๑๘๑

บทที่ ๒
นโยบาย แผนพัฒนาและความต้องการของประชาชนจังหวัดสกลนคร
2.1 นโยบายของคณะรัฐมนตรี
คาแถลงนโยบายของคณะรัฐ มนตรี พลเอกประยุท ธ์ จั นทร์โ อชา นายกรัฐมนตรี เมื่อ วัน ศุกร์ ที่
12 กันยายน 2557 จาแนกเป็น 11 ด้าน ดังนี้
1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบสาคัญ ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตาม
ประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึง ถือเป็นหน้ าที่สาคัญ ยิ่ง ยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไ ว้ด้วยความ
จงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิ ทยา
และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินการ
2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
2.1) ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความสาคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียนในกิจการ ๕ ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพใน
การปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน
2.2) เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุ นแรงในจัง หวั ดชายแดนภาคใต้ โดยนายุทธศาสตร์เข้าใจ
เข้าถึง และพัฒนามาใช้
2.3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความ
พร้อมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ
2.4) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศเป็น
ส่ ว นประกอบส าคั ญ ของนโยบายองค์ ร วมทั้ ง หมดในการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ไม่ ว่ า ในด้ า นการเมื อ ง
เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะนากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
3) การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
3.1) ในระยะเฉพาะหน้ า จะเร่ ง สร้ า งโอกาส อาชี พ และการมี ร ายได้ ที่ มั่ น คงแก่ ผู้ ที่ เ ข้ า สู่
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน
และจะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น
3.2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
3.3) ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้ มครองทางสังคม ระบบการออม และระบบสวัสดิการ
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
3.4) เตรีย มความพร้อ มเข้าสู่ สัง คมผู้สูง อายุ เพื่อส่ง เสริมคุ ณภาพชีวิต และการมีง าน หรื อ
กิจกรรมที่เหมาะสม
3.5) เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3.6) จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนทั่วไป
3.7) แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทากินของเกษตรกร และการรุกล้าเขตป่าสงวน
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4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.1) จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้
4.2) ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน การศึกษาให้สอดคล้อง
กับความจาเป็นของผู้เรียน และลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา
4.3) ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมี
โอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
4.4) พัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.5) ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
4.6) พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู
4.7) ทะนุบารุง และอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ
4.8) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย
4.9) สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน และวัฒนธรรม
สากล และการสร้า งสรรค์ ง านศิ ลปะและวัฒ นธรรมที่ เ ป็น สากล เพื่อ เตรีย มเข้ าสู่ เ สาหลั ก วัฒ นธรรมของ
ประชาคมอาเซียน
4.๑๐) ปลูกฝังค่านิยม และจิตสานึกที่ดี ให้เยาวชนและประชาชน
5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
5.๑) วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน
5.๒) พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา
5.๓) เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด
5.๔) ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
5.๕) ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
5.๖) ประสานการทางานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น การอุ้มบุญ และการปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์
5.๗) พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
6.1) ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้น
กาหนดภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้
จัดทาไว้
6.๒) นาหลักการสาคัญของการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ให้
ความสาคัญในการบูรณาการงบประมาณ และความพร้อมในการดาเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม ประหยัด ไม่ซ้าซ้อน และมีประสิทธิภาพ
6.๓) กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขอ
อนุมัติส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
6.๔) ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ
6.๕) ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
6.๖) ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
6.๗) ในระยะต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
6.8) แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝน และปัญหาขาดแคลนน้าในบางฤดูกาล
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6.๙) ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุน
6.๑๐) ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน
6.๑๑) บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา
6.๑๒) ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
6.๑๓) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง ที่มีการแยกบทบาท และภารกิจของ
หน่วยงานระดับนโยบาย หน่วยงานกากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน
6.๑๔) พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจั ดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
6.๑๕) ในด้านเกษตรกรรม ดาเนินการใน ๒ เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ และสนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อ
ผลผลิตจนถึงการแปรรูปและการส่งออก
6.๑๖) ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของ
ประเทศ
6.๑๗) เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมให้เข้มแข็ง
6.๑๘) ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่าง
จริงจัง
7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
7.๑) เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียน
7.๒) พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ
7.๓) พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
7.๔) เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค และภูมิภาค
อาเซียน
7.๕) ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิต ในชุมชนสู่แหล่งแปร
รูปเพื่อเพิ่มมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน
7.๖) พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม
8.๑) สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัย และพัฒนาของประเทศไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑ ของ
รายได้ประชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน ๓๐ : ๗๐
8.๒) เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
8.๓) ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนางานวิจัยและ
พัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์
8.๔) ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และ
พัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม
8.๕) ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้านการวิจัย
และพัฒนา และด้านนวัตกรรม
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9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง การอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
9.๑) ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า โดยให้
ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดท้าแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน
9.๒) ส่งเสริมการอนุรัก ษ์และใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรชีว ภาพ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน
9.๓) ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก ที่ดินของรัฐโดยยึดแนว
พระราชดาริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้
9.๔) บริ ห ารจั ด การทรัพ ยากรน้ าของประเทศให้ เ ป็ นเอกภาพในทุก มิ ติ ทั้ง เชิ ง ปริ ม าณ และ
คุณภาพ
9.๕) เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้ง ทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย ที่เกิดจากการผลิต และบริโภค
เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน
10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่น ดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.๑) ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค
และท้องถิ่น
10.๒) ในระยะแรก กระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง บริการสาธารณะได้โดย
รวดเร็ว ประหยัด และสะดวก
10.๓) ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งใน
รูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง
10.๔) เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ
10.๕) ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการ
รั ก ษาศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ น ข้ า ราชการ และความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ควบคู่ กั บ การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ที่ มี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง
เคร่งครัด
10.๖) ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ
10.๗) ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสอดส่อง
เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
11.๑) ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่นๆ
ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
การประกอบธุรกิจหรือไม่เอื้อต่อศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ
11.๒) เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชน ได้ตามหลักเกณฑ์ที่จะเปิด
กว้างขึ้น
11.3) ในระยะต่อไปจะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ
11.๔) นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด การดาเนินคดีทุก
ขั้นตอนให้รวดเร็ว เกิดความเป็นธรรม และมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันสามารถใช้ติดตามผล

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๑๘๕
11.๕) ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่า ใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็น
ธรรม
11.๖) นามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ ในการป้องกันและ
ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒.๒ ทิศทางยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2560-25๗๙)
วิสัยทัศน์
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
สาระสาคัญ
1. ความมั่นคง
1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุค คล และมีความมั่นคงในทุกมิติ
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
1.2 ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิป ไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่
เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็น กลไกที่นาไปสู่การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
