ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.ความสาพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี(พ.ศ. 2560-2579)
ความเป็นมา
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยนานโยบายรัฐบาล
11 ข้อ ประเด็นปฏิรูปของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 11 ด้าน และประเด็นปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
36 กิจกรรม มาใช้เป็ น กรอบในการจัดทาและให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ช าติระยะ 20 ปี ให้ คณะรัฐ มนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบการดาเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล และกรอบการปฏิรูปใน
ระยะที่ 3 ต่อไป
พร้อมนี้ มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ซึ่งมีเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นรองประธานกรรมการ ทาหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
ที่ต้องเชื่อมโยงกับกรอบการปฏิรูปทั้ง 11 ด้าน ตามที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 และนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อจัดทาร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติและกรอบแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยในระยะ 20 ปี
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ความมั่นคง
•การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล
•ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
•ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีส ถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน
•ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นาไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น
•ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่
มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
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ความมั่งคั่ง
•ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ อย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความ
เหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น
•เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ สร้ างฐานเศรษฐกิจ และสั งคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทาธุรกิจ มีบทบาทสาคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
•ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้ าง การพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืน
•การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อ เนื่ อง ซึ่ง เป็ น การเจริ ญเติ บ โตของเศรษฐกิจ ที่ ไม่ ใช้ ท รัพ ยากรธรรมชาติ เ กิน พอดี ไม่ส ร้า งมลภาวะต่ อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
•การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบู รณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
•มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา ในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ
และยั่งยืน
•ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช
อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอานาจรัฐ การดารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดารงอยู่
อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมี
ความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโต
ของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศ
ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า
อนาคตประเทศไทย ปี 2579 : ร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู.่ .........
เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดย สถาบันหลักของชาติดารงอยู่
อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม มีความสามัคคีของคนในชาติ มีความสงบและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขใน
ทุกพื้นที่ และมีระดับรายได้ในกลุ่มประเทศรายได้สูง ประเทศไทยมีบทบาทสาคัญในภูมิภาคและโลก
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ระบบเศรษฐกิจเป็น Trading Nation และฐานเศรษฐกิจดิจิตัล ที่มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ
มีเสถียรภาพ แข่งขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรม และมีฐานการผลิต บริการ และลงทุนที่เชื่อมโยงในอาเซียน
เพื่อให้ประเทศไทยเข้าสู่การมีรายได้สูงภายในปี 2579 และกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้ว โดย
•ภาคเกษตร พัฒนามุ่งสู่ ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารและเป็นฐานการผลิ ต biobases ที่สาคัญ และผลิตภาพการผลิตสูง
•ภาคอุตสาหกรรม ยกระดับศักยภาพฐานอุตสาหกรรมเดิม พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตให้
เป็ นฐานรายได้ใหม่ โดยมุ่งสู่การเป็น ศูน ย์ กลางการผลิ ต การค้า และการลงทุนในอนุภูมิภ าคและภูมิภ าค
อาเซียน เช่น ศูนย์การผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนและศูนย์ทดสอบและวิจัยพัฒนารถยนต์และชิ้นส่วนของเอเชีย
ศูนย์กลางการผลิตพลังงาน/วัสดุชีวภาพของภูมิภาคอาเซียน ศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมดิจิตอล เป็นต้น
•ภาคบริการ ยกระดับศักยภาพ/คุณภาพธุรกิจบริการเดิม และส่งเสริมธุรกิจบริการอนาคตให้
เป็นฐานรายได้ใหม่ โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการลงทุนและการให้บริการของภูมิภาคอาเซียน เช่น ศูนย์กลาง
การให้บริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซียน เมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยวและบริการของอาเซียน ศูนย์บริการ
ทางการเงิน การศึกษานานาชาติ และบริการด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น
•วิสาหกิจและการดาเนินธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมเข้มแข็ง เป็นฐานการผลิตและ
บริการที่สาคัญของประเทศ
คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการ
พัฒนาในอนาคต มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตสานึกวัฒนธรรมที่ดีงาม รู้คุณค่าความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบ เป็น
รากฐานที่มั่นคงของชุมชนสังคม รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์
สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้าน้อย อัตราความยากจนต่า มีการกระจาย
โอกาสการเข้าถึงทรัพยากรการสร้างฐานอาชีพ บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ และกระบวนการยุติธรรมอย่าง
ทั่วถึง โดยที่ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอยู่ดีมีสุข ไม่คอรัปชั่น
เศรษฐกิจและสังคมพั ฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจสี
เขียว ระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่า มีพื้นที่สีเขียวใหญ่ขึ้น ประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและ
การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การบริ หารภาครั ฐ โปร่งใส มีประสิทธิภ าพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมและ
ประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอานาจและแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค
และท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ดา้ นความมั่นคง

กรอบแนวทางทีส่ าคัญ
(1) การเสริมสร้างความมัน่ คงของสถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ
(3) การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
(4) การบริหารจัดการความมัน่ คงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(5) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศทุกระดับ
(6) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศและ
กองทัพ
(7) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความมัน่ คงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการปกป้องรักษาผล
ประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมทัง้ เสริมสร้างความมัน่ คงทาง
อาหารพลังงาน และน้า
(8) การปรับกระบวนการทางานของกลไกทีเ่ กีย่ วข้องจากแนวดิง่ สู่
แนวระนาบมากขึ้น
2.ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างความสามารถใน (1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
การแข่งขัน
และสร้างความเชื่อมัน่ ส่งเสริมการค้าและการลงทุนทัง้ ภาครัฐและ
เอกชน และพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพือ่ เป็นศูนย์กลาง
การค้าและได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มลู ค่าในภูมภิ าคเพิม่ ขึ้น
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ภาคเกษตร ได้แก่ เสริม
สร้างฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิม่ ขีดความ
สามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหาร
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กรอบแนวทางทีส่ าคัญ
ทีม่ ศี กั ยภาพในการแข่งขัน และส่งเสริมเกษตรกร รายย่อยให้ปรับไป
สู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกร
ในการพัฒนาอาชีพทีเ่ ข้มแข็ง ภาคอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรม
ศักยภาพ ได้แก่ พัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกทีม่ ศี กั ยภาพสูง สร้าง
ความเข้มแข็งให้กบั ผู้ประกอบการไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมทีม่ ี
ศักยภาพในอนาคต เป็นต้น และภาคบริการ พัฒนายกระดับผลิต
ภัณฑ์การท่องเทีย่ ว ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้
บริการสุขภาพ และส่งเสริมธุรกิจบริการทีม่ ศี กั ยภาพ
(3) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ พัฒนาทักษะ
และองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทย พัฒนาและยกระดับผลิตภาพ
แรงงานเพือ่ ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ยกระดับศักยภาพ
ของสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้กา้ วไกลสู่สากล
และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร
(4) การพัฒนาพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเล
ตะวันออก พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญของประเทศ และ
พัฒนาคลัสเตอร์อตุ สาหกรรมและบริการทีม่ ศี กั ยภาพในการขับ
เคลื่อนประเทศ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ในด้านการขนส่ง ความ
มัน่ คงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
การวิจัยและพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมภิ าคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุน้
ส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภู มิภาค และนานาประเทศ
ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ส่งเสริมความ
ร่วมมือกับภู มิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
อาหาร สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภัยพิบัติ ส่งเสริมบทบาท
การเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและสร้างความสมดุลของ
ความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับกลุ่มอานาจทางเศรษฐกิจต่างๆ เพิม่
บทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหวางประเทศในการ
ผลักดันการพัฒนาในอนุภูมภิ าคและภูมภิ าค สนับสนุนการเปิดการ
ค้าเสรี และสร้างองค์ความรู้ดา้ นการต่างประเทศต่อส่วนต่างๆ และ
สาธารณชนไทย
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

กรอบแนวทางทีส่ าคัญ
(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ ให้สนับสนุนการเจริญ
เติบโตของประเทศ โดยพัฒนาเริ่มตัง้ แต่ในครรภ์และต่อเนื่องไป
ตลอดช่วงชีวติ
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคณุ ภาพ
เท่าเทียมและทัว่ ถึง
(3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะทีด่ ี
(4) การสร้างความอยู่ดมี สี ุขของครอบครัวไทยให้เอือ้ ต่อการ
พัฒนาคน
4. ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างโอกาสความเสมอ (1) การสร้างความมัน่ คงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้าน
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
เศรษฐกิจและสังคม
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมทีเ่ อือ้ ต่อการดารงชีวติ ใน
สังคมสูงวัย
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทาง
วัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการ
พัฒนา
5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างการเติบโตบน (1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูและป้องกันการทาลาย
คุณภาพชีวิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้าให้มปี ระสิทธิภาพทัง้ 25 ลุ่มน้า
เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาค
เศรษฐกิจ
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยน
แปลงสภาพภูมอิ ากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพือ่
สิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับสมดุลและพัฒนา ~
(1) 26
การปรั
~บปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(2) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์

กรอบแนวทางทีส่ าคัญ
(5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐในการปฏิบัตริ าชการ
(6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
(7) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มคี วาม
ชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจน พัฒนาหน่วยงานภาครัฐและ
บุคลากรทีม่ หี น้าทีเ่ สนอความเห็นทางกฎหมายให้มศี กั ยภาพ

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
๑.๒.๑ ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ในช่ ว งของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้าทางสังคม เป็นต้น ทาให้การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจาเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สาคัญ ดังนี้
(1) การน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วม (3)การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ทั้งนี้ ได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์ ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประกอบด้วย ๖
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงเป้าหมายอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และ
เกิดการรวมพลังในการขับเคลื่อนการพัฒ นาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติที่กล่าวข้างต้น จึงจาเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์
ชาติสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างบูรณาการ หน่วยงานภาครัฐที่ทาหน้าที่กาหนดแผนและยุทธศาสตร์ใน
ระดับต่างๆ ควรจะยึดกรอบการพัฒนาที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา ดังนั้น แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงนาวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๖ ด้านที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการกาหนดยุทธศาสตร์การ
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พัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยจะกาหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น
ในช่วง ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)เป็นสาคัญ
๑.๒.๒ การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
สศช.ได้นาความคิดเห็นจากการประชุมประจาปี ๒๕๕๘ ของ สศช.มาประมวลและยกร่าง
แนวคิดยุทธศาสตร์ และนาเสนอต่อคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบยุ ทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งประกอบด้วย ๑๐
ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้
๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟื้นฟู
และดูแลสุขภาพเพื่อชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อ
สังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นฐานการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและ
รองรับการลดลงของขนาดกาลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสังคมที่กาหนดสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี การ
สร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม
ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม
๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมลาในสังคม
มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติเพื่อสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้
ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้าง
โอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒ นาคนได้เต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและ
ดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ การจัดรูปแบบ
บริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบ
บริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการ
เพิ่มศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะนาไปสู่การ
ลดความยากจนและความเหลื่อมล้าอันจะนาไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย
๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการ
ปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่
คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพื่อต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มของสาขาการผลิตและ
บริการที่เป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งกฎระเบียบเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และ
เศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพื้นที่โดยเฉพาะภาค
การผลิตและบริการที่มีศักยภาพที่จะเป็นฐานสาคัญสาหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรม
แปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรม
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อากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิ จ
การจั ดประชุมและนิ ทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการประจาภูมิภาค เป็นต้น
ทั้งนี้ โดยจะให้ความสาคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการ
ผลิตและบริการ การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพ
ของลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพื้นฐาน การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออานวยความ
สะดวกต่อการค้า การลงทุน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้
เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๕ ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การ
เป็นประเทศรายได้สูง ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว
๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มุ่งอนุรักษ์ฟื้นฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ ๒๐ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการ
ใช้พลังงาน เพื่อปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
รวมทั้งยกระดับ ความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้เพื่อวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
๕) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ให้ความสาคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติให้ดารงอยู่อย่างมั่ นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม
(๒) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม (๓)
ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพื้นที่ (๔) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนชายฝั่ง
ทะเล เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมื อกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง (๕) สร้าง
ความเชื่อมั่นและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย (๖) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและไซเบอร์ (๗) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกป้อง รักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (๘) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้า โดยการกาหนดแนวทาง
บริหารจัดการ (๙) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความ
มั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ (๑๐) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อม
แห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ(๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติในระดับพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความมั่นคง
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๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
เพื่อให้ การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ มีค วามโปร่ง ใส มี ประสิ ทธิภ าพ มีความรับ ผิ ดชอบและ
ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอานาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่
เหมาะสมระหว่างส่ ว นกลาง ภูมิภ าค และท้องถิ่น โดยมีประเด็นการพัฒ นาส าคัญ ประกอบด้ว ยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (EGovernment) การปรั บปรุงกระบวนการงบประมาณ และการมีส่ว นร่วมของประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นโดยการปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นให้
เอื้อต่อการกระจายอานาจที่มีป ระสิทธิภ าพมากขึ้น และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
เพื่อให้ ประเทศไทยปราศจากการคอร์รั ป ชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่ว ยส่งเสริมการพัฒ นา
ประเทศในด้านต่างๆ ให้ ประสบผลส าเร็ จ และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทยปี
๒๕๗๗
๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและระบบโลจิสติกส์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพ
โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เมืองการเชื่ อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างอุตสาหกรรมใหม่
ของประเทศ ได้ แ ก่ อุ ต สาหกรรมระบบราง อุ ต สาหกรรมซ่ อ มบ ารุ ง และการผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นอากาศยาน
อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้าน
การส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิ
สติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอานวย
ความสะดวกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก
๘) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ให้ความส าคัญกับการขับ เคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการเพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ของการพัฒ นาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุ คลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน และการบริห ารจัดการ เพื่อมุ่งให้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ต่างๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ที่เปลี่ยนแปลงไปนาไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา
เพื่อเป็นรากฐานการดารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทย บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่
ความสมดุล อันจะนามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริ ญ
ให้กับภาคส่วนต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานและ
องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้าโดยหลุดพ้นจากกับ
ดักประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคต
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๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพืนที่เศรษฐกิจ
กาหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาภาคเมื อ ง และพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ ส าคั ญ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ทิ ศ
ทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจากัดของพื้นที่ รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ รั ก ษาฐานเศรษฐกิ จ เดิ ม ให้ เ ข้ ม แข็ ง โดยมี คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มตามมาตรฐานสากลสร้ า ง
ฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความ
เจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการ
เชื่อมโยงในภูมิภาคเพื่อเพิ่มขี ดความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชน
อย่างทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) การพัฒนาภาค (๒) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญใน
ภูมิภ าค (๓) การพัฒ นาพื้น ที่ฐานเศรษฐกิจหลั กบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ (๔) การพัฒ นาพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ
และโครงการพัฒนาท่าเรือน้าลึกทวาย
๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค
กาหนดยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและ
พัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศ ทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการดาเนินงาน
ตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวที
ระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การดาเนินงานเป้า หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การ
ประมง การค้ามนุษย์ และอื่นๆ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การ
เตรียมความพร้อมในการรองรับ และดาเนิ นงานของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี
๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อรองรับ
และสอดคล้ อ งกั บ การด าเนิ น งานตามพั น ธกรณี ข องความร่ ว มมื อ ระดั บ ภู มิ ภ าค อาทิ Regional
Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เป็นต้น การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่าง
ประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบ
ธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิ
สติกส์และการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย
๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
๑.๓.๑ แผนพัฒนาภาค
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑
และมาตรา ๕๓/๒ บัญญัติให้ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น สานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้นเพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดให้สามารถ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
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๑. แนวคิดและหลักการ
๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล
เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่
กั บ กั บ แนวคิ ด “การพั ฒ นาแบบองค์ ร วม”ที่ ยึ ด คน ผลประโยชน์ ข องประชาชน ภู มิ สั ง คม ยุ ท ธศาสตร์
พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุ กภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิ
บาล เพื่อให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
๑.๒ หลั กการ มุ่งสร้ างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐ บาล แผนการ
บริหารราชการ แผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นที่ โดย(๑)กาหนด
รูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน(๒)กาหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพืนที่
ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัย
สาคัญต่อการพัฒนาประเทศ เป็นผลให้จาเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม
การพัฒนาที่สมดุล ดังนั้นจึงกาหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้
๒.๑ พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของ
ภูมิภาค โดยเฉพาะ
๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (East West
Economic Corridor) เช่น พื้นที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร แนวสะพาน
เศรษฐกิจ พื้น ที่อรั ญประเทศ-สระแก้ว -ปราจีนบุรี พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน แนวสะพาน
เศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา
๒.๑.๒ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ -ใต้ (North South Economic
Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชี ยงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑลแนวเศรษฐกิจ
หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล พื้นที่แหลมฉบัง -ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้วบุรีรัมย์-มุกดาหาร
๒.๒ พั ฒ นาบริ ก ารพื้ น ฐานของชุ ม ชนเพื่ อรองรับ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ เชื่ อ มโยงระหว่ า ง
ประเทศ โดยเน้ น พื้น ที่ชุม ชนตามแนวเขตเศรษฐกิ จเหนือ -ใต้ และตะวัน ออก-ตะวั นตกโดยเฉพาะชุ มชน
เศรษฐกิจชายแดน
๒.๓พั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละโครงข่ า ยคมนาคมขนส่ ง เพื่ อ สนั บ สนุ น การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันเชิงพื้นที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน้า และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัดเช่น พิษณุโลก และขอนแก่น
๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศให้ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม
และการจัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
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๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้
๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
(๑) การเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการผลิตหลักให้เจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
โดยพัฒ นาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป พัฒ นาประสิ ทธิภาพและผลิตภาพการผลิ ตสินค้าอาหาร
พัฒนาการท่องเที่ยว
(๒) ขยายฐานเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มความหลากหลายของแหล่งสร้างรายได้และการจ้างงานให้แก่
ภาคโดยพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้กรอบโครงการ JDS และกรอบโครงการ IMT-GT
พัฒนารองรับการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ และพัฒนาการคมนาคมขนส่งทาง
ทะเล
(๓) พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อเสริมสมรรถนะการพัฒนา โดย
การพัฒนาความรู้ คุณธรรม และสุขภาวะ การสร้ างความมั่นคงในการดารงชีวิตของคนจน คนด้อยโอกาสให้
สามารถพึ่งตนเองได้ การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตและเพิ่มโอกาสด้านอาชีพและรายได้
และการอานวยความเป็นธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยงเพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
(๔) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่การพึ่งตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการเพิ่มโอกาสการมีรายได้จาก
ทรั พ ยากรในท้อ งถิ่ น และส่ ง เสริ มการใช้ก ระบวนการชุม ชนเข้ม แข็ งเพื่ อสร้างสั น ติสุ ข โดยเฉพาะการใช้
กระบวนการชุมชนเข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติด
(๕) ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาสมดุลเชิงนิเวศน์
อย่ างยั่ งยื น โดยฟื้น ฟูและอนุ รั กษ์ทรั พยากรธรรมชาติเพื่อรักษาความสมดุล เชิงนิเวศน์ สร้างความอุดม
สมบูรณ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นฐานการผลิตอย่างยั่งยืน และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบ
ด้านคุณภาพชีวิต
๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด
(๑) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประกอบด้วยชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และ
พัทลุง เน้นการพัฒนาฐานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตจากน้ามันปาล์ม พัฒนาการปลูกข้าวและการเลี้ยงปศุ
สัตว์ พัฒนาการเกษตรยั่งยืนเพื่อผลิตสินค้าเกษตรเชิงคุณภาพพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรั กษ์บริเวณชายฝั่ง
ทะเลและการเตรียมความพร้อมพื้นที่ที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ ๆ
(๒) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง เน้น
การรักษาความมีมนต์เสน่ ห์ของศูน ย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล เพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมการ
ท่องเที่ย วและการบริ การ พัฒ นาแหล่ งท่องเที่ยวชายฝั่ งทะเลและบนบก และพัฒ นาบุคลากรรองรับการ
ท่องเที่ยว
(๓) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายเลน ประกอบด้วย สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
เน้นการคุ้มครองความปลอดภัย การอานวยความเป็นธรรมเพื่อเสริมสร้างความเชื่ อมั่นในอานาจรัฐ และสร้าง
ภูมิคุ้มกัน แก่คนกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบการเสริมสร้างความมั่นคงด้าน
อาชีพและรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อย การพัฒนาคุณภาพคนเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทาและยกระดับคุณภาพ
ชีวิต การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ และการบริหารจัดการ
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
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๓.๓ โครงการที่สาคัญ (Flagship Project)
(๑)โครงการพัฒนาสงขลาเป็นศูนย์กลางการผลิตการแปรรูปและค้ายางพาราของประเทศ
(๒)โครงการพัฒนาสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปปาล์มน้ามันแบบครบวงจร
(๓)โครงการพัฒนาลุ่มน้าปากพนังและลุ่มน้าทะเลสาบสงขลาเป็นอู่ข้าวอู่น้า
(๔)โครงการพัฒนาธุรกิจบริการกลุ่ม Mice และ Marina เกาะภูเก็ต
(๕)โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๖)โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๗)โครงการพัฒนาแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อไปทางานในต่างประเทศ
(๘)โครงการพัฒนาข้าวสังข์หยดเป็นสินค้าเชิงคุณภาพ
(๙)โครงการผลิตสินค้าอาหารฮาลาลระดับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบครบวงจร
(๑๐) โครงการอ่าวปัตตานี (ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของชายฝั่งทะเล)
(๑๑)โครงการฟื้นฟูการทานาในพื้นที่นาร้างในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๑.๓.๒ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
วิสัยทัศน์(Vision)
“ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตร และการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ”
นิยาม : “ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตร”การพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็น
ศูนย์กลางการผลิตทางการเกษตร (การผลิตวัตถุดิบขั้นต้น) และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร (การแปร
รูปและการผลิตสินค้าสาเร็จรูป) ที่มีคุณภาพและปลอดภัยโดยเน้นที่พืชและสัตว์เศรษฐกิจศักยภาพสาคัญของ
กลุ่มจังหวัดได้แก่ยางพาราปาล์มน้ามันไม้ผลและกุ้งทะเลและการเป็นแหล่งเรียนรู้สาคัญในระดับนานาชาติใน
การพัฒนาการเกษตรและสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่
สามารถดาเนินการได้ในระดับพื้นที่บูรณาการร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถสร้างงานสร้างอาชีพและเป็น
กลจักรสาคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นิยาม : “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ”แหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเป็น
จุดมุ่งหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องการมาเยี่ยมเยือนและการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเป็นกลจักร
สาคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องและสร้างมูลค่าคุณค่าตลอดจนสร้างรายได้และกระจาย
รายได้สู่ชุมชนบนฐานของการบริหารจัดการโดยคานึงถึงความสมดุลและยั่งยืน
เป้าประสงค์รวม (Objectives)
๑) พืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ามันมีศักยภาพในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่ม แก่
ระบบเศรษฐกิจ
๒) การท่องเที่ยวได้รับพัฒนาบนฐานทรัพยากรที่หลากหลายให้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ
๓) ไม้ผลและสินค้าประมงปลอดภัยต่อการบริโภคและมีศักยภาพในการส่งออก
๔) การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดสามารถรองรับการค้าการลงทุน
การท่องเที่ยวการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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เป้าประสงค์รวม ตัวชีวัดและค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
เป้าประสงค์รวม

ตัวชี้วดั
เป้าหมายรวม ๔ ปี

๒.การท่องเที่ยวได้รับ ร้อยละของรายได้จาก
การพัฒนาบนฐาน
การท่องเที่ยวที่เพิม่ ขึ้น
ทรัพยากรที่หลากหลาย ๑๓%
ให้มีชื่อเสียงระดับ
นานาชาติ

ข้อมูลค่าฐาน
(เฉลี่ ย ๕๑-๕๕)
๑๑.๑%

๓.ไม้ผลและสินค้า
๑) ไม้ผล (มังคุด,ลองกอง ๒,๖๐๐ (ฟาร์ม)
ประมงปลอดภัยต่อการ ,เงาะ,ทุเรียน)
บริโภคและมีศกั ยภาพใน - จานวนฟาร์มที่ผา่ น
การส่งออก
การเตรียมความพร้อม
ตามกรอบมาตรฐาน
GAP เพิม่ ขึ้น จานวน
๒,๙๐๐ ฟาร์ม
๒) กุง้ ทะเล
๑๘๐ (ฟาร์ม)
- จานวนฟาร์มที่ผา่ น
การเตรียมความพร้อม
ตามกรอบมาตรฐาน
GAP มกษ. ๗๔๐๑๒๕๕๒ เพิม่ ขึ้นจานวน
๔๐๐ ฟาร์ม
๔.การคมนาคมขนส่งและ ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุม่
๒.๑๐%
ระบบโลจิสติกส์ของกลุม่
จังหวั ดสามารถรองรับ
การค้าการลงทุนการ
ท่องเทีย่ วการเกษตรและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒๕๕๘
๑๑.๕%

ค่าเป้าหมายรายปี
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑๒.๐% ๑๒.๕%

๒๕๖๑
๑๓.๐%

๒,๖๐๐
(ฟาร์ม)

๒,๗๐๐
(ฟาร์ม)

๒,๘๐๐
(ฟาร์ม)

๒,๙๐๐
(ฟาร์ม)

๑๘๐
(ฟาร์ม)

๑๘๐
(ฟาร์ม)

๑๘๐
(ฟาร์ม)

๑๘๐
(ฟาร์ม)

๒.๕๐%

๓.๐๐%

๓.๕๐%

๔.๐๐%

จังหวั ด (GPP) สาขาการ
ขนส่งสถานทีเ่ ก็บสินค้าและ
การคมนาคมเพิ่ มขึน้ ๔%

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ ยางพาราและปาล์มน้ามัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาการท่องเที่ยวนานาชาติบนฐานทรัพยากรและเอกลักษณ์ของพื้นที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาไม้ผลและการประมงให้ปลอดภัย และมีศักยภาพในการส่งออก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ให้รองรับ
การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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ความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธ์ศาสตร์ เป้าประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑ :
การบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม ๑.๑ ยางพาราและปาล์ม
มูลค่าพืชเศรษฐกิจยางพารา น้ามันมีศกั ยภาพการแข่งขัน
และปาล์มน้า้ มัน
ทางเศรษฐกิจและมูลค่าเพิม่
สูงขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒ :
การพัฒนาการท่องเทีย่ ว
นานาชาติบนฐานทรัพยากร
และเอกลักษณ์ของพื้นที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ :
การพัฒนาไม้ผลและการ
ประมงให้ปลอดภัยและมี
ศักยภาพในการส่งออก

๒.๑ การท่องเที่ยวได้รับการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนบนฐาน
ทรัพยากรที่หลากหลายและ
เอกลักษณ์ของพืน้ ที่สู่ระดับ
นานาชาติ

ตัวชี้วดั

กลยุทธ์

๑) ร้อยละการเพิม่ ขึ้นของ
ปริมาณผลผลิตยางพารา
๒) ร้อยละที่เพิม่ ขึ้นของมูลค่า
การแปรรูปยางพารา (ล้าน
บาท)
๓) อัตราการสกัดน้ามันปาล์ม
(Palm oil yield)
๔.ร้อยละการเพิม่ ขึ้นของ
๑) ร้อยละของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิม่ ขึ้น
๒) ร้อยละของนักท่องเที่ยวที่
เพิม่ ขึ้น

๑.๑.๑ บริหารจัดการพืช
เศรษฐกิจยางพาราและปาล์ม
น้ามันแบบครบวงจร (การ
ผลิตขั้นต้น การแปรรูป
การตลาด) เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพลดต้นทุนและ
สร้างมูลค่าเพิม่

๒.๑.๑ ใช้ความหลากหลาย
ของทรัพยากรการท่องเที่ยว
สร้างเอกลักษณ์การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ เชิงสุขภาพ
๒.๑.๒ บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพือ่ ส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ
ชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน
๒.๑.๓ ส่งเสริมกิจกรรม
ประเพณีวฒ
ั นธรรมและสินค้า
OTOP อันเป็นเอกลักษณ์
ของพืน้ ที่สร้างจุดเด่นจุดขาย
ทางการท่องเที่ยว
๒.๑.๔ ลดความเสี่ยงและ
ความเสียหายจากภัยพิบตั แิ ละ
สาธารณภัยในแหล่งท่องเที่ยว
และเส้นทางการท่องเที่ยว
๓.๑ การเป็นแหล่งผลิตอาหาร ๑) ไม้ผล (มังคุด,ลองกอง
๓.๑.๑ เพิม่ มูลค่าและ
(ไม้ผลและกุง้ ทะเลปลอดภัย ,เงาะ,ทุเรียน)
ศักยภาพไม้ผลและกุง้ ทะเล
และมีศกั ยภาพ (ปริมาณและ - จานวนฟาร์มที่ผา่ นการ
ด้วยกรอบมาตรฐาน GAP .ให้
คุณภาพ) ในการส่งออก
เตรียมความพร้อมตามกรอบ สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตอืน่ ๆ
มาตรฐาน GAP
ในกลุ่มประชาคมอาเซียนได้
๒) กุง้ ทะเล
๓.๑.๒ ส่งเสริมการเลี้ยงกุง้
- จานวนฟาร์มที่ผา่ นการ
ทะเลด้วยวิทยาการสมัยใหม่
เตรียมความพร้อมตามกรอบ ตามมาตรฐานสากลเพือ่ รับมือ
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ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีวัด และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ :
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางคมนาคมขนส่งและ
ระบบโลจิสติกส์ให้รองรับ
การค้า การลงทุน การ
ท่องเทีย่ ว การเกษตร และ
การพัฒนาคุณภาพชีวติ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๔.๑ การคมนาคมขนส่งและ
ระบบโลจิสติกส์ของกลุม่
จังหวัดเพิม่ ศักยภาพในการ
แข่งขันและพัฒนาคุณภาพชีวติ

ตัวชี้วดั
มาตรฐาน GAP มกษ.
๗๔๐๑-๒๕๕๒ (ฟาร์ม)
๓.ผลผลิตกุง้ ทะเล (ตัน)

กลยุทธ์
กับโรคระบาด

๑.ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุม่
จังหวัด (GPP) สาขาการขนส่ง
สถานทีเ่ ก็บสินค้าและการ
คมนาคมเพิม่ ขึน้

๔.๑.๑ พัฒนาโครงข่าย
คมนาคมขนส่งและศูนย์โลจิ
สติกส์เพือ่ รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

๑.๓.๓ แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เมืองคนคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีชุมชนเข้มแข็งเติบโตและมั่งคั่ง จากฐานการเกษตรวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืน”
โดยกาหนดนิยามของวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ดังนี
เมืองคนคุณภาพหมายถึง
- คนพัทลุงมีความรักทางวัฒนธรรมและวิถีดั้งเดิมที่มีคุณค่ามีการศึกษาดีเรียนรู้ตลอดชีวิตมี
ความเป็นพลเมืองไทยพลเมืองอาเซียนพลเมืองโลกและความรักภาคภูมิใจในจังหวัดสูงมีความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและการปรับตัวท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงสูง
- คนพัทลุงตื่นตัวทางการเรียนรู้เป็นเมืองการศึกษาผู้คนใฝ่รู้เรียนรู้ตลอดชีวิตวัฒนธรรม
การศึกษาเข้มแข็งสถานศึกษาทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน
- คนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทุกมิติ (กายสติปัญญาจิตใจอารมณ์สังคมสิ่งแวดล้อมฯ) ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพในการจัดการสุขภาวะตนเองชุมชนตามศักยภาพที่มีอยู่พัฒนาจังหวัดให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ในการเป็นเมืองสุขภาพดีปัญญาดีที่ยั่งยืน
เมืองสิ่งแวดล้อมดีหมายถึง
- ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาและบริหารการใช้ประโยชน์
ที่คานึงถึงการใช้อย่างยั่งยืนและเกิดคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ
- ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมภัยทางธรรมชาติลดลงอย่างต่อเนื่องมีระบบการจัดการการป้องกัน
และการรับมือที่มีประสิทธิภาพ
- สังคมพัทลุงเป็นสังคมที่ให้ความสาคัญกับการสร้างเมืองสีเขียวเกิดวัฒนธรรมการรักษ์
ธรรมชาติในทุกหมู่บ้านปัญหาการบุกรุกทาลายป่าไม้ทรัพยากรลดลงพื้นที่ป่าไม้เพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
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- พัทลุงเป็นเมืองอากาศบริสุทธิ์ไม่มีมลพิษทางสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะมีมาตรฐานเมือง
สิ่งแวดล้อมที่ดี
ชุมชนเข้มแข็งหมายถึง
- ชุมชนประชาชนมีวิถีชีวิตเรียบง่ายดาเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ประชาชนมีอาชีพมีร ายได้เพียงพอต่อการดารงชีพมีห ลั กประกันความมั่นคงมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมมีศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์สามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
- วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนได้รับการจัดการอย่างเข้มแข็งมีคุณค่าทางการพัฒนาทาง
สังคมและเศรษฐกิจของชุมชน
เติบโตและมั่งคั่งจากฐานการเกษตรวัฒนธรรมภูมิปัญญาและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่
ยั่งยืน หมายถึง
- เศรษฐกิจจังหวัดเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการเกษตรยึดหลักการผลิตที่ เหมาะสมกับระบบ
นิเวศน์ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสมดุลต่อสภาพแวดล้อมรักษา
อัตราการผลิตให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- ผลผลิตทางการเกษตรมีความปลอดภัยต่อสุขภาพและพลานามัยของมนุษย์เป็นการเกษตร
จากการเรียนรู้บนพื้นฐานกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรและนาไปสู่การพึ่งพาตนเองของเกษตรกร
ผลผลิตมีหลากหลายเพียงพอต่อการดารงชีวิตและความมั่นคงทางอาหารของจังหวัด
- วัฒนธรรมภูมิปัญญาประเพณีผลผลิตจากภูมิปัญญาของจังหวัดสามารถสร้างรายได้เข้าสู่
จังหวัด
- แหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่นิเวศน์ภูเขา-ทะเลสาบ-วัฒนธรรมศาสนา
ประเพณีมีชื่อเสียงระดับประเทศและนานาชาติมุ่งสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบครบวงจรโดด
เด่นในการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ศึกษาดูงานการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพการท่องเที่ยว
ในเชิงวัฒนธรรมชุมชนและท้องถิ่นมีความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
พันธกิจ (Mission)
การบริ ห ารเชิงพื้นที่และการพัฒ นาจังหวัดพัทลุ งมุ่งสู่เมืองเกษตรยั่งยืนการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์โดดเด่นและคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยน้อมนา“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”มาปรับใช้ในทุกกระบวนการ
และทุกภาคส่วนทั้งนี้ได้กาหนดพันธกิจการพัฒนาจังหวัดดังนี้
1. พัฒนาคนให้มีคุณภาพสุขภาพดีมีความรู้และปัญญาพร้อมคุณธรรมครอบครัวอบอุ่นชุมชน
เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
2. เสริมสร้างและจัดการให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติแ ละดูแลรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมการใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า
3. พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสามารถใน
การพึ่งตนเองได้สูงปรับตัวได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
4. พัฒนาการเกษตรให้มีความมั่งคั่งและยั่งยืนเป็นรายได้หลักทางเศรษฐกิจของจั งหวัดและ
ความมั่นคงทางอาหารในอนาคต
5. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานทางการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์แบบครบวงจร
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เป้าประสงค์รวมของแผนยุทธศาสตร์(Objective)
เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาจังหวัดและบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศและก้าวไปสู่วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะเวลา๔ปีจังหวัดจึงกาหนด
เป้าประสงค์รวมของการพัฒนาดังนี้
1. พัทลุงเมืองเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลการเกษตรของจังหวัดสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจกระจายรายได้สร้างงานอาชีพแก่เกษตรและชุมชน
2. การท่องเทีย่ วสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่จังหวัดและรักษาสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน
3. ประชาชนมีคุณภาพเรียนรู้ตลอดชีวิตสั งคมน่าอยู่และมีความสงบด้วยหลั กปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
4. พัทลุงเมืองสีเขียวทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมดี
5. ระบบโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพการคมนาคมปลอดภัยการบริหารจัดการมีธรรมาภิ
บาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
จังหวัดพัทลุง ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ประเด็นโดยจัดลาดับความสาคัญของประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ การเพิ่ ม ขีด ความสามารถภาคเกษตรอุต สาหกรรมต่ อเนื่ องจาก
การเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบเพิ่มคุณค่าครบ
วงจรที่ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๓การพัฒนาคนคุณภาพสังคมคุณธรรมสู่ เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขที่
ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๔การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับ
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเมืองสู่อนาคต
๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

วิสัยทัศน์
“จังหวัดพัทลุง เป็นเมืองศูนย์กลางการเกษตร
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมโดดเด่น สังคมเข้มแข็ง คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

พันธกิจ
1. พัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ และสร้างมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถทางการเกษตรที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรหลัก
ของจังหวัดพัทลุง
3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกปลอดภัยและทั่วถึง เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ภาคการเกษตร
อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
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4. พัฒนาการท่องเที่ยวที่โดดเด่น โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ที่เน้นความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพัทลุง และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่มุ่ง
นาเสนอการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย
5. ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรของภาครัฐ เอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนในการ
รองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเชิงวัฒนธรรม และรองรับการท่องเที่ยวของประชาคมในภูมิภาคอาเซียน
6. ส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชนทั่วไปในชุมชน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในด้านสุข
ภาวะความเข้มแข็งของชุมชน การบูรณาการของทุกภาคส่วน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและ
เป็นพลังสาคัญในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
7. พัฒนาระบบบริการสุขภาพและสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน
8. ส่งเสริมการบูรณาการระบบการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็ง และให้
เด็กเยาวชนได้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และใช้โอกาสในการเปลี่ยนแปลง ให้เกิดประโยชน์
9. สนับสนุนด้านการศึกษาทั้งในและนอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ให้สอดคล้องกับการปฏิรูป
การศึกษา
10. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
11. อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณี วัฒนธรรมศาสนา
ให้คงอยู่สืบไป
12. บริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในจังหวัดพัทลุง
13. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
14. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
15. การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสวัสดิการเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. เพื่อให้จังหวัดพัทลุง เป็นเมืองศูนย์กลางของการเกษตรในภูมิภาค ประชาชนในท้องถิ่นมีอาชีพ มี
รายได้ จากภาคเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีมูลค่า เชื่อมโยงถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
และการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่
2. เพื่อให้จังหวัดพัทลุงเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมโดดเด่น
3. เพื่ อ ให้ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ใ นทุ ก ๆ ด้ า น มี ก ารส่ ง เสริ ม ด้ า นการศึ ก ษา
สาธารณสุขการจัดสวัสดิการชุมชนที่มีมาตรฐาน ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน
4. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบมีการ
บูรณาการในการแก้ไขปัญหาร่วมกันของทุกภาคส่วน และสามารถนาไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาภั ย
ธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้ป ระชาชน องค์กรภาคส่ว นต่างๆ มีส่ วนร่วมในการพัฒ นาและให้ องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย ดังนี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถ
ภาคเกษตรอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการ
เกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
ให้มีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่า
2. ส่งเสริมอาชีพที่มีความต่อเนื่องจากภาคการเกษตรตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
4. การส่งเสริมการลงทุนในท้องถิ่น
5. การส่งเสริมภาคเกษตรกรรมแบบยั่งยืน
6. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเกื้อหนุนภาคเกษตรกรรม
7. เพิ่มช่องทางด้านการตลาดสินค้าภาคการเกษตร
1. ปรับปรุง ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่น
2. ส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ที่เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของพื้นที่ต่าง ๆ
3. เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนในการรองรับการท่องเที่ยว
และประชาคมการท่องเที่ยวอาเซียน
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นประเพณีพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
1. ส่งเสริมชุมชนสู่สขุ ภาวะที่ดีดว้ ยการบูรณาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
และส่งเสริมด้านการสมานฉันท์
2. สร้างสังคมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยกลไกการศึกษา
และการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเข้าถึงและต่อเนื่อง
3. เตรียมความพร้อมของชุมชนสูอ่ าเซียน
4. พัฒนาระบบบริการภาครัฐให้มปี ระสิทธิภาพ
5. การจัดสวัสดิการสังคมที่ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
6. สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความภาคภูมิใจในการเป็นคนพัทลุง
ให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนในทุกระดับ
7. การส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
การอนุรักษ์อัตลักษณ์ที่ดีงามของท้องถิ่น โดยเน้นชุมชนมีส่วนร่วม
8. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินตลอดจนภัยธรรมชาติ
และการมีวินยั ในการใช้รถใช้ถนน
9. พัฒนาศักยภาพกาลังแรงงานในการประกอบอาชีพให้ได้มาตรฐาน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง
และการบริหารจัดการที่ดี

6. นโยบายที่สาคัญของรัฐบาล

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้าที่เน้นโครงข่ายและการบริหารการใช้น้า
ให้เกิดประโยชน์ตอ่ ภาคเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภคและการท่องเทีย่ ว
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้าเสียและมลพิษจากขยะมูลฝอย
แบบยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
3. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน
1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีขีดความสามารถในการให้บริการประชาชน
2. เสริมสร้างความเชื่อมั่นในระบบบริการภาครัฐด้วยกลไก
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและความพึงพอใจ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน/ท้องถิ่น ในการร่วมคิด ร่วมทา
ร่วมรับผิดชอบต่อท้องถิ่น
4. ส่งเสริมการจัดระบบบริการสาธารณะร่วมกันในเขตจังหวัด
5. ส่งเสริมระบบการจัดหารายได้ของท้องถิ่น
6. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสม
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กรภาครัฐ
4. การน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. การพัฒนาบทบาทสตรี
6. ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๑ วิสัยทัศน์
“ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ บูรณาการศึกษา โครงสร้างพื้นฐานพัฒนา ส่งเสริมงานศาสนา
วัฒนธรรม น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสร้างสังคมให้มีคุณภาพ
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๒.๓ เป้าประสงค์
๑. สืบสานและอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. เพิ่มผลผลิตให้มีปริมาณและคุณภาพเพิ่มขึ้น เพิ่มมูลค่าสินค้า เพิ่มสินค้า ลดต้นทุนการ
ผลิต
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๓. ประชาชนกีฬาและนันทนาการอย่างทั่วถึงและชุมชนมีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการ
จัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
๔. ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุข และได้รับการพัฒนาสุขภาวะครอบคลุมทั้งมิติ
ทางกาย จิต สังคมและปัญญา
๒.๔ ตัวชีว้ ัด
๑. เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน
๒. จานวนไฟฟ้าสาธารณะที่เพิ่มจานวนขึ้น
๓. การจัดการระบบน้าประปา สะอาด มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
๔. จานวนที่ลดลงของอบายมุขในสังคม
๕. จานวนการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. จานวนการได้รับการพัฒนาสุขภาวะครอบคลุมทั้งมิติทางกาย จิต สังคมและปัญญา
๒.๕ ค่าเป้าหมาย
1. เส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนามีมาตรฐานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ2สาย
2. ระบบไฟฟ้าสาธารณะได้รับการขยายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ 2 สาย
3. ระบบการจัดการน้าประปาได้รับการพัฒนามาตรฐานครบร้อยเปอร์เซ็นต์
4. กิจกรรมสร้างจิตสานึกการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม
ต่อปี
5.กิจกรรมพัฒนาสุขภาวะไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรมต่อปี
๒.๖ กลยุทธ์
๑. พัฒนาด้านงานบริการสาธารณะ
๒. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม
๓. การอนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๔. การบริหารจัดการน้าอย่างมีระบบ
๕. การควบคุมมลพิษจากขยะ น้าเสีย ฝุ่นละอองและเสียง
๖. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารของท้องถิ่น
๗. การสร้างธรรมาภิบาลขององค์กร
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๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
จากประเด็น ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนใน
การนามาเป็นแนวทางกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกาหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการนาภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่ง
สร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่น ให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคนสังคมและระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมโดยให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้ มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุดรวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืน
ของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่๑ : ประชาชนอยู่ดีมีสุข
พันธกิจ
๑.ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชน
๒.จัดให้มีสาธารณูปโภคสาธารณูปการพื้นฐานครบทุกด้านครอบคลุมทุกพื้นที่และมีมาตรฐาน
๓.เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :สานักปลัดเทศบาล กองช่าง
ความเชื่อมโยง :ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
จากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่๒ : การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
พันธกิจ
๑.ส่งเสริมการจัดการศึกษาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
๒.ส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน
๓.ส่งเสริมสวัสดิการและสงเคราะห์ให้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
๔.ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕.ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :กองการศึกษา สานักปลัดเทศบาล
ความเชื่อมโยง :ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ
๑.จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชิงอนุรักษ์
๒. อนุรักษ์ บารุง รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สานักปลัดเทศบาล กองช่าง
ความเชื่อมโยง : ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์ที่๕ : ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พันธกิจ
๑.ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :สานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา
ความเชื่อมโยง :ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างความมั่นคงและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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