัฒนางานวิจัยไปสู่นวัตกรรม รวมทั้งขยายการจัดทาและการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะให้มากขึ้น 

๓.๓.๖ จัดทาสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบ 
อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จากัดเวลาและสถานที่ และใช้
มาตรการทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก 

๓.๓.๗ ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 
อาทิพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการ
จัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๓.๔ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
๓.๔.๑ พัฒนาให้คนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ มีจิตสานึกสุขภาพที่ดี และมีการ

คัดกรองพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย  จัดบริการให้คาปรึกษา ด้าน
สุขภาพจิตที่เข้าถึงได้ง่าย และกากับควบคุมการเผยแพร่ชุดข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 



19 
 

๓.๔.๒ ส่งเสริมให้คนมีกิจกรรมทางสุขภาพที่เหมาะสมกับวัยทั้งรูปแบบการออก
ก าลังกายโภชนาการที่เหมาะสม และสนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการพ้ืนที่สาธารณะ สิ่งอานวยความ
สะดวกเพ่ือการออกกาลังกายและการเล่นกีฬา 

๓.๔.๓ ปรับปรุงมาตรการด้านกฎหมายและด้านภาษีที่ส่งเสริมผู้ประกอบการให้ม ี
นวัตกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคการติดฉลาก
โภชนาการบนบรรจุภัณฑ์อาหารที่เข้าใจง่าย รวมทั้งควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่มีผลเสียต่อ
สุขภาพ 

๓.๔.๔ ผลักดันให้มีกลไกการประเมินผลกระทบสุขภาพในการจัดทานโยบาย
สาธารณะตามแนวคิดทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพที่เชื่อมโยงตั้งแต่นโยบายระดับชาติ พ้ืนที่ และชุมชนที่จะนาไปสู่
การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 

๓.๔.๕ ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนผ่านการสื่อสารสาธารณะที่
เหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมายให้มีการปรับพฤติกรรมที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน รวมทั้งมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นระบบ 

๓.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบ
การเงินการคลังด้านสุขภาพ 

๓.๕.๑ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุก
สังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการทั้งด้านบุคลากร  ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิเข้าด้วยกันอย่างไม่มีอุปสรรค 
พร้อมพัฒนาระบบส่งต่อและระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

๓.๕.๒ จัดท าแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกันทั้งภาครัฐและผู้ใช้บริการตาม
ฐานะที่ค านึงถึงความเป็นธรรมและการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จาเป็นของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย  โดยพิจารณาถึง
ความเป็นไปได้ทางการคลังของประเทศ 

๓.๕.๓ พัฒนาระบบประกันสุขภาพของแรงงานต่างชาติและนักท่องเที่ยวให้
สามารถใช้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการควบคุมการใช้บริการอย่างเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อความมั่นคง
ของประเทศท้ังในด้านการคลังและสาธารณสุข 

๓.๕.๔ บูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศของแต่ละระบบหลักประกันสุขภาพให้
เกิดความเป็นเอกภาพท้ังเรื่องสิทธิประโยชน์ การใช้บริการ งบประมาณการเบิกจ่าย และการติดตามประเมินผล 

๓.๖ พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
๓.๖.๑ ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุครอบคลุมการ

จัดบริการทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และระบบการเงินการคลัง 
๓.๖.๒ พัฒนาให้มีระบบการดูแลระยะกลางที่จะรองรับผู้ที่จาเป็นต้องพักฟ้ืนก่อน

กลับบ้านให้เชื่อมโยงกับระบบการดูแลระยะยาว และส่งเสริมธุรกิจบริการดูแลระยะยาวที่ได้มาตรฐานสาหรับ
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงในเขตเมือง รวมทั้งศึกษารูปแบบการคลังที่เป็นระบบประกันการดูแลระยะยาว 

๓.๖.๓ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งอานวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจาวันที่ 
เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ 
เทคโนโลยีเพ่ือปูองกันการบาดเจ็บและติดตามการบาบัดรักษา 
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๓.๖.๔ ส่งเสริมการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุทั้งระบบขนส่งสาธารณะ 
อาคารสถานที ่พ้ืนที่สาธารณะ และท่ีอยู่อาศัยให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุและทุกกลุ่มในสังคม 

๓.๗ ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
๓.๗.๑ สร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการสร้างความเข้มแข็งของ

ครอบครัวทั้งการใช้สื่อเพ่ือเสริมสร้างคุณค่าต่อครอบครัว  พัฒนานวัตกรรมเพ่ือช่วยสื่อสารระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัวสร้างพ้ืนที่ให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนผ่าน
กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก คร ูผู้ปกครอง 

๓.๗.๒ ก าหนดมาตรการดูแลครอบครัวเปราะบางให้สามารถดูแลสมาชิกได้อย่าง 
เข้มแข็งทั้งเรื่องการประกอบอาชีพ การเข้าถึงบริการภาครัฐ และการพัฒนาระบบติดตามเพ่ือให้ความช่วยเหลือ 
ตลอดจนการให้ผู้สูงอายุหรือผู้มีประสบการณ์สาขาวิชาชีพต่างๆ ในชุมชนร่วมเป็นผู้ดูแลสมาชิกในครอบครัว
เปราะบาง 

๓.๗.๓ ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคน 
สามารถเข้าถึงได้ มีการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการทาวิจัยร่วมกับชุมชนในการ
แก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนาในพื้นที่ 

๓.๗.๔ ส่งเสริมผู้เผยแผ่ศาสนาให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคา
สอนของแต่ละศาสนา และเร่งฟ้ืนศรัทธาให้สถาบันศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจและท่ียึดเหนี่ยวของคนในสังคม 

๓.๗.๕ ส่งเสริมให้ผู้ผลิตสื่อนาเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงและอยู่บนหลัก 
จรรยาบรรณสื่อมวลชน รวมทั้งสร้างกระแสเชิงบวกในการสร้างสรรค์และลดความขัดแย้งในสังคม 

๓.๗.๖ สร้างมาตรการจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาด้านสังคม
ในรูปแบบใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรมสังคม อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือชุมชน การออกพันธบัตรเพ่ือการพัฒนา
สังคมตลาดหลักทรัพย์เพ่ือสังคม วิสาหกิจเพ่ือสังคม สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

(๒) ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างความเป็นธรรมลดและความเหลื่อมล้าในสังคม 
๑. วัตถุประสงค์ 

๑.๑.1 เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่ม ี
รายได้ต่ าสุด 

1.๑.๒ เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 
1.๑.๓ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
2.2.๑ รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุด เพ่ิมขึ้นไม่ต่ า

กว่าร้อยละ ๑๕ ต่อปี 
2.2.๒ ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงเหลือ 

๐.๔๑  เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ 
2.2.๓ การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้

ต่ าสุดเพิ่มข้ึน 
2.2.๔ สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ ๖.๕ ณ สิ้น

แผนพัฒนาฯ 
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2.2.๕ สัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ทั้งหมดของครัวเรือนของกลุ่มครัวเรือนที่ยากจนที่สุด 
ลดลง 

๒.2.6 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่ากับร้อย
ละ ๙๐  โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและ
ระหว่างพื้นที ่

๒.๒.7 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อย
ละ๕๐ มีจ านวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพ้ืนที่ และภูมิภาคลดลง 

๒.2.8 สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 
๔๐) และท่ีเข้าร่วมกองทุนการออมแห่งชาติต่อกาลังแรงงานเพ่ิมขึ้น 

๒.2.9 ความแตกต่างของสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรระหว่างพ้ืนที่
ลดลง 

๒.2.10 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มประชากรที่มีฐานะยากจนเพ่ิมข้ึน 
2.2.11 สัดส่วนครัวเรือนที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มข้ึน 
2.2.12 ดัชนีชุมชนเข้มแข็งเพ่ิมข้ึนในทุกภาค 
2.2.13 มูลค่าสินค้าชุมชนเพ่ิมข้ึน 

๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ล่าสุดให้

สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
๓.๑.๑ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อย

โอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ้ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที ่และสภาพร่างกาย 
๓.๑.๒ จัดบริการด้านสุขภาพให้กับประชากรกลุ่มเปูาหมายฯ ที่อยู่ในพ้ืนที่

ห่างไกลโดยรัฐจัดให้มีกลไกช่วยเหลือและสนับสนุนสวัสดิการชุมชนที่ครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือด้าน
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นเพ่ือให้ประชากรกลุ่มเปูาหมายฯ เข้าถึงบริการจากสถานพยาบาลของรัฐในพ้ืนที่ได้ 

๓.๑.๓ สร้างโอกาสในการมีที่ดินท้ากินของตนเองและยกระดับรายได้ โดยรัฐเข้า
ไปสนับสนุนการมีที่ดินทากินอย่างยั่งยืนในรูปแบบที่ครบวงจร ตั้งแต่การจัดสรรที่ดินทากินอย่างมีเงื่อนไขเพ่ือ
ปูองกันการเปลี่ยนมือผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินให้แก่กลุ่มคนจนในภาคเกษตรที่ไร้ที่ดินท ากิน  การพัฒนาทักษะ
ความช านาญ การจัดสรรเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพอย่างทั่วถึง การขยายโอกาสในการเข้าถึงข่าวสาร สารสนเทศ
และองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ 

๓.๑.๔ ก าหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้าในสังคมและเอ้ือประโยชน์
ต่อกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

๓.๑.๕ เพ่ิมการจัดสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มี
รายได้ล่าสุดอย่างเพียงพอและเหมาะสม อาทิ เพ่ิมเบี้ยคนพิการและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ยากจนให้เพียงพอที่จะ
ด ารงชีพได้สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยและระบบสาธารณูปโภคให้กับประชากรกลุ่มเปูาหมายเพ่ือแก้ปัญหา
ชุมชนแออัดในเมือง 
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๓.๒ กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี 
คุณภาพให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 

๓.๒.๑ ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความ
เท่าเทียมกันมากขึ้นระหว่างพ้ืนที่ โดย (๑) สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นทั้งมาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพที่ชัดเจน
เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาครู (๒) สร้างระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน (๓) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้
โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน 

๓.๒.๒ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
ผ่านการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ปุวยตั้งแต่ระดับชุมชนไปสู่ระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นควบคู่ไปกับบริหารจัดการการให้บริการระบบควบคุมโรคที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งนาเทคโนโลยี โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางในพ้ืนที่ห่างไกล 

๓.๒.๓ เร่งรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบตระหนักถึงประโยชน์
ของการสร้างหลักประกันในวัยเกษียณและประโยชน์จากระบบประกันสังคม รวมถึงการขยายความครอบคลุม
ของสวัสดิการด้านการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ในทุกพ้ืนที่ 

