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ส่วนที่  1สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1.ด้านกายภาพ 
 1 )  ท่ีตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
 



 
 
 

1 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ต าบลโคกสูง อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

ทิศเหนือ  ติดกับเขตต าบลมหาชัยอ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม  
  ทิศใต้  ติดกับเขตต าบลโคกสว่าง อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 
  ทิศตะวันออก ติดกับเขตต าบลปลาปากอ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 
  ทิศตะวันตก ติดกับเขตต าบลบ้านโพนอ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 



  ต าบลโคกสูง  อยู่ห่างจากอ าเภอปลาปากไปทางทิศตะวัน ออก ประมาณ 12  กิโลเมตร  
ห่างจากจังหวัดนครพนมไปทางทิศตะวันออก  ประมาณ  45  กิโลเมตร 

2)  ลักษณะภูมิประเทศ 
  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในต าบลโคกสูง เป็นพื้นที่ราบเหมาะสมแก่การท านา  ท าไร่  ดิน เป็นดิน
ลูกรัง มีสภาพแห้งแล้ง มีล าห้วยไหลผ่านอยู่สองสาย แหล่งน้ ามีเพียงพอส าหรับการเกษตร  จะมีขาดแคลน
บางพ้ืนที่เท่านั้น 
  

3)สภาพภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศเป็นมรสุม  3  ฤดู  คือ 
  ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคมเดือนพฤษภาคม 
  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม  
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์  
  

4)  ลักษณะของดิน 
  ดินในพื้นท่ีของต าบลโคกสูง ดิน ลูกรัง และดินร่วนปนทราย บางส่วน 
. 
2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
 1 )  เขตการปกครอง 
 ต าบลโคกสูง มีจ านวนหมู่บ้านในเขตการปกครอง  มี  10  หมู่บ้าน  ได้แก่  
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน หมายเหตุ 
1 บ้านโคกสูง นายสมคิด เทพสกุล 08-1056-5025 
2 บ้านม่วง นายสังวาฬ กระวานธง  
3 บ้านสว่างส าราญ นายพงสัน นันตะเคน 08-5465-70911 
4 บ้านนกเหาะ นายโสภณ    ธรรมวงศ์ 08-0765-4463 
5 บ้านนกเหาะน้อย นายมีโชค เสนาจันทร์  08-6236-1921 
6 บ้านฮ่องโจด นายประชิด     มีรัตน์ค า  08-0184-1785 
7 บ้านสว่างภูมี นายฉลอง อินธิราช  
8 บ้านนกเหาะ นายอภิรักษ์   แสนสุภา 08-9985-9475 
9 บ้านโคกสูง นายเมฆิน มวลปาก 08-7864-3021 

10 บ้านนกเหาะ นายวัชระ       เหลาบัว  ก านันต าบลโคกสูง 
08-3355-5958 
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2)  การเลือกตั้ง 
 ต าบลโคกสูงแบ่งการเลือกตั้งออกเป็น 10 หมู่บ้าน สมาชิก หมู่บ้านละ 2 คน ดังนี้ 

1.  หมู่ที่ 1  บ้านโคกสูง ประกอบด้วย  
 



 
 
        นายสราวุธ  จวงจันทร์                      นายอุทิศ  หามวงค์  
 
 

2. หมู่ที่ 2  บ้านม่วง ประกอบด้วย  
 

 
นายสมบูรณ์  ค าเห็น   นายกฤติพงศ์ ศรีจันทร์ (เสียชีวิต ) 
 
 
 
 
 
 
           3 

หมู่ที่ 3  บ้านสว่างส าราญ ประกอบด้วย  
 



 
นายสายันต์ จันทร์หอม               นายชูชาติ ขันติ  
 
 
หมู่ที่ 4 บ้านนกเหาะ ประกอบด้วย  

 

 
 

นางเทียมจันทร์ ปัตตานี   นายเสมอ  ไชยมาตย์ (เสียชีวิต)  
 
 
 
 
 
 
 

4 
หมู่ที่ 5 บ้านนกเหาะน้อย ประกอบด้วย  
 



 

 

นางสมสนิท ทิพย์ค ามี   นายแสงจันทร์ ธนะมูล 
 

 
หมู่ที่ 6  บ้านฮ่องโจด ประกอบด้วย 
 

 

นายชัยชนะ วิเศษ   นายบัวเรียน เทพสกุล  
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หมู่ที่ 7  บ้านสว่างภูมี ประกอบด้วย 



 
 
 

 

นายวิทยา ขันดี     นายเกษียร จันทร์หอม 
 

 

 

หมู่ที่ 8  บ้านนกเหาะ ประกอบด้วย 
 

 
นางสุดใจ พรมอารักษ์     นายอภิรักษ์  แสนสุภา  (ลาออก) 
 

 

 

 

 

 

6 
หมู่ที่ 9  บ้านโคกสูง ประกอบด้วย 
 



 

นายจิระศักดิ์ อุดมเลิศ    นางกรรณิกา  จวงจันทร์ (ลาออก) 
 
หมู่ที่ 10  บ้านนกเหาะ ประกอบด้วย 
 

 

 

นายสีทน เรือนงาม     นางกรงทอง ธรรมวงค์ 
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(3)  ประชากร 



ที่ หมู่บ้าน 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 25๖1 พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 25๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 โคกสูง 292 293 323 314 323 315 442 402 443 385 
2 ม่วง 219 207 349 344 350 351 483 473 490 464 
3 สว่างส าราญ 175 153 198 181 198 180 222 191 218 199 
4 นกเหาะ 221 215 220 215 219 213 301 310 289 309 
5 นกเหาะน้อย 137 154 147 186 147 182 185 213 181 211 
6 ฮ่องโจด 61 58 61 58 61 58 66 58 75 64 
7 สว่างภูม ี 164 145 163 146 163 146 200 209 194 212 
8 นกเหาะน้อย 227 209 217 201 217 201 368 354 361 346 
9 โคกสูง 156 171 172 196 172 196 302 286 300 281 

10 นกเหาะ 149 155 166 159 166 159 225 226 227 232 
รวม  1,801 1,605 2,016 2,000 2,016 2,001 2,794 2,722 2,778 2,703 

  3,406 4,016 4,017 5,516 5,481 
 

 
 

หมายเหตุ  :   1.  ข้อมูลจากจปฐ ปี 2560-2561  
2.  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอปลาปากปี 2562-2563 

  3.  ข้อมูลจาก ส านักทะเบียนอ าเภอปลาปากปี 2564  ณ เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 25๖4 
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(4)  สภาพทางสังคม  
 1)  การศึกษา 



ด้านการศึกษาในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  มีโรงเรียนในระดับต่าง ๆ ดังนี้ 
โรงเรียนบ้านโคกสูง 

ระดับชั้นเรียน 
จ านวนนักเรียน รวม 

(คน) 
หมายเหตุ 

ชาย (คน) หญิง (คน) 
อนุบาล 2 6 4 9  
อนุบาล 3 11 3 14  

ป. 1 12 7 19  
ป. 2 6 4 10  
ป. 3 10 3 13  
ป. 4 15 9 24  
ป. 5 11 2 13  
ป. 6 14 11 15  
รวม 85 43 128  

 
โรงเรียนบ้านสว่างส าราญ 

ระดับชั้นเรียน 
จ านวนนักเรียน รวม 

(คน) 
หมายเหตุ 

ชาย (คน) หญิง (คน) 
อนุบาล1 4 4 8  
อนุบาล2 6 2 8  

ป. 1 4 1 5  
ป. 2 5 4 9  
ป. 3 2 2 4  
ป. 4 3 7 10  
ป. 5 5 4 9  
ป. 6 1 4 5  
รวม 30 29 58  
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โรงเรียนบ้านนกเหาะ 
ระดับชั้นเรียน จ านวนนักเรียน รวม หมายเหตุ 



ชาย (คน)  หญิง (คน) (คน) 
อนุบาล1 10 9 19  
อนุบาล2 7 10 17  

ป. 1 8 12 20  
ป. 2 9 9 18  
ป. 3 11 5 16  
ป. 4 14 8 22  
ป. 5 13 3 16  
ป. 6 12 8 20  
รวม 84 64 148  

 
โรงเรียนบ้านม่วง 

ระดับชั้นเรียน 
จ านวนนักเรียน รวม 

(คน) 
หมายเหตุ 

ชาย (คน) หญิง (คน) 
อนุบาล2 3 5 8  
อนุบาล 3 2 3 5  

ป. 1 6 3 9  
ป. 2 9 5 14  
ป. 3 4 4 8  
ป. 4 5 5 10  
ป. 5 2 4 6  
ป. 6 5 2 7  
ม. 1 3 4 7  
ม. 2 6 4 10  
ม. 3 9 2 11  
รวม 54 41 95  

 การจัดการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  ได้ด าเนินการตามโครงการถ่ายโอน
ภารกิจการจัดการศึกษาอนุบาล 3-5 ขวบ  ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  มาตรา  78  และ  
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พุทธศักราช  
2542  มาตรา  30  กระทรวงศึกษาธิการ  มีนโยบายถ่ายโอนการจัดการศึกษาอนุบาล  3-5  ขวบ  
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการใน  ปีการศึกษา  2544  โดยให้โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติงดรับเด็กอนุบาล  3-5 ขวบ  เข้าเรียน  แต่ให้ความร่วมมือกับท้องถิ่น
ในการจัดการศึกษาอนุบาล  3-5 ขวบ  โดยสนับสนุนด้านอาคารสถานที่  ด้านวิชาการและครูอัตราจ้าง 
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หรือครูผู้สอนให้ช่วยด าเนินการสอนต่อไป  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  ได้ด าเนินการจัดการเรียนกา
สอนเด็กก่อนวัยเรียน  อนุบาล  3-5 ขวบ  จ านวน  6  แห่ง  ดังนี้ 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อนุบาล 3-5 ขวบ)  ศูนย์วัดโพธิ์ชัยศรี   

เพศ 
อายุ 

2 ปีบริบูรณ์ 
อายุ 

3 ปีบริบูรณ์ 
อายุ 

4 ปีบริบูรณ์ 
รวม 
(คน) 

ชาย(คน) 4 6 - 10 
หญิง(คน) 4 3 1 8 
รวมทั้งสิ้น(คน) 8 9 1 18 

 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อนุบาล 2.5-4 ขวบ)  ศูนย์วัดดุษฎีคณิศรบวรศรัทธาราม    

เพศ 
อายุ 

2 ปีบริบูรณ ์
อายุ 

3 ปีบริบูรณ์ 
อายุ 

4 ปีบริบูรณ์ 
รวม 
(คน) 

ชาย(คน) 1 3 3 7 
หญิง(คน) 2 3 1 16 
รวมทั้งสิ้น(คน) 3 6 4 13 

 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อนุบาล 2.5-4 ขวบ) ศูนย์วัดบ้านสว่างส าราญ   

เพศ 
อายุ 

2 ปีบริบูรณ ์
อายุ 

3 ปีบริบูรณ์ 
อายุ 

4 ปีบริบูรณ์ 
รวม 
(คน) 

ชาย(คน) 3 3 1 7 
หญิง(คน) 1 3 3 7 
รวมทั้งสิ้น(คน) 4 6 4 14 

 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อนุบาล 2-4 ขวบ)   ศูนย์วัดโพนสวรรค์    

เพศ 
อายุ 

2 ปีบริบูรณ์ 
อายุ 

3 ปีบริบูรณ์ 
อายุ 

4 ปีบริบูรณ์ 
รวม 
(คน) 

ชาย(คน) 7 3 - 10 
หญิง(คน) 5 1 - 6 
รวมทั้งสิ้น(คน) 12 4 - 16 

 
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อนุบาล 3-5 ขวบ) ศูนย์วัดโพนนิสัย   

เพศ 
อายุ 

2 ปีบริบูรณ์ 
อายุ 

3 ปีบริบูรณ์ 
อายุ 

4 ปีบริบูรณ์ 
อายุ 

5 ปีบริบูรณ์ 
รวม 
(คน) 

ชาย(คน) 1 2 1 1 5 
หญิง(คน) 3 2 1 - 6 

รวมทั้งสิ้น (คน) 4 4 2 1 11 
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6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อนุบาล 3-5 ขวบ) ศูนย์วัดอรุณศรีวนาราม    

เพศ 
อายุ 

2 ปีบริบูรณ์ 
อายุ 

3 ปีบริบูรณ์ 
อายุ 

4 ปีบริบูรณ์ 
รวม 
(คน) 

ชาย(คน) 4 5 2 11 
หญิง(คน) 4 1 2 7 
รวมทั้งสิ้น (คน) 8 6 4 18 

 
2)  การสาธารณสุข 

ต าบลโคกสูง มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจ านวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 
บ้านโคกสูงต าบลโคกสูง อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 
3)  อาชญากรรม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน  และท าลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงก็ได้ด าเนินการปูองกัน
การเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูก
วิธีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แต่ ในช่วงปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นช่วงเกิดสถานการณ์ 
โควิด -19  ซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรงระบาดไปทั่วโลก  ท าให้ประเทศได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  และ
ออกกฎหมายเกี่ยวกับการจัดงานต่างๆ  ให้ด าเนินการแบบเว้นระยะห่าง  ไม่ม่ัวสุม  และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่คอยตรวจสอบ สอดส่องเหตุการณ์ต่างๆ  จึงไม่พบปัญหาเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทของ
กลุ่มวัยรุ่น  
๔)  ยาเสพติด 

ปัญหายาเสพติดในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธร ปลา
ปาก ได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงมี
ผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความ
ร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็น
ประจ า การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น 
เช่น การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจ
หน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงก็ได้ให้ความ
ร่วมมือมาโดยตลอด   
๕)  การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้  

(๑) ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ปุวยเอดส์   
(๒)รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
(๓)ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
(๔) ด าเนินโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 
(๕)  ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
(๖) ด าเนินโครงการสงเคราะห์ครองครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.  
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(๗)ด าเนินเสนอโครงการที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ รายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง เพ่ือ 
ขอรับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครรพนม 

(๘)อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(๙)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การ 

สนับสนุน  
 

(5)  ระบบบริการพื้นฐาน 
1)  การคมนาคมขนส่ง (ทางบก,ทางน้ า,ทางราง ฯลฯ) 

การคมนาคม ต าบลโคกสูงมีการเดินทางเข้าสู่ต าบลโคกสูง มี 3 เส้นทาง คือ 
1. จากเส้นทางสายนครพนม-สกลนคร จากปากทางเข้าต าบลมหาชัย ระยะทาง  

8กิโลเมตร 
2. จากตัวอ าเภอปลาปาก โดยทางหลวงจังหวัด ระยะทาง 10 กิโลเมตร  
3. จากอ าเภอโพนนาแก้ว ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร  

 2)การไฟฟูา 
การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือ

ไฟฟูาส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะ และขยายเขตไฟฟูาเพ่ือการเกษตร ยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุม
พ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการขยายเขตไฟฟูา และให้ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่
สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนต าบลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ
ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพื่อที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี  และวิธีการที่จะ
ด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  

3) การประปา 
การประปา ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  ไม่มีกิจการประปาแต่ละหมู่บ้านได้

บริหารจัดการเอง และทุกหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  
แต่จะมีปัญหาในช่วงฤดูแล้ง ประชาชนบางครัวเรือน ที่อยู่หัวไร่ปลายนาที่ห่างไกลจากแหล่งน้ า ได้รับความ
เดือนร้อน ไม่มีน้ าอุปโภค และเลี้ยงสัตว์ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงได้แก้ ไขปัญหาโดยการ
จัดส่งรถบรรทุกน้ าของทาง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง เข้าไปช่วยเหลือ และแก้ปัญหาได้ทันท่วงที 
ปัจจุบันปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ช่วงฤดูฝนเดือนช่วงเดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม มีฝนตกเป็นจ านวนมากพอดี
น้ าเต็มฝาย บึง  หนอง สระ พืชผลทางการเกษตรได้ผลดีอย่างมาก  โดยเฉพาะข้าว       

4)  โทรศัพท์ 
ปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  ไม่ มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจาก

ประชาชนนิยมใช้ โทรศัพท์ส่วนบุคคล แทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ตได้เช่น  โทรศัพท์มือถือ  ส าหรับสถานที่ราชการ  ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการ
ติดต่อสื่อสาร  ใช้อยู่ 
 5)  ระบบโลจิสติกส์ ( Logistics) หรือการขนส่ง(ไปรษณีย/์การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ  และ
ครุภัณฑ์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  มีที่ท าการไปรษณีย์ย่อย จ านวน  1  แห่ง ให้บริการ 
เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ –  เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์  
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-  มีหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านมีครบทั้ง  10หมู่บ้าน 

  -  มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี  ที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
  -  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่  แต่ก็มีบาง
รายการที่ยังขาดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้ส าหรับการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ในการด าเนินภารกิจบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนเท่านั้น  แต่หากประชาชนเดือดร้อน หรือหน่วยงานอื่นเดือนร้อน ก็สามารถมายืมใช้ได้ 

(6)  ระบบเศรษฐกิจ 
 1)  การเกษตร 

  พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
โดยมีกิจกรรมการเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่ ท านา  ท าสวน รองลงมา คือ ท าไร่เลี้ยงสัตว์รับจ้าง  

ต าบลโคกสูง อ าเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม  แหล่งตลาดทางการเกษตร 
เกษตรกรที่ปลูกอ้อยโรงงานน าผลผลิตไปขายท่ีโรงงานน้ าตาลในอ าเภอ กุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  

และอ าเภอ ค าชะอี  จังหวัด มุกดาหาร  เกษตรกรที่ปลูกมันส าปะหลังน าผลผลิตไปขายที่แหล่งรับซื้อใน
ต าบลนาแก้ว อ าเภอ โพนนาแก้ว จังหวัด สกลนคร  เกษตรกรที่ปลูกข้าวน าผลผลิตไปขายท่ีร้านรับซื้อ  
สหกรณ์การเกษตร และโรงสี ในอ าเภอ ปลาปาก อ าเภอนาแก อ าเภอเมือง  จังหวัดนครพนม และอ าเภอ
โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร เกษตรกรที่ท าสวนแคนตาลูป น าผลผลิตไปขายตามตลาดนัดชุมชน และ
พ่อค้ามารับซื้อถึงสวนของเกษตรกร เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์มีพ่อค้ามารับซื้อ หรือบางส่วนน าไปจ าหน่ายที่
ตลาดนัด   
 

2)การประมง 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงไม่มีการประมง  เป็นการจับปลาตามธรรมชาติใน
บริโภคในครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น  
 3)การปศุสัตว ์

การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยง
ในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่เป็ดโคสุกรกระบือเพ่ือจ าหน่ายและบริโภคเอง
ในครัวเรือน 
 4)การบริการ 

รีสอร์ท    จ านวน  ๒  แห่ง  
ร้านอาหาร/คาราโอเกะ  จ านวน  1 แห่ง   

 5)การท่องเที่ยว 
  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  ยังไม่มีสถานที่ท่องเที่ยว แต่มีวัด ที่ชาวบ้าน
นับถือ ทั้งยังมีประเพณีของคนในท้องถิ่น เช่น ประเพณี งานสงกรานต์  บุญผะเวดสันดร  และส่งเสริม
กิจกรรมของวัด 
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 6) อุตสาหกรรม 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม  แต่มีการประกอบโรงสี

ขนาดเล็ก   จ านวน15แห่ง 
7)การพาณิชยแ์ละกลุ่มอาชีพ 
ร้านค้าทั่วไป  จ านวน  95  แห่งดังนี้  

ที่ ล าดับ ประเภท จ านวน 
1 ปั๊มน้ ามันหลอด 4  แห่ง 
2 ปั้มน้ ามันหัวจ่าย 4  แห่ง 
3 ร้านค้าเบ็ดเตล็ด  39แห่ง 
4 ร้านรับซ่อมยานยนต์ 8    แห่ง 
5 โรงสีข้าว 10แห่ง 
6 ร้านค้าชุมชน 1แห่ง 
7 ร้านขายวัสดุการเรียน 1   แห่ง 
8 ร้านขายวัสดุก่อสร้าง 3  แห่ง 
9 ร้านถ่ายรูป 2    แห่ง 

10 ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟูา 1  แห่ง 
11 ตู้เติมเงินโทรศัพท์ 4  แห่ง 
12 ตู้ ATM 1  แห่ง 
13 ลานรับซื้อพืชผลทางการเกษตร 5  แห่ง 
14 ร้านอาหาร 4  แห่ง 

  - กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด  - กลุ่มเลี้ยงโคพ้ืนบ้าน  - กลุ่มท าขนม 
  - กลุ่มเลี้ยงโคขุน   - กลุ่มพัฒนาเกษตรกร  - กลุ่มเลี้ยงสัตว์ 
  - กลุ่มทอผ้าลายมุก  - กลุ่มเกษตรเพื่อผลผลิต  - กลุ่มผ้ามัดหมี่ 
  - กลุ่มปลูกมะเขือเทศ  - กลุ่มนาหญ้า   - กลุ่ม กพ .สม. 
  - กลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนบ้าน  - กลุ่มปลูกแตงโม   - กลุ่มแม่บ้าน 
  - กลุ่มเลี้ยงสุกร   - กลุ่มเย็บผ้า  - กลุ่มเพาะเห็ดนางฟูา 
  - กลุ่มทอผ้าไหม   - กลุ่มเลี้ยงปลา+เลี้ยงกบ   - กลุ่มจักรสาน  
  - กลุ่มผลิตภัณฑ์และแปรรูปอาหาร –  สหกรณ์กองทุนยางต าบลโคกสูง จ ากัด 

 8) แรงงาน 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ –  ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน 

ร้อยละ  ๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่า
ระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ –  ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้าง
ท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอก
พ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มี
การจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
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1)การนับถือศาสนา 
  ประชาชนในต าบลโคกสูงจะนับถือศาสนาพุทธ  และศาสนาคริสต์   โดยมีศาสนสถาน 
6แห่งวิหาร  1  แห่ง ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อศาสนสถาน 
สถานที่ตั้ง จ านวนพระสงฆ์ 

บ้าน หมู่ที่ พระ เณร ชี รวม 
1 วัดโพธิ์ชัยศรี  1 3 - - 3 
2 วัดดุษฎีคณิศรบวรศรัทธาราม  2 5 - - 5 
3 วัดบ้านสว่างส าราญ  3 8 - - 8 
4 วัดโพนสวรรค์  4 3 - - 3 
5 วัดโพนนิสัย  5 1 - - 1 
6 วัดสุพาเทพนิมิต  2 1 - - 1 
7 วัดสว่างวณาราม  7 1   1 
8 วัดอรุณศรีวนาราม  10 2   2 
9 โบสถ์คริสต์ (นักบุญเบาโล)  8 - - - - 

รวม     
 
2)ประเพณีและงานประจ าป ี

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีท าบุญเดือนสาม  ประมาณเดือน  กุมภาพันธ์ 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน  เมษายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม   

๓)ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทอ
เสื่อจากต้นกก  สานแหสานเปลจากไม้ไผ่ สานตะกร้าจากไม้ไผ่  
  ภาษาถิ่นประชาชนใช้ภาษาภูไท  ภาษาญ้อ  และภาษาโซ่ บางส่วน 

๔)สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในต าบลโคกสูงมีสินค้าพ้ืนเมืองและของฝากส่วนใหญ่จะเป็น ผ้าทอมือ หมู่ที่ 6 
หมู่ที่ 4 ขนมดอกจอก ทองม้วน หมู่ที่ 5  และไม้กวาดทางมะพร้าวของกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการในต าบล  
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(๗)ศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม 



 
 
 

๑)น้ าที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ า จากใต้ดิน ซึ่งจะต้องน ามาผ่าน
กระบวนการของระบบประปา  

๒)ปุาไม ้ ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
๓)ภูเขา 

ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง เป็นพ้ืนที่ราบ มีเนินเล็กน้อย แต่ไม่มีภูเขา 
 
4)  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงส่วนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูก เป็นที่นา
ไร่  สวน  ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามล าดับ และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน 
มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมข้ึน  
เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพื้นที่ของ
สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ 
 
      
    

************************************ 
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๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 



          

ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(1) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ. 2561-2580) 

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่าง  
แผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดย มีเปูาหมายใน
การพัฒนาประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและใน
ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้  
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการ 

ของภาครัฐเพ่ือให้ประเทศชาติสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี  
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะ
ท าให้ประเทศไทยมีความม่ันคงในเอกราชและอภิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายใน
และภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาค
บริการของประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
และพัฒนากลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศ เพ่ือยกระดับฐานรายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี เก่ง มีวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมี
ศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สามารถ “รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึง
บริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง  
  การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุล
ระหว่างการพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
รูปแบบ “ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        18 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ 
 
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
  มีเปูาหมายส าคัญในภาพรวมระยะ 20 ปี ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนคือ “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข” โดยเร่งเสริมสร้างความเข้มแข็งและความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ 
ตลอดถึงการปลูกจิตส านึกด้านความมั่นคงให้เกิดข้ึนในประชาชนทุกระดับ การพัฒนาระบบงานด้านการ
ข่าวให้มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลข่าวสารด้านความม่ันคงอย่างเป็นระบบ การพัฒนาปรับปรุงกลไกการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง และกลไกในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงให้มีเอกภาพ
ประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการ การด าเนินงานอย่างแท้จริง โดยปัญหาความม่ันคงเร่งด่วนที่จะต้อง
ด าเนินการแก้ไข ประกอบด้วยปัญหาความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหายาเสพติด ปัญหา
ความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ และปัญหาการทุจริตในระบบ
ราชการ 
 
2.  เป้าหมาย  

2.1  ประชาชน อยู่ดีกินดีมีความสุข 
2.2  บ้านเมืองมีความม่ันคง ในทุกมิติและทุกระดับ  
2.3  กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคงภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความพร้อม ใน

การปูองกันปัญหาความม่ันคง 
2.4  ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม 

ระหว่างประเทศ 
2.5  การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปประธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3.   ตัวช้ีวัด 

3.1 ความสุขของประชากรไทย 
3.2  ความมั่นคงปลอดภัย ของประเทศ 
3.3  ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
3.4บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ  
3.5  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

 
4.  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิด
ขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมืองให้สถาบันหลักมีความมั่นคงเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยั่งยืน ประชาชนอยู่ดีมี
สุขความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สินสังคมมีความเข้มแข็งสามัคคีปรองดองและ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
กัน พร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ  
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  4.1.1  การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็งมีความพร้อมใน
เรื่องความม่ันคงและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
  4.1.2การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 

4.1.3  การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุขมีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาลเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  

4.1.4  การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถปูองกันและขจัดสาเหตุของประเด็น  
ปัญหาความม่ันคงท่ีส าคัญ 

4.2  การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงและปัญหาเดิมท่ีมีเอาออกอย่างตรง
ประเด็นหมดไปอย่างรวดเร็วและปูองกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดข้ึนให้การบริหารจัดการและการพัฒนา
ประเทศในด้านด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกุญแจ
ส าคัญที่จะน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

4.2.1  การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน 
4.2.2การติดตามเฝูาระวังปูองกันและแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม่ 
4.2.3  การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4.2.4  การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.3  การพัฒนาศักยภาพของประเภทให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคงของชาติ  
4.3.1  การพัฒนาระบบข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้  

