๒๕

ส่วนที่ 4
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 จึงมีแนวคิดที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 8 - 10 โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”และขับเคลื่อนให้บังเกิดผล
ในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภาคส่วน

ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบู รณาการเป็นองค์รวมที่มี

“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มีการเชื่อ มโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูร ณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม

และการเมือง

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจก

ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ขณะเดียวกันให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม
ในกระบวนการพัฒนาประเทศ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ
การพัฒนาประเทศในร ะยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 ได้ตระหนักถึงสถานการณ์และความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ

โดยเฉพาะภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และ

ภูมิอากาศ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศไทยทั้งเชิงบวกและลบ

ดังนั้น ทิศ

ทางการบริหารจัดการประเทศภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

จึง

เป็นการใช้จุดแข็งและศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งและรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาเศรษ ฐกิจภายในประเทศที่เน้นการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตรและการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ขณะเดียวกัน จาเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณี
ภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆเพื่อสามารถใช้โอกาสที่เกิดขึ้นและเพิ่มภูมิคุ้มกันของทุนที่มีอยู่ในสังคมไทยได้อย่าง
เหมาะสม พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ขณะเดียวกัน จาเป็นต้องสร้างความพร้อมสาหรับ
เชื่อมโยงด้านกายภาพทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้าง
องค์ความรู้ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยการกาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 จึงเป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่าง ๆ เพื่อให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน โดยนาทุนของประเทศที่มีศักยภาพ
มาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศ
ที่สาคัญได้แก่ การเสริมสร้างทุนสังคม (ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม)ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคน

๒๖
และสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจกครอบครัว และชุมชน สามารถจัดการความ
เสี่ยง และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นธรรม สาหรับการเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน ) มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศให้เข้มแข็ง โดยใช้ภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ให้ความสาคัญกับ
การปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการเชื่อมโยงกับประเทศใน ภูมิภาคต่าง ๆ บนพื้นฐานการพึ่งพาซึ่งกันและ
กันในส่วนการเสริมสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความสาคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตร

มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจและ

สังคมคาร์บอนต่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัย
พิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเพิ่มบทบาท
ไทยในเวทีประชาคมโลกขณะเดียวกัน จาเป็นต้องมีการบริหารจัดการประเทศเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาระบบราชการและข้าราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพิ่มประสิทธิภาพการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พัฒนาระบบและกลไกการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบอย่างมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอก าสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม
และสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร ควบคู่ไปกับปลูกจิตสานึก ค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล
แก่ประชาชนทุกกลุ่ม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11
แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 เป็นแผนยุทธศาสต ร์ที่ชี้นาทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลางเพื่อมุ่งสู่
วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี พ .ศ. 2570 ซึ่งกาหนดไว้
ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียงยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย
และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพสังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ใน
สภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกันระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้าน
อาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาค
และโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี”
วิสัยทัศน์และพันธกิจ การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปีของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 ได้กาหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ วัตถุประสงค์และเปูาหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มีลาดับความสาคัญสูง ดังนี้
วิสัยทัศน์
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”

๒๗
พันธกิจ
1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทางสังคม
ที่มีคุณภาพอย่างทั่ วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาค
ส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส
เป็นธรรม
2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิต อย่างเหมาะสมในแต่
ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิ
ปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
4) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข
2) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจสติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม
และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
3) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืนมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการ
ผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มีความ
มั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นาไปสู่การเป็นสังคม
คาร์บอนต่า
4) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
เป้าหมายหลัก
1) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้าในสังคมลดลง สัดส่วนผู้อยู่
ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ากว่า 5.0 คะแนน
2) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรมและสถาบันทางสังคมมีความ
เข้มแข็งมากขึ้น
3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศให้ความสาคัญกับการเพิ่มผลิตภาพรวม
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ากว่า

๒๘
ร้อยละ 40.0
4) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้ง
เพิ่มพื้นที่ปุาไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ตัวชี้วัด
1) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงสุดร้อย
ละ 10.0 กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ 10.0 สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วนแรงงานนอก
ระบบที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น
2) จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม สัดส่วนประชากร
ที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา อัตรา
การปุวยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว
3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟูอ ผลิตภาพการผลิตรวมอันดับความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
4) คุณภาพน้าและอากาศ ร้อยละของพื้นที่ปุาไม้ต่อพื้นที่ประเทศและสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่อหัวเปรียบเทียบกับลาดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วคาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 ได้กาหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม โดย
เร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อปูองกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศ ด้านต่าง ๆ ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการ
พัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิต
และการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นาไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สาคัญในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 มีดังนี้
1 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว และ
ชุมชน เพื่อให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการความเสี่ยงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ได้รับการคุ้มครองทาง
สังคมที่ครอบคลุมทั่วถึงและมีคุณภาพเท่าเทียมกัน มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานในการสร้ าง

๒๙
อาชีพและรายได้ที่มั่นคง ได้รับการคุ้มครองสิทธิ ผลประโยชน์และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
อย่างเท่าเทียม และสามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ภายใต้กระบวนการบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส
ยึดประโยชน์ส่วนรวม และเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในกระบวนการพัฒนาประเทศให้
ความสาคัญกับ
1.1 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีฐานการ
พัฒนาที่ทั่วถึงและยั่ง ยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลายและแข็งแกร่งมากขึ้น ส่งเสริมการจัดสรร
ทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้และเป็นเครื่องมือ
สร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพย์สิน