๓.๒.๔ ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ 
โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก-เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพ่ือให้เข้าถึงบริการของรัฐและ
โอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม 

๓.๒.๕ ปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบให้เกิดการ 
แข่งขันท่ีเป็นธรรม 

๓.๓ เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความ
เข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้  มีสิทธิ
ในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม 

๓.๓.๑ สร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในชุมชนให้มีขีดความสามารถใน
การสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความเชื่อม่ัน ศรัทธา มีจุดยืนทางความคิด มีธรรมาภิบาลในการบริหารและพัฒนา
ชุมชน 

๓.๓.๒ ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย และการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชนเพ่ือนาไปสู่การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่และการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่เชิงพาณิชย์ 
รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างการจัดการความรู้ในชุมชน 

๓.๓.๓ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการ
ระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายอุตสาหกรรม            
(Cluster)  ในพ้ืนที่กับเศรษฐกิจชุมชน การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการร่วมกัน
พัฒนาความรู้ในเชิงทฤษฎีและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพ่ือสร้างศักยภาพให้กับชุมชนในการ
ประกอบธุรกิจการสนันสนุนการประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว 
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๓.๓.๔ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและ
ครัวเรือนการปรับองค์กรการเงินของชุมชนให้ทาหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้านต าบลที่ทาหน้าที่ทั้ง
การให้กู้ยืมและการออม และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์เป็นแม่ข่าย 

๓.๓.๕ สนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ บริการ และการจัดการ 
ทรัพยากรในชุมชน 

(๓) ยุทธศาสตร์ที ่3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
๑. วัตถุประสงค์ 

๑.๑ สร้างความเข็มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ดังนี้ 
๑.๑.๑ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเปูา

หมายการเพ่ิมรายได้ต่อหัว 
๑.๑.๒ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการ

ผลิตและ รายได้ใหม ่
๑.๑.๓ เพ่ือสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการ 

แบ่งปัน ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๑.๑.๔ เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทาง 

การเงิน การคลัง และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 
๑.๒ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา เพื่อยกระดับขีดความสามารถใน

การแข่งขัน ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี้ 
๑.๒.๑ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตของ สินค้าและบริการ 
๑.๒.๒ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญ 

พัฒนาระบบ การบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
เพ่ือให้ฐาน การผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรมีความมั่นคง 

๑.๒.๓ เพ่ือเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้าน 
คุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก 

๑.๒.๔ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมส าคัญเดิมให้สามารถต่อยอดสู่
อุตสาหกรรมแห่ง อนาคตที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่บน
ฐานของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๑.๒.๕ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการ
ปรับตัวสู่เศรษฐกิจฐานบริการที่เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 

๑.๒.๖ เพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอานวยความสะดวกทางการค้าและการ
ลงทุนให้ สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย  รวมทั้งพัฒนาสังคม
ผู้ประกอบการ 

๑.๒.๗ เพ่ือพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ การค้า และการลงทุน 
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๑.๒.๘ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ให้ 
สนับสนุน บริการทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
2.1 เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

2.1.๑ เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 

2.๑.2 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ ๕ 

2.1.3 รายได้ต่อหัวไม่ต่ ากว่า ๘,๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ (ป ี๒๕๖๔) และรายได้สุทธิของรัฐบาลต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๙.๐ 

2.๒ การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
๒.2.1 อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
2.2.๒ อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗.๕ ต่อปี 
2.2.๓ พัฒนาภาคส่งออกให้ขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจไทย 
2.2.4 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ 
2.1.5 เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ ตัวชี้วัด 

 2.1.5.๑ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
 2.1.5.๒ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 

2.1.6 รักษาเสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
 2.1.6.๑ อัตราเงินเฟือ่ระยะปานกลางอยู่ที่ร้อยละ ๒.๕ ± ๑.๕ 
 2.1.6.๒ หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ ไม่เกิน 

ร้อยละ ๕๕ ของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
 2.1.6.๓ ดุลบัญชีเดินสะพัดไม่เกินร้อยละ ๒ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศ 
2.1.7 เพ่ิมการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา 

โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 
 2.1.7.๑ การลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา 

โครงการโครงสร้าง พ้ืนฐานเฉลี่ยปีละ ๔๗,๐๐๐ ล้านบาท 
2.1.8 ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากข้ึน 

 2.1.8.๑ จ านวนการยื่นแบบเพ่ือช าระภาษีประชาชนและผู้ประกอบการ
ที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเพ่ิมข้ึน 

2.1.9 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น 
 2.1.9.๑ อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ

โดย IMD เลื่อนขึ้น ไปอยู่ในกลุ่ม ๑ ใน ๒๕ ของประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด 
 
 



25 
 

๒.3 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 
2.3.๑ เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการสร้างความ 

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 2.3.๑.๑ อัตราการขยายตัวของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 

(นอกเหนือจาก บริการภาครัฐ) ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ ๓, ๔.๕ และ ๖ ต่อปี ตามล าดับ 
2.3.๒ เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นและพ้ืนที่การท า 

เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มข้ึนต่อเนื่อง 
 2.3.๒.๑ รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น ๕๙,๔๖๐ บาทต่อ 

ครัวเรือน ในปี ๒๕๖๔ ตัวชี้วัด ๒.๒ พ้ืนที่การทาเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มข้ึนเป็น ๕,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ ในปี ๒๕๖๔ 
2.3.๓ พัฒนาพื้นที่ไปสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ 

 2.3.๓.๑ จ านวนพ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศจ านวน 
๑๕  พ้ืนที ่

2.3.๔ ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นและมีขีดความสามารถใน 
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น 

 2.3.๔.๑ รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ ากว่า ๓ ล้านล้านบาท 
 2.3.๔.๒ อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (The 

Travel & Tourism Competitiveness Index: TTCI) ไม่ต่ ากว่าอันดับที่ ๓๐ 
2.2.๕ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน 

 2.2.๕.๑ สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งประเทศเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕ เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที ่๑๒ 

2.2.๖ เพ่ิมประสิทธิภาพของภาคการเงินเพ่ือให้เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

 2.2.๖.๑ อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคการเงินปรับตัวดีขึ้น 
 2.2.๖.๒ คะแนนทักษะทางการเงินของคนไทยเท่ากับคะแนนเฉลี่ยของโลก 
 2.2.๖.๓ สัดส่วนการกู้เงินนอกระบบลดลง 
 2.2.๖.๔ เพ่ิมปริมาณการใช้บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็น ๒๐๐ 

ครั้ง/ปี/คน 
๓. แนวทางการพัฒนา 

๓.๑ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ 
เสถียรภาพ ทางเศรษฐกิจ จ าเป็นต้องเพ่ิมศักยภาพของเศรษฐกิจเพ่ือให้เศรษฐกิจขยายตัวได้สูงขึ้น โดยไม่สร้าง
แรงกดดัน ให้เกิดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ภาวะเงินเฟ้ือ และแรงกดดันต่อภาระการคลังที่มากเกินควร มีการ
กระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการกระจายผลประโยชน์การพัฒนา โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

๓.๑.๑ การพัฒนาด้านการคลัง โดย 
๑) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ 

การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณของประเทศ 
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๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและขยายฐานภาษีให้ 
ครอบคลุม ผู้มีงานท าในระบบที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีมีการยื่นแบบเพ่ือช าระภาษีท่ีถูกต้องและครบถ้วน 

๓) ใช้เครื่องมือทางภาษีเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการผลิต และการ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพ่ือเป็นช่องทางการเพ่ิมรายได้ภาครัฐ 

๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือลดภาระการพึ่งพารายได้จากรัฐบาล 

๕) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจทั้งระบบและฟ้ืนฟู
รัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะการเงิน และพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้ได้มาตรฐานสากล 

๓.๑.๒ การพัฒนาภาคการเงิน โดย 
๑) เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาด

เงินและ ตลาดทุน 
๒) ขยายการเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยการสร้างเครือข่ายความ

เชื่อมโยงของ ระบบสถาบันการเงินทั้งระบบ 
๓) พัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความ

ต้องการและ บริบทการเปลี่ยนแปลง 
๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เป็น

กลไกท่ีสนับสนุนด าเนินนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สร้างความเสี่ยงทางการคลัง 
๓.๒ การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค

การผลิตและบริการ 
๓.๒.๑ การพัฒนาภาคการเกษตร โดย 

๑) เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดย 
 (๑) พัฒนาและ บ ารุงรักษาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร รวมทั้งจัดระบบ

การปลูกพืชให้สอดคล้องปริมาณน้าที่หาได้โดยให้ ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
แหล่งเก็บน้ าแหล่งน้ าในไร่นา อ่างน้ าขนาดเล็กและ ขนาดกลางให้กระจายตัวตามศักยภาพของพ้ืนที่ รวมทั้งให้มี
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ต้นน้ า และมีการผันน้ า จากแหล่งน้ าที่มีปริมาณน้ าเกินความต้องการเข้ามาเติมใน
เขื่อนหรือในแหล่งน้ าที่มีปริมาณน้ าน้อยให้เพียงพอกับ การท าการเกษตร การจัดท าแผนบริหารจัดการน้ าในภาค
เกษตรระดับลุ่มน้ า และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ า เพ่ือการเกษตร 

(๒) คุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพและขยายโอกาสในการ
เข้าถึงพ้ืนที่ท ากินของ เกษตรกรให้มากขึ้น โดยผลักดันการจัดท าพระราชบัญญัติคุ้มครองพ้ืนที่เกษตร
กรรมการบริหารจัดการที่ดินเพื่อ การเกษตรอย่างเป็นระบบ การรักษาพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับเกษตรกรรมไว้ให้เป็น
ฐานการผลิตการเกษตรที่ม่ันคง รวมถึงการก าหนดเขตการใช้พื้นทีท่ าการเกษตรที่เหมาะสม และการสนับสนุนให้
ท าการเกษตรที่สอดคล้องกับ ศักยภาพพ้ืนที่ ปริมาณน้า และความต้องการของตลาดในพ้ืนที่ รวมทั้งการเร่ง
ฟ้ืนฟูและปรับปรุงบ ารุงดินให้มี ความอุดมสมบูรณ์ การฟ้ืนฟูพ้ืนที่นาร้าง และส่งเสริมการเข้าถึงปัจจัยการผลิต
คุณภาพดีอย่างทั่วถึงและราคาที่เป็นธรรม อาทิ พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ปุ๋ย และ 