สามารถติดตามแจ้งเตือนระงับยับยั้งและปูองกันปัญหาและภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ
ประเมินสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องแม่นย าและทันเวลาโดยเสริมสร้างพัฒนาขีดความสามารถของระบบ
ข่าวกรองหน่วยงานข่าวกรองและประชาคมข่าวกรองในประเทศให้ทันสมัย  

4.3.2  การพัฒนาและผลิตพลังอ านาจแห่งชาติกองทัพและหน่วยงานความมั่นคงรวมทั้ง  
ภาครัฐและภาคประชาชนและรักษาอธิปไตยของประเทศไทยเศรษฐกิจกับภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบเพื่อให้
ทรัพยากรที่ส าคัญและจ าเป็นของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคงได้รับการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพให้
มีความพร้อมเพียงพอและเป็นรูปประธรรมทั้งคนคือยุทโธปกรณ์รวมทั้งระบบบริหารจัดการในการปูองกัน
ประเทศและการปูองกันภัยคุกคามทุกมิติเพ่ิมระดับความรุนแรง  

4.3.3การพัฒนาความพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามมีประสิทธิภาพ  
เพ่ือให้มีความพร้อมเผชิญกับสภาวะปกติภัยคุกคามทุกมิติทุกรูปแบบทุกระดับรวมทั้งภัยพิบัติและภัย
คุกคามรูปแบบต่างๆได้อย่างโดยพัฒนาปรับปรุงนโยบายและแนวทางระบบกลไกการบริหารจัดการ
ตลอดจนแผนการปฏิบัติเกี่ยวข้องทั้งปวงให้ชัดเจนภาพ  

4.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติองค์กรภาครัฐภาครัฐ
ความสงบสันติสุขความม่ันคงและความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติภูมิภาคและโลกอย่างยั่งยืนรวมทั้ง 
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศกับปัญหาร่วมกันได้ 

4.4.1 การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
4.4.2  การเสริมสร้างและด ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค 
4.4.3 การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้านภูมิภาคโลกรวมถึงองค์กรภาครัฐ  

ที่ไม่ใช่ภาครัฐ 
4.5  การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวมเพ่ือให้กลไกส าคัญต่างๆท างาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นรูปประธรรม 
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มีการใช้หลักธรรมาภิบาลและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพสามารถขจัดปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังเพ่ือความมั่นใจได้ว่าหน่วยงานรับผิดชอบทั้งหลักและรองพร้อม
รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 4.5.1  การพัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับการติดตามเฝูาระวังและแก้ไขปัญหาความมั่นคง องค์รวม
อย่างเป็นรูปประธรรม 
 4.5.2  การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศ ในมิติอ่ืนๆ  
 4.5.3  การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

ให้ความส าคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ทั้ง
ในภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการและการท่องเที่ยวโดยให้ประเทศสามารถยกระดับการผลิตทาง
การเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าให้สูงขึ้นขณะที่มีอุตสาหกรรมและบริการ เพลงอนาคตจะเป็นกลไกขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตรวมทั้งรักษาการเป็นจุดหมาย
ปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลกในขณะเดียวกันจ าเป็นต้องพัฒนาปัจจัยสนับสนุนต่างๆทั้งในส่วนของ
โครงสร้างพื้นฐาน ทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นท่ีมือและโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจเพื่อ
อ านวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการบุคลากรและเชื่อมโยง ประเพณีไทยกับ
ประชาคมโลกและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต 
 
2.  เปูาหมาย 
 2.1  ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

2.2  ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
 
3.  ตัวชี้วัด 

3.1  รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้ 
3.2 ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 
3.3  การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
3.4  ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 
4.  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 4.1  การเกษตรสร้างมูลค่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นส าคัญด้านการผลิตและการค้าสินค้า
เกษตร โดยพื้นฐานทางพืชเกษตรเขตร้อนและความหลากหลายทางชีวภาพสามารถพัฒนาต่อยอด
โครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิมคุณภาพสูงและขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ที่ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลผลิต ทั้งเชิงปริมาณและมูลค่าและความหลากหลายของสินค้า
ปกติเพ่ือรักษาฐานรายได้ 19 ผ่านอนาคตใหม่ท่ีสร้างรายได้สูงทั้งเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นเกษตรปลอดภัย
เกษตรชีวภาพเกษตรแปรรูปและเกษตรอัจฉริยะเพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้สูงข้ึน  

4.1.1 การเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  ส่งเสริมการน าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นและภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นของไทยมาเป็นผลิตภัณฑ์การเกษตร รวมทั้งสินค้าท่ีได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของไทยมาใช้ในการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร  
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4.1.2  เกษตรปลอดภัย สร้างความตระหนักแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคท่ัวโลกในเรื่อง 
ความส าคัญของมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารจงใจและวางโกรธให้เกษตรกรและ
ผู้ผลิตท าการผลิตสินค้าท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานและเข้าสู่ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพทางการ
เกษตรที่ได้รับการรับรองจากทางสถาบันความน่าเชื่อถือพร้อมทั้งให้ความรู้ เกษตรกรด้านกระบวนการผลิต
ตามมาตรฐานสากลเพ่ือการเลิกใช้สารเคมี ในภาคเกษตร โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรใน
การท าการเกษตรปลอดสารและเปลี่ยนผ่านไปสู่การท าการเกษตรอินทรีย์สนับสนุนกลไกทางการตลาดแก่
เกษตรกรที่ต้องการท าการเกษตรอินทรีย์การพัฒนาระบบการตรวจสอบรับรองคุณภาพและมาตรฐาน
สินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย รวมถึงระบบตรวจสอบย้อนหลัง ส าหรับตรวจสอบ พี่มาขอสินค้าในทุก
ขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

4.1.3  เกษตรชีวภาพ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของ 
ประเทศในการสร้างมูลค่าของภาคการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์และฐานทรัพยากรชีวภาพและความม่ันคง
ของประเทศท้ังด้านอาหารและสุขภาพ โดยเฉพาะสมุนไพรประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและส่งออก
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

4.1.4  เกษตรแปรรูป ปรับใช้นวัตกรรมที่ทันสมัยอยู่ตลอดรวมทั้งนวัตกรรมจากภูมิ 
ปัญญาในการ แปรรูปสร้างความแตกต่าง และเพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร รวมทั้งส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรคุณภาพสูงของไทยสู่ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ  

4.1.5  เกษตรอัจฉริยะ น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเป็นความอัจฉริยะเพ่ือ  
เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรในเชิงปริมาณสูงสุดพร้อมรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศการค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจน การสมดุล
พลังงานการน านวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการเกษตรใช้ความแม่นย าด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติและ
เซ็นเซอร์อัจฉริยะแปลงทั้งความชื้นและอุณหภูมิภายในฟาร์ม 

4.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต อุตสาหกรรมและบริการไทยต้องพร้อมรับมือ  
และสร้างโอกาสและความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่เป็นผลของการหล่อหลอม
เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีทางกายภาพเข้าด้วยกันทางเศรษฐกิจสังคมอย่างรวดเร็ว
เป็นวงกว้างทั้งระบบอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนประเทศไทยจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพื้นฐานโครงสร้าง
อุตสาหกรรมและบริการโดยช่างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตพ่ีขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศ
พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตบุคลากรท่ีมีทักษะและความรู้ความต้องการของตลาด 
สร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการที่เหมาะสมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอย่าง
ยั่งยืน  

4.2.1  อุตสาหกรรมชีวภาพ สร้างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือต่อ 
ยอดจากภาคเกษตรไทยและมุ่งสู่อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งพลังงานชีวมวลโดยการ
เพ่ิมสัดส่วนอุตสาหกรรมชีวภาพที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง ได้แก่ชีวเคมีภัณฑ์ วัสดุชีวภาพอาหารเสริม เวชส าอาง 
วัคซีน ชีวเภสัชภัณฑ์ และสารสกัดจากสมุนไพรการเพ่ิมการผลิตและส่งเสริมการใช้พลาสติกชีวภาพ แปลง
ของเหลือทิ้งจากเกษตรและอุตสาหกรรมให้เป็นสารเคมีและพลังงานชีวภาพที่มีมูลค่า โดยใช้ประโยชน์จาก
วัตถุชีวมวล ในการผลิตพลังงานไฟฟูาอย่างคุ้มค่าเพ่ือลดปัญหาโลกร้อน และสร้างรายได้แก่เกษตรกรที่มาก
ขึ้น การเน้นการวิจัยและพัฒนาและน าผลงานวิจัยมาใช้ในเชิงพาณิชย์มากข้ึน ตลอดจนให้ความส าคัญกับ
ระบบนวัตกรรมแบบเปิดเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ ได้เร็วขึ้น 
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4.2.2  อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร อาศัยความเชี่ยวชาญด้านบริการ 
การแพทย์ของไทยเพ่ือการอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องเพ่ือรองรับความต้องการใช้บริการสังคมผู้สูงอายุและ
ความต้องการการแพทย์ที่เพ่ิมข้ึนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือน าไปสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรม
และบริการการแพทย์โดยพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการการควบคุมการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์การผลิตอวัยวะเทียมการผลิตเวชภัณฑ์และครุภัณฑ์การแพทย์ การผลิต เภสัชภัณฑ์ซึ่งรวมถึงชีว
เภสัชภัณฑ์บริการเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีการแพทย์
ใหม่ๆเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับคนไทยเทคโนโลยี มาใช้บริการทางการแพทย์เพ่ือลดต้นทุนการ
รักษาพยาบาลยกระดับการให้บริการการแพทย์อย่างมีคุณภาพในระดับสากลความมั่นคงไทยกับระบบ
สาธารณสุขของไทยพรมทางเชื่อมอุตสาหกรรมทางการแพทย์และการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพเพ่ือเป็น
ศูนย์กลางการภาพและรักษาผู้ปุวยทางด้านร่างกายและจิตใจ 

4.2.3  อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ในการเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมและบริการ
ควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งเพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพของภาคเศรษฐกิจไทยทั้งระบบสร้างแบบฟอร์มส าหรับเศรษฐกิจในอนาคตและเพ่ิมคุณภาพ
ชีวิตให้กับประชาชนโดยการสร้างอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเป็นแรง
ขับเคลื่อนประเทศไทยและส่งเสริมการลงทุนระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนไทย และบริษัทชั้นน าของโลกใน
อุตสาหกรรมเหล่านี้ เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการวิจัยพัฒนา การสร้างความตระหนักและให้
ความรู้แก่ประชาชน และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ 4.2.4  อุตสาหกรรม
และบริการขนส่งและโลจิสติกส์ ใช้ต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยในการส่งเสริมการคมนาคม
ขนส่งและโลจิสติกส์ ให้เป็นฐานการผลิตของภูมิภาคเพ่ือการส่งออกสู่ตลาดโลก และศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวในภูมิภาค ลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์และเพ่ิมมูลค่าจากการเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์
ส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการที่เก่ียวข้องโดยการส่งเสริมการสร้างส่วนกลางด้านโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค
และเชื่อมโยงกับเครือข่ายโลจิสติกส์ของโลกหลักการการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมทั้งระบบไปสู่
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟูาอัจฉริยะส่งเสริมเทคโนโลยีพัฒนาอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังการส่งเสริม
การลงทุนที่มีการวิจัยพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเหมือนกันอวกาศเพ่ือรองรับการ
เติบโตของอุตสาหกรรมเลขบริการที่เก่ียวข้องบริการซ่อมบ ารุงอากาศยานและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
ยอดชิ้นส่วนยานอวกาศในที่สุด 

4.2.5  อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ  พัฒนาอุตสาหกรรมความม่ันคงของ 
ประเทศท่ีไทยมีศักยภาพเพ่ือลดการพึ่งพาจากต่างประเทศและพัฒนาต่อยอดมหกรรมส่งออกต่อไปโดยการ
ต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมความม่ันคงด้านต่างๆจากอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีความเข้มแข็งอยู่แล้ว
รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงทางด้านต่างๆ เทคโนโลยีด้าน
ความมั่นคงในเชิงพาณิชย์ตลอดจนพัฒนาบุคลากรทางด้านวิจัยและพัฒนาการออกแบบเพื่อรองรับการ
เติบโตของอุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ
ระบบเตือนภัยการเตรียมตัวรับภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมทางการส่งเสริมความม่ันคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ เทิร์นผลกระทบจากภัยคุกคามไซเบอร์ต่อเศรษฐกิจและสังคมและปกปูองอธิปไตยทางเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของชาติจากการท าธุรกิจดิจิตัล รวมทั้งผลิตอุปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทางการทหารไปพร้อมกับ
อุตสาหกรรมที่เป็นทางอุตสาหกรรมเก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
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4.3  สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว เป็นจุดหมายปลายทางท่ีส าคัญของการท่องเที่ยว  
ระดับโลกท่ีดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง มุ่งพัฒนาธุรกิจด้าน
การท่องเที่ยวให้มลค่าส่งเพ่ิมมากข้ึนด้วยอัตรารักและวัฒนธรรมไทยใช้ประโยชน์จากข้อมูลและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจ และความหลากหลายของการท่องเที่ยวสอดรับกับทิศทางและ
แนวโน้มของตลาดยุคใหม่โดยการสร้างและใช้ประโยชน์จากข้อมูลรวมทั้งกลุ่มการใช้ประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยวให้เอื้อต่อผลิตภัณฑ์ชุมชน และเศรษฐกิจต่อเนื่อง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้างแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดยค านึงถึงศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวพ านัก
ระยะยาวตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบนิเวศ และทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเติบโตของ
การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อกระจายโอกาสในการสร้างรายได้สู่ชุมชนและเมืองอย่างทั่วถึงและยั่งยืน และ
พัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทย กับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค เพื่อการเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว
อย่างประทับใจ เกาะลอยการท่องเที่ยวจนเกิดการท่องเที่ยวซ้ าและแนะน าต่อ   

4.3.1  ท่องเที่ยวธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ส่งเสริมธุรกิจการ 
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการสร้างและพัฒนาสินค้าและ
บริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความคิดสร้างสรรค์และทุนทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งการสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว ท าการตลาด และการบริหารจัดการสถานที่ที่มี
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม เพ่ือให้การท่องเที่ยวไทยมีเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ 
มีการคุ้มครองและปกปูองด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการปูองกันการลอกเลียนแบบ รวมถึงการผลักดัน
ให้เมืองประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและศิลปะได้รับการขึ้นทะเบียนการอนุรักษ์ และส่งเสริมให้ก้าวสู่เมืองที่
ได้รับการยอมรับในเวทีสากลโลก อันน าไปสู่การสร้างภาพลักษณ์และการจัดท าแผนพัฒนาเมืองและแหล่ง
ท่องเที่ยวที่โดดเด่นพร้อมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามฤดูกาลและตามศักยภาพของพ้ืนที่ท่องเที่ยววิถี
ชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตรการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยว วิถีพุทธ   เพ่ือให้
ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยววิถีพุทธของโลก 

4.3.2  การท่องเที่ยว เชิงธุรกิจ สร้างแรงจูงใจให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการ 
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจโดยส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางของการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติของโลก 
เนื่องจากไทยมีความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ที่เหมาะแก่การเดินทางเพ่ือประกอบธุรกิจและการท่องเที่ยว 
ทั้งยังมีความพร้อมด้านการบริการที่เป็นเอกลักษณ์ โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ระบบขนส่งระบบจิติทัล เพ่ือการติดต่อสื่อสารเพื่ออ านวยความสะดวกท้ังในการเดินทางเข้า
มาเพ่ือปรับ ประชุมและการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกันพร้อมทั้งส่งเสริมการขยายพื้นที่การจัด
ประชุมและนิทรรศการและการพักผ่อนระหว่างประชุมจากเมืองหลัก  สู่เมืองอ่ืนที่มีศักยภาพของไทย 
รวมถึงสร้างพ้ืนที่ หรือช่องทางการจัดแสดงผลงานรูปแบบต่างๆ ทั้งการจัดแสดงผลงานจริงและในรูปแบบ
เสมือนจริง รวมถึงการส่งเสริมให้มีการพักผ่อนระหว่างการประชุมเป็นการจงใจและต่อยอดการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่เน้นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
ตลอดจนการสนับสนุนการท่องเที่ยวรูปแบบอื่นท่ีไทยมีศักยภาพและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่
เพ่ือให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกัน 

4.3.3  ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงามและแพทย์แผนไทยผสานศาสตร์และความ 
ช านาญของการดูแลรักษาภูมิปัญญาไทยกับศิลป์และความละเอียดอ่อนในการให้บริการแบบไทยเพ่ือดึงดูด
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์โดยยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการ
เสริมความงามอยู่ตลาดระดับสูงโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดเป็นเอกลักษณ์  
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การให้บริการตามแบบความเป็นไทยที่โดนบินในระดับสากลพร้อมทั้งการสร้างความหลากหลายของ
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยวอื่นๆการ
ยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการด้านการแพทย์ทางเลือกโดยผสานองค์ความรู้จากเทคโนโลยีและวิทยาการ
สมัยใหม่เข้ากับโอนความรู้และภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทยผลิตบุคลากรด้านแพทย์แผนไทยและบริการเชิง
สุขภาพทักษะภาษาและได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพให้เพียงพอต่อทิศทางของการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพและการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางการตลาดของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ของไทย
ให้เป็นที่รับรู้ในระดับโลกรวมทั้งการส่งเสริมการจัดเที่ยวเชิงสุขภาพครบวงจรที่เชื่อมโยงกับการแพทย์แผน
ปัจจุบัน  

4.3.4  การท่องเที่ยวส าราญทางน้ าส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงส าราญ 
ทางทะเลและชายฝั่งและเป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมลุ่มน้ าที่มีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นเนื่องจากไทยมีจุดเด่น
ด้านแหล่งท่องเที่ยวทางเหนือที่สวยงามและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายที่สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวผ่านการชื่นชมธรรมชาติการเรียนการร้อยเรียงเรื่องราวประวัติศาสตร์วิถีชีวิตวัฒนธรรมไทย
ตามเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ าทั้งทางเรือส าราญและเรือยอร์ชตามชายฝั่งทะเลทั้งอันดามันและอ่าวไทยเกาะ
ที่สวยงามรวมทั้งการท่องเที่ยวตามแม่น้ าล าคลองน าไปสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวส าราญทางน้ าโดยการปรับ
บทบาทของท่าเรือในประเทศท่ีมีศักยภาพให้เป็นท่าเรือหลัก การมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภคของท่าเรือมารีน่า และท่าเทียบเรือให้ได้มาตรฐาน สากลรวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยวตามแม่น้ าล าคลองท่ีส าคัญและมีมาตรการก ากับดูแลความปลอดภัย
ในการเดินทางรวมถึงการส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเชื่อมโยงเส้นทาง
ท่องเที่ยวทางน้ าให้เชื่อมต่อกับการเดินทางทางบกและทางอากาศให้มีความสะดวกรวดเร็วรวมทั้งสร้างให้
เกิดเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวใหม่และการจัดท าระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวทาง น้ าน าเทคโนโลยี
มาใช้อ านวยความสะดวกในการด าเนินธุรกิจกับกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองที่มีประสิทธิภาพและพัฒนา
บุคลากรทุกท่านส่วน ให้มีความพร้อมรวมถึงการให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยค านึงถึงความยั่งยืนของพ้ืนที่การท่องเที่ยว 

4.3.5  ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาคใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในการเชื่อมโยง 
การท่องเที่ยวกับต่างประเทศเพ่ือขยายการท่องเที่ยวของไทยและภูมิภาคไปพร้อมกันผ่านการเชื่อมโยง
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์จากเมืองหลักสู่เมืองรองเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวไทย
กับอาเซียนและอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขงท้ังทางบกทางน้ าและทางอากาศโดยการจัดท าเส้นทางท่องเที่ยว
เชื่อมโยงระหว่างประเทศเช่นเส้นทางจุดร่วมทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เน้นการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงและส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้านโดยใช้ประโยชน์จากการพัฒนา
เส้นทางทางบกทางรางทางน้ าและทางอากาศระหว่างกันในภูมิภาคและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีที่จะท า
ให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนร่วมกันพร้อมทั้งการส่งเสริมการท าการตลาดร่วมกันในเส้นทางการท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ซึ่งรวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม
ท่องเที่ยวใหม่ในประเทศให้เหมาะสมกับศักยภาพและบริบทของแต่ละพ้ืนที่เพ่ือรองรับการเชื่อมโยง
เส้นทางการท่องเที่ยวกับต่างประเทศ และพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความปลอดภัยและได้
มาตรฐานรวมทั้งปูองกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวทั้งแหล่งท่องเที่ยวตาม
ธรรมชาติและทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมพร้อมทั้งการใช้ประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวให้เอื้อต่อ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมทั้งอุตสาหกรรมและบริการต่อเนื่องเพ่ือขยายโอกาสในการสร้างรายได้ ไปสู่เมืองและ  

 
    25 



4.4  โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมไทยเชื่อมโลกโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับประเทศไทยใน 
การก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียนและเป็นจุดเชื่อมต่อที่ส าคัญของภูมิภาคเอเชียของการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง โครงสร้างพื้นฐานจากครอบคลุมถึงโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคมพ้ืนที่ในเมืองรวมเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนในการ เคลื่อนย้ายสินค้าบริการเงินทุนบุคลากรและเชื่อมโยงประเทศ
ไทยกับประชาคมโลก 

 4.4.1  เชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมไร้รอยต่อเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมระดับภูมิภาค  
จากเอเชียตะวันออกเอเชียใต้อย่างไร้รอยต่อ โดยมีไทยเป็นจุดเชื่อมโยงหลักของการคมนาคมให้เป็น
ระเบียบเศรษฐกิจแห่งเอเชียเพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมการขนส่งการกระจายสินค้าการค้าการลงทุน
และการท่องเที่ยวกับการพัฒนาการเชื่อมโยงกับกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยการพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งทางบกทางน้ าและทางอากาศเพ่ือรองรับการขนส่งและโลจิสติกส์ ตลอด
ห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคโดยให้ความส าคัญกับการขนส่งทางน้ าและระบบรางมากขึ้น  

4.4.2  สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและ  
กระจายความเจริญสู่ภูมิภาคยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ปัญหาความม่ันคง
ชายแดน บริเวณชายแดนโดยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีความพร้อมทั้งโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จะท าให้ไทยเป็นศูนย์กลางทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
และนวัตกรรม พัฒนาเมืองและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจตะวันตก เพื่อเชื่อมต่อ
กับการพัฒนาภาคตะวันออก และภาคอ่ืนๆ ตลอดจนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ทั้งทางด้านการค้า การ
ลงทุน และการท่องเที่ยว โดยค านึงถึงจุดเด่นของแต่ละพ้ืนที่และการเสริมซึ่งกันและกัน กับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านพร้อมทั้งการจัดผังเมืองระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการการอ านวย
ความสะดวกทางการค้าการลงทุนทั้งในด้านข้อมูลแรงงานและกฎระเบียบต่างๆรวมทั้งมีมาตรการสนับสนุน
ให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการ โดยตระหนักถึงความยั่งยืน 

 4.4.3  เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจเข้ากลุ่มทางเศรษฐกิจและนวัตกรรมแห่งใหม่ในส่วน  
ภูมิภาคคู่ขนานกับการเติบโตของกรุงเทพฯและปริมณฑลโดยยกระดับจังหวัดส าคัญของไทยส่งเสริมการ
พัฒนาในเชิงพ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองเล่นสร้างเมืองเศรษฐกิจเฉพาะด้านเพื่อ
ส่งเสริมการสร้างคัตเตอร์ของเกษตร อุตสาหกรรมและบริการภายใต้ระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อการสร้าง
นวัตกรรมซึ่งมีมหาวิทยาลัยแต่ละภูมิภาคสถาบันการศึกษาท้องถิ่นและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเป็นแรง
ขับเคลื่อนการยกระดับจังหวัดส าคัญเป็นเมืองเศรษฐกิจประจ าภาค เพ่ือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในแต่ละ
ภาค ที่เชื่อมต่อกันเมืองเศรษฐกิจอื่นและเศรษฐกิจประเทศเพ่ือนบ้านและกระจายการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่
ภาคต่างๆของไทย 

 4.4.4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ สนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศใน 
การร่วมสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมจากภาคเอกชน มหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยหรือมหาวิทยาลัยชั้น
น าของลูกเพ่ือสร้างและถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐานและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ได้จริงตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทั้งในภาครัฐและเอกชนพร้อมทั้งการสร้างระเบียบทางด่วน
ดิจิตอลและเสริมสร้างความรู้และโอกาสในการเข้าถึงโครงข่ายบอร์ดแบนหลากหลายรูปแบบตามความ
เหมาะสมของ พื้นที่โดยมีรูปแบบการเชื่อมโยงดันมีก่ีท่อนที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับสากลทั้งภาครัฐ
และเอกชนรวมถึงการวางกรอบในการจัดการทรัพยากรคลื่นความถี่ให้เพียงพอรองรับบริการที่มีคุณภาพใน
ราคาที่ประชาชนทั่วไปเขาถึงได้มีการสนับสนุนธุรกิจแบบแพลตฟอร์มที่ท าให้เกิดการสร้างงานบริการใน  
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โลกดิจิตอลใหม่ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของงานบริการและบริหารของภาครัฐและเอกชน และสร้างความ
มั่นคงในการเชื่อมโยงเครือข่ายดิจิตัลเชื่อมต่อกับโลกและการสนับสนุนและเร่งรัดการน าวิทยาศาสตร์ข้อมูล
ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์การออกแบบที่ค านึงถึงเธอใช้เป็นศูนย์กลางมาใช้ในภาคการผลิตและบริการ
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันในรูปแบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล
หลากหลายแหล่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเพ่ิมศักยภาพคนในสังคมด้วยการเข้าถึงความรู้เครื่องมือบน
พ้ืนฐานของธรรมาภิบาลข้อมูลมันก็คุมความปลอดภัย Cyber ความมีจริยธรรมการไม่ละเมิดสิทธิส่วน
บุคคลรวมถึงการเสริมสร้างความม่ันคงด้านพลังงานโดยการจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
พลังงาน 

4.4.5  รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาคข้อสอบนโยบายการเงินใน 
การคลังที่ยืดหยุ่นพร้อมรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจจากปัจจัยภายในและภายนอกพัฒนานโยบายให้
สอดคล้องกลับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกในการด าเนินธุรกิจในอนาคตเพ่ือให้เศรษฐกิจ
ไทยเสถียรภาพส าหรับการด าเนินและลงทุนทางธุรกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนของไทยกลับต่างประเทศ
เพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็นชาติการค้าในอนาคตสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างสมดุลโดยการ
สร้างภูมิคุ้มกันให้เศรษฐกิจไทยท ากวางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
และการเงินชุมชนขยายความร่วมมือทางการค้าลงทุนเพ่ือเปิดตลาดใหม่ที่มีศักยภาพร่วมมือกันในการ
พัฒนาตลาดการแข่งขันการค้าอย่างครบวงจรพร้อมทั้งการรักษาความลับทางการคลังเพื่อสนับสนุนการ
เติบโตของเศรษฐกิจอย่างม่ันคงและยั่งยืน  

