
             
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
เรื่อง ประกาศใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี 

(พ.ศ.2561 - 2565) 
.................................................. 

 
 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่  
15  พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นั้น  
 

  องค์การบริหารส่ วนจั งหวัดปัตตานี  จึ งขอประกาศใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ          
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัด  รายละเอียดปรากฏตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี  (พ.ศ.2561 -2565) แนบท้ายประกาศฉบับนี้  ผู้สนใจสามารถขอ
รายละเอียดได้ที่กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หรือเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี www.pattanipao.go.th 
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ค าน า 
 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ (๑) ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ตนเอง
และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด ประกอบกับหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 2931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจัดท า/ทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แล้ว
เสร็จ และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานคณะกรรมการประสาน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จัดประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น            
(พ.ศ. 2561 - 2565) และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี เมื่อ
วันที่ 10 มิถุนายน  2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มี
ส่วนร่วมในการจัดท า/ทบทวน ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น  

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี จะได้น ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ปัตตานี (พ.ศ. 2561 - 2565) น าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้อถิ่น ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
18  กันยายน  2562 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปตัตานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

 เรื่อง                              หน้า 
 

ส่วนที่ ๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) 1 
 ๑. ผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1 
  - สรุปสถานการณ์การพัฒนาทั่วไป 1 
  - การประเมินผลการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 
    ในเขตจังหวัดไปปฏิบัติ ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
 ๒. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน 4 
  - ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ 
  - ผลกระทบ 4 
 ๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 5 
  - ปัญหาและอุปสรรค 5 
  - การด าเนินงานที่ผ่านมา 5 
  - แนวทางการแก้ไข 5 
 
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 5 
 ๑. แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 5 
 ๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 13  
 ๓. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 31 
  - แผนพัฒนาภาค 31 
  - แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 36 
  - แผนพัฒนาจังหวัด 39 
 ๔. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 47 
 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 48 
 ๖. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 48 
 
ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมนิผล 50 
  - การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 50 
    ในเขตจังหวัด  
  - สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  
  - ข้อเสนอแนะในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ในเขตจังหวัดในอนาคต 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี 
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) 

 
ส่วนที่ ๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) 
 ๑. ผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  ๑.๑ สรุปสถานการณ์การพัฒนาทั่วไป 
 การพัฒนาในภาพรวมของจังหวัดปัตตานียังอยู่ในระดับต ่ากว่าระดับประเทศ ตัวชี้วัดภาพรวม 
(Composite Index) ของจังหวัด ทั้งประเทศมีค่ากลางอยู่ที  ๓๑.๒๗ โดยการพัฒนาจังหวัดปัตตานี ในภาพรวม
อยู่ที  ๒๘.๓๔ เมื อพิจารณาตัวชี้วัดทั้ง ๔ มิติ พบว่ามีการพัฒนาต า่กว่าค่ากลางเกือบทุกมิติ ยกเว้นมิติการเติบโต
ทางเศรษฐกิจสีเขียว โดยเฉพาะมิติการเติบโตทางเศรษฐกิจที มีอัตราการเปลี ยนแปลงของรายได้เฉลี ยของ
ครัวเรือนในจังหวัด และอัตราการเปลี ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดมีค่าติดลบ ส่วนมิติการพัฒนา
แบบทั วถึง พบว่าปัญหาเรื องความยากจนของประชากรยังเป็นปัญหาส่าคัญของจังหวัด และมิติประสิทธิภาพ
ของภาครัฐ ยังคงมีปัญหาด้านการเข้าถึงน้่าประปา และการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ น 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของจังหวัดปัตตานีเมื อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี ยประเทศในมิติการ 
พัฒนาทั้ง ๔ มิติปรากฏว่า 
๑. มิติการพัฒนาแบบท่ัวถึง (Inclusive Growth) 

ที ่ มิติการพัฒนา/ตัวชี้วัด ประเทศ ปัตตานี หน่วย 

๑ การพัฒนาแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ๒๗.๑๔ ๒๒.๒๑  
๑.๑ ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน* ๑๐.๔๓ ๓๙.๑๕ ร้อยละ 
๑.๒ สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้* ๐.๔๑ ๐.๔๔ - 
๑.๓ ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อก าลังแรงงาน ๑๘.๗๖ ๑๖.๑๘ ร้อยละ 
๑.๔ อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร* ๒,๙๘๐ ๓,๘๕๖ คน/แพทย์ 
๑.๕ จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ ๑๔-๔๙ ปี ๘.๙๐ ๙.๑๐ ปี 
๑.๖ ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม.๓ ๓๔.๙๕ ๓๔.๐๙ คะแนน 