(๓) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในการรวบรวม คัดเลือก และ 
ปรับปรุงพันธุกรรมพืช สัตว์ สัตว์น้า และจุลินทรีย์ของท้องถิ่น 
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๒) สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม เพ่ือสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากฐาน 
ทรัพยากรชีวภาพ (Bio Base) และการปรับระบบการผลิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตรมีความปลอดภัยและตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่  
หลากหลาย โดยไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมของประเทศ  รวมทั้ง 
สนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝุายที่เกี่ยวข้องในการศึกษา 
ทางเลือกและกาหนดกระบวนการในการศึกษา วิจัยพัฒนา และกลไกการก ากับดูแลอย่างเคร่งครัดและ 
เหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับ 

(๑) ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิต ด้านพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 
พันธุ์สัตว์น้ า เทคโนโลยีการเพาะปลูก และการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 

(๒) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและรูปแบบ ผลิตภัณฑ์เกษตร
แปรรูปใหม่ๆ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและความหลากหลายของสินค้าที่เกษตรกรและ ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึง
ได ้

(๓) พัฒนารูปแบบและกระบวนการถ่ายทอดความรู้เพ่ือปรับระบบ
การผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม  
อาท ิการจัดทาแปลงต้นแบบผ่านศูนย์เรียนรู้และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีในแต่ละพ้ืนที่ 

๓) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและ 
สอดคล้อง กับความต้องการของตลาดและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ โดย 

(๑) พัฒนาระบบมาตรฐาน สินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล ทั้งในกลุ่มสินค้าที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร อาทิ สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ ยา พลังงาน
ทดแทนวัสดุชีวภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบการตรวจรับรอง คุณภาพและระบบตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นไป
ตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของตลาดภายในและ ต่างประเทศอย่างทั่วถึง และการกากับดูแลให้มีการบังคับใช้
กฎหมายเพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง 

(๒) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 
และความปลอดภัยและการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะ โดยให้ความรู้ด้านกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน อาทิ 
หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี รวมถึงส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารส าหรับผู้บริโภคเฉพาะ กลุ่มที่
มีมาตรฐานเฉพาะ อาทิ สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าฮาลาล และสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจน 
การก าาหนดมาตรการจูงใจในการปรับปรุงการผลิต และการส่งเสริมวางระบบการตรวจสอบย้อนกลับ รวมทั้ง 
ส่งเสริมการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและเพียงพอส ารับเด็กในวัยเรียนเพ่ือเพ่ิมสุขภาวะและศักยภาพการเรียนรู้ 
และสร้างความตระหนักในการบริโภคอาหารและโภชนาการที่ส่งผลต่อสุขภาวะ 

(๓) ขับเคลื่อนการผลิต สินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง โดยการ
สร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ผ่านมาตรการทางการเงินการคลัง การส่งเสริม
การผลิต การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจาก สินค้าเกษตรที่ใช้สารเคมี ตลอดจนมาตรการ
ส่งเสริมการตลาด และแนวทางอ่ืนๆ เช่น การใช้หลักการคาร์บอน เครดิต เป็นต้น การสร้างความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องให้กับกลุ่มผู้บริโภคการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน และการพิสูจน์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร
อินทรีย์ การส่งเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการจัดทาโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย์อย่าง 



28 
 
เป็นรูปธรรม โดยน าร่องในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสม และเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการ
ท่องเที่ยววิถีไทยเพื่อขยายฐานรายได้ 

๔) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร โดย 
(๑) เสริมสร้างศักยภาพของสถาบันเกษตรกรและการรวมกลุ่ม ให้

เป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการตลอด ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเกษตร โดยอาศัยแนวคิดและ
กระบวนการสหกรณ์เป็นพ้ืนฐานในการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้ครอบคลุมเกษตรกรและประชาชนในทุกพ้ืนที่
และขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิต การตลาดและการเงิน กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และ     
คลัสเตอร์ที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติ ร่วมกับการขับเคลื่อนและสนับสนุน
การด าเนินธุรกิจการเกษตรแบบประชารัฐ การลงทุนแบบความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน และการทาเกษตร
พันธสัญญาที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความเป็นธรรม 

(๒) ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการท าประมงให้
สอดคล้องกับศักยภาพ พ้ืนที่และความต้องการของตลาด (Zoning) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต 
โดยเร่งส่งเสริมการท าเกษตรแปลงใหญ่และเกษตรกรรมแม่นย าสูงในพ้ืนที่ที่เหมาะสม การร่วมจัดหาปัจจัยการ
ผลิตและเครื่องจักรกลการเกษตร การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือการปรับปรุงการผลิต และการพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐานจ าเป็นด้านการเกษตร อาทิ ระบบโลจิสติกส์ และระบบภูมิสารสนเทศในการวางแผนการ ผลิต
ตลอดห่วงโซ่ตลอดจนส่งเสริมการทาเกษตรแบบประณีตที่ต้องใช้องค์ความรู้  ควบคู่กับการวางแผนและ การ
จัดการอย่างเป็นระบบมีความเอาใจใส่ และใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด รวมทั้งค านึงถึง ระบบ
นิเวศ การพัฒนาสินค้าเกษตรที่ได้จดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และการปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่  ที่ไม่
เหมาะสมไปสู่การท าเกษตรทางเลือกอ่ืนๆ รวมถึงการส่งเสริมระบบและการเลี้ยงปศุสัตว์และการทา ประมง
อย่างยั่งยืน 

(๓) วิจัยพัฒนาและใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรสมัยใหม่ใน
กระบวนการผลิต ทั้งก่อน การเก็บเกี่ยว หลังเก็บเกี่ยวและในกระบวนการแปรรูปเพ่ือให้เกิดการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต ตลอดห่วงโซ่การผลิต 

(๔) สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร และการใช้ประโยชน์
จากฐาน ทรัพยากรชีวภาพเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง โดยน าผลการวิจัยและพัฒนามา
ใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ที่หลากหลายและสอดคล้องกับความ 
ต้องการของตลาดบนพื้นฐานของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาคเกษตรกร ภาคเอกชน และภาครัฐ 

(๕) บริหารจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบครบวงจร โดยมีการวาง
แผนการผลิตให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการแปรรูปสร้างมูลค่าและ
ความต้องการของผู้บริโภคในตลาด เพ่ือ สร้างสมดุลการผลิตในทุกระดับตั้งแต่ท้องถิ่น จังหวัด ภูมิภาค และ
ประเทศ ตลอดจนมีการเชื่อมโยงการผลิต ภาคเกษตรกับภาคการผลิตอื่น เช่น ภาคบริการและการท่องเที่ยวเพ่ือ
ลดการพึ่งพิงการส่งออกสินค้าเกษตร และเพ่ิมมูลค่าทางการเกษตร 

(๖) พัฒนากลไกจัดการความเสี่ยงที่กระทบต่อสินค้าเกษตร ได้แก่ 
ตลาดซื้อ ขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า การจัดตั้งกองทุนประกันภัยพืชผลทางการเกษตร รวมทั้งสร้างระบบเตือน
ภัย ทางการเกษตรล่วงหน้า 
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(๗) สร้างความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการ
เป็นแหล่ง ผลิตวัตถุดิบเพ่ือการแปรรูปสร้างมูลค่าและโอกาสในด้านการตลาดจากการส่งออกทั้งในและนอก
ภูมิภาคอาเซียน 

๕) ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดย 

(๑) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการเกษตร 
มีส่วนร่วมคิด ร่วมท าและเป็นเจ้าของในการพัฒนาการเกษตรของตนโดยภาครัฐสนับสนุนด้านปัจจัยพ้ืนฐานที่
จ าเป็นและ เชื่อมโยงการด าเนินการกับศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ในพ้ืนที ่

(๒) ส่งเสริมขยายผลและพัฒนาการผลิตในระบบ เกษตรกรรมยั่งยืน 
ทั้งในรูปแบบเกษตรทฤษฏีใหม่ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร เกษตรอินทรีย์ เกษตร ธรรมชาติ รวมถึงการท า
เกษตรกรรมตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี โดยสนับสนุนบทบาทเครือข่าย ปราชญ์ชาวบ้านในการ
ขับเคลื่อน และการปรับกลไกและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตรที่จ าเป็นในการท าเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ 
การพัฒนาระบบข้อมูลเกษตรกรรมยั่งยืน การสร้างองค์ความรู้การสนับสนุนเงินทุนใน ลักษณะสินเชื่อสีเขียวที่จูง
ใจการผลิตและการส่งเสริมการตลาด 

(๓) ควบคุมการใช้สารเคมีการเกษตร ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและ 
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ส่งเสริมการใช้ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพทดแทนสารเคมี 
การเกษตรให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งใช้สารเคมีการเกษตรอย่าง เหมาะสมตามหลักวิชาการเพ่ือลด
ผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนก าหนดมาตรการทาง การเงินการคลังในการก ากับดูแลการผลิต 
การน าเข้าและการใช้สารเคมีการเกษตร 

๖) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและสนับสนุน 
เกษตรกรรุ่นใหม่ โดย 

(๑) พัฒนาฐานข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทานด้านการเกษตรให้มี
ความถูกต้อง แม่นย า เชื่อถือได้และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ส าหรับการวางแผนด้านการเกษตรโดยใช้
การตลาดรวมถึงการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 
และการพัฒนาระบบเตือนภัยการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ 

(๒) สร้างบุคลากรด้านการเกษตร โดยการผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ
ด าเนินนโยบายบัณฑิตคืนถิ่น การจัดท าหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้จากภาคปฏิบัติเพ่ือสร้าง เกษตรกรที่
มีความรู้และมีความสามารถในการยกระดับการผลิต แปรรูป การตลาดและการบริหารจัดการ ที่สามารถปรับตัว
ได้ทันตามการเปลี่ยนแปลงของโลก การสนับสนุนการสร้างและการรวมกลุ่มเกษตรกร ปราดเปรื่องให้เป็น
ผู้บริหารจัดการธุรกิจการเกษตรตั้งแต่ต้นน้าถึงการแปรรูปและการตลาด และเปิดโอกาสให้ บุตรของเกษตรกรที่
มีพ้ืนทีท่ าการเกษตรมีทัศนคติและความต้องการในการสานต่องานเกษตรกรรมเป็นล าดับแรก ตลอดจนการสร้าง
ค่านิยมที่ดีและการสร้างความมั่นคงของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  โดยเฉพาะการ ดูแลสวัสดิการชาวนา 
ควบคู่กับการสนับสนุนการเพิ่มรายได้จากอาชีพนอกภาคเกษตร รวมถึงการสร้างองค์ ความรู้และเข้าถึงเครือข่าย
พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวางระบบบริหารจัดการความรู้เพ่ือให้  เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้
เทคโนโลยี 
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(๓) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรให้ทันสมัย เช่น 
กฎหมายด้านสารเคมี กฎหมายด้านสหกรณ์ กฎหมายด้านปฏิรูปที่ดิน กฎหมายด้านอาหาร และกฎหมาย ที่
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตร เป็นต้น 