1.3 สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลัง เพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน
มีความเข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น
1.4 ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิ ต มีที่อยู่
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า
2. ความมั่งคั่ง
2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ อย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความ
เหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น
2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ สร้ างฐานเศรษฐกิจและสั งคมแห่ ง อนาคต และเป็นจุ ดส าคัญ ของการเชื่ อมโยงในภู มิภาคทั้ง การ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทาธุรกิจ มี บทบาทสาคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง การพัฒนาต่อเนื่ อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม
3. ความยั่งยืน
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อ เนื่ อ ง ซึ่ ง เป็ น การเจริ ญเติ บ โตของเศรษฐกิ จ ที่ ไ ม่ใ ช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ เ กิน พอดี ไม่ ส ร้ า งมลภาวะต่ อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
3.3 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
เพื่อการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
3.4 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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๑๘๖
ยุทธศาสตร์ มียุทธศาสตร์ในการดาเนินการ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง
1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธารงรักษาสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ ขจัดคอร์ รัปชั่น สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า
กระจายอานาจ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
3) ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นเสริมสร้างกระบวนการ
สันติสุขและแนวทางสันติวิธี ขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง ตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
4) บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่ง ทะเล โดยพัฒ นาความร่วมมือเป็น หุ้นส่ว น
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและชายฝั่งทะเล เสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม
เร่งรัดจัดทาหลักเขตแดน แก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อน และปัญหาการลักลอบเข้าเมืองทั้งระบบ
5) พัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ รักษาดุลยภาพ
ของความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
คุก คามข้ า มชาติ ลดผลกระทบจากภั ย ก่ อ การร้ า ย และเสริ ม สร้า งความมั่ น คงทางเทคโนโลยีส ารสนเทศ
และไซเบอร์
6) พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศและกองทัพ พัฒนาโครงสร้างกาลัง
และยุทโธปกรณ์ที่เหมาะสม พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้านและมิตรประเทศ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ
7) พั ฒ นาระบบการเตรี ย มพร้ อ มแห่ ง ชาติ รั ก ษาความมั่ น คงของฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่ง แวดล้อม และการปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่ง ชาติทางทะเล รวมทั้ง เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร
พลังงาน และน้า
8) ปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ ยวข้องจากแนวดิ่ง สู่แนวระนาบมากขึ้น กาหนดการ
บริหารจัดการที่ครบวงจรและยั่งยืน /พัฒนาปรับปรุง กฎหมายให้เอื้อต่อการดาเนินงาน และให้ความสาคัญ
กับการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ
- รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น โดยดาเนินนโยบายการคลังและ
การเงินให้มีความสอดคล้องกัน รักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน และสร้างความ
เชื่อมั่นในต่างประเทศ พัฒนาระบบการเงินของประเทศให้มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการประชาชนทุก
ระดับ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันภาคธุรกิจ และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน
- ส่ง เสริ มการค้ าและการลงทุ น ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ให้ สอดคล้ องกั บ ยุ ทธศาสตร์
ประเทศและยุทธศาสตร์จังหวัดที่สะท้อนความต้องการและศักยภาพของพื้นที่ และให้อยู่บนการแข่ งขันที่เป็น
ธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
- พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า โดยใช้ฐานเศรษฐกิจดิจิตอล และการพัฒนา
นวัตกรรม ปรับปรุงประสิทธิภาพการทาธุ รกิจของผู้ ประกอบการ ขจัดอุป สรรค และอานวยความสะดวก
ทางด้านโครงสร้างและระบบ ด้านปัจจัยสนับสนุน และด้านบุคลากร
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2) พัฒนาภาคการผลิตและบริการ
ภาคเกษตร
- เสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร
- ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ
- พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน
ภาคอุตสาหกรรม
- พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
ภาคบริการ
- สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
- ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ
- ส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ
พัฒนาผู้ประกอบการ/เศรษฐกิจชุมชน
- พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทย ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ
รูปแบบใหม่ให้มีจุดเด่น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
สัง คมโลก ตลอดจนส่งเสริมสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เป็นแหล่ง รวบรวมและศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญ ญา
ชาวบ้ า นในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ค วามเป็ น เอกลั ก ษณ์ และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ มี ค วามหลากหลาย
เพื่อสนองตอบผู้บริโภคทุกระดับ และรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเห็นความสาคัญในการ
สร้างเครื่องหมายการค้าของตนเอง และสร้างภาพลักษณ์สินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับของคน ทั่วโลกสนับสนุน
ผู้ ป ระกอบการเดิ ม ให้ ส ามารถปรั บ ตั ว และเตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ รู ป แบบการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ใหม่ ๆ
และมาตรการทางการค้าในรูปแบบต่างๆ
- พัฒนาและยกระดับ ผลิต ภาพแรงงาน เพื่ อส่ง เสริม ขีดความสามารถในการแข่ง ขั น
ของประเทศ
- พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ให้มีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ที่เข้มแข็ง
เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจ และเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลาง
การผลิตบริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล
- ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าวไกลสู่สากล
- พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และกลุ่มประชาชน/เกษตรกรในชุมชน ให้เป็นฐานรากสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง
- เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาเป็นฐานการผลิตใหม่ กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจ
และความเจริญสู่ภูมิภาค สร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน เชื่อมโยงกับประเทศเพื่ อนบ้านทั้งในด้านการผลิต
ร่วมและช่องทางการตลาดร่วมกัน
- พื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พัฒนาเป็นฐานการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสูง
มีบริการทันสมัย ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
- พื้นที่เมืองศูนย์กลางความเจริญ พัฒนาเป็นเมืองที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และน่าอยู่
ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างเหมาะสม รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
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ที่มีอนาคต มีระบบรางเชื่อมโยงเมืองศูนย์กลางความเจริญ ทั่วประเทศ บริหารจัดการโดยองค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีขีดความสามารถสูง
การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ด้านการขนส่ง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง สิน ค้าทางถนนสู่การขนส่ง ที่ต้นทุนต่ า
รวมทั้ง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งไปสู่เมืองศูนย์ก ลางของ
ภูมิภาคทั่วประเทศ และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง และอุตสาหกรรม
ซ่อมบารุงอากาศยานและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน เพื่อสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ
- ด้านความมั่นคงทางพลังงาน พัฒนาให้มีความมั่นคงในราคาที่เหมาะสม โดยกระจาย
ประเภทของเชื้อเพลิง ส่งเสริมพลังงานทดแทนตามศักยภาพรายพื้นที่ อาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านพลังงาน พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่ง ยืน และนาไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมที่จะเป็น
ฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงแหล่งพลังงานกับประเทศในอาเซียน
- ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ทันสมัยและกระจายทั่วถึง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
และเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT และใช้ ICT ในการสร้าง
นวัตกรรมการบริการภาครัฐแบบบูรณาการ ประยุกต์ ICT เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต การศึกษา
และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- ด้านการวิจัยและพัฒนา เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
โดยมีสัด ส่ วนรัฐ ต่อเอกชน 20:80 สนับ สนุน วิจั ยที่มุ่ ง เป้ าตอบสนองความต้ องการในการพั ฒนาประเทศ
เพิ่มจานวนบุคคลากรด้านวิจัยและพัฒนาเป็น 70 คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน
การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก
- สร้ า งความเป็ น หุ้ น ส่ ว นการพั ฒ นา กั บ ประเทศในอนุ ภู มิ ภ าค ภู มิ ภ าค และนานา
ประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี เพื่อส่งเสริมความมั่นคง เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าและลดความ
เหลื่อมล้าอย่างยั่งยืนร่วมกัน
- ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา
การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ และการลงทุนเพื่อการวิจัย
และพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย
- ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนและการดาเนินธุรกิจของนักลงทุนและผู้ประกอบการ
ไทยในต่างประเทศ
- ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสร้า งความมั่นคงด้านพลัง งาน
ด้ า นอาหาร ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม และการบริ ห ารจั ด การภั ย พิ บั ติ ใ นรู ป แบบต่ า งๆ รวมทั้ ง การป้ อ งกั น ภั ย
ในทุกรูปแบบ
- ส่ง เสริ ม บทบาทการเป็ น ผู้ ป ระสานประโยชน์ ใ นการเชื่ อ มโยงและถ่ ว งดุ ล ระหว่ า ง
กลุ่ ม อ านาจต่ า งๆ และแก้ ไ ขปั ญ หาความแตกต่ า งทางเศรษฐกิ จ ของประเทศในภู มิ ภ าค โดยการด ารง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศและองค์กรระหว่างประเทศทั้ง ในและนอกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง บนหลักของ
การรักษาดุลยภาพของการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มมหาอานาจต่าง ๆ
- เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศ ในการผลักดั น
การพัฒนาในอนุ ภูมิภาคและภูมิ ภาค รวมทั้ง ประเทศกาลัง พั ฒนาในภูมิภาคอื่น ๆ และให้ ความช่ วยเหลื อ
ทั้งในด้านการเงินและทางเทคนิคกับประเทศกาลังพัฒนาในการพัฒนาด้านความเชื่ อมโยงทางเศรษฐกิจสังคม
และการพัฒนาทุนมนุษย์
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- สนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า ทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และส่งเสริม
การค้ากับกลุ่มประเทศกาลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน (Intra-Regional Trade) มากขึ้น เร่งรัดการใช้ประโยชน์
จากข้อตกลงที่มีผลบังคับใช้แล้ว ตลอดจนใช้โอกาสจากการเปิดเสรีการค้าและการลงทุน รวมทั้งวางแนวทาง
ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
- สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ และให้ความรู้ความเข้าใจด้านการต่างประเทศ
และผลประโยชน์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศต่อภาคส่วนต่าง ๆ และสาธารณชนไทย รวมทั้งดาเนินการเชิ งรุก
ในการสร้ า งความเข้ า ใจ ความเชื่ อ มั่ น และภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี แ ละศั ก ยภาพทางเศรษฐกิ จ และด้ า นอื่ น ๆ
ของประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนา
เริ่มตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต ได้แก่ (1) ช่วงการตั้งครรภ์/ แรกเกิด /ปฐมวัย (2) วัยเรียน
(3) วัยรุ่น/นักศึกษา (4) วัยแรงงาน และ (5) วัยผู้สูงอายุ
2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดยการ
ปฏิรูปโครงสร้างและระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
และการยกระดั บ สถาบั น การศึ ก ษาในสาขาที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ปฏิ รู ป ระบบการคลั ง
ด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิ ภาพการจัดการศึกษา ส่ง เสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน
ในการจัดการศึกษา ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผู้สอน พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ
รวมทั้งให้มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้
3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี โดยมุ่งเน้นการป้องกั นและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ
การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ การส่งเสริมรูปแบบการดาเนินชีวิตที่สนับสนุนการมีสุขภาพกาย
และจิตที่ดี สร้างและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อนาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนารูปแบบ
การกีฬาเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย
4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของสถาบัน
ครอบครัวในการบ่มเพาะ วางรากฐานการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต
จิต ส านึ ก สาธารณะ ควบคู่ ไปกั บ การสร้า งค่า นิ ย มหลั ก ของไทยให้ส มาชิก ในครอบครั ว สร้ า งความอบอุ่ น
และมั่นคงให้สมาชิกในครอบครัว
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
1) การสร้า งความมั่ น คงและการลดความเหลื่ อ มล้าทางด้า นเศรษฐกิ จและสั ง คม โดยสร้ า ง
ความมั่นคงทางด้านรายได้และการออม กระจายทรั พยากรให้ ทั่วถึง เป็นธรรมทั้ง ในด้านบริการสาธารณะ
ขั้น พื้ น ฐาน ฐานทรั พ ยากรต่ า งๆ โดยเฉพาะ ในกลุ่ ม ผู้ มีร ายได้ น้อ ยและกลุ่ ม ด้ อ ยโอกาส ความเป็ น ธรรม
ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครั ฐ 3 กองทุ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเป็ น เอกภาพในการบริ ห ารจั ด การ และลดความเหลื่ อ มล้ าในระบบ
หลักประกันสุขภาพ การส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในลักษณะเครือข่าย รวมทั้ง การพัฒนารูปแบบ
การกีฬาเพื่อสุขภาพ
3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย โดยเตรียมการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
4) การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของสถาบั น ทางสั ง คมและทุ น ทางวั ฒ นธรรมและความเข้ ม แข็ ง
ของชุ ม ชน โดยการฟื้น ฟู บทบาทสถาบั นศาสนา การธ ารงรัก ษาวั ฒ นธรรมและขนบธรรมเนี ย มประเพณี
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เพื่อเป็นฐานรากที่เข้มแข็งในสั งคม ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถ
จัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน
5) พัฒ นาการสื่ อ สารมวลชนให้ เป็ น กลไกในการสนับ สนุ นการพั ฒ นา ส่ง เสริม จรรยาบรรณ
ของสื่ อ มวลชน มี ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบตรวจสอบสื่ อ มี ก ารก าหนดบทลงโทษ และพั ฒ นาภาคประชาชน
ให้มีความรู้เท่าทันสื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน์
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
- ปกป้องรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ดาเนินการปราบปรามและป้องกันการบุกรุก
ทาลายป่าอย่างเข้มงวด
- ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ ป่าไม้บน
พื้นฐานให้คนและชุมชนสามารถอยู่กับป่าได้ และส่งเสริมแนวทางประเมินมูลค่าการให้บริการของระบบนิเวศ
และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์
- วางระบบป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
- เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และความร่ ว มมื อ ในภู มิ ภ าคอาเซี ย นด้ า นการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพ
- เน้นการปรับระบบการบริห ารจัดการอุท กภัยอย่างบูรณาการ ให้มีแ หล่ง กักเก็บน้ า
ต้นทุนและแหล่งชะลอน้าที่เพียงพอ เพิ่มขีดความสามารถในการเก็บกักน้าและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้า
และการผันน้า และการพัฒนาคลังข้อมูลระบบพยากรณ์ และการเตือนภัย และแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่
ตลอดจนการปรับปรุงองค์กรและกฎหมาย รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้า
- พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาด
- กาหนดกฎระเบียบ และสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาและการประหยัดพลังงาน
อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง
3) พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่นให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศต้นแบบ และบรรจุ
ให้เป็นแผนพัฒนาของจังหวัดและพื้นที่
- สนับสนุนและผลักดันให้โรงงานปฏิบัติสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และปรับกฎระเบียบให้
เอื้อต่อการพัฒนา
- เพิ่มศักยภาพเมืองด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการของเสีย
- เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นแหล่งดูดซับมลพิษและเก็บกักคาร์บอน
- พั ฒ นาพื้ น ที่ เ พื่ อ เชื่ อ มโยงโอกาสจากอาเซี ย น ในการพั ฒ นาเมื อ งที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
4) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ลดการก่อก๊าซเรือนกระจก
- เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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- ป้องกัน เฝ้าระวัง และเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่ ง เสริมการทาแผนบริหารความ
ต่อเนื่องของธุรกิจ
5) ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
- จัด ให้ มีภ าษี และค่ าธรรมเนีย มส าหรับ ผลิ ตภั ณฑ์ ที่ก่ อให้เ กิด ผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ ม
และค่าธรรมเนียมการจัดการมลพิษ การวางเงินประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
- ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเพื่อส่ง เสริมการประหยัดพลัง งาน การใช้พลัง งานทางเลือก
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- ส่ ง เสริ ม การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ ง การปรั บ ปรุ ง ระบบ
โครงสร้าง องค์กร กลไก กระบวนการยุติธรรม และกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เน้นหลักการกระจายอานาจให้กับท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
- ปฎิรูประบบภาษีทั้งระบบ เพื่อเพิ่มรายได้ของภาครัฐและเป็นเครื่องมือในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้า
- ปฏิ รู ป ระบบการใช้ จ่ า ยงบประมาณให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล จั ด ให้ มี
กฎหมายที่เป็นกรอบในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ มีการจัดทางบประมาณระยะปานกลางและระยะ
ยาว เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศ
- มุ่ง เน้ น การจั ดท างบประมาณโดยยึ ด พื้ น ที่แ ละประเด็ นวาระการพั ฒนาเป็ น ตั ว ตั้ ง
และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทางบประมาณได้มากขึ้น
2) ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ
- ทบทวนบทบาทภารกิ จ ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ให้ มี ค วามเหมาะสม ถ่ า ยโอนงาน
ให้ภาคส่ วนอื่น เพิ่มประสิทธิภ าพและผลิ ตภาพในการปฏิบัติร าชการและสร้ างความโปร่ง ใสในการปฏิบั ติ
ราชการ
- พัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน
3) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
- พัฒนารูปแบบและวิธีการทางานของภาครัฐในระดับต่างๆ ระหว่างราชการบริหาร
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการยึดพื้นที่เป็นหลัก และปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้
เป็นแบบยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง รวมทั้งวางเงื่อนไขการจั ดสรรงบประมาณให้กระทรวง/กรม ต้องสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในสัดส่วนวงเงินงบประมาณที่เหมาะสม
4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
- วางแผนก าลัง คนเชิง ยุ ทธศาสตร์ ให้ มีความเหมาะสม ไม่เ ป็นภาระต่องบประมาณ
ประเทศ
- สรรหา และจูงใจให้คนรุ่นใหม่ที่มีขีดสมรรถนะสูงเข้ามาสู่ระบบราชการไทย สนับสนุน
ให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
- เสริมสร้างระบบคุณธรรมและวางมาตรการที่เหมาะสมในการแต่งตั้ง โยกย้าย
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5) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสัง คม ชุมชนและประชาชน
และเครือข่ายต่างๆ สอดส่องเฝ้าระวัง ตรวจสอบ หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบของบุคลากร
ภาครัฐ วางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- พั ฒ นาระบบตรวจสอบสาธารณะและผู้ ต รวจสอบอิ ส ระจากภายนอก ที่ ผ่ า นการ
ฝึกอบรมเข้ามาดาเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ
6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
- พั ฒ นางานบริ ก ารของภาครั ฐ สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ เพื่ อ สนองตอบความต้ อ งการของ
ผู้รับบริการ
- พัฒนาศูน ย์กลางการให้ บริการด้วยระบบ e-service และการจัดทา web-portal
จัดทาฐานข้อมูลงานบริการที่มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการของรัฐได้โดยสะดวก
- ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ การให้บริการ online ผ่านทางเว็บไซด์ และ
โทรศัพท์มือถือ
7) การปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับที่ล้าสมัย
- การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบั ง คับให้เอื้ออ านวยต่อการบริหารราชการ
แผ่นดิน การประกอบธุรกิจ ข้อตกลงระหว่างประเทศและการแข่งขันระหว่างประเทศ
- เพิ่ ม ศั ก ยภาพหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค วามเห็ น ทางกฎหมายให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงาน ได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนและประชาชนได้