  
 ตัวชี้วัดในมิตินี้อยู่ระดับต ่ากว่าค่ากลางประเทศเกือบทุกตัว โดยเฉพาะประชากรที อยู่ใต้เส้น
ความยากจนของจังหวัดปัตตานี ร้อยละ ๓๙.๑๕ เทียบกับค่ากลางประเทศจะอยู่ที ร้อยละ ๑๐.๔๓ ซึ ง
สอดคล้องกับข้อมูลรายได้ต่อหัวประชากรของจังหวดปัตตานีในปี ๒๕๕๗ เท่ากับ ๗๓,๗๔๕ บาทอยู่ในล่าดับที 
๕๕ ของประเทศ และข้อมูล จปฐ. ในปี ๒๕๕๗ จ่านวนครัวเรือนที มีรายได้ต ่ากว่าเกณฑ์ ๑,๒๓๙ ครัวเรือน 
น้อยกว่าปี ๒๕๕๖ ที มีจ่านวน ๑,๖๑๔ ครัวเรือน อย่างไรก็ตามแม้ว่าจ่านวนครัวเรือนยากจนมีแนวโน้มลดลง
อันเป็นผลส่วนหนึ งจากการด่าเนินงานแก้ไขปัญหาของจังหวัดและหน่วยงานที เกี ยวข้อง แต่ยังกล่าวได้ว่า ความ
ยากจนยังเป็นประเดน็ปัญหาส่าคัญที จังหวัดต้องด่าเนินการอย่างต่อเนื อง นอกจากนี้ จังหวัดจะต้องเร่งปรับปรุง
ด้านบริการทางสังคม ด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะปริมาณสัดส่วนของแพทย์ต่อประชากรของจังหวัด และด้าน
การศึกษาจะต้องมีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างทั วถึงรวมทั้งด้านการขยายโอกาสการเข้าถึงระบบประกันสังคม 
 
 
 



2 
 
๒. มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Grow & Competitiveness) 

ที ่ มิติการพัฒนา/ตัวชี้วัด ประเทศ ปัตตานี หน่วย 
๒ การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Grow & Competitiveness) ๒๙.๗๓ ๑๖.๒๕  

๒.๑ อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนใน 
จังหวัด 

๑.๗๕ -๖.๖๓ ร้อยละ 

๒.๒ อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด -๐.๔๑ -๓.๗๐ ร้อยละ 
๒.๓ อัตราว่างงาน* ๐.๗๕ ๒.๐๒ ร้อยละ 
๒.๔ อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน* ๖.๖๗ ๘.๐๘ เท่า 
๒.๕ อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ๑๙.๙๗ ๑๒.๔๐ ร้อยละ 
๒.๖ ผลิตภาพแรงงาน ๑๑๐,๘๙๕ ๑๑๘,๘๔๕ บาท/คน 

 
 ข้อมูลตัวชี้วัดอัตราเปลี ยนแปลงผลิตภัณฑ์จังหวัดปี ๒๕๕๗ เศรษฐกิจจังหวัดมีอัตราการหดตัว 
ร้อยละ ๓.๙ ต ่ากว่าค่ากลางของประเทศที มีอัตราการขยายตัวร้อยละ ๑.๔ ซึ งเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจ 
โดยรวมของประเทศ และสถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง โครงสร้างเศรษฐกิจส่วนใหญ่ เป็นภาค
เกษตร ร้อยละ ๓๓.๓ รองลงมาเป็นอุตสาหกรรม การศึกษา และกระจายในสาขาบริหารราชการ แผ่นดิน 
การค้า ฯลฯ และมีแนวโน้มว่าสัดส่วนภาคเกษตรค่อนข้างชะลอตัว ในขณะที ภาคอุตสาหกรรม มีการขยายตัว 
ดังนั้น ในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดปัตตานีให้เติบโตอย่างต่อเนื อง จึงต้องให้ความส่าคัญ ทั้งภาคเกษตร 
และภาคอุตสาหกรรม โดยพิจารณาประกอบกับศักยภาพของจังหวัดด้านการท่องเที ยว และเชื อมโยงเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื อนบ้าน นอกจากนี้ อัตราการเปลี ยนแปลงรายได้เฉลี ยของครัวเรือน อยู่ในระดับต ่ากว่าค่ากลาง 
คือ หดตัวถึง ร้อยละ ๖.๖๕ ในขณะที ค่ากลางมีการขยายตัว ๑.๗๕ ซึ งโครงสร้างรายได้ครัวเรือนของจังหวัด
ปัตตานี ส่วนใหญ่มาจากภาคเกษตร และพบว่าครัวเรือนมีหนี้สิน เพิ มขึ้นจากปีที ผ่านมา และมีค่าสูงกว่าค่า
กลางของประเทศ ซึ งสอดคล้องกับสัดส่วนของการออมที มีค่าลดลง จากปีที ผ่านมาเช่นกัน ดังนั้นประเด็นการ
พัฒนาจึงควรด่าเนินการทั้งด้านการเพิ มโอกาสในการสร้างรายได้ ควบคู่ไปกับการหาแนวทางในการลดรายจ่าย 
และส่งเสริมการออมของครัวเรือนด้วยเช่นกัน 
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๓. มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว (Green Growth) 