๓.๒.๒ การพัฒนา 
 ๑) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อ 

ยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิด สร้างสรรค์บน 
พ้ืนฐานของการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีอุตสาหกรรมเปูาหมาย ได้แก่ 

 ๒) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมส า หรับอนาคต โดยมุ่งสร้าง 
อุตสาหกรรม ใหม่ที่ผสานโอกาสจากแนวโน้มบริบทโลกในอนาคตและการปรับเปลี่ยนเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีขั้น
สูงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในตลาดเฉพาะและตลาดที่รองรับความต้องการรูปแบบใหม่ในอนาคต  โดยให้ 
ความส าคัญในล าดับต้นกับอุตสาหกรรมที่สามารถพัฒนาต่อยอดจากฐานความเก่งของอุตสาหกรรมศักยภาพใน  
ปัจจุบันได้แก่ 

๓.๒.๓ การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว โดย 
 ๑) เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการที่มี 

ศักยภาพทั้งฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม่เพ่ือส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง 
 ๒) พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ โดยมีแนวทางการพัฒนา 

ดังนี้ 
๒.๑) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
๒.๒) ปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวให้มีความทันสมัย 
จัดท า และบังคับใช้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว 
๒.๓) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว เพ่ือให้เป็น

กลไกใน การบริหารจัดการและก าหนดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้ง
ภาครัฐภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม ในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ
ให้ เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม 

 ๓) พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอย่างครบวงจร โดยมีแนวทางการพัฒนา 
๓.๑) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการกีฬา เนื่องจากกีฬาถือเป็นหลัก 

พ้ืนฐาน ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์มีผลต่อการสร้างวินัย จิตส านึก ความสามัคคี และน้ าใจนักกีฬา รวมทั้ง
สร้างคุณค่าและคุณภาพชีวิตให้ประชาชน ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับประเทศจาก 
กิจกรรมและธุรกิจบริการที่เก่ียวโยงกับอุตสาหกรรมกีฬา 

๓.๒.๔ การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน โดย 
๑) ส่งเสริมการท าตลาดเชิงรุก เพ่ือเพ่ิมความต้องการบ ริโภคสินค้า 

ภายในประเทศ และการส่งออกสินค้าไทย 
๒) พัฒนาการอ านวยความสะดวกทางการค้าให้ได้มาตรฐานสากล ทั้งด้าน 

โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ รวมถึงพัฒนาระบบประกันความเสี่ยง 
๓) สนับสนุนผู้ประกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารและน าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการเพ่ิมผลิตภาพในการค้าและการประกอบธุรกิจ 
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๔) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สร้างผู้ประกอบการใหม่ ที่
มีจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะในการท าธุรกิจ รู้จักใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต การ
จัดการการขาย หรือเป็น Smart SMEs และพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการพ่ึงตนเอง 

๕) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในประเทศและการลงทุน
ของคนไทยในต่างประเทศ โดยการส่งเสริมการลงทุนในประเทศควรให้ความส าคัญกับ 

๖) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรม
และอ านวยความสะดวกการค้าการลงทุน ตลอดจนการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

๗) พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ระบบคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  การเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการ
ตรวจสอบ และจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมการจดทะเบียนและใช้ผลงานสร้างสรรค์ด้าน
นวัตกรรม 

(๔) ยุทธศาสตร์ที ่4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๑. วัตถุประสงค์ 

๑.๑ รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
๑.๒ สร้างความม่ันคงด้านน้าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้าทั้งระบบให้

มีประสิทธิภาพ 
๑.๓ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีข้ึน 
๑.๔ พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลด

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 
๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

2.1 รักษา และฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้เพ่ือการอนุรักษ์ปุา
เศรษฐกิจและปาุชายเลน ลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและจัด
ที่ดินทากินให้ผู้ยากไร้โดยให้สิทธิร่วม 

2.๑.๑ สัดส่วนพื้นที่ปุาไม้เป็นร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ประเทศ แบ่งเป็นพ้ืนที่ปุาเพ่ือ
การอนุรักษ์ร้อยละ ๒๕ และพ้ืนที่ปุาเศรษฐกิจ ร้อยละ ๑๕ พ้ืนที่ปุาชายเลนเพ่ิมจาก ๑.๕๓ ล้านไร่เป็น ๑.๕๘ 
ล้านไร่พ้ืนที่ปลูกและฟ้ืนฟูปาุต้นน้าเพิ่มขึ้น 

2.๑.๒ จานวนชนิดพันธุ์และประชากรของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภาวะถูกคุกคาม หรือ
ใกล้สูญพันธุ์ 

2.๑.๓ แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (โครงการ One Map) ที่แล้วเสร็จมีการ
ประกาศใช้และจ านวนพื้นที่จัดที่ดินทากินให้ชุมชน 

2.๒ สร้างความม่ันคงด้านน้า และบริหารจัดการทรัพยากรน้าทั้งน้าผิวดินและน้ าใต้ดิน 
ให้มีประสิทธิภาพ 

2.๒.๑ มีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน 
2.๒.๒ ลุ่มน้าส าคัญของประเทศ ๒๕ ลุ่มน้า มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

อย่างสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ากับปริมาณน้ าต้นทุน และมีการแปลงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
2.๒.๓ ประสิทธิภาพการใช้น้ าในพ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 
2.๒.๔ ประสิทธิภาพการใช้น้ าทั้งภาคการผลิตและการบริโภคเพ่ิมข้ึน 
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2.๒.๕ พ้ืนที่และมูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้งมีแนวโน้มลดลง 
2.๒.๖ พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้นปีละ ๓๕๐,๐๐๐ ไร่ 

2.๓ สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ 

2.๓.๑ สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและนาไปใช้ 
ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๓๐ และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 

2.๓.๒ คุณภาพน้าของแม่น้าสายหลักที่อยู่ในเกณฑ์ดีเพ่ิมข้ึน 
2.๓.๓ คุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤติหมอกควันได้รับการแก้ไขและมีค่าอยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐาน 
2.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
2.๔.๑ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง

ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ของการปล่อยในกรณีปกติ ภายในปี ๒๕๖๓ 
2.๔.๒ ต้นทุนการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (บาทต่อตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) มีแนวโน้มลดลง 
2.๔.๓ แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน

รายสาขาท่ีจ าเป็น เช่น การจัดการน้ า เกษตร สาธารณสุข และปาุไม ้
2.๔.๔ การจัดตั้งกลไกภายในประเทศเพ่ือสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยีและ

การเสริมสร้างศักยภาพ 
2.๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ความสูญเสีย

ในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง 
2.๕.๑ ระบบพยากรณ์และเตือนภัยล่วงหน้าสาหรับภาคเกษตรและการจัดการ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
2.๕.๒ สัดส่วนของพ้ืนที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝูาระวังภัยธรรมชาติ 
2.๕.๓ จานวนผู้เสียชีวิตและมูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ค่าใช้จ่ายใน

การ 
ชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในพ้ืนที่เสี่ยงภัยซ้ าซากลดลง 

๓. แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ 
๓.๑ การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
๓.๑.๑ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้เพ่ือสร้างสมดุลธรรมชาติ 
๓.๑.๒ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
๓.๑.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
๓.๑.๔ ปกปูองทรัพยากรทางทะเลและปูองกันการกัดเซาะตลิ่งและชายฝั่ง 
๓.๑.๕ วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดและ

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน 
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๓.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล 
และยั่งยืน 

๓.๒.๑ เร่งรัดการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... 
3.2.2 เร่งรัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้าในระดับลุ่มน้าอย่างบูรณาการ

ทั้ง  ๒๕ ลุ่มน้ า 
๓.๒.๓ ผลักดันกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic 

Environmental Assessment : SEA) มาใช้เป็นเครื่องมือน้ าเสนอทางเลือกในการตัดสินใจระดับนโยบายแผน 
และแผนงาน ทีเ่หมาะสมกับศักยภาพของลุ่มน้ า 

๓.๒.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้าของแหล่งน้ าต้นทุนและระบบกระจายน้ า
ให้ดีขึ้น 

๓.๒.๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้าและการจัดสรรน้าต่อหน่วยในภาคการผลิตให้ 
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้สูงขึ้น 

๓.๓ แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
๓.๓.๑ เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต ผลักดัน

กฎหมายและกลไกเพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือให้
เกิดการลดปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพ่ือการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 

๓.๓.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้าในพ้ืนที่ลุ่มน้าวิกฤตและลุ่มน้ า
ส าคัญอย่างครบวงจร โดยลดการเกิดน้ าเสียจากแหล่งก าเนิด 

๓.๓.๓ แก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟปุาในเขตภาคเหนือและภาคใต้ 
๓.๓.๔ ปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพ่ือรองรับการเติบโต 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๓.๔ ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๓.๔.๑ ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

๓.๔.๒ สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
๓.๔.๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ

ของระบบนิเวศ 
๓.๔.๔ สร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภคท่ียั่งยืน 

๓.๕ สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๓.๕.๑ จัดท้าและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ให้สามารถรองรับพันธกรณีระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๓.๕.๒ พัฒนามาตรการและกลไกเพ่ือสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาค
ส่วน 

๓.๕.๓ ส่งเสริมภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการ
จัดเก็บและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
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๓.๕.๔ เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๓.๕.๕ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และภาคส่วนต่างๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๓.๖ บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
๓.๖.๑ บูรณาการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าสู่กระบวนการวางแผน 
๓.๖.๒ เสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการรับมือภัย

พิบัต ิ
๓.๖.๓ พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน 
๓.๖.๔ พัฒนาระบบการฟ้ืนฟูบูรณะหลังการเกิดภัย 
๓.๖.๕ ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติ 

๓.๗ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากร- 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

๓.๗.๑ ปรับปรุงกลไกและกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มี 
ประสิทธิภาพ ทุกขั้นตอน 
๓.๗.๒ ผลักดันการน้าแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

(Strategic Environmental Assessment: SEA) ให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 
๓.๗.๓ สร้างจิตส านึกความตระหนัก และปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมของ 

ประชาชน 
๓.๗.๔ ทบทวนแก้ไขกฎหมาย 
๓.๗.๕ ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและชุมชนเพ่ือสร้างพลังร่วม 

๓.๘ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
3.8.1 โดยผลักดันการจัดท าแผนแม่บท การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมของอาเซียน แสวงหาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียน และอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงในประเด็นการ
ขนส่งข้ามพรมแดน การบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ และการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน 
สร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย  และข้อตกลงระหว่างประเทศให้กับทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 (๕) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ัง
คั่งและย่ังยืน 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพ่ือปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งปูอง

กันปัญหา ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 
๑.๒ เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกกาลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการ

บริหารจัดการด้านความม่ันคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทาง 
ทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

๑.๓ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการ
รักษาความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 
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๑.๔ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทาง
เศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
2.1 เปูาหมายการพัฒนา 

2.1.1 ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
2.1.2 สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่

ร่วมกันได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
2.1.3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 
2.1.4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่ม

ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับ 
การรักษาผลประโยชน์ของชาติ 

2.1.5 ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหาร
และ ภัยคุกคามอ่ืนๆ 

2.1.6 แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา 
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.2 ตัวชี้วัด 
2.2.๑ จ านวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มข้ึน 
2.2.๒ จ านวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด าริเพิ่มขึ้น 
๒.2.3 ดัชนีความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองลดลง (ดัชนีสันติภาพโลกของ The 
Institute for Economics and Peace: IEP) 
๒.๒.4 จ านวนผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งภายในประเทศลดลง (ดัชนีสันติภาพ

โลก) 
2.2.5 จ านวนกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง

เพ่ิมข้ึน 
2.2.6 มูลค่าความเสียหายและจ านวนการก่อเหตุร้ายที่มีมูลเหตุจากความไม่สงบ

ลดลง 
2.2.7 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยในพ้ืนที่ ๓ 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ิมข้ึน 
2.2.8 จ านวนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนทุกศาสนาร่วมด าเนินการ

เพ่ิมข้ึน 
2.2.9 ดัชนีความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านเพิ่มข้ึน (ดัชนีสันติภาพโลก) 
2.2.10 จ านวนคดีที่เก่ียวข้องกับภัยคุกคามข้ามชาติลดลง 
2.2.11 จ านวนเหตุการณ์การกระท าผิดกฎหมายทางทะเลลดลง 
2.2.12 จ านวนคดีที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดลดลง 
2.2.13 ระยะเวลาในการระดมสรรพก าลังเมื่อเกิดภัยคุกคาม 
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2.2.14 อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ ากว่าอันดับที่ ๒๐ ของโลก (ดัชนี
ความเสี่ยงของ โลกของ WEF) 

2.2.15 อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์/ต่ ากว่าอันดับที ่๑๐ ของโลก 
(ดัชนีความปลอดภัยไซเบอร์ของโลกของ International Telecommunication Union: ITU) 

3. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบัน

หลักของชาติ 
๓.๒ การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ

รับมือ ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
๓.๓ การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความ

ร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
๓.๔ การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอ านาจ

อธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล 
๓.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกัน

ระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอื่นๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
(๖) ยุทธศาสตร์ที ่6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
๑. วัตถุประสงค์ 

๑.๑ เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 
๑.๒ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้ 
๑.๓ เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
๑.๔ เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วยความ 
รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
2.1 เปูาหมายการพัฒนา 

2.1.1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและ การให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 

2.1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1.3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
2.1.4 ลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด 

2.2 ตัวชี้วัด 
2.2.1อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ อยู่ใน

อันดับสองของ อาเซียน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ 
2.2.2 อันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจ จัดท าโดยธนาคารโลก อยู่ใน

อันดับสองของอาเซียน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ 
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2.2.3 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของรัฐต่องบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ลดลง 

2.2.4 สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทที่ได้รับรางวัลการ
บริหารจัดการที่ดี ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหมดเพ่ิมข้ึน 

2.2.5 ข้อร้องเรียนและคดีเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นลดลง 

2.2.6 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ ๕๐ เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

2.2.7 จ านวนคดีที่รัฐด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิดซึ่งต้องชดเชยความ
เสียหายลดลง 

๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มี

ความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
๓.๒ ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงิน

การคลังภาครัฐ 
๓.๓ เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
๓.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓.๕ ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๓.๖ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และ

สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
(๗) ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า 

รวมทั้งมีกลไก ก า กับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถสนับสนุนการเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 

๑.๒ เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน 

๑.๓ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอย่าง
ทั่วถึง ทั้งประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบ 
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ 

๑.๔ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน าประปา
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน าสูญเสียในระบบประปา และสร้างกลไกการ
บริหาร จัดการการประกอบกิจการน าประปาในภาพรวมของประเทศ 

๑.๕ เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือลด
การน าเข้าจาก ต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 
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๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
2.1 เปูาหมายการพัฒนา 

2.1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม 
2.1.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่ง 
2.1.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
2.1.4 การพัฒนาด้านพลังงาน 
2.1.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
2.1.6 การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา) 

2.2 ตัวชี้วัด 
2.2.1 สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง

จาก ๘.๒๒ เป็น ๗.๗๐ พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ/พันล้านบาท ในปี ๒๕๖๔ 
2.2.2 สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ลดลงจากร้อยละ ๑๔ เป็นร้อยละ ๑๒ ของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศ โดยในส่วนของต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่ ากว่าร้อยละ ๗ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ ในปี ๒๕๖๔ 

2.2.3 สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมด 
ภายในประเทศ เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๑.๔ เป็นร้อยละ ๔ และสัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ าต่อปริมาณ 
การขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ ๑๒ เป็นร้อยละ ๑๕ ในปี ๒๕๖๔ 

๒.๒ .4 สัดส่วนของผู้ ใช้ระบบรถไฟฟูาต่อปริมาณการเดินทางในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากร้อยละ ๕ เป็นร้อยละ ๑๕ ในปี ๒๕๖๔ 

๒.2.5 ความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารโดยรวมของท่าอากาศยาน
ในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค เพ่ิมขึ้นเป็น ๑๒๐ และ ๕๕ ล้านคนต่อปี ตามล าดับ ในปี 
๒๕๖๔ 

2.2.6 อันดับดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ และประสิทธิภาพ
การอานวย ความสะดวกทางการค้าดีขึ้น 

2.2.7 จ านวนธุรกรรมการให้บริการการน าเข้าและส่งออกด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นร้อยละ ๑๐๐ ในปี ๒๕๖๔ 

2.2.8 ปริมาณสินค้าที่ผ่านเข้า-ออก ณ ด่านการค้าชายแดนที่ส าคัญเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕ ต่อปี 

2.2.9 สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ ๑๒.๙๔ เป็นร้อยละ ๑๗.๓๔ ในปี ๒๕๖๔ 

2.2.10 สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟูาลดลงจากร้อยละ ๖๕ เป็น
ร้อยละ 

๔๗ ใน ปี ๒๕๖๔ 
2.2.11 อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(Network Readiness Index: NRI) ดีขึ้น 
2.2.12 จ านวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 

๓๐ เป็นมากกว่า ร้อยละ ๘๕ ในปี ๒๕๖๔ 
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2.2.13 จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ราย ในปี 
๒๕๖๔ 

2.2.14 จ านวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ ๔๗ เป็นมากกว่าร้อยละ ๘๐ ในปี ๒๕๖๔ 

2.2.15 จ านวนครัวเรือนในเขตนครหลวงได้รับบริการน้ าประปาร้อยละ ๑๐๐ 
ภายในปี๒๕๖๑ และจ านวนครัวเรือนในเขตภูมิภาค/เทศบาลได้รับบริการน้ าประปาครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 
๘๐ ในปี ๒๕๖๔ 

2.2.16 จ านวนหมู่บ้านทั่วประเทศได้รับบริการน้าสะอาดร้อยละ ๑๐๐ ในปี 
๒๕๖๔ 

2.2.17 อัตราน้ าสูญเสียในระบบส่งและจ าหน่ายน้ าในเขตนครหลวงน้อยกว่า
ร้อยละ ๒๐ และ ในเขตภูมิภาค/เทศบาลน้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ในปี ๒๕๖๔ 

3. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง 
๓.๒ การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
๓.๓ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
๓.๔ การพัฒนาด้านพลังงาน 
๓.๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
๓.๖ การพัฒนาระบบน้ าประปา 

(8) ยุทธศาสตร์ที ่8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
๑. วัตถุประสงค์ 

๑.๑ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ขั้นก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเปูาหมาย 

๑.๒ เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและน าเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย 
วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

๑.๓ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ า และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

๑.๔ เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ให้สามารถ ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
2.1 เปูาหมายการพัฒนา 

2.1.1 เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
2.1.2 เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2.2 ตัวชี้วัด 

2.2.1 สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเพิ่มสู่ร้อยละ ๑.๕ ของ 
ผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ 

2.2.2 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ เพ่ิมเป็น ๗๐:๓๐ 
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2.2.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และ
เปูาหมายของประเทศ : งานวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และ
ระบบมาตรฐาน เพ่ิมเป็น ๕๕ : ๒๕ : ๒๐ 

2.2.4 จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมเป็น ๒๕ คนต่อประชากร 
๑๐,๐๐๐คน 

2.2.5 อันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ และ
ด้านเทคโนโลยี จัดโดย IMD อยู่ในล าดับ ๑ ใน ๓๐ 

2.2.6 ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิง
พาณิชย์ 

ให้กับภาค การผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ 
ของผลงานทั้งหมด 

2.2.7 มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา มี
จ านวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี 

2.2.8 นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมส า หรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้
เองภายในประเทศ มีจ านวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๑ เท่าตัว 

๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

และเชิงสังคม 
๓.๑.๑ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง 
๓.๑.๒ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่น าสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด 
๓.๑.๓ ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๓.๑.๔ เร่งรัดการถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรราย

ย่อยวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
๓.๑.๕ พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย 
๓.๑.๖ เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องมาตรฐานสากล 
๓.๒ พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 

๓.๒.๑ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี และร่วม
ก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม 

๓.๒.๒ ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่
ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย 

๓.๒.๓ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนส าหรับธุรกิจเกิดใหม่และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ต้องการพัฒนาหรือทาธุรกิจฐานเทคโนโลยี 

๓.๒.๔ สร้างบรรยากาศและสภาวะที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ลงสู่พ้ืนที่และชุมชน 
 



41 
 

๓.๒.๕ รณรงค์ปลูกฝังวัฒนธรรมการวิจัยและค่านิยมการเคารพสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

๓.๓ พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 

๓.๓.๑ ด้านบุคลากรวิจัย 
๑) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและ 

สอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์ (Science: S) เทคโนโลยี (Technology: T) 
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering: E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics: M)) 

๒) เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ 
๓) พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
๔) ดึงดูดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ใน

ต่างประเทศที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาอุตสาหกรรมเปูาหมายของไทยให้มาท างานในสถาบันวิจัยของ
ภาครัฐและ ภาคเอกชนในประเทศไทย 

๓.๓.๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการวิจัยเพ่ือรองรับเทคโนโลยีส าคัญๆ ให้

เกิดประสิทธิภาพ 
๒) ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทันต่อ 

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด 
๓) ส่งเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน และระบบมาตร

วิทยาแห่งชาติ 
๔) เร่งสร้างความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็ม

ศักยภาพของภาครัฐ 
๕) สนับสนุนเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ และหลากหลายเพ่ือเป็นกลไก

ระดมทุน 
๖) สนับสนุนให้เกิดการร่วมทางานและแบ่งปันทรัพยากรด้านอุปกรณ์ 

เครื่องมือและห้องปฏิบัติการทดลอง 
๗) ผลักดันและเร่งรัดให้มีกฎหมายเพ่ือส่งเสริมการใช้ประโยชน์

ผลงานวิจัยใน เชิงพาณิชย์ 
๓.๓.๓ ด้านการบริหารจัดการ 

๑) ส่งเสริมการปรับโครงสร้างและบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการด าเนินงาน 

๒) ปรับระบบการบริหารจัดการงบประมาณ 
๓) จัดให้มีระบบประเมินความสามารถด้านนวัตกรรมของสถาบันวิจัย 
๔) สนับสนุนการจัดท าแผนที่น าทางด้านเทคโนโลยี (Technology 

Roadmap)  และแผนปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมรายสาขา 
๕) สนับสนุนให้มีการท าวิจัยที่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการ

ของพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
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๖) ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรมเชิงลึก ผ่านทางกลไกที่มีอยู่ 

(9) ยุทธศาสตร์ที ่9 การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
๑. วัตถุประสงค์ 

๑.๑ เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน 
๑.๒ เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม 
๑.๓ เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมและ เพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
๑.๔ เพ่ือพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

และการพัฒนาในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 
๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

2.1 เปูาหมายการพัฒนา 
2.1.1 ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมมากขึ้น 
2.1.2 เพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มใน 

สังคม 
2.1.3 พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม 
2.1.4 เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 

2.2 ตัวชี้วัด 
2.2.1 ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง 
2.2.2 สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาคลดลง 
2.2.3 เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพ่ิมข้ึน 
2.2.4 ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพ้ืนที่อุตสาหกรรมหลักบริเวณมาบตาพุด

ไม่เกินเกณฑ ์มาตรฐาน 
2.2.5 ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการประกอบการใน

พ้ืนที่ลดลง 
2.2.6 มูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ 
2.2.7 สถานประกอบการที่จดทะเบียนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่เพ่ิมขึ้น 

3. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 

๓.๑.๑ ภาคเหนือ : พัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง 
๓.๑.๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เปูาหมาย

การพ่ึงตนเอง 
๓.๑.๓ ภาคกลาง : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า 
๓.๑.๔ ภาคใต้ : พัฒนาเป็นฐานการสร้างรายได้ท่ีหลากหลาย 
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๓.๒ การพัฒนาเมือง 
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนาหลัก 
๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนาเมืองส าคัญ 

๓.๓ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
๓.๓.๑ พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 
๓.๓.๒ พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

(10) ยุทธศาสตร์ที ่10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
๑. วัตถุประสงค์ 

๑.๑ เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงส าคัญ 
ของ แนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย 
๑.๒ เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็น 
ฐาน การผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น 
๑.๓ เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทยใน 
กรอบ ความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
2.1 เปูาหมายการพัฒนา 

2.1.1 เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการ
ใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ 

2.1.2 ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น 
2.1.3 ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาค

อนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้
ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ 

2.1.4 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญท้ังในทุกระดับ 
2.2 ตัวชี้วัด 

2.2.1 ความส าเร็จของไทยในการผลักดันให้ เกิดโครงข่ายความเชื่อมโยง
ทางด้านโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทางบก ทางราง ทางน้ า ทางอากาศ ภายในภูมิภาค เพ่ืออ านวยความสะดวกลด
ระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่ง 

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

2.2.3 ดัชนีย่อยความสามารถในการบริหารจัดการ ณ พรมแดนของประเทศ
ไทย ในดัชนี การอานวยความสะดวกทางการค้า (Enabling Trade Index) 

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

ศูนย์กลางการผลิต การลงทุน และบริการ 
2.2.11 มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยในอนุภูมิภาคและภูมิภาค 
2.2.12 ความส าเร็จของโครงการพัฒนาร่วมกันระหว่างไทยกับประเทศใน

ภูมิภาค 
2.2.13 ความก้าวหน้าในการด าเนินการให้เป็นไปตามเปูาหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืน 
3. แนวทางการพัฒนา 

๓.๑ ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหา
ตลาดใหม่ส าหรับสินค้าและบริการของไทย 

๓.๒ พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมใน
กรอบความ ร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาค
อาเซียน เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส 

๓.๒.๑ พัฒนาความเชื่อมโยงตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกัน 
ในอาเซียนให้มีความต่อเนื่องและเป็นโครงข่ายที่สมบูรณ์ 

๓.๒.๒ พัฒนารูปแบบและบริการการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและ 
ได้มาตรฐานสากล 

๓.๒.๓ ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เก่ียวข้อง 
๓.๒.๔ พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและบริการโลจิสติกส์ 
๓.๒.๕ เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพ้ืนที่ชายแดน เขตเศรษฐกิจ

ชายแดนตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพ้ืนที่ตอนในของประเทศ 
๓.๓ พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการ

ลงทุนที่โดด เด่นในภูมิภาค 
๓.๓.๑ สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนร่วมระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือน 
บ้าน และส่งเสริมการค้าและการบริการชายแดน 
๓.๓.๒ ผลักดันให้เกิดการบูรณาการแผนการพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือน 
บ้าน เพ่ือผลประโยชน์ด้านความม่ันคงและการสร้างเสถียรภาพของพ้ืนที 

๓.๔ ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของ
ผู้ประกอบการไทย 

๓.๔.๑ พัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้
สามารถพัฒนาธุรกิจร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

๓.๔.๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
๓.๔.๓ พัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการสนับสนุนการด าเนินงานโดย

กลไกสภาธุรกิจภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ 
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๓.๔.๔ สนับสนุนแหล่งเงินทุนและแหล่งข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับฐานการผลิตใน 
ต่างประเทศ 

๓.๕ เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะ
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 

๓.๖ สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา 
ประเทศ 

๓.๖.๑ เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศ 
๓.๖.๒ เพ่ิมบทบาทน าของไทยในการให้ความช่วยเหลือทางการพัฒนา 

๓.๗ เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค ์
๓.๗.๑ รักษาบทบาทของไทยในการมีส่วนร่วมก าหนดยุทธศาสตร์ของกรอบ

ความร่วมมือที่ด าเนินอยู่ 
๓.๗.๒ รักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับมหาอ านาจทางเศรษฐกิจเดิมและ 

มหาอ านาจ ใหม ่
๓.๗.๓ ยกระดับมาตรฐานของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานและบรรทัดฐาน

สากลตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
๓.๘ ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
๓.๙ บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 

๓.๑๐ ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

1.3.1 จุดมุ่งเน้น 
1.3.1.1 การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (ข้าว พืชผัก ผลไม้ ปศุสัตว์ และการประมง) 
1.3.1.2 การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงประวัติศาสตร์และเชิงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้อัตลักษณ์ที่

มีคุณภาพ 
1.3.1.3 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการค้าชายแดน และการค้ าผ่านแดนภาคตะวันตก 

1.3.2 วิสัยทัศน์ 
“ศูนย์กลางการผลิตและการตลาดสินค้ าภาคเกษตร อุตสาหกรรมปลอดภัย การท่องเที่ยวคุณภาพ 

และการคา้ภาคตะวันตก” 

1.3.3 พันธกิจ 
1.3.3.1 ปรับโครงสร้างการด าเนินงานทางเศรษฐกิจของชุมชน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ 

และวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมให้มีความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเทคโนโลยีรู้ทันบริบทโลกรอดพ้นกับ
ดักรายได้ปานกลางสู่การมีรายได้ท่ีมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน 

1.3.3.2 สร้างและประสานความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน ชุมชน 
ประชาคมและภาครัฐ รวมถึงเครือขา่ยภายใน ในการพัฒนาส่งเสริมระบบด าเนินงานทางเศรษฐกิจและความ
มั่นคงในกลุ่มจังหวัด 

1.3.3.3 ปรับปรุง สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องที่มีการเชื่อมโยงกัน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจร่วมกันของกลุ่มจังหวัด 
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1.3.3.4 พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล  รวมถึงกลไกในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม
ของกลุ่มจังหวัดให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 

1.3.4 เป้าประสงค์รวม 
เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนม่ังคั่ง และความสุขที่ย่ังยืน โดย 
1.3.4.1 เศรษฐกิจมั่นคง ประเมินจากอัตราการขยายตัวมูลค่ าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด ร้อยละ 3.5 

 
1.3.4.2 ประชาชนมั่งค่ัง ประเมินจากมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
1.3.4.3 ความสุขที่ยั่งยืน ประเมินจากค่ าดัชนีความกา้วหน้าของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุ่มจังหวัด 

ต้องไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของปี 2559 - 2560 (หรือไม่น้อยกว่า 0.6229) 

1.3.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสินคา้เกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการด้วย 

นวัตกรรม สู่มาตรฐานสากล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ภาคตะวันตก 

และอารยธรรมทวารวดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมการค้ าชายแดนและการคา้ผ่านแดนให้มีศักยภาพ 

ผลักดันเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษน าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการคา้การลงทุนระหว่างประเทศ 

1.3.6 เป้าประสงค์/กลยุทธ์/ตัวช้ีวัด ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสินคา้เกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการ 

ด้วยนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์: (1) พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์การเกษตร อุตสาหกรรม และบริการให้ได้คุณภาพ 