2.3 ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกาลังประสบอยู่ ทาให้การ
กาหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่ องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ
กรอบหลั ก การของการวางแผนที่น้ อ มน าและประยุ ก ต์ใ ช้ ห ลัก ปรั ชญาของเศรษฐกิจ พอเพี ย ง ยึ ด คนเป็ น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย
จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ของประเทศ
การกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning)
เป็นการกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้
จัดทาขึ้น “ ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่ง
ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ”
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เป้าหมาย
1) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
1.1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 5.0
1.2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP
Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์
สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี
1.3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี
1.4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่า
กว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)
2) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ
2.1) ประชาชนทุ ก ช่ ว งวั ย มี ค วามมั่ น คงทางด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม ( Socio-Economic
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
2.3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
3) การลดความเหลื่อมล้าในสังคม
3.1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
3.2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
4) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
4.2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4.3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4.4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.5) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้า
5) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
5.1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม
5.2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น
5.3) มีการกระจายอานาจที่เหมาะสม
แนวทางการพัฒนา
1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
1.1) การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้าง
พื้ น ฐาน และด้ า นการบริ ห ารจั ด การ รวมทั้ ง สนั บ สนุ น และผลั ก ดั น ให้ ผู้ ป ระกอบการมี บ ทบาทหลั ก ด้ า น
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลัก ดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และ
สาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
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๑๙๔
1.2) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการ
พัฒนากาลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับ
การเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่ง รัดให้
แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัย
การผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิต เพื่อให้แรงงาน
สามารถเคลื่ อ นย้ า ยไปสู่ ส าขาการผลิ ต ที่ มี ผ ลิ ต ภาพการผลิ ต สู ง สุ ด และสนั บ สนุ น ให้ ผู้ ป ระกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยง
กันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย
1.3) การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล พัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและดาเนินธุรกิจท่ามกลางการดาเนินนโยบายและมาตรการ
การกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยาย
ตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและ
บริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการ และอุตสาหกรรมดิจิตอล
1.4) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่ง สาธารณะและโครงข่ายทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพ
ให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้ างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบารุงและ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการ
เป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน
1.5) การปรับโครงสร้างการผลิต ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจา
การผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้าง
ความเชื่ อ มโยงทางด้ า นวั ต ถุ ดิ บ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นและลดระดั บ การผลิ ต สิ น ค้ า ขั้ น ปฐมที่ สู ญ เสี ย ขี ด
ความสามารถในการแข่ งขัน ลงสู่ร ะดั บที่ จ้า เป็ นส าหรับการสร้ างความมั่น คงทางด้า นอาหารและพลัง งาน
จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้ง ด้าน
กายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม การรวมกลุ่ ม ทางการเกษตรจากกิ จ การเจ้ าของคนเดี ย วเป็ น การ
ประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่
เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหล่งน้า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการ
ป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่ งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกัน
เป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการ
ท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุม
กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกาหนดและจัดทากฎหมายเพื่อยกระดับ
มาตรฐานการท่องเที่ ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ สามารถแข่ง ขันได้ในระดั บ
นานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมการท่องเที่ยว
ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกัน
และประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบ
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พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่ง การถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับ
อุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน
พัฒนาโครงสร้า งพื้น ฐานที่สนั บสนุนการขยายตัว ด้านการค้าการลงทุ น เช่น โลจิสติ กส์ และ
พลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น
ส่งเสริมการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ การเงิน
และโลจิ ส ติ ก ส์ เชื่ อ มโยงเศรษฐกิ จ ดิ จิ ต อล ในการอ้ า นวยความสะดวกทางการค้ า การลงทุ น ด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการ
พัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน
และการใช้พลั งงานทดแทน การลงทุ นด้ านการวิจั ยและพัฒนาเชิง พาณิ ชย์ การจัดตั้ ง ส านั กงานใหญ่ ข้า ม
ประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้ง การให้ความสาคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่
สังคมขององค์กร และกิจการเพื่อสังคม
2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
2.1) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยช่วง
วัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมกั บผู้อื่นภายใต้บริบ ทสังคมที่ เป็นพหุวั ฒนธรรม วัยแรงงานให้ มีการพัฒ นายกระดับสมรรถนะฝีมื อ
แรงงานเพื่ อ สร้ า งผลิ ต ภาพเพิ่ ม ให้กั บ ประเทศ วั ย ผู้ สู ง อายุ ใ ห้ มี ก ารท้า งานที่ เ หมาะสมตามศั ก ยภ าพและ
ประสบการณ์ มีรายได้ในการดารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความทุพพล
ภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ
2.2) การยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ ใ ห้ มี คุ ณ ภาพ เท่ า เที ย มและทั่ ว ถึ ง
โดย (1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพื่อสร้างความ
รับ ผิด ชอบต่ อผลลั พ ธ์ (Accountability) (2) ปฏิ รูป ระบบการคลั ง ด้ า นการศึ กษา เพื่ อเพิ่ม คุ ณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนใน
การจัดการศึกษา (3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคน
เก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ (4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้
โดยมุ่ง จัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะกาลังคนทั้ง ระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึง การเรียนรู้
ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตกาลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความ
ต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้
2.3) การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อ
รองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ ยกระดับการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพ
ในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุ ขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลาง
บริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยา
และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อ
นารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการให้ความสาคัญกับมิติ
สุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วน
ตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน
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2.4) การสร้างสภาพแวดล้อ มและนวัตกรรมที่เอื้อ ต่ อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจาเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแล
ผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันสาหรับผู้สูงอายุ
3) การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
3.1) การยกระดับรายได้ และสร้างโอกาสในการประกอบอาชี พ มุ่ง เน้น การเพิ่มผลิ ตภาพ
แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริ ง เร่ง ผลักดันให้การใช้ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้อง
กับพื้นที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต
3.2) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปั จ เจก โดย (1) พั ฒ นาระบบบริ ก ารสาธารณะให้ มี คุ ณ ภาพและมี ช่ อ งทางการเข้ า ถึ ง อย่ า งหลากหลาย
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุข และการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (2)
สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาโครงการที่อยู่อาศั ย
แก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดาเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐาน
ที่จ้าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่คานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่
แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing)
3.3) การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สนับสนุน
ให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินทากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทากินในที่ดิน ปฏิรูประบบ
การบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริ งด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากร
น้า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
3.4) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการ
เข้ า ถึ ง กระบวนการยุ ติธ รรมอย่ า งเท่า เที ย มโดยการเสริ ม ศั ก ยภาพและความเข้ มแข็ ง ด้ านกฎหมายให้ แ ก่
ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้ กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้า เช่น กฎหมายป่าชุมชน
กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น
4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
4.1) การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อม
รองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมือง ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคม
ขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และ
เพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้ งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับ
การพัฒนา
4.2) การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อ มโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้าน
การค้า การลงทุน และการบริการ โดยคานึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ รวมทั้ง ปรับลดกระบวนงานด้านอานวย
ความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง
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4.3) การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความสาคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพื่ อ นบ้ า น รวมทั้ ง ส่ง เสริ ม การจั ด ตั้ ง เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จพิ เ ศษในพื้น ที่ ช ายแดนโดยให้
ความสาคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอานวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดน
ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น
5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1) การรัก ษาทุนทางธรรมชาติเ พื่อ การเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์ จากทุน ธรรมชาติโดย
คานึงถึงขีดจ้ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้ องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกาลังของทุกภาคส่วน นา
ระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นที่ป่า
ไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ
และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดทาฐานข้อมูลที่ดิน
เพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า กาหนดเพดานการถือครองที่ดินที่
เหมาะสม และกาหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดิน ของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้าเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้า
ในระดับพื้นที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้า และองค์กรผู้ใช้น้า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความ
ขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง
5.2) การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว ที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น
5.3) การส่ ง เสริ ม การผลิ ต การลงทุ น และการสร้ า งงานสีเ ขี ย ว เพื่ อ ยกระดั บ ประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain /Green
Value Chain) ส่งเสริมการท้าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
5.4) การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชน เร่ง รัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลาดับแรก โดยส่งเสริ มให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่ อนา
กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่
การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย
5.5) การพัฒนาความร่วมมือ ด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท้าแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมื อกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัด การพลังงาน และ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
5.6) การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอ ากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
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สภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความสาคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผน
ป้องกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรั บมือภัย
พิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดทาแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการ
ภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต
6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
6.1) การสร้างความโปร่งใส ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาค
ส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคา จัดซื้อ
จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูล ข้อมูล
ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและ
คดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ
6.2) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่ อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง
6.3) การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ใน
ระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.4) การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงาน ที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจใน เชิงนโยบาย
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจานวนมาก และ
เป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง

2.4 ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ( Thailand 4.0)
"Thailand 4.0 : สร้างความเข้มแข็งจากภายใน เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่โลก"พลวัตการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มีอยู่ด้วยกัน 3 กระแสหลัก คือ
1. Globalization ที่ทั่วโลกกาลังเกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่างๆเหล่านี้พร้อมกัน อาทิ
- กระแส Digitization ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนและรูปแบบในการทาธุรกิจ
- กระแส Urbanization ที่มีการกระจายตัวไปโดยรอบทุกคนเริ่มมีชีวิตความเป็นอยู่แบบคนเมือง
มีการกระจายตัวทางความเจริญไปสู่ภูมิภาคมากขึ้น
- กระแส Commonization ที่เป็นเรื่องที่ผู้คนในโลกได้รับผลกระทบร่วมกันอย่างถ้วนทั่ว ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การก่อการร้าย โรคระบาด ที่สามารถแพร่ไปในทุกภูมิภาค
ของโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
2. Regionalization กระแสการรวมกลุ่มกันในภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นในเชิงของภูมิรัฐศาสตร์และภูมิ
เศรษฐศาสตร์ การรวมกลุ่มดังกล่าวทาให้มีอานาจต่อรองของประเทศที่อยู่ในกลุ่มสมาชิกเป็นอย่างดี
3. Localization กระแสของการมีความเป็นท้องถิ่นและชุมชนอย่างเข้มข้น สกลนครเป็นตัวอย่างหนึ่ง
ของการมี Locality ที่เข้มแข็ง เนื่องจากมีความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่ชัดเจน รวมถึงมีศิลปะและ
วัฒนธรรมที่สืบทอดและเชื่อมโยงคนในท้องถิ่นมายาวนาน
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"Thailand 4.0" ประกอบด้วย 2 แนวคิดสาคัญ
1. "Strength from Within" คือการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Strength from Within
หรือการสร้างความเข้มแข็งจากภายในนั้น มีกลไกในการขับเคลื่อนหลักอยู่ 3 ตัว คือ
- การยกระดับนวัตกรรม (Innovation Driven Proposition) ของทุกภาคส่วนในประเทศ
- การสร้ า งสั ง คมที่ มี จิ ต วิ ญ าณของความเป็ น ผู้ ป ระก อบการ (Entrepreneur Driven
Proposition)
- การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่าย (Community Driven Proposition)
ซึ่งทั้ง 3 กลไกนี้ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันนวัตกรรมจะถูกยกระดับขึ้น ผ่าน Growth Engine
3 ตัวใหม่ อันประกอบด้วย Green Growth Engine, Productive Growth Engine และ Inclusive Growth
Engine การยกระดับนวัตกรรมเมื่อผนวกกับการสร้างสังคมที่มีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ จึงจะเอื้อให้เกิด
การสร้าง Smart Enterprise ที่มีโมเดลการทาธุรกิจแบบใหม่ๆ มากมาย ท่ามกลาง Enabling Ecosystem ที่
เอื้อให้เกิดการรังสรรค์นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ส่วนสุดท้ายของ Strength from Within คือการสร้าง
ความเข้มแข็งในระดับฐานรากหรือชุมชน ซึ่งเมื่อผนวกความเข้มแข็งในระดับฐานรากกับการสร้างสังคมที่มีจิต
วิญญาณผู้ประกอบการ จะก่อให้เกิดการขยับปรับเปลี่ยนสถานะของผู้คนในสังคม (Social Mobility) ผ่านการ
สร้างสังคมแห่งโอกาส (Society with Opportunity) ควบคู่ไปกับการสร้างสังคมที่สามารถ (Society with
Competence)
2. "Connect to the World" เมื่อภายในเข้มแข็งแล้ว ก็ต้องเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจ
โลกและเมื่อ โครงสร้ างเศรษฐกิ จและสั ง คมภายในประเทศเกิ ดความเข้ม แข็ ง แล้ ว การเชื่อ มโยงภายนอก
(Connect to the World) เป็นสิ่งที่ต้องดาเนินควบคู่กันไป ซึ่งในส่วนนี้ ประกอบด้วย 3 ระดับด้วยกัน คือ
2.1) Domestic Economy เศรษฐกิจภายในประเทศ
2.2) Regional Economy เศรษฐกิจภูมิภาค
2.3) Global Economy เศรษฐกิจโลก
เศรษฐกิจ ในประเทศ เมื่ อเชื่ อมโยงกั บแนวคิ ดการสร้า งความเข้มแข็ง ของเศรษฐกิ จฐานราก
จะก่อให้เกิ ดการเติม เต็มพลังในท้องถิ่น (Local Empowerment) ผ่า นการค้าและการลงทุ นในท้องถิ่ น
การจ้างงานในท้องถิ่น และนาไปสู่ความเป็นเจ้าของของคนในท้องถิ่น ขณะเดียวกัน การผนวก Domestic กับ
Regional Economy เข้าด้วยกันจะเห็นภาพของ ASEAN ในภาพใหญ่ และ CLMVT ในภาพที่เล็กลงมา
ซึ่งส่วนนี้จะสอดรับกับแนวคิด "CLMVT As Our Home Market" ที่รัฐบาลชุดนี้กาลังผลักดันอยู่ ผ่านการ
เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดทั้งในระดับรัฐบาลกับรัฐบาล ธุรกิ จกับธุรกิจ และประชาชนกับประชาชน สุดท้าย
เป็นการเชื่อมโยง Regional กับ Global Economy ขยายความเชื่อมโยงและเรียงร้อย ASEAN เข้าด้วยกัน
เพื่อเป็นพลังต่อรองกับส่วนอื่นๆของประชาคมโลกผ่านบทบาทในมิติทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ของ
ภูมิภาคแห่งนี้
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2.5 ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงใหม่
ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงใหม่ (มติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม (มี 5 กลยุทธ์)
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดบริการทางสังคมตามสิทธิขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 การลดความเหลื่อมล้าและการคุ้มครองสิทธิทางสังคม
กลยุทธ์ที่ 3 การจัดระเบียบการให้บริการขนส่งสาธารณรับจ้าง
กลยุทธ์ที่ 4 การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
กลยุทธ์ที่ 5 การสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน (มี5 กลยุทธ์)
กลยุทธ์ที่ 1 การปฏิรูปการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความรู้ให้กับประชาชนมีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาด้านสาธารณสุข
กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพของประชาชน
กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างค่านิยม จิตสานึก และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดทานวัตกรรมในการส่งเสริมการพัฒนาและความมั่นคงของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็ง ภาคการเกษตรความมั่นคงของอาหารและพลัง งาน
(มี 3 กลยุทธ์)
กลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ
กลยุทธ์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาเกษตรกรและการประมงอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาพลังงานทางเลือก
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การปรั บ โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ สู่ ก ารเติ บ โตอย่ า งมี คุ ณ ภาพและยั่ ง ยื น
(มี 2 กลยุทธ์)
กลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม (มี 2 กลยุทธ์)
กลยุทธ์ที่ 1 การปรับระบบโครงสร้างพื้นฐานในการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค
กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้ของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (มี 2 กลยุทธ์)
กลยุทธ์ที่ 1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ให้เกิด
ประโยชน์กับประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง (มี 1 กลยุทธ์)
กลยุทธ์ที่ 1 การปรับปรุงการบริหารรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การปรับปรุง ระบบโทรคมนาคมเทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและ
ยั่งยืนในอนาคต ให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก (มี 2 กลยุทธ์)
กลยุทธ์ที่ 1 การปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของชาติให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก
กลยุทธ์ที่ 2 การปรับปรุงเทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน (มี 1 กลยุทธ์)
กลยุทธ์ที่ 1 จัดระบบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน
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2.6 แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้า (พ.ศ.2558 - 2569)
แผนยุ ท ธศาสตร์ บ ริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ า (พ.ศ.2558 - 2569) (มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่
7 พฤษภาคม 2558) ได้แบ่งยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้าเป็น 6 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการน้าอุปโภคบริโภค
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความมั่นคงของน้าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม)
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การจัดการน้าท่วมและอุทกภัย
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การจัดการคุณภาพน้า
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการ

2.7 สรุปกิจกรรมการดาเนินงานตาม Road Map ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
สรุปกิจกรรมการดาเนินงานตาม Road Map ของคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ (มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558)
1) การช่วยเหลือปัจจัยการผลิต การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร การสนับสนุนสหกรณ์ชุมชน การ
ช่วยเหลือเรื่องโรงสี โรงอบ ศูนย์แปรรูปในชุมชน โครงการพี่จูงน้อง (โดยภาคเอกชน) และการดาเนินการ
เกี่ยวกับ Social Business
2) การบริหารจัดการน้าเพื่อบรรเทาภัยแล้ง การขุ ดบ่อน้าบาดาลการขุดลอกคูคลอง และการรองรับ
น้าฝนนอกเขตพื้นที่เขื่อน
3) การจัดระเบียบการประมงให้ครอบคลุมทั้ง การประมงน้าลึก การประมงน้าตื้น การประมงทะเล
ชายฝั่ง การประมงทะเลนอกชายฝั่ง การประมงน้าจืด
4) การคืนพื้นที่ป่า และจัดหาที่ดินให้แก่ผู้ไม่มีที่ทากิน
5) การจัดให้มีร้านขายสินค้าราคาถูกในทุกพื้นที่
6) การจัดหาพื้นที่เพื่อทาการค้า
7) การช่วยเหลือ SMEs
8) การแก้ไขปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน และ Nano-Finance
9) การแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ทั้ง ในเรื่องของคุณภาพการสอนของครู หนี้สินครู คุณภาพของ
นักเรียน หลักสูตรการเรียนการสอนระบบการประเมินการเรียนการสอน
10) การดูแลประชาชนเรื่องที่อยู่อาศัย
11) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
12) การปรับปรุงให้ระบบการให้บริการสุขภาพทั้ง 3 ระบบ (กองทุนหลักประกันสังคม และการเบิกค่า
รักษาพยาบาลของข้าราชการ) เป็นมาตรฐานเดียวกันและลดความเหลื่อมล้าของการใช้สิทธิ
13) การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (อัยการ ศาล ทนาย)
14) การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ได้แก่ (1) การปรับปรุง มาตรฐานการบินพล
เรือนของไทยตามแนวทางขององค์การการบินพลเรือนของไทยตามแนวทางขององค์การการบินพล เรือ น
ระหว่างประเทศ (2) การดาเนินการเกี่ยวกับการทาประมงที่ผิดกฎหมาย (3) การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
และการจัดทารายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (4) การดาเนินการตามคาแนะนาของคณะทางานเฉพาะกิจ
เพื่อดาเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน และ(5) การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว
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2.8 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล
พ.ศ. 2559- 2563)
ยุท ธศาสตร์ก ารส่ งเสริม และพัฒ นาศั กยภาพธุร กิ จสิ นค้ า และบริ การฮาลาล (พ.ศ. 2559 -2563)
(มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็น
ฐานการผลิตและส่งออกสินค้าและบริการฮาลาลที่สาคัญในภูมิภาคอาเซียนและของโลกเพื่อสร้างรายได้ให้แก่
ประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นในสินค้าฮาลาลของไทย และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาภาคบริการฮา
ลาลให้ขยายตัวมากขึ้น ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนามาตรฐานและการตรวจรับรองฮาลาล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมสร้างศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการฮาลาล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการตลาดฮาลาลสู่สากลและ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรม
ฮาลาล

2.9 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
1) ผลการประชุ ม คณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษครั้ ง ที่ 2/2558 เมื่ อ วั น ที่
16 มี น าคม 2558 (เสนอคณะรัฐ มนตรีมี ม ติรั บทราบ เมื่ อวั น ที่ 20 เมษายน 2558) เห็ นชอบกิ จการ
เป้าหมายตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาหนดและตั้งในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจานวน 13 กลุ่มกิจการ ประกอบด้วย
1.1) อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง
1.2) เซรามิกส์
1.3) อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง
1.4) อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน
1.5) อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
1.6) การผลิตเครื่องมือแพทย์
1.7) อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน
1.8) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
1.9) การผลิตพลาสติก
1.10) การผลิตยา
1.11) กิจการโลจิสติกส์
1.12) นิคมหรือเขตอุตสาหกรรมและ
1.13) กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
2) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การสร้างความเชื่อมโยงธุรกิจชุมชน ธุรกิจ
เพื่อสังคม วิสาหกิจเพื่อสังคม วิสาหกิจเพื่อสังคม กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ คณะรัฐมนตรีมีมติรั บทราบ
ตามที่สานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติรายงานการสร้างความเชื่อมโยงธุรกิจชุมชน ธุรกิจเพื่อ
สังคม วิสาหกิจเพื่อสังคม กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
สรุปคือ จะต้องทาให้การพัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกับชุมชนมี ความเชื่อมโยงกันโดยใช้ธุรกิจชุมชน
(Community Business) ซึ่งเป็นการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการรวมกลุ่มในชุมชนเพื่อ
สร้างอานาจต่อรองทางเศรษฐกิจและนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลกาไรกลับมาสู่
ชุมชนภายใต้ระบบสหกรณ์ชุมชนมิใช่ระบบสหกรณ์แบบปันผลนิยม
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2.10 สรุ ป ผลการประชุ ม หารื อร่ ว มระหว่ า งคณะกรรมการพั ฒ นาขี ด ความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ (กพข.) กับภาคเอกชน
สรุปผลการประชุมหารือร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(กพข.) กั บ ภาคเอกชน (ข้ อ มู ล ค ากล่ า วนายกรั ฐ มนตรี ใ น รายการคื น ความสุ ข ให้ ค นในชาติ เมื่ อ วั น ที่
31 กรกฎาคม 2558) กาหนดแนวทางในการดาเนินงาน เป็นแผนปฏิบัติการ 6 ด้าน คือ
1) ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค เน้นการแสวงหาพันธมิตรและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ใน
การสร้างความสอดคล้องในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2) ด้านการพัฒนา คลัสเตอร์ ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น ภาคการเกษตร ท่องเที่ยว การบิน การ
รักษาพยาบาล นามาเชื่อมโยงกันและผลักดันให้เกิดการทางานร่วมกัน ในระดับท้องถิ่น ประเทศภูมิภาคให้
เกื้อกูลต่อกัน
3) ด้านการพัฒนาเชิงศักยภาพ ประกอบด้วยการจัดทาศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Center) เพื่อจะให้
มีการพัฒนาการเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างทั่วถึง และส่ง เสริมการนาไปใช้ประโยชน์ ในด้านการค้า การลงทุน
อุตสาหกรรม การส่งเสริมประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และ
การวิจัยและพัฒนาภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน สถานบันการศึกษา ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์วิจัย”
ซึ่งมีทั้งในส่วนของสถาบันการศึกษา และในส่วนของ “ศูนย์ส่งเสริมการลงทุน” ภาคเอกชน ร่วมกับสถานศึกษา
หรือของรัฐ เพื่อที่จะสามารถบังคับวิถีได้ว่าจะเดินหน้าประเทศไปอย่างไร วิจัยเรื่องอะไร แล้วนาสู่การผลิตใน
เรื่องอะไร ให้ชัดเจนขึ้น
4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยปฏิรูปการศึกษาให้ผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
รวมทั้ง การพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งด้านทักษะและวิชาชีพ รวมความถึงด้านภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้านหรือ
ภาษาของประเทศที่มาลงทุนในบ้านเราที่ มีหลายประเทศ หลายภาษาด้วยกัน เพื่อจะรองรับการเคลื่อนย้าย
แรงงานในปีหน้านี้ในการลงทุนของประชาคมอาเซียนด้วย
5) ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ อาทิ มาตรการอานวยความสะดวก – ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
(One Stop Srevice) เพื่อประโยชน์กับนักลงทุนชาวไทย ชาวต่างชาติ รวมทั้ง การพัฒนากระบวนการทาง
ศุลกากร อาทิ การขึ้นทะเบียนผู้เสียภาษี มีการเชื่อมโยงบัตรประชาชนกับข้อมูลการเสียภาษี
6) ด้ า นการจั ด การข้ อ มู ล ภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ บริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ในการที่ จ ะสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภาครัฐ สร้างความรู้ความเข้าใจ ในลักษณะเชิงรุก เพื่อจะใช้ในการบูรณาการแล้วเพื่อสร้าง
ความประสานสอดคล้องเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทุกมิติที่กล่าวมา

2.11 ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2557 - 2561)
ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2557 - 2561) ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมพร้อมของทุกภาคส่วนให้พร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและศักยภาพให้คน ชุมชน และสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การผนึกกาลังและบูรณาการแผนในทุกระดับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่มีเอกภาพและประสิทธิภาพ
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2.12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย
พ.ศ. 2558 - 2565
กระทรวงคมนาคมได้บูรณาการความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย เพื่อ
สร้างรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม ความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง รวมทั้งสร้างโอกาส
สาหรับการใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเป็นประชาคมอาเซียน ตามเป้าหมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้ง