ที ่ มิติการพัฒนา/ตัวชี้วัด ประเทศ ปัตตานี หน่วย 
๓ การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว (Green Growth) ๒๒.๔๓ ๓๔.๕๘  

๓.๑ อัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัด ๐.๐๑ ๙.๖๒ ร้อยละ 
๓.๒ ปริมาณขยะในจังหวัด* ๒๔๗,๑๐๕ ๒๓๓,๖๐๐ ตัน 
๓.๓ สัดส่วนปริมาณการใช้น้่ามันเชื้อเพลิงเพ่ือ 

ยานพาหนะต่อประชาชน* 
๒๘๔ ๑๕๕ ลิตร/คน 

๓.๔ สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อประชากร* ๔๖๔ ๒๖๙ กิโลวัตต์-
ชั่วโมง/ 
คน ๓.๕ สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคท่ีไม่ใช่ครัวเรือน GPP* ๗,๒๘๙ ๕,๘๘๓ กิโลวัตต์-

ชั่วโมง/ 
ล้านบาท ๓.๖ สัดส่วนปริมาณน้่ามันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม ต่อ GPP 

ภาคอุตสาหกรรม* 
๒๗๖ ๒๙๔ ลิตร/ล้าน 

บาท 

 
 ผลการพัฒนาในมิตินี้ของจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ดี โดยปริมาณป่าไม้มีจ่านวนเพิ มขึ้น และมีการใช้
พลังงานต ่ากว่าเกณฑ์ค่ากลางของประเทศ ได้แก่ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า และปริมาณการใช้น้่ามันเชื้อเพลิง 
อย่างไรก็ตามจังหวัดก็ยังจะต้องให้ความส่าคัญในการลดปริมาณการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงาน 
ทดแทนต่อไป รวมถึงการรณรงค์เพื อลดปริมาณขยะด้วยเช่นกัน 
๔. มิติประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency) 

ที ่ มิติการพัฒนา/ตัวชี้วัด ประเทศ ปัตตานี หน่วย 

๔ ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency) ๔๕.๖๘ ๔๐.๓๓ ร้อยละ 

๔.๑ ร้อยละของสถานพยาบาลที่ได้การรับรอง คุณภาพ HA ๗๔.๗๖ ๙๑.๖๗ ร้อยละ 
๔.๒ ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้่าประปา ๑๕.๗๗ ๑.๔๓ ร้อยละ 
๔.๓ ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า ๘๘.๔๑ ๙๔.๐๑ ร้อยละ 
๔.๔ ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต ๓๒.๗๓ ๓๑.๓๗ ร้อยละ 
๔.๕ ร้อยละภาษีที่ท้องถิ นจัดเก็บได้ต่อรายได้รวม 

ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
๑๒.๑๙ ๖.๒๙ ร้อยละ 

๔.๖ ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด ๙๒.๑๑ ๘๑.๘๗ ร้อยละ 
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 ตัวชี้วัดในมิตินี้สะท้อนว่าความสามารถในการบริการด้านสาธารณูปโภคของจังหวัดอยู่ใน 
เกณฑ์ที จะต้องพัฒนาทั้งการเข้าถึงไฟฟ้าและการเข้าถึงน้่าประปาของประชาชน โดยเฉพาะการเข้าถึงน้่าประปา
ของประชาชนของจังหวัดอยู่ที  ๑.๔๓ แต่เกณฑ์ค่ากลางของระดับประเทศจะอยู่ที  ๑๕.๗๗ ดังนั้น จังหวัดจึง
จะต้องให้ความส่าคัญและพัฒนาการบริการด้านสาธารณูปโภคของจังหวัดให้ทั วถึงมากยิ งขึ้น  
ที มา : แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี 
  ๑.๒ การประเมินผลการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ในเขตจังหวัดไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
   ๑.๒.๑ ผลการประเมินเชิงปริมาณ จากการประเมินผลโดยการสุ่มสอบถามองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ นในเขตจังหวัดปัตตานี จ่านวน ๗๐ แห่ง จากจ่านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นทั้งหมด 
จ่านวน ๑๑๔ แห่ง ปรากฏว่าได้รับการตอบรับว่าได้น่าเอายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ นมาประกอบและเป็นแนวทางในการก่าหนดยุทธศาสตร์ในการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ นอย่าง            
เป็นรูปธรรม 
   ๑.๒.๒ จากผลการประเมินเชิงคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น ในเขตจังหวัด
ปัตตานี มีความสนใจและได้น่าเอายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น ในเขตจังหวัด โดยได้
น่าเอายุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ นในเขตจังหวัด ไปเป็นกรอบในการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ น  จาก
การสังเกตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ นในแต่ละแห่ง ได้น่าส่งแผนพัฒนาท้องถิ นให้กับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี ส่วนใหญ่ยุทธศาสตร์ของแต่ละแห่ง มีความเชื อมโยงกับยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ นในเขตจังหวัด 
 ๒. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
  ๒.๑ ผลที ได้รับ/ผลที ส่าคัญ 
   ๒.๑.๑ การด่าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ นในเขตจังหวัดปัตตานี               
มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ในพ้ืนที ได้อย่าง ตรงจุดและยั งยืน 
   ๒.๑.๒ เกิดการบูรณาการโครงการพัฒนาที จะด่าเนินการร่วมกันขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ นในเขตจังหวัดปัตตานี 
   ๒.๑.๓ ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
และน่าเสนอปัญหาความต้องการของท้องถิ นตนเอง 
   ๒.๑.๔ การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส่าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น 
ทั้งนี้ เนื องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต 
เป็นกรอบในการก่าหนดทิศทางการพัฒนาให้มุ่งสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการ 
เปลี ยนแปลง โดยสามารถจัดทรัพยากรที มีอยู่อย่างจ่ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒.๒ ผลกระทบ 
   ๒.๒.๑ การแก้ปัญหาของประชาชนยังไม่มีความครอบคลุมในบางประเด็นปัญหา ต้อง
อาศยัความคิดเห็น การมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกฝ่ายชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็น
ให้มากกว่านี้ 
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 ๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านและแนวทางแก้ไข 
  ๓.๑ ปัญหาและอุปสรรค 
   ๓.๑.๑ การสั งการจากส่วนกลางให้ด่าเนินการจัดท่ายุทธศาสตร์ เป็นการสั งการแบบ
เร่งด่วน และก่าหนดระยะเวลาให้แล้วเสร็จอย่างเร่งด่วน อาจท่าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามหนังสือสั งการ 
และบางประเด็นอาจไม่สมบูรณ์เท่าที ควร 
   ๓.๑.๒ การน่าเสนอข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายไม่ครอบคลุมทุกด้าน ท่าให้ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น อาจจะไม่ครอบคลุมในบางประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ๓.๒ การด่าเนินงานที ผ่านมา 
   ๓.๒.๑ กลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มตามสัดส่วนที ก่าหนดให้เข้าร่วมประชุม ไม่ให้ความ
ร่วมมือ และไม่เห็นความส่าคัญของการจัดท่ายุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ นในเขต
จังหวัด 
  ๓.๓ แนวทางแก้ไข 
   ๓.๓.๑ ก่าชับและขอความร่วมมือให้กลุ่มเป้าหมายตามสัดส่วนเข้าร่วมประชุม การ
จัดท่ายุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นในเขตจังหวัด และชี้ให้เห็นถึงความส่าคัญของการท่า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ นในเขตจังหวัดปัตตานี 
   ๓.๓.๒ ก่าชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น ร่วมกันน่าเสนอข้อมูลเพื อประกอบการ
จัดท่ายุทธศาสตร์ให้ครอบคลุมทุกประเด็นยุทธศาสตร์ 
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
 ๑. แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
 วิสัยทัศน์ : “ประเทศมีความมั นคง มั งคั ง ยั งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 
  ๑.๑ ความม่ันคง 
   ๑.๑.๑ มีความมั นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ และมีความมั นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ งแวดล้อม และการเมือง 
   ๑.๑.๒ ประเทศมีความมั นคงในเอกราชและอธิปไตย 
   ๑.๑.๓ สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี ประชาชนมีความ มั นคงในชีวิต มีงาน
และรายได้ที มั นคง มีที อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
   ๑.๑.๔ ความมั นคงของอาหาร พลังงาน และน้่า 
  ๑.๒ ความม่ังคั่ง 
   ๑.๒.๑ ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื อง ยกระดับเข้าสู่กลุ่ม
ประเทศรายได้สูง ความเหลื อมล้่าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่าง      
เท่าเทียมกัน 
   ๑.๒.๒ เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต 
และเป็นจุดส่าคัญของการเชื อมโยง ในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน 
   ๑.๒.๓ มีความสมบูรณ์ในทุนที จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื อง อาทิ ทุนมนุษย์     
ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงินและทุนอื น ๆ 
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  ๑.๓ ยั่งยืน 
   ๑.๓.๑ การพัฒนาที สามารถสร้างความเจริญด้านรายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอย่างต่อเนื องโดยไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ งแวดล้อม 
   ๑.๓.๒ มีการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ
ของประชาคมโลก 
   ๑.๓.๓ คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั งยืน ทุกภาคส่วนใน
สังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง  
 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๘๐) 
 เพื อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั นคง มั งคั ง ยั งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น่าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุ 
ซึ งผลประโยชน์แห่งชาติในการที จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 
 ๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