พัฒนาการใช้ประโยชน์เทคโน โลยี

สารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนในสังคมไทย รวมทั้งยกระดับคุณภาพระบบการคุ้มครองทางสังคมให้
ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึงสอดคล้องกับความต้องการและความจาเป็น
1.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก และสร้าง
การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุ่งพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมี
ช่องทางการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง การจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค
พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงินฐานรากและระบบการออมที่
หลากหลาย เสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย

และพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการ

คุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ และสามารถเข้าถึงบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี

ให้ทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิดอย่าง

สร้างสรรค์ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง สนับสนุนการ
รวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคมพัฒนามาตรฐานระบบการคุ้มครองผู้บริโ ภค เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
และองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค ส่งเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
1.4 การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึ งผลประโยชน์ของสังคม
และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม
โดยสร้างค่านิยมใหม่ที่ยอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและเกื้อกูลกันในสังคม

ส่งเสริมวัฒนธรรม

๓๐
การเมืองที่มีธรรมาภิบาลนาไปสู่การเป็น ประชาธิปไตยที่ถูกต้องและเหมาะสม เสริมสร้างระบบบริหารราชการให้
เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ

มีระบบถ่วงดุลอานาจการตรวจสอบที่เข้มงวดและรอบด้าน

คุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพและมีความรับผิดรับชอบ

พัฒนาข้าราชการให้มี

ปฏิรูปการเมืองไทยทั้งระบบให้เป็น

ประชาธิปไตยของมวลชน สร้างความเท่าเทียมในกระบวนการยุติธรรมและเพิ่มช่องทางในการรับข้อร้องเรียนและ
ให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสนับสนุนการใช้สื่อ
เพื่อสังคมทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น และสังคมออนไลน์ให้เป็นพลังหนุนเสริมการพัฒนา
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่งเตรียมคนให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันเพื่อเข้าสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพของในทุกมิติให้มีความพร้อมทั้งด้าน
ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู้ และมีจิตใจที่สานึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความพากเพียร และ
รู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งและ
สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชน และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ ให้ ความสาคัญกับ
2.1 การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม เป็นการส่งเสริมคู่สมรสที่มีความพร้อม
ให้มีบุตรเพิ่มขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ์ไม่ให้ต่ากว่าระดับที่เป็นอยู่ปัจจุบัน สนับสนุนการกระจายตัวและ
ส่งเสริมการตั้งถิ่นฐานของประชากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส และทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่
2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย

สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้
ต่อเนื่องตลอดชีวิ ต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังการพร้อมรับ
ฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น และจิตใจที่มีคุณธรรมซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด้วยการเรียนรู้ในศาสตร์
วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างง านและเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสร้างจิตสานึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม

เคารพกฎหมาย หลักสิทธิ

มนุษยชน สร้างค่านิยมการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เรียนรู้การรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
จากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
2.3 การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุขภาวะคนไทยให้มีความ
สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน
สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพควบคู่กับการพัฒนาระบบบริการ สาธารณสุข
ให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือกการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศ การพัฒนา

๓๑
บุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิตและการกระจายบุคลากร ตลอดจนการใช้มาตรการการเงินการ
คลังเพื่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2.4 การส่งเสริมการเรีย นรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน มี
นิสัยใฝุรู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัยควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กร กลุ่ม
บุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย รวมถึง
ส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและ
สนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม

เป็นการเสริมสร้างความเข้ มแข็งและพัฒนา

บทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให้เอื้อต่อการพัฒนาคน สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และ
ยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปัญหาความขัดแย้งทางความคิด

และสร้างความ

เป็นเอกภาพในสังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประ ชาคมโลก โดยเฉพาะประชาคม
อาเซียนให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชน
ในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร
3 ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ให้ความสาคัญกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เกษตรให้เข้มแข็งและสามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มีความมั่นคง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพ
การผลิตภาคเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีการเกษตรที่

เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการสร้าง

มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร อาหารและพลังงาน บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้สร้างสรรค์ การสร้าง
ความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็ นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน มุ่งรักษา ปูองกัน
และคุ้มครองพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทา
กินในที่ดิน ใช้มาตรการทางภาษีเพื่อบังคับหรือจูงใจให้บุคคลผู้ถือครองที่ดินทาประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่ าวมากขึ้น
สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมเร่งรัดการจัดให้มีองค์กรและระบบบริหาร
จัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคการเกษตร ฟื้นฟูและส่งเสริม
ค่านิยม วัฒนธรรมที่ดี และวิถีชีวิตทางการเกษตรที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให้ความสาคัญกับการวิจัยและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนสนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพ
พื้นที่ ควบคุมและกากับดูแลให้มีการนาเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน ปรับปรุงบริการขั้นพื้นฐาน

๓๒
เพื่อการผลิตให้ทั่วถึง

ส่งเสริมการผลิตที่คงไว้ซึ่งความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพ

ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่
เหมาะสมทางการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกร
อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
3.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต สนับสนุนการผลิตและบริการของ
ชุมชนในการสร้างมู ลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

อาหาร และพลังงาน ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในพื้นที่ให้ร่วม

ทาการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสิ นค้า ผลิตภัณฑ์
เกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตรให้
เทียบเท่าระดับสากล ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

ส่งเสริม

ภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสินค้ าเกษตรและอาหารร่วมกับสถาบัน
เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาคเกษตร
3.4 การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร มุ่งพัฒนาระบบการสร้างหลักประกันรายได้
ของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด พัฒนาระบบประกันภัยพืชผลก ารเกษตร ส่งเสริม
ระบบการทาการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝุายยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
เกษตรกร สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่และแรงงานที่มีคุณภาพเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม

พัฒนา

สถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพึ่งพาตน เองของเกษตรกร เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการนาเข้าสินค้าเกษตรและอาหารที่มีต้นทุนต่าที่เป็นผลมาจาก
ข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี
3.5 การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน โดยส่งเสริม
ให้เกษตรกรปลู กต้นไม้และปลูกปุาโดยชุมชนและเพื่อชุมชนเพิ่มขึ้นส่งเสริมให้เกษตรกรทาการเกษตรด้วยระบบ
เกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนให้มีการจัดการและเผยแพร่องค์ความรู้และการ
พัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมการบ ริโภคที่เหมาะสมของ
บุคคลและชุมชน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภคที่เกื้อกูลกันในระดับชุมชนที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียงกัน ส่งเสริมการนาวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ในชุมชนและที่เหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็น
พลังงานทดแทนในชุมชนรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาโค รงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความ
เข้มแข็งด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ

๓๓
3.6 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาค
เกษตร ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน จัดให้มีระบบ
การบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้งอาหารและพลังงานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงาน
ชีวภาพที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ จัดให้มีกลไกกากับดูแลโครงส ร้างราคาของพลังงานชีวภาพ และ
ปลูกจิตสานึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน โดยสนับสนุน
บทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมใน การกาหนดทิศทาง
และวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการทางานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้มีการร่วมมือและ
บูรณาการการทางานอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอาหาร
และพลังงานตั้งแต่การผลิต การตลาดไปจนถึงการบริโภค พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตร
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี

โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนที่ก่อให้เกิด

ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน
4 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
ให้ความสาคัญกับ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์
ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นพื้นฐานสาคัญในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน ปรับโครงสร้าง
การค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ สร้างมูลค่าให้กับสาขา
บริการที่มีศักยภาพบนพื้นฐานของนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์และเมืองสร้างสรรค์
เพิ่มผลิตภาพของภาคเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
4.1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน

โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางแล ะขนาดย่อมและผลักดันให้มีบทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ ด้วยการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกาและเศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับโครงสร้างภาคบริการให้สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มกับสาขาบริการที่มีศักยภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ และการพัฒนา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพิ่มผลิตภาพในการผลิตและยกระดับการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งการปรับโครงสร้าง

๓๔
อุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและยั่งยืน ด้วยการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ สู่
อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เน้นการนาความคิดสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพย์สินทางปัญญา
วิจัยและพัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ สังคม และชุมชน โดยสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมที่ส่งเสริม
การใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการผลิต

ตลอดจนพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของ
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียมและเป็นธรรม มุ่งพัฒนาตลาด
เงิน และตลาดทุน รวมทั้งกาลังแรงงานให้เอื้อต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เชื่อมโยงการขนส่งทั้งภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานสู่สากลสร้างความมั่นคงด้านพลังงานด้วยการ ส่งเสริมการใช้
พลังงานสะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือก และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกระดับ ปฏิรูปกฎหมาย และ
กฎ ระเบียบต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจให้เอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันและสอดคล้องกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมโลก
4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ

ให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการด้าน

การเงิน โดยดาเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและทันต่อเหตุการณ์ เพิ่มบทบาท
ตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคการเงินโลก

ปรับปรุงโครงสร้างพื้ นฐานทาง

การเงิน พัฒนากลไกการเฝูาระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัยแบบองค์รวม

เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการด้านการคลังที่ปรับปรุงระบบการ
จัดเก็บรายได้ของประเทศเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหารงบป ระมาณ ปูองกันความเสี่ยงทางการ
คลังพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการขั้นพื้นฐานของภาครัฐเพิ่มขึ้น

และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้ความสาคัญกับ การพัฒนาฐานการผลิตและการลงทุนของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งเชื่อมโยงกับการผลิตในประเทศ พัฒนาความร่วมมือแบบหุ้

นส่วนการ

๓๕
พัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค และสร้างปฏิสัมพันธ์ในความ
ร่วมมือระหว่างประเทศอย่างสร้างสรรค์ เตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนให้
ความสาคัญกับการพัฒนากาลังคนในทุกภาคส่วนให้มีทักษะที่ทั นต่อการเปลี่ยนแปลงควบคู่ไปกับการพัฒนาความ
เชื่อมโยงด้านขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบร่วมมืออนุภาค และเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการ
พัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาค
ต่าง ๆ มุ่งพัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่ง
คนและสินค้าที่เกี่ยวข้อง พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนว
พื้นที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดนตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพื้นที่ตอนในของประเทศ
5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาคมุ่งพัฒนาพื้นที่ใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้เป็นฐานการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน รวมทั้ง
บูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้บรรลุประโยชน์ร่วมกันทั้งด้านความมั่นคงและ
เสถียรภาพของพื้นที่
5.3 การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้

สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน
กาหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพสินค้าและบริการที่เป็นการปูองกันสินค้าและบริการนาเข้าที่ไม่ได้คุณภาพ
ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
5.4 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์
ทางเลือกในการดาเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก

เป็น

มุ่งรักษาบทบาทของไทยใ นการมีส่วนร่วมกาหนด

ยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือที่ดาเนินอยู่ รวมทั้งรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับมหาอานาจทางเศรษฐกิจ
เดิมและมหาอานาจใหม่
5.5 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเคลื่อนย้าย
แรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยใ นต่างประเทศ โดยเร่งดาเนินการด้านความร่วมมือในการกาหนดมาตรฐาน
ฝีมือระหว่างประเทศเพื่ออานวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาค ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการ
ขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคน
ไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ

๓๖
5.6 การมีส่วนร่วมอย่างสาคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิตปูองกันภัยจากการก่อการร้าย
และอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัยมุ่งพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการ
ปูองกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการร้าย ยาเสพติดและการหลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ พัฒนาศักยภาพ
และความร่วมมือภายในภูมิภาคเพื่อเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน

และร่วมมือในการ

ปูองกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซ้า
5.7 การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับส นุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมี
จริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหา
กา ไร เป็นการดา เนินการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในระดับอนุภูมิภาค เสริมสร้างการผลิตและ
บริโภคสินค้าและบริการที่ นาสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมและอานวยความสะดวกองค์กรระหว่าง
ประเทศที่ไม่แสวงหากาไรให้มีบทบาทเพิ่มขึ้นในการให้ไทยเป็นฐานการดาเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศ
ในภูมิภาค
5.8 การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้วเป็นการสร้ างองค์ความรู้ให้กับ
ภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบให้สามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาสของตนเองในการใช้
ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการสนับสนุน เยียวยาและ
ดูแลจากรัฐในกรณีที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน
5.9 การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย รวมทั้งเป็นฐานความ
ร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดให้มีสิทธิประโยชน์และการอานวยความสะดวกที่จาเป็น เพื่อให้มีการจัดตั้ง
สานักงานปฏิบัติการภูมิภาค และสนับสนุนบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงกาไร
5.10 การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชน
ท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ในการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ให้สามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ
และเครือข่ายของสถาบันการศึกษาของไทยที่สร้างความใกล้ชิด และปฏิสัมพันธ์กับประเทศในอนุภูมิภาค
6 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ให้ความสาคัญกับ การ

อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนา
และขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่าและเป็นมิ

ตรกับสิ่งแวดล้อม ยกระดับขีด

ความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติควบคุมและ
ลดมลพิษ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและ

๓๗
เป็นธรรมอย่างบูรณาการ สร้างภูมิคุ้มกันด้ านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตภาวะโลกร้อน และ
เพิ่มบาบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ
6.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งรักษาและ
ฟื้นฟูพื้นที่ปุาและเขตอนุรักษ์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ให้เป็นเครื่องมือในการวางแผน
และบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดินและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เร่งรัดการ
บริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้าเพื่อเพิ่มปริ มาณน้าต้นทุน ส่งเสริมให้เกิดการใช้น้า
อย่างมีประสิทธิภาพ จัดทาแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเป็นระบบ
รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ
6.2 การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้ อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและ
สังคมคาร์บอนต่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศและพฤติกรรมการบริโภค
เพื่อเตรียมพร้อมไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาค
คมนาคมและขนส่ง เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเน้นการวางผังเมืองที่
ผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน
6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้
สังคมมีภูมิคุ้มกัน มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และเ ครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อรองรับกับความท้าทายจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6.4 การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยการจัดทาแผนที่และจัดลาดับพื้นที่เสี่ยง
ภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูล
การสื่อสารโทรคมนาคม ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการภัยพิบัติ พัฒนาระบบงาน
อาสาสมัครของประเทศอย่ างจริงจัง และให้มีมาตรฐานตามหลักสากล สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ
โรงเรียน และท้องถิ่นให้มีการเตรียมความพร้อม และจัดทาแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ
6.5 การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ มุ่งติดตามและเฝูาระวังมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าและการลงทุน
เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการทางการค้าและข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศศึกษาผลกระทบและกาหนดแผนกลยุทธ์รายสินค้า

รวมทั้ ง

มาตรการเยียวยาในสินค้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้ผู้ส่งออกทาคาร์บอนฟุตพริ้นต์ และสร้างแรงจูงใจให้เกิด
อุตสาหกรรมใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๓๘
6.6 การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด้าน
สิ่งแวดล้ อมระหว่างประเทศ เป็นการศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้าใจในพันธกรณีติดตามสถานการณ์การ
เจรจาและท่าทีของประเทศต่าง ๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อเสริมสร้างทักษะการเจรจา พัฒนาความร่วมมือใน
กลุ่มอาเซียนและประเทศคู่ค้าสาคัญ สนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกรณีและข้อตกลงระห ว่างประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.7 การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้า
เสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อลดความเสี่ยงอันตราย การ
รั่วไหล การเกิดอุบัติภัยจากสา รเคมี และพัฒนาระบบเตือนภัย แจ้งเหตุฉุกเฉินและระบบการจัดการเมื่อเกิด
อุบัติภัยด้านมลพิษ
6.8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและ
เป็นธรรมอย่างบูรณาการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

มุ่งส่งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ปรับปรุงกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให้เอื้อต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ผลักดันให้มีการ

จัดเก็บภาษีสิ่ งแวดล้อมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและลดการก่อมลพิษ
สร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผล รวมทั้งส่งเสริม
การศึกษาวิจัยเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
หลักการสาคัญของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 มีดังนี้
1.พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ในทุกระดับ
2. ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ให้ความสาคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในสังคม และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชน
3. พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติ อย่างบูรณาการ และเป็นองค์รวม
4. ยึดวิสัยทัศน์ประเทศไทยปี พ .ศ. 2570 เป็นเปูาหมาย ซึ่งจะส่งผลให้บรรลุการพัฒนาที่อยู่บนรากฐาน
ของสังคมไทย อยู่บนกรอบแนวคิดของการพัฒนาบนหลักปรัชญาเศรษฐกิ
จพอเพียง ประเทศมีสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เป็นเสาหลักของความเป็นปึกแผ่นของคนในชาติ ครอบครัวมีความสุขเป็นพื้นฐานที่สร้างคนเป็น
คนดี ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีบทบาทในการพัฒนา ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและความสามารถในการ
แข่งขัน มีการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ มีกฎระเบียบ และกฎหมายที่บังคับใช้อย่างเป็นระบบ และประเทศไทย
มีความเชื่อมโยงกับประเทศภูมิภาคและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๓๙
วิสัยทัศน์แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 กาหนดไว้ว่า “ประเทศมีความมั่นคง เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง” โดยมีเปูาหมายหลักในเชิงตัวชี้วัด ดังนี้
1. สังคมไทยมีความสงบสุข อย่างมีธรรมาภิบาล
2. ประชากรไทยทุกคนมีหลักประกันทางสังคมที่มีคุณภาพ
3. โครงสร้างเศรษฐกิจมีความสมดุล เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
4. ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่ อปูองกันปัจจัยเสี่ยงต่าง
ๆ และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่าง ๆ ให้เข้มแข็ง รวมถึงสร้างโอกาสให้ประเทศสามารถเจริญก้าวหน้าต่อไป
โดยให้ความสาคัญกับยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ คือ
(1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
(3) ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน
(4) ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพบนฐานความรู้
(5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาค และ
(6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่ง
โดยมีกรอบแนวทางเบื้องต้น ดังนี้
(1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังกัด มุ่งสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยเข้าถึงบริการทาง
สังคมที่มีคุณภาพและสามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี สร้างโอกาสก

ารเข้าถึงแหล่งทุนปัจจัยโครงสร้าง

พื้นฐานและทรัพยากรที่จะเป็นฐานการประกอบอาชีพที่มั่นคง ยกระดับรายได้ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ทุกคนในสังคมไทย
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่งพัฒนาคุ ณภาพคนไทยทุก
กลุ่มวัยให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีจิตสานึกวัฒนธรรมที่ดีงามและรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและ
สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไท ยให้ได้มาตรฐานสากล และเพิ่ม โอกาสทางการศึกษาและ
การเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย
(3) ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน มุ่งพัฒนาให้ภาคเกษตรเป็นฐาน
การผลิตอาหารและพลังงานที่มีความสมดุล มั่นคง และมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ มี
คุณภาพมาตรฐานและมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของตลาด และมีราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม พัฒนา
คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้เกษตรให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

๔๐
(4) ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพบนฐานความรู้ มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน มั่นคง มีคุณภาพ โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
(5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาค โดยกาหนดให้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นฐานการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนของประเทศฐานการผลิตอุตสาหกรรม
แปรรู ป เป็นประตูการค้าสู่อินโดจีน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีประวัติศาสตร์อารยธรรมขอม
วัฒนธรรมประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
(6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มุ่งอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพ อต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการ
พัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์หลักของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. National Council for Peace and Order ( NCPO)
เป็นคณะผู้ยึดอานาจการปกครอง โดยรัฐประหารยึดอานาจการปกครองเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 มีพล
เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะ
ยุทธศาสตร์ของ คสช.มีทั้งหมด 9 ด้าน ดังนี้
1.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
3.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน
4.ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
5.ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
6.ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ มอย่างยั่งยืน
7.ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับ
ประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง
8.ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนใน
อนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก
9.ยุทธศาสตร์ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง
1.มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน
2.ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3.กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
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4.ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม
5.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6.มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่ งปัน
7.เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8.มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9.มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10.รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จาหน่าย และขยาย
กิจการ เมื่อมีความพร้อมโดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11.มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝุายต่า หรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัว
ต่อบาป ตามหลักของศาสนา
12.คานึงถึงผลประโยชน์ต่อส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าประโยชน์ของตนเอง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
( กลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด-ขอนแก่น-มหาสารคาม-กาฬสินธุ์ )
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 จัดแบ่งกลุ่มจังหวัด เป็น 18 กลุ่ม จังหวัด
โดยจังหวัดขอนแก่น จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น
ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ หรือเรียกว่ากลุ่ม “ร้อยแก่นสารสินธุ์ ” (ร้อยมาจาก ร้อยเอ็ด , แก่น มาจาก
ขอนแก่น , สาร มาจาก มหาสารคาม , สินธุ์ มาจาก กาฬสินธุ์)
กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ กาหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดไว้ว่า

(พ.ศ.2557-

2560) ฉบับทบทวนไว้ว่า “เพิ่มผลิตภาพพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว อ้อย มันสาปะหลัง ) อุตสาหกรรม การค้า การ
บริการ การท่องเที่ยว และการลงทุนสู่สากล” เปูาหมายการพัฒนาเพื่อ
เป้าประสงค์ (เชิงวิสัยทัศน์)
เพื่อก้าวไปสู่วิสัยทัศน์และการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะยาว
เปูาหมายหลักในการพัฒนากลุ่มจังหวัดไว้ดังนี้
1) เพิ่มคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักให้ได้มาตรฐาน
2) เพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน การแปรรูปพืชเศรษฐกิจ
3) พัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
4) เตรียมความพร้อมกลุ่มจังหวัดในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ตัวชี้วัดรวม

4 ปี จึงได้กาหนด
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1)
2)
3)
4)

ร้อยละผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละของจานวนแปลงที่ได้รับการรับรอง GAP
ร้อยละมูลค่าภาคการค้าการลงทุนที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดที่เพิ่มขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประ

สงค์

ตัวชี้วัด และกลยุทธ์การพัฒนาเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของการพัฒนารายได้ประเด็นยุทธศาสตร์ รวม

4

ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป การค้า พืชเศรษฐกิจให้มีความ
เข้มแข็ง
1) เปูาประสงค์
1.1) เพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพที่ดี
1.2) พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปและเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตร
2) ตัวชี้วัด
2.1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนแปลงที่ได้รับใบรับรอง GAP
2.2 ร้อยละผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ที่เพิ่มขึ้น
3) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วยกลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ ดังนี้
3.1 ) เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต
3.2 ) พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าพืชเศรษฐกิจหลัก
3.3) พัฒนาการค้า การลงทุนและแปรรูปพืชเศรษฐกิจหลัก
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การส่งเสริมกา รค้า การบริการ ลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
1) เป้าประสงค์
1.1) เพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนและรายได้กลุ่มจังหวัด
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1.2) มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุน
1.3) เพิ่มผลผลิตภาพแรงงานในกลุ่มจังหวัด
2) ตัวชี้วัด
2.1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าของกลุ่มจังหวัด
2.2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการลงทุนในกลุ่มจังหวัด
2.3) ร้อยละความสาเร็จในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมกลุ่มจังหวัด
3) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา
3.1) พัฒนาโครงสร้างเพื่อรองรับการลงทุน
3.2) พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพิ่มทักษะแก่ผู้ประกอบการเพื่อรองรับการเจริญด้าน
อุตสาหกรรม
3.3) ส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมสาหรับอุตสาหกรรมสาหรับอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร
3.4) จัดหาช่องทางการตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเที่ยวกลุ่มจังหวัด
1) เป้าประสงค์
1.1 ) รายได้จากการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องเพิ่มขึ้น
1.2 ) เชื่อมโยงการบริหารจัดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบ
2) ตัวชี้วัด
2.1) ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยว
2.2) รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม
2.3) รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดที่เพิ่มขึ้น
3) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา มี 3 กลยุทธ์ ดังนี้
3.1) การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
3.2) พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
3.3) ส่งเสริมกิจกรรมและช่องทางการตลาดด้านการท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1) เป้าประสงค์
1.1 ) พัฒนาบุคลากรกลุ่มจังหวัดรองรับประชาคมอาเซียน
1.2 ) พัฒนาปัจจัยการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
1.3 ) พัฒนาระบบการบริหารการวางแผน
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2) ตัวชี้วัด
2.1) จานวนคนที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2.2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
3) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา มี 3 กลยุทธ์ ดังนี้
3.1) การพัฒนาบุคลากรกลุ่มจังหวัดเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3.2) พัฒนาปัจจัยการบริหารกลุ่มจังหวัด
3.3) พัฒนาระบบการบริหารการวางแผน
ศักยภาพและเป้าหมายการพัฒนา
1. ข้าวหอมมะลิ
- เป็นฐานการผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพและมาตรฐานของโลก (Valley of the best jasmine
rice)
- สร้างมูลค่าเพิ่มการแปรรูปผลผลิตข้าวหอมมะลิเชิงพาณิชย์
- ศูนย์การวิจัยเรียนรู้การผลิตข้าวหอมมะลิ
2. ผ้าไหม
- ไหมไทยสู่สากล
3. ยกระดับการผลิตพืชพลังงานทดแทน
- ฐานการผลิตและแปรรูปมันสาปะหลังเพื่อการค้า
- ฐานการผลิตอ้อย
4. ศูนย์กลางอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน การบริการ
- ศูนย์กลางเศรษฐกิจสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
5. การท่องเที่ยว
- ตามรอยเส้นทางไดโนเสาร์และโบราณสถานยุคก่อนประวัติศาสตร์
- ท่องเที่ยวเชิงศาสนา /วัฒนธรรม (ไหว้พระ 4 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต ) พระธาตุขามแก่น พระ
ธาตุยาคู พระธาตุนาดูน พระมหาธาตุเจดีย์ชัยมงคล
6. ศูนย์กลางการศึกษา
- เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยของภูมิภาค
- การแลกเปลี่ยนนักศึกษาในอาเซียน
- การนาผลงานวิจัยไปใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มจังหวัดในเชิงธุรกิจ
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แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวน
แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่นกาหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา ไว้ว่า
“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน
และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ”
พันธกิจ

1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง คนในชุมชนมีชีวิตอยู่ด้วยความผาสุก
2. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
3. พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอนุภาคภูมิภาคลุ่มน้าโขง

เป้าประสงค์
1. อัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และมีเสถียรภาพ
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม
3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการอย่างยั่งยืน
4. ยกระดับการค้า การลงทุน และการบริการให้มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง และอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขั น
การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาของท้องถิ่น ในเขตจังหวัดขอนแก่น
3.1 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
3.1.1 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและพลังงาน ภาวะโลกร้อนทาให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น
ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ภัยธรรมชาติมีมีความรุนแรงมากขึ้น มีโอกาสเกิดได้
ทั้งภาวะฝนทิ้งช่วง ขาดแคลนน้า ภัยแล้ง และภาวะฝนตกหนัก น้าท่วมฉับพลัน เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ฤดูกาล ระบบนิเวศจะอ่ อนแอ เกิดการสูญเสีย พื้นที่ปุาไม้และความหลากหลายทางชีวภาพภาวะโลก ยังส่งผลให้
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เกิดการขาดแคลนน้า และโรคระบาดเพิ่มเติม ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของประชากร นอกจากนี้ระดับ
คาร์บอนไดออกไซด์และอุณหภูมิที่สูงขึ้น การระบาดของโรค และแมลงศัตรูพืชจะส่งผลกระทบต่อระบบการ
เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตทางการเกษตรทาให้เกิดปัญหา การขาดแคลนอาหาร และความเสียหายของพืชผล
ทางการเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่ งจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจให้กับป ระเทศที่มีภาคเกษตรเป็นแหล่งรายได้
สาคัญ การพัฒนาจะต้องเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพ ยากรธรรมชาติในท้องถิ่นให้สมบูรณ์และคงความหลากหลายทาง
ชีวภาพ มีความพร้อมในการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ให้ความรู้และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกบนฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนร่วมกับ ประชาคมโลกในการแก้ปัญหา
ภาวะโลกร้อนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3.1.2 การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสังคม โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลกระทบคือ
ขาดแคลนแรงงานหนุ่มสาวที่จะเข้ามาทดแทน การย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติทั้งแรงงานที่มีฝีมือและไร้ฝีมือที่
ทดแทนกาลังแร งงานและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะมีรายจ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น ทาให้งบประมาณสาหรับการ
ลงทุนพัฒนาด้านอื่นๆ ลดลง ดังนั้นจะต้องเตรียมความพร้อมด้านระบบสวัสดิการสังคมเพื่อรองรับการปรับตัวเข้า
สู่โครงสร้างผู้สูงอายุ การส่งเสริมผู้สูงอายุมีอาชีพทาให้เกิดความรู้สึกว่ามีคุณค่าต่อสังคม
3.1.3 กระแสนิยมการแพร่ขยายของวัฒนธรรมโลก คนหนุ่มสาวมีค่านิยมการบริโภคตามวัฒนธรรม
ตะวันตก ส่งผลให้เกิดการ ใช้จ่ายฟุุมเฟือย เที่ยวเตร่ ดื่มสุรา ติดการพนัน และขาดการออมรวมทั้งปัญหา
เยาวชนติดเกม ส์คอมพิวเตอร์ และมั่วสุมทางเพศในแหล่งบันเทิง ทาให้แรงยึดเหนี่ยวทางประเพณีวัฒนธรรม
ลดลง จึงจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับการรื้อฟื้นประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นฐานการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน และการพัฒนาคนให้มีความรอบรู้ สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในสถานการณ์ที่เปลี่ยน แปลง
อย่างรวดเร็ว
3.1.4 ประเด็นปัญหาสาคัญของจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ประสบปัญหาภัยธรรมชาติเป็น
ประจาทุกปี เช่น ภัยแล้ง และน้าท่วม ซึ่งเพิ่มความรุนแรงและมีระยะเวลายาวนานมากขึ้น ส่งผล กระทบกับ
ประชาชนส่วนใหญ่ของจังหวัดที่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม นอก จากนี้ยังมีปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อม
โทรม และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ไม่ถูกหลักวิชาการ โดยปัญหาสาคัญมีดังนี้
1. ปัญหาภัยแล้ง จังหวัดขอนแก่นประสบภัยแล้งเป็นประจาทุกปี ทาให้เกิดปัญหาการขาดแคนน้าเพื่อ
อุปโภค และการเกษตร ซึ่งสามารถแบ่งพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 4 ระดับ คือ
1) พื้นที่เสี่ยงภัยสูง เนื้อที่ประมาณ 1,846,409 ไร่ หรือร้อยละ 27.8 ของพื้นที่จังหวัดส่วนใหญ่
อยู่ด้านทิศใต้ของอาเภอ เมืองขอนแก่น ทิศใต้ของอาเภอเมืองบ้านฝาง และอาเภอหนองเรือ ทิศตะวันตกของ
อาเภอพระยืน และควบคุมพื้นที่เกือบทั้งหมดของอาเภอมัญจาคีรี ชนบท แวงน้อย แวงใหญ่ พล โคกโพธิ์ไชย
โนนศิลา และบางส่วนในเขตพื้นที่ อาเภอบ้านไผ่ หนองสองห้อง และเ ปือยน้อย ปี 2554 มีหมู่บ้านเสี่ยงภั ย
แล้ง จานวน 511 หมู่บ้าน
2) พื้นที่เสี่ยงภัยปานกลาง เนื้อที่ประมาณ 3,544,170 ไร่ หรือร้อยละ 53.5 ของพื้นที่จังหวัด
ส่วนใหญ่กระจายอยู่ทั่วทั้งจังหวัด ปี 2554 มีหมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง จานวน 1,123 หมู่บ้าน
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3) พื้นที่เสี่ยงภัยน้อย เนื้อที่ประมาณ 149,626 ไร่ หรือร้อยละ 2.3 ของพื้นที่จังหวัดส่วนใหญ่
อยู่ทิศตะวันตกของจังหวัดขอนแก่น ในเขตพื้นที่อาเภอภูเวียง ภูผาม่าน และชุมแพ ปี 2554 มีหมู่บ้านเสี่ยง
ภัยแล้ง จานวน 697 หมู่บ้าน
4) พื้นที่เสี่ยงภัยน้อยที่สุด มีเนื้อที่ประมาณ 1,073,329 ไร่ หรือร้อยละ 16.1 ของพื้นที่ทั้ง
จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ในเขตบริเวณพื้นที่โครงการชลประทานหนองหวาย และบริเวณใกล้เคียงกับลาน้าและแหล่ง
น้าหลัก
2. ปัญหาดินเค็ม พื้นที่ที่ประสบปัญหาดินเค็ม มีประมาณ 2 ล้านไร่ หรือร้อยละ 29.4 ของพื้นที่ทั้ง
จังหวัด โดยพื้นที่ดินเค็มอยู่ในเขตอาเภอตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มลาน้าชี ได้แก่ อ .เมืองขอนแก่น
บ้านฝาง พระยืน ชนบท บ้านไผ่ มัญจาคีรี พล หนองสองห้อง บ้ านแฮด โนนศิลา และเปือยน้อย โดยเป็น
ดินเค็มระดับเล็กน้อย ถึง ปานกลาง ประมาณประมาณ 1.9 ล้านไร่ และระดับมากถึงมากที่สุดประมาณ 0.1
ล้านไร่ นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่สูงที่มีชิ้นหินเกลือรองรับอยู่ด้านล่างกระจายยุในเขตอาเภอต่างๆ ได้แก่ อ .เมืองอน
แก่น บ้านฝาง แวงน้ อย พล หนองสองห้อง น้าพอง แล ะซาสูง ทาให้ไม่สามารถทาการเกษตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยไม่ถูกหลักสุขาภิบาล จังหวัดขอนแก่น มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งหมด 225 แห่ง มีปริมาณขยะประมาณ 1000 ตัน /วัน มีขยะที่ได้รับการจัดการ อย่างถูกหลักสุขาภิบาล
ประมาณ ร้อย ละ 30.25 โดยมีระบบกาจัดที่ถูกหลักสุขาภิบาลเพียง 7 แห่ง รองรับปริมาณขยะได้ประมาณ
300 ตัน/วัน ขยะส่วนที่เหลือยังมีการจัดการที่ไม่ถูกหลักวิชาการ ส่งผลกระทบต่อ สุขภาพอนามัยของประชาชน
และส่งกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3.2 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดขอนแก่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis มีดังนี้
 จุดแข็ง (Strengths)
1. เป็นองค์กรที่สามารถกาหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างสอดคล้องกับปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่
2. มีบุคลากรเพียงพอ และมีความรู้ ความสามารถ รวมถึงมีเครื่องมือ และอุปกรณ์สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
3. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดสามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้มากที่สุด
4. ขอนแก่นเป็นเมืองศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคและอนุภูมิภาค
อินโดจีน
5. ขอนแก่นเป็นเมืองศูนย์การศึกษาของภูมิภาค มีสถาบันการศึกษาครอบคลุมทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ก่อนวัยเรียน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ตลอดจนเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬา
6. มีโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมให้บริการด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน

๔๘
7. เป็นที่ตั้งของส่วนราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสถาบันการเงิน องค์กรธุรกิจที่พร้อม
ให้บริการคาแนะนาและสนับสนุนการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างเพียงพอ
8. มีเอกลักษณ์เฉพาะด้าน ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนโบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ที่โดดเด่น สามารถเพื่อพัฒนาสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวแก่ชุมชน
9. เป็นแหล่งผลิตผลิตผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าพื้นเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
10. เป็นศูนย์กลางการประชุมสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ มีโรงแรมที่ทันสมัยได้มาตรฐาน และศูนย์
ประชุมขนาดใหญ่รองรับการจัดประชุมระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
 จุดอ่อน (Weakness)
1. ท้องถิ่นที่มีงบประมาณไม่เพียงพอกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในท้องในท้องถิ่น
2. การบริหารงบประมาณยังไม่สามารถกระจายงบประมาณเพื่อบริหารงานและพัฒนาได้ครอบคลุมการ
พัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน
3. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติละการทาลายสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองและชุมชนเพิ่มมากขึ้น ก่อให้ปัญหา
มลภาวะต่อสุขภาพของประชาชน
4. มีการเคลื่อนย้ายแรงงานสู่เขตเมือง ทาให้ขาดแคลนภาคการเกษตร ละมีผู้สูงอายุและเด็กในหมู่บ้าน/
ชุมชนมาก
5. ผลผลิตภาคการเกษตรขาดคุณภาพและมีผลผลิตต่อไร่ต่า
6. การทางานยังขาดการประสานความร่วมมือ และไม่เชื่อมโยงบูรณาการระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น
ประจาปี 2559-2561
 วิสัยทัศน์
“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเศรษฐกิจแห่งอาเซียน”
 พันธกิจ
1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
2. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม
3. จัดการศึกในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการแลการ
ท่องเที่ยว
5. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และเครือข่ายการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน

๔๙
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสุขสมดุล อย่างยั่งยืน
7. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่

1
2
3
4
5
6
7

การพัฒนาเมืองและชุมชน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
การเสริมสร้างสุขภาวะ
การเสริสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ แข่งขัน
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
 ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ 33 แนวทางการ

พัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ประกอบด้วย 4 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมือง และชนบท อย่างทั่วถึงและเป็นระบบ
1.2 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
1.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองและชุมชนแบบมีส่วนร่วม
1.4 ส่งเสริม สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบครบวงจร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง
2.2 พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชนให้ได้มาตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภัย
2.3 พัฒนาจังหวัดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเป็น
ศูนย์กลางพัฒนาในด้านต่างๆอย่างสมดุล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง ประกอบด้วย 4 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
3.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาพื้นฐาน และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพ

๕๐
3.2 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และการกีฬาเพื่อออกกาลังกาย
3.3 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพที่เหมาะสมตรงศักยภาพของประชาชน
3.4 สั่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยืน
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 6 แนวทาง ดังนี้
4.1 บริหารการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
4.2 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่ปุา ปุาชุมชน และปุาต้นน้าลาธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
4.3 พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้า แหล่งน้าใต้ดินและการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
โดยเฉาะประชาชนมีส่วนร่วม
4.4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
4.5 สร้างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.6 ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน ประกอบด้วย 2 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
5.1 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมการเสริมสร้างสุขภาวะ ประกอบด้วยแนวทางพัฒนา 2 แนวทาง
6.1 พัฒนาระบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม
6.2 พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยแนวทางพัฒนา 2 แนวทาง ดังนี้
7.1 การสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมดีงามแกเด็กและเยาวชน
7.2 อนุรักษ์ สืบสานทาบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.3 พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้
7.4 พัฒนาส่งเสริม การพาณิชย์ การลงทุนและการท่องเที่ยว
7.5 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 4
แนวทางดังนี้
8.1 ส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่ภาคประชาชน
8.2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและ
บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง
8.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพิ่มขึ้นและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
8.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน

๕๑

