แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตาบลลาดบัวขาว
อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดบัวขาว

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566 – 2570)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลลาดบัวขาว อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดบัวขาว เป็นหนึ่งใน 10 แห่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขต
อาเภอบ้านโป่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตาบลลาดบัวขาว อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี อยู่ห่างจากอาเภอบ้านโป่ง
ประมาณ ๗ กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับตาบลเบิกไพร อาเภอบ้านโป่ง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตาบลเบิกไพร อาเภอบ้านโป่ง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตาบลท่าเสา จังหวัดกาญจนบุรี
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดบัวขาว มีเนื้อที่ประมาณ ๑๓.๖๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๘,๕๑๔ ไร่
.
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๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศขององค์ การบริหารส่วนตาบลลาดบัวขาว มีสภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบ และพื้นที่
ราบลุ่ม ดินร่วนเหมาะแก่การเพาะปลูกพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ท้าการเกษตรและอยู่ในเขตจัดรูปที่ดินมีระบบ
ชลประทานที่คลอบคลุม เอื้อประโยชน์ต่อพื้นที่เกษตรกรรม มีแหล่งน้าธรรมชาติที่สาคัญ คือ แม่น้าแม่กลอง
๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศทั่วไป
จั งหวัดราชบุ รีอ ยู่ ภ ายใต้อิ ท ธิพ ลของลมมรสุ ม ที่ พั ด เวีย นประจ าฤดู กาล 2 ชนิ ด คื อ พั ด จากทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาวเรียกว่าลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อิทธิพลของลมนี้ท้าให้บริเวณจังหวัด
ราชบุรีมีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งกับมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดจากทิศตะวันตก
เฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ในฤดูฝนทาให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกทั่วไป
ฤดูกาล
พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย แบ่งฤดูกาลของจังหวัดราชบุรี ออกเป็น 3 ฤดู
ดังนี้
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งมีคุณ สมบัติหนาวเย็นและแห้ ง จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย ท้าให้
อากาศเย็นและแห้งแล้ง โดยในเดือนธันวาคมและมกราคมมีอากาศหนาวจัดในรอบปี
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี้เป็นช่วงว่างของฤดูมรสุม จะมี
ลมจากทิศใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ท้าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มี
อากาศร้อนอบอ้าวที่สุดในรอบปีเนื่องจากดวงอาทิตย์ได้โคจรจากซีกโลกใต้มาอยู่ในละติจูดที่ตั้งฉากกับประเทศ
ไทย จึงได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์เต็มที่
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นฤดูที่มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัด
จากมหาสมุทรอินเดียปกคลุมประเทศไทย ลมนี้เป็นลมร้อนและชื้นจึงท้าให้มีฝนชุกทั่วไป และมีอากาศชุ่มชื้น
เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนตุลาคม
[ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี (2561 - 2565]

๑.๔ ลักษณะของดิน
พื้นที่องค์การบริห ารส่วนตาบลลาดบัวขาว มีลักษณะและสมบัติของทรัพยากรดินสามารถจาแนก
ความเหมาะสมและข้อจากัดของดินสาหรับการปลูกพืชเพราะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีสภาพดินเป็นดินร่วน และดิน
ร่วนปนดินเหนียวมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างดีมีระบบชลประทานแม่กลองที่เป็นระบบชลประทานขนาดใหญ่
เหมาะแก่การปลูกข้าว และพืชผัก
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๒. ด้านการเมือง/การปกครอง
๒.๑ เขตการปกครอง
ตาบลลาดบัวขาว แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น ๗ หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย

หมู่ที่ ๑ บ้านท่าต้นจันทร์

นายบัญชา นนทารักษ์

516

592

1,108

จานวน
ครัวเรือน
(หลัง)
389

หมู่ที่ ๒ บ้านขอบลาด

นายมาโนช เหมือนแท้

587

588

1,175

431

หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งทอง

นายบุญเลิศ พุ่มบัว

587

894

1,481

432

หมู่ที่ ๔ บ้านลาดบัวขาว

นายธีระยุทธ เกตุเพชร (กานัน)

640

679

1,319

470

หมู่ที่ ๕ บ้านหลังโรงหีบ

นายสุจิน ไชยสงเคราะห์

170

191

361

132

หมู่ที่ ๖ บ้านท่าศาลเจ้า

นายประเสริฐ แก้วรอด

355

376

731

234

หมู่ที่ ๗ บ้านรางวาลย์

นายสันติ ชาติพิศาล

256

267

523

220

ชื่อหมู่บ้าน

ฝ่ายปกครอง (กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน)

รวม

จานวนประชากร (คน)
ชาย

หญิง

รวม

3,111 3,587 6,698

2,308

[ที่มา: ข้อมูลจากสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ตรวจสอบประชากรจากทะเบียนบ้าน ณ เมษายน 2564]

๒.๒ การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลลาดบัวขาว
ตารางข้อมูลจ้านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตาบลลาดบัวขาว อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2555
ประเภทการ
เลือกตั้ง

เขต
เลือกตั้ง

จานวน
ผู้มีสิทธิ์

ผู้บริหารท้องถิ่น

1
2
3
4
5
6
7
7

820
773
1,026
985
258
574
366
4,802

รวม

จานวน จานวนบัตร
ผู้มาแสดงตน ที่มารับ
666
664
863
810
208
506
331
4,048

875
825
1,100
1,050
275
625
400
5,150

จานวน
บัตรที่ใช้
ลงคะแนน

จานวน
บัตรดี

จานวน
บัตรเสีย

จานวนบัตร
ไม่ประสงค์
ลงคะแนน

666
664
863
810
208
506
331
4,048

611
598
770
719
194
471
312
3,675

51
57
78
84
10
30
15
325

4
9
15
7
4
5
4
48
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ตารางข้อมูลจ้านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตาบลลาดบัวขาว อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2555
ประเภทการ
เลือกตั้ง

เขต
เลือกตั้ง

จานวน
ผู้มีสิทธิ์

สมาชิสภาท้องถิ่น

1
2
3
4
5
6
7
7

819
773
1,021
985
258
574
365
4,795

รวม

จานวน จานวนบัตร
ผู้มาแสดงตน ที่มารับ
666
664
859
810
208
506
330
4,043

875
825
1,075
1,050
275
625
400
5,125

จานวนบัตร
ที่ใช้
ลงคะแนน

จานวน
บัตรดี

จานวน
บัตรเสีย

จานวนบัตร
ไม่ประสงค์
ลงคะแนน

666
664
859
810
208
506
330
4,043

637
631
815
730
199
488
323
3,823

23
24
11
64
5
1
2
130

6
9
33
16
4
17
5
90

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

๓. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อยหลัง 3 ปี และการคาดการในอนาคต)
หมู่ที่

หมู่บ้าน

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

ปี 2562

ปี 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2562) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ส.ค. 2563)

1

ท่าต้นจันทน์

1,114

1,102

1,084

2

ขอบลาด

1,162

1,156

1,154

3

ทุ่งทอง

1,571

1,499

1,569

4

ลาดบัวขาว

1,311

1,330

1,318

5

หลังโรงหีบ

340

341

353

6

ท่าศาลเจ้า

726

724

726

7

รางวาลย์

522

528

515

รวม

6,706

6,680

6,719

[ที่มา: ข้อมูลจากสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ตรวจสอบประชากรจากทะเบียนบ้าน]
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3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
ช่วงอายุ
น้อยกว่า 1 ปี
1 – 10 ปี
11 - 20 ปี
21 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 - 60 ปี
มากกว่า 60 ปี
รวม

ชาย
24
310
397
462
425
548
437
508
3,111

จานวนประชากร
หญิง
13
306
529
539
448
565
541
646
3,587

รวม
37
616
926
1,001
873
1,113
978
1,154
6,698

[ที่มา:ข้อมูลจากสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ตรวจสอบประชากรจากทะเบียนบ้าน ณ เดือนเมษายน 2564]

๔. สภาพทางสังคม
๔.๑ การศึกษา
มีสถานศึกษา จานวน 5 แห่ง
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลลาดบัวขาว (ศพด.)
2. โรงเรียนวัดลาดบัวขาว
3. วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง (โรงเรียนอาชีวศึกษา )
4. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช (วิทยาลัยพยาบาล)
๔.๒ สาธารณสุข
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลลาดบัวขาว

จานวน 1 แห่ง
จานวน ๑ แห่ง
จานวน ๑ แห่ง
จานวน ๑ แห่ง

จานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

4.3 อาชญากรรม
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดบัวขาวไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ของประชาชน และทาลายทรัพย์สินของราชการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลลาดบัวขาวได้ดาเนินการป้องกัน
การเกิดเหตุดังกล่าว จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่าส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธีมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการแก้ปัญหาที่สามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้าทีแ่ ละงบประมาณ
ที่มีอยู่อย่างจากัด คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทาง
แยก และการติดตั้งป้ายบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวัน
เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชน
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4.4 ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาบลลาดบัวขาว พบว่าในเขตพื้นที่มีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่
เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้าเนื่องจากได้รับความร่วมมือกับทางผู้นาชุมชน ประชาชนที่
ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจา การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลลาดบัวขาวสามารถทาได้เฉพาะ
ตามอานาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้า
นอกเหนือจากนั้นก็เป็นอานาจหน้าที่ของอาเภอหรือตารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบล
ลาดบัวขาวให้ความร่วมมือมาโดยตลอด
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดบัวขาว
สาหรับเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง

ได้มีการจัดทาโครงการรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติด

4.5 การสังคมสงเคราะห์
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดบัวขาว ได้ดาเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้
(๑) ดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ
- ผู้สูงอายุ จานวน 1,126 ราย
- ผู้พิการ จานวน 212 ราย
- ผู้ป่วยเอดส์ จานวน 8 ราย
(๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
(๓) ประสานการทาบัตรผู้พิการ
(๔) โครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
(๕) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้
๕. ระบบบริการพื้นฐาน
๕.๑ การคมนาคมขนส่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดบัวขาว อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 82.6 กิโลเมตร การ
เดินทางสะดวกรวดเร็วโดยรถยนต์ส่วนตัว และมีรถประจาทางสายกรุงเทพ – กาญจนบุรี ดังนี้
5.1.1 เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ใช้ถนนหมายเลข 338 จากทางคู่ขนานลอบฟ้า (ถนนบรมราช
ชนนี) กรุงเทพฯ – พุทธมณฑล – นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม วิ่งบนถนนหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ใช้ 2
ช่องทางซ้ายเพื่อตัดเข้าสู่ถนนหมายเลข 3525 ไปทางอาเภอบ้านโป่ง/กาญจนบุรี ใช้ 2 ช่องทางขวา เพื่อ
เลี้ยวขวาที่ ทางแยก แสงชูโต และอยู่บน ถนนหมายเลข 323 มุ่งหน้าเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตาบลลาดบัว
ขาว ระยะทางประมาณ 82.6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.18 ชั่วโมง
5.1.2 องค์การบริหารส่วนตาบลลาดบัวขาว มีถนนสายหลัก ที่เชื่อมต่อระหว่างเทศบาลตาบลเบิก
ไพร และเทศบาลตาบลท่าเสา อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จานวน ๒ เส้นทาง ได้แก่
๑. ถนนเรียบริมแม่น้าแม่กลอง หมู่ที่ ๑ – ๗
๒. ถนนเรียบริมคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑ – ๗
๕.๒ การไฟฟ้า
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดบัวขาว มีการขยายเขตไฟฟ้าทาให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้คิดเป็นร้อยละ
๑๐๐ และยังมีไฟฟ้าสาธารณะหลายจุดเกือบทั่วทั้งตาบล เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่
ประชาชนในตาบลและประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาระหว่างพื้นที่ติดต่อกับตาบลลาดบัวขาวอีกด้วย
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๕.๓ การประปา
มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จานวน ๗ หมู่บ้าน
5.4 โทรศัพท์/โทรคมนาคม
การให้บริหารโทรศัพท์ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลลาดบัวขาว
1) โทรศัพท์สาธารณะภายในตาบล จานวน 5 เครื่อง
2) หมายเลขโทรศัพท์ประจาบ้าน จานวน 35 เลขหมาย
3) หมายเลขอินเตอร์เน็ตประจาบ้าน จานวน 120 วงจร
* หมายเหตุ ข้อมูลเฉพาะของบริษัท TOT เท่านั้น ข้อมูลณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

๕.4 ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง
การให้บริการด้านการขนส่งระบบโลจิสติกส์ (Logistics)
1) ที่ทาการไปรษณีย์ (Thailand Post) ตั้งอยู่ที่ ตาบลบ้านโป่ง อาเภอบ้านโป่ง ห่างจากองค์การ
บริหารส่วนตาบลลาดบัวขาว ประมาณ ๗.7 กิโลเมตร
2) บริษัทขนส่งแฟลช (Flash Express) ที่ตั้ง 112/7 ถนนบ้านปากแรต ตาบลบ้านโป่ง อาเภอบ้านโป่ง
ห่างจากองค์การบริหารส่วนตาบลลาดบัวขาว ประมาณ 7.4 กิโลเมตร
3) บริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส (Kerry Express) สาขาบ้านโป่ง จานวน 2 แห่ง ได้แก่
- ที่ตั้ง 112 5-6 ถนนบ้านปากแรต ตาบลบ้านโป่ง อาเภอบ้านโป่ง ห่างจากองค์การบริหาร
ส่วนตาบลลาดบัวขาว ประมาณ 5 กิโลเมตร
- ที่ตั้ง 99/3 ถนนทรงพล ตาบลบ้านโป่ง อาเภอบ้านโป่ง ห่างจากองค์การบริหารส่วนตาบล
ลาดบัวขาว ประมาณ 6 กิโลเมตร
4) SCG Express ที่ตั้ง 3, 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตาบลบ้านโป่ง อาเภอบ้านโป่ง ห่างจาก
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดบัวขาว ประมาณ 6.9 กิโลเมตร
๖. ระบบเศรษฐกิจ
๖.๑ การเกษตร
ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๕๐ ประกอบอาชีพรับจ้าง รองลงมาคือประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมได้แก่การทานา ทาไร่อ้อย ไร่ข้าวโพดและปลูกผัก ที่เหลือประกอบอาชีพค้าขาย
๖.๒ การประมง
ประชากรตาบลลาดบัวขาว ไม่มีการทาการประมง
๖.๓ การปศุสัตว์
การปศูสัตว์ของตาบลลาดบัวขาว คือการเลี้ยงสุกร การเลี้ยงโค
๖.๔ การบริการ
๑. หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลลาดบัวขาว ได้แก่
-ปั้มน้ามัน
จานวน ๑ แห่ง
-ถังบนดิน (แบบหลอด)
จานวน ๑๔ แห่ง
-ก๊าซหุงต้ม
จานวน ๒ แห่ง
-โรงสี
จานวน ๒ แห่ง
๒. มีร้านบริการทาผม เสริมสวย พื้นที่ หมู่ที่ ๑ – ๗ จานวน 8 แห่ง
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๖.๕ การท่องเที่ยว
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดบัวขาว ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว
๖.๖ อุตสาหกรรม
ตาบลลาดบัวขาว ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่
๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ (กลุ่ม OTOP)
- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตาบลลาดบัวขาว ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑
- กลุ่มอารักษ์ ผลิตดอกไม้จันท์ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓
6.8 แรงงาน
- การจ้างแรงงานต่างด้าว
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.๑ การนับถือศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลลาดบัวขาว นับถือศาสนาพุทธ โดยมี
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
-วัดจานวน ๒ แห่ง ได้แก่
๑. วัดลาดบัวขาว
๒. วัดรางวาลย์
- ศาลเจ้าจานวน 1 แห่ง ได้แก่
1. ศาลเจ้าแม่ยิ้มย่อง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ บ้านท่าศาลเจ้า
7.๒ ประเพณีและงานประจาปี
-ช่วงเดือนเมษายน ของทุกปี จะมีประเพณีแห่หลวงพ่อสุรินทร์ ซึ่งเป็นพระคู่บ้านที่ชาวตาบล
ลาดบัวขาวนับถือ และสรงน้าพระในวันสงกรานต์
-ช่วงเดือนตุลาคม ของทุกปี จะมีงานประเพณีแข่งเรือยาว ณ บริเวณหน้าวัดรางวาลย์
-ช่วงเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี จะมีงานประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณท่าน้าวัดลาดบัวขาว
และท่าน้าวัดรางวาลย์
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิน่
-ประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ภาษาถิ่นที่ใช้คือ ภาษาไทย
7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ละลึก
สินค้าพื้นเมืองและของที่ละลึกที่โดยเด่น ได้แก่
1. ผลิตแปรรูปอาหารจากพืชเกษตร เช่น กล้วย ข้าว ถั่ว เผือก งา เช่น กล้วยอบหน้าธัญพืชต่าง ๆ
ข้างตังหน้าต่าง ๆ
ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว
2. การผลิตดอกไม้จากผ้าใยบัว (งานแฮนด์เมด)
3. การประดิษฐ์พวงมาลัยจากกระดาษทิชชู (จุ๋มแฮนด์เมด)
ผลิตโดยกลุ่มสตรีสหกรณ์ลาดบัวขาว
4. ผลิตภัณฑ์โอ่งประดิษฐ์หุ้มผ้าไหม (จุ๋มแฮนด์เมด)
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.๑ น้า
8.1.1 แหล่งน้าตามธรรมชาติ
1) มีแหล่งน้าธรรมชาติแม่น้าแม่กลอง
2) มีแหล่งน้าธรรมชาติ ห้วย หนอง คลอง บึง หมู่ที่ ๑ – ๗
8.1.2 แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
1) ระบบประปาหมู่บ้าน
จานวน ๑๑ แห่ง
2) คลองชลประทาน
จานวน ๑ สาย
8.๒ ป่าไม้
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลลาดบัวขาว ไม่อยู่ในเขตป่าไม้
8.๓ ภูเขา
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลลาดบัวขาว ไม่อยู่ในเขตภูเขา
9.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะเพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภายในมิติ
พื้นที่ตามที่กฎกระทรวงให้ใช้บั งคับผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2557 นั้น เขตรับผิดชอบขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลลาดบั ว ขาวเป็ น ที่ ดิน ประเภทอนุ รักษ์ ช นบทและเกษตรกรรม ให้ ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรมหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรม สถาบั น การศึ ก ษา สถาบั น ศาสนา สถาบั น ราชการ การ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อม สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
กิจการอื่นให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต จะเห็นได้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
สาหรับเกษตรกรรม ซึ่งได้แก่การท้านา ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลลาดบัวขาว จึงมีมีแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับประกาศใช้ผังเมืองรวมของจังหวัดราชบุรีและใช้เป็นแนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และด้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1) แผนยุทศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
1.1 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขต
อานาจรัฐ การดารงอยู่อย่ างมั่น คง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม
และความอยู่ ดีมีสุ ขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่ งแวดล้ อม ความมั่นคงทาง
พลังงาน และอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภ ายใต้การเปลี่ ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลก และสามารถเกื้อกูลประเทศที่มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า
1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑.2.1 ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ปฏิรูป กลไกการบริห ารประเทศและพัฒ นาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด
คอร์รัปชั่นสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการ
บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้ องกันประเทศการรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบ
มากขึ้น
1.2.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒ นาสู่ชาติ
การค้า
(2) การพัฒ นาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้ มแข็งยั่งยืน
และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล
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(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่งความมั่นคงและพลังงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
กับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
1.2.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
1.2.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สร้ า งความเข้ ม แข็ งของสถาบั น ทางสั งคม ทุ น ทางวั ฒ นธรรมและความ
เข้มแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
1.2.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริห ารจัดการน้าให้ มีประสิ ทธิภ าพทั้ง 25 ลุ่ มน้า เน้นการปรับ
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
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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2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
2.1 ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) อยู่ ในห้ ว งเวลาของการปฏิ รูป ประเทศเพื่ อ แก้ ปั ญ หาพื้ น ฐานหลายด้ านที่ สั่ งสมมานาน
ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การแข่งขันด้านเศรษฐกิจจะ
เข้มข้นมากขึ้นสังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยีจะมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
อย่างมาก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจากัดของปัจจัยพื้น ฐานเชิงยุทธศาสตร์เกือบทุกด้านและจะเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ นับเป็นจังหวะเวลาที่ท้าทายอย่างมากที่ประเทศไทยต้อง
ปรับตัวขนานใหญ่ โดยจะต้องเร่งพัฒ นาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒ นา และนวัตกรรมให้ เป็น
ปั จจั ย หลั กในการขับ เคลื่อนการพั ฒ นาในทุ กด้านเพื่ อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
ท่ามกลางการแข่งขันในโลกที่รุนแรงขึ้นมากแต่ประเทศไทยมีข้อจากัดหลายด้าน อาทิ คุณภาพคนไทยยังต่า
แรงงานส่วนใหญ่มีปัญหาทั้งในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล้าสูง
ที่เป็นอุปสรรคต่อการยกระดับศักยภาพการพัฒ นา โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้ขาดแคลน
แรงงานจานวนประชากรวัยแรงงานลดลงตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ และโครงสร้างประชากรจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่าง
สมบูรณ์ภายในสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ร่อยหรอเสื่อมโทรมอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งเป็นทั้งต้นทุนในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตประชาชน ในขณะที่การบริหาร
จัดการภาครัฐยั งด้อยประสิ ทธิภ าพ ขาดความโปร่งใส และมีปัญ หาคอร์รัปชันเป็นวงกว้าง จึงส่งผลให้ การ
ผลักดันขับเคลื่อนการพัฒนาไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เ ต็มที่ บางภาคส่วนของสังคมจึงยังถูกทิ้งอยู่ข้างหลังท่ามกลาง
ปั ญ หาท้ าทายหลากหลายที่ เป็ น อุ ป สรรคส าคั ญ ส าหรับ การพั ฒ นาประเทศในระยะยาว ดั งกล่ าว ก็เป็ น ที่
ตระหนักร่วมกันในทุกภาคส่วนว่าการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืนในระยะยาวได้นั้น ประเทศต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ในทุกด้าน ได้แก่ การเพิ่มการ
ลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งต้องดาเนินการควบคู่กับ
การเร่งยกระดับทักษะฝีมือแรงงานกลุ่มที่กาลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มที่อยู่ในตลาดแรงงานในปัจจุบัน
ให้สอดคล้องกับสาขาการผลิตและบริการเป้ าหมาย และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาคน
ในภาพรวมให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกช่วงวัยที่สามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสภาพแวดล้อมการ
ดาเนินชีวิตได้อย่างดีโดยเฉพาะอย่า งยิ่งการพัฒนาทุนมนุษย์จากการยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้
การพัฒนาทักษะ และยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่ พร้อมทั้งต้องส่งเสริมบทบาท
สถาบันทางสังคมในการกล่อมเกลาสร้างคนดี มีวินัย มีค่านิยมที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนั้น
ในช่วงเวลาต่อจากนี้การพัฒนาต้องมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่และเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของเมืองต่างๆ ให้
สูงขึ้นภายใต้การใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ลักษณะการใช้ที่ดินการจัดระเบียบผังเมืองและความปลอดภัย
ตามเกณฑ์ เมื อ งน่ าอยู่ ที่ เหมาะสมเพื่ อ กระจายโอกาสทางเศรษฐกิ จ และสั งคมให้ ทั่ ว ถึ งและเป็ น การสร้า ง
ฐานเศรษฐกิจและรายได้จากพื้นที่เศรษฐกิจใหม่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้าภายในสังคมไทยลง และ
ในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันจากการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ
ใหม่ทั้งตอนในและตามแนวจุดชายแดนหลัก
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นอกจากนั้ น ๕ ปี ต่อจากนี้ ไปนับ ว่าเป็น ช่ว งจังหวะเวลาส าคั ญ ที่ ประเทศไทยยังจะต้อ ง
ผลักดันให้การค้าการลงทุนระหว่างประเทศขยายตัวต่อเนื่องและเป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาที่สาคัญควบคู่ไป
กับการส่งเสริมลงทุนและเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยยังมีความจาเป็นที่จะต้องทาความตกลงด้านการค้าและ
การลงทุนและการร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อการพัฒนาให้ขยายวงกว้างขึ้นทั้งในรูปของความตกลงทวิภาคี
กรอบพหุภาคีต่างๆ ควบคู่กับการผลักดันให้ความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคมีความสมบูรณ์มากขึ้น
รวมทั้งการดาเนินยุทธศาสตร์เชิงรุก ในการส่งเสริมการลงทุนของไทยในภูมิภาค กรอบแนวทางความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในทุกระดับดังกล่าวจะเป็นประตูแห่งโอกาสของประเทศไทยในการใช้จุดเด่นในเรื่องที่ตั้งเชิง
ภูมิศาสตร์ให้เกิดผลเต็มที่และสามารถจะพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าที่สาคัญแห่ง
หนึ่ งของภู มิภ าค ดังนั้ น แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บที่ ๑๒ จึงให้ ความส าคัญ กับการผลั กดัน ให้ ความเชื่อมโยงด้าน
กฎระเบียบและในเชิงสถาบันระหว่างประเทศมีความคืบหน้าและชัดเจนในระดับปฏิบัติการและในแต่ละจุด
เชื่ อ มโยงระหว่ า งประเทศ ควบคู่ กั บ การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานเชิ ง กายภาพที่ ต้ อ งเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ย
ภายในประเทศและต่อเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้าน ในขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้ประเทศไทย
เป็นประตูไปสู่ภาคตะวันตกและตะวันออกของภูมิภาคเอเชีย แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ให้ความสาคัญอย่างยิ่ง
กับการต่อยอดจากความเชื่อมโยงเชิงกายภาพสู่การพัฒนาพื้นที่เ ศรษฐกิจและชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการกระจายความเจริญในการพัฒนาชุมชน
จังหวัดและเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ รวมถึงพื้นที่เชื่อมโยงอื่นภายในประเทศ และนับว่าเป็นช่วงเวลาที่
ประเทศไทยจะต้องดาเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการสร้างสังคมผู้ประกอบการและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย
ไปลงทุน ในต่างประเทศอย่ างจริงจั งเพื่อสร้างผลตอบแทนจากทุ นและศักยภาพทางธุรกิจ รวมทั้ งเป็นการ
ส่งเสริมการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา
เวียดนาม และในอาเซียน ความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะเป็นแนวทางการพัฒนาสาคัญสาหรับประเทศไทย
ในช่วงต่อจากนี้ไปเป็นความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนทางเศรษฐกิจ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทาง
สังคม สิ่งแวดล้อมและความร่วมมือด้านความมั่นคงในมิติต่างๆ ในทุกกรอบความร่วมมือทั้งระดั บอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และระดับโลกทั้งการผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากกรอบความร่วมมือทวิภาคีและพหุ
ภาคีที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและการทาข้อตกลงใหม่ๆ ในระยะต่อไปภายใต้แนวคิดการค้าเสรีและการยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือของอาเซียน
กับหุ้นส่วนการพัฒ นานอกอาเซียน ทั้งนี้โดยส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒ นาในทุกด้านให้เป็นบทบาทที่
สร้างสรรค์ของประเทศไทย และการสนับสนุนการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้าในอนุภูมิภาค
และในภู มิ ภ าคการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาภายใต้ ก รอบเป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals:SDGs) รวมทั้งการนากฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานสากลทั้งในด้านคุณภาพ
สินค้าและบริการสิทธิแรงงาน ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความมั่นคง ความโปร่งใส และอื่นๆ มาเป็นแนว
ปฏิบัติและบังคับใช้สาหรับประเทศไทย
ดังนั้น ภายใต้ข้อจากัดของปัจจัยพื้นฐานสาหรับการพัฒนาประเทศไทยในทุกด้านดังกล่าว
ท่ามกลางแนวโน้มโลกที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และประเทศต่างๆ กา ลังเร่งพัฒนา
นวัตกรรม และนามาใช้ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและเพิ่มผลิ ตภาพการผลิตเพื่อเป็นอาวุธสาคัญในการต่อสู้ใน
สนามแข่งขันของโลกและการใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสาหรับ
ประเทศไทยที่จะต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางยุทธศาสตร์ทุกด้าน ได้แก่ การลงทุนเพื่อการวิจัยและ
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พัฒนาการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้
เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทุนมนุษย์ และการปฏิรูปให้การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีความรับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงด้านกฎระเบียบและระบบการ
บริห ารราชการแผ่ น ดิน โดยแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๒ มุ่ งเน้ น การน าความคิด สร้างสรรค์แ ละการพั ฒ นา
นวัตกรรมเพื่อทาให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์
และบริการใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี รูปแบบการดาเนินธุรกิจ และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนใน
สังคมทั้งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนและการพัฒนาต่อยอดรวมถึงการใช้นวัตกรรมสาหรับ
การพัฒ นาสิน ค้าและบริการทั้งในระดับพื้นบ้านจนถึงระดับสูงซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในวงกว้าง ดังนั้น การพัฒนาในช่วง ๕ ปีต่อจากนี้ไปจะเป็นช่วงที่มุ่งเน้นการพัฒนาบนฐานภูมิปัญญา
ที่เกิดจากการใช้ความรู้และทักษะ การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและการพัฒนานวัตกรรม
นามาใช้ในทุกด้านของการพัฒนา การพัฒนามีความเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกั บกรอบเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ขยายและสร้างฐานรายได้ใหม่ที่ครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้นควบคู่ไปกับการต่อยอดฐานรายได้
เดิม สังคมไทยมีคุณภาพและมีความเป็นธรรมโดยมีที่ยืนสาหรับทุกคนในสังคมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และ
เป็นการพัฒนาที่เกิดจากการผนึกกาลังในการผลักดันขับเคลื่อนร่วมกันของทุกภาคส่วน (Thailand 4.0)
ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาภายใต้ แ นวคิ ด และแนวทางดั งกล่ าวข้ างต้ น เกิ ด
ผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าหมายในช่วงระยะเวลาต่างๆ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้เน้นย้าถึงความจาเป็นที่จะต้อง
ปรับเปลี่ยนกลไกการบริหารราชการแผ่นดินสาคัญๆ การปรับเปลี่ยนกฎหมายและกฎระเบียบในหลายด้าน
รวมถึงการปรับการบริหารจัดการให้มีธรรมาภิบาลในทุกระดับ ปลอดคอร์รัปชัน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
คนไทยในทุกภาคส่วนให้มีค่านิยมที่ดีงาม มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโดยยึดหลักการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และด้วยสภาพปัญหาที่เรื้อรังและ
เชื่อมโยงกันซับซ้อนในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกประเทศที่จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
ไทยมากขึ้น การพัฒนาเชิงรุกเพื่อเสริมจุดแข็งและการแก้ปัญหาจุดอ่อนดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างจริงจังนั้น
ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่สาหรับประเทศไทยที่มีแผนแม่บทการพัฒ นาระยะยาวเป็นกรอบ
แนวทางที่ จ ะก ากั บ ทิ ศ ทาง ดั งนั้ น ภาคส่ ว นต่ างๆ ในสั งคมไทยจึ งมี ค วามตระหนั ก ร่ว มกั น ว่าประเทศไทย
จาเป็นต้องมีการจัดทายุทธศาสตร์ชาติให้เป็นแผนแม่บทที่กาหนดเป้าหมายอนาคตประเทศในระยะยาว ๒๐ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยวางแนวทางการพัฒนาหลักที่ต้องดาเนินการภายใต้ทุกรัฐบาลอย่างต่อเนื่องเพื่ อจะ
บรรลุเป้าหมายอนาคตของประเทศที่วางไว้ โดยที่แผนแม่บทการพัฒนาระยะยาวจะเป็นกรอบที่ช่วยกากับให้
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ มีบูรณาการกัน แผนพัฒนาและแผนเฉพาะด้านในระดับต่างๆ มี
ความเชื่อมโยงเป็นลา ดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกันภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการกาหนดเป้าหมายใน
ระยะยาวที่ชัดเจนส่งผลให้ต้องมีความต่อเนื่องในการแก้ปัญหารากเหง้าและการพัฒ นาพื้นฐานให้แข็งแกร่ง
รวมทั้งต้องมีปรับระบบการติดตามและประเมินผลให้สามารถกา กับให้เกิดความเชื่อมโยงจากระดับยุทธศาสตร์
สู่การจัดสรรงบประมาณและการดาเนินงานในระดั บปฏิบัติที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่เป็นผลผลิต ผลลัพธ์และ
ผลสัมฤทธิ์ในที่สุด
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การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็น ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติ โดยที่ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนา
ประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยได้กาหนดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในระยะ ๒๐ ปีพร้อม
ทั้งประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางหลักที่จะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายระยะยาวของประเทศที่ได้กาหนดไว้ โดย
มีแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นเครื่องมือหรือกลไกสาคัญที่สุดที่ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๗๙) สู่ ก ารปฏิ บั ติ ในล าดับ แรกที่ ขับ เคลื่ อนไปสู่ ก ารบรรลุ เป้ าหมายในระยะยาวได้ในที่ สุ ด โดยมี กลไก
ตามล าดับ ต่างๆ และกลไกเสริ ม อื่น ๆ ในการขับเคลื่ อนสู่ก ารปฏิ บัติให้ เกิดประสิ ทธิผ ลตามเป้ าหมาย ทั้ งนี้
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กาหนดเป้าหมายที่จะต้องบรรลุใน ๕ ปีแรกอย่างชัดเจน ทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคม
และสิ่งแวดล้อม การกาหนดเป้าหมายที่จะบรรลุในระยะ ๕ ปีนั้นได้พิจารณาและวิเคราะห์การต่อยอดให้เกิดผล
สัมฤทธิ์จากการดาเนินการต่อไปอีกใน ๓ แผนจวบจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๕ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๗๕-๒๕๗๙
ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาจะบรรลุเป้ าหมายอนาคตประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนา
แล้วภายในปี ๒๕๗๙ ที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเป้ าหมายการพัฒ นาในแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๒ ทั้งใน
ระดับภาพรวมและรายสาขาของการพัฒนาจึงเป็นรายละเอียดและองค์ประกอบของเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติระยะ ๒๐ ปีในทุกด้าน โดยที่แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไปก็จะกาหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนามารับ
ช่วงเมื่อผ่าน ๕ ปีแรกชองช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ผ่านไป
2.2 หลักการสาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ ๕ ปีที่จะสามารถต่อยอดใน
ระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมีหลักการสาคัญของ
แผนพัฒนาฯ ดังนี้
๑. ยึ ด “หลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยง” ต่ อ เนื่ อ งมาตั้ งแต่ แ ผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๙
เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขจาเป็นสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความ
เป็นคนที่สมบูรณ์สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ดาเนินชีวิตที่ดีมี
ความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมี
คุณ ภาพ และมีเสถีย รภาพ การกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่ว ถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต ค่านิยม ประเพณี และวัฒนธรรม
๒. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสาหรับคนไทย
พั ฒ นาคนให้ มี ค วามเป็ น คนที่ ส มบู ร ณ์ มี วิ นั ย ใฝ่ รู้ มี ค วามรู้ มี ทั ก ษะ มี ค วามคิ ด สร้ างสรรค์ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่ างมี คุ ณ ภาพ รวมถึ งการสร้ างคนให้ ใช้ป ระโยชน์ แ ละอยู่ กับ สิ่ งแวดล้ อ มอย่ างเกื้ อ กูล อนุ รัก ษ์ ฟื้ น ฟู ใช้
ประโยชน์ทรัพยากร- ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
๓. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยที่
วิสัยทัศน์ดังกล่าวสนองตอบต่ อผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ การมีเอกราชอธิปไตย และบูรณภาพแห่ งเขต
อ านาจรั ฐ การด ารงอยู่ อ ย่ า งมั่ น คงยั่ งยื น ของสถาบั น หลั ก ของชาติ การด ารงอยู่ อ ย่ างมั่ น คงของชาติ และ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
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ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน
อาหารและน้า ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่ างมีเกีย รติและศักดิ์ศรี ประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล ประเทศที่ มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจด้อยกว่า
๔. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
มาเป็นกรอบในการกาหนดเป้ าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรก และเป้าหมายในระดับย่อยลงมา โดยที่เป้าหมาย
และตัวชี้วัดในด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเป้ าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้ เป้าหมายประเทศไทยในปี
๒๕๗๙ ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันนั้นพิจารณาจากทั้งประเด็นหลักและลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐานการ
ผลิตและบริการสาคัญของประเทศ ลักษณะของคนไทยและสังคมไทยที่พึงปรารถนา และกลุ่มเป้ าหมายใน
สังคมไทย โดยกาหนดไว้ดังนี้ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน บนฐานการพัฒนาที่
ยั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้าน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย
ตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีความรู้ มีทักษะและทัศนคติที่เป็นค่านิยมที่ดี มีสุขภาพร่างกายและ
จิตใจที่สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็น
พลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทที่สาคัญในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจ
ตั้งอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมนาดิจิทัล สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น มีความเป็นสังคม
ประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการในตลาดโลกเป็นฐาน
การผลิตและบริการที่สาคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงิน ระบบโลจิสติกส์ บริการด้านสุขภาพ
และท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัยเป็นฐานอุตสาหกรรมและบริ การอัจฉริยะ
ที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรม ทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาต่อยอดฐานการ
ผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ๆ เพื่อนาประเทศไทยไปสู่การมี
ระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ”
๕. ยึ ด “หลั ก การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ที่ ล ดความเหลื่ อ มล้ า และขั บ เคลื่ อ นการ
เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่
๑๒ มุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพื่อเพิ่มขยายฐานกลุ่มประชากร
ชั้นกลางให้กว้างขึ้น โดยกาหนดเป้าหมายในการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และรายได้ของกลุ่ม
ประชากรรายได้ต่าสุดร้อยละ ๔๐ ให้สูงขึ้น นอกจากนี้ การเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญา
และพัฒ นานวัตกรรมนั บ เป็ น หั วใจส าคัญ ในการขับ เคลื่ อนการพั ฒ นาในระยะต่อไปส าหรับทุกภาคส่ว นใน
สังคมไทยโดยที่เส้นทางการพัฒ นาที่มุ่งสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นกาหนดเป้ าหมายทั้งในด้านรายได้
ความเป็นธรรม การลดความเหลื่อมล้าและขยายฐานคนชั้นกลางการสร้างสังคมที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล
และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๖. ยึ ด “หลั ก การน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ให้ เกิ ดผลสั ม ฤทธิ์อย่ างจริงจั งใน ๕ ปี ที่ ต่ อ ยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในลาดับแรกที่จะกากับและส่ง
ต่อแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้าน
อย่างสอดคล้องกัน แผนพัฒ นาฯ ฉบั บที่ ๑๒ จึงให้ความสาคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลัง
ขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน และการกาหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีลาดับ
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ความสาคัญสูง และได้กาหนดในระดับแผนงาน/โครงการสาคัญที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาได้อย่าง
แท้จริง รวมทั้งการกาหนดเป้ าหมายและตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ผ่านๆ มา ในการกาหนดเป้าหมายได้คานึงถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของยุทธศาสตร์ชาติ
และการเป็ น กรอบก ากับ เป้ าหมายและตัว ชี้ วัดในระดั บ ย่อยลงมาที่ จะต้อ งถูก ส่ งต่อ และกากับ ให้ ส ามารถ
ดาเนินการให้เกิดขึ้นอย่างมีผลสัมฤทธิ์ภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมทั้งการพัฒนาระบบราชการที่
สอดคล้องเป็นสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซึ่งกันและกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงกาหนดประเด็นบูรณาการ
เพื่อการพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางสาคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน รวบรวมและกาหนดแผนงาน/
โครงการสาคัญในระดับปฏิบัติ และกาหนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิงพื้นที่ในระดับสาขาการผลิตและบริการและ
จังหวัดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญในด้านต่างๆ
2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
(๑) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม
๑.๒ เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑
๑.๓ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต
๑.๔ เพื่ อเสริมสร้างสถาบันทางสั งคมให้ มีความเข้มแข็งเอื้อต่อการพั ฒ นาคนและ
ประเทศ
๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด
๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา
๒.๑.๑ คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม
เพิ่มขึ้น
๒.๑.๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
๒.๑.๓ คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
๒.๑.๔ คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น
๒.๑.๕ สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒ นาประเทศ
เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทาง ศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน
๒.๒ ตัวชี้วัด
2.2.๑ ประชากรอายุ ๑๓ ปี ขึ้ น ไปมี กิ จ กรรมการปฏิ บั ติ ต นที่ ส ะท้ อ นการมี
คุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น
2.2.๒ คดีอาญามีสัดส่วนลดลง
2.2.3 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ
2.2.4 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
2.2.5 เด็กร้อยละ ๗๐ มีคะแนน EQ ไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
2.2.6 ผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๓๐ ต่อปี
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2.2.7 ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติเพิ่มขึ้น
2.2.8 การออมส่วนบุคคลต่อรายได้พึงจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น
2.2.9 การมีงานทาของผู้สูงอายุ (อายุ ๖๐ – ๖๙ ปี) เพิ่มขึ้น
2.2.10 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ากว่า ๕๐๐
2.2.11 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพิ่มขึ้น
2.2.12 การอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๘๕
2.2.13 แรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพื่อขอรับวุฒิ ปวช.
และปวส. เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๒๐ ต่อปี
2.2.14 ประชากรอายุ ๑๕ – ๗๙ ปีมีภาวะน้าหนักเกินลดลง
2.2.15 การตายจากอุบัติเหตุทางถนนต่ากว่า ๑๘ คน ต่อประชากรแสนคน
2.2.16 ประชาชนเล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพิ่มขึ้น
2.2.17 อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จต่อประชากรแสนคนลดลง
2.2.18 การคลอดในผู้หญิงกลุ่มอายุ ๑๕ – ๑๙ ปี ลดลง
2.2.19 รายจ่ายสุ ขภาพทั้งหมดไม่เกิน ร้อยละ ๕ ของผลิ ตภัณ ฑ์ มวลรวมใน
ประเทศ
2.2.20 ผู้สูงอายุที่อาศัยในบ้านที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นร้อยละ ๒๐
2.2.21 ดัชนีครอบครัวอบอุ่นอยู่ในระดับดีขึ้น
2.2.22 ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไปมีการปฏิบัติตามหลั กคาสอนทางศาสนา
เพิ่มขึ้น
2.2.23 ธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น
๓. แนวทางการพัฒนา
๓.๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
๓.๑.๑ ส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เน้นการฝึกเด็กให้รู้จักการพึ่งพาตัวเอง
มีความซื่อสัตย์ มีวินัย มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ในรูปแบบของกิจกรรมที่เป็นกิจวัตร
ประจาวัน และให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กสามารถเรียนรู้และยึดถือเป็นต้นแบบในการ
ดาเนินชีวิต
๓.๑.๒ ส่ ง เสริ ม ให้ มี กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนทั้ งในและนอกห้ อ งเรี ย นที่
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบ
สถานศึกษาให้ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง
๓.๑.๓ ปรับวิธีการเผยแผ่ห ลั กศาสนาให้ มุ่งชี้แนะแนวทางการดารงชีวิตตาม
หลักธรรมคาสอนที่เข้าใจง่าย สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง นาไปสู่การปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม
๓.๑.๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมสาธารณ
ประโยชน์จัดระเบียบทางสังคม และกาหนดบทลงโทษแก่ผู้ละเว้นการปฏิบัติตามบรรทัดฐานในสังคม
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๓.๑.๕ จั ด สรรเวลาและพื้ น ที่ อ อกอากาศให้ แ ก่ สื่ อ สร้ างสรรค์ ที่ ส่ งเสริม การ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันดีโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีผู้ชมมากที่สุด และส่งเสริมการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท สิทธิ และหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดี
๓.๑.๖ ผลักดันให้มีการนาวัฒนธรรมการทางานที่พึงประสงค์ไปใช้ปฏิบัติจนให้
เป็นคุณลักษณะที่สาคัญของคนในสังคมไทย อาทิ การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัยการ
ทางานเป็นทีมการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง การทางานอย่างกระตือรือร้น
๓.๒ พัฒ นาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิต
อย่างมีคุณค่า
๓.๒.๑ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่
เหมาะสม
๓.๒.๒ พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
๓.๒.๓ ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตาม
ความต้องการของตลาดงาน
๓.๒.๔ พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้นให้สามารถเข้าสู่ตลาดงานเพิ่มขึ้น
๓.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๓.๓.๑ปรั บ ระบบบริห ารจัด การสถานศึ กษาขนาดเล็ ก ที่ มี ขนาดและจ านวน
ผู้เรียนต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจานวนที่เหมาะสมตามความจาเป็น
ของพื้นที่และโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนวัยเด็กลดลงอย่างต่อเนื่อง
๓.๓.๒ ปรับหลักสู ตรการผลิ ตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญ ญาณความเป็นครู
เป็นผู้แนะนาและสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครู ปรับ
ระบบประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และสร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง
๓.๓.๓ พัฒ นาระบบประเมินคุณ ภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผล
คุณ ภาพผู้ เรี ย นทั้งด้านทัก ษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ล ะระดั บ
การศึกษา
๓.๓.๔ ส่ งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ ส ถานประกอบการขนาดกลางที่ มี
ศักยภาพเข้าร่วมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพี่
เลี้ยงให้ร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน
๓.๓.๕ ขยายความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถาบั น อาชี ว ศึ ก ษา สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ภาคเอกชนและผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็น
เลิศ การพัฒนางานวิจัยไปสู่นวัตกรรม รวมทั้งขยายการจัดทาและการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะให้มากขึ้น
๓.๓.๖ จัดทาสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบ
อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จากัดเวลาและสถานที่ และใช้
มาตรการทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก
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๓.๓.๗ ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมี
ชีวิต อาทิพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบ
การจัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓.๔ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
๓.๔.๑ พัฒ นาให้คนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ มีจิตสานึกสุขภาพที่ดี และมี
การคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย จัดบริการให้คาปรึกษา ด้าน
สุขภาพจิตที่เข้าถึงได้ง่าย และกากับควบคุมการเผยแพร่ชุดข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
๓.๔.๒ ส่งเสริมให้คนมีกิจกรรมทางสุขภาพที่เหมาะสมกับวัยทั้งรูปแบบการออก
กาลังกายโภชนาการที่เหมาะสม และสนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ สิ่งอานวยความ
สะดวกเพื่อการออกกาลังกายและการเล่นกีฬา
๓.๔.๓ ปรับปรุงมาตรการด้านกฎหมายและด้านภาษีที่ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
มีนวัตกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นประโยชน์ต่อสุข ภาพและเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคการติดฉลาก
โภชนาการบนบรรจุภัณฑ์อาหารที่เข้าใจง่าย รวมทั้งควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่มีผลเสียต่อ
สุขภาพ
๓.๔.๔ ผลักดันให้มีกลไกการประเมินผลกระทบสุขภาพในการจัดทานโยบาย
สาธารณะตามแนวคิดทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพที่เชื่อมโยงตั้ งแต่นโยบายระดับชาติ พื้นที่ และชุมชนที่จะนา
ไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
๓.๔.๕ ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนผ่านการสื่อสารสาธารณะที่
เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมายให้มีการปรับพฤติกรรมที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุทั้งต่อตนเองและผู้อื่น รวมทั้งมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นระบบ
๓.๕ เพิ่ ม ประสิท ธิ ภ าพการบริ ห ารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐ และปรั บระบบ
การเงินการคลังด้านสุขภาพ
๓.๕.๑ ปรับระบบบริห ารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุก
สังกัดในเขตพื้น ที่สุขภาพในการพัฒ นาคุณ ภาพระบบบริการทั้งด้านบุคลากร ครุภัณ ฑ์ ทางการแพทย์ และ
โครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิเข้าด้วยกันอย่างไม่มีอุปสรรค
พร้อมพัฒนาระบบส่งต่อและระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๓.๕.๒ จัดทาแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกันทั้งภาครัฐและผู้ใช้บริการ
ตามฐานะที่คานึงถึงความเป็นธรรมและการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จาเป็นของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย โดยพิจารณา
ถึงความเป็นไปได้ทางการคลังของประเทศ
๓.๕.๓ พัฒ นาระบบประกันสุขภาพของแรงงานต่างชาติและนักท่องเที่ยวให้
สามารถใช้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการควบคุมการใช้บริการอย่างเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อความ
มั่นคงของประเทศทั้งในด้านการคลังและสาธารณสุข
๓.๕.๔ บูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศของแต่ละระบบหลักประกันสุขภาพให้
เกิ ด ความเป็ น เอกภาพทั้ งเรื่ อ งสิ ท ธิ ป ระโยชน์ การใช้ บ ริ ก าร งบประมาณการเบิ ก จ่ าย และการติ ด ตาม
ประเมินผล
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๓.๖ พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย
๓.๖.๑ ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุครอบคลุมการ
จัดบริการทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และระบบการเงินการคลัง
๓.๖.๒ พัฒ นาให้มีระบบการดูแลระยะกลางที่จะรองรับผู้ที่จาเป็นต้องพักฟื้น
ก่อนกลับบ้านให้เชื่อมโยงกับระบบการดูแลระยะยาว และส่งเสริมธุรกิจบริการดูแลระยะยาวที่ได้มาตรฐานสา
หรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในเขตเมือง รวมทั้งศึกษารูปแบบการคลังที่เป็นระบบประกันการดูแลระยะยาว
๓.๖.๓ วิจัยและพัฒ นานวัตกรรมสิ่งอานวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจา
วันที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ
เทคโนโลยีเพื่อปูองกันการบาดเจ็บและติดตามการบาบัดรักษา
๓.๖.๔ ส่งเสริมการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุทั้งระบบขนส่งสาธารณะ
อาคารสถานที่ พื้นที่สาธารณะ และที่อยู่อาศัยให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุและทุกกลุ่มในสังคม
๓.๗ ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง
๓.๗.๑ สร้า งสภาพแวดล้ อ มทางสั งคมที่ เอื้ อ ต่ อ การสร้ างความเข้ ม แข็ งของ
ครอบครัวทั้งการใช้สื่อเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อครอบครัว พัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยสื่อสารระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัวสร้างพื้นที่ให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนผ่าน
กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ครู ผู้ปกครอง
๓.๗.๒ กาหนดมาตรการดูแลครอบครัวเปราะบางให้ ส ามารถดูแลสมาชิกได้
อย่างเข้มแข็งทั้งเรื่องการประกอบอาชีพ การเข้าถึงบริการภาครัฐ และการพัฒนาระบบติดตามเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือตลอดจนการให้ผู้สูงอายุหรือผู้มีประสบการณ์สาขาวิชาชีพต่างๆ ในชุมชนร่วมเป็นผู้ดูแลสมาชิกใน
ครอบครัวเปราะบาง
๓.๗.๓ ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ มีการเผยแพร่งานวิจั ยสู่ สาธารณะ รวมทั้งสนับสนุนให้ มีการทาวิจัยร่วมกับชุมชนในการ
แก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนาในพื้นที่
๓.๗.๔ ส่งเสริมผู้เผยแผ่ศาสนาให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคา
สอนของแต่ละศาสนา และเร่งฟื้นศรัทธาให้สถาบันศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจและที่ยึดเหนี่ยวของคนในสังคม
๓.๗.๕ ส่งเสริมให้ผู้ผลิตสื่อนาเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงและอยู่บน
หลักจรรยาบรรณสื่อมวลชน รวมทั้งสร้างกระแสเชิงบวกในการสร้างสรรค์และลดความขัดแย้งในสังคม
๓.๗.๖ สร้างมาตรการจู งใจให้ภ าคเอกชนมีส่ วนร่วมในการลงทุนพัฒ นาด้าน
สังคมในรูปแบบใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรมสังคม อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชน การออกพันธบัตรเพื่อการ
พัฒนาสังคมตลาดหลักทรัพย์เพื่อสังคม วิสาหกิจเพื่อสังคม สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
(๒) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดและความเหลื่อมล้าในสังคม
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑.1 เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มี
รายได้ต่าสุด
1.๑.๒ เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง
1.๑.๓ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
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๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด
2.2.๑ รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่าสุด เพิ่มขึ้นไม่ต่า
กว่าร้อยละ ๑๕ ต่อปี
2.2.๒ ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงเหลือ
๐.๔๑ เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
2.2.๓ การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้
ต่าสุดเพิ่มขึ้น
2.2.๔ สั ด ส่ ว นประชากรที่ อยู่ใต้เส้ น ความยากจนลดลงเหลื อร้อยละ ๖.๕ ณ สิ้ น
แผนพัฒนาฯ
2.2.๕ สัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ทั้งหมดของครัวเรือนของกลุ่มครัวเรือนที่ยากจนที่สุด
ลดลง
๒.2.6 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่ากับร้อยละ
๙๐ โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่างพื้นที่
๒.๒.7 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ๕๐ มีจานวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพื้นที่ และภูมิภาคลดลง
๒.2.8 สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา
๔๐) และที่เข้าร่วมกองทุนการออมแห่งชาติต่อกาลังแรงงานเพิ่มขึ้น
๒.2.9 ความแตกต่างของสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรระหว่างพื้นที่
ลดลง
๒.2.10 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มประชากรที่มีฐานะยากจนเพิ่มขึ้น
2.2.11 สัดส่วนครัวเรือนที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้น
2.2.12 ดัชนีชุมชนเข้มแข็งเพิ่มขึ้นในทุกภาค
2.2.13 มูลค่าสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น
๓. แนวทางการพัฒนา
๓.๑ เพิ่ ม โอกาสให้ กับ กลุ่ม เป้ า หมายประชากรร้ อยละ ๔๐ ที่ มี รายได้ ล่ าสุ ดให้
สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ
๓.๑.๑ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อย
โอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ้ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพร่างกาย
๓.๑.๒ จั ด บริก ารด้านสุ ขภาพให้ กั บประชากรกลุ่ มเป้ าหมายฯ ที่ อยู่ในพื้ น ที่
ห่างไกลโดยรัฐจัดให้มีกลไกช่วยเหลือและสนับสนุนสวัสดิการชุมชนที่ครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือด้าน
ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นเพื่อให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายฯ เข้าถึงบริการจากสถานพยาบาลของรัฐในพื้นที่ได้
๓.๑.๓ สร้างโอกาสในการมีที่ดินท้ากินของตนเองและยกระดับรายได้ โดยรัฐเข้า
ไปสนับสนุนการมีที่ดินทากินอย่างยั่งยืนในรูปแบบที่ครบวงจร ตั้งแต่การจัดสรรที่ดินทากินอย่างมีเงื่อนไขเพื่อ
ป้องกันการเปลี่ยนมือผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินให้แก่กลุ่มคนจนในภาคเกษตรที่ไร้ที่ดินทากิน การพัฒนาทักษะ
ความช านาญ การจั ด สรรเงิน ทุ น เพื่ อ ประกอบอาชี พ อย่ างทั่ ว ถึ ง การขยายโอกาสในการเข้ า ถึ งข่ า วสาร
สารสนเทศและองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ
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๓.๑.๔ ก าหนดนโยบายการคลั ง เพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ า ในสั ง คมและเอื้ อ
ประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
๓.๑.๕ เพิ่มการจัดสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มี
รายได้ล่าสุดอย่างเพียงพอและเหมาะสม อาทิ เพิ่มเบี้ยคนพิการและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ยากจนให้เพียงพอที่จะ
ดารงชีพได้สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยและระบบสาธารณูปโภคให้กับประชากรกลุ่มเป้ าหมายเพื่อแก้ปัญหา
ชุมชนแออัดในเมือง
๓.๒ กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่
มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง
๓.๒.๑ ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความ
เท่าเทียมกันมากขึ้นระหว่างพื้นที่ โดย (๑) สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นทั้งมาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพที่
ชัดเจนเพิ่มโอกาสในการพัฒนาครู (๒) สร้างระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษา
โดยนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน (๓) ขยายการจัดการศึกษาทางไกล
โดยใช้ โครงข่ายเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ โรงเรี ย นที่ อ ยู่ห่ างไกลและขาดแคลน
ครูผู้สอน
๓.๒.๒ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
ผ่านการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยตั้งแต่ระดับชุมชนไปสู่ระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นควบคู่ไปกับบริหารจัดการการให้บริการระบบควบคุมโรคที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งนาเทคโนโลยี โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางในพื้นที่ห่างไกล
๓.๒.๓ เร่ ง รณรงค์ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ให้ แ รงงานนอกระบบตระหนั ก ถึ ง
ประโยชน์ของการสร้างหลักประกันในวัยเกษียณและประโยชน์จากระบบประกันสังคม รวมถึงการขยายความ
ครอบคลุมของสวัสดิการด้านการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ในทุก
พื้นที่
๓.๒.๔ ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ
โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก-เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อให้เข้าถึงบริการของรัฐและ
โอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม
๓.๒.๕ ปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบให้เกิด
การแข่งขันที่เป็นธรรม
๓.๓ เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความ
เข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มี
สิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม
๓.๓.๑ สร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในชุมชนให้มีขีดความสามารถใน
การสร้างแรงบั น ดาลใจให้เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา มีจุดยืนทางความคิด มีธรรมาภิบาลในการบริหารและ
พัฒนาชุมชน
๓.๓.๒ ส่ งเสริม ให้ เกิ ด ชุ ม ชนแห่ งการเรีย นรู้ด้ ว ยกระบวนการวิจั ย และการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชนเพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาในพื้นที่และการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่เชิงพาณิชย์
รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างการจัดการความรู้ในชุมชน
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๓.๓ .๓ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน โดยส่ ง เสริ ม การประกอบอาชี พ ของ
ผู้ ป ระกอบการระดับ ชุมชน การสนั บ สนุน ศูนย์ฝึ กอาชีพชุมชน การส่ งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย
อุตสาหกรรม (Cluster) ในพื้นที่กับเศรษฐกิจชุมชน การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา
ในการร่วมกันพัฒนาความรู้ในเชิงทฤษฎีและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพื่อสร้างศักยภาพให้กั บ
ชุมชนในการประกอบธุรกิจการสนับ สนุนการประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว
๓.๓.๔ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและ
ครัวเรือนการปรับองค์กรการเงินของชุมชนให้ทาหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้านตาบลที่ทาหน้าที่ทั้ง
การให้กู้ยืมและการออม และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์เป็นแม่ข่าย
๓.๓.๕ สนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ บริการ และการจัดการ
ทรัพยากรในชุมชน
(๓) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ สร้างความเข็มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ดังนี้
๑.๑.๑ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของแรงขับ เคลื่ อนทางเศรษฐกิ จให้ ส นับ สนุ น
เป้าหมายการเพิ่มรายได้ต่อหัว
๑.๑.๒ เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการ
ผลิตและ รายได้ใหม่
๑.๑.๓ เพื่อสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
การแบ่งปัน ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑.๑.๔ เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัย
ทางการเงิน การคลัง และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ
๑.๒ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา เพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี้
๑.๒.๑ เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตของ สินค้าและบริการ
๑.๒.๒ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่สาคัญ
พัฒนาระบบ การบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
เพื่อให้ฐาน การผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรมีความมั่นคง
๑.๒.๓ เพื่อเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้าน
คุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก
๑.๒.๔ เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพของอุ ต สาหกรรมส าคั ญ เดิ ม ให้ ส ามารถต่ อ ยอดสู่
อุตสาหกรรมแห่ง อนาคตที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่
บนฐานของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

25
๑.๒.๕ เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการ
ปรับตัวสู่เศรษฐกิจฐานบริการที่เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑.๒.๖ เพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอานวยความสะดวกทางการค้าและการ
ลงทุ น ให้ สนั บ สนุ น การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ งขั น ของผู้ ป ระกอบการไทย รวมทั้ งพั ฒ นาสั งคม
ผู้ประกอบการ
๑.๒.๗ เพื่ อ พั ฒ นาระบบการเงิ น ของประเทศให้ ส นั บ สนุ น การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ การค้า และการลงทุน
๑.๒.๘ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ให้
สนับสนุน บริการทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย
๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด
2.1 เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
2.1.๑ เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
2.๑.2 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไม่
ต่ากว่าร้อยละ ๕
2.1.3 รายได้ต่อหัวไม่ต่ากว่า ๘,๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ ๑๒ (ปี ๒๕๖๔) และรายได้สุทธิของรัฐบาลต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๙.๐
2.๒ การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
๒.2.1 อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี
2.2.๒ อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗.๕ ต่อปี
2.2.๓ พั ฒ นาภาคส่ งออกให้ ขยายตั ว และเป็ น กลไกส าคัญ ในการขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจไทย
2.2.4 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ ๔.๐
2.1.5 เพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ ตัวชี้วัด
2.1.5.๑ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตไม่ต่ากว่าร้อยละ ๒.๕ ต่อปี
2.1.5.๒ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงานไม่ต่ากว่าร้อยละ ๒.๕ ต่อปี
2.1.6 รักษาเสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2.1.6.๑ อัตราเงินเฟือ่ ระยะปานกลางอยู่ที่ร้อยละ ๒.๕ ± ๑.๕
2.1.6.๒ หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไม่เกิน
ร้อยละ ๕๕ ของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
2.1.6.๓ ดุลบัญชีเดินสะพัดไม่เกินร้อยละ ๒ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ
2.1.7 เพิ่มการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
2.1.7.๑ การลงทุ น จากความร่ว มมื อ ภาครัฐ และภาคเอกชนในการ
พัฒนาโครงการโครงสร้าง พื้นฐานเฉลี่ยปีละ ๔๗,๐๐๐ ล้านบาท
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2.1.8 ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น
2.1.8.๑ จ าน ว น ก ารยื่ น แ บ บ เพื่ อ ช าระ ภ าษี ป ระ ช าช น แ ล ะ
ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น
2.1.9 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น
2.1.9.๑ อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
โดย IMD เลื่อนขึ้น ไปอยู่ในกลุ่ม ๑ ใน ๒๕ ของประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด
๒.3 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา
2.3.๑ เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
2.3.๑.๑ อัตราการขยายตัวของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ
(นอกเหนือจาก บริการภาครัฐ) ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ ๓, ๔.๕ และ ๖ ต่อปี ตามลาดับ
2.3.๒ เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นและพื้นที่การทา
เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
2.3.๒.๑ รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น ๕๙,๔๖๐ บาท
ต่อครัวเรือน ในปี ๒๕๖๔ ตัวชี้วัด ๒.๒ พื้น ที่การทาเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นเป็น ๕,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ ในปี
๒๕๖๔
2.3.๓ พัฒนาพื้นที่ไปสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ
2.3.๓.๑ จ านวนพื้ น ที่ ที่ ได้ รั บ การพั ฒ นาสู่ เมื อ งอุ ต สาหกรรมนิ เวศ
จานวน ๑๕ พื้นที่
2.3.๔ ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและมี ขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น
2.3.๔.๑ รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ากว่า ๓ ล้านล้านบาท
2.3.๔.๒ อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ ยว (The
Travel & Tourism Competitiveness Index: TTCI) ไม่ต่ากว่าอันดับที่ ๓๐
2.2.๕ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
2.2.๕.๑ สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่ อ มต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศทั้ งประเทศเพิ่ ม ขึ้ น ไม่ น้ อ ยกว่า ร้อ ยละ ๔๕ เมื่ อ สิ้ น สุ ด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
2.2.๖ เพิ่มประสิทธิภาพของภาคการเงินเพื่อให้เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคม
2.2.๖.๑ อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคการเงินปรับตัวดีขึ้น
2.2.๖.๒ คะแนนทักษะทางการเงินของคนไทยเท่ากับคะแนนเฉลี่ยของโลก
2.2.๖.๓ สัดส่วนการกู้เงินนอกระบบลดลง
2.2.๖.๔ เพิ่ ม ปริมาณการใช้บ ริก ารช าระเงิน ทางอิเล็ ก ทรอนิ กส์ เป็ น
๒๐๐ ครั้ง/ปี/คน
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๓. แนวทางการพัฒนา
๓.๑ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
เสถียรภาพ ทางเศรษฐกิจ จาเป็นต้องเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้สูงขึ้น โดยไม่สร้าง
แรงกดดัน ให้เกิดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ภาวะเงินเฟื้อ และแรงกดดันต่อภาระการคลังที่มากเกินควร มีการ
กระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการกระจายผลประโยชน์การพัฒนา โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๓.๑.๑ การพัฒนาด้านการคลัง โดย
๑) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ
การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณของประเทศ
๒) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและขยายฐานภาษีให้
ครอบคลุม ผู้มีงานทาในระบบที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีมีการยื่นแบบเพื่อชาระภาษีที่ถูกต้องและครบถ้วน
๓) ใช้ เครื่องมือทางภาษี เพื่ อสร้างแรงจูงใจให้ เกิด การผลิ ต และการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อเป็นช่องทางการเพิ่มรายได้ภาครัฐ
๔) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อลดภาระการพึ่งพารายได้จากรัฐบาล
๕) ปรับ โครงสร้างการบริห ารจัด การรัฐ วิส าหกิ จทั้ งระบบและฟื้ น ฟู
รัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะการเงิน และพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้ได้มาตรฐานสากล
๓.๑.๒ การพัฒนาภาคการเงิน โดย
๑) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาด
เงินและ ตลาดทุน
๒) ขยายการเข้าถึ งบริการทางการเงิน โดยการสร้างเครือข่ายความ
เชื่อมโยงของ ระบบสถาบันการเงินทั้งระบบ
๓) พัฒ นานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและ บริบทการเปลี่ยนแปลง
๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้
เป็นกลไกที่สนับสนุนดาเนินนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สร้างความเสี่ยงทางการคลัง
๓.๒ การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค
การผลิตและบริการ
๓.๒.๑ การพัฒนาภาคการเกษตร โดย
๑) เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดย
(๑) พั ฒ นาและ บ ารุ ง รั ก ษาแหล่ ง น้ าเพื่ อ การเกษตร รวมทั้ ง
จัดระบบการปลูกพืชให้สอดคล้องปริมาณน้าที่หาได้โดยให้ ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒ นาแหล่งเก็บน้าแหล่งน้าในไร่นา อ่างน้าขนาดเล็กและ ขนาดกลางให้กระจายตัวตามศักยภาพของพื้นที่
รวมทั้งให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้า และมีการผันน้า จากแหล่งน้าที่มีปริมาณน้าเกินความต้องการเข้า
มาเติมในเขื่อนหรือในแหล่งน้ าที่มีป ริมาณน้าน้อยให้ เพียงพอกับ การทาการเกษตร การจัดทาแผนบริห าร
จัดการน้าในภาคเกษตรระดับลุ่มน้า และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้า เพื่อการเกษตร
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(๒) คุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพและขยายโอกาสในการ
เข้ า ถึ ง พื้ น ที่ ท ากิ น ของ เกษตรกรให้ ม ากขึ้ น โดยผลั ก ดั น การจั ด ท าพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองพื้ น ที่ เกษตร
กรรมการบริหารจัดการที่ดินเพื่อ การเกษตรอย่างเป็นระบบ การรักษาพื้นที่ที่เหมาะสมกับเกษตรกรรมไว้ให้
เป็ น ฐานการผลิ ตการเกษตรที่มั่นคง รวมถึงการกาหนดเขตการใช้พื้ นที่ ทาการเกษตรที่เหมาะสม และการ
สนั บ สนุ น ให้ ทาการเกษตรที่ส อดคล้องกับ ศักยภาพพื้นที่ ปริมาณน้า และความต้องการของตลาดในพื้นที่
รวมทั้งการเร่งฟื้นฟูและปรับปรุงบารุงดินให้มี ความอุดมสมบูรณ์ การฟื้นฟูพื้นที่นาร้าง และส่งเสริมการเข้าถึง
ปัจจัยการผลิตคุณภาพดีอย่างทั่วถึงและราคาที่เป็นธรรม อาทิ พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ปุ๋ย และ
(๓) ส่ งเสริม ให้ เกษตรกรมี ค วามรู้ ในการรวบรวม คั ด เลื อ ก และ
ปรับปรุงพันธุกรรมพืช สัตว์ สัตว์น้า และจุลินทรีย์ของท้องถิ่น
๒) สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากฐาน
ทรัพยากรชีวภาพ (Bio Base) และการปรับระบบการผลิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพื่ อ สร้ างมู ล ค่ าเพิ่ ม ให้ สิ น ค้ าเกษตรมี ค วามปลอดภั ย และตอบสนองต่ อความต้ อ งการของกลุ่ ม ผู้ บ ริโภคที่
หลากหลาย โดยไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมทั้ง
สนับสนุนการพัฒ นาเกษตรกรรมยั่งยืนโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องในการศึกษา
ทางเลื อกและกาหนดกระบวนการในการศึก ษา วิจัย พั ฒ นา และกลไกการก ากั บ ดูแ ลอย่างเคร่งครัด และ
เหมาะสม โดยให้ความสาคัญกับ
(๑) ส่งเสริมการวิจัยพัฒ นาปัจจัยการผลิต ด้านพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
พันธุ์สัตว์น้า เทคโนโลยีการเพาะปลูก และการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
(๒) วิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารผลิ ต และรูป แบบ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เกษตรแปรรูป ใหม่ๆ เพื่ อสร้ างมูล ค่าเพิ่ มและความหลากหลายของสิ น ค้าที่ เกษตรกรและ ผู้ ป ระกอบการ
สามารถเข้าถึงได้
(๓) พัฒนารูปแบบและกระบวนการถ่ายทอดความรู้เพื่อปรับระบบ
การผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม
อาทิ การจัดทาแปลงต้นแบบผ่านศูนย์เรียนรู้และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีในแต่ละพื้นที่
๓) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและ
สอดคล้อง กับความต้องการของตลาดและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ โดย
(๑) พัฒนาระบบมาตรฐาน สินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นที่ยอมรับ
ในระดั บ สากล ทั้ งในกลุ่ ม สิ น ค้ าที่ เป็ น อาหารและไม่ ใช่ อ าหาร อาทิ สมุ น ไพร ผลิ ตภั ณ ฑ์ เสริม สุ ข ภาพ ยา
พลังงานทดแทนวัสดุชีวภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบการตรวจรับรอง คุณภาพและระบบตรวจสอบย้อนกลับให้
เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของตลาดภายในและ ต่างประเทศอย่างทั่วถึง และการกากับดูแลให้มีการ
บังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง
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(๒) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้คุณภาพมาตรฐาน
และความปลอดภัยและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ โดยให้ความรู้ด้านกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน อาทิ
หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี รวมถึงส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารสาหรับผู้บริโภคเฉพาะ กลุ่มที่
มีมาตรฐานเฉพาะ อาทิ สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าฮาลาล และสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจน การ
กาหนดมาตรการจู งใจในการปรับ ปรุงการผลิ ต และการส่ งเสริมวางระบบการตรวจสอบย้อนกลั บ รวมทั้ง
ส่งเสริมการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและเพียงพอสารับเด็กในวัยเรียนเพื่อเพิ่มสุขภาวะและศักยภาพการเรียนรู้
และสร้างความตระหนักในการบริโภคอาหารและโภชนาการที่ส่งผลต่อสุขภาวะ
(๓) ขับเคลื่อนการผลิต สินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง โดยการ
สร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ผ่านมาตรการทางการเงินการคลัง การส่งเสริม
การผลิต การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจาก สินค้าเกษตรที่ใช้สารเคมี ตลอดจนมาตรการ
ส่งเสริมการตลาด และแนวทางอื่นๆ เช่น การใช้หลักการคาร์บอน เครดิต เป็นต้น การสร้างความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องให้กับกลุ่มผู้บริโภคการพัฒ นาระบบการรับรองมาตรฐาน และการพิสูจน์ตรวจสอบคุณภาพสินค้า
เกษตรอินทรีย์ การส่ งเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการจัดทาโซนนิ่งระบบเกษตร
อินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยนาร่องในพื้นที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสม และเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิง
เกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพื่อขยายฐานรายได้
๔) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร โดย
(๑) เสริมสร้างศักยภาพของสถาบันเกษตรกรและการรวมกลุ่ม ให้
เป็ น กลไกหลั ก ในการบริ ห ารจั ด การตลอด ห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า ของอุ ต สาหกรรมเกษตร โดยอาศั ย แนวคิ ด และ
กระบวนการสหกรณ์เป็นพื้นฐานในการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้ครอบคลุมเกษตรกรและประชาชนในทุก
พื้นที่และขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิต การตลาดและการเงิน กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และ
คลัสเตอร์ที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติ ร่วมกับการขับเคลื่อนและสนับสนุน
การดาเนินธุรกิจการเกษตรแบบประชารัฐ การลงทุนแบบความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน และการทา
เกษตรพันธสัญญาที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความเป็นธรรม
(๒) ส่ งเสริม ให้ เกษตรกรผลิ ต พื ช ปศุ สั ต ว์ และการท าประมงให้
สอดคล้องกับศักยภาพ พื้นที่และความต้องการของตลาด (Zoning) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการ
ผลิต โดยเร่งส่งเสริมการทาเกษตรแปลงใหญ่และเกษตรกรรมแม่น ยาสูงในพื้นที่ที่เหมาะสม การร่วมจัดหา
ปัจจัยการผลิตและเครื่องจักรกลการเกษตร การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการปรับปรุงการผลิต
และการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานจาเป็นด้านการเกษตร อาทิ ระบบโลจิสติกส์ และระบบภูมิสารสนเทศในการ
วางแผนการ ผลิตตลอดห่วงโซ่ตลอดจนส่งเสริมการทาเกษตรแบบประณีตที่ต้องใช้องค์ความรู้ ควบคู่กับการ
วางแผนและ การจัดการอย่างเป็ น ระบบมีค วามเอาใจใส่ และใช้พื้ นที่ให้ เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุ ด
รวมทั้งคานึงถึง ระบบนิเวศ การพัฒนาสินค้าเกษตรที่ได้จดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และการปรับเปลี่ยน
การผลิตในพื้นที่ ที่ไม่เหมาะสมไปสู่การทาเกษตรทางเลือกอื่นๆ รวมถึงการส่งเสริมระบบและการเลี้ยงปศุสัตว์
และการทาประมงอย่างยั่งยืน
(๓) วิ จั ย พั ฒ นาและใช้ เ ทคโนโลยี แ ละเครื่ อ งจั ก รสมั ย ใหม่ ใ น
กระบวนการผลิ ต ทั้ ง ก่ อ น การเก็ บ เกี่ ย ว หลั ง เก็ บ เกี่ ย วและในกระบวนการแปรรู ป เพื่ อ ให้ เกิ ด การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต ตลอดห่วงโซ่การผลิต
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(๔) สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และการใช้ประโยชน์
จากฐาน ทรัพยากรชีวภาพเพื่อต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง โดยนาผลการวิจัยและพัฒนา
มาใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ที่หลากหลายและสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดบนพื้นฐานของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาคเกษตรกร ภาคเอกชน และ
ภาครัฐ
(๕) บริหารจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบครบวงจร โดยมีการวาง
แผนการผลิตให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเพื่อการแปรรูปสร้างมูลค่าและ
ความต้องการของผู้บริโภคในตลาด เพื่อ สร้างสมดุลการผลิตในทุกระดับตั้งแต่ท้องถิ่น จังหวัด ภูมิภาค และ
ประเทศ ตลอดจนมีการเชื่อมโยงการผลิต ภาคเกษตรกับภาคการผลิตอื่น เช่น ภาคบริการและการท่องเที่ยว
เพื่อลดการพึ่งพิงการส่งออกสินค้าเกษตร และเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร
(๖) พัฒนากลไกจัดการความเสี่ยงที่ก ระทบต่อสินค้าเกษตร ได้แก่
ตลาดซื้อ ขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า การจัดตั้งกองทุนประกันภัยพืชผลทางการเกษตร รวมทั้งสร้างระบบเตือน
ภัย ทางการเกษตรล่วงหน้า
(๗) สร้างความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการ
เป็นแหล่ง ผลิตวัตถุดิบเพื่อการแปรรูปสร้างมูลค่าและโอกาสในด้านการตลาดจากการส่งออกทั้งในและนอก
ภูมิภาคอาเซียน
๕) ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทาการเกษตรตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
(๑) ส่ ง เสริ ม ให้ เ กษตรกรมี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดนโยบาย
การเกษตร มีส่วนร่วมคิด ร่วมทาและเป็นเจ้าของในการพัฒ นาการเกษตรของตนโดยภาครัฐสนับสนุนด้าน
ปัจจัยพื้นฐานที่จาเป็นและ เชื่อมโยงการดาเนินการกับศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ในพื้นที่
(๒) ส่ งเสริม ขยายผลและพั ฒ นาการผลิ ต ในระบบ เกษตรกรรม
ยั่งยืน ทั้งในรูปแบบเกษตรทฤษฏีใหม่ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร เกษตรอินทรีย์ เกษตร ธรรมชาติ รวมถึง
การทาเกษตรกรรมตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี โดยสนับสนุนบทบาทเครือข่าย ปราชญ์ชาวบ้านใน
การขับเคลื่อน และการปรับกลไกและโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรที่ จาเป็นในการทาเกษตรกรรมยั่งยืน
อาทิ การพัฒนาระบบข้อมูลเกษตรกรรมยั่งยืน การสร้างองค์ความรู้การสนับสนุนเงินทุนใน ลักษณะสินเชื่อสี
เขียวที่จูงใจการผลิตและการส่งเสริมการตลาด
(๓) ควบคุมการใช้สารเคมีการเกษตร ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะสารเคมีกาจัดศัตรูพืช ส่งเสริมการใช้ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพทดแทนสารเคมี
การเกษตรให้ เพิ่ มขึ้น อย่ างต่อเนื่ อง รวมทั้งใช้ส ารเคมีก ารเกษตรอย่าง เหมาะสมตามหลั ก วิช าการเพื่อลด
ผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกาหนดมาตรการทาง การเงินการคลังในการกากับดูแลการ
ผลิต การนาเข้าและการใช้สารเคมีการเกษตร
๖) พั ฒ นาปั จ จั ย สนั บ สนุ น ในการบริ ห ารจั ด การภาคเกษตรและ
สนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ โดย
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(๑) พัฒ นาฐานข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทานด้านการเกษตรให้ มี
ความถูกต้อง แม่น ย า เชื่อถือได้และสามารถน ามาใช้ ประโยชน์ ส าหรับ การวางแผนด้ านการเกษตรโดยใช้
การตลาดรวมถึงการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง
และการพัฒนาระบบเตือนภัยการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ
(๒) สร้างบุคลากรด้านการเกษตร โดยการผลิ ตเกษตรกรรุ่น ใหม่
หรือดาเนิ น นโยบายบั ณ ฑิ ตคืน ถิ่น การจัด ทาหลักสู ตรการศึกษาที่ เน้นการเรียนรู้จากภาคปฏิบั ติเพื่อสร้าง
เกษตรกรที่มีความรู้และมีความสามารถในการยกระดับการผลิต แปรรูป การตลาดและการบริหารจัดการ ที่
สามารถปรั บ ตั ว ได้ ทั น ตามการเปลี่ ย นแปลงของโลก การสนั บ สนุ น การสร้ างและการรวมกลุ่ ม เกษตรกร
ปราดเปรื่องให้เป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจการเกษตรตั้งแต่ต้นน้าถึงการแปรรูปและการตลาด และเปิดโอกาสให้
บุตรของเกษตรกรที่มีพื้นที่ทาการเกษตรมีทัศนคติและความต้องการในการสานต่องานเกษตรกรรมเป็น ลาดับ
แรก ตลอดจนการสร้างค่านิยมที่ดีและการสร้างความมั่นคงของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยเฉพาะการ
ดูแลสวัสดิการชาวนา ควบคู่กับการสนับสนุนการเพิ่มรายได้จากอาชีพนอกภาคเกษตร รวมถึงการสร้างองค์
ความรู้และเข้าถึงเครือข่ายพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวางระบบบริหารจัดการความรู้เพื่อให้
เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี
(๓) ปรับ ปรุงกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเกษตรให้ ทั น สมั ย เช่ น
กฎหมายด้านสารเคมี กฎหมายด้านสหกรณ์ กฎหมายด้านปฏิรูปที่ดิน กฎหมายด้านอาหาร และกฎหมาย ที่
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตร เป็นต้น
๓.๒.๒ การพัฒนา
๑) พัฒ นาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุ บัน
เพื่ อ ยกระดั บ ไปสู่ อุ ต สาหกรรมที่ ใช้ เทคโนโลยี ขั้ น สู ง โดยการพั ฒ นานวั ต กรรม เทคโนโลยี และความคิ ด
สร้างสรรค์บนพื้นฐานของการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่
๒) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมสา หรับอนาคต โดยมุ่งสร้าง
อุตสาหกรรม ใหม่ที่ผสานโอกาสจากแนวโน้มบริบทโลกในอนาคตและการปรับเปลี่ยนเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีขั้น
สูงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในตลาดเฉพาะและตลาดที่รองรับความต้องการรูปแบบใหม่ในอนาคต โดย
ให้ ความส าคัญ ในล าดับ ต้น กั บ อุ ตสาหกรรมที่ ส ามารถพั ฒ นาต่อ ยอดจากฐานความเก่งของอุ ต สาหกรรม
ศักยภาพใน ปัจจุบันได้แก่
๓.๒.๓ การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว โดย
๑) เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการที่
มีศักยภาพทั้งฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม่เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง
๒) พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วเชิ งบู ร ณาการ โดยมี แ นวทางการ
พัฒนา ดังนี้
๒.๑) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
๒.๒) ปรั บ ปรุ ง กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย วให้ มี ค วาม
ทันสมัยจัดทา และบังคับใช้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว
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๒.๓) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้
เป็นกลไกใน การบริหารจัดการและกาหนดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม ในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของ
ประเทศให้ เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
๓) พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอย่างครบวงจร โดยมีแนวทางการพัฒนา
๓.๑) ส่ งเสริมการสร้างรายได้จากการกีฬา เนื่องจากกีฬ าถือเป็น
หลักพื้นฐาน ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีผลต่อการสร้างวินัย จิตสานึก ความสามัคคี และน้าใจนักกีฬา
รวมทั้งสร้างคุณค่าและคุณภาพชีวิตให้ประชาชน ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
จาก กิจกรรมและธุรกิจบริการที่เกี่ยวโยงกับอุตสาหกรรมกีฬา
๓.๒.๔ การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน โดย
๑) ส่งเสริมการทาตลาดเชิงรุก เพื่อเพิ่มความต้องการบ ริโภคสินค้า
ภายในประเทศ และการส่งออกสินค้าไทย
๒) พัฒนาการอานวยความสะดวกทางการค้าให้ได้มาตรฐานสากล ทั้ง
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ รวมถึงพัฒนาระบบประกันความเสี่ยง
๓) สนับสนุนผู้ประกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการเพิ่มผลิตภาพในการค้าและการประกอบธุรกิจ
๔) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สร้างผู้ประกอบการใหม่
ที่มีจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะในการทาธุรกิจ รู้จักใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต
การจัดการการขาย หรือเป็น Smart SMEs และพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง
๕) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศและการลงทุน
ของคนไทยในต่างประเทศ โดยการส่งเสริมการลงทุนในประเทศควรให้ความสาคัญกับ
๖) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรม
และอานวยความสะดวกการค้าการลงทุน ตลอดจนการดาเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
๗) พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา โดยให้ความสาคัญกับการพัฒ นา
ระบบคุ้ม ครองทรั พย์ สิ น ทางปั ญ ญาให้ ส อดคล้ องกับ มาตรฐานสากล การเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพของระบบการ
ตรวจสอบ และจดทะเบี ยนทรัพย์สิน ทางปัญญา การส่งเสริมการจดทะเบียนและใช้ผลงานสร้างสรรค์ด้าน
นวัตกรรม
(๔) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
๑.๒ สร้างความมั่นคงด้านน้าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้าทั้งระบบ
ให้มีประสิทธิภาพ
๑.๓ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น
๑.๔ พั ฒ นาขี ด ความสามารถในการลดก๊ าซเรือ นกระจกและการปรับ ตั ว เพื่ อ ลด
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ
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๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด
2.1 รัก ษา และฟื้ น ฟูฐ านทรัพ ยากรธรรมชาติ เพิ่ มพื้ น ที่ป่ าไม้เพื่อ การอนุรักษ์ ป่ า
เศรษฐกิจและป่าชายเลน ลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและจัด
ที่ดินทากินให้ผู้ยากไร้โดยให้สิทธิร่วม
2.๑.๑ สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เป็นร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ แบ่งเป็นพื้นที่ปุา
เพื่อการอนุรักษ์ร้อยละ ๒๕ และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ ๑๕ พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มจาก ๑.๕๓ ล้านไร่เป็น
๑.๕๘ ล้านไร่พื้นที่ปลูกและฟื้นฟูปา่ ต้นน้าเพิ่มขึ้น
2.๑.๒ จานวนชนิดพันธุ์และประชากรของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภาวะถูกคุกคาม หรือ
ใกล้สูญพันธุ์
2.๑.๓ แผนที่ แ นวเขตที่ ดิ น ของรัฐ (โครงการ One Map) ที่ แ ล้ ว เสร็จ มี ก าร
ประกาศใช้และจานวนพื้นที่จัดที่ดินทากินให้ชุมชน
2.๒ สร้างความมั่นคงด้านน้า และบริหารจัดการทรัพยากรน้าทั้งน้าผิวดินและน้าใต้
ดิน ให้มีประสิทธิภาพ
2.๒.๑ มีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน
2.๒.๒ ลุ่มน้าสาคัญของประเทศ ๒๕ ลุ่มน้า มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้า
อย่างสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ากับปริมาณน้าต้นทุน และมีการแปลงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
2.๒.๓ ประสิทธิภาพการใช้น้าในพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
2.๒.๔ ประสิทธิภาพการใช้น้าทั้งภาคการผลิตและการบริโภคเพิ่มขึ้น
2.๒.๕ พื้นที่และมูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้งมีแนวโน้มลดลง
2.๒.๖ พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นปีละ ๓๕๐,๐๐๐ ไร่
2.๓ สร้ า งคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ มที่ ดี ลดมลพิ ษ และลดผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ
2.๓.๑ สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและนาไปใช้
ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๓๐ และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง
2.๓.๒ คุณภาพน้าของแม่น้าสายหลักที่อยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น
2.๓.๓ คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤติหมอกควันได้รับการแก้ไขและมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน
2.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2.๔.๑ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง
ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ของการปล่อยในกรณีปกติ ภายในปี ๒๕๖๓
2.๔.๒ ต้ น ทุ น การลดการปล่ อ ย ก๊ า ซเรื อ นกระจกต่ อ หน่ ว ย (บาทต่ อ ตั น
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) มีแนวโน้มลดลง
2.๔.๓ แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในรายสาขาที่จาเป็น เช่น การจัดการน้า เกษตร สาธารณสุข และป่าไม้
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2.๔.๔ การจัดตั้งกลไกภายในประเทศเพื่อสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยีและ
การเสริมสร้างศักยภาพ
2.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ความสูญเสีย
ในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง
2.๕.๑ ระบบพยากรณ์และเตือนภัยล่วงหน้าสาหรับภาคเกษตรและการจัดการ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยงภัย
2.๕.๒ สัดส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ
2.๕.๓ จานวนผู้เสียชีวิตและมูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ค่าใช้จ่ายใน
การชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัยซ้าซากลดลง
๓. แนวทางการพัฒนาที่มีความสาคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ
๓.๑ การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
๓.๑.๑ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้เพื่อสร้างสมดุลธรรมชาติ
๓.๑.๒ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๓.๑.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ
๓.๑.๔ ปกป้องทรัพยากรทางทะเลและป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและชายฝั่ง
๓.๑.๕ วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดและ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน
๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล
และยั่งยืน
๓.๒.๑ เร่งรัดการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ....
3.2.2 เร่งรัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้าในระดับลุ่มน้าอย่างบูรณาการ
ทั้ง ๒๕ ลุ่มน้า
๓.๒.๓ ผลักดันกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic
Environmental Assessment : SEA) มาใช้เป็นเครื่องมือน้าเสนอทางเลือกในการตัดสินใจระดับนโยบายแผน
และแผนงาน ที่เหมาะสมกับศักยภาพของลุ่มน้า
๓.๒.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้าของแหล่งน้าต้นทุนและระบบกระจายน้า
ให้ดีขึ้น
๓.๒.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าและการจัดสรรน้าต่อหน่วยในภาคการผลิต
ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงขึ้น
๓.๓ แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
๓.๓.๑ เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤต ผลักดัน
กฎหมายและกลไกเพื่อการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อให้
เกิดการลดปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

35
๓.๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้าในพื้นที่ลุ่มน้าวิกฤตและลุ่มน้า
สาคัญอย่างครบวงจร โดยลดการเกิดน้าเสียจากแหล่งกาเนิด
๓.๓.๓ แก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้
๓.๓.๔ ปรับ ปรุงกฎหมายและพั ฒ นาโครงสร้างพื้ นฐานเมื องเพื่ อ รองรับ การ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๓.๔ ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๓.๔.๑ ส่ งเสริ ม การผลิ ต และการลงทุ น ในภาคอุ ต สาหกรรมที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
๓.๔.๒ สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน
๓.๔.๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยคานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ
ของระบบนิเวศ
๓.๔.๔ สร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืน
๓.๕ สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๓.๕.๑ จั ด ท้ า และปรั บ ปรุงกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ให้สามารถรองรับพันธกรณีระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๓.๕.๒ พัฒนามาตรการและกลไกเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในทุก
ภาคส่วน
๓.๕.๓ ส่งเสริมภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการ
จัดเก็บและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
๓.๕.๔ เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๓.๕.๕ สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจ ความตระหนั ก และการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๓.๖ บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
๓.๖.๑ บูรณาการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าสู่กระบวนการวางแผน
๓.๖.๒ เสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการรับมือภัยพิบัติ
๓.๖.๓ พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน
๓.๖.๔ พัฒนาระบบการฟื้นฟูบูรณะหลังการเกิดภัย
๓.๖.๕ ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติ
๓.๗ พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การและกลไกแก้ ไ ขปั ญ หาความขั ด แย้ ง ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๓.๗.๑ ปรับปรุงกลไกและกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพ ทุกขั้นตอน
๓.๗.๒ ผลั ก ดั น การน้ า แนวทางการประเมิ น สิ่ ง แวดล้ อ มระดั บ ยุ ท ธศาสตร์
(Strategic Environmental Assessment: SEA) ให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
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๓.๗.๓ สร้างจิตสานึกความตระหนัก และปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
๓.๗.๔ ทบทวนแก้ไขกฎหมาย
๓.๗.๕ ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและชุมชนเพื่อสร้างพลังร่วม
๓.๘ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
3.8.1 โดยผลักดันการจัดทาแผนแม่บท การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของอาเซียน แสวงหาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียน และอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงในประเด็นการ
ขนส่งข้ามพรมแดน การบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ และการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้าม
แดน สร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย และข้อตกลงระหว่างประเทศให้กับ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
(๕) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่ง
คั่งและยั่งยืน
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งปู
องกันปัญหา ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ
๑.๒ เพื่อสร้างความพร้อมและผนึกกาลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้ง
ภัยทาง ทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
๑.๓ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการ
รักษาความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ
๑.๔ เพื่อเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพการบริห ารนโยบายด้านความมั่น คงและนโยบายทาง
เศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ
๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด
2.1 เป้าหมายการพัฒนา
2.1.1 ปกป้ อ งและเชิ ด ชู ส ถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ ให้ เป็ น สถาบั น หลั ก ของ
ประเทศ
2.1.2 สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง
2.1.3 ประชาชนในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ มี ค วามปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
2.1.4 ประเทศไทยมีความสั มพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่ ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับ
การรักษาผลประโยชน์ของชาติ
2.1.5 ประเทศไทยมีค วามพร้อ มต่อ การรับ มือ ภั ยคุ กคามทั้ งภั ย คุก คามทาง
ทหารและ ภัยคุกคามอื่นๆ
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2.1.6 แผนงานด้ านความมั่ น คงมี ก ารบู รณาการสอดคล้ อ งกับ นโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 ตัวชี้วัด
2.2.๑ จานวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้น
2.2.๒ จานวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดาริเพิ่มขึ้น
๒.2.3 ดัชนีความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองลดลง (ดัชนีสันติภ าพโลกของ
TheInstitute for Economics and Peace: IEP)
๒.๒.4 จานวนผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งภายในประเทศลดลง (ดัชนีสันติภาพโลก)
2.2.5 จานวนกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง
เพิ่มขึ้น
2.2.6 มูลค่าความเสียหายและจานวนการก่อเหตุร้ายที่มีมูลเหตุจากความไม่
สงบลดลง
2.2.7 รายได้ ค รั ว เรือ นเฉลี่ ย ต่ อ คนและจ านวนปี ก ารศึ ก ษาเฉลี่ ย ในพื้ น ที่ ๓
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มขึ้น
2.2.8 จานวนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนทุกศาสนาร่วมดาเนินการ
เพิ่มขึ้น
2.2.9 ดัชนีความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น (ดัชนีสันติภาพโลก)
2.2.10 จานวนคดีที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามข้ามชาติลดลง
2.2.11 จานวนเหตุการณ์การกระทาผิดกฎหมายทางทะเลลดลง
2.2.12 จานวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง
2.2.13 ระยะเวลาในการระดมสรรพกาลังเมื่อเกิดภัยคุกคาม
2.2.14 อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ากว่าอันดับที่ ๒๐ ของโลก (ดัชนี
ความเสี่ยงของ โลกของ WEF)
2.2.15 อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์ /ต่ากว่าอันดับที่ ๑๐ ของ
โลก (ดัชนีความปลอดภัยไซเบอร์ของโลกของ International Telecommunication Union: ITU)
3. แนวทางการพัฒนา
๓.๑ การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธารงไว้ซึ่งสถาบัน
หลักของชาติ
๓.๒ การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
รับมือ ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
๓.๓ การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความ
ร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติ
๓.๔ การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอานาจ
อธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล
๓.๕ การบริห ารจัดการความมั่นคงเพื่อการพั ฒ นา เพื่อให้ เกิดความสอดคล้ องกัน
ระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอื่นๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
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(๖) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล
๑.๒ เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ก ารบริ ห ารจั ด การและให้ บ ริ ก ารแก่
ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้
๑.๓ เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ
๑.๔ เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอานวยความสะดวก
ด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน
๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด
2.1 เป้าหมายการพัฒนา
2.1.1 ลดสั ดส่ วนค่าใช้จ่ายด้านบุ ค ลากร และเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการบริห าร
จัดการและ การให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ
2.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1.3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น
2.1.4 ลดจานวนการดาเนินคดีกับผู้มิได้กระทาความผิด
2.2 ตัวชี้วัด
2.2.1อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ จัดทาโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ อยู่ใน
อันดับสองของ อาเซียน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
2.2.2 อันดับความยากง่ายในการดาเนินธุรกิจ จัดทาโดยธนาคารโลก อยู่ใน
อันดับสองของอาเซียน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
2.2.3 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของรัฐต่องบประมาณรายจ่ายประจาปี
ลดลง
2.2.4 สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทที่ได้รับรางวัลการ
บริหารจัดการที่ดี ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเพิ่มขึ้น
2.2.5 ข้อ ร้อ งเรี ย นและคดีเกี่ยวกั บ การด าเนิ นงานขององค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นลดลง
2.2.6 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ ๕๐ เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
2.2.7 จานวนคดีที่รัฐดาเนินคดีกับผู้มิได้กระทาความผิดซึ่งต้องชดเชยความ
เสียหายลดลง
๓. แนวทางการพัฒนา
๓.๑ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มี
ความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
๓.๒ ปรั บ ปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติ ดตามตรวจสอบ
การเงินการคลังภาครัฐ
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๓.๓ เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล
๓.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๕ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๓.๖ ปฏิรู ป กฎหมายและกระบวนการยุติธ รรมให้ มีความทันสมัย เป็น ธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
(๗) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า
รวมทั้งมีกลไก กา กับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถสนับสนุนการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน
๑.๒ เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน
๑.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่าง
ทั่วถึง ทั้งประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒ นา
ระบบ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ
๑.๔ เพื่ อ พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพและขยายการให้ บ ริก ารโครงสร้างพื้ น ฐานด้ านน า
ประปาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตรานาสูญเสียในระบบประปา และสร้าง
กลไกการบริหาร จัดการการประกอบกิจการนาประปาในภาพรวมของประเทศ
๑.๕ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อลด
การนาเข้าจาก ต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด
2.1 เป้าหมายการพัฒนา
2.1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม
2.1.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่ง
2.1.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
2.1.4 การพัฒนาด้านพลังงาน
2.1.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
2.1.6 การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้าประปา)
2.2 ตัวชี้วัด
2.2.1 สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง
จาก ๘.๒๒ เป็น ๗.๗๐ พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ/พันล้านบาท ในปี ๒๕๖๔
2.2.2 สั ด ส่ ว นต้ น ทุน โลจิส ติ กส์ ล ดลงจากร้อ ยละ ๑๔ เป็ น ร้อยละ ๑๒ ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศ โดยในส่วนของต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่ากว่าร้อยละ ๗ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ ในปี ๒๕๖๔
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2.2.3 สั ด ส่ ว นปริ ม าณการขนส่ งสิ น ค้ าทางรางต่ อ ปริ ม าณการขนส่ งสิ น ค้ า
ทั้งหมดภายในประเทศ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑.๔ เป็นร้อยละ ๔ และสัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้าต่อ
ปริมาณ การขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑๒ เป็นร้อยละ ๑๕ ในปี ๒๕๖๔
๒.๒.4 สั ด ส่ ว นของผู้ ใ ช้ ร ะบบรถไฟฟ้ า ต่ อ ปริ ม าณ การเดิ น ทางในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากร้อยละ ๕ เป็นร้อยละ ๑๕ ในปี ๒๕๖๔
๒.2.5 ความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารโดยรวมของท่าอากาศยาน
ในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค เพิ่มขึ้นเป็น ๑๒๐ และ ๕๕ ล้านคนต่อปี ตามลาดับ ในปี
๒๕๖๔
2.2.6 อันดับดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ และประสิทธิภาพ
การอานวย ความสะดวกทางการค้าดีขึ้น
2.2.7 จ านวนธุ ร กรรมการให้ บ ริ ก ารการน าเข้ า และส่ ง ออกด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นร้อยละ ๑๐๐ ในปี ๒๕๖๔
2.2.8 ปริมาณสิ นค้าที่ผ่ านเข้า -ออก ณ ด่านการค้าชายแดนที่ส าคัญ เพิ่มขึ้น
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕ ต่อปี
2.2.9 สั ดส่ ว นการใช้พ ลั งงานทดแทนต่อ ปริมาณการใช้ พ ลั งงานขั้ น สุ ด ท้ าย
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑๒.๙๔ เป็นร้อยละ ๑๗.๓๔ ในปี ๒๕๖๔
2.2.10 สัดส่ วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้ าลดลงจากร้อยละ ๖๕
เป็นร้อยละ
๔๗ ใน ปี ๒๕๖๔
2.2.11 อั น ดั บ ความพร้ อ มใช้ ข องเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
(Network Readiness Index: NRI) ดีขึ้น
2.2.12 จานวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง เพิ่มขึ้นจากร้อยละ
๓๐ เป็นมากกว่า ร้อยละ ๘๕ ในปี ๒๕๖๔
2.2.13 จานวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ราย ในปี
๒๕๖๔
2.2.14 จ านวนหน่ ว ยงานภาครัฐ มี ระบบความมั่น คงปลอดภั ย ทางไซเบอร์
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๔๗ เป็นมากกว่าร้อยละ ๘๐ ในปี ๒๕๖๔
2.2.15 จานวนครัวเรือนในเขตนครหลวงได้รับบริการน้าประปาร้อยละ ๑๐๐
ภายในปี๒๕๖๑ และจานวนครัวเรือนในเขตภูมิภาค/เทศบาลได้รับบริการน้าประปาครอบคลุมมากกว่าร้อยละ
๘๐ ในปี ๒๕๖๔
2.2.16 จานวนหมู่บ้านทั่วประเทศได้รับบริการน้าสะอาดร้อยละ ๑๐๐ ในปี
๒๕๖๔
2.2.17 อัตราน้าสูญเสียในระบบส่งและจาหน่ายน้าในเขตนครหลวงน้อยกว่า
ร้อยละ ๒๐ และ ในเขตภูมิภาค/เทศบาลน้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ในปี ๒๕๖๔
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3. แนวทางการพัฒนา
๓.๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง
๓.๒ การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง
๓.๓ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
๓.๔ การพัฒนาด้านพลังงาน
๓.๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
๓.๖ การพัฒนาระบบน้าประปา
(8) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และยกระดั บ ความสามารถด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ขั้นก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย
๑.๒ เพื่ อ สร้ างโอกาสการเข้ าถึ งและน าเทคโนโลยี ไปใช้ ให้ กั บ เกษตรกรรายย่ อ ย
วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
๑.๓ เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้า และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๑.๔ เพื่อบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ให้สามารถ ดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด
2.1 เป้าหมายการพัฒนา
2.1.1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
2.1.2 เพิ่ ม ความสามารถในการประยุ ก ต์ ใช้ วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.2 ตัวชี้วัด
2.2.1 สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่ อการวิจัยและพัฒ นาเพิ่มสู่ ร้อยละ ๑.๕
ของผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ
2.2.2 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ เพิ่มเป็น ๗๐:๓๐
2.2.3 สั ด ส่ ว นการลงทุ น วิ จั ย และพั ฒ นาในอุ ต สาหกรรมยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
เป้าหมายของประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และ
ระบบมาตรฐาน เพิ่มเป็น ๕๕ : ๒๕ : ๒๐
2.2.4 จานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒ นาเพิ่มเป็ น ๒๕ คนต่อประชากร
๑๐,๐๐๐คน
2.2.5 อันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และ
ด้านเทคโนโลยี จัดโดย IMD อยู่ในลาดับ ๑ ใน ๓๐
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2.2.6 ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูก นาไปใช้ในการสร้างมูล ค่าเชิง
พาณิชย์ให้กับภาค การผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ มีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของผลงานทั้งหมด
2.2.7 มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา
มีจานวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี
2.2.8 นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสา หรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้
เองภายในประเทศ มีจานวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๑ เท่าตัว
๓. แนวทางการพัฒนา
๓.๑ เร่ งส่ งเสริ ม การลงทุ น วิจั ย และพั ฒ นาและผลั ก ดั น สู่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ในเชิ ง
พาณิชย์และเชิงสังคม
๓.๑.๑ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง
๓.๑.๒ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่นาสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด
๓.๑.๓ ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความ
เหลื่อมล้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
๓.๑.๔ เร่งรัดการถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรราย
ย่อยวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
๓.๑.๕ พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย
๓.๑.๖ เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องมาตรฐานสากล
๓.๒ พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
๓.๒.๑ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัต กรรมเทคโนโลยี และ
ร่วมกาหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม
๓.๒.๒ ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจ
ที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย
๓.๒.๓ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสาหรับธุรกิจเกิดใหม่และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ต้องการพัฒนาหรือทาธุรกิจฐานเทคโนโลยี
๓.๒.๔ สร้ า งบรรยากาศและสภาวะที่ เอื้ อ อ านวยต่ อ การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นา
ความคิดสร้างสรรค์ลงสู่พื้นที่และชุมชน
๓.๒.๕ รณรงค์ปลูกฝังวัฒนธรรมการวิจัยและค่านิยมการเคารพสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญา
๓.๓ พั ฒ นาสภาวะแวดล้ อ มของการพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ จั ย และ
นวัตกรรม
๓.๓.๑ ด้านบุคลากรวิจัย
๑) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
และสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการโดยเฉพ าะในสาขา STEM (วิ ท ยาศาสตร์ (Science: S) เทคโนโลยี
(Technology: T)วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering: E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics: M))
๒) เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ
๓) พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
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๔) ดึ ง ดู ด บุ ค ลากรผู้ เ ชี่ ย วชาญ นั ก วิ จั ย และนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ใ น
ต่างประเทศที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาอุตสาหกรรมเป้ าหมายของไทยให้มาท างานในสถาบันวิจัยของ
ภาครัฐและ ภาคเอกชนในประเทศไทย
๓.๓.๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการวิจัยเพื่อรองรับเทคโนโลยีสาคัญๆ ให้
เกิดประสิทธิภาพ
๒) ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด
๓) ส่งเสริมการพัฒ นาระบบคุณ ภาพและมาตรฐาน และระบบมาตร
วิทยาแห่งชาติ
๔) เร่ ง สร้ า งความพร้ อ มในการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศอย่ า งเต็ ม
ศักยภาพของภาครัฐ
๕) สนับสนุนเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ และหลากหลายเพื่อเป็นกลไก
ระดมทุน
๖) สนับสนุนให้เกิดการร่วมทางานและแบ่งปันทรัพยากรด้านอุปกรณ์
เครื่องมือและห้องปฏิบัติการทดลอง
๗) ผลั ก ดั น และเร่ ง รั ด ให้ มี ก ฎหมายเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การใช้ ป ระโยชน์
ผลงานวิจัยใน เชิงพาณิชย์
๓.๓.๓ ด้านการบริหารจัดการ
๑) ส่งเสริมการปรับโครงสร้างและบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการดาเนินงาน
๒) ปรับระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
๓) จัดให้มีระบบประเมินความสามารถด้านนวัตกรรมของสถาบันวิจัย
๔) สนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนที่ น าทางด้ านเทคโนโลยี (Technology
Roadmap) และแผนปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมรายสาขา
๕) สนับสนุนให้มีการทาวิจัยที่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการ
ของพื้นที่เพื่อสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๖) ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรมเชิงลึก ผ่านทางกลไกที่มีอยู่
(9) ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากขึ้น
๑.๒ เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่ม
๑.๓ เพื่ อ พั ฒ นาและฟื้ น ฟู พื้ น ที่ ฐ านเศรษฐกิ จ หลั ก ให้ ข ยายตั ว อย่ า งเป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อมและ เพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
๑.๔ เพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่ เศรษฐกิ จใหม่ ให้ ส นั บ สนุ น การเพิ่ มขี ดความสามารถในการ
แข่งขันและการพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน
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๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด
2.1 เป้าหมายการพัฒนา
2.1.1 ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น
2.1.2 เพิ่มจานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่ม
ในสังคม
2.1.3 พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
2.1.4 เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน
2.2 ตัวชี้วัด
2.2.1 ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง
2.2.2 สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาคลดลง
2.2.3 เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพิ่มขึ้น
2.2.4 ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่อุตสาหกรรมหลักบริเวณมาบตา
พุดไม่เกินเกณฑ์ มาตรฐาน
2.2.5 ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการประกอบการใน
พื้นที่ลดลง
2.2.6 มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐
2.2.7 สถานประกอบการที่จดทะเบียนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่เพิ่มขึ้น
3. แนวทางการพัฒนา
๓.๑ การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง
๓.๑.๑ ภาคเหนือ : พัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง
๓.๑.๒ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ : พั ฒ นาให้ ห ลุ ด พ้ น จากความยากจนสู่
เป้าหมายการพึ่งตนเอง
๓.๑.๓ ภาคกลาง : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนา
๓.๑.๔ ภาคใต้ : พัฒนาเป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย
๓.๒ การพัฒนาเมือง
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนาหลัก
๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนาเมืองสาคัญ
๓.๓ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
๓.๓.๑ พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
๓.๓.๒ พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
(10) ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของทาเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยง
สาคัญของ แนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของไทย

45
๑.๒ เพื่ อ ขยายโอกาสด้ านการค้ า การลงทุ น ระหว่ างประเทศ และยกระดั บ ให้
ประเทศเป็นฐาน การผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น
๑.๓ เพื่อเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของ
ไทยในกรอบ ความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่ อนการพัฒ นาภายใต้กรอบเป้ าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
2.1 เป้าหมายการพัฒนา
2.1.1 เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการ
ใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ
2.1.2 ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น
2.1.3 ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่สาคัญในภูมิภาค
อนุ ภูมิภ าค อาเซีย น และเอเชีย รวมทั้งมีการพั ฒ นาส่ วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุ ภูมิภ าคให้
ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้
2.1.4 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สาคัญทั้งในทุกระดับ
2.2 ตัวชี้วัด
2.2.1 ความส าเร็จ ของไทยในการผลั ก ดั น ให้ เกิ ด โครงข่า ยความเชื่ อ มโยง
ทางด้านโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทางบก ทางราง ทางน้า ทางอากาศ ภายในภูมิภาค เพื่ออานวยความสะดวกลด
ระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่ง
2.2.2 ความสาเร็จของการดาเนินงานภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้าม
พรมแดนใน อนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ าโขง (Cross Border Transport Agreement: CBTA) ณ ด่ า นชายแดน
ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
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
2.2.8 มูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค
2.2.9 มูลค่าการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค
2.2.10 กฎหมายและระเบีย บต่ างๆ ได้รับ การปรับ ปรุงให้ เอื้อ ต่อการเป็ น
ศูนย์กลางการผลิต การลงทุน และบริการ
2.2.11 มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
2.2.12 ความสาเร็จของโครงการพัฒ นาร่วมกันระหว่างไทยกับประเทศใน
ภูมิภาค
2.2.13 ความก้าวหน้าในการดาเนินการให้เป็นไปตามเป้ าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน
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3. แนวทางการพัฒนา
๓.๑ ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหา
ตลาดใหม่สาหรับสินค้าและบริการของไทย
๓.๒ พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมใน
กรอบความ ร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาค
อาเซียน เพื่ออานวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส
๓.๒.๑ พัฒนาความเชื่อมโยงตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกัน
ในอาเซียนให้มีความต่อเนื่องและเป็นโครงข่ายที่สมบูรณ์
๓.๒.๒ พั ฒ นารูปแบบและบริการการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ
และ ได้มาตรฐานสากล
๓.๒.๓ ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เกี่ยวข้อง
๓.๒.๔ พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและบริการโลจิสติกส์
๓.๒.๕ เชื่อมโยงการพัฒ นาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน เขตเศรษฐกิจ
ชายแดนตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพื้นที่ตอนในของประเทศ
๓.๓ พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการ
ลงทุนที่โดด เด่นในภูมิภาค
๓.๓.๑ สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนร่วมระหว่างไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้าน และส่งเสริมการค้าและการบริการชายแดน
๓.๓.๒ ผลักดันให้เกิดการบูรณาการแผนการพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้าน เพื่อผลประโยชน์ด้านความมั่นคงและการสร้างเสถียรภาพของพื้นที
๓.๔ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ไทยในต่ า งประเทศ (Outward investment) ของ
ผู้ประกอบการไทย
๓.๔.๑ พัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้
สามารถพัฒนาธุรกิจร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
๓.๔.๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
๓.๔.๓ พัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการสนับสนุนการดาเนินงานโดย
กลไกสภาธุรกิจภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ
๓.๔.๔ สนับสนุนแหล่งเงินทุนและแหล่งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับฐานการผลิตใน
ต่างประเทศ
๓.๕ เปิ ดประตูการค้าและพัฒ นาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลั กษณะ
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน
๓.๖ สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา
ประเทศ
๓.๖.๑ เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศ
๓.๖.๒ เพิ่มบทบาทนาของไทยในการให้ความช่วยเหลือทางการพัฒนา
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๓.๗ เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์
๓.๗.๑ รักษาบทบาทของไทยในการมีส่วนร่วมกาหนดยุทธศาสตร์ของกรอบ
ความร่วมมือที่ดาเนินอยู่
๓.๗.๒ รักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับมหาอานาจทางเศรษฐกิจเดิมและ
มหาอานาจ ใหม่
๓.๗.๓ ยกระดับมาตรฐานของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานและบรรทัดฐาน
สากลตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
๓.๘ ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง
๓.๙ บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ
๓.๑๐ ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สาคัญ
3) แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
3.1 จุดมุ่งเน้น
1.3.1 การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (ข้าว พืชผัก ผลไม้ ปศุสัตว์ และการประมง)
1.3.2 การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงประวัติศาสตร์และเชิงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้อัตลักษณ์ที่มี
คุณภาพ
1.3.3 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการค้าชายแดน และการค้าผ่านแดนภาคตะวันตก
3.2 วิสัยทัศน์
“ศูนย์กลางการผลิตและการตลาดสินค้าภาคเกษตร อุตสาหกรรมปลอดภัย การท่องเที่ยวคุณภาพ
และการค้าภาคตะวันตก”
3.3 พันธกิจ
3.3.1 ปรับโครงสร้างการดาเนินงานทางเศรษฐกิจของชุมชน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์
และวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมให้มีความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเทคโนโลยีรู้ทันบริบทโลกรอดพ้น
กับดักรายได้ปานกลางสู่การมีรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
3.3.2 สร้างและประสานความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน ชุมชน ประชาคม
และภาครัฐ รวมถึงเครือข่ายภายใน ในการพัฒนาส่งเสริมระบบดาเนินงานทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในกลุ่ม
จังหวัด
3.3.3 ปรับปรุง สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มี
การเชื่อมโยงกัน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจร่วมกันของกลุ่มจังหวัด
3.3.4 พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล รวมถึงกลไกในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมของกลุ่ม
จังหวัดให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
3.4 เป้าประสงค์รวม
เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง และความสุขที่ยั่งยืน โดย
3.4.1 เศรษฐกิจมั่นคง ประเมินจากอัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด ร้อยละ 3.5
3.4.2 ประชาชนมั่งคั่ง ประเมินจากมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
3.4.3 ความสุขที่ยั่งยืน ประเมินจากค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุ่มจังหวัด
ต้องไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของปี 2559 - 2560 (หรือไม่น้อยกว่า 0.6229)
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1.3.5 ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการด้วย
นวัตกรรม สู่มาตรฐานสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ภาคตะวันตก
และอารยธรรมทวารวดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพ
ผลักดันเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนาไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ
1.3.6 เป้าประสงค์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการ
ด้วยนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์: (1) พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์การเกษตร อุตสาหกรรม และบริการให้ได้คุณภาพ
สู่มาตรฐานสากล
(2) เพิ่มศักยภาพผู้ผลิตและตลาดสินค้าภาคการเกษตร พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรมสู่ประเทศไทย 4.0
กลยุทธ์ : (1) เพิ่มพื้นที่การทาเกษตร GAP และเตรียมความพร้อมเพื่อการทาเกษตรอินทรีย์
(2) ส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการแรงงานภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
ให้มีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตการบริหารจัดการตลาด และบริการโดยใช้นวัตกรรม
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ
(4) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและบริหารจัดการแหล่งน้า เพื่อลดความเสี่ยงจากภัย
พิบัตเิ พื่อสนับสนุนการพัฒนาสินค้า เกษตรอุตสาหกรรม และบริการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ภาคตะวันตก
และอารยธรรมทวารวดี
เป้าประสงค์ : เพิ่มรายได้และจานวนนักท่องเที่ยว
กลยุทธ์ : (1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัด
(2) สนับสนุนกิจกรรมการตลาด การประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัด
(3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการยกระดับการท่องเที่ยวเชิง
คุณภาพ
(4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ทั้งผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพ
ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นาไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ
เป้าประสงค์ : รายได้จากการจาหน่ายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ (1) พัฒนาระบบอานวยความสะดวก ระบบโลจิสติกส์และเครือข่ายคมนาคม
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุนเชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย
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(2) พัฒนาด่านชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(3) ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(4) พัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการส่งออก
(5) ยกระดับผู้ประกอบการและแรงงานของกลุ่มจังหวัดให้มีความสามารถในการแข่งขัน
และสามารถประกอบธุรกิจระหว่างประเทศได้
(6) พัฒนาระบบส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัดและผลักดัน
ให้มีการลงทุนในต่างประเทศ
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
1. วิสัยทัศน์ (Vission)
“เมืองน่ าอยู่ เกษตรสู่ ส ากล คนและชุ มชนเข้ม แข็ง สิ่ งแวดล้ อมดี การศึกษาสาธารณสุ ขเด่ น การ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”
2. พันธกิจ (Mission)
1. จัดให้มีการสร้างและบารุงรักษาทางบกทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
2. จัดให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
3. จัดทาผังเมืองรวม
4. จัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้า การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร การจัด
ให้มีท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และจัดให้มีการสาธารณูปการ
5. จัดให้มีและบารุงการไฟฟ้าสาธารณะในถนนซึ่งเชื่อมระหว่างจังหวัดกับจังหวัด หรือจังหวัดกับอาเภอ
6. บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
7. การดาเนินการโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและการดาเนินงานตามโครงการ
พระราชดาริ
8. ส่งเสริมการท่องเที่ยว การปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาระบบการตลาดท่องเที่ยวของ
จังหวัด
9. ส่งเสริมและพัฒ นาระบบเกษตรครบวงจรและการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมให้ มี
คุณภาพและปลอดภัยจากสารพิษ
10. จัดให้มีการผลิตสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น
11. จัดการศึกษา
12. จัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
13. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตลอดจนบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
14. ส่งเสริมการกีฬาและการออกกาลังกาย เพื่อสุขภาพ และการจัดให้มี และบารุงสถานที่สาหรับกีฬา
การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ สวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร
15. การป้องกันโรค การบาบัดโรค และการจัดตั้งและบารุงสถานพยาบาล
16. จัดการดาเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานและจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
17. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
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18. จัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน
19. กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม การจัดตั้งและดูแลระบบบาบัดน้าเสียรวม ตลอดจนจัดการ
สิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ
20. ทานุบารุงศาสนา บารุงรักษาและอนุรักษ์ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริม
วัฒนธรรมอันดีงาม
21. คุ้มครอง ดูแลและบารุงรักษาป่าไม้ ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
22. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
23. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
24. จัดให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
25. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
26. จัดเตรียมโครงการเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจการกระจายอานาจให้แก่ท้องถิ่น
27. ให้บริการด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกลและบุคลากรแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
28. จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและประสานการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
29. ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย
30. ประสาน สนับ สนุ น และให้ ความร่วมมือในการปฏิบัติห น้าที่ห รือช่วยเหลื อส่ วนราชการ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
31. การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่น
32. จัดทากิจการอื่นใดตามที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือจัดทา
กิจการใด ๆ อัน เป็ นอานาจหน้ าที่ของราชการส่ วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
กิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกัน ดาเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทา
หรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารการบ้านเมืองที่ดีและคานึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
กลยุทธ์
- พัฒนาระบบการคมนาคม การจัดการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ
- พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค – บริโภคและเกษตร ตลอดจนการป้องกันน้าท่วม
- พัฒนาการวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นเมืองน่าอยู่
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์
- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม
- ส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา
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- ส่งเสริมการสาธารณสุข สวัสดิการสังคมและนันทนาการ
- ส่งเสริมอาชีพและการดาเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
กลยุทธ์
- สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
- การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการวางแผนและการท่องเที่ยว
กลยุทธ์
- การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน
- พัฒ นาศักยภาพการผลิต การขนส่ง การแข่งขัน และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
- ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการพาณิชย์
- สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตร
- การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
- พัฒนาระบบการกาจัดขยะมูลฝอยและระบบบาบัดน้าเสีย
- การบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์
- การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลลาดบัวขาว
1) วิสัยทัศน์
“ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม พร้อมอนุรักษ์ประเพณี มีการบริห ารโปร่งใส ใส่ ใจพั ฒ นาต าบล น าเกษตรสู่
สากล เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง”
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๒) ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๖

ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓) เป้าประสงค์
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดบัวขาว มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะ
ส่งผลทาให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จึงได้กาหนดเป้าประสงค์เพื่อให้สามารถ
ดาเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กาหนด ดังนี้
1. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพียงพอและทั่วถึง
2. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว
3. การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลังเป็นไปอย่างถูกต้อง
4. ส่งเสริมการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ประชาชนมีการพัฒนาความรู้ มีความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจ
6. ส่งเสริมการป้องกันภัยฝ่ายผลเรือน ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมกันแก้ไขปัญหา
7. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ให้กับผู้บริหาร ผู้นาชุมชนและพนักงาน
8. ประชาชนมีจิตสานึกในการรักษาและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
๔) ตัวชี้วัด
4.1 มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน
4.2 มีการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
4.3 แหล่งน้าได้รับการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
4.4 แหล่งน้าเพื่ออุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึง
4.5 ระบบการติดต่อสื่อสารและโทรคมนาคมที่ได้มาตรฐาน
4.6 ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
4.7 ประชาชนในตาบลมีรายได้
4.8 ประชาชนมีรายได้จากการจาหน่ายสินค้าของชุมชน
4.9 ประชาชนได้รับความสะดวกในการมาชาระภาษี
4.10 ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและมีความรู้ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตย
4.11 ประชาชนได้รับการบริการตามอานาจหน้าที่ได้สะดวกรวดเร็ว
4.12 กิจกรรมที่บูรณาการร่วมกันกับภาคีที่เกี่ยวข้อง
4.13 ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ และมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
4.14 นักเรียนที่ได้รับการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
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4.15 ประชาชนที่ได้รับการบริการสาธารณะสุขอย่างทั่วถึง
4.16 เยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ
4.17 อุบัติเหตุและปัญหาสังคมลดลง
4.18 ผู้นาชุมชนและบุคลากรในองค์กรได้ยึดหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี
4.19 ประชาชนให้ความสาคัญและเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.20 ประชาชนมีจิตสานึกในการมีส่วนร่วมดูแล ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4.21 ครัวเรือนมีการกาจัดขยะมูลฝอยอย่างเมาะสมและถูกวิธี
4.22 ประชาชนในพื้นที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
๕) ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2564
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

1.ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

5

6

7

8

9

2.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

5

5

10

15

20

3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

5

6

7

8

9

4.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม

5

10

15

20

25

5.ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

5

5

5

5

5

6.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

5

5

5

5

5

๖) กลยุทธ์
6.1 พัฒนาระบบการคมนาคม การจัดการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ
6.๒ พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเกษตรตลอดจนการป้องกันน้าท่วม
6.๓ พัฒนาการวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นเมืองน่าอยู่
6.4 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสังคม
6.5 ส่งเสริมการศึกษาและกีฬา
6.6 ส่งเสริมการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชนและนันทนาการ
6.7 ส่งเสริมอาชีพและการดาเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง
6.8 สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
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6.9 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน
6.10 การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
6.11 การวางแผน การประสานแผนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น
6.12 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน
6.13 พัฒนาศักยภาพการผลิต การขนส่ง การแข่งขันและการเตรียมความพร้อมเพรียงรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน
6.14 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การพาณิชย์และการเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตร
6.15 การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
6.16 พัฒนาระบบการกาจัดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและระบบบาบัดน้าเสีย
6.17 การบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.18 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ
6.19 การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.20 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตาบลลาดบัวขาว
7.1 จุดยืนองค์การบริหารส่วนตาบลลาดบัวขาว
7.1.1 ต้องมีเป้าหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ภายใต้ความจากัด
ด้านทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด
7.1.2 ภายใต้ภารกิจและอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
7.1.3 ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ประเทศกับท้องถิ่น
7.1.4 ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่มาก
7.1.5 ความสอดคล้องสิ่งที่ทากับสิ่งที่ต้องการ
7.1.6 ความต้องการของประชาชนซึ่งเป็นผู้รับบริการ
7.1.7 การวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน
7.2 สร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7.2.1 สร้างความเข้าใจกับฝ่ายต่างๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7.2.2 สร้างความเข้าใจกับประชาชน ศึกษาสารวจปัญหา และความต้องการที่แท้จริง
7.3 ปัจจัยความสาเร็จ
7.3.1 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเขาแร้ง
7.3.2 การรับรู้ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลเขาแร้ง
7.3.3 การมีส่วนร่วม ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
7.3.4 การประสานและสนับสนุนจากภาคีภาครัฐและเอกชน
7.3.5 ระบบฐานข้อมูล
7.3.6 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
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7.4 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง
7.4.1 ผู้บริหารท้องถิ่น
1) ผู้นาให้นโยบาย ติดตามประเมินผล
7.4.2 เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1) ร่วมเป็นคณะทางาน ประสานงานระหว่างฝ่าย สร้างบรรยากาศการทางานที่ดี
7.4.3 ประชาชนในท้องถิ่น และผู้รับบริการอื่นๆ
1) ร่วมเป็นคณะทางาน ให้ข้อมูลและร่วมกาหนดความต้องการ
2) หน่วยงานราชการ สนับสนุนข้อมูล ความรู้ทางวิชาการ
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(3) การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ใช้ ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) /Global Demand แ ล ะ
Treand ปัจจัยและสภานการณืการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสั งคม ด้านการศึกษา ด้านผังเมือง ด้านเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)
1. จุดแข็ง (Streng=s)
๑. มีโครงสร้างกรองอัตรากาลังบุคลากรที่ชัดเจน
๒. มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กาหนดไว้ชัดเจน (ตาม พ.ร.บ.สภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546)
๓. มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน
๔. มีตัวแทนของประชาชนซึ่งทราบปัญหาในท้องถิ่นได้ดี เข้าร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น
๕. ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถจัดงบประมาณแก้ไขปัญหาของประชาชนได้โดยตรง
๖. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีครอบคลุมพื้นที่ของอบต.
๗. การเดินทางสัญจรไปมาเพื่อขนส่งสินค้าการเกษตรมีความสะดวก เพราะอยู่ใกล้เขตเมือง
และอยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพฯ มากนัก
8. วิถีชีวิตชุมชนเป็นชนบทสังคมเกษตรกรรม ประชาชนมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี มีความเอื้อ
อาทร ต่อกัน
9. ประชากรส่วนใหญ่มีที่ดินทากิน และที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง รักถิ่นฐานของตนเอง
๑0. ประชาชนมีความเชื่อถือ เชื่อฟังและไว้วางใจการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบล
๑1. ประชาชนสนใจ และต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตาบล
2. จุดอ่อน (Weakness=W)
๑. ขาดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การประสานงานและการบูรณาการ ระหว่างองค์การ
บริหารส่วนตาบล และหน่วยงานอื่นในพื้นที่
๒. ขาดความต่อเนื่องในการบริหารงาน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
๓. ขาดการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างเป็นระบบ
๔. งบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัดไม่สามารถตอบสนองความต้องการปัจจัยพื้นฐานของ
อปท. ได้อย่างเพียงพอ
๕. ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองระดับประเทศ
๖. ความยุ่งยากของขั้นตอนในการทางาน ทาให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
๗. การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของอบต. มีน้อย
๘. บุคลากรขาดการฝึกอบรมทักษะเฉพาะด้านอย่างต่อเนื่อง
๙. ประชาชนบางส่วนไม่อนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อการสาธารณะประโยชน์ เช่น สร้างถนน ทารางระบายน้า
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3. โอกาส (Opportunity=O)
๑. มีนโยบายและวาระแห่งชาติที่ชัดเจนเป็นแนวทางปฏิบัติ
๒. เทคโนโลยีถูกลง ทาให้เข้าถึงและนาเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ทางานได้ง่าย
๓. การส่งเสริมจากภาครัฐในเรื่องการลงทุนในด้านอุตสาหกรรม
๔. การสนับสนุนในเรื่องการท่องเที่ยว
๕. เทคโนโลยีสารสนเทศที่เชือ่ มต่อกับหน่วยงานภาครัฐ – เอกชน – ต่างประเทศ
4. อุปสรรค (Threat=T)
๑. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐไม่เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนา
๒. รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาประเทศบ่อย ส่งผลให้ท้องถิ่นต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายตามไปด้วย
๓. การเมืองเข้ามามีบทบาทต่อการบริหารจัดการมากขึ้น
๔. ระเบียบฯ ข้อกฎหมาย จากัดอานาจหน้าที่บางประการที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
๕. ระบบฐานข้อมูลไม่ตรงความจริง เช่น จานวนประชากรแฝงไม่ตรงกับฐานข้อมูลทาให้
การได้รับการจัดสรรงบประมาณบางอย่างไม่ตรงกับความเป็นจริง
๖. ปัญหาการเมืองระดับประเทศยังไม่มีเสถียรภาพ ยังมีการเปลี่ยนแปลง ทาให้นโยบาย
การพัฒนาไม่ชัดเจน
๗. ปัญหาด้านเศรษฐกิจภายในประเทศเกิดการชะลอตัว
๘. ประชาชน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ขาดความร่วมมือในการทางานทาให้ไม่
เกิดการบูรณาการร่วมกัน
๙. ความหลากหลายของประชากรที่เข้ามาทางานในพื้นที่ส่งผลทาให้เกิด ปัญหายาเสพติด
อาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น
๑๐. ปัญหาน้าท่วมขังในพื้นที่ต่า เนื่องจากการระบายน้าติดขัดในพื้นที่สูง และต่าไม่ เท่ากัน
ทาให้น้าท่วม บ้านเรือนประชาชน และเส้นทางสัญจรในฤดูฝน
๑๑. ปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้าท่วมขัง เนื่องจากยังมีถนนในหมู่บ้านหลายสายยังเป็น
ถนนดินจึงเป็นดินโคลน และน้าท่วมขังในฤดูฝน การสัญจรไปมาของประชาชนในฤดูฝนเป็นไปอย่างยากลาบาก

66
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๓.๒.๑ ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น
ชื่อปัญหา
1.ปัญหาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

2. ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจและ
การลงทุน

สภาพปัญหา
๑. การคมนาคม ไม่สะดวก
เนื่องจากถนนที่ใช้สัญจร
ไปมา บางแห่งยังเป็นถนน
ลูกรังก่อให้เกิดฝุ่นละออง
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
บางช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อ

พื้นที่เป้าหมาย
แนวโน้มในอนาคต
ถนนในเขตอบต.ที่ -ปัญหาเป็นอันตรายต่อชีวิตและ
เป็นจุดเสี่ยง
ทรัพย์สินของประชาชน บางช่วง
เป็นหลุมเป็นบ่อและสะพานบาง
แห่งชารุดเสียหาย

๒. ไฟฟ้าสาธารณะยังไม่
เพียงพอ สาหรับจุดที่มี
จาเป็นจุดเสี่ยงต่าง ๆ

จุดล่อแหลม / จุด -ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
เสี่ยงภัย
ทรัพย์สินนับวันยิ่งรุนแรงขึ้น การ
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณจะสามารถลด
ปัญหาได้ระดับหนึ่ง

๓. ขาดแหล่งน้าดิบในการผลิต
อุปโภค บริโภคที่สะอาด
และเพียงพอ

7 หมู่บ้าน

-น้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค เป็น
ปัจจัยที่สาคัญในการดารงชีวิต
ท้องถิ่นต้องดูแลจัดหาให้เพียงพอต่อ
การขยายตัวของชุมชน

4. สัญญาณเตือนภัย ป้าย
เตือนภัยสาหรับจุดเสี่ยง

ในเขตอบต.

-ปัญหาอุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ปริมาณรถที่ใช้สัญจรสายเขางูเบิกไพร มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น

1. ขาดการให้ความรู้ทาง
วิชาการในการทาอาชีพ
เสริมนอกฤดูการทาการ
เกษตร ทาให้ขาดโอกาสที่จะ
พัฒนาและสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือน หรือชุมชน

7 หมู่บ้าน

-สภาพอากาศ ฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง
ไป การพึ่งพาการเกษตรตามฤดูกาล
อย่างเดียว ไม่เพียงพอที่จะสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง

๒. การขาดการรวมกลุ่มเพื่อ
ประกอบอาชีพ ซึ่งกลุ่มนับว่า
เป็นพลังสาคัญในระบบ
เศรษฐกิจของชุมชน

7 หมู่บ้าน

-ระบบการผลิตแบบกลุ่มจะช่วยให้
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ดีกว่า
ทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และผลผลิต
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ชื่อปัญหา

3. ปัญหาด้าน
คุณภาพชีวิต

สภาพปัญหา
๓. การขาดความสนใจ จริงใจ
จริงจัง ของประชาชนใน
พื้นที่เอง ในการเอาใจใส่หรือ
สนใจกับโครงการช่วยเหลือ
ของภาครัฐทาให้ โครงการที่
รัฐส่งเสริมไม่ประสบความ
สาเร็จ

พื้นที่เป้าหมาย
7 หมู่บ้าน

แนวโน้มในอนาคต
-โครงการส่งเสริมต่างๆที่รัฐจัดให้กับ
ชุมชน จะประสบความสาเร็จ มาก
หรือน้อย ขึ้นอยู่กับความร่วมมือ ร่วม
ใจ ทัศนคติของแต่ละชุมชน

๔. การขาดเงินทุนประกอบ
อาชีพ ประชาชนส่วนใหญ่
ยังอยู่ในฐานะที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ในการลงทุน

7 หมู่บ้าน

-การส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจฐาน
รากเข้มแข็งจะทาให้เศรษฐกิจของ
ประเทศเข้มแข็ง และยั่งยืน

1. ประชาชนยังขาดแหล่ง
เรียนรู้ที่เป็นการ ศึกษา
ตามอัธยาศัย หรือการ
ศึกษานอกระบบ ทาให้ยัง
มีความรู้ที่ล้าหลัง ไม่ทัน
เหตุการบ้านเมือง

อบต.ลาดบัวขาว

-การศึกษาไม่มีที่สิ้นสุด การศึกษา
นอกระบบ จะเป็นอีกแนวทางหนึ่ง
ในการสร้างกระบวนการคิดและการ
เรียนรู้ในชุมชน ทาให้เกิดการค้นพบ
ศักยภาพของตนเองและของชุมชน
ท้องถิ่น

2. การเสื่อมศีลธรรมทาง
ศาสนาของคนทาให้ไม่มีที่
ยึดเหนียวจิตใจ ส่งผลให้
เกิดปัญหาสังคมตามมา

7 หมู่บ้าน

-วัตถุนิยมเข้ามาครอบงาสังคมโดย
เฉพาะกลุ่มวัยรุ่น ทาให้ เกิดความ
วุ่นวายในสังคม สมควรที่จะ
ส่งเสริมให้เกิดศิลธรรมโดยใช้
ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว จิตใจ

3. ประชาชนยังขาดความ
รับผิดชอบต่อตนเองและ
ชุมชนในการป้องกัน
โรคระบาดต่างๆ ทาให้ยาก
แก่การป้องกัน

7 หมู่บ้าน

-ประชาชนจะไม่สนใจการป้องกัน
โรคติดต่อ จะผลักภาระให้ อสม.
หรือผู้นา

4. การแพร่ระบาดของยา
เสพติด ยังคงมีอยู่ในสังคม
เนื่องจากขาดความต่อเนื่อง
ในการปราบปรามและ
ป้องกันปัญหา

7 หมู่บ้าน

-มีการพัฒนาวิธีการขนส่งยาเสพติด
รูปแบบใหม่ ทาให้ยากแก่การ
ป้องกันและสกัดกั้น วิธีที่จะบรรเทา
ปัญหาได้ก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคม โดยเน้นที่สถาบันครอบครัว
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พื้นที่เป้าหมาย
7 หมู่บ้าน

แนวโน้มในอนาคต
-ปรากฏการทางธรรมชาติ ทาให้
สภาวะอากาศฤดูกาลของโลก
เปลี่ยนแปลง เกิดภัยธรรมชาติที่มี
ความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ
โดยเฉพาะภัยแล้ง

7 หมู่บ้าน

-ควรส่งเสริมให้ประชาชนกาจัด
ขยะ โดยครัวเรือนหรือการแปรรูป
ขยะให้ใช้ประโยชน์ได้

พื้นที่ตาบล
ลาดบัวขาว

-การเพิ่มความต้องการในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการ
ดารงชีวิตขั้นพื้นฐานจนมีการ
บุกรุกทาลายป่าอันควรสงวนไว้
เพื่อรักษา ดุลยภาพของ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

2.การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ในการผลิตในทางด้าน
การเกษตร

พื้นที่ตาบล
ลาดบัวขาว

๖. ปัญหาด้านการเมือง ๑. ประชาชนยังขาดกระบวน
การบริหารและการ
การเรียนรู้ด้านการเมือง
พัฒนาบุคลากร
การปกครอง ทาให้
ท้องถิ่น
กระบวนการตรวจสอบ
ทางการเมืองยังอ่อนแอ

7 หมู่บ้าน

-การใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงได้
ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของ
คุณภาพของดิน ปัญหาดินเป็นพิษ
ซึ่งอาจจะแผ่กระจายตัวลงสู่แม่น้า
ลาธาร จนเป็นสาเหตุของน้าเสีย
หรือทางด้านอุตสาหกรรม
-การปกครองระบอบประชาธิปไตย
เป็นการปกครองโดยประชาชน
เพื่อประชาชน ดังนั้นการพัฒนา
องค์ความรู้ด้านการเมืองการ
ปกครองจะทาให้สังคมเกิดความ
สมดุล

4. ปัญหาด้าน
การกาจัดขยะ
มูลฝอย
5. ปัญหาด้าน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

สภาพปัญหา
5. ปัญหาที่เกิดจากภัย
ธรรมชาติเป็นปัญหาที่สร้าง
ความเสียหายทางเศรษฐกิจ
ชีวิตและทรัพย์สิน นับวัน
จะยิ่งรุนแรงขึ้น การเตรียม
ความพร้อมเสมอ จะช่วยลด
ความสูญเสียลงได้ในระดับ
หนึ่ง
๑. ขยะและสิ่งปฏิกูล ถือว่า
เป็นสิ่งที่กาลังจะสร้างปัญหา
ให้กับสังคมและชุมชนหากไม่
มีการวางแผนที่ดีจะกลายเป็น
ปัญหาที่ยากจะแก้ไข
1. การเพิ่มจานวนของจานวน
ประชากร
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สภาพปัญหา
๒. ประชาชนยังขาดความ
สนใจ ในด้านการมีส่วนร่วม ด้านการเมืองการ
ปกครอง และการบริหาร
หรือพัฒนาท้องถิ่นทาให้
การดาเนินการเป็นเพียง
การแก้ไขปัญหาของบุคคล
บางกลุ่ม

พื้นที่เป้าหมาย
7 หมู่บ้าน

๓. ประชาชนไม่เข้าใจระบบ
บริหารการใช้จ่าย
งบประมาณ ของอบต.ทา
ให้เกิดความเข้าใจผิดใน
การติดต่อ ประสานงาน
อยู่บ่อยครั้ง

7 หมู่บ้าน

แนวโน้มในอนาคต
-การพัฒนาและการแก้ปัญหาหรือ
การวางแผนกาหนดทิศทางการ
พัฒนาท้องถิ่นในอนาคต จาเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกฝ่าย

-อบต.เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับ
ประชาชน และนับวันภารกิจจะเพิ่ม
มากขึ้น ดังนั้นการสร้างความเข้ากับ
ประชาชนจึงเป็นสิ่งสาคัญ

๔. ข้าราชการหรือพนักงาน
พนักงานเจ้าหน้าที่ -การบริการที่ดีขององค์กรเป็นสิ่งที่
ต้องปรับปรุงกระบวนการ
อบต.ลาดบัวขาว พึงปารถนาของผู้รับบริการ ดังนั้น
ทางาน ให้สามารถตอบ
ผู้ปฏิบัตงิ านต้องมีจิตสานึกในการ
สนองความต้องการของ
ให้บริการทีด่ ี
ประชาชนได้ดีที่สุดมากกว่า
ที่เป็นอยู่
๕. ระบบบริหารจัดการของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ -การอธิบายและการประชาสัมพันธ์
ภาครัฐยังมีกฎระเบียบที่
อบต.ลาดบัวขาว การทาความเข้าใจให้กับประชาชน
มาก ทาให้การให้บริการ
ในพื้นที่ได้ทราบถึงบทบาทและวิธี
ประชาชนยังขาดความ
การบริหารงาน วิธีการทางาน ของ
คล่องตัวและมีขั้นตอนมาก
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ส่วนที่ 3 การนาแผนพัฒนาท้องไปสู่การปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร์

ด้าน

๑

ด้านพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม

๒

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม

ด้านการเศรษฐกิจ

หน่วยงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน
-อุตสาหกรรมและการ กองช่าง
กองช่าง
โยธา
-บริหารงานทั่วไป
สานักปลัด
-การศึกษา
กองการศึกษาฯ
-การศึกษา
กองการศึกษาฯ สานักปลัด
-สาธารณสุข
สานักปลัด
-สร้างความเข้มแข็ง
สานักปลัด
ชุมชน
-การศาสนาวัฒนธรรม กองการศึกษาฯ
และนันทนาการ
-สังคมสงเคราะห์
สานักปลัด
แผนงาน

-การเกษตร

สานักปลัด

สานักปลัด

ด้านการดาเนินงานอื่น -งบกลาง

สานักปลัด

สานักปลัด

๓

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย

ด้านการบริหารทั่วไป

-บริหารทั่วไป
-แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

สานักปลัด

สานักปลัด

๔

ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชย
กรรมและการท่องเที่ยว

ด้านบริหารงานทั่วไป

-บริหารงานทั่วไป

สานักปลัด

สานักปลัด

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม

-การศึกษา
-เคหะและชุมชน

สานักปลัด
กองช่าง

สานักปลัด

๕. ด้านการบริหารจัดการ
ด้านบริการชุมชนและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สังคม
และสิ่งแวดล้อม

-สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

สานักปลัด

สานักปลัด

๖

-การศาสนา วัฒนธรรม กองการศึกษาฯ สานักปลัด
และนันทนาการ
-สังคมสงเคราะห์
สานักปลัด
สานักปลัด

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ด้านบริการชุมชนและ
ประเพณีและภูมิปัญญา
สังคม
ท้องถิ่น