 ๑.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 
   ๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม 
ตระหนักในเรื องความมั นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
   ๒) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
   ๓) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขที มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
   ๔) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหา
ความมั นคงที ส่าคัญ 
  ๑.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที มีผลกระทบต่อความมั นคง 
   ๑) การแก้ไขปัญหาความมั นคงในปัจจุบัน  
   ๒) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที อาจอุบัติขึ้นใหม่  
   ๓) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   ๔) การรักษาความมั นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อมทั้ง
ทางบกและทางทะเล 
  ๑.๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที กระทบต่อความมั นคง        
ของชาติ 
   ๑) การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๒) การพัฒนาและผนึกพลังอ่านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั นคง รวมทั้ง
ภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุก
รูปแบบและทุกระดับ  
   ๓) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคาม ให้มี
ประสิทธิภาพ 
  ๑.๔ การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร 
ภาครัฐและที มิใช่ภาครัฐ 
   ๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  
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   ๒) การเสริมสร้างและธ่ารงไว้ซึ งสันติภาพและความมั นคงของภูมิภาค  
   ๓) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กร 
ภาครัฐและที มิใช่ภาครัฐ 
  ๑.๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั นคงแบบองค์รวม 
   ๑) การพัฒนากลไกให้พร้อมส่าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาความมั นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม 
   ๒) การบริหารจัดการความมั นคงให้เอื้ออ่านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอื น ๆ 
   ๓) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั นคง 
 ๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ๒.๑ การเกษตรสร้างมูลค่า 
   ๑) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ น 
   ๒) เกษตรปลอดภัย 
   ๓) เกษตรชีวภาพ 
   ๔) เกษตรแปรรูป 
   ๕) เกษตรอัจฉริยะ 
  ๒.๒ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
   ๑) อุตสาหกรรมชีวภาพ 
   ๒) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
   ๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
   ๔) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 
   ๕) อุตสาหกรรมความมั นคงของประเทศ 
  ๒.๓ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที ยว 
   ๑) ท่องเที ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
   ๒) ท่องเที ยวเชิงธุรกิจ 
   ๓) ท่องเที ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
   ๔) ท่องเที ยวส่าราญทางน้่า 
   ๕) ท่องเที ยวเชื อมโยงภูมิภาค 
  ๒.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื อมไทย เชื อมโลก 
   ๑) เชื อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ 
   ๒) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
   ๓) เพิ มพ้ืนที และเมืองเศรษฐกิจ 
   ๔) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
   ๕) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
  ๒.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
   ๑) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
   ๒) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
   ๓) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
   ๔) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล 
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   ๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
 ๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ๓.๑ การปรับเปลี ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
   ๑) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว  
   ๒) การบูรณาการเรื องความซื อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการ เรียนการ
สอนในสถานศึกษา  
   ๓) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา  
   ๔) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
   ๕) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ  
   ๖) การใช้สื อและสื อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคน ในสังคม  
   ๗) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
  ๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
   ๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย  
   ๒) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
   ๓) ช่วงวัยแรงงาน  
   ๔) ช่วงวัยผู้สูงอายุ  
  ๓.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที ตอบสนองต่อการเปลี ยนแปลงในศตวรรษที  ๒๑  
   ๑) การปรับเปลี ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส่าหรับศตวรรษที  ๒๑ 
   ๒) การเปลี ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่ 
   ๓) การเพิ มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
   ๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
   ๕) การสร้างความตื นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และ การวาง
ต่าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก  
   ๖) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  
   ๗) การสร้างระบบการศึกษาเพื อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  
  ๓.๔ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที หลากหลาย  
   ๑) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม 
รวมทั้งสื อ 
   ๒) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท่างาน และระบบสนับสนุน ที เหมาะสม
ส่าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ 
   ๓) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี ยวชาญต่างชาติและคนไทยที มีความสามารถ ในต่างประเทศให้
มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ  
  ๓.๕ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที ดี  
   ๑) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ  
   ๒) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี ยงที คุกคามสุขภาวะ 

  ๓) การสร้างสภาพแวดล้อมที เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที ดี  
   ๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที ดี 
   ๕) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที ดีในทุกพ้ืนที   
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  ๓.๖ การสร้างสภาพแวดล้อมที เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   ๑) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  
   ๒) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
   ๓) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน  
   ๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
  ๓.๗ การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
   ๑) การส่งเสริมการออกก่าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต 
   ๒) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก่าลังกาย กีฬา และนันทนาการ  
   ๓) การส่งเสริมการกีฬาเพื อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ  
   ๔) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื อรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมกีฬา 
 ๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  ๔.๑ การลดความเหลื อมล้่า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
   ๑) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก  
   ๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค  
   ๓) กระจายการถือครองที ดินและการเข้าถึงทรัพยากร  
   ๔) เพิ มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที มีคุณภาพ และความ
ริเริ มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท่างาน  
   ๕) สร้างหลักประกันทางสังคมที ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศ
ภาวะและทุกกลุ่ม  
   ๖) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาส
โดยตรง  
   ๗) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะ
ส่าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
   ๘) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั วถึง 
  ๔.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
   ๑) พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค 
   ๒) ก่าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ 
   ๓) จัดระบบเมืองที เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถ
ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต  
   ๔) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื อวาง ระบบ
และกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด  
   ๕) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
   ๖) การพัฒนาก่าลังแรงงานในพ้ืนที   
  ๔.๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
   ๑) สร้างสังคมเข้มแข็งที แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม  
   ๒) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
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   ๓) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชา สังคม
และภาคประชาชน  
   ๔) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม 
   ๕) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม  
   ๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื อสร้างสรรค์ เพื อรองรับ สังคมยุค
ดิจิทัล 
  ๔.๔ การเพิ มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ นในการพัฒนา การพึ งตนเองและการ 
จัดการตนเอง 
   ๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถใน การจัดการ
วางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ  
   ๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ งตนเองและการพึ งพากันเอง 
   ๓) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื อสร้างประชาธิปไตยชุมชน 
   ๔) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 
 ๕. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม 
  ๕.๑ สร้างการเติบโตอย่างยั งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
   ๑) เพิ มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการ สร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