4.5  พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ไม่ว่า
จะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่กลางเล็กวิสาหกิจเริ่มต้นวิสาหกิจชุมชนหรือวิสาหกิจเพ่ือสังคมรวมทั้ง
เกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการความสามารถใน
การแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจนใน 3 ด้านคือนวัตกรรมในการสร้างโมเดลธุรกิจนวัตกรรมในเชิงสินค้า
และบริการและนวัตกรรมในเชิงกระบวนการผลิตและบริการพร้อมถามเป็นนักการค้าที่เข้มแข็งที่จะน าไปสู่
การสนับสนุนการเป็นชาติการค้ามีความสามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศเป็น
ผู้ประกอบการที่ผลิตเก่งขายเก่งหรือซื้อเป็นขายเป็นบริการเป็นเลิศสามารถขยายการค้าและการลงทุนไป
ต่างประเทศรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีธรรมาภิบาล 

4.5.1  สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการที่มีความสามารถใน  
การสร้างและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดกระบวนการผลิตและบริการการจัดการและการตลาด
สามารถบริหารจัดการธุรกิจและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสโดยการสร้างและพัฒนาทักษะ
องค์ความรู้รอบด้านที่จ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจในยุคใหม่ท่ีมีการแข่งขันสูงรวมทั้งทักษะในการวิเคราะห์
และใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อวางแผนธุรกิจและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจได้ไปพร้อมกับ
การวางรากฐานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีทักษะในจิตวิญญาณในการ
ประกอบการ 

4.5.2  สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินของ  
ผู้ประกอบการโดยจัดหาแหล่งเงินทุนและสนับสนุนให้มีช่องทางทางการเงินที่หลากหลายและน่าเชื่อถือ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง เพื่อตอบสนองความต้องการที่เหมาะสมกับแต่
ละกลุ่มทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินด้วยต้นทุนที่เหมาะสมโดยน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการพัฒนาระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินในรูปแบบต่างๆ
เพ่ือใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจในการขอสินเชื่อของผู้ประกอบการและการมีระบบการ  

       27 



ประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิตและระบบการรู้จักลูกค้าท่ีสะดวกมากขึ้นโดยใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ทางด้านการเงินและที่ไม่ใช่การเงินการเป็นข้อมูลบ่งชี้สถานะและประวัติด้านเครดิต ประกอบการพิจารณา
ของสถาบันการเงินตลาดทุน 
  4.5.3  สร้างโอกาสเข้าถึงตลาดสนับสนุนและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่
ตลาดทั้งในทั้งในและต่างประเทศ ตาม ระดับศักยภาพการประกอบการโดยการสนับสนุนผู้ประกอบการให้
มีอัตลักษณ์และแบรนด์ที่เด่นชัดรวมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าคุณภาพและมีความแตกต่างเพ่ือส่งเสริม
การเข้าถึงตลาดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดต่างประเทศรวมทั้งแพลตฟอร์ม ในการแสดง ผลงานของ
ธุรกิจสร้างสรรค์การให้ความส าคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดน าที่ค านึงถึงความต้องการของตลาดโดยเฉพาะ
ตลาดที่มีมูลค่าสูงการสนับสนุนช่องทางการตลาดและการช าระเงินรูปแบบใหม่ออนไลน์ แอพพลิเคชั่น และ
ช่องทางใหม่รองรับไลฟ์สไตล์ Lifestyle ของคนในอนาคตสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึง
ตลาดกระทิงจัดจ้างภาครัฐได้มากข้ึนการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าท่ีมีมาตรฐานในทุกภูมิภาคของไทย และ
พัฒนานวัตกรรมการกระจายสินค้าโดยการพัฒนากระบวนการให้ทันสมัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและธุรกิจในอนาคต  
  4.5.4  สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล อนาคตของโลกไร้พรมแดนคือการแข่งขันบนฐานข้อมูล 
จึงต้องสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเป็นข้อมูลที่ทันสมัย เพ่ือการ
วางแผนธุรกิจโดยการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือต่อยอดพัฒนาธุรกิจเดิม และสร้างธุรกิจใหม่การสร้างและ
พัฒนาศูนย์ ผู้ประกอบการเพ่ือเป็นช่องทางหลักในการให้ข้อมูลและค าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการและเป็น
แหล่งรวมที่ปรึกษาทางธุรกิจการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐให้มีมาตรฐานเดียวกันรวมถึงฐานข้อมูลความรู้วิจัยและนวัตกรรม โดยเป็นข้อมูลที่มีความทันสมัย
และต่อเนื่องเพ่ือประโยชน์ในการสืบค้นต่อยอดในทุกๆด้านและก าหนดนโยบายการพัฒนาผู้ประกอบการ
สนับสนุนการสร้างและพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง ทั้งในด้านการผลิตการบริหารจัดการการตลาดที่
ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันในการวางแผนธุรกิจในอนาคตเพ่ือลดต้นทุนและเป็น
แหล่งแลกเปลี่ยนนวัตกรรมและเชื่อมต่อธุรกิจระหว่างกันอีกทางหนึ่ง 
  4.5.5 ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐในการพัฒนาและบูรณาการกลไก
ภาครัฐเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนโดย
เน้นประเด็นการเริ่มต้นธุรกิจการขออนุญาตต่างๆการจดทะเบียนทรัพย์สินกระบวนการขอและได้รับสินเชื่อ
การคุ้มครองผู้ลงทุนการช าระภาษีและการค้าระหว่างประเทศรวมทั้งการพัฒนาระบบคุณภาพของชาติทั้ง
ระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระบบมาตรวิทยาระบบทดสอบและระบบรับรองคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ
รองรับภาคการผลิตและบริการรวมทั้งการสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐานเช่นศูนย์ทดสอบ
กลางส าหรับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมและศูนย์ตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการใน
ระดับสากลโดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการด าเนินการมากขึ้นพร้อมทั้งการสร้างระบบและศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการให้มีความเป็นอัจฉริยะโดยบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิชาการและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และให้ค าปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของภาคเทคโนโลยีชั้นสูงให้มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและส่งเสริมไม่
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการท าธุรกิจอย่างเก้ือหนุนกัน  
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศสู่เปูาหมายการเป็นประเทศ
ที่พัฒนาแล้วที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก 20 ปีข้างหน้า ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการ
วางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยจ าเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและ  
ยกระดับคนในทุกมิติทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนา  
ประเภทไปข้างหน้าได้ยังเป็นศักยภาพคนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจสติปัญญาพัฒนาการ
ที่ดีรอบด้านและมีสุขภาพท่ีดีในทุกช่วงวัยรุ่นชอบต่อสังคมและอดออมอารีย์รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมือง
ที่ดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษา
ที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาดูการเป็นคนไทยทักษะสูง ที่มี
ทักษะสูงเป็นนวัตกรนักคิดผู้ประกอบการเกษตรกรยุคใหม่โดยสมาชิกตามความถนัดของตน   
 
2.  เปูาหมาย 
 2.1  คนไทยเป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 2.2   สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
3.  ตัวชี้วัด 
 3.1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 

3.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.3  การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 

4.  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 4.1   การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม

วัฒนธรรมที่พึงประสงค์โดยบูรณาการร่วมระหว่าง ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษาและสื่อ” ในการ
หล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น วิถี การด าเนินชีวิต 

4.1.1 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัวโดยตรงโดยส่งเสริม 
ให้ครอบครัวมีความอบอุ่นด าเนินชีวิตโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มัธยัสถ์ อดออมซื่อสัตย์แนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะดังกล่าวรวมทั้งการพัฒนาพ่อแม่เป็น
แบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิต   
  4.1.2  การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์มีวินัยคุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ
เข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้
เอ้ือต่อการมีคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสารวมทั้งการรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม   
  4.1.3  การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา เพ่ือเผยแพร่หลักค าสอนที่ดีงาม
ให้แก่ประชาชนโดยพัฒนาผู้เผยแพร่ศาสนาให้ประพฤติปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างตามค าสอนที่ถูกต้องของแต่
ละศาสนารวมทั้งมีการเผยแพร่หลักธรรมค าสอนทางศาสนาที่สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตที่เข้าใจง่ายและ
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  
  4.1.4  การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานโดยการพัฒนาผู้น าชุมชน
ให้เป็นต้นแบบของการมีคุณธรรมจริยธรรมการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการจัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน์การจัดระเบียบสังคมและการน าเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมรวมถึงการ
ลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  
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  4.1.5  การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจธุรกิจมีการบริหาร
จัดการอย่างมีธรรมาภิบาลพัฒนาสร้างความรู้รับผิดชอบต่อสังคมของคนทุกคนในโอกาสทางพนักงานและ
ลูกค้าปรับเปลี่ยนทัศนคติการค านวณผลตอบแทนให้ค านึงถึงสังคมส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือตอบแทน  
สังคมรวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการประกอบธุรกิจเพ่ือสังคม 
  4.1.6  การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม
โดยส่งเสริมให้และสื่อสารมวลชนปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่ออย่างเคร่งครัดการจัดเวลาและพ้ืนที่
ออกอากาศให้แก่สื่อสร้างสรรค์ในช่วงเวลาที่มีผู้ชมมากท่ีสุดรวมทั้งการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และ
เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์น าเสนอตัวอย่างของการมีคุณธรรมจริยธรรมและการมีจิต
สาธารณะเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

4.1.7  การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมโดยสร้าง 
ความตระหนักให้ประชาชนรู้จักหน้าที่ของตนเองการตรงต่อเวลาการยอมรับความหลากหลายเห็นคุณค่า
และความส าคัญในการประกอบสัมมาอาชีพ หรือมีงานท าเน้นการพ่ึงพาตนเองและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและต่อผู้อื่นเป็นพลเมืองที่ดีมีวัฒนธรรมการท างานเพ่ือส่วนรวมสนับสนุนส่งเสริมเปูาหมายของ
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 

4.2  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตมุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัยตั้งแต่ 
ช่วงการตั้งครรภ์ปฐมวัยวัยเด็กวัยรุ่นวัยเรียนวัยผู้ใหญ่วัยแรงงานและวัยผู้สูงอายุเพ่ือสร้างทรัพยากรมนุษย์ท่ี
มีศักยภาพมีทักษะความรู้เป็นคนดีมีวินัยเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัยมีความรอบรู้ทางการเงินมี
ความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
  4.2.1  ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัยเน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์
ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่การส่งเสริมให้สารอาหาร ที่จ าเป็นต่อสมองเด็กและให้มีการลงทุนเพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี
พัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน 
  4.2.2  ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดีมีวินัยพัฒนาทักษะความสามารถการ
เรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่างๆมีความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถ
ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนมีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีและได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถความถนัดและความ
สนใจรวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโรคการท างานรวมถึงทักษะ
อาชีพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
  4.2.3   ช่วงวัยแรงงานยกระดับศักยภาพทักษะและสมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน วิธีการท างานตามหลักการท า
ที่มีคุณค่าเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ภาพเพ่ิมให้กับประเทศมีวัฒนธรรมการท างานท่ีพึงประสงค์มีความรู้ความ
เข้าใจการเงินเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัวมีการวางแผนเล่นการออมการ
รับผิดชอบของพ่อครัวการพัฒนาระบบการเรียนรู้การอ านวยความสะดวกด้านความรู้เพ่ือพัฒนาความรู้
แรงงานฝีมือ ความช านาญพิเศษการเป็นผู้ประกอบการใหม่  
  4.2.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศส่งเสริมให้มี
การท างานหลังเกษียณผ่านการเสริมทักษะการด ารงชีวิตทักษะอาชีพในการหารายได้งานท าที่เหมาะสมกับ  
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ศักยภาพมีการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือสุขภาพการปูองกันโรคให้แก่ผู้สูงอายุพร้อมกับจัดสภาพแวดล้อมให้
เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจ าเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต การมี
ส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสังคม  

4.3  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้น 
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝุเรียนรู้ตลอดเวลามีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่การเปลี่ยน
บทบาทครูการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตการ
สร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท รับผิดชอบในการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาค
เอเชียอาคเนย์และประชาคมโลกการวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้  โดยใช้ ดิจิตอล platform ในการ
สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 

 4.3.1  การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับ  
ศตวรรษท่ี 21 โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
อุดมศึกษาที่ไม่มีการใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการอาทิ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
การตั้งค าถามความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และการคิดเพ่ือ
หาทางแก้ไขปัญหาความรู้และทักษะทางศิลปะและความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลในการ
หาความสัมพันธ์การพัฒนาระบบการเรียนเชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติมีการสะท้อนความคิด
ทบทวนไตร่ตรองการสร้างผู้เรียนให้สามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้ฉลองทักษะการเรียนรู้และความคิด
สร้างสรรคท์ี่ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างรายได้หลายช่องทางรวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและ
ทักษะชีวิต 

4.3.2  การเปลี่ยนโฉมบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่โดยปรับบทบาทจากครูสอน 
เป็นโค้ช หรือ “ผู้อ านวยการเรียนรู้”  ท าหน้าที่กระตุ้นสร้าง แรงบันดาลใจแนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัด
ระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็น
นักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและพัฒนาครู ตั้งแต่
การดึงดูด คัดสรรผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ
ครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือนเส้นทางสายอาชีพการสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่าย
พัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันรวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการสอนมาเป็น
ผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ   
   4.3.3  เพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท
มาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับจากโครงสร้างการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อ
ผลลัพธ์และให้เอ้ือต่อการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาคทั่วถึงและใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   4.3.4  การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเน้นการจัดระบบการศึกษา
และระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงผ่านการพัฒนากลไกต่างๆอาทิ การพัฒนาออนไลน์
ระบบเปิดการพัฒนาระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการรู้ดิจิทัล การมีระบบเทียบโอนประสบการณ์ระบบ
ธนาคารหน่วยกิตมาตรการจูงใจให้คนเข้าสู่การยกระดับทักษะการให้ประธานหลักการเพิ่มผลิตแรงงานผ่าน
การพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
   4.3.5  การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ
และการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก บนพื้นฐานของความ
เข้าใจลุ่มลึกในประวัติศาสตร์ประเพณี วัฒนธรรมในพัฒนาการประเทศเพ่ือนบ้านเพิ่มการรับรู้ ของคนไทย  
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ด้านพหุวัฒนธรรม การเห็นคุณค่าและมีความอดกลั้นต่อความแตกต่างของความเชื่อความคิดวิถีชีวิต
ความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือนบ้านการแลกเปลี่ยนเด็กและเยาวชนและนักเรียนการฝังตัวและการ
ท างานระยะสั้นในประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 
  4.3.6  การวางพื้นฐานระบบรองรับ การเรียนรู้โดยใช้ดิจิตอลแพลตฟอร์ม โดยเน้นการ
พัฒนาทักษะดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรู้องค์ความรู้ใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับคุณค่าของครูไปพร้อม
กันพัฒนาสื่อการเรียน รู้ ที่มีคุณภาพท่ีประชาชนมาเข้าถึงทรัพยากรและใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้
สมัยใหม่ 
  4.3.7  การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติโดยการ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะสาขาสู่ระดับ
นานาชาติในการให้บริการทางการศึกษาวิชาการและการพัฒนาสมรรถนะแรงงานคู่กับการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการและการรีบเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือสร้างความ
แข็งแกร่งทางวิชาการเป็นศูนย์ฝึกอบรมเลขศูนย์ถ่ายทอดสมรรถนะในระดับภูมิภาค  
 4.4  การตระหนักถึงพหุปัญญา ของมนุษย์ที่หลากหลายอาทิภาษาตรรกะ และคณิตศาสตร์ด้าน
ทัศนและนิติดนตรีและการเคลื่อนไหวของร่างกายการจัดการตนเองมนุษยสัมพันธ์รวมถึงผู้มีความสามารถ
อันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งการพัฒนาในนะคะเป็นผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภทการ
สร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนพื้นฐานของพหุปัญญา  
  4.4.1 การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัวระบบสถานศึกษาสภาพแวดล้อม
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ระดับปฐมวัยเพื่อการเพ่ือสร้างเด็กและเยาวชนไทย มีการพัฒนาที่สมดุลทางเลือกในการใช้
ศักยภาพพหุปัญญาชีวิตเกิดอาชีพบนฐานพหุปัญญาที่สังคมยอมรับความส าคัญ  
  4.4.2  การสร้างเส้นทางอาชีพสภาพแวดล้อมการท าและระบบสนับสนุนที่เหมาะสม
อุณหภูมิความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่างๆโดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานเครื่องมือการท างานที่เหมาะสม 
การสร้างระบบเชื่อมโยงเครือข่ายดีใจกับศูนย์ความเป็นเลิศท่ีมีอยู่ในปัจจุบันรูปแบบการร่วมมือการมีกลไก
การท าในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มคนหลายสาขาวิชารวมน้ าใจเลยนะเทคโนโลยีให้สามารถต่อยอด
งานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศการสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อกับสถาบันวิจัยมีทั่วโลก
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยความสามารถสูงของไทย 
  4.4.3  การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้
มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศท้ังในรูปแบบการท างานชั่วคราวและถาวรตาม
ความเหมาะสมของเปูาหมายการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาต่างๆรวมถึงผู้มีความสามารถศักยภาพสูง
ด้านต่างๆลูกหลานชาวต่างชาติที่ก าเนิดในประเทศไทยที่มีความสามารถพิเศษและการรับเด็กและเยาวชนที่
มีความสามารถพิเศษจากทั่วโลกและผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพมีทักษะสูงในสาขาต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาประเทศควบคู่กับการรักษาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทั้งคนไทยหรือคนต่างชาติที่
ก าเนิดในประเทศไทยได้แสดงศักยภาพและใช้ความสามารถในการท า ประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่
ประเทศ 
 4.5  การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกายใจปัญญาและสังคมมุ่งเน้นการ
เสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ในทุกรูปแบบพี่น าไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดี
ได้ด้วยตนเองพร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีที่เหมาะสม  

4.5 .1  การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาองค์ความรู้และการสื่อสารด้านสุข  
ภาวะที่ถูกต้องเชื่อถือได้ให้แก่ประชาชนพร้อมทั้งเฝูาระวังและจัดการกับความรู้ ด้านสุขภาวะที่ไม่ถูกต้อง  
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จนเกิดเป็นทักษะทางปัญญาและสังคมท่ีเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองของประชาชน  
4.5.2  การปูองกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะโดยผลักดันการสร้าง 

เสริมสุขภาวะในทุกนโยบายที่ให้เงินงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน
เพ่ือลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย  
  4 .5.3  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพท่ีดีโดยส่งเสริมให้มีการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและเพ่ือต่อการมีกิจกรรมส าคัญยกระดับสุขภาวะของ
สังคมจัดท ามาตรฐานทางการเงินการคลังที่สนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุขภาพสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยในการเสริมการมีสุขภาพรวมทั้งก าหนดให้มีการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพโดยชุมชนและภาคประชาชน 
  4.5.4  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดีโดยน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างความเป็นเลิศทางด้านบริการทางการแพทย์และ
สุขภาพแบบครบวงจรและทันสมัย ไปถึงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในการให้ค าปรึกษาวินิจฉัยและ
พยากรณ์การเกิดโรคล่วงหน้า 

4.5.5  การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในพ้ืนที่โดยให้ชุมชนเป็น 
แหล่งบ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีของประชาชนการจัดการความรู้ด้านสุขภาพท่ีเป็นประโยชน์และ
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างสุขภาพที่พึงประสงค์ระหว่างกันโดยรัฐจะท าหน้าที่เป็นผู้
อ านวยความสะดวกท่ีส าคัญในการอ านวยความสะดวกให้ชุมชนสามารถสร้างการมีสุขภาพสุขภาวะของ
ตนเองได้ 
 4.6  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์การ
สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวทายการส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและ
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียนและการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
  4.6.1  การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยโดยส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพมี
พัฒนาการสมวัยพัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู้การท างานในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพของประชากร
แต่ละช่วงวัย  
  4.6.2  การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างบรรทัดฐานในสังคม
การสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทั้ง 3 ของประชาชนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
อนาคต 
  4.6.3  การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียนโดยวัฒนธรรมที่ปลูกฝังให้ดูเพิ่มพูน
ทักษะการเรียนรู้ชีวิตและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่ครอบครัวลักษณะการจัดกิจกรรมสาธารณะ
ให้เป็นศูนย์รวมแห่งการถ่ายทอดและได้เปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน  
  4.6.4  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยงและ
บูรณาการข้อมูลด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศที่เก่ียวกับการศึกษาการพัฒนาตนเองสุขภาพ
และการพัฒนา ได้ตลอดช่วงชีวิตเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของการด าเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามพันธกิจของแต่ละกระทรวงให้มีความเข้มแข็งและตอบโจทย์ประเทศเป็นฐานข้อมูลการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 4.7  การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศโดยส่งเสริม  
การใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร
และมีคุณภาพมาตรฐานการสร้างวินัยรักกีฬาและมีน้ าใจเป็นนักกีฬาและการใช้กีฬาและนันทนาการในการ
พัฒนาจิตใจสร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาทักษะ
ด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพและระดับนานาชาติในการคลังเพื่อรองรับอุตสาหกรรมกีฬา  
  4.7.1  การส่งเสริมการออกก าลังกายและกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิตโดยส่งเสริม
ให้เด็กเยาวชนประชาชนทั่วไปบุคคลกลุ่มพิเศษและผู้ด้อยโอกาสมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการ
ออกก าลังกายการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเล่นกีฬาบางชนิดที่มีความจ าเป็นต่อทักษะในการด ารงชีวิต
รวมทั้งการมีอิสระในการประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดและความสนจะสนใจเฉพาะบุคคล
และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีชีวิตเพ่ือพัฒนาจิตใจสร้างความสัมพันธ์อันดีจิตวิญญาณและการเป็น
พลเมืองด ี
  4.7.2  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกายกีฬาและนันทนาการ
โดยเน้นการจัดกิจกรรมกีฬาสร้างโอกาสและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่องการ
ปลูกฝังให้มีคุณธรรมของความเป็นนักกีฬา คงความเป็นนักกีฬามีระเบียบวินัยรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและรู้จักการ
ขอโทษรวมถึงการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกทาง
กีฬาและนันทนาการที่มีคุณภาพและมาตรฐานและเหมาะสม กับประชาชน ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย  
  4.7.3  การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพโดยการสร้างและพัฒนาชาติการเป็น
นักกีฬาที่มีความสามารถสร้างพื้นที่และโอกาสในการแข่งขันและแสดงศักยภาพด้านกีฬานันทนาการและ
วิทยาศาสตร์การกีฬาการส่งเสริมการจัดกีฬาระดับนานาชาติและสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอด
ความส าเร็จจากความเป็นเลิศสู่การประกอบอาชีพและมีเส้นทางอาชีพที่มั่นคงควบคู่กับการส่งเสริมและ
ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านกีฬานันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาการจัดหาความรู้
และพัฒนาระบบฐานข้อมูล  
  4.7.4 การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมกีฬาโดยมุ่งเน้นและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการทั้งครูและผู้สอนกีฬาผู้ตัดสิน
กีฬานักวิทยาศาสตร์การกีฬากีฬาอาสาสมัครกีฬาตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ต่างๆอย่างเป็นระบบและมี
มาตรฐานสามารถถ่ายทอดความรู้ให้เด็กเยาวชนประชาชนทั่วไปบุคคลกลุ่มพิเศษและผู้ด้อยโอกาสได้อย่าง
ถูกต้อง 
 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ปัญหาความเหลื่อมล้ าจะเป็นหนึ่งความท้าทาย ที่ส าคัญในการพัฒนาและยกระดับประเทศให้
สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนได้บรรลุเปูาหมายของการเป็นประเทศท่ีมีรายได้สูงในอีก 20 ปีข้างหน้าทั้งนี้
ถึงแม้ว่าทศวรรษท่ีผ่านมาประเทศไทยประสบความส าเร็จในการพัฒนาประเทศให้ก้าวออกจากภาวะความ
ยากจนในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและการสร้างความเป็นธรรมน าว่ายังประสบปัญหาท้าทายใน LINE 
นิดปีโดยการกระจายทรัพยากรและความม่ังคั่งในสังคมยังคงมีการกระจุกตัวอยู่ไหมการกระจายโอกาสใน
การพัฒนายังไม่ทั่วถึงรวมทั้งโอกาสการถือครองที่ดินและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้แหล่งทุน
บริการทางสังคมและกระบวนการยุติธรรมที่มีคุณภาพยังมีความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มประชากรโดยเฉพาะ
ในภาคเกษตรและชนบทซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านอ่ืนๆที่เก่ียวข้องทั้งในส่วนของภาวะหนี้สินการอพยพ
แรงงานเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการกระจุกตัวในเมืองใหญ่ไม่ก่ีหมื่นท าให้  
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เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของครอบครัวและส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความม่ันคง
ของประเทศในระยะยาวและอาจมีความรุนแรงมากขึ้นในสภาวะของการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ใน
อนาคตอันใกล้  

การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการตอบโจทย์การสร้างความเป็นธรรมและความเหลื่อมล้ า
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพ่ือให้การเติบโตของประเทศการก าหนดให้ภาคครัวเรือนเป็น
กลุ่มเปูาหมายของการปรับโครงสร้างและพฤติกรรมและการกระจายศูนย์กลาง ความเจริญเพื่อให้เกิดการ
สร้างงานในพ้ืนที่เพ่ือพลิกฟ้ืนโครงสร้างทางสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและช่วยลดความเสี่ยงต่อ
เสถียรภาพทาง 

เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนอกจาก
พลังงานทางสังคมท่ีประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆทางภาคเอกชนประชาสังคมชุมชนท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศในรูปแบบของประชารัฐซึ่งจะช่วยให้เกิดการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า เพียงยืนรวมทั้ง
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง  
 
2.  เปูาหมาย 
 2.1  สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
 2.2  กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็น
ก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
 2.3  ขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการ ในการพัฒนาตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือ
สร้างสังคมคุณภาพ 
 
3 ตัวชี้วัด 
 3.1 ความแตกต่างของรายได้ และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร  

3.2  ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน 
3 .3  ความ ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดใน การเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลย ี
3.4 คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ 

4.  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
4.1  การลดความเหลื่อมล้ าสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

  4.1.1  ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานรากพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพของ
เกษตรกรฐานทรัพยากรและบริบทของพ้ืนที่และชุมชนท้องถิ่นโดยเน้นระบบการจัดการตนเองของ
เกษตรกรและการมีกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกษตรกรเข้าถึงฐาน ทรัพยากรการวิจัยความรู้
ทั้งทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อ พัฒนาการผลิตและยกระดับเป็นผู้ประกอบการตลาดห่วงโซ่
คุณค่าและเพ่ิมช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงการค้าด้วยเครือข่ายพันธมิตรและวิสาหกิจเพ่ือสังคมก าหนด
นโยบายและกติกาเพ่ือเพ่ิมโอกาสของเกษตรกรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริมการผลิตแปรรูปสินค้าให้มีเอกลักษณ์และการจัดการในภาค
บริการ  
  4.1.2  ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค โดยก าหนดมาตรการเพ่ือความเสมอ
ภาคท่ีส าคัญการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเพ่ิมความเสมอภาคในการจัดเก็บภาษีและพัฒนาระบบข้อมูลการท า
ธุรกรรมทางการเงินของประชาชนและภาคธุรกิจ ก าหนดเปูาหมายการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือ  
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น าไปใช้ในการจัดบริการที่ชัดเจนตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเน้นการแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม
ปรับปรุงระบบและกลไกในการคุ้มครองผู้บริโภคสนับสนุนองค์กรของผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็งกันการ
ละเมิดสิทธิผู้บริโภคและอ านวยความยุติธรรมแก่ผู้บริโภค  
  4.1.3  กระจายการถือครองที่ดิน และการเข้าถึงทรัพยากรปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
เขตพ้ืนที่ปุาทับซ้อนพื้นที่ท ากินของประชาชนรับรองสิทธิ ชุมชนในการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินก าหนด
มาตรการเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์อย่างเป็นธรรมและกระจายการถือครองที่ดินใน
ขนาดที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการถือครองที่ดินปรับระบบ เอกสาร
สิทธิ์การถือครองที่ดินประเภทต่างๆให้ผู้มีรายได้น้อยและพวกท่ีไม่ใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอพิจารณา
สินเชื่อกับสถาบันการเงินได้ รวมถึงการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะ
เพ่ือการประกอบอาชีพส าหรับประชาชนเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงการใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นธรรมและ
ที่อยู่อาศัยที่มั่นคง 
  4.1.4 เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความปลอดภัยในการท างานโดยส่งเสริมการปรับทัศนคติของนายจ้างสามารถ
เพ่ิมมูลค่าและคุณค่าให้กับธุรกิจได้สถานประกอบการจัดโครงสร้างค่าจ้างตามความสามารถ และประสบ
การส่งเสริมกลไกและระบบการออมและแหล่งเงินทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการรวมถึงการ
ยกระดับกลไกการดูแลแรงงานไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลตลอดจนการพัฒนาความสามารถด้าน
เทคโนโลยีภาษาและการจัดการส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองไปเป็นผู้ประกอบการได้   
  4.1.5  สร้างหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัยทุกเพศ
ภาวะและทุกกลุ่มเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในบริบทของสังคมสูงวัยรวมทั้งสร้าง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมท่ีอ่ืนต่อการด ารงชีวิตและการมีส่วนร่วมเป็นพลังในสังคมส าหรับ
คนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้พิการและผู้สูงวัยโดยการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสวัสดิการรายบุคคลและการพัฒนา
ระบบการให้บริการสวัสดิการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กร ชุมชนธุรกิจ
หรือองค์กรประชาสังคมเพ่ือให้สามารถพัฒนาระบบสวัสดิการถ้วนหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและควบคุม
ค่าใช้จ่ายไม่ให้เป็นภาระทางคลังมากเกินไป 
  4.1.6  ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเปูาหมายโดยตรง โดยการจัดให้มีมาตรการพิเศษเพ่ือให้
สามารถระบุตัวกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษและให้ความคุ้มครองทางสังคมและ
สวัสดิการอย่างเฉพาะเจาะจงกลุ่มเปูาหมายผู้มีรายได้น้อยยากจนและผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติซ้ าซ้อนโดยมี
เปูาหมายการตัดขาดวงจรความยากจนไม่ให้ส่งต่อจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่ลูกหลานช่วยเหลือกลุ่มคนที่เดือดร้อน
ที่สุด  
  4.1.7  สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษาโดยเฉพาะ
ส าหรับผู้มีรายได้น้อยโอกาสโดยการบริการสาธารณสุขการกระจายทรัพยากรและเพ่ิมบุคลากรทาง
การแพทย์การพยาบาลให้กระจายไปยังพ้ืนที่อ าเภอต าบลเพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงการ
พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้ควบคุมผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีความเหลื่อมล้ าในด้านคุณภาพรวมทั้ง
คุ้มครอง การรักษาพยาบาลผู้ปุวยภาวะทางการเงินโดยไม่ธาตุพิษหรือเกินความสามารถ ของผู้มีรายได้น้อย
ส่งเสริมให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาพรวมถึงการพัฒนาสถานพยาบาลให้มีคุณภาพและ
มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชาชนตามมาตรฐานสากลในทุกพ้ืนที่ 
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  4.1.8 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง เน้นการสร้าง
หลักธรรมประกันในการเข้าถึงความยุติธรรมเท่าเทียมกัน การพัฒนา กลไก  
ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในการต่อสู้คดีที่มีคุณภาพมาตรฐานเพียงพอและการใช้หลักประกันสิทธิของ
ผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันการก าหนด
กรอบเวลาและขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและ
เป็นธรรมเสมอภาคและมีการมีมาตรการที่ละเอียดอ่อนส าหรับคดีความผิดเกี่ยวกับเพศและการจัดการคดี
เกี่ยวกับกลุ่มท่ีมีความเปราะบางตลอดจนการพัฒนาวิธีพิจารณาความแพ่งและคดีปกครองเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ของประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรม  
 4.2  การกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี 

4.2.1   พัฒนาศูนย์กลางความเจริญข่าวเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาคโดย 
ค านึงถึงสัดส่วนจ านวนประชากรของจังหวัดบริวารเพื่อให้สามารถดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชากรได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพกระจายโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีคมนาคมและการสื่อสาร
จัดท าผังและผังภาคเพ่ือการจัดโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคแหล่งน้ าและการใช้ที่ดินให้สามารถ
พ่ึงตนเองได้ภายในกลุ่มจังหวัด รวมทั้งส่งเสริมให้จังหวัดหลักมีความสามารถในด้าน การบริหารจัดการและ
จัดการตนเองได้อย่างเป็นอิสระมากข้ึน 
  4.2.2  ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่างๆโดยการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของตนเองและบูรณาการแผนให้มีความ
เชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผ่นเดียวกันตั้งแต่ระดับหมู่บ้านท้องถิ่นอ าเภอจังหวัดจนถึงกลุ่ม
จังหวัดเน้นการกระจายแหล่งอุตสาหกรรมในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการสร้างงานในพื้นที่และการพัฒนาภาค
บริการที่คนในพื้นท่ีสามารถเป็นผู้ประกอบการและสามารถกระจายรายได้ให้เกิดความเป็นธรรมให้
ความส าคัญกับการสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจจากศักยภาพของฐานทรัพยากรของแต่ละพ้ืนที่ทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคมการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่และ
ผู้ประกอบการในการสืบค้นน ามาปรับใช้และยกระดับการใช้ทรัพยากรนั้นอย่างยั่งยืน  
  4.2.3  การจัดระบบเมือง ที่เอ้ือยต่อการสร้างชีวิตในสังคมท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยให้
สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคตโดยพัฒนาระบบผังเมือง
ของประเทศและผังเมืองระดับพื้นท่ีพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการเมืองและการจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้เป็นเมืองอัจฉริยะปลอดภัยสะดวกส าหรับคนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของเมืองด้วยการมีส่วนร่วมและการลงทุนของภาคเอกชนชุมชนและ
ภาคประชาสังคมรวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในเมืองตลอดจนลดความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มประชากรที่อาศัยใน
เขตเมือง 
  4.2.4  ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเพื่อวางระบบ
และกลไกการบริหารงานในระดับระดับภาคภาคจังหวัดเพ่ือรับผิดชอบการบริหารงานในระดับภาค กลุ่ม
จังหวัดที่เชื่อมโยงกันและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับจังหวัดและระดับภาคปรับโครงสร้าง
และปรับปรุงกฎหมายเพ่ือจัดความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นให้เอื้อต่อ
ประชาชนในการตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่และการก ากับติดตามเพ่ือสร้างธรรมาภิบาลใน
การท างานของภาครัฐ 
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  4.2.5  สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลมิติต่างๆของพ้ืนที่ให้มีความสุขต้องแม่นย าการเปิดเผยข้อมูลส าคัญท่ีจะเอ้ือให้
ประชาชนและภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการตัดสินใจและการติดตามการด าเนินงาน
ของรัฐพัฒนากลไกเพ่ือสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของ พื้นที่รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือให้ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆและน าไปใช้เพื่อพัฒนาพื้นที่ตลอดจนเพ่ิม
บทบาทของสถาบันการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาในพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น  
  4.2.6  การพัฒนาก าลังแรงงานในพื้นที่โดยการวางแผนก าลังคนที่สอดคล้องกับแผนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัดและการพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของเมืองทั้งใน  
ปัจจุบันและอนาคตการส่งเสริมการยกระดับทักษะของผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจทั้งในด้านภาษาการ
บริหารธุรกิจการจัดการคุณค่าและตลาดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีนวัตกรรมรวมถึงการพัฒนา
ระบบที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงความต้องการของก าลังแรงงานในพื้นท่ีระบบการผลิตก าลังคนใน
สายอาชีพ  

4.3  การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
  4.3.1  สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปันไม่ทอดทิ้งกันและมีคุณธรรมโดยสนับสนุนการพลัง
ของภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะการเชื่อมพลังของคนสามวัยผู้สูงอายุให้มาเป็นก าลังของการพัฒนาเพ่ือ
ส่วนรวมโดยการสร้างเวทีกลางเป็นพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือปรึกษาหารือปัญหาสาธารณะของพ้ืนที่ตั้งแต่ระดับ
ชุมชนท้องถิ่น อ าเภอ จนถึงระดับจังหวัด การสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสร้างกลไกการ
ท างานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆการสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชนในจังหวัดต่างๆเพ่ือฝึกทักษะให้
เป็นผู้น ารุ่นใหม่ในอนาคตจนสนับสนุนระบบวิสาหกิจเพ่ือสังคมการด าเนินงานของภาคประชาสังคมการ
สร้างเครือข่ายในพ้ืนที่รวมถึงการสร้างชุมชนบนเครือข่ายสื่อให้เป็นเครือข่ายเรียนรู้ร่วมกันทางสังคมที่ร่วม
ท าสิ่งที่สร้างสรรค์และการยกย่องให้คุณค่ากับการท าประโยชน์ร่วมกันเพื่อส่วนรวม  
  4.3.2 การรับรองสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพโดยเตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งสังคม
สุขภาพและสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะการออมและการลงทุนระยะยาวของคุณตั้งแต่การพัฒนาระบบและ
กลไกเพ่ือสนับสนุนการปรับตัวของประชากรให้สามารถปรับเปลี่ยนอาชีพให้เหมาะสมแต่ละช่วงอายุ เพื่อ
ยึดช่วงเวลาและโอกาสในการท างานในยามสูงอายุ และสร้างหลักประกันทางรายได้ให้แก่ตนเองได้นานขึ้น
สร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนมีสถานประกอบการในการเตรียมความพร้อมของแรงงานก่อนวัยเกษียณการ
จ้างงานผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ์และสมรรถนะตลอดจนส่งเสริมการสร้างสรรค์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมและศักยภาพผู้สูงอายุส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมท าต่อเนื่อง
ทั้งในเชิงสิทธิ์ เศรษฐกิจสังคมและสุขภาพรวมทั้งสิ้นบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมโดยส่งเสริม
และสร้างแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนการจ้างงานผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับวัยวุฒิประสบการณ์และสมรรถนะ
ส่งเสริมถ่ายทอดภูมิปัญญาและประสบการณ์เพ่ือเพ่ิมคุณค่าของผู้สูงอายุ  
  4.3.3  สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการภาคประชาสังคม
และภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนการท างานของภาคส่วนต่างๆสนับสนุนการจัดตั้งองค์กร ภาคประชาสังคม
และองค์กรชุมชนในรูปแบบนิติบุคคลเพื่อด าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์สาธารณะต่างๆรวมทั้งการ
ปรับปรุงระเบียบการใช้งบประมาณในการจ้างของภาครัฐเพ่ือเอ้ือ ให้สามารถสนับสนุนความริเริ่ม
สร้างสรรค์ของภาคส่วนต่างๆ 
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4.3.4  ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคมโดย  
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและบทบาทเพศเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการยอมรับของสังคมต่อเรื่องเพศ
สภาพและความเสมอภาคทางเพศส่งเสริมให้ทุกเพศมีส่วนร่วมรับผิดชอบครอบครัวและร่วมกันพัฒนาสังคม
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวพัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมในสถานประกอบการเพ่ือให้ทั้ง
ชายและหญิงสามารถดูแลครอบครัวได้อย่างสมดุลกับการท างานส่งเสริมการสร้างประชากรรุ่นใหม่บนฐาน
รากของครอบครัวที่มีคุณภาพเพ่ิมโอกาสของสตรีในการท างานเชิงเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  
  4.3.5  สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมภายใต้บริบทของสังคมท่ี
มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งทางชาติพันธุ์ศาสนาและวิถีทางวัฒนธรรมส่งเสริมความตระหนัก ได้สิทธิ
มนุษยชนสร้างความเท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในกลุ่มชาติพันธุ์ให้ความส าคัญกับ
องค์ความรู้และภูมิปัญญาของกลุ่มชนสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าของคนในท้องถิ่นสร้างความเข้าใจ  
และจุดร่วมบนความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์และส่งเสริมบทบาทของสถาบันการศึกษาในการช่วยยกระดับ  
คุณค่าท่ีหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ  
ฐานรากได้ 
  4.3.6  สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์เพ่ือรองรับสังคมยุค
ดิจิตอลพัฒนาระบบโครงสร้างเครือข่ายด้านข้อมูลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
ทันสมัยได้อย่างรวดเร็วส่งเสริมเสรีภาพของสื่อสาธารณะควบคู่ไปกับมาตรการสร้างความรับผิดชอบของสื่อ
ต่อสังคมรวมถึงส่งเสริมบทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้เรื่องสิทธิเพ่ือคุ้มครองการใช้
เทคโนโลยีและสื่อตามมาตรฐานความปลอดภัยและกฎหมาย 
 4.4  การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง  
  4.4.1  ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีความสามารถในการจัดการ
วางแผนชีวิตสุขภาพครอบครัวการเงินและอาชีพโดยใช้ข้อมูลความรู้และการยกระดับการเรียนรู้ของ
ครัวเรือนทั้งในกลุ่มครัวเรือนภาคเกษตรและอาชีพเพ่ือปรับการคิดเชิงระบบการวางแผนอนาคตการออม
การลงทุนและการดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของสมาชิกในครัวเรือนเพ่ิมทักษะทางการเงินและการวาง
แผนการจัดการที่ดินที่อยู่อาศัยและระบบการผลิตด้านอาชีพเพ่ิมความสามารถในการประกอบการธุรกิจ 
การบริหารจัดการตลอดจนพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนและท้องถิ่น 
  4.4.2  ส่งเสริมศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงพากัน เองโดยสนับสนุนการรวมกลุ่มของ
สมาชิกในชุมชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ชุมชนด้านบริหารจัดการและมีส่วนร่วมในกิจการที่
ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยตรงการสนับสนุนการจัดท าแผนแม่บทชุมชน ที่สาทรปัญหาความต้องการที่
แท้จริงของชุมชนโดยมีข้อมูลครัวเรือนเพ่ือสนับสนุนการจัดท าแผนและเชื่อมโยงแผนชุมชนกับแผนพัฒนา
ต าบลแผนพัฒนาอ าเภอแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาภาคและเชื่อมโยงกับ
ทิศทางมีความสมดุลมีอิสระและมีอ านาจในการตัดสินใจโดยมีระบบการติดตามตรวจสอบและโปร่งใส
ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาตัวชี้วัดและระบบการประเมินความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าในการยกระดับความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง  
  4.4.3  สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆสร้างประชาธิปไตยชุมชนสนับสนุนให้
ประชาชนสามารถรวมกลุ่มและมีเวทีกลางเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันการที่เป็นประเด็นสาธารณะ
สามารถก าหนดเปูาหมายการพัฒนาระบบการมีข้อมูลและการใช้เหตุผลและสร้างข้อตกลงร่วมกันที่จะ
สามารถผูกพันและตรวจสอบการท างานของภาครัฐและลดความขัดแย้งได้อันจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการ  
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สร้างประชาธิปไตยท่ีระดับฐานรากและสร้างความสมานฉันท์ตลอดจนปรับบทบาทภาครัฐให้เป็นฝุาย
สนับสนุนให้ชุมชนจัดการตนเองได้มากขึ้นโดยรัฐเป็นที่ปรึกษาสนับสนุนองค์ความรู้และพัฒนาทักษะในการ
บริหารจัดการให้กับชุมชนเพื่อเป็นพลังของการพัฒนา 
  4.4.4  สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชนโดยการสร้างการเรียนรู้ของชุมชนให้
สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
และองค์ความรู้ของชุมชนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเพื่อ
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการก้าวเข้าสู่สังคมในยุคดิจิตอลการพัฒนาวิธีการประกอบการและการ
จัดการความเสี่ยงด้านต่างๆในบริบทของการแข่งขันอย่างยั่งยืนรวมถึงการเพิ่มความสามารถและทักษะใน
การใช้ความรู้และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เพ่ือแก้ปัญหาและยกระดับขีดความสามารถของชุมชน  
  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอยู่อย่างจ ากัด ถือว่าเป็นองค์ประกอบในการ
ด ารงชีพของมนุษย์ และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า และเพ่ือให้สามารถบรรลุเปูาหมาย
การพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี ได้อย่างยั่งยืนจึงจ าเป็นต้องก าหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่มีปัญหาความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องทั้งใน
ส่วนของพ้ืนที่ปุาไม้ที่ลดลงทรัพยากรดินเสื่อมโทรมความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรน้ าที่
ยังไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการได้อย่างเต็มศักยภาพและมีความเสี่ยงในการขาดแคลนในอนาคต
ซึ่งปัญหาเชิงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมดังกล่าวจะก่อให้เกิดจุดอ่อนของการรักษาและยกระดับฐานการผลิต
และบริการของประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตโดยได้น้อมน าศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนโดยยึดหลัก 3 ประการคือมีความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันมาเป็นหลักในการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการน าเปูาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เปูาหมายมาเป็นกรอบ
แนวความคิดท่ีจะผลักดันด าเนินการเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ   
 
2.  เปูาหมาย 

2.1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่าง
ยั่งยืน 

มีสมดุล 
2.2   ฟ้ืนฟู ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ 

เพ่ือลดผลกระทบทางลบจากการ พัฒนาสังคมเศรษฐกิจ  
2.3  ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายใน

กี่ความสามารถของระบบนิเวศ 
 2.4  ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ

วัฒนธรรมบนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
 
3 ตัวชี้วัด 

3.1 พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3.2 สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู 
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3 3 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3.4 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกมองข้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

 
4 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 4.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียวมุ่งเน้นการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจให้
เติบโตและมีความเป็นธรรมบนความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพน าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ิมความเป็นธรรมทางสังคมสามารถลดความเสี่ยงของผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาความขาดแคลนของทรัพยากรลงได้ 

4.1.1  เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขันโดยส่งเสริมและสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ และส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ท่ีมีคุณภาพ 
  4.1.2  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินก าเนิดโดยเฉพาะ
สัตว์ปุาและพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์โดยลดอัตราการสูญเสียชนิดพืชที่ถูกคุกคามชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นและแหล่ง
ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติตลอดจนควบคุม ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูงชนิดพันธุ์สัตว์ปุาและพันธุ์พืชเฉพาะถิ่น สัตว์ปุาและพันธุ์พืชหายากและใกล้สูญพันธุ์ให้เป็น
ฐานทรัพยากรที่ม่ันคงควบคู่กับการลดภัยคุกคามและการบริหารจัดการไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสัตว์
ปุากับคนและชุมชนรวมถึง การสร้างระบบฐานข้อมูลในรูปแบบธนาคารพันธุกรรมโดยให้ความส าคัญกับ
พันธุกรรมท้องถิ่นมีคุณค่าต่อระบบนิเวศและหรือมีความส าคัญทางเศรษฐกิจและภูมิปัญญา ท้องถ่ินที่
เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมเชื้อพันธุ์และองค์ความรู้ส าหรับใช้ประโยชน์ในอนาคตและคงความหลากหลายทาง
พันธุกรรมมีการส่งเสริมมาตรการทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพสร้างกลไกการใช้ประโยชน์  
  4.1.3  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติประเภทน้ าล าคลองและ
การปูองกันและฝุายชะลอน้ ามีการวางแผนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ าบนพื้นฐานของการรักษาสมดุล
นิเวศส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ าคูคลองและแหล่งน้ า
ธรรมชาติมีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียระบบเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของชุมชนให้
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลสนับสนุนให้มีโครงข่ายการสัญจรทางน้ าที่สะดวกปลอดภัย ประหยัดและมี
ประสิทธิภาพส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจความตระหนักต่อคุณค่าและความส าคัญ
ของแม่น้ าคูคลอง  
  4.1.4รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยหยุดยั้งการบุกรุกท าลาย
พ้ืนที่ปุาโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการบริหารจัดการพ้ืนที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกและมีการบูรณาการ
หน่วยงานในการเฝูาระวังในการเฝูาระวังและปูองกันการบุกรุกปุาและฟ้ืนฟูปุาธรรมชาติที่เสื่อมโทรม
กฎหมายต้นน้ าบนพื้นที่สูงชันและพ้ืนที่แนวกันชนส่งเสริมการเพิ่มสีเขียวในเขตเมืองและชุมชนส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน้ าที่เหมาะสมและไม่เกิดผลกระทบโดยก าหนดจะต้องค านึงถึงความปลอดภัยของ
ระบบนิเวศน์จ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัวเพ่ือให้ชุมชนมีความรู้สึกหวงแหเกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรปุา
ไม้และมีการปลูกปุาเพ่ิมข้ึนตามหลักการผู้ได้รับประโยชน์จากปุาเป็นผู้ดูแลปุาส่งเสริมปลูกปุาเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมจากปุาปลูกแบบครบวงจรสร้างกลไกหรือระบบจัดฟันระยะยาวที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและ
กฎหมาย  
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  4.1.5  ส่งเสริมการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืนโดยส่งเสริมการบริโภคและการผลิตสีเขียว
อย่างยั่งยืนซึ่งรวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคการผลิตและการใช้
และมีประสิทธิภาพมากที่สุดการสร้างการมีจิตส านึกในการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ
พฤติกรรมการบริโภคอย่างพอเพียงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการ
ทางสังคมการสร้างระบบกลไกการเฝูาระวังติดตามตรวจสอบและควบคุมมลพิษในภาคการผลิตการใช้
มาตรการการตรวจสอบย้อนหลังกลับถึงแหล่งที่มาวัตถุดิบพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการลดขยะเป็นศูนย์จัดการ
ขยะแบบ เบ็ดเสร็จการลดการปล่อยมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กัน
โดยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการมีระบบจัดการของเสียงจากแหล่งก าเนิดมลพิษทุก
ประเภทและมีการจัดการมลพิษและเป็นไปตามมาตรฐานมีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการอย่าง
เคร่งครัด 
 4.2 สร้างการเติมโตอย่างยั่งยืนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเลให้ความส าคัญกับการสร้างการเติบโต
ของประเทศจากทางทะเลที่หลากหลายควบคู่ไปกับการดูแลฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งหมด
ภายใต้อ านาจและสิทธิประโยชน์ของประเทศท่ีพึงมีพึงได้เพ่ือความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคมท่ีถูกต้องและเพียงพอปรับปรุงและฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งระบบพัฒนาและเพ่ิม
สัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  4.2.1  เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเลโดยเสริมสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศในด้านต่างๆตามแนวทางเศรษฐกิจภาคทะเลให้มีบทบาทเป็นที่ยอมรับในกลุ่มประเทศ
อินโดจีนและประชาคมอาเซียนเร่งลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงทรัพยากรกระจายประโยชน์ที่เกิดข้ึนให้
ทั่วถึงเพ่ือยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนพร้อมทั้งส่งเสริมและสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
ทางทะเลส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนให้ค านึงถึงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพคนและการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงถึง
การเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการกับก๊าซเรือนกระจกพร้อมรับมือกับผลจากสภาพภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
  4.2.2  ปรับปรุงฟื้นฟูและสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบโดยรักษา
แนวปะการังท่ีส าคัญต่อการท่องเที่ยวรักษาปุาชายเลนที่ส าคัญต่อการดูดซับก๊าซเรือนกระจกรักษาแหล่ง
หญ้าทะเลที่ส าคัญต่อประมงและสัตว์ทะเลหายากมีพ้ืนที่คุ้มครองทางทะเลที่มีประสิทธิภาพในรูปแบบต่างๆ
โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชนในการดูแลจัดการพื้นท่ีพัฒนากลไกคุ้มครองสัตว์ที่
มีความส าคัญต่อระบบนิเวศการท่องเที่ยวการอนุรักษ์มีมาตรฐานระดับสากลพร้อมทั้งมีระบบควบคุมและ
ตรวจสอบผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
โดยค านึงถึงมูลค่าของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตทางทะเลกระบวนการมีส่วนร่วมชัดเจนและเป็นที่ยอมรับ
รวมถึงมีระบบตรวจสอบเรือติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพในปัญหาสิ่งแวดล้อมกระทบต่อระบบ
นิเวศสัตว์ทะเลหายากห่วงโซ่อาหารและคุณภาพอาหารทะเลรวมถึงการกระจายความรู้ด้านทะเลในทุก
ระดับชั้นและครอบคลุมทุกรูปแบบ 
  4.2.3  ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลได้รับการปูองกันและแก้ไขท้ัง
ระบบและมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวมโดยจัดการชายฝั่งประเทศไทย 
ทั้งหมดแบบบูรณาการชายฝั่งทะเลได้รับการปูองกันแก้ไขปัญหาและมีนโยบายการจัดการชายฝั่งที่
เหมาะสมมีแผนแม่บทก าหนดวิธีการจัดการในแต่ละพ้ืนที่ส าคัญทั่วประเทศมีการลดพ้ืนที่ที่มีปัญหาการกัด  
 

               42 



เซาะชายฝั่งโดยใช้รูปแบบการปูองกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสมรวมถึงการปูองกันการกัด
เซาะชายฝั่งในบริเวณท่ียังไม่เกิดปัญหา 
  4.2.4  พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการ
ท่องเที่ยวทางทะเลมีการค านึงถึงความสามารถในการรองรับของระบบการลดความเหลื่อมล้ าและดูแล
ผลประโยชน์ให้เกิดข้ึนกับประชาชนในพื้นท่ีการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทางทะเลการพัฒนาท่าเรือ
ทั้งระบบให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลรูปแบบใหม่พัฒนาประเทศให้เป็น
ศูนย์กลางท่าเรือส าราญในภูมิภาคการจัดท าแหล่งท่องเที่ยวด าน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึนเพื่อรองรับปริมาณ
นักท่องเที่ยวในอนาคตส่งเสริมให้ประเทศเป็นศูนย์กลางด้านพาณิชย์นาวีของภูมิภาคพัฒนาการเดินเรือ
สินค้าตามแนวชายฝั่งให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการประเมินทรัพยากรประมง
เพ่ือใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับศักยภาพการท าประมงที่ค านึงถึงความสมดุลของ
ทรัพยากรควบคุมและยกเลิกเครื่องมือประมงท าลายล้างและปูองกันไม่ให้เรือประมงผิดกฎหมายทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศเข้ามาท าการประมงผิดกฎหมาย 
 4.3  สร้างการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสร้าง
สังคม คาร์บอนต่ ากับการบริหารจัดการภัยพิบัติท้ังระบบและการสร้างขีดความสามารถของประชาชนใน
การรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เก่ียวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมทั้งสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ 
  4 .3.1  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดการเมือง
เพ่ือมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ าและเพ่ิมพ้ืนที่มีผลประโยชน์ร่วม  
  4.3.2  มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศ
และระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่รวดเร็วแม่นย าและมีประสิทธิภาพและมีการเพ่ิมประสิทธิภาพการปูองกัน
และลดผลกระทบทั้งในเชิงโครงสร้างและไม่ใช่โครงสร้างเพื่อเตรียมรับมือกับภัยพิบัติท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมกับแต่ละภูมิภาคสังคมของประเทศพร้อมทั้งพัฒนาและปรับปรุง
การบริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบโดยค านึงถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาวรวมถึง
การเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชนชุมชนและเมืองในการรับมือและปรับตัวต่อผลกระทบจาก
พิบัติภัยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  4.3.3  มุ่งเปูาสู่การลงทุนที่เป็นสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ภาครัฐและภาคเอกชนโดยบูรณาการนโยบายและแผนพัฒนาประเทศในทุกสาขาโดยเฉพาะการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานมีการส่งเสริมสินค้าและบริการ คาร์บอนต่ าเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ อย่างเป็นระบบและพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนการลงทุน
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมทั้งพัฒนารูปแบบทางธุรกิจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศพร้อมทั้งมีการพัฒนากฎหมายเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.3.4  พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโดยพัฒนาโครงสร้างระบบสาธารณสุขเครือข่ายเตือนภัยและเฝูาระวังโรคให้มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพครอบคลุมประชากรกลุ่มเสี่ยงที่มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทาง
ภูมิอากาศต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าการพัฒนาระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์ปูองกันทั้งระบบ 
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 4.4  พัฒนาพื้นที่เมืองชนบทเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต
อย่างต่อเนื่องมีข้อก าหนดรูปแบบและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นท่ีตามศักยภาพและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการพัฒนาเมืองน่าอยู่ชนบทมั่งคง เกษตรยั่งยืนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยให้
ความส าคัญกับการจัดท าแผนผังภูมิ นิเวศการพัฒนาเมืองชนบทพ้ืนที่เกษตรกรรมอุตสาหกรรมรวมถึงพ้ืนที่
อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมิ นิเวศพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามแผนผังภูมิ นิเวศจังหวัด
อย่างยั่งยืนลดการปล่อยมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะสงวนรักษาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุทยานธรณีวิทยาแหล่งโบราณคดีมรดกทางสถาปัตยกรรม
ศิลปะวัฒนธรรมอัตลักษณ์และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอย่างยั่งยืน 
  4.4.1  จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมืองชนบทพ้ืนที่เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมรวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมิประเทศโดยจัดท าและพัฒนา
ระบบเชื่อมโยงจัดการและเพราะข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือจัดท าแผนผังภูมิภาคระดับประเทศรวมถึงสนับสนุน
การบริหารจัดการตามศักยภาพของภูมินิเวศน์จัดท าแผนผังภูมิของพ้ืนที่ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและจัดการสิ่งแวดล้อมการก าหนดเขตพ้ืนที่แนวกันชนพร้อมทั้งการจัดท าผังเมือง
และชนบทตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์ประกอบของผังเมืองรวมด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินคมนาคมขนส่ง
สาธารณูปโภคสาธารณูปการการจัดท าแผนผังพื้นที่เขตเกษตรเศรษฐกิจแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ
เชิงรุกเพ่ือใช้ในการพัฒนาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์การจัดท าผังพื้นที่อุตสาหกรรมตามเกณฑ์
มาตรฐานตลอดจนตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศการจัดท าผังเมืองที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่ง
โบราณคดีมรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอย่างยั่งยืน  
  4.4.2  พัฒนาพื้นที่เมืองชนบทเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศการบริหารจัดการ
ตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืนโดยพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนพัฒนาชนบทมั่นคงพัฒนาพื้นที่
เกษตรกรรมปลอดภัยพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
อุทยานธรณีวิทยาแหล่งโบราณคดีมรดกอาเซียนและมรดกโลกมรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่น 
  4.4.3  จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากลโดยปรับปรุงมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยตาม
มาตรฐานสากลและบังคับใช้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมด้านดินน้ าอากาศปุาไม้สัตว์ปุาและความหลากหลายทาง
ชีวภาพกับทุกภาคส่วนอย่างเคร่งครัดการพัฒนามาตรฐานและระบบจัดการมลพิษก าเนิดใหม่พร้อมทั้งขจัด
มลพิษและแก้ไขฟ้ืนฟูผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านดินน้ าอากาศปุาไม้สัตว์ปุาและความหลากหลายทาง
ชีวภาพอันเกิดจากโครงการพัฒนาประเทศด้านต่างๆมีการพัฒนาใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือลดมลพิษ
และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งก าหนดเปูาหมายการจัดการขยะต้นทางถึงปลายทางด้วยเปูาหมาย 
3 R (Reduce, Reuse, Recycled) พร้อมทั้งมีกลไกก ากับดูแลการจัดการขยะและมลพิษอย่างเป็นระบบ
ทั้งประเทศ 
  4.4.4  สงวนรักษาอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติมรดกทางสถาปัตยกรรม
และศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนโดยก าหนดให้
ภาครัฐเป็นแกนกลางในการให้ความรู้ประสานและบูรณาการทุกภาคส่วนในการเพ่ิมและรักษาพ้ืนที่สีเขียว
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ในภาพรวมของประเทศและความหลากหลายทางชีวภาพพร้อมกับการปรับปรุง
กฎหมายและบังคับใช้เรื่องการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นท่ีปุาอย่างสมดุลการพัฒนาและส่งเสริมกลไก  
 

44 



คาร์บอนเครดิต และกลไกค่าตอบแทนการให้บริการของระบบนิเวศและการสงวนรักษาอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
แหล่งโบราณคดีมรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอย่างยั่งยืนโดยจัด
ให้มีมาตรการชดเชยและแรงจูงใจในการด าเนินงาน 
  4.4.5  พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชนรวมทั้งกลุ่มอาสาสมัครด้วยกลไก
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่นโดยการสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองชุมชน
และเครือข่ายที่ประกอบด้วยภาคีส าคัญตามบริบทของพ้ืนที่อย่างเป็นธรรมเชื่อมโยงการพัฒนาร่วมกันใน
ทุกระดับและพัฒนาศักยภาพองค์กรเพื่อการพัฒนาเมืองชุมชนและเครือข่ายให้มีทักษะทัดเทียมกับประเทศ
อ่ืนและระดับสากลโดยพัฒนาสหกรณ์สหกิจชุมชนหรือองค์กรธุรกิจประจ าชุมชนส่งเสริมให้เกิดกลไกทาง
เศรษฐศาสตร์ในการพัฒนาผลผลิตตามมาตรฐานสากลธุรกิจชุมชนแบบครบวงจรและตลาดเพื่อเกษตรกร
โดยเกษตรกรพร้อมกับส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และรายได้ให้กับชุมชน  
  4.4.6  เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมและยกระดับความสามารถใน
การปูองกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ าตลอดจนควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเหล่านี้โดยศึกษาวิจัยสร้างองค์  
ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันโรคในประชากรทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเพ่ิม
ความสามารถในการติดตามวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ปัญหาโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ าและ
สร้างความพร้อมของภาคีเครือข่ายในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินจากโรคระบาดต่างๆ  
 4.5  พัฒนาความม่ันคงน้ าพลังงานและเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นพัฒนาระบบจัดการ
น้ าทั้งระบบเพื่อให้เกิดความม่ันคงการจัดการการใช้น้ าทุกภาคส่วนดูแลภัยพิบัติจากน้ าทั้งระบบพัฒนา
ความมั่นคงทางพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่ค านึงถึง
การพัฒนาอย่างเหมาะสมให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมศักยภาพและการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
ในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพัฒนาความมั่นคงทางเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นฐานการผลิต
อาหารที่มั่นคงและปลอดภัยและเป็นฐานการผลิตที่มีผลิตภาพสูง 
  4.5.1  พัฒนาการจัดการน้ าเชิงรุกน้ าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงโดยจัดให้มีน้ าสะอาด
ใช้ในชุมชนชนบทในปริมาณคุณภาพและราคาที่เข้าถึงได้มีระบบการจัดการน้ าชุมชนที่เหมาะสมพร้อมทั้ง
ส่งเสริมอนุรักษ์พ้ืนที่ต้นน้ าพื้นที่ชุ่มน้ าพื้นท่ีพัก น้ าแหล่งน้ าธรรมชาติน้ าบาดาล การระบายน้ าชายฝั่งให้มี
ปริมาณและคุณภาพน้ าและใช้ประโยชน์ได้ตามเกณฑ์มีการจัดท าแผนปูองกันฟื้นฟูรักษาร่วมกับแผนรักษา
เขตต้นน้ าแผนปูองกันแผ่นดินถล่มแผนอนุรักษ์สภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ าธรรมชาติตามพ้ืนที่ก าหนดและ
ตามความส าคัญและมีการพัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบให้มีระดับความม่ันคงในระดับสากลโดย
การจัดหาและใช้น้ าที่สมดุลทันสมัยทันเหตุการณ์และสร้างความเป็นธรรมใช้ระบบทางทางโครงสร้างระบบ
กฎระเบียบการบริหารจัดการจัดหาและใช้น้ า ที่ได้อย่างสมบูรณ์ระบบและกลไกการจัดสรรน้ าที่เป็นท าการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ภาพการใช้น้ าให้เท่าเทียมระดับสากลรวมทั้งการเตรียมความพร้อมทางบุคลากร
สังคมสารสนเทศและการสื่อสารการพัฒนาเครื่องมือการจัดสรรการด าเนินการเพ่ือสร้างสมดุลสร้างวินัย
ของประชาชนในการใช้น้ าและอนุรักษ์อย่างคุ้มค่า พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สารสนเทศกับ
นานาชาติการด าเนินการร่วมใช้น้ ากับแม่น้ าระหว่างประเทศโดยพิจารณาและด าเนินการโครงการบูรณา
การและเชื่อมโยง กับประเด็นอ่ืนร่วมกับระดับสากลและมีการจัดระบบจัดการน้ าในภาวะวิกฤตให้สามารถ
ลดความสูญเสียความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกิดจากน้ าตามหลักวิชาการให้อยู่ในขอบเขตที่ควบคุมท่ีมี
ประสิทธิภาพและสามารถฟ้ืนตัวได้ในเวลาสั้น 
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4.5.2  เพ่ิมผลิตภาพกรองน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัดรู้คุณค่าและสร้าง  
มูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากลโดยจัดให้มีน้ าเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเขตเมือง
เพ่ือการอยู่อาศัยการพาณิชย์และบริการพร้อมระบบจัดการน้ าในเขตเมืองมีระบบแผนผังน้ าระบบกระจาย
น้ าดีระบบรวบรวมน้ าเสียระบบระบายน้ าส าหรับภาคบริการในเขตเมืองรวมถึงชุมชนเมืองให้เพียงพอต่อ
ความต้องการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพโดยพัฒนาระบบน้ าในเมืองมีความเชื่อมโยงมีแหล่งน้ าส ารอง
การใช้น้ าซ้ าพร้อมทั้งจัดให้มีน้ าใช้เพียงพอส าหรับการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมและท่องเที่ยวรวมทั้งมี
ระบบดูแลน้ าภายในพ้ืนที่ส าหรับผู้ใช้น้ าในนิคมเกษตร อุตสาหกรรม  ท่องเที่ยวรวมถังมีระบบดูแลน้ า
ภายในพ้ืนที่ส าหรับผู้ใช้น้ า  ในนิคมเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ชลประทานพื้นที่เกษตรน้ าฝนพ้ืนที่
เกษตรพิเศษแหล่งท่องเที่ยวเกษตรพลังงานเกษตรเพ่ิมมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยทบทวนระบบ
น้ าจ าการปรับโครงสร้างเกษตรและอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไปเน้นปรับโครงสร้างการใช้น้ าการจัดสรรน้ าใน
แต่ละภาคส่วนพร้อมทั้งการเพ่ิมผลิตภาพ ของการใช้น้ าโดยการใช้อย่างมีคุณค่าการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่
เพ่ิมประสิทธิภาพการส่งและการใช้น้ าทุกภาคส่วนและเพ่ิมการเก็บการในพื้นท่ีมีละการขออนุญาตใช้น้ า
ตามเกณฑ์ความส าคัญเพ่ือสนับสนุน การสร้างมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิตและบริการและรองรับการเติบโต
ของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 
  4.5.3  พัฒนาความม่ันคงพลังงานของประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อ
การใช้พลังงานทดแทน และพลังงาน ทางเลือกทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟูารวมทั้งพัฒนา
วิธีการบริหารจัดการระบบไฟฟูาทั้งด่านด้านอุปทานและด้านอุปสงค์ให้มีประสิทธิภาพและความยืดหยุ่น
เพ่ือให้สามารถรองรับพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่เพ่ิมข้ึนในระบบได้อย่างมั่นคงและมี
เสถียรภาพพร้อมทั้งสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมและสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนรวมทั้งสนับสนุนการวิจัย
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการกักเก็บพลังงานและระบบโครงข่ายไฟฟูาอัจฉริยะเพ่ือให้
สามารถผลิตไฟฟูาจากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกได้ในสัดส่วนที่สูงขึ้น  
  4.5.4  เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงานโดย
สนับสนุนการอนุรักษ์และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือลดต้นทุนพลังงานของประเทศโดยการ
ส่งเสริมผ่านเครื่องมือและกลไกทางการเงินและมิใช่การเงินรวมทั้งมาตรการ ทางกฎหมาย พร้อมทั้ง
ส่งเสริมการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน สนับสนุนทางการเงินและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการ
ก่อสร้างและออกแบบอาคาร มีการรณรงค์และให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในด้านประหยัดพลังงาน
ส่งเสริมให้ใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรที่ประหยัดพลังงานการใช้ฉลากสีเขียวกับยานยนต์และอุปกรณ์
ประหยัดไฟฟูาต่างๆรวมถึงการส่งเสริมระบบโลจิสติกส์และการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
  4.5.5 พัฒนาความม่ันคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชนในการเข้าถึง
อาหารโดยสารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร แบบบูรณาการโดยความ
มั่นคงทางอาหารภายในประเทศและเกษตรอาหารพร้อมทั้งการย้อนหลังที่มาของวัตถุดิบเพื่อลดการท าลายพื้นที่ปุา 
 4.6  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศไทยส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของคนไทยพัฒนาเครื่องมือและกลไกเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพรองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคตรวมทั้งจัดตั้งและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม
เพ่ือแก้ไขปัญหาและลดความขัดแย้งพัฒนาและด าเนินโครงการยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคต
ประเทศ 
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  4.6.1  ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
ที่ดีของคนไทยโดยปรับปรุงกลไกรัฐและพัฒนาเครื่องมือต่างๆเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมของประชาชนและภาคเอกชนให้รองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคตมีการสร้างความรู้ความ
เข้าใจการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้รองรับการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านช่องทางต่างๆอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
  4.6.2  พัฒนาเครื่องมือกลไกและระบบยุติธรรมและระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเติบโตที่มี
คุณภาพในอนาคตโดยพัฒนาและยกระดับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกลไกในการ
ปูองกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ส าคัญพร้อมทั้งประยุกต์ใช้นวัตกรรมเวที
ดิจิตอลเพ่ือรังสรรค์นโยบายที่น าไปสู่การปฏิบัติได้จริงและสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมทั้งพัฒนา
ระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อมโดยเพ่ิมบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์คลองและ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมและกระบวนการมี
ส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพสังคมเศรษฐกิจทั้งนี้รวมถึงการ
กระจายอ านาจและ และการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรชุมชนองค์กรประชาสังคมและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีการพัฒนาและออกแบบกฎหมาย
การบังคับใช้กฎหมายและองค์กรในกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
ทันสมัยมีความเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพตามหลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อมที่จะ
สามารถลดความเหลื่อมล้ าอันจะท าให้เกิดการจัดการอย่างยั่งยืนสามารถเยียวยาฟื้น บุคคลชุมชนและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสียหายได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมพร้อมทั้งพัฒนาความร่วมมือ
เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนกับประเทศอาเซียนและภูมิภาค
อ่ืนอย่างเป็นรูปประธรรมเพ่ือปูองกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคการฟื้นฟูและขยายพื้นที่สีเขียว
และความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาครวมทั้งการเพ่ิมกระบวนการมีส่วนร่วมก่อนการตัดสินใจใน
โครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบข้ามพรมแดน  

 4.6.3  จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วมด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญรวมทั้งประเด็นบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนโดยก าหนดและจัดโครงสร้างเพื่อขับเคลื่อนประเด็นร่วมด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญโดยใช้เครื่องมือทันสมัยและให้มีหน่วยงานรับผิดชอบส่งเสริม
การวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม 

 4.6.4  พัฒนาและด าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมบนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาลโดยพัฒนา
โครงการส าคัญท่ีจะก าหนดอนาคตของประเทศให้ทันสมัยโดยปรับกระบวนทัศน์การวางแผนแบบองค์รวม
เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาระยะยาวของประเทศโดยเร็ว 
 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ภาครัฐเป็นกลไกหนึ่งที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวทางนโยบายและทิศ
ทางการพัฒนาตามที่ก าหนดตามกรอบการบริหารราชการแผ่นดินและการที่ประเทศไทยจะบรรลุเปูาหมาย
อนาคตในระยะยาวที่ก าหนดไว้นั้นระบบบริหารจัดการภาครัฐจะต้องสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ยังมีมูลนาการมีความต่อเนื่องมีผลอย่างไรก็ตามท่ีผ่านมาการบริหารจัดการภาครัฐขาดประสิทธิภาพ  
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มีปัญหาเชิงการบริหารจัดการและโครงสร้างปัญหาคอรัปชั่นและระบบอุปถัมภ์ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้อง
ก าหนดให้มีการศึกษาแห่งชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อแก้ไข
ปัญหาต่างๆอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในทุกมิติโดยมีเปูาหมายการพัฒนา
ที่เน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใสผ่านการมีหน่วยงานภาครัฐ 
ที่มีโครงสร้างและภารกิจที่เหมาะสมและนวัตกรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ของส่วนรวม
ให้ทุกๆภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการบริการสาธารณะ ตรวจสอบการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆตลอดจนด าเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมได้อย่าง
เหมาะสม  
 
2.  เปูาหมาย 
 2.1  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
 2.2  ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลงพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

2.3  ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2.4  กระบวนการยุติธรรมเป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

 
3.  ตัวชี้วัด 

3.1  ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ  
3.2  ประสิทธิภาพของการบริหารภาครัฐ 
3.3  ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
3.4  ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 

 
4.  ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

4.1 ทางลัดที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็วโปร่งใสหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่มีระบบการบริหารจัดการ
ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพมีความโปร่งใสให้การบริหารราชการแผ่นดินทางราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค
ส่วนท้องถิ่นและงานของรัฐอย่างอ่ืนให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสร้างประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชน  

4.1.1 การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของ 
ภูมิภาคปรับรูปแบบและวิธีการด าเนินการของภาครัฐมีลักษณะที่เบ็ดเสร็จครบวงจรและหลากหลาย
รูปแบบตามความต้องการของผู้รับบริการมีความร่วมมือกับภาคีอ่ืนพร้อมทั้งปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงาน
ของภาครัฐให้มีลักษณะบูรณาการสามารถส่งเสริมภารกิจของภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะการปรับปรุง
ทบทวนและกลไกภาครัฐให้เป็นผู้สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการประกอบการการก าหนดระเบียบ
ที่ไม่เป็น อุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจภาคเอกชนทุกขนาดคิดทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว  
  4.1.2  ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆผ่านการน าเทคโนโลยี
ดิจิตอลมาประยุกต์ใช้ระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูล
ต่างๆน าไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือการพัฒนานโยบายและการให้บริการภาครัฐมี
การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสาธารณะตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ 
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 4.2  ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมีนักศึกษาชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา
ในทุกระดับทุกประเด็นทุกภารกิจและทุกพ้ืนที่การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคล้องเชื่อมโยงและเป็น
กลไกส าคัญในการน ายุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในทุกระดับมีการจัดสรรงบประมาณที่มีลักษณะยึดโยงกับ
ยุทธศาสตร์ในทุกระดับมีเปูาหมายร่วมกันทั้งในเชิงประเด็นเชิงภารกิจและเชิงพ้ืนที่โดยอาศัยข้อมูลขนาด
ใหญ่รวมทั้งมีระบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร์ภารกิจและพ้ืนที่เพ่ือ
น าไปสู่การก าหนดประเด็นการพัฒนาการจัดท านโยบายและการติดตามประเมินผล ที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 
  4.2.1  ถ้าอยู่สภาเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใช้แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์
ชาติแผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติการแผนปฏิบัติการในระดับต่างๆโดย
เชื่อมโยงการท างานของภาครัฐในทุกระดับให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกันตามห่วงโซ่การพัฒนา
ระหว่างส่วนราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นรวมทั้งประสานความร่วมมือที่
หลากหลาย 
  4.2.2  ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องกับระบบการเงินการคลังของประเทศมีการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบภารกิจในการสนับสนุนและ
ไม่เป็นอุปสรรคในการบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติระบบงบประมาณแผ่นดินต้องสอดรับกับลักษณะการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติทั้งในลักษณะแผนเชิงยุทธศาสตร์แผนตามภารกิจและแผนระดับพ้ืนที่มีการรักษา
วินัยการเงินการคลังภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลังการพัฒนาระบบการคลังล่วงหน้าระยะปานกลาง
และระยะยาวการปรับปรุงวิธีการงบประมาณให้มีความคล่องตัวสะดวกเหมาะสมกับสถานการณ์และความเร่งด่วน  
 4.3  ภาครัฐมีขนาดเล็กลงเหมาะสมกับภารกิจส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศพร้อมทั้งมีการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจนไม่ซ้ าซ้อนกันรวมทั้งมีการถ่ายโอนภารกิจที่ส าคัญและการกระจายอ านาจ
ในระดับท่ีเหมาะสมเพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง  
  4.3.1  ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมตรวจสอบความซ้ าซ้อนและปรับภารกิจและพันธกิจ
ของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในเชิงบูรณาการโดยยกเลิกภารกิจที่ไม่
จ าเป็นถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอื่นรับไปด าเนินการรวมถึงการจัดระบบองค์กรภาครัฐที่แยกแยะบทบาท
หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ก ากับและหน่วยงานผู้ให้บริการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานและมีการ
แข่งขันท่ีเป็นธรรมโดยภารกิจที่ภาครัฐยังจ าเป็นจะต้องด าเนินการจะต้องก าหนดให้มีโครงสร้างหน่วยงานที่
สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบมีความคุ้มค่าและสามารถขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  4.3.2  ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสมก าหนดความสัมพันธ์และการ
พัฒนาบทบาทในฐานะของหุ้นส่วนการพัฒนาในการด าเนินภารกิจที่ส าคัญระหว่างการบริหารราชการ
ส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจนไม่ซ้ าซ้อนกัน 
  4.3.3  ส่งเสริมการกระจายอ านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูงในการที่จะจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะมีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ระดับพ้ืนที่โดยเปิดโอกาสให้รูปแบบการจัดบริการสาธารณะที่
หลากหลายระบบภาษีรายได้ของท้องถิ่นอย่างเหมาะสมสามารถพัฒนารายได้เพ่ือด าเนินกิจกรรม ในการ
ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น  
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 4.4  ภาครัฐมีความทันสมัยการการเปลี่ยนแปลงสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมีความ
คุ้มค่าเทียบได้กับมาตรฐานสากลสามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลาย
ซับซ้อนมากขึ้นและทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
  4.4.1  องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศปรับ
โครงสร้างและระบบบริหารราชการใหม่ให้มีความหลากหลายมีการด าเนินงานที่มีความยืดหยุ่นสามารถ
ปรับตัวเข้าสู่การเป็นส านักงาน สมัยใหม่น าไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงสามารถปฏิบัติงานเทียบ
ได้กับมาตรฐานสากลมีความคล่องตัวไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้างองค์กรแบบราชการสามารถยุบเลิก
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรระเบียบได้ตามกับสถานการณ์  
  4.4.2  พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยมีการก าหนดนโยบาย
และการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ผลสัมฤทธิ์มีความโปร่งใสยืดหยุ่นและ
คล่องตัวสูงน านวัตกรรมเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ระบบการท างานที่เป็นดิจิตอลมาใช้ในการบริหาร  

4.5  บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่งหลักคุณธรรมจริยธรรมมีจิตส านึกมีความสามารถสูงมาก
และเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติภาครัฐมีก าลังคนท่ีเหมาะสมทั้ง
ปริมาณและคุณภาพมีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการ
ปฏิบัติงานมีความก้าวหน้าในอาชีพสามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งท างานในภาครัฐมีการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ๆสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนามี
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพบริการท างานในเชิงรุกและมองไป
ข้างหน้าสามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปประธรรม 

4.5.1  ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัวยึดระบบคุณธรรมเพ่ิมความ  
ยืดหยุ่นคล่องตัวให้กับหน่วยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผน
ก าลังคนรูปแบบการจ้างงานการสรรหาการคัดเลือกการแต่งตั้งเพ่ือให้เกิดการหมุนเวียนถ่ายเทและย้าย
บุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหว่างภาคส่วนต่างๆของประเทศได้อย่างคล่องตัวรวมทั้งทบทวน
และปรับเปลี่ยนระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรมมีมาตรฐานภาระงาน  

4.5.2  บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชนมีคุณธรรมและมีการ  
พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและวางมาตรการที่
เหมาะสมกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้มีสมรรถนะใหม่ๆปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานและ
สร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมสามารถบูรณาการการท างานร่วมกับ
ภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปประธรรมให้ความส าคัญกับการพัฒนาภาวะผู้น าในทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงมี
ความรับผิดชอบและมีความเป็นมืออาชีพเป็นทั้งผู้น าทางความรู้และความคิดผลักดันภารกิจน าการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม  
 4.6  ภาครัฐมีความโปร่งใสการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตภาครัฐ
มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ทุกระดับโดยเฉพาะการ
สร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดข้ึนรวมทั้ง
สร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบพร้อมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชนภาคประชาสังคมชุมชนประชาชนและภาคีต่างๆมีส่วนร่วมในการ
สอดส่องเฝูาระวังให้ข้อมูลแจ้งเบาะแสการทุจริตและตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคส่วนอื่นๆโดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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  4.6.1  ประชาชนและภาคีต่างๆในสังคมร่วมมือกันในการปูองกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบภาครัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติ
มิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือปูองกันและขจัดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด 
  4.6.2  บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตให้เจ้า
พนักงานของรัฐต้องยึดแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงเล่นอีก
เรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์บุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมรวมทั้งยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ของตนเองคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยเฉพาะผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ด ารงต าแหน่งต าแหน่งระดับสูง
ตามท่ีกฎหมายก าหนดจะต้องเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้ประชาชนทราบ  
  4.6.3  การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาดเป็นธรรม
และตรวจสอบได้จัดการกับผู้กระท าความผิดทุจริตและประพฤติมิชอบในวงระดับอย่างตรงไปตรงมาเป็น
ธรรมและตรวจสอบได้พร้อมทั้งให้การด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมปราศจากการแทรกแซงของ
นักการเมืองและผู้มีอิทธิพลตลอดจนวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ต้องก าหนดให้
มีการลงโทษผู้กระท าผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็ว  
  4.6.4  การบริหารจัดการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณา
การจัดให้มีกลไกประสานงานการปูองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับนโยบายยุทธศาสตร์และการ  
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยการพัฒนาระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่มีต่อการด าเนินงานแบบบูรณาการและมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 
 4.7  กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าท่ีจ าเป็นหมายบังคับเท่าที่
จ าเป็น ทันสมัยความเป็นสากลมีประสิทธิภาพ การมุ่ง ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการ
พัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่น าไปสู่ความ
เหลื่อมล้ าด้านต่างๆเพ่ือต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
  4.7.1  ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆที่เปลี่ยนแปลง 
ปรับเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐเป็นผู้อ านวยความสะดวก ก าหนดกติกาในการแข่งขันให้เกิดความเป็นธรรม
แก่การด าเนินธุรกิจทั้งในธุรกิจทั่วไปและธุรกิจเฉพาะปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องให้สามารถตอบสนองกับ
การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการผลิตการค้าการบริการและสามารถอ านวยความสะดวกในการด าเนินธุรกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะการปรับปรุงแก้ไขและยกเลิกกฎหมายต่างๆ
ให้มีความชัดเจนทันสมัยเป็นธรรมเพื่ออ านวยต่อการบริหารราชการแผ่นดินการพัฒนาประเทศและการ
ให้บริการประชาชนการประกอบธุรกิจการแข่งขันระหว่างประเทศสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

4.7.2  มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็นออกแบบกฎหมายที่รอบคอบรัดกุมเพ่ือแก้ปัญหาอย่าง  
ตรงจุดให้มีความสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
โดยรวมด้วยการสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรผลประโยชน์และบริหารจัดการผลกระทบที่เกิดจาก
กฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินและการประกอบอาชีพใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและก าหนดวงรอบในการทบทวนปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา   
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  4.7.3   การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมมีการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการใช้กฎหมายบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมไม่เลือกปฏิบัติน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมายปูองกันการกระท าผิดและจับกุม
ผู้กระท าผิดได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
 4.8  กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาคมีความเป็น
กลางน่าเชื่อถือโปร่งใสตรวจสอบได้กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการยุติธรรมมีความกล้าหาญทางจริยธรรมเป็นมืออาชีพมีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกให้เกิดการสร้างมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพใน
กระบวนการยุติธรรมเทียบเท่าระดับสากลตามหลักนิติธรรมโปร่งใสลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงความยุติธรรม 
  4.8.1  บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลัก
ประชาธิปไตยเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกับวัฒนธรรมองค์กรและ
ทัศนคติเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้เคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยเคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมรวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมของหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมให้มีความโปร่งใสเป็นกลางปราศจากการแทรกแซงหรือข้อความใดๆ   
  4.8.2  ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของ
การค้นหาความจริง การรวบรวมและการพิสูจน์พยานหลักฐานเป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยต้องใช้
ประโยชน์จากนิติวิทยาศาสตร์และสัตว์อ่ืนๆและจัดให้มีบริการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อให้ประชาชน  
ได้รับบริการในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างมีทางเลือกอ านวยความยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพไม่เลือก
ปฏิบัติมีความโปร่งใสและประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกรวดเร็วยกระดับความโปร่งใส
ในการใช้อ านาจกับประชาชนและการแต่งตั้งโยกย้ายรวมทั้งยกระดับมาตรฐานตรวจสอบการประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมให้มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ  
  4.8.3  หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งอาญาและปกครองมีเปูาหมายและ
ยุทธศาสตร์ร่วมกันเพื่อประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและอ านวยความยุติธรรมพัฒนาเปูาหมาย
และยุทธศาสตร์ระยะกลางและระยะยาวระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่ตั้ง อยู่บนพ้ืนฐานของ
ข้อมูลเชิงประจักษ์มีรูปแบบกระบวนการยุติธรรมการประสานงานระหว่างหน่วยงานสถานแห่งความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกันรวมทั้งสร้างเครื่องมือการประเมินคุณภาพและผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
เกิดผลลัพธ์ต่อสังคมร่วมกันพร้อมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมตลอดกระบวนการพิจารณาคดีได้อย่างสะดวกรวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกิน
สมควร 
  4.8.4  ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
ยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบต่างๆเกี่ยวข้องพิพาทก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมการ
ช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรมการพัฒนารูปแบบของการมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม
ให้มีความหลากหลายการสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้กับ
ประชาชนการพัฒนากลไกคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม
และความขัดแย้งระหว่างภาครัฐเอกชนและชุมชนรวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาระบบการสืบเสาะและการต่อ
ส่งให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

52 



  4.8.5  พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญาเพ่ือลดทอนความเป็นโทษทางอาญาที่ไม่
จ าเป็นสร้างความสมดุลระหว่างการบังคับโทษตามค าพิพากษากับการให้โอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารการบังคับโทษและการพัฒนาระบบคุมประพฤติในชุมชนรวมทั้งการใช้กฎหมายอาญาโดยยึดมั่น
หลักการตีความโดยเคร่งครัดไม่ขยายขอบเขตฐานความผิด ให้ครอบคลุมการกระท าท่ีแท้จริงและไม่เข้า
องค์ประกอบ 
 
2)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับปัจจุบัน) 
(ร่าง) สรุปสาระส าคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๔)การ
พัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมา ส่งผลให้ประเทศไทยมี
ระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ ได้แก่ เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญ่ขึ้น มีฐานการผลิตและบริการที่มีความ
เข้มแข็งและโดดเด่นในหลายสาขา และความร่วมมือกับมิตรประเทศทั้งในรูปทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึง
ความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียนมีความเข้มข้นและชัดเจนขึ้น ขยายโอกาสด้านการค้า
และการลงทุนของไทยเพ่ิมข้ึน ในขณะที่โครงสร้างพ้ืนฐานมีการพัฒนาครอบคลุมมากขึ้น และการบริการ
ทางสังคมทุกด้านที่มีความครอบคลุมทั่วถึง ท าให้รายได้ประชาชนสูงขึ้นปัญหาความยากจนลดลง และ
คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้นอย่างไรก็ตาม โครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคม
โลกมากขึ้น จึงท าให้มีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอก ในขณะที่ความสามารถในการแข่งขัน
ปรับตัวช้า เนื่องจากการยกระดับห่วงโซ่มูลค่าการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการสู่การใช้องค์ความรู้ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมยังด าเนินการได้น้อย ท าให้ฐานการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และ
บริการมีผลิตภาพการผลิตต่างๆประกอบกับประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพในเกือบทุกด้าน ที่ส าคัญ
ได้แก่ คุณภาพคน คุณภาพการศึกษา คุณภาพบริการสาธารณะและบริการสาธารณสุข สังคมไทยยังมีความ
เหลื่อมล้ าสูง ก่อให้เกิดความแตกแยกนอกจากนี้ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม
อย่างรวดเร็ว มีภาวะขยะล้นเมืองและการบริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์ ในขณะที่
ความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนมีความรุนแรงมากขึ้น ท าให้กฎเกณฑ์และ
กฎระเบียบของสังคมท่ีเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเข้มงวดมากข้ึน ซึ่งส่วน
หนึ่งสะท้อนถึงปัญหาการจัดการภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเพราะการบริหารจัดการยังขาดเอกภาพ และ
การปฏิรูปกฎหมายเพ่ือพัฒนาประเทศยังล่าช้าดังนั้น การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือวางรากฐานของประเทศในระยะยาวให้มุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของ
แผนที่สอดคล้องเชื่อมโยงและรองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกัน ไปตลอด ๒๐ ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๑.๑ หลักการหลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลัก “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจาก๒
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙-๑๑ และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อน
การเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมส าหรับการก าหนด
วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ยึดวิสัยทัศของกรอบยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดว่า “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ในขณะที่การก าหนดเปูาหมายและตัวชี้วัดในด้านต่างๆของแผนพัฒนาฯ ได้ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศ
ไทยปี ๒๕๗๙ ที่เป็นเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน 
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 ๕ ปี โดยที่เปูาหมายและตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับกรอบเปูาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ที่องค์กรระหว่างประเทศก าหนดขึ้น อาทิ การพัฒนาที่ยั่งยืน  (sustainable development 
goals : SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติก าหนดขึ้น เป็นต้น ส่วนแนวทางการพัฒนา ได้บูรณาการนโยบาย
หรือประเด็นพัฒนาที่ส าคัญของประเด็นการปฏิรูปประเทศ ๓๗ วาระ และ ไทยแลนด์ ๔.๐การจัดท าแผน 
ขับเคลื่อน และการติดตามประเมินผล เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ทั้งจากภาครัฐ เอกชน ประชาชน และ
ภาคการศึกษา ในทุกพ้ืนที่ของประเทศ เป็นกลไกประชารัฐที่รวมพลัง ให้สามารถก าหนดเปูาหมาย แนว
ทางการพัฒนา รวมทั้งแผนงานโครงการส าคัญท่ีตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ได้อย่างสอดคล้องกับภูมิสังคมและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี 

๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี ๑๒ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะเป็นแผนแรกที่ถูกใช้ให้เป็นกลไกเชื่อมโยงสู่การขับเคลื่อนการพัฒนา 
ซึ่งก าหนดเปูาหมายและตัวชี้วัดที่จะต้องบรรลุผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา รวมทั้งก าหนดแนว
ทางการพัฒนาในรายละเอียดที่ต้องเชื่อมต่อถึงการปฏิบัติที่ต้องด าเนินการในช่วง ๕ ปี โดยได้ก าหนด
แผนงาน/โครงการส าคัญ (Flagship Program) และประเด็นพัฒนาเชิงบูรณาการที่ส าคัญ ในช่วง ๕ ปีแรก
ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ จะท าให้ระบบการจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการ
งบประมาณแผ่นดิน แผนส าหรับบริหารราชการแผ่นดิน กฎ ระเบียบวินัยทางการเงินและการคลังภาครัฐ 
และระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตลอดจนระบบการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากนอกจากนี้ใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีแนวทางการพัฒนาจังหวัด ภาค และเมือง ที่ก าหนดพ้ืนที่เปูาหมาย สาขาการ
ผลิตและบริการเปูาหมายที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและก ากับให้การขับเคลื่อนการพัฒนา
เชิงพ้ืนที่ จังหวัด ภาค และเมือง เกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับเปูาหมายรวมของประเทศ รวมทั้งได้
ก าหนดแนวทางเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปประเทศที่สภาปฏิรูปแห่งชาติและสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปได้เสนอและต้องเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จในช่วง ๕ ปีต่อจากนี้ 

๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักท่ีส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประเทศไทยแม้ว่าได้ด าเนิน 
มาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี มีการขยายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นระบบโครงข่าย
มากขึ้น และมีการเพิ่มการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา แต่อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยยัง
ปรับตัวช้าเมื่อเทียบกับหลายประเทศ เนื่องจากคุณภาพคนต่ า การลงทุนในการวิจัยและพัฒนายังมีน้อย
คุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่ดี และปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐและกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัย
และ๓ขาดประสิทธิผลในการบังคับใช้ เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกและภัยพิบัติธรรมชาติ 
ท าให้เศรษฐกิจไทยผันผวนได้ง่าย และเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวในอัตราที่ต่ ากว่าศักยภาพมาต่อเนื่อง
หลายปีนอกจากนี้ประเทศไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแส
โลกาภิวัตน์เข้มข้นมากขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดน โดยมีการเคลื่อนย้ายคน เงินทุน องค์ความรู้ เทคโนโลยี
ข่าวสาร สินค้าและบริการอย่างเสรี ท าให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้น ส่งผลให้มีการรวมตัวด้าน
เศรษฐกิจของกลุ่มต่างๆ ในโลกมีความเข้มข้นขึ้น ประเทศเศรษฐกิจใหม่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
มากขึ้น เช่น จีนอินเดีย ละตินอเมริกา และเวียดนาม ซึ่งมีแรงงานราคาถูกและมีมาตรการอื่นๆประกอบใน
การดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้เพ่ิมข้ึน นอกจากนั้นการพัฒนาการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
ท าให้สังคมโลกมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ท าให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยง อาทิ การก่อ
การร้าย โรคระบาดอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาแรงงานต่างด้าวในขณะเดียวกันประเทศไทยมีความเสี่ยง  
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จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัยมากขึ้น จ านวนประชากรวัยแรงงานลดลง ผู้สูงอายุมี
ปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้น ปัญหาความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ รวมทั้งความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดและกลุ่มคน
จนที่สุดสูงถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ เนื่องจากการกระจายโอกาสการพัฒนาไม่ทั่วถึง ยิ่งไปกว่านั้น
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม มีปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างรัฐกับ
ประชาชน และระหว่างประชาชนในกลุ่มต่างๆ เนื่องจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีลักษณะรวมศูนย์
ขาดการเชื่อมโยงกับพื้นท่ี ในขณะที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชน
เมือง ประกอบกับสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงผันผวนมากขึ้นประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติรุนแรงมากข้ึน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยมากกว่าในอดีตภายใต้เงื่อนไขและ
สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ
ดังกล่าว จะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น 
ต่อจากนี้ไป ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหารากฐานส าคัญท่ีเป็นจุดอ่อนและ
ข้อจ ากัดของประเทศท่ีสั่งสมมานาน ในขณะเดียวกันด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง
และจุดเด่นของประเทศ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องให้ความส าคัญกับประเด็นที่มีลักษณะการบูรณา
การ และใช้ประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์
ได้อย่างแท้จริง ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

๑.๓.๑ การพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพ่ือยกระดับ  
ศักยภาพของประเทศ โดยจะมุ่งเน้นการนาความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม ท าให้เกิดสิ่งใหม่ที่
มีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ โดยการ
ก าหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ (National Research Agenda) ให้มีจุดเน้นที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และ
สอดคล้องกับสาขาเปูาหมายการพัฒนาประเทศ และใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมบูรณาการวิจัยและพัฒนากับ
การน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการพัฒนานวัตกรรม๔ 

๑.๓.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรม โดยสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ความเป็น
อัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็น
ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีรวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ ได้แก่
เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับสถาบันวิจัย และ
สถาบันการศึกษา รวมทั้งพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะเร่งสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขา STEM (Science, 
Technology, Engineering, and Mathematics) และสนับสนุนการด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่าย
ระหว่างสถาบันวิจัยสถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน รวมทั้งการปรับกลไก
ระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศท้ังระบบ 

๑.๓.๓ การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุก  
ช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้
เติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะ
ที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้อง
กับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อการด า รงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ ของคนในแต่ละ
ช่วงวัยตามความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะ  
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เปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมี
สุขภาพดีที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อ
สุขภาพ๑.๓.๔ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า ให้ความส าคัญกับการจัดบริการของรัฐที่มี
คุณภาพทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในพื้นท่ีห่างไกลการจัดสรรที่ดิน
ท ากิน สนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพ ผู้ด้อยโอกาสสตรี และ
ผู้สูงอายุ รวมทั้งกระจายการจัดบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ตลอดจนสร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็นพลังร่วมทางสังคมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและพร้อมรับผลประโยชน์
จากการพัฒนา โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนจัดสวัสดิการและบริการในชุมชน และผลักดันกลไกการกระจายที่ดินท ากินและการ
บริหารจัดการที่ดินของชุมชน โดยมุ่งบรรลุเปูาหมายส าคัญในการยกระดับรายได้ประชากรกลุ่มร้อยละ ๔๐ 
ที่มีรายได้ต่ าสุด 

๑.๓.๕ การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงของ 
ห่วงโซ่มูลค่า เน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับปัจจัยพื้นฐาน ทุนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพ
ของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิม และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าด้วยการใช้เทคโนโลยีวิจัยและพัฒนาเพื่อ
สร้างนวัตกรรมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งสร้าง
สังคมผู้ประกอบการให้มีทักษะการท าธุรกิจที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาพื้นที่
ชายแดนที่มีศักยภาพและพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในอนาคต 

๑.๓.๖ การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้านการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพ้ืนที่ เน้นการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการเกษตร
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Based) ใน
การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตรมีความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ การพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและการขยายโอกาสในการเข้าถึงพ้ืนที่ท ากิน
ของเกษตรกรรวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียว เป็นการประกอบการ
ในลักษณะสหกรณ์ห้างหุ้นส่วน และบริษัท เพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด  

๑.๓.๗ การเพ่ิมศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปัจจุบันให้ต่อยอด 
ไปสู่ฐานการผลิตและบริการที่ใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและมีนวัตกรรมมากขึ้น ควบคู่กับการวางรากฐานเพ่ือ
สร้างและพัฒนาภาคการผลิตและบริการส าหรับอนาคต ทั้งในด้านการเตรียมศักยภาพคนและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ตลอดจนสร้างกลไกและเครือข่ายความร่วมมือของธุรกิจในลักษณคลัสเตอร์ (Cluster)  

๑.๓.๘ การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล 
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม่ (Start Up) 
และวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงการสร้างสังคมผู้ประกอบการเพ่ือต่อยอดฐานการผลิตและบริการ  

๑.๓.๙ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่มี  
ศักยภาพให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต เน้นการปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพื่อให้เกิดความสมดุล
และยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ 
และศักยภาพของพ้ืนที่ รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพ่ิมในอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติและครบวงจรทั้ง
การผลิตและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
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๑.๓.๑๐ การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต เพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจขยาย 
ฐานเศรษฐกิจให้กว้างข้ึน และต่อยอดห่วงโซ่การผลิตให้เข้มแข็งขึ้น โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและ
น าผลการวิจัยและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่ง โลจิ
สติกส์ และโทรคมนาคม ในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงานของกรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า โขง กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ าอิระวดี เจ้าพระยา แม่โขง กรอบความ
ร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝุาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย กรอบความร่วมมือความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล
ส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ กรอบความร่วมมือเพ่ือพัฒนาชายแดน
ไทย-มาเลเซีย และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์  

๑.๓.๑๑ การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชนและ 
วิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความครอบคลุมมากขึ้น เป็นการสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มต่างๆ ในสังคม โดยด าเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาและส่งเสริมสังคม
ผู้ประกอบการเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการที่ผลิตได้และขายเป็น 

๑.๓.๑๒ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม เน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ าสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติ
สิ่งแวดล้อม๖เพ่ือลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็น
ธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เร่งเตรียมความพร้อมในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

๑.๓.๑๓ การฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงท่ีเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศ ให้ความส าคัญกับการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทาง
ความคิดและอุดมการณ์บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
และการเตรียมการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า 

๑.๓.๑๔ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสร้าง 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งด้านระบบการบริหารงานและบุคลากร มีการบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพสามารถ
ตรวจสอบได้อย่าเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนรว่ม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่
เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 

๑.๓.๑๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือขยายขีด 
ความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก 
และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม เน้นให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและใน
อาเซียนอย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศท่ีสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการและการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนี้
พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการใน
สาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพไปท าธุรกิจในต่างประเทศ 
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๑.๓.๑๖ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ เร่งด าเนินการในประเด็นท้าทาย  
ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ที่
สร้างรายได้ส าหรับประชาชนในแต่ละภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและฟ้ืนฟู
พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล 
และการบริหารจัดการพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการเพ่ิม
ประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  

๑.๓.๑๗ การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนาอย่าง 
เต็มที่ มุ่งเน้นผลักดันให้ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและในเชิงสถาบันให้มีความคืบหน้าและชัดเจนใน
ระดับปฏิบัติการและในแต่ละจุดพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศ ผลักดันการลดการใช้มาตรการที่ไม่ใช่
มาตรการทางภาษี ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องเชื่อมโยงเครือข่ายภายในประเทศและ
ประเทศเพ่ือนบ้านรวมทั้งส่งเสริมบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทยในกรอบความร่วมมือต่างๆ ในเวทีโลก และ
สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)   

๑.๓.๑๘ การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ ให้ความส าคัญกับการพัฒนา 
ผู้ประกอบการ ให้สามารถพัฒนาธุรกิจร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม พัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และการสนับสนุนการด าเนินงานของสภาธุรกิจภายใต้กรอบ
ความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนแหล่งเงินทุนและแหล่งข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับฐานการผลิตใน
ต่างประเทศ 

๑.๓.๑๙ การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้สามารถ 
แข่งขันได้เร่งปรับปรุงกฎระเบียบในการก ากับดูแลภาคการเงินเพื่อสนับสนุนความสามารถในการแข่งขัน
และการให้บริการต่อผู้บริโภคและภาคธุรกิจเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม รวมทั้งการก ากับ
ดูแลที่สามารถปูองกันความเสี่ยงจากความเชื่อมโยงทางการเงินและกระแสการเคลื่อนย้ายของเงินทุนที่จะมี
รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป และมีปริมาณธุรกรรมที่มากขึ้น ในขณะเดียวกันสนับสนุนการน าเทคโนโลยีทาง
การเงินมาใช้อย่างเข้มข้น พัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพื่อระดมทุนมาใช้สนับสนุนการลงทุนโครงการขนาด
ใหญ่ตลอดจนขยายการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างท่ัวถึงในต้นทุนที่เหมาะสม  

๑.๓.๒๐ การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ ประกอบด้วย การขยายฐานภาษี การ 
ปรับระบบการจัดท า ของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การจัดท างบประมาณบูรณาการทั้งเชิง  
ประเด็นพัฒนาและเชิงพ้ืนที่ การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม และลดความซ้ าซ้อนของสิทธิประโยชน์
ด้านสวัสดิการสังคม รวมทั้งสร้างความยั่งยืนทางการคลังของระบบการคุ้มครองทางสังคม ได้แก่ การ
ปรับปรุงระบบการออมเพ่ือการเกษียณอายุ และการปรับปรุงระบบประกันสุขภาพ เพื่อลดภาระการพึ่งพา
รายได้จากรัฐบาล๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ 

๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก 
๒.๑.๑ สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก มีตลาดเกิดใหม่ที่มีบทบาทสูงขึ้นตลาด 

การเงินโลกเข้าสู่สถานการณ์ไร้พรมแดน ซึ่งเป็นผลจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินที่มี
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ท าให้มีการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ รวมทั้งมีการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจที่หลากหลายส่งผลต่อการเปิดเสรีทางการค้ามากขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ส าคัญของการพัฒนา
ประเทศไทย 
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๒.๑.๒ การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเป็น 
กุญแจส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนวิถีการด ารงชีวิตของคน ท าให้เกิดสาขา
อุตสาหกรรมและบริการใหม่ๆ ที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หลากหลายสาขา มนุษย์จะสามารถ
เข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจ ากัด มีการแย่งชิงแรงงานที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีและมีทักษะ
หลายด้านในตลาดแรงงาน ขณะเดียวกันเกิดความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ เช่น ความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึง
เทคโนโลยีเป็นต้น 

๒.๑.๓ สถานการณ์และแนวโน้มสังคมโลก การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกส่งผลต่อ 
เศรษฐกิจละรูปแบบการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นกลุ่มส าคัญที่ท า ให้
มีการบริโภคสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น แต่อาจก่อให้เกิดการแย่งชิงประชากรวัยแรงงาน โดยเฉพาะคนที่มี
ศักยภาพสูง ขณะเดียวกันการเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งผล
ต่อ๘การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและเกิดการสร้างวัฒนธรรมร่วมสมัย แต่อาจก่อให้เกิดวิกฤตทางวัฒนธรรม
เนื่องจากการขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี 

๒.๑.๔ สถานการณ์และแนวโน้มสิ่งแวดล้อมโลก วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนค.ศ. ๒๐๓๐  
เป็นทิศทางหลักในการพัฒนาของโลกหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ โดยมีเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประกอบด้วย ๑๗ 
เปูาหมายและ ๑๖๘ เปูาประสงค์ รวมถึงข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่ทวีความเข้มข้นข้ึน จะมีส่วนส าคัญในการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตยิ่งไป
กว่านั้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น ส่งผลต่อการ
ผลิตในภาคเกษตรและความม่ันคงด้านอาหารและน้ า 

๒.๑.๕ สถานการณ์ความม่ันคงโลก ประเทศมหาอ านาจมีแนวโน้มใช้อ านาจทางทหาร 
และทางเศรษฐกิจเข้าแทรกแซงกิจการภายในของประเทศต่างๆ รวมถึงเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศ
ด้านอาณาเขตแบบรัฐต่อรัฐทั้งด้านอาณาเขตทางบก การอ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเล และภูมิรัฐศาสตร์เพื่อ
ผลประโยชน์และการแย่งชิงทรัพยากร นอกจากนั้น การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และ
อาชญากรรมทางไซเบอร์จะทวีความรุนแรงและมีวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้น  

๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน 
๒.๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจไทยในช่วงปี ๒๕๐๔-๒๕๕๘  

ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๖.๑ สูงเป็นอันดับที่ ๒๒ ของโลก ส่งผลให้รายได้ต่อหัวของประชาชนเพิ่มขึ้นสามารถ
ขยับฐานะการพัฒนาประเทศเป็นประเทศรายได้ปานกลางตอนบนในปี ๒๕๕๓ โครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยน
ผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น ภาคการผลิตมีการสั่งสมองค์ความรู้และ
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยยังคงมีความหลากหลายของฐานการผลิตที่มี
ความแข็งแกร่งในระดับโลก อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น เศรษฐกิจ
ไทยกลับเข้าสู่เสถียรภาพและอยู่ในเกณฑ์ท่ีแข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนา
ในระดับใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม ในช่วง ๘ ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราการขยายตัวที่ต่ า
กว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจ การส่งออกของไทยปรับตัวลดลงทั้งในด้านการส่งออกสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรม มีสาเหตุจากจุดอ่อนที่ส าคัญๆ ทั้งทางด้านปัญหาเชิงโครงสร้าง เงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก 
และปัจจัยทางด้านการด าเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจ 

๒.๒.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม อยู่ในล าดับต่างๆ และ 
การบริหารจัดการงานวิจัยขาดการบูรณาการให้มีเอกภาพตั้งแต่ระดับนโยบาย การสนับสนุนทุนวิจัย และ
หน่วยวิจัยหลัก ท าให้ทิศทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยพัฒนา และนวัตกรรมของประเทศไม่  
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ชัดเจน มีความซ้ าซ้อน และยังมีข้อจ ากัดในการตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ เป็นผลให้การพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศล่าช้า ไม่ทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของโลก ตลอดจนมีการน า 
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในระดับต่ า 

๒.๒.๓ สถานการณ์และแนวโน้มของสังคมไทย โครงสร้างประชากรไทยเปลี่ยนแปลงเข้า 
สู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยปี ๒๕๕๗ ประชากรวัยแรงงานจะมี
จ านวนสูงสุดและเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหา คุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า ขณะที่คนไทยมีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้น ซึ่งเป็น๙
สาเหตุหลักของการเสียชีวิต รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพในวัยผู้สูงอายุจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐ 
นอกจากนี้คนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม และไม่ตระหนักถึงความส าคัญของระเบียบ
วินัย ความซื่อสัตย์และการมีจิตสาธารณะ 

๒.๒.๔ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
ลดลงและเสื่อมโทรมเนื่องจากการใช้ประโยชน์เกินกว่าศักยภาพในการฟื้นตัวของระบบนิเวศ การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ ายังขาดกระบวนการมีส่วนร่วมและการวิเคราะห์ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคมและเศรษฐกิจก่อนด าเนินการอย่างเป็นระบบ ขณะเดียวกันการเข้าถึงและการจัดสรรการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติยังไม่เป็นธรรม ก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ า ความขัดแย้ง และข้อพิพาทในระดับ
พ้ืนที่ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน นอกจากนี้ยังมีปัญหามลพิษที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและต้นทุนทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ีไม่ยั่งยืน  

๒.๒.๕ การเจริญเติบโตของภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจกระจุก 
ตัวในกรุงเทพมหานครและภาคกลาง ท าให้เกิดปัญหาช่องว่างการกระจายรายได้ระหว่างภาค รวมถึงกลไก
การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดยังไม่สามารถเชื่อมโยงการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ขณะที่
การขยายตัวของเมืองในภาคต่างๆ ของประเทศท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ท าให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่
จ า เป็นไม่สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจหลัก
ของประเทศมีแนวโน้มการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับสูง ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนและ
สมดุลของการพัฒนาในพ้ืนที่ 

๒.๒.๖ ความมั่นคงภายในประเทศ สถาบันหลักของชาติได้รับผลกระทบจากความ 
ขัดแย้ง ที่มีรากฐานของปัญหามาจากความเห็นต่างทางความคิดและความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและ
สังคม ขณะที่สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังมีการสร้างสถานการณ์โดยมีเปูาหมายให้เกิดความ
สูญเสียต่อเจ้าหน้าที่รัฐ นอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับมีความเสี่ยงจากปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่
ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปสู่การโจมตีระบบขององค์กรขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและมีมูลค่าความ
เสียหายสูง 

๒.๒.๗ ความร่วมมือระหว่างประเทศและความเชื่อมโยงเพ่ือการพัฒนาการเชื่อมโยง 
ระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศมีความใกล้ชิดกันมากข้ึนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคเอเชีย เป็นเงื่อนไขส าคัญของประเทศไทยในการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้า การ
คมนาคมขนส่ง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเทคโนโลยีและสารสนเทศ กับกลุ่มประเทศต่างๆทั้งใน
ระดับทวิภาคีและพหุภาคี 

๒.๒.๘ การบริหารจัดการภาครัฐยังอ่อนแอ ภาครัฐมีขนาดใหญ่และรายจ่ายประจ าเพ่ิม 
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพต่ า ขาดระบบการท างานที่เชื่อมโยงเป็น  
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เครือข่ายแบบบูรณาการกับหน่วยงานหรือภาคส่วนอื่นๆ การให้บริการประชาชนยังต้องปรับปรุงให้ได้
มาตรฐานสากล ขณะที่การทุจริตและประพฤติมิชอบได้ขยายไปในวงกว้างทั้งในภาครัฐ เอกชนและองค์กร
เอกชน นอกจากนี้ กฎหมายหลายฉบับยังไม่ได้มาตรฐานสากลเนื่องจากล้าสมัยและกระบวนการตรา
กฎหมายยังมีจุดอ่อนหลายประการ ตลอดจนกระบวนการยุติธรรมยังขาดประสิทธิภาพและไม่สามารถ  
อ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค 
 
๓. วัตถุประสงค์และเปูาหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๓.๑. วัตถุประสงค์ 
๓.๑.๑. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย  

ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคน
เก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

๓.๑.๒. เพ่ือให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการ  
เข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี
ความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 

๓.๑.๓. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืนสร้างความ 
เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้นสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า  

๓.๑.๔. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ 
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

๓.๑.๕. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท า 
งานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

๓.๑.๖. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือ 
รองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  

๓.๑.๗. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุ - 
ภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และโลก 

๓.๒. เปูาหมายรวมเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเปูาหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย 

๓.๒.๑. คนไทยมีคุณ ลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม  
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน
สถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงาม
ทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 

๓.๒.๒. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ 
เข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕  

๓.๒.๓. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจ 
ฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและ  
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ขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มี
ระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ
ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการ
สู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ๕ ต่อปี 
และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัว
ของภาคการผลิตและบริการ 

๓.๒.๔. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน า โดยเพิ่มพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่
ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอย
ที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

๓.๒.๕. มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอด ภัย สามัคคีสร้างภาพลักษณ์ดี  
และเพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง 
ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์
ลดลง มีความพร้อมที่ปกปูองประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติประเทศไทยมีส่วน
ร่วมในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ห่วงโซ่มูลค่า เป็น
หุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและ
การส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 

๓.๒.๖. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใสตรวจสอบได้  
กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทน
ได้ดีกว่าลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการ
นานาชาติและอันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีข้ึน การใช้จ่ายภาครัฐและระบบ
งบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างข้ึน และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐ
ที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดย
มี ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ ปีและอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 

๔.๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้าน
คุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และ
ทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับ
๑๒วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การ
พัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คน
ไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตาม
มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีข้ึน คนทุกช่วงวัยมีทักษะ 
ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึนรวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา  
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ประเทศเพ่ิมข้ึนแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย (๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม  
จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง
ในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ (๒) พัฒนา
ศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัย
ให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมท่ีเหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ (๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาขนาดเล็กให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต (๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วน
ค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพอาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย 
ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ (๕) เพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ อาทิ ปรับ
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพ (๖) พัฒนาระบบ
การดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว และ (๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ ก าหนด
มาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบาง และส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการ
ที่ทุกคนเข้าถึงได้ 

๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การพัฒนาในช่วงที่ผ่าน
มาท าให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมใน
สังคมไทยมีความคืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของ
คุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้งข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจ าเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความ
เหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพิ่ม
โอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มี
ความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้นแนวทางการ
พัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุด
สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแลนักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่
การสร้างรายได้ของครัวเรือน สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง (๒) การ
กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและ  
ทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ผ่านการพัฒนาระบบ
ส่งต่อผู้ปุวยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ  (๓) เสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลัก๑๓ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากร
ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน การ
ปรับองค์กรการเงินของชุมชนให้ท าหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ต าบลที่ท าหน้าที่ทั้งการให้
กู้ยืมและการออม และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์เป็นแม่ข่าย 
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๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนเศรษฐกิจไทย
ขยายตัวต่ ากว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซาและ
ข้อจ ากัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้ง
ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้าการพัฒนา ๕ ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตาม
ศักยภาพและมีเสถียรภาพภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมข้ึน การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัว
อย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากข้ึน ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากข้ึน และ
ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามี
การเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน มีการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถท ารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนโดยมีแนวทางการ
พัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง อาทิ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการ
งบประมาณ และด้านการเงิน อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงิน
และตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ (๒) การเสริมสร้างและพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า
ระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของ
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐาน
การพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน  

๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ปัจจุบันสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นจุดอ่อนส าคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการให้บริการ 
รวมทั้งการด ารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพ้ืนที่ปุาไม้ ทรัพยากรดินเสื่อม
โทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ าในอนาคต ปัญหา
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต๑๔
ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติการสร้างความมั่นคง
ด้านน้ า และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี ลดมลพิษ  
และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจก
และขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณ
ภัยแนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม (๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
เพ่ือให้เกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน (๓) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม (๔) ส่งเสริมการผลิตและ
การบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๕) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีด  
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ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๖) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยง
ด้านภัยพิบัต(ิ๗) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  

๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความม่ันคงและ
เสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพ่ิม
บทบาทของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และ
ภัยคุกคามภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้าง
สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ดังนั้น 
การพัฒนา ใน ระยะต่อไป จึงเน้นในเรื่องการปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลัก
ของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง ประชาชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่
สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศในการ
ปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติมีความพร้อมต่อการรับมือ
ภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการ
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแนวทางการพัฒนา
ส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบัน
หลักของชาติ (๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัย
คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ (๓) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือ
บูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการปูองกันภัยคุกคาม
ข้ามชาติ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและสิทธิ
อธิปไตยในเขตทะเล และ (๕) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกัน
ระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน๑๕ 

๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิ-
บาลในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคท่ีส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาด
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการ
ยุติธรรมไม่สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในสังคมไทยการพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง 
โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับท่ีดีขึ้น 
และการลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิดแนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) 
ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาทภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย 
คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า (๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการ
ติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพ่ือให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ (๓) เพ่ิม
ประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้ 

       65 



ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวกตรงตามความ
ต้องการ (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
การบริการอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง (๕) ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม และ (๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความ
ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  

๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ที่ผ่านมาการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่องในการด าเนินการ และปัญหาเชิง
ปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ท าให้มีข้อจ ากัดใน
การสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพการพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความ
เข้มของการใช้พลังงานและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ า เพิ่ม
ปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณ
ผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอ านวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพื่อเพ่ิมสัดส่วนการ
ใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานข้ันสุดท้าย และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟูา 
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา)แนวทางการพัฒนาส าคัญ 
ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งอาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักใน
การเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ และพัฒนาระบบ
ขนส่งทางน้ า (๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการ
ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขา๑๖ขนส่ง (๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล 
และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการค้า (๔) พัฒนาด้านพลังงาน อาทิ จัดหา
พลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต 
และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด (๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ และ (๖) พัฒนาระบบน้ าประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุม
และท่ัวถึง และการบริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 

๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบด้านแรงงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และการน าเข้าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้เพ่ือ
พัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ท าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูงตกอยู่กับ
ประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อน
ประเทศสู่สังคมนวัตกรรมได้การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศ และการเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชนแนว
ทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้
เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่น าสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (๒) พัฒนา  
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ผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้าน
นวัตกรรมเทคโนโลยีและร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการ
ออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย 
และ (๓) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านบุคลากร
วิจัย อาทิ การเร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 

๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ประเทศ
ไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือเสริม
จุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของ
ประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการ
พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการ
กระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนใน
ภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย๑๗ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้
ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมมากขึ้น การเพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็น
เมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคมพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนแนวทางการพัฒนา
ส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง พัฒนา
ภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความ
ยากจนสู่เปูาหมายการพ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้าง
รายได้ที่หลากหลาย (๒) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมือง
น่าอยู่ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วน
ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองและ (๓) การพัฒนา
พ้ืนที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟื้นฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลัก
ของประเทศท่ีขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
ใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและ
เกิดผลที่เป็นรูปธรรม 

๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา การพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรีและเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอ่ืนๆ กับมิตรประเทศ และเป็นการ
ขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการด าเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยก าหนดเป็นแนวทางการด าเนิน  
นโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาด 
ใหม่ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับ
ประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาคดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมี
เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การ
เพ่ิมระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการ
ลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียนและเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียง  
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เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียนเอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ และประเทศไทยเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญท้ังในทุกระดับแนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) ขยายความร่วมมือ
ทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับสินค้าและบริการของไทย (๒) 
พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค
ภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออ านวยความ
สะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ (๓) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การ
บริการ และการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค (๔) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย 
(๕) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน (๖) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ (๗) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ี
สร้างสรรค์ (๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ๑๘ในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่
เกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน (๙) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและ
ด้านการต่างประเทศ และ (๑๐) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 
๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สู่การปฏิบัติมีหลักการและแนวทางด าเนินงาน สรุปได้ ดังนี้ 

๕.๑ หลักการ 
๕.๑.๑ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นกรอบทิศทาง 

หลักและแปลงสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆ ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม 
๕.๑.๒ กระจายการพัฒนาลงสู่พ้ืนที่ โดยยึดหลักการพัฒนาพื้นที่ ภารกิจ และการมีส่วน 

ร่วม ให้จังหวัดเป็นพื้นที่ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากชุมชนสู่
ประเทศ และประเทศสู่ชุมชน 

๕.๑.๓ เพ่ิมการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็น 
เครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนในระดับพ้ืนที่ ท้องถิ่น และชุมชน  

๕.๑.๔ ใช้กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน  
และสื่อมวลชนอย่างบูรณาการ ให้การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพโดยกระบวนการสร้างเครือข่ายหรือคลัส
เตอร์ที่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่  

๕.๑.๕ ระบบการบริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติที่มีความเชื่อมโยงกันในระดับต่างๆ  
ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้าน และ
แผนปฏิบัติการ และระบบการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพที่ตอบสนองการพัฒนาเชิงบูรณาการ
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง รวมทั้งระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของภาครัฐ
ที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา และผลของการพัฒนาอย่างแท้จริง  

๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
๕.๒.๑ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญและพร้อมเข้าร่วม 

ในการผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไปสู่การปฏิบัติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติสร้างความเข้าใจกับภาคีทุกภาคส่วนโดยก าหนดกิจกรรมด าเนินการ ประเด็นสื่อสาร และ
เครื่องมือสื่อประชาสัมพันธ์แบ่งตามกลุ่มเปูาหมาย (Stakeholder) ของการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการ
ขับเคลื่อนระดับพ้ืนที่ สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับภาคและชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
และสร้างความตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบร่วมกันของประชาชนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการน า
ประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
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๕.๒.๒ สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ชาตินโยบาย 
รัฐบาล แผนเฉพาะด้าน และแผนปฏิบัติการ โดยก าหนดประเด็นการพัฒนาส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ของ  
แผนพัฒนาฉบับที่ ๑๒ น าไปสู่การก าหนดแผนงานโครงการ การระดมทรัพยากร และแนวทางการร่วมด า 
เนินงานของภาคส่วนต่างๆ รวมถึงบูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกัน
และจัดท าเป็นแผนการลงทุนการพัฒนา/แผนพัฒนาเฉพาะด้านที่ตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติภายใต้
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เพ่ือปิดช่องว่างการพัฒนา (Development Gap) ของประเทศในแต่
ละช่วงเวลาและสร้างรากฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศสู่เปูาหมายที่ก าหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๕.๒.๓ หน่วยงานกลาง อาทิ สศช. ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา 
ระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) จัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีใช้เปูาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ใน
การก าหนดล าดับความส าคัญของแผนงานโครงการและภารกิจหน่วยงาน เพ่ือให้การด าเนินงานสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในแผนฯ อย่างมีประสิทธิผลบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

๕.๒.๔ ผลักดันให้ภาคเอกชนน าประเด็นการพัฒนาส าคัญในแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒  
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนการลงทุนทางธุรกิจ ที่สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนา และส่งเสริมให้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ 
(กรอ.) เป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงการพัฒนาระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้งให้ กรอ.ส่วนกลาง
กระจายความรับผิดชอบและภารกิจให้ กรอ. จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมากขึ้น โดยค านึงถึงความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์ชาติและความเชื่อมโยงในระดับพ้ืนที่ 

๕.๒.๕ สร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่างๆโดย 
ก าหนดให้มีการผลักดันปัจจัยหลักให้สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ อาทิ น าการศึกษาวิจัย
มาเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ให้เอื้อต่อการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับต่างๆ โดยน าเครื่องมือวิเคราะห์ผลกระทบทางกฎหมายมาใช้ประเมินอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๕.๒.๖ เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน สามารถ 
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในระดับประเทศและระดับพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การตั้ง
และการเชื่อมโยงคณะกรรมการระดับชาติที่มีอยู่ให้น ายุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มาเป็น
กรอบการด าเนินงาน ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาระดับประเทศและพ้ืนที่โดยให้จังหวัดเป็นจุดประสาน  

๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีแนวคิด หลักการ และแนวทางด าเนินการ 
ดังนี้ 

๕.๓.๑ แนวคิดและหลักการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วม เน้นการติดตาม 
ประเมินผลที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม เป็นระบบประเมินผลเชิงบูรณาการที่มุ่ง
เสนอผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ประเมินด้วยตนเองเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้และติดตามผลอย่าง
ใกล้ชิด ควบคู่กับการให้หน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นกลางท าหน้าที่ประเมินผล มีหลักเกณฑ์การติดตาม
ประเมินผลและตัวชี้วัดที่ชัดเจน โปร่งใส มีมาตรฐาน เป็นกลาง และถูกต้องตามหลักวิชาการ 

๕.๓.๒ แนวทางการประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแบบมีส่วนร่วม  
ด าเนินการโดย 
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๑) วางระบบการติดตามประเมินผล ๓ ระยะเวลา ประกอบด้วยการประเมินผล 

ก่อนการปฏิบัติการหรือก่อนเริ่มโครงการ การประเมินผลระหว่างด าเนินการ และการประเมินผลหลังการ
ด าเนินงาน 

๒) วางระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการระดับกระทรวงและงานที่  
เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งกระทรวง เพื่อเชื่อมโยงตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการกระทรวงและกลุ่มกระทรวงกับ
เปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติรวมทั้งเปูาหมายและประเด็นพัฒนาส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๓) วางระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการระดับจังหวัดและพ้ืนที่  
เพ่ือเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ 

๔) ตั้งหน่วยวิจัย ฝึกอบรม และตรวจสอบมาตรฐานระบบติดตามและ 
ประเมินผล เพ่ือท าให้ระบบติดตามประเมินผลมีมาตรฐานสากลและพัฒนาให้ทันสมัยเพ่ือฝึกอบรม เทคนิค
วิธีการ หลักการ แนวคิดในการประเมินผลแผนงานโครงการก่อนเริ่ม ระหว่างด าเนินการ และหลังที่เสร็จ
สิ้นแล้ว 

๕) ส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการ  
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักงบประมาณ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่เพ่ือให้การติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๖) จัดเตรียมองค์กรกลางที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความช านาญและเป็นที่  
ยอมรับของทุกฝุาย เพื่อให้การติดตามประเมินผลมีความเป็นสากล ถูกต้องตามหลักวิชาการ เชื่อถือได้เป็น
พ้ืนฐานส าหรับการตัดสินใจนโยบายและการด าเนินงานภาครัฐ 

๗) พัฒนาตัวชี้วัดและตัวชี้วัดร่วมให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือประเมินการบรรลุ 
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติซึ่งสามารถวัดได้ท้ังตัวชี้วัด
ผลกระทบร่วม ตัวชี้วัดผลลัพธ์ร่วม และตัวชี้วัดผลผลิตร่วม 

๘) จัดเวทีสาธารณะเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีเวทีแสดงความคิดเห็น 
วิพากษ์วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและโปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการสื่อสารแบบสองทาง 
เน้นการสื่อสารแบบสวนเสวนามากกว่าถ่ายทอดด้านเดียว และให้มีคู่เจรจาโดยตรง เช่น ระหว่าง
กลุ่มเปูาหมายและผู้ก าหนดนโยบาย เป็นต้น 

 ๙) น าเสนอผลการติดตามประเมินผล เป็นการน าเสนอผลการประเมินให้ทุก 
ฝุายได้รับทราบทั้งประชาชนกลุ่มเปูาหมาย ผู้ก าหนดนโยบาย หน่วยงานน านโยบายไปปฏิบัติ หน่วยงาน
สนับสนุนงบประมาณ ตลอดจนสาธารณชนผู้สนใจได้รับทราบผลการประเมิน     

๑๐) พัฒนาระบบข้อมูลและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถใน  
การประเมินผลโดยจัดท าระบบข้อมูลการบริหาร การเข้าถึงข้อมูล การวิเคราะห์และการน าข้อมูลไปใช้ได้
อย่างเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และสามารถน าข้อมูลการประเมินไปใช้ในการก าหนดทางเลือก
นโยบายและสร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการ 
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3)  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
3.1เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด : เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ – 

ตะวันออก 
3.๒ ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครพนม: ประชาชนมีรายได้ต่อหัว

เพ่ิมข้ึน (GPP Per Capita) ร้อยละ 2 (ฐานปี ๕๙ = 73,088 บาทต่อคนต่อปี) 
3.3  ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 6 ประเด็น และวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพทางการท่องเที่ยวและบริการ  
วัตถุประสงค์  “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

วัตถุประสงค์ “นครแห่งเกษตรอินทรีย์” 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาการค้าและการลงทุน  

 วัตถุประสงค์ “เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนและการลงทุน ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียน
และจีนตอนใต้ – ตะวันออก” 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างย่ังยืน  

วัตถุประสงค์ “สังคมน่าอยู่  คุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสุขอย่างยั่งยืน” 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย  

 วัตถุประสงค์ “นครพนมเมืองแห่งความม่ันคง” 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

 วัตถุประสงค์ “นครพนมเมืองพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดมลพิษ การบริหาร
จัดการต้นแบบแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” (Green Growth  Green City and Green Forest) 
แนวทางการพัฒนา  5 แนวทาง ดังนี้ 

แนวทางการพัฒนาที่ 1. ด้านเศรษฐกิจ 
1.1 สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้จังหวัดโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นท่ีเป็นหลัก ควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนจากนักลงทุน SMEs ใน
ท้องถิ่น, ระดับประเทศและระหว่างประเทศในด้านที่จังหวัดมีศักยภาพ คือ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
การค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

1.2 การพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษและอุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพ่ือให้นครพนมหลุดพ้นจากจังหวัดที่ประชาชนมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับต่ าไปสู่จังหวัดที่
ประชาชนมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับสูงพ้นความยากจน โดยยึดหลักการพัฒนาตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใช้นวัตกรรมโดยยึดหลักการพัฒนาแนวทางของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
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แนวทางการพัฒนาที่ 2. ด้านสังคม 
2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพดี ได้รับโอกาสทางการรักษาพยาบาลที่ได้

มาตรฐาน ยกระดับไปสู่การรองรับสังคมผู้สูงอายุ  
2.2 ส่งเสริมให้มีการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาจากหลักสูตรและสถานศึกษาคุณภาพสูง      
2.3 ส่งเสริมให้มีการประกอบอาชีพและท่ีมีหลักประกันการด ารงชีวิตที่มั่นคง       
2.4 ส่งเสริมการใช้หลักศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นแกนการขับเคลื่อนสังคม 

 2.5 ประชาชนมีสุขภาพดี มีโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีอาชีพ มีรายได้และ
หลักประกันที่ม่ันคง โดยใช้หลักศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
ขับเคลื่อนไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
 

แนวทางการพัฒนาที่ 3. ด้านความม่ันคง : เสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง พื้นที่ชายแดนปลอดยาเสพติด
และภัยคุกคามทุกประเภทด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศที่ทันสมัย สร้างสังคมสันติสุขและมีความสัมพันธ์อันดี
กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 
แนวทางการพัฒนาที่ 4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  : เพ่ือมุ่งสู่การเป็น “เมือง

พัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปลอดมลพิษ การบริหารจัดการต้นแบบแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง”ด้วยการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 
แนวทางการพัฒนาที่ 5. การบริหารจัดการ : มุ่งเน้นการพัฒนาเพิ่มสมรรถนะบุคลากร 

กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และบูรณาการระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เอกชน 
และประชาชน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์กร เพ่ือ
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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3)แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
“เมืองน่าอยู่ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ –  ตะวันออก” 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
“ประชาชนมีรายได้ตอ่หัว (GPP Per Capita) เพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 3 (ฐานป ี61 = 78,802 บาทตอ่คนตอ่ป)ี” 
 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดมี 6 ประเด็นการพัฒนาได้แก่ 
1. การพัฒนาคุณภาพทางการท่องเที่ยวและบริการ 
วัตถุประสงค์ “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” 
ประกอบด้วย 4 แผนงานคือ 

1.1 พัฒนาคุณภาพบุคลากรแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางการท่องเที่ยวโครงสร้างพ้ืนฐานสิ่งอ านวย 
ความสะดวกและความปลอดภัยสินค้าและมาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว 

1.2 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวประเพณีศาสนาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมธรรมชาติ 
เชิงกีฬาเชิงเกษตรเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถีสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

1.3 การบริหารจัดการและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเชื่อมโยง 
ในท้องถิ่นในประเทศและต่างประเทศ 

1.4 พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและบริการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล  
 
2. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ “คุณภาพชีวิตเกษตรกรดีด้วยวิถีเกษตรที่ยั่งยืน” 
ประกอด้วย 7 แผนงานคือ 

2.1 สร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายให้กับสถาบันเกษตรกร 
2.2 ส่งเสริมการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน 
2.3 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมและจัดการตลาดสินค้าเกษตร 

แผนพัฒนา
จังหวัด
นครพนม 

การพัฒนา
คุณภาพ
ทางการ

ท่องเที่ยวและ
บริหาร 

 

การพัฒนา 
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

การเกษตรเป็น
มิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

 

การ
พัฒนาการ
ค้าและการ

ลงทุน 
 

การพัฒนาสังคม
และคุณภาพ

ชีวิตเพื่อ
ความสุขอย่าง

ยั่งยืน 

การบริหาร
จัดการ

ทรัพยากรธรรม
ชาติและ

สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

การรักษา
ความ
มั่นคง

ชายแดน 



2.4 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตสินค8าทางการเกษตรที่เหมาะสมได8มาตรฐานและเป็น 
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2.5 การบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร 
2.6 ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร 
2.7 บริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ 
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3. การพัฒนาการค้าและการลงทุน 

วัตถุประสงค์ “เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนและการลงทุนประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและ  
จีนตอนใต้ –  ตะวันออก” 
ประกอบด้วย 5 แผนงานคือ 

3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนรองรับการเป็นเมือง  
ศูนย์กลางการค้าชายแดนประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้-ตะวันออก 

3.2 พัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทางการค้าการลงทุนในประเทศภูมิภาคอาเซียนและจีน  
ตอนใต้-ตะวันออก 

3.3 ส่งเสริมการค้าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ -ตะวันออก 
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs สู่สากล 
3.5 การพัฒนาและส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการขนส่ง  

อัจฉริยะ (Smart Mobility) เพ่ืออ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนและระบบขนส่ง 
 
4. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
วัตถุประสงค์ “สังคมน่าอยู่คุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขอย่างยั่งยืน” 
ประกอบด้วย 7 แผนงานคือ 

4.1 พัฒนาระบบการแพทย์และสาธารณสุข 
4.2 ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
4.3 ส่งเสริมและประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิตและการแก้ไขปัญหา  

ความยากจนแบบบูรณาการ 
4.4 พัฒนาระบบสวัสดิการและความม่ันคงทางสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  
4.5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมพ้ืนที่และได้มาตรฐานการให้บริการ 
4.6 การพัฒนาและส่งเสริมด้านการด ารงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) 
4.7 การพัฒนาและส่งเสริมด้านพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) 

 
5. การรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

วัตถุประสงค์ “นครพนมเมืองแห่งความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย” 
ประกอบด้วย 3 แผนงานคือ 

5.1 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในหมู่บ้าน/ชุมชน 
5.2 เพ่ิมศักยภาพเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครภาคประชาชนให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความ  

มั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ 
5.3 การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านด้านความมั่นคง 

 



6. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
วัตถุประสงค์ “นครพนมเมืองพัฒนาที่ไร้มลพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต้นแบบการบริหาร  

จัดการแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงเชื่อมโยงพ้ืนที่ชุ่มน้ าโลก” 
ประกอบด้วย 8 แผนงานคือ 
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6.1 บูรณาการทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการในพ้ืนที่ชุ่มน้ าRamseur Site แม่น้ าสงคราม 

ตอนล่างและพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับท้องถิ่นให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว8ตามมาตรการอนุรักษ์
พ้ืนที่ชุ่มน้ า 

6.2 ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกปุาในพื้นที่ต่างๆทั้งในและนอกพ้ืนที่อนุรักษ์ 
6.3 เสริมสร้างองค์ความรู้จิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 
6.4 เสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ าเพ่ือการใช้ประโยชน์และปูองกันผลกระทบจาก  

อุทกภัยและภัยแล้ง 
6.5 เสริมสร้างมูลค่าและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
6.6 เสริมสร้างความรู้ด้านพลังงานและพลังงานทดแทนเพ่ือสร้างความม่ันคงด้านพลังงานของ  

จังหวัด 
6.7 การพัฒนาและส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment ) และพลังงาน 

อัจฉริยะ (Smart Energy) 
6.8 ส่งเสริมการจัดการขยะชุมชนต้นทางอย่างยั่งยืน 

 
4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
  วิสัยทัศน์  
  “เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจสู่อาเชียนและจีนตอนใต้ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
 
(2)ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
 1)  วิสัยทัศน์  
 “ต าบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง อยู่เคียงธรรมชาติ ฉลาดใช้ภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น” 
 พันธกิจ  
 1.  จัดให้มีแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค และบริโภคตลอดปี  
 ๒.  ส่งเสริมให้มีอาชีพเสริมหลังฤดูการเก็บเก่ียว  
 ๓.  จัดฝึกอบรมด้านอาชีพเสริมต่างๆให้กับกลุ่มสนใจ ตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง  

การพัฒนาการค้า
ผ่านแดน 

การพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

การพัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตร 

เมือง
น่า
อยู่ 

การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

การปรับสมดุล
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา
ของ อปท.
ในเขต
จังหวัด
นครพนม 



 4. พัฒนาชุมชนในท้องถิ่น 
2)  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของต าบลโคกสูง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือให้สามารถด าเนินการไปสู่

วิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม 
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการจัดการธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 

3)  เปูาประสงค์  
1.  ประชาชนมีน้ ากินน้ าใช้ตลอดปี 
2.  มีระบบระบายน้ าที่มีประสิทธิภาพ การคมนาคมสะดวก 

  3.  ส่งเสริมอาชีพต่างๆ ในชุมชน ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและต่อยอด  
  4. รักษาความสมดุลตามธรรมชาติ  
 4)  ตัวช้ีวัด 
  1.  กรณีโครงการ โครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่คณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้าง จะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง  
  2.  กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการ  

5)  ค่าเป้าหมาย 
 

ยุทธศาสตร์ เปูาหมาย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมฯ การบริการประชาชน 
เด็กนักเรียนในพ้ืนที่ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้
ติดเชื้อเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส สถานที่ออกก าลังกาย 
การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การจัดการ
แข่งขันกีฬา การฝึกอบรมบุคลากร ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม 
 

การฝึกอบรมอาชีพให้เกษตรกร ด้านต่างๆ ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการจัดการธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
 

การปลูกต้นไม้ในปุาชุมชน อนุรักษ์ทรัพยากร การ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะ  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
 

ขยายท่อส่งน้ าประปาในหมู่บ้าน ขยายเขตไฟฟูา/
ไฟฟูาส่องสว่าง ก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคมขุดลอก/ปรับปรุงฝาย/พัฒนาแหล่งน้ า เพ่ือ
กักเก็บน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ าในพ้ืนที่   
การควบคุมปูองกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ  
 

6) กลยุทธ์ 



(1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 1.1  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส  
 1.2  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากร เพิ่มการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนในต าบล 
 1.3  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปรับปรุง/ต่อเติม/ก่อสร้าง/  
 1.4  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดการแข่งขันกีฬาของเด็กเยาวชน  
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(2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม 
 2.1  กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบการผลิตการเกษตร ปศุสัตว์  
 2.2  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการฝึกอบรมการประกอบอาชีพในชุมชน  
 2.3  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน  
(3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการจัดการธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
 3.1  กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
 4.1  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการขุดลอก/ปรับปรุงฝาย/พัฒนาแหล่งน้ า 
 4.2  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการควบคุมปูองกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ  
 4.3  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการขยายเขตไฟฟูา/ไฟฟูาส่องสว่าง  
 4.4  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม และระบบระบายน้ า 
 4.5  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การมีส่วนร่วม 
(7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
 จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
20 ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างเห็นได้ชัดเจนในการน ามาเป็น
แนวทาง 
(8)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง มีความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี ้
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. 

เปูาประสงค์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเปูาหมาย 

กลยุทธ์ 
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3.1การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ได้จัดให้มีการประชาคมเพ่ือรวบรวมความคิดเห็นในการ
พัฒนาท้องถิ่น ในการนี้จึงได้น าข้อมูลต่างๆ ซึ่งผ่านการแสดงความคิดเห็นจากประชาชน การส ารวจ/ออก
พ้ืนที่ มาวิเคราะห์และสรุปปัญหาความต้อการของประชาชน ดังนี้ 

ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 
1.  ด้านเศรษฐกิจ 1. ปัญหาการว่างงาน ค่าครองชีพสูง 

2.ต้นทุนการผลิตสูงแต่ผลผลิตทางการเกษตรราคา
ตกต่ า ท าให้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
3.  ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร 
4. สถานที่จ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรอยู่
ห่างไกล 
5. เส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรช ารุด 
เสียหายเป็นบางส่วน 

2. ด้านสังคม 1. ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
2.  ปัญหาครอบครัว 
3.  การดูแลคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุยัง
ไม่ทั่วถึง 

3. ด้านสิ่งแวดล้อม 1. ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะ 
2.  ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

4. ด้านบริหารจัดการที่ดี 1. ประชาชนไม่ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
2.  การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ การให้บริการ
ประชาชนยังไม่ทั่วถึง 

5. ด้านการบริการสาธารณะ 1. ถนนช ารุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ 
2.  ขาดงบประมาณในการขยายเขตไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตร 
 
 

 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 



เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจด้าน
สังคม ด้านการศึกษา ด้านผังเมือง ด้านเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 
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จุดแข็ง (Strenghts : S) 

1. กลุ่มอาชีพสามารถรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และสามารถพ่ึงตนเองได้  
2. บุคลากรของหน่วยงานมีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ 
3. ประชาชนส่วนมากในพ้ืนที่มีท่ีดินท ากินเป็นของตัวเอง 

จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
1. ประชาชนบางส่วนยังขาดการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่  
2. ประชาชนให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ น้อย เช่น การกีฬา สุขภาพ 

ฯลฯ 
3. เส้นทางคมนาคมภายในต าบลส่วนใหญ่ยังไม่ได้มาตรฐานและมีสภาพช ารุด 

โอกาส (Opportunity : O) 
1. มีการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2. มีนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาด้านต่างๆ 

อุปสรรค (Threat : T)  
 1.  การเกิดภัยทางธรรมชาติส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม  
 2.  ขาดอุตสาหกรรมรองรับแรงงานในพ้ืนที่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weaknesses Strenghts 

Threats Opportunities 

SWOT 
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3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อ 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงนั้น ได้ท าการประเมิน
สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ด้าน 
สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ี

เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของปัญหา/

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย 

ความคาดหวัง
และแนวโน้ม

อนาคต 

1. ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.1 ขาดแคลนแหล่งน้ าในการเกษตร
และน้ าส าหรับอุปโภค บริโภค ยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้มาตรฐาน 

แหล่งน้ า และ
น้ าประปาในการ
อุปโภค บริโภค 

ในเขตองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลโคกสูง 

ประชาชนมี
แหล่งน้ าและมี
น้ าประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมาก
ขึ้น 

1.2  ไฟฟูาส่องสว่างทางและท่ี
สาธารณะยังไม่สามารถ ด าเนินการ
ครอบคลุ่มพ้ืนที่ได้ทั้งหมด 

ไฟฟูา ทางและที่
สาธารณะใน
เขตองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลโคกสูง 

ทางและที่
สาธารณะแสง
สว่างแสงสว่าง
เพียงพอ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร ไป
มาและปูองกัน
การเกิด
อาชญากรรมได้ 

1.3  ชุมชนขยายมากขึ้น ระบบระบาย
น้ ายังไม่เพียงพอเกิดการอุดตัน/เกิด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

รางระบายน้ า/ท่อ
ระบายน้ า 

พ้ืนที่ในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคก
สูง 

มีรางระบายน้ า
สามารถระบาย
น้ าได้สะดวก/ 
ไม่อุดตัน 

1.4  ประชาชนต้องการเส้นทางในการ
สัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึนและองค์การ
บริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินการ
ได้เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ 
จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อมีการอุทิศท่ีดิน

เส้นทางคมนาคม เส้นทาง
คมนาคมท่ีเป็น
ที่สาธารณะและ
ประชาชนมี
ความต้องการ

มีเส้นทางในการ
คมนาคม
เพียงพอและ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน



ฯ ให้ด าเนินการ การสัญจรไปมา 
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ด้าน 

สถานการณ์
สภาพแวดล้อม

ภายนอกที่
เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของ
ปัญหา/ความ

ต้องการ 

พ้ืนที่เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย 

ความคาดหวังและ
แนวโน้มอนาคต 

2. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

2.1 มีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม่ 
โรคระบาด 
โรคติดต่อ 

ด้านสาธารณสุข ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ในพ้ืนที่ไม่มีการ
ระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรค
ระบาด โรคติดต่อ 

 2.2 ประชาชนใน
พ้ืนที่ปุวยเป็นโรค
เรื้อรัง แนวโน้มที่
เพ่ิมข้ึน เช่น 
เบาหวาน ความ
ดัน 

ด้านสาธารณสุข ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ปุวย 

 

 2.3 ปริมาณขยะ
มากขึ้น 

ด้านสาธารณสุข ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ปริมาณขยะถูก
ก าจัดหมดด้วย
วิธีการที่ถูกต้อง 

 2.4 ประชาชนใน
พ้ืนที่บางรายมีที่
อยู่อาศัยไม่มั่นคง 
แข็งแรง 

ที่อยู่อาศัย ประชาชนในพื้นท่ี
ได้รับความ
เดือดร้อนเรื่องที่อยู่
อาศัย 

ประชาชนในพื้นท่ี
ได้รับความ
ช่วยเหลือซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัยให้มั่นคง
แข็งแรง 

 2.5 การศึกษาสื่อ
การเรียนการสอน 
ยังไม่เพียงพอ เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับ
การศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงกว่าขั้น
พ้ืนฐานและขาด
งบประมาณใน
การศึกษา 
ครอบครัวยากจน 

สังคมในชุมชน เด็กนักเรียนในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

มีสื่อการเรียนการ
สอบที่พอเพียง 
เด็กนักเรียน ได้รับ
การศึกษาที่สูงขึ้น 
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 
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ด้าน 

สถานการณ์
สภาพแวดล้อม

ภายนอกที่
เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของ
ปัญหา/ความ

ต้องการ 

พ้ืนที่เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย 

ความคาดหวังและ
แนวโน้มอนาคต 

2. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

2.6 เด็กและ
ผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว 
ผู้สูงอายุอยู่ตาม
ล าพัง และ
รับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

สังคมในชุมชน ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ดี 

 2.7 ผู้พิการไม่ได้
รับความช่วยเหลือ
ในการด ารงชีวิต 

สังคมในชุมชน ผู้พิการในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิต และ
ทั่วถึง 

 2.8 เยาวชนและ
วัยรุ่นติดเกมส์ สิ่ง
ลามก บุหรี่ เหล้า 
ยาเสพติด และ
ท้องก่อนวัยอัน
สมควร 

สังคมในชุมชน เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

เยาวชนและวัยรุ่น
มีอนาคตที่ดี 

 2.9ประชาชนอายุ
ตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป 
บางรายไม่ได้ตรวจ
สุขภาพประจ าปี 

สังคมในชุมชน ประชาชนในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่อายุ 
35 ปี ขึ้นไป 

ประชาชนที่อายุ 
35 ปี ไม่ได้รับการ
ตรวจสุขภาพทุก
คน 

3. ด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

3.1 ขาดแหล่งเงิน
ลงทุนในการท า
กิจกรรมและ
ประกอบอาชีพ 

การลงทุน ประชาชนในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

มีแหล่งเงินทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

 3.2 ประชาชน
ขาดสถานที่
จ าหน่ายสินค้า 

การพาณิชย์กรรม ร้านค้าแผงลอย ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการ
จ าหน่ายสินค้า 
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ด้าน 

สถานการณ์
สภาพแวดล้อม

ภายนอกที่
เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของ
ปัญหา/ความ

ต้องการ 

พ้ืนที่เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย 

ความคาดหวังและ
แนวโน้มอนาคต 

3. ด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

3.3 ผลผลิตทาง
การเกษตรราคา
ตกต่ าระยะทางใน
การขนส่งผลผลิต
ไกลจากแหล่งรับ
ซ้ือ 
 

การพาณิชย์กรรม เกษตรกรในพ้ืนที่ ผลผลิตมีราคา
สูงขึ้น 

 3.4  ประชาชนไม่
มีการวางแผนใน
การด าเนินงาน 

การวางแผน ประชาชนในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ด าเนินงานได้เอง 

 3.5  ในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไม่มี
แหล่งท่องเที่ยว
และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

การท่องเที่ยว ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

มีแหล่งท่องเที่ยว
ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
และส่งเสริม
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมาก
ขึ้น 

4. ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

1. การจราจรบน
ถนนมีเพ่ิมมากข้ึน
อาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้ 

การจราจร ประชาชนที่สัญจร
ไปมาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น
ติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบเพื่อเตือน
ให้ระมัดระวัง 

 2. มีการท าลาย
และลักขโมย
ทรัพย์สินของ
ประชาชนและ
ราชการรวมทั้งเกิด
การทะเลาะวิวาท

การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ประชาชนและส่วน
ราชการ 

มีการปูองกันและ
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนและส่วน
ราชการ เช่น การ



กันในชุมชน ให้ผู้น า อปพร. 
ควบคุมและระงับ
เหตุทะเลาะวิวาท 
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ด้าน 

สถานการณ์
สภาพแวดล้อม

ภายนอกที่
เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของ
ปัญหา/ความ

ต้องการ 

พ้ืนที่เปูาหมาย/
กลุ่มเปูาหมาย 

ความคาดหวังและ
แนวโน้มอนาคต 

5. ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5.1เป็นพื้นที่ไม่มี
แหล่งกักเก็บน้ า
เพ่ือการเกษตร
และอุปโภค 
บริโภค 
 

ดินและน้ าใต้ดิน พ้ืนที่ในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

ปัญหาเรื่องไม่มี
แหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

 5.2 ปัญหาเรื่อง
ขยะเพ่ิมมากข้ึนส่ง
กลิ่นเหม็นร าคาญ 

สิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขต 
พ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ปัญหาขยะและน้ า
เสียลดลง 
ผู้ประกอบการ
สามารถก าจัดขยะ
และน้ าเสียเองได้ 
โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อชุมชน 

6. ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญหา
ท้องถิ่น 

1. ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นถูก
ลืมเลือนไปมาก 

ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือน
ไปมาก 

ประชาชนในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์
ชาวบ้านในโอกาส
ต่างๆ เพื่อเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชน
และประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ไม่ถูกลืมและอยู่
สืบไป 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

84 
ส่วนท่ี 3  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

(1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

 1. การพัฒนาด้าน  1. แผนงานบริหารทั่วไป ส านักปลัด  
 ทรัพยากรมนุษย์  2. แผนงานรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด  
   3.  แผนงานการศึกษา กอง  
    การศึกษา  
   4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง  
   5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ กอง  
   นันทนาการ การศึกษา  
   6. แผนงานสังคมสงเคราะห์ ส านักปลัด  
   7.  แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง  
   8. แผนงานงบกลาง ส านักปลัด  
   8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง  
      
 2.  การพัฒนาเกษตร  1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด  
 และอุตสาหกรรม     
      
 3.  การพัฒนาส่งเสริมการ  1.  แผนงานการเกษตร ส านักปลัด  
 จัดการธรรมชาติ     
 สิ่งแวดล้อมและการ     
 ท่องเที่ยว     
      
 4. การพัฒนาบ้านเมือง  1.  แผนงานบริหารทั่วไป ส านักปลัด  
 น่าอยู่  2.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ กอง  
   นันทนาการ การศึกษา  
   3. แผนงานสาธารณสุข ส านักปลัด  
   4.  แผนงานรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด  
   5.  แผนงานสังคมสงเคราะห์ ส านักปลัด  
   6.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด  
   7.  แผนงานการเกษตร ส านักปลัด  



   8.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง  
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ส่วนที่ 4 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
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ฝากไว ้
 
 
 
 
 
 
 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง มี 4 ยุทธศาสตร์  ดังนี ้

ประเด็นยุทธศาสตร ์
โครงการ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณทั้งหมด 
(บาท) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการทรัพยากรมนุษย ์ 13 11,670,620 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม 3 113,965 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมการจัดการธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และการท่องเที่ยว 

1 1,899,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู ่ 32 2,827,302 
รวม 49 16,510,887 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง พ.ศ. 2560-2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 
นครพนม 

1. การ
พัฒนาการ
ค้าและการ
ลงทุน 

2. การ
พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวให้
เป็น
ศูนย์กลาง
การ
ท่องเท่ียวใน
อนุภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง 

3. การ
พัฒนา 
การเกษตร
และ
อุตสาหกรรม 
การเกษตร 

4. การ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์ 

5. การ
พัฒนา
สังคมและ
คุณภาพ
ชีวิตเพื่อ
สร้าง
ความสุข
อย่างยั่งยืน 

6. การ
บริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

7. การปรับ
สมดุลและ
เพิ่มประ
สิทธิ 
ภาพการ
บริหาร
จัดการ
ภาครัฐ 

8. การ
รักษา
ความ
มั่นคง
ชายแดน 

กลยุทธ์การ
พัฒนา 
1.1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การผลิตและ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้ภาค
การเกษตร 
ภาคบริการ 
ภาคท่องเที่ยว 
1.2 เพิ่มขีด
คามสามารถ
ทางการแข่งขัน 
otopและ 
SMEs 
1.3 ส่งเสริม
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

2.1 พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เป็น
เอกลักษณ์ของ
จังหวัดให้มี
คุณภาพ 
2.2เสริมสร้าง
คุณภาพการ
ท่องเที่ยวบน
ความหลากหลาย
ความปลอดภัย
และความคุ้มค่า 
2.3 พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
สิ่งอ านวยความ
สะดวกด้านการ
ท่องเที่ยวที่มี
มาตรฐานสากลา 
2.4 ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการของ
จังหวัดภาครัฐ
,และเครือข่ายการ
ท่องเที่ยว 
2.5 ส่งเสริม
ระบบข้อมูล
ข่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์
และการตลาด
ด้านการท่องเท่ียว 

3.1 พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานที่
สนับสนุน
ระบบการผลิต
สินค้า
การเกษตรเพื่อ
การบริโภค
และส่งออก 
3.2 การ
พัฒนาระบบ
การผลิตการ
แปรรูปและ
การตลาด
สินค้าเกษตร
ให้ได้คุณภาพ
มาตรฐานสาก
ล เพื่อการ
บริโภคและ
ส่งออก 
3.3 ส่งเสริม
การบริหาร
จัดการที่สร้าง
ความร่วมมือ
และมีส่วนร่วม
ขององค์กร
ภาคเกษตรกร
ให้มีความ
เข้มแข็ง 
3.4 สร้างเสริม
ระบบการ
จัดการความรู้
เพื่อการวิจัย

4.1 เสริมสร้าง
สังคมแห่งการมี
สุขภาวะที่ด ี
4.2  ยกระดับ
มาตรฐาน
การศึกษาให้มี
คุณภาพสูง 
4.3 เสริมสร้าง
สถาบัน
ครอบครัวให้
เข้มแข็งและ
ด ารงชีวิตตาม
วิถึแห่งมิตตร
ไมตรี 
4.4 เพิ่มขีด
ความสามารถ
ในการปูองกัน
แก้ไขปัญหา
อาชญากรรม
และยาเสพติด 
4.5 พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ตามแนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

5.1 
ส่งเสริมการ
บริหาร
จัดการแบบ
มีส่วนร่วม 
5.2 พัฒนา
ระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 
5.3 
เพิ่มขึด
สมรรถนะ
บุคลากรให้
พร้อมรับ
การ
เปลี่ยนแปล
ง 

6.1 อนุรักษ์
ฟื้นฟูรักษา
ทรัพยากรปุา
ไม้และสัตว์
ปุาอย่างมี
ส่วนร่วมและ
มีการใช้
ประโยชน์
จากปุาอย่าง
ยั่งยืน 
6.2 อนุรักษ์
และฟื้นฟู
ทรัพยากรดิน
แบบมีส่วน
ร่วม 
6.3 อนุรักษ์
และฟื้นฟู
ทรัพยากรน้ า
โดยการ
บริหาร
จัดการแบบมี
ส่วนร่วม 
6.4 สร้าง
สังคมและ
เมืองเป็นมิตร
กับ
สิ่งแวดล้อม 

7.1 เพิ่มขีด
ความสามาร
ถในการ
ปูองกัน
แก้ไขปัญหา
อาชญากรร
มและยาเสพ
ติด 
7.2 พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ตาม
แนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
7.3 
เสริมสร้าง
การปูองกัน
และลด
อุบัติเหตุใน
การ
คมนาคม 

8.1 สร้าง
ความ
ปรองดอง
สมานฉันท์
และส่งเสริม
ประชาธิป-
ไตย 
8.2 รักษา
ความมั่นคง
และความ
สงบ
เรียบร้อย
ภายใน 
8.3 ปูองกัน
ปราบปราม
และ
บ าบัดรักษา
ผู้ติดยาเสพ
ติด 
8.4 ปูองกัน
และแก้ไข
ปัญหา
อุบัติภัยทาง
ถนน 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.โคกสูง 

1. การพัฒนาด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

2. การพัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม 

3.  การพัฒนาส่งเสริม
การจัดการธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และการ
ท่องเที่ยว 

4.  การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร ์ท่ี 4  
อปท. ในเขตจังหวัด 

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร ์ท่ี 3  
อปท. ในเขตจังหวัด 
 

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร ์ท่ี 2  
อปท. ในเขตจังหวัด 
 

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร ์ท่ี 2  
อปท. ในเขตจังหวัด 
 

เปูาหมาย  
1.1 เพื่อส่งเสริม
การศึกษาระดับ
ก่อนวัยเรียน 
การศึกษาภาค
บังคับ 
1.2 เพื่อ
สงเคราะห์
ส่งเสริมสวัสดิการ
สุขภาพชีวิตสตรี 
เด็ก คนชรา คน
พิการ 
1.3 เพื่ออนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ศาสนา 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณ ี
1.4 เพื่อ
ให้บริการ
ประชาชน การ
พัฒนาบุคลากร 
 

เปูาหมาย 
2.1 พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบการผลิต 
การเกษตร ปศุ
สัตว์ 
2.2 เพื่อส่งเสริม
การฝึกอบรมการ
ประกอบอาชีพ 
2.3 การส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

เปูาหมาย 
3.1 เพื่อ
ส่งเสริมการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรม
ชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
3.2 เพื่อ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์
 

เปูาหมาย 
4.1 เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าอุปโภค 
4.2 เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 
4.3 เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
4.4 เพื่อให้ประชาชน
มีแหล่งน้ าส าหรับท า
การเกษตร 
4.5 เพื่อให้พื้นที่มี
ระบบระบายน้ าที่มี
ประสิทธิภาพ 
4.6 เพื่อให้ประชาชน
มีส่วนในการพัฒนา
ต าบล 
4.6 เพื่อให้ประชาชน
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

1. สนับสนุน
งบประมาณในการ
จัดซื้ออาหารเสริมนม/
อาหารกลางวัน 
2. ส่เสริมสนับสนุนการ
จัดการแข่งขันกีฬา 
3. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/
ผู้ด้อยโอกาส 
4. สนับสนุนกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา 
5. อบรม สัมมนา 

1. อุดหนุน
งบประมาณให้
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทโนโลยี
การเกษตรต าบล
โคกสูง 
2.ฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ใน
ต าบลโคกสูง 

1. สนับสนุนการ
ปลูกปุาในวัน
ส าคัญต่างๆ  
2. จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์
ต่างๆ 

1. ขยายท่อส่ง
น้ าประปาใน
หมู่บ้าน 
2. ขยายเขต
ไฟฟูา 
3. ก่อสร้าง/
ปรับปรุง/
ซ่อมแซม เส้นทาง
คมนาคม 
4. ก่อสร้างราง
ระบายน้ าในพื้นที ่
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แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 
 

ต าบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง อยู่เคียงธรรมชาติ ฉลาดใช้ภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.
โคกสูง 
 

1. การพัฒนาด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

2. การพัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม 

3.  การพัฒนาส่งเสริม
การจัดการธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และการ
ท่องเที่ยว 

4.  การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

เปูาประสงค ์
 

1. ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการแข่งขัน
กีฬาหรือร่วมแข่งขัน
กีฬาในระดับต่างๆ 
2. จัดกิจกรรมรดน้ า
ขอพรแก่ผู้สูงอาย ุ
3. สนับสนุน 
กิจกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนา 
4. ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับข่าวสาร
ทันท่วงที 
5. ก่อสร้าง/ปรับปรุง 
โครงสร้างพื้นฐานใน
ต าบลโคกสูง 

1. อุดหนุน
งบประมาณให้
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ต าบลที่ถ่ายโอนสู่
ท้องถิ่น 
2. จัดฝึกอบรมอาชีพ 
ให้กับกลุ่มต่างๆ ท่ี
อยู่ในชุมชน 
3. จัดประชุมด้าน
การจัดท าแผนของ
ชุมชน/ต าบล 

1. สนับสนุนการ
ปลูกปุาในวันส าคัญ
ต่างๆ เช่น วันท่ี 12 
สิงหาคม และวันท่ี 5 
ธันวาคม ฯลฯ 
2. ฝังกลบบ่อขยะ 
3. จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์
สถานท่ีท่องเที่ยวใน
พื้นที ่

1.  ก่อสร้าง/
ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
เส้นทางคมนาคมใน
พื้นที่ต าบลโคกสูง 
2. ขุดลอก/ปรับปรุง 
แหล่งน้ า เพื่อกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ท าการเกษตร 
3. ก่อสร้างราง
ระบายน้ าในพื้นที่
ต าบล 
4. ปรับปรุง ขยาย
ท่อส่งน้ าประปา เพ่ือ
การอุปโภค บริโภค
ในครัวเรือน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 

บัญชีสรุป
โครงการ 