สู่มาตรฐานสากล 
 (2) เพ่ิมศักยภาพผู้ผลิตและตลาดสินค้ าภาคการเกษตร พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

สู่ประเทศไทย 4.0 
กลยุทธ์ : (1) เพ่ิมพ้ืนที่การท าเกษตร GAP และเตรียมความพร้อมเพ่ือการท าเกษตรอินทรีย์ 

(2) ส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการแรงงานภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 
ให้มีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตการบริหารจัดการตลาด และบริการโดยใช้นวัตกรรม 

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดประชาสัมพันธ์ สินคา้และบรกิาร 
(4) ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและบริหารจัดการแหล่งน้ า  เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสินคา้ เกษตรอุตสาหกรรม และบริการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ภาคตะวันตก 

และอารยธรรมทวารวดี 
เป้าประสงค์ : เพ่ิมรายได้และจ านวนนักท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ : (1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของ 

กลุ่มจังหวัด 
(2) สนับสนุนกิจกรรมการตลาด การประช าสัมพันธ์ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว

ของกลุ่มจังหวัด 
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 (3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
(4) พัฒนาศักยภาพบุคล ากรด้านการท่องเที่ยว  ทั้งผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 

และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและส่งเสริมการคา้ชายแดนและการคา้ผ่านแดนให้มีศักยภาพ 

ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ   น าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการคา้การลงทุนระหว่างประเทศ 
เป้าประสงค์ : รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น 
กลยุทธ์ (1) พัฒนาระบบอ านวยความสะดวก  ระบบโลจิสติกส์และเครือข่ายคมนาคม 

เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการคา้การลงทุนเชื่อมโยงการค้ าสู่เอเชีย 
(2) พัฒนาด่านชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
(3) ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการประช าสัมพันธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(4) พัฒนาสินคา้ผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือการส่งออก 
(5) ยกระดับผู้ประกอบการและแรงงานของกลุ่มจังหวัดให้มีความสามารถในการแข่งขนั

และสามารถประกอบธุรกิจระหว่างประเทศได้ 
(6) พัฒนาระบบส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการคา้ การลงทุนในกลุ่มจังหวัดและผลักดัน 

ให้มีการลงทุนในต่างประเทศ 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
1) วิสัยทัศน์ (Vission) 

“เมืองน่าอยู่ เกษตรสู่สากล คนและชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี การศึกษาสาธารณสุขเด่น การ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” 

2) พันธกิจ (Mission) 
(1) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
(2) ส่งเสริมระบบการวางผังเมืองรวมจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
(4) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการกาจัดขยะมูลฝอยและระบบบาบัดน้าเสีย 
(5) การรักษาความสงบเรียบร้อยและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
(6) ส่งเสริมอาชีพและการดาเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง 
(7) สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 
(8) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 
(9) ส่งเสริมพัฒนาระบบการศึกษา 
(10) ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
(11) ส่งเสริมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
(12) ส่งเสริมการสาธารณสุข 
(13) ส่งเสริมการศึกษา 
(14) ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(15) การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  (16) การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการบูรณาการการทางานร่วมกัน 
(17) ส่งเสริมภาคเกษตรที่ปลอดภัย 
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3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

กลยุทธ์ 
- พัฒนาระบบการคมนาคม การจัดการขนส่งและไฟฟูาสาธารณะ 
- พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการการอุปโภค -บริโภคและเกษตร ตลอดจนการปูองกันน้าท่วมและภัยแล้ง 
- พัฒนาการวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์ 
- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 
- ส่งเสริมการกีฬา การศึกษา และการเรียนรู้ 
- ส่งเสริมการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชนและนันทนาการ 
- ส่งเสริมอาชีพและการดาเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
กลยุทธ์ 
- สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนเพ่ือความเป็น

พลเมือง 
- การรักษาความสงบเรียบร้อยและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการวางแผนและการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ 
- การวางแผน การประสานแผนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและการค้าชายแดน 
- การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
- ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การพาณิชย์และการเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตรและ 

อุตสาหกรรม 
- การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ 
- พัฒนาระบบการกาจัดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
- พัฒนาระบบบาบัดน้าเสีย 
- การบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- การจัดการมลพิษต่าง ๆ 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ 
- การส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว 

2.1 วิสัยทัศน์ 
“ ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม  พร้อมอนุรักษ์ประเพณ ี  มีการบริหารโปร่งใส  ใส่ใจพัฒนาต าบล  น าเกษตรสู่

สากล  เพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง” 

๒.๒  ยุทธศาสตร์    
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑    ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒    ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต      
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓    ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔    ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕    ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖    ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒.๓  เป้าประสงค์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว  มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะ

ส่งผลท าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน จึงได้ก าหนดเปูาประสงค์เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ก าหนด ดังนี้  

1. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพียงพอและท่ัวถึง 
2. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว 
3. การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลังเป็นไปอย่างถูกต้อง 
4. ส่งเสริมการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ประชาชนมีการพัฒนาความรู้ มีความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจ 
6. ส่งเสริมการปูองกันภัยฝุายผลเรือน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมกันแก้ไขปัญหา 
7. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ให้กับผู้บริหาร ผู้น าชุมชนและพนักงาน 
8. ประชาชนมีจิตส านึกในการรักษาและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ   

๒.๔  ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวช้ีวัด 

๑    ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

๑.ความพึงพอใจร้อยละของประชาชนที่มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
๒.ความพึงพอใจร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ าอุปโภค-บริโภค 
๓.ร้อยละของอุบัติเหตุลดลง 

๒    ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต      ๑.ร้อยละของคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 
๒.ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน 

๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

๑.ร้อยละของประชาชนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๔.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม 

๑.จ านวนวัสดุ – อุปกรณ์ท่ีเพ่ิมข้ึน 
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(ต่อ) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวช้ีวัด 

 ๕    ด้านการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

๑.จ านวนครั้งในการท ากิจกรรม 

 ๖    ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑.ความพึงพอใจร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 

๒.๕ ค่าเป้าหมาย  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าหมาย 

๑    ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

๑.พัฒนาระบบการคมนาคม การจัดการขนส่งและไฟฟูาสาธารณะ 
๒.พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเกษตรตลอดจนการ
ปูองกันน้ าท่วม 
๓.พัฒนาการวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

๒    ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต      ๑.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสังคม 
๒.ส่งเสริมการศึกษาและกีฬา 
๓.ส่งเสริมการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชนและ
นันทนาการ 
๔.ส่งเสริมอาชีพและการด าเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

๑.สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๒.ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๓.การรักษาความสงบเรียบร้อยและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 

๔.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม 

๑.การวางแผน การประสานแผนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
๒.ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน 
๓.พัฒนาศักยภาพการผลิต การขนส่ง การแข่งขันและการเตรียมความ
พร้อมเพรียงรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๔.ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การพาณิชย์และการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในภาคการเกษตร 
๕.การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

 ๕    ด้านการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

๑.พัฒนาระบบการก าจัดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 
๒.การบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๓.การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  
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(ต่อ) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวช้ีวัด 

 ๖    ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑.การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
๒.ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ 
 

๒.๖  กลยุทธ์ 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของต าบลลาดบัวขาว จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญกับการวางบทบาท

การพัฒนาต าบลลาดบัวขาว ในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้ง
สอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือที่จะให้ประชาชนได้ รับประโยชน์
สูงสุด จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 
 ๑. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
 ๓. การรักษาความสงบเรียบร้อย และการบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น 
 ๔. การบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา 
 ๕. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๖. การปลูกฝัง ท านุบ ารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟ้ืนฟูพัฒนาการจัดการ
บริหารสาธารณะ หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการ
พัฒนาด้านการศึกษาฯ อันเป็นรากฐานของการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพสูงการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ รวมถึงการ
พิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑    ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒    ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต      
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓    ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔    ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕    ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖    ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว มุ่งพัฒนา ๖ ด้าน  

ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ    ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  ยุทธศาสตร์ด้าน
การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว  ได้จัดให้มีการประชาคมเพ่ือรวบรวมความคิดเห็นในการพัฒนา
ท้องถิ่น ในการนี้จึงได้น าข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งผ่านการแสดงความคิดเห็นจากประชาชน การส ารวจ/ออกพ้ืนที่ข้อมูล
ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูล กชช. ๒ ค. และข้อมูลการจัดท าแผนชุมชนของต าบลลาดบัวขาวมาวิเคราะห์
และสรุปปัญหาความต้องการของประชาชนได้ ดังนี้ 

ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 
๑.ด้านการศึกษา ๑.บุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอ 

๒.ขาดสื่อวัสดุ – อุปกรณ์การเรียนการสอน ครุภัณฑ์
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

๒. ด้านเศรษฐกิจ ๑. ปัญหาความยากจน ค่าครองชีพที่สูงขึ้น 
๒. การใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
๓. ต้นทุนการผลิตสูง แต่ผลผลิตทางการเกษตรราคา
ตกต่ าท าให้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
๔. ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร 
๕. ขาดเครื่องมือที่ทันสมัยในการประกอบอาชีพ 
๖. ปัญหาพื้นที่การเกษตรจากภัยธรรมชาติ เช่นภัยแล้ง 
๗. เส้นทางการขนส่งสินค้าช ารุด เสียหาย ท าให้การ
ขนส่งสินค้าล่าช้า สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 

๓. ด้านสังคม ๑. ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
๒. ปัญหาครอบครัว สังคมไม่เข้มแข็ง 
๓. การดูแลคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุจากรัฐ
ยังไม่ทั่วถึง 

๔. ด้านสิ่งแวดล้อม ๑. ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๒. ปัญหาผักตบชวา วัชพืช 
๓. สภาพคลองตื้นเขิน 
๔. ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะ 
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ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 
๕. ด้านการบริหารจัดการที่ดี ๑. ประชาชนไม่ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาท้องถิ่น 
๒. การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ การให้บริการ
ประชาชนยังไม่ทั่วถึง ขาดการให้บริการเชิงรุก 

๖. ด้านการบริการสาธารณะ ๑.ถนนช ารุดเสียหาย เป็นหลมุเป็นบ่อ ท าให้เกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
๒.ถนนไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากเป็นถนนลูกรังและ
แคบไม่มีไหล่ทาง 
๓.ขาดงบประมาณในการขยายเขตไฟฟูา 
๔. ระบบเสียงตามสายใช้งานไม่ได้ 

๓.๒  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว ด้วยเทคนิค SWOT Analysis(จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 
 ๑. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
๑.เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท 
๒.องค์กรมีความพร้อมในการด าเนินงานด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
๓.ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
 

๑.ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.
ไม่เอ้ือต่อการด าเนินงาน 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
๑.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
ให้ความส าคัญ 
๒.ตามรัฐธรรมนูญก าหนดให้เรียนฟรี ๑๒ ปี 

๑. บุคลากรด้านการศึกษายังไม่เพียงพอ 
๒. โรงเรียนยังขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ
การสอน และวัสดุทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
๓. ผู้ปกครองยังมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนที่มี
ชื่อเสียง 
๔. ขาดความต่อเนื่องในการส่งเสริมการสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
๕. สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันส่งผลต่อการศึกษาของ
เยาวชน 
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๒. ด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
๑.ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญ ๑.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการ

บริหารงานด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาอาชีพด้าน
ต่างๆ   
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
๑. เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความส าคัญ 
๒. การเกษตรเป็นสาขาการผลิตที่ส าคัญของจังหวัด 
๓.พ้ืนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท าการเกษตร 
๔.การคมนาคมขนส่งสะดวก 

๑.ค่าครองชีพที่สูงขึ้น 
๒.เทคโนโลยีสมัยใหม่ราคาแพง 
๓.ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า แต่ต้นทุนการผลิต
สูง 
๔.การใช้สารเคมีในการเกษตร 
๕. ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเป็นลักษณะต่างคนต่างท า 
 

๓. ด้านสังคม 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
๑.ผู้บริหารให้ความส าคัญ 
๒.เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท. 
๓.มีงบประมาณในการด าเนินการ 
 

๑.ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.
ไม่เอ้ือต่อการด าเนินงาน 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
๑.การกีฬา 
   - รัฐส่งเสริมกีฬาและการออกก าลังกาย 
๒.ยาเสพติด 
   - รัฐบาลให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๓. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   - ในต าบลมีสายตรวจประจ าต าบล และ อปพร.ค่อย
ดูแลความปลอดภัย 
๔. สาธารณสุข 
   - มี รพ.ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
   - มีอาสาสมัครสาธารณสุขของหมู่บ้าน 
   - ประชาชนให้ความส าคัญด้านสาธารณสุขมากข้ึน 

๑. การกีฬา 
    - ขาดพ้ืนที่สาธารณะในการเล่นกีฬา 
    - ขาดอุปกรณ์ในการเล่นกีฬา 
    - ขาดผู้มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านในการให้
ค าแนะน าอย่างถูกวิธี 
  ๒. ยาเสพติด 
      - มีการลักลอบการผลิต จ าหน่าย 
      - ความเจริญทางวัตถุ/ค่านิยมในสังคมปัจจุบัน 
๓. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      - เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและดูแลไม่ทั่วถึง 
๔. สาธารณสุข 
      -  โรคติดต่อ ๆ ตามฤดูกาล เช่นไข้เลือดออก 
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๔. ด้านบริการสาธารณะ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
๑.ผู้บริหารให้ความส าคัญ ๑.งบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการของประชาชน 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
๑.เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให้ความส าคัญ ๑.ถนนในต าบลยังไม่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน 

๒.การบรรทุกน้ าหนักเกินและไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
 

๕. ด้านสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
๑.ผู้บริหารให้ความส าคัญ 
๒.เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท. 
 

๑. ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. 
ไม่เอ้ือต่อการด าเนินงาน 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
๑.เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให้ความส าคัญ 
๒.เป็นพื้นที่ราบลุ่ม และมีทรัพยากรธรรมชาติอุดม
สมบูรณ์ 
 

๑.แม่น้ าล าคลองมีวัชพืช และเน่าเสียบ่อยครั้ง 
๒. ประชาชนชาดจิตส านึกในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 

๖. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
๑.ผู้บริหารให้ความส าคัญ 
๒.เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท. 
๓.มีการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน 
 

๑.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีจ านวนมาก และมีการ
ปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง ท าให้การปฏิบัติงานยุ่งยากข้ึน 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
๑.เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให้ความส าคัญ 
๒.เป็นพื้นที่ราบลุ่ม และมีทรัพยากรธรรมชาติอุดม
สมบูรณ์ 

๑.ประชาชนขาดความเข้าใจในการท างานของภาค
ราชการ และยังไม่ให้ความร่วมมือด้านการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 3  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ๑.ด้านพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

-เคหะและชุมชน กองช่าง ส านักปลัด 

๒ ๒.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
 
 
 
 
 
 

-การศึกษา 
-สาธารณสุข 
-สร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน 
-การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
-สังคมสงเคราะห์ 

ส่วนการศึกษา 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
 
ส่วนการศึกษา 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 
 

ด้านการเศรษฐกิจ -การเกษตร ส านักปลัด ส านักปลัด 

ด้านการด าเนินงานอื่น -งบกลาง ส านักปลัด ส านักปลัด 

๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

ด้านการบริหารทั่วไป 
 

-บริหารทั่วไป 
-แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ส านักปลัด ส านักปลัด 

๔ ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยก
รรมและการท่องเที่ยว 

ด้านบริหารงานทั่วไป -บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด ส านักปลัด 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

-การศึกษา 
-เคหะชุมชน 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

ส านักปลัด 

๕. ด้านการบริหารจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

-สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัด ส านักปลัด 

๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

-การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
-สังคมสงเคราะห์ 

ส่วนการศึกษา 
 
ส านักปลัด 

ส านักปลัด 
 
ส านักปลัด 

 
 

 
 



ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 

แนวทางการ พิจารณาการติ ดตามและประ เมินผลแผนพัฒนาท้ องถิ่ นตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61  เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
4.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 ๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน 
 ๑.๒ การวิเคราะห์สภาการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
 ๑.๓ ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 

๑. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน 
๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน 
๓. ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน 
๔. วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน 
๕. กลยุทธ์ ๕ คะแนน 
๖. เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน 
๗. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน 
๘. แผนงาน ๕ คะแนน 
๙. ความเชื่อมโยงยองยุทธศาสตร์ในภารรวม ๕ คะแนน 
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖0 
   ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ 
   3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 
   ๓.3  ยุทศาสตร์จังหวัด 10 
   ๓.4  วิสัยทัศน์ 5 
   ๓.5  กลยุทธ์ 5 
   ๓.6  เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ 
   ๓.7  จุดยืนทางยุทศาสตร์ ๕ 
   ๓.8  แผนงาน ๕ 
   ๓.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ 
                                     รวมคะแนน ๑๐๐ 
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4.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ 

๒.๑  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน 
๒.๒  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน 
๒.๓  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน  
๒.๔  แผนงานและยุทธศาสตร์ ๑๐ คะแนน 
๒.๕  โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย 

๑. ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน 
๒. ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน 
๓.  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณไดถู้กต้อง 5 คะแนน                                          
๔.  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน 
๕. เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒   ๕  คะแนน 
๖. โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand   ๔.๐    ๕  คะแนน 
๗. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน 
๘. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง ยั่งยืน ภายใต้หลัก 

ประชารัฐ ๕ คะแนน 
๙. งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน 
๑๐. มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕  คะแนน 
๑๑. มีการก าหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ คะแนน 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน 
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
4.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

 ๑. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการ
อธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ จาก 

โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
๑. แบบตัวบ่งชี้และการปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) 
๒. แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard MoDel ของ Kaplan & Norton 
๓. แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF) ) 
๔. แบบเชิงเหตุผล (Logical  Model) 
๕. แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS) 
๖. แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ไขปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving  

Method 
๗. แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory  Method) 
๘. แบบการประเมินผลกระทบ (Impact  Evluation) 
๙. แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Addessment Model) 

๑๐.แบบประเมินตนเอง (Self – Asessment Model) 
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๑๑.แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ ๑ – ๑๐ หรือเป็น
แบบผสมก็ได้ 

2. เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา 
(Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่   

3. ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร   
4. วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไร (Key Performance Indecator : KPis)   
5. ผลกระทบ (Impact) 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
      ๔.4.๑  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ปูองกัน อย่างไร เป็นต้น) 

ในทางทฤษฎีวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชนจะต้องพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอก ๔ ประการ ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 
   ๑.สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง 
   ๒. สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ 
   ๓. สิ่งแวดล้อมด้านสังคม    
   ๔. สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ ๆ  

องค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมี
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ ๔ ประการ เพ่ือให้องค์กรพัฒนา
เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตาม
สิ่งแวดล้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง ๔ ประการ ดังนี้ 

๑. การปรับตัวให้เข้ากับการเมืองที่เปลี่ยนแปลง 
  หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น ๒ ระดับ 
ได้แก่ การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาล 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้
เป็นหลายประเภท เช่น การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่
จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้น ๆ เป็นต้น 
  ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยัง
มีอิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์
ของพรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 
  ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็น
อย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติ ซึ่ง
ถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น ๒ กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจ
การปกครอง (Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ที่จะ
ปฏิบัติงานใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ 
อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
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  ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายความเป็นหน้าที่ของฝุายการเมืองท้องถิ่น ทุก
ฝุายควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. , เทศบาล , 
อบต. และระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ 
อปท. ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้ เข้ากับระเบียบกฎหมาย
ของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้อง
เป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อม
ของท้องถิ่นนั้น ๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง 

๒. การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง 
          เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของ
ปัญหาอ่ืน ๆ ที่กระทบต่อ อปท. ตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชน
เรียกร้องในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกัน
หนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี และของฟรีอ่ืน ๆ จาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการ
ตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร 
  อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไป
ท างานหาเงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อนหรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยาย ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยู่
ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 

๓. การปรับตัวเข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลง 
  ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละ
พ้ืนที่ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธบางพ้ืนที่
อาจเป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่เป็นสังคมทุติยภูมิ 
(ชุมชนเมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท. เป็นอย่างดี บางพ้ืนที่ประชาชนขาด
ความร่วมมือ บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆ มากมาย เป็นต้น 

๔. การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลง 
  ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมอยู่เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ  การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซด์
องค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ  มีเว็บไซด์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่าง ๆ ผ่านช่องทางการสาร
บรรณอิเล็กทรอนิคส์ เป็นต้น  หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯ
ทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ชัดต่อระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 
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๔.4.๒  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพ่ือน าไปสู่
ข้อเสนอแนะเป็นต้น) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากาการพัฒนา โดยอิงการ
คาดการณ์การพัฒนาต่างๆ อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

๑. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจาณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน 

๒. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

๓. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณ นั้น 

๔. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ
ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 

 
 