   ๒) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ นก่าเนิด 
   ๓) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้่าล่าลองและแหล่งน้่าธรรมชาติทั วประเทศ 
   ๔) รักษาและเพิ มพ้ืนที สีเขียวที เป็นมิตรกับสิ งแวดล้อม 
   ๕)  ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที ยั งยืน  
  ๕.๒ สร้างการเติบโตอย่างยั งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
   ๑) เพิ มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 

   ๒) ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ 
   ๓) ฟ้ืนฟูชายหาดที เป็นแหล่งท่องเที ยวชายฝั่ง ทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไข ทั้ง
ระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม 

   ๔) พัฒนาและเพิ มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที เป็นมิตรต่อสิ งแวดล้อม 
  ๕.๓ สร้างการเติบโตอย่างยั งยืนบนสังคมที เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
   ๑) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
   ๒) มีการปรับตัวเพื อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติ และผลกระทบที 
เกี ยวข้องกับการเปลี ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   ๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐาน 
ของภาครัฐและภาคเอกชน   
   ๔) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ่้าที เกิด จากการ
เปลี ยนแปลงภูมิอากาศ 
  ๕.๔ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น 
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
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   ๑) จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรม 
และอุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็น เอกภาพ  
   ๒) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มี 
การบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน  
   ๓) จัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร ทั้งระบบ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล  
   ๔) สงวนรักษา อนุรักษ์ พ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ นบนฐานธรรมชาติ และฐาน 
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
   ๕) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร 
ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ น  
   ๖) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับ 
ความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ ้า  
  ๕.๕ พัฒนาความมั่นคงน้่า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
   ๑) พัฒนาการจัดการน้่าเชิงลุ่มน้่าทั้งระบบเพื่อเพ่ิมความม่ันคงด้านน้่า ของประเทศ  
   ๒) เพ่ิมผลิตภาพของน้่าทั้งระบบในการใช้น้่าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง 
มูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้่าให้ทัดเทียมกับระดับสากล  

   ๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 
   ๕) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ 
คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร  
  ๕.๖ ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ  
   ๑) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย  
   ๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตย สิ่งแวดล้อม 
   ๓) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ  
   ๔) พัฒนาและด าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคต ประเทศ 
ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล  
 ๖. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ๖.๑ ภาครัฐที ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง 
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส  
   ๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับ แนวหน้าของ
ภูมิภาค  
   ๒) ภาครัฐมิความเชื อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการ น่าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้  
  ๖.๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื อมโยง 
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที   
   ๑) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื อนการพัฒนาประเทศ  
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   ๒) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื อนยุทธศาสตร์ชาติ 
   ๓) ระบบติดตามประเมินผลที สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ในทุกระดับ  
  ๖.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  
   ๑) ภาครัฐมีขนาดที เหมาะสม  
   ๒) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  
   ๓) ส่งเสริมการกระจายอ่านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ นให้องค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ นเป็นหน่วยงานที มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล  
  ๖.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย  
   ๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
   ๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  
  ๖.๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส่านึก มี
ความสามารถสูง มุ่งมั น และเป็นมืออาชีพ  
   ๑) ภาครัฐมีการบริหารก่าลังคนที มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม  
   ๒) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท่างานเพื อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนา
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  
  ๖.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   ๑) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต และประพฤติ
มิชอบ  
   ๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื อสัตย์สุจริต  
   ๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม 
และตรวจสอบได้ 
   ๔) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ 
แบบบูรณาการ 
  ๖.๗ กฎหมายมิความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที จ่าเป็น  
   ๑) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที เปลี ยนแปลง  
   ๒) มีกฎหมายเท่าที จ่าเป็น  
   ๓) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
  ๖.๘ กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
   ๑) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั นในหลัก 
ประชาธิปไตย เคารพศักดิศ์รีความเป็นมนุษย์ที พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 
   ๒) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกข้ันตอน ของ
การค้นหาความจริง  
   ๓) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง มีเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ร่วมกัน  
   ๔) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วม ของ
ประชาชนในกระบวนการยุติธรรม  
   ๕) พัฒนามาตรการอื นแทนโทษทางอาญา 
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 ๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
  ๒.๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที  ๑๒ 
 การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที  ๑๒             
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื อแก้ปัญหาพ้ืนฐานหลายด้านที สั งสมมานาน 
ท่ามกลางสถานการณ์โลกที เปลี ยนแปลงรวดเร็วและเชื อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการ 
เปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นรูปแบบของวิวัฒนาการที จะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการด่าเนิน 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ขณะที ประเทศไทยมีข้อจ่ากัดต่อการพัฒนาที รุนแรงขึ้น  และเป็นประเด็น    
ท้าทายอย่างมากที จะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยขับเคลื อนการพัฒนา
ในทุกด้านภายใต้สถานการณ์ที ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมีข้อจ่ากัดหลายด้าน แต่การแข่งขัน
ในโลกรุนแรงขึ้นมาก อาทิ คุณภาพคนไทยยังต ่า ก่าลังแรงงานมีปัญหาทั้งในเรื ององค์ความรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพและมีความเหลื อมล้่าสูง โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัย ส่งผลให้ขาดแคลน
แรงงาน โดยที ประชากรวัยแรงงานลดลงตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ และโครงสร้างประชากรจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่าง
สมบูรณ์ภายใน สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที  ๑๒ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมร่อยหรอเสื อมโทรมอย่าง
รวดเร็วเป็นทั้งต้นทุนในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตประชาชน ในขณะที การบริหาร
จัดการภาครัฐยังด้อยประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส และมีปัญหาคอรัปชั นเป็นวงกว้าง ท่ามกลางปัญหา      
ท้าทายที หลากหลาย ดังกล่าวซึ งเป็นอุปสรรคส่าคัญส่าหรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว ก็เป็นที ตระหนัก
ร่วมกันในทุกภาคส่วนว่า ประเทศจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประเทศที พัฒนาแล้ว มีความมั นคง มั งคั ง และยั งยืนได้
ในระยะยาวนั้น ประเทศต้องเร่งเพิ มการลงทุนเพื อการวิจัยและพัฒนาเพื อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ควบคู่กับการ พัฒนาคนให้เป็นคนที สมบูรณ์ในทุกด้านและในทุกช่วงวัย และพัฒนาโลจิสติกส์ให้เป็น