มุ่งเน้นประเด็นท้าทายของการพัฒนาที่จะสนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูป แบบการขนส่งสินค้าที่พึ่งพาทางถนน
เป็นหลักไปใช้การขนส่งหลักที่เป็นรูปแบบที่มีต้นทุนต่อหน่วย ต่ากว่า และการเชื่อมต่อการเดินทางและการ
ขนส่งกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งการยกระดับความคล่องตัวในการเดินทางและการขนส่งไปสู่ศูนย์กลางของ
ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยแผนงานการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
ของไทย พ.ศ. 2558-2565 สรุปดังนี้
1) แผนงานการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือ ง การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมืองจะ
ดาเนินการปรับปรุงระบบอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางราง และพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ที่มี
ความพร้อมดาเนินการ 6 สายแรก และเร่งผลักดันให้สามารถดาเนินการก่อสร้างทางคู่ขนาดรางมาตรฐาน
(Standard Gauge) เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและสาธารณรัฐประชาชนจีน (จีนตอนใต้) เพื่อให้รถไฟเป็น
ทางเลือกใหม่ของการเดินทาง และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศ
2) แผนงานการพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
โดยจะเร่งรัดขยายเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง
เปลี่ยนรถโดยสารประจาทางให้ประชาชนได้ใช้รถที่ได้มาตรฐาน ลดมลพิษในเขตเมือง ปรับปรุงถนนและ
สะพาน เพื่อลดความแออัดของปริมาณจราจรในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งการพิจารณาความเป็นไปได้ในการพัฒนา
ถนนเลียบแม่น้าเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานคร
3) แผนงานการเพิ่มขีดความสามารถทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงฐานการผลิตที่สาคัญของประเทศและ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยปรับปรุง ถนนเชื่อมโยงแหล่ง เกษตรและแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการ
ปรับปรุงโครงข่ายถนนระหว่างเมืองหลักและเชื่อมเมืองหลักกับด่านพรมแดนให้เป็น 4 ช่องจราจร การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านศุลกากร การก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในเส้นทางที่มีความจาเป็น ตลอดจน
ผลักดันการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกด้านการขนส่งทางถนน เช่น จุดพักรถบรรทุก สถานีขนส่งสินค้า ศูนย์
เปลี่ยนถ่ายระหว่างการขนส่งทางรางกับทางถนน เพื่อให้เกิดระบบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ สามารถรองรับ
การค้า การลงทุนที่จะสูงขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4) แผนงานการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางน้า โดยการพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนา
ท่าเรือลาน้าและท่าเรือชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยและทะเลอันดามัน เพื่อประโยชน์ในการขนส่งสินค้าทั้งภายใน
และระหว่างประเทศ และเป็นการเปิดประตูการขนส่งด้านฝั่งทะเลอันดามันที่สามารถเชื่อมโยงเป็นสะพาน
เศรษฐกิจกับท่าเรือฝั่งอ่าวไทย รวมทั้งเป็นทางเลือกในการขนส่งที่ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ใหม่
5) แผนงานการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศ โดยการเร่งผลักดันการพัฒนา
ท่าอากาศยานหลักที่เป็นประตูการขนส่งของประเทศ ให้ได้มาตรฐานสากล สามารถรองรับความต้องการของ
ประชาชนผู้เดินทางไปอย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานในภูมิภาคให้มีบทบาท
มากขึ้นในกิจกรรมด้านการบินและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งการส่งเสริมการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบิน
ของประเทศ และการพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนาห้วงอากาศของไทยให้ สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน
เพื่อความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม
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2.13 ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 - 2561
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นกระทรวงหลักในการบริหารจัดการและบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อบาบัดทุกข์ บารุงสุขประชาชน”
พันธกิจ (Mission)
1. กากับดูแล จัดระบบการบริหารการปกครองส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่และการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และส่งเสริม พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
2. รักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายใน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ
3. อานวยความเป็นธรรมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่
4. ส่งเสริมการพัฒนาเมือง โครงสร้างกายภาพ การใช้ประโยชน์ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชิงบูรณาการ
7. ให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)
1. กลไกหลั ก ในการเชื่ อ มประสานและขั บ เคลื่ อ นนโยบาย/ยุ ท ธศาสตร์ ข องรั ฐ บาลและ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่
2. กลไกหลักในการสร้างเครือข่ายความมั่นคงและภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อให้สังคมเข้มแข็ง
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนที่เข้มแข็ง
2. การพัฒนาเมือง โครงสร้างพื้นฐาน และการบริ หารจัดการที่ดินเพื่อเชื่อมโอกาสสู่ประชาคม
อาเซียน
3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอย่างยั่งยืน
ภายใต้วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. การสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายใน การอานวยความเป็นธรรมและการ
พัฒนากฎหมาย/บังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรมในสังคม
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพิบัติภัย (ภัยพิบัติ) โดยสร้างความพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
6. การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยมีประชาชน
เป็นศูนย์กลาง

2.14 แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นฐานการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง มาตรฐานปลอดภัยและ
อินทรีย์ และเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและอาทานอลของประเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ อารยธรรมขอม วัฒนธรรมประเพณี แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับนานาชาติ
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แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 แนวทาง ดังนี้
1. เพิ่มศักยภาพการผลิตไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย
1) พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ (ยโสธร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ศรีสะเกษ) ให้เป็นแหล่งผลิต
ข้าวหอกมะลิคุณภาพสูง โดยปรับกระบวนการผลิตให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พร้อมทั้งยกระดับ
เกษตรอิ นทรีย์ และยกระดั บการตรวจรับรองเกษตรอิ นทรีย์ไ ทยให้เ ท่าเทียมและเป็ นที่ย อมรับของตลาด
ต่างประเทศ พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ค รอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพและการส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ ส่ง เสริม
ตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจาหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
2) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพื้นที่ ในพื้นที่ตอนบน
ของภาค (เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม) และตอนล่างของภาค (ศรีสะเกษ อุบลราชธานี) อาทิ พืช ผัก
ผลไม้ และดอกไม้ รวมทั้งส่งเสริมโคเนื้อคุณภาพสูงในพื้นที่สกลนคร มุกดาหาร นครพนม ส่วนโคนมในพื้นที่
นครราชสีมาและอุบลราชธานี
3) สนับ สนุ น เกษตรกรและสถาบัน เกษตรกรให้ พึ่ ง ตนเองได้ น าร่อ งในจั ง หวั ดอ านาจเจริ ญ
กาฬสินธุ์ และขอนแก่น โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร และพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์
การเกษตรให้เข้มแข็ง ส่งเสริมการออมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ โดย
ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพี ยง เกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ส่ง เสริมการเรียนรู้จากกลุ่ ม
เกษตรกรที่ประสบความสาเร็จให้เป็นต้นแบบ รวมทั้งส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรในท้องถิ่น
2. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
1) พัฒนาให้นครราชสีมาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร
โดยสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมอาหาร
ของภาค สร้างเครือข่ายระหว่า งเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคราชการ เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ข้อ มูล เทคโนโลยี นวัตกรรมในการแปรรูปสิน ค้าเกษตรและอาหารให้เป็ นผลิต ภัณฑ์ส าเร็จ รูปที่ มี
มูลค่าสูงและตรงตามความต้องการของตลาด
2) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหมในพื้นที่ขอนแก่ น นครราชสีมา และสุรินทร์ กลุ่มผ้าฝ้าย
ย้อมครามในพื้นที่สกลนครสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค โดยส่ง เสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า
การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรม เพิ่มคุณค่า พร้อมทั้ง
พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่น ๆ โดยยกระดับผู้ประกอบการและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจ
ชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
3) เพิ่ มศั ก ยภาพการผลิ ต พลั ง งานทดแทนในพื้ น ที่ ข อนแก่ น กาฬสิ นธุ์ นครราชสี มา ชั ย ภู มิ
อุบ ลราชธานี และให้เ กิ ดความสมดุลระหว่ า งพื ช อาหารและพืช พลั ง งาน โดยสนับ สนุ นการจั ด การพื้ น ที่
เกษตรกรรมที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชพลังงาน สนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่ใช้งาน
ได้ ง่า ย พร้ อมทั้ง ส่ง เสริม การใช้พ ลัง งานทดแทนอย่ างมีป ระสิท ธิภ าพในภาคการผลิ ตชุ มชนและท้อ งบถิ่ น
ให้มากขึ้น
3. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงประเพณีวัฒนธรรมอารยธรรมขอม ยุคก่อ นประวัติศาสตร์
และกีฬาสู่นานาชาติ
1) ส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยวเชิ ง กี ฬาในพื้ นที่ จัง หวั ดบุ รีรั ม ย์ ศรี สะเกษ นครราชสี มา ท่ องเที่ ย ว
เชิงนิเวศ เชิงประเพณีวัฒนธรรม และอารยธรรมขอมในพื้นที่จังหวัด บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา
การท่องเที่ยววัฒนธรรมลุ่มน้าโขงและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในจังหวัดหนองคาย นครพนม มุกดาหาร และ
การท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจัง หวัดอุดรธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ โดยเพิ่ มนวัตกรรมการบริการ
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ท่องเที่ยวให้ตอบสนองความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงแหล่ง ท่องเที่ยวให้หลากหลาย พัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปี รวมทั้งพัฒนา
เส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือ ข่ายเพื่อกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่เมืองรอง
ชุมชนและท้องถิ่น
2) พัฒนาเส้นทางเชื่อ มโยงแหล่ ง ท่อ งเที่ ยวสี่เหลี่ย มวัฒ นธรรมล้า นช้า ง เลย – อุด รธานี –
หนองบัวลาภู – หนองคาย - สปป.ลาว โดยเร่งพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงพื้นที่และเชื่อมโยง
กิจ กรรมการท่ อ งเที่ ย วระหว่ า งภาคเอกชน กั บ ชุ ม ชนและท้ องถิ่ น ทั้ ง ในประเทศและประเทศเพื่ อ นบ้ า น
ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1) พัฒนาแหล่งน้าเดิมและแหล่งน้าธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ โดยการปรับปรุง
และพัฒนาแหล่งน้าเดิ มและแหล่งน้าธรรมชาติให้สามารถเพิ่ม ปริมาณการกักเก็บในพื้นที่กลุ่มจัง หวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรี รัมย์ และสุรินทร์) และตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อานาจเจริญ) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของภาค
2) พัฒนาแหล่งน้าใหม่ในพื้นที่ลุ่มน้าเลย ชี มูล และสร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) ขนาดเล็ก ใน
พื้นที่ที่เหมาะสมในพื้นที่การเกษตร โดยพัฒนาระบบส่งน้าและการกระจายน้า ให้นาไปใช้ประโยชน์ในช่วงฤดู
แล้ง รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้าใต้ดินตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดินเค็ม
5. ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ต้น
น้าเลย ชัยภูมิ อุดรธานี สกลนคร โดยกาหนดและทาเครื่องหมายแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่ป่านอก
เขตอนุรักษ์ในแต่ละแห่งให้ชัดเจน เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและป้องกันการบุกรุก คุกคามป่า
ไม้และพื้นที่ชุ่มน้า อนุรักษ์ทรัพยากรดินและพื้นที่ต้นน้าให้สมบูรณ์

2.15 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค พ.ศ. 2560 – 2564
ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมระดับภูมิภาค พ.ศ. 2560 – 2564 ได้
กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและ
เป็นธรรม ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความมั่นคงและการบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การป้องกัน ลดผลกระทบและปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพ กลไกและองค์กรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
บูรณาการ

2.16 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒
ได้ให้ความสาคัญกับ ประเด็นต่างๆ ดังนี้
๑) การพั ฒ นาการค้ า ชายแดนและสร้ า งความสั มพั น ธ์ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้า น เพื่ อ การร่ ว มมื อ ทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะการผลิตแบบ Contact Farming กับ สปป.ลาว และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่ง
อานวยความสะดวกในเมืองและด่านชายแดนให้สะดวก รวดเร็ว เอื้อต่อการค้าการลงทุน
๒) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่ออานวยความสะดวกด้านการค้า เช่น จัดทาเวลาทาการของด่าน
มุกดาหาร - -สะหวันนะเขต และด่านสะหวัน - ลาวบาว ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การให้สัตยาบันภาคผนวก
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และพิธีสารแนบท้ายการดาเนินการความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (GMS
Cross - Border Transportation Agreement : GMS CBTA) เพื่ออานวยความสะดวกการผ่านแดนของคน
และสินค้าในอนุภูมิภาค การร่วมมือไทยและลาวพัฒนา Single Window Inspection : SWI เพื่อให้เอื้อต่อ
การตรวจปล่อยสินค้า ณ จุดเดียว Single Stop Inspection : SSI ที่ด่านมุกดาหาร - สะหวันเขต
๓) พัฒนาการท่องเที่ยว โดยเน้นท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมประเพณี เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
๔) พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเน้นส่งเสริมให้
พื้นที่ชลประทานเป็นพื้นที่เกษตรก้าวหน้า ผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าเพิ่มสูง อาทิ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และ
ผลไม้ และการขยายปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ามัน ให้มากขึ้น ควบคู่กับการสนับสนุน
การทาปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ
๕) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเปิดประตูสู่อินโดจีน โดยยกระดับ
การศึกษา และส่งเสริม ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

2.17 นโยบายการพัฒนาจังหวัดสกลนคร
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้กาหนดนโยบายการพัฒนาจังหวัดสกลนคร โดยยึดหลักการทางาน
“สกลนคร” คือ
ส : สถาบันพระมหากษัตริย์ สามธรรม และสามดามหัศจรรย์
ก : เกษตร
ล : ลงทุนและการค้า
น : เมืองน่าอยู่
ค : คน หมู่บ้าน/ชุมชน
ร : ร่วมมือทางาน
โดยมีแนวทางพัฒนาจังหวัดสกลนคร ที่สาคัญ 3 แนวทาง ได้แก่
1. ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนครให้มีชื่อเสียง
2. ส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร วิสาหกิจชุมชน และสินค้า OTOP
3. ส่งเสริมสนับสนุนการค้าการลงทุน

2.18 ความต้องการของประชาชนในจังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร ได้มีคาสั่งที่ 2617 / 2559 แต่ง ตั้งคณะอนุกรรมการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนปฏิ บัติ ราชการประจาปี ของจั งหวัดสกลนคร เพื่อ ทาหน้ าที่ การรวบรวมข้อมู ลพื้ นฐานแต่ล ะด้ านและ
วิเคราะห์ข้อมูล พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกแผนงาน/โครงการของแต่ละส่วนราชการ เพื่อใช้ในการจัดทา
และทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดสกลนคร
ข้อมูลความต้องการของประชาชนในจัง หวัดสกลนคร จากการสารวจความคิดเห็นของประชาชนใน
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร สรุปสาระสาคัญได้ดังต่อไปนี้
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1) การบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ ทั้งแหล่งน้าอุปโภค-บริโภค และการเกษตร
2) การบริหารจัดการระบบน้าบาดาลในพื้นที่ขาดแคลนน้า
3) การขยายระบบประปาภูมิภาค ประปาหมู่บ้าน ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน
4) การขยายเขตการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
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5) การปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายเส้นทางคมนาคมทางบกให้ไ ด้ม าตรฐาน และครอบคลุมทุ ก
เส้นทาง
6) การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงสู่การค้าและการลงทุนในอนุภูมิภาค
7) การขยายเขตโทรศัพท์สาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
8) การปรับปรุงระบบระบายน้าเพื่อป้องกันการท่วมขังของน้าในฤดูฝน
ด้านเศรษฐกิจ
1) การให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ ด้านเกษตรกรรม หัตถกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการ
ลงทุน
2) การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มสหกรณ์ ศูนย์รวมสินค้าการเกษตรและสินค้าแปรรูป
3) การจัดตั้งตลาดกลางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม ผ้าคราม คุณภาพ P.GMP.
4) การจัดตั้งศูนย์รวมสินค้าการเกษตรและสินค้าแปรรูป
5) การขยายช่ อ งทางการตลาด พร้ อ มทั้ ง ประชาสั ม พั น ธ์ สิ น ค้ า ท้ อ งถิ่ น ให้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก อย่ า ง
แพร่หลาย
6) การจัดหาแหล่งเงินทุน หรือจัดตั้งกองทุนกู้ยืมสาหรับการประกอบอาชีพ
7) การพัฒนาสภาพพื้นที่มีอุดมสมบูรณ์เหมาะสมในการเพาะปลูก
8) การปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตร การปรับปรุงบารุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชแต่ละชนิด
9) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะ วัฒนธรรมและธรรมชาติ
10) การควบคุมราคาปัยจัยการผลิต เช่น เครื่องมือเกษตร อุปกรณ์เกษตร ค่าแรงงาน
11) การส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนเพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
12) การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ การปรับปรุงคุณภาพพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ให้มีคุณภาพ
13) การส่งเสริมกลุ่มทอผ้าย้อมคราม
14) การกาหนดค่าแรงงานขั้นต่าให้สอดคล้องกับค้าครองชีพในปัจจุบัน
ด้านการศึกษา
1) การพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษย์ ใ นทุกมิติ เพื่อ เชื่อมโยงสู่ก ารบริห ารการพัฒนาและการแก้ไ ข
ปัญหาเชิงพื้นที่
2) การพัฒนาด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพของประชาชนในจังหวัด
3) การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและรองรับการก้าว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4) การพั ฒ นาทั ก ษะฝี มื อ แรงงานในการประกอบอาชี พ และตอบสนองความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน
5) การพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การกีฬาและนันทนาการ
6) การส่งเสริมการดาเนินงานโรงเรียนในฝันและส่งเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชน
7) การส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และจากปราชญ์ชาวบ้าน
ด้านศาสนา และวัฒนธรรม
1) การบารุง ส่งเสริม และรักษาจารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2) การรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัด ธารงไว้ซึ่งศีลธรรมอันดีงามตามพระพุทธศาสนา
3) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธธรรม และการเรียนรู้เชิงธรรมะ
ด้านสาธารณสุข
1) การส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยของประชาชน โดยบูรณาการให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อ
การดูแลตัวเองในเบื้องต้น
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2) การขยายจุดให้บริการด้านสุขภาพ ศูนย์สุขภาพชุมชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
3) การส่งเสริมหมู่บ้านปลอดเหล้าและการพนันในงานศพ
4) การส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ
5) การเพิ่มอัตราอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในพื้นที่
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2) การตรวจสอบและควบคุม มิให้ประชาชนบุกรุกที่สาธารณะ และตัดไม้ทาลายป่า
3) การส่งเสริมการปลูกป่า และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้พื้นที่ป่าชุมชน
4) การสร้างสวนสาธารณะ สนามกีฬา เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน
5) การจัดหาที่ทิ้งขยะเพื่อนาไปกาจัดอย่างถูกสุขลักษณะ
6) การป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืน
7) การรณรงค์สร้างจิตสานึกให้ประชาชนถึงพิษภัยจากการใช้สารเคมี
8) การขยายพื้นที่ป่าชุมชนที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันให้กว้างขึ้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ด้านการบริหาร และความมั่นคง
๑) การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติด
๒) การป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดที่เฉียบขาด เพื่อให้ผู้ที่กระทาความผิดเกิดความเกรงกลัว
๓) การประชุมประชาคมหมู่บ้าน ตาบล ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น และ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง
๔) การให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน และการให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
๕) การบังคับใช้กฎหมาย ควรเป็นไปด้วยความเที่ยงตรง เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
๖) การสร้างจิตสานึก เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้คนทาดี คิดดี ในทุกหน่วยงานทุก
ระดับ
๗) การให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาความยากจน ยาเสพติด ภัยพิบัติ
๘) การป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดในพื้นที่
๙) การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
๑๐) การขยายเตติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดเสี่ยงภายในชุมชน
๑๑) การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและอานวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