ระบบโครงข่ายที สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพให้เป็นปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื อนการพัฒนาที ส่าคัญ 
ขณะเดียวกันการพัฒนาต้อง มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพ้ืนที และเมืองมากขึ้นเพื อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและ
สังคมให้ทั วถึงและเป็นการสร้างฐานเศรษฐกิจและรายได้จากพ้ืนที เศรษฐกิจใหม่มากขึ้น ซึ งจะช่วยลดความ
เหลื อมล้่าภายในสังคมไทยลง และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันจากการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ 
 นอกจากนั้น ๕ ปีต่อจากนี้ไปนับว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาส่าคัญที จะต้องผลักดันให้ความ 
เชื อมโยงด้านกฎระเบียบและในเชิงสถาบันมีความคืบหน้าและชัดเจนในระดับปฏิบัติการและในแต่ละจุด   
เชื อมโยงระหว่างประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงกายภาพที ต้อง เชื อมโยงเครือข่ายภายใน 
ประเทศ และต่อเชื อมกับประเทศเพื อนบ้าน และเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยเป็นประตูไปสู่ภาคตะวันตก 
และตะวันออกของภูมิภาคเอเชีย ตลอดจนมุ่งเน้นการต่อยอดจากความเชื อมโยงเชิงกายภาพสู่การพัฒนาพ้ืนที  
เศรษฐกิจและชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ เพื อสนับสนุนการเพิ มขีดความสามารถในการแข่งขันและ 
การกระจายความเจริญในการพัฒนาชุมชน จังหวัดและเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ รวมถึงพ้ืนที เชื อมโยง 
อื นภายในประเทศ และถึงเวลาที ประเทศไทยต้องด่าเนินยุทธศาสตร์ในเชิงรุกในการสร้างสังคมผู้ประกอบการ 
และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต ่าประเทศอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ งในกลุ่มประเทศกัมพูชา 
สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม และในอาเซียน รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือ 
ของอาเซียนกับหุ้นส่วนการพัฒนานอกนอกอาเซียน ความเชื อมโยงที สมบูรณ์และการลงทุนของไทยในภูมิภาค 
จะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถใช้จุดเด่นในเรื องที ตั้งเชิงภูมิศาสตร์ให้เกิดผลเต็มที ที จะพัฒนาไปสู่การเป็น 
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าที ส่าคัญแห่งหนึ งของภูมิภาค ภายใต้เงื อนข้อจ่ากัดของปัจจัยพ้ืนฐาน ส่าหรับ
การพัฒนาประเทศไทยทั้งในทุกด้านดังกล่าว ในขณะที แนวโน้มโลกที มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ อย่างรวดเร็ว 
ประเทศต่าง ๆ ก่าลังเร่งพัฒนานวัตกรรมและน่ามาใช้ในการเพิ มมูลค่าผลผลิตและเพิ มผลิตภาพ การผลิตเพื อ
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เป็นอาวุธส่าคัญในการต่อสู่ในสนามแข่งขันของโลกรวมทั้งการใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงเป็น
ความท้าทายอย่างยิ งส่าหรับประเทศไทยที จะต้องเร่งพัฒนานวัตกรรม และน่ามาใช้ขับเคลื อนการพัฒนา      ใน
ทุก ๆ ด้านต่อจากนี้ไป โดยต้องผลักดันขับเคลื อนการปฏิรูปในเรื องคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้      การ
ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการสร้าง โอกาสการพัฒนาและการ
ใช้นวัตกรรมในระดับชุมชนและพัฒนาด้านสังคมเพื อปรับโครงสร้าง ประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ ๔.๐        ที 
ขับเคลื อนด้วยความรู้และนวัตกรรมและการพัฒนาโดยรวมสอดคล้องกับเป้าหมาย การพัฒนาที ยั งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้งนี้ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ 
ดังกล่าวจะสัมฤทธิ์ผลได้นั้นต้องปรับการบริหารจัดการให้มีธรรมาภิบาลในทุกระดับ ต้องปรับให้สังคมไทยเป็น
สังคมคุณภาพ เป็นธรรม มีธรรมาภิบาล และด้วยสภาพปัญหาที เรื้อรังและเชื อมโยงกันซับซ้อนรวมทั้งการ
เปลี ยนแปลงปัจจัยภายนอกประเทศที ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไทยมากขึ้น การพัฒนาเพื อเสริมจุดแข็งและ
แก้ปัญหาจุดอ่อนดังกล่าว ให้ปรากฏผลสัมฤทธิ์ได้อย่างจริงจังนั้นนับว่าเป็นการเปลี ยนแปลงอย่างขนานใหญ่
ส่าหรับประเทศไทย ดังนั้นภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมมีความตระหนักร่วมกัน ว่าการขับเคลื อนการพัฒนาให้ลุล่วง
สัมฤทธิ์ผลได้จริงจังภายใต้สภาพแวดล้อมที ท้าทายในทุกด้านดังกล่าวนั้น  
 ประเทศไทยจ่าเป็นต้องมีการจัดท่ายุทธศาสตร์ชาติให้เป็นแผนแม่บทที ก่าหนดเป้าหมาย
อนาคตประเทศในระยะยาว และวางแนวทางการพัฒนาหลัก ๆ ที ต้องด่าเนินการเพื อจะน่าไปสู่เป้าหมาย
อนาคตของประเทศที วางไว้ โดยที แผนแม่บทการพัฒนาระยะยาวจะเป็นกรอบที ช่วยก่ากับให้การขับเคลื อนการ
พัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีการบูรณาการกัน แผนพัฒนาและแผนเฉพาะด้านในระดับต่าง ๆ มีความเชื อมโยง
เป็นล่าดับที เหมาะสม และมีความสอดคล้องกันภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการก่าหนดเป้าหมายในระยะยาวที 
ชัดเจน ส่งผลให้ต้องมีความต่อเนื องในการแก้ปัญหารากฐานและการพัฒนาพ้ืนฐานให้แข็งแกร่ง รวมทั้งต้องมี
การติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบและเชื อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับ 
  การพัฒนาในช่วง ๕ ปีภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที  ๑๒ จึงนับเป็น ๕ ปีแรกของการ
ขับเคลื อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติ โดยที ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป็นแผน
แม่บทหลัก ของการพัฒนาประเทศไทยให้มีความมั นคง มั งคั ง และยั งยืน โดยได้ก่าหนดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทยใน ระยะ ๒๐ ปีพร้อมทั้งประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางหลักที จะขับเคลื อนไปสู่เป้าหมายระยะ
ยาวของประเทศ ที ได้ก่าหนดไว้ โดยมีแผนพัฒนาฯ ฉบับที  ๑๒ เป็นเครื องมือหรือกลไกที ถ่ายทอดยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติในล่าดับแรกและนับว่าเป็นกลไกหรือเครื องมือที ส่าคัญที สุดใน
การน่ายุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาวได้ในที สุด โดยมีกลไกเสริม อื น ๆ ในการ
ขับเคลื อน สู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที  ๑๒ ได้ก่าหนดเป้าหมายที 
จะต้องบรรลุใน ๕ ปีแรกอย่างชัดเจนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ งแวดล้อม รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ 
ส่าหรับการพัฒนา โดยที การก่าหนดเป้าหมายที จะบรรลุในระยะ ๕ ปี ได้พิจารณาและวิเคราะห์ถึงการต่อยอด
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ จากการด่าเนินการต่อไปอีกใน ๓ แผนจวบจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที  ๑๕ ในช่วงปี พ.ศ. 
๒๕๗๕-๒๕๗๙ ซึ งเป็นช่วงสุดท้ายของยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาก็จะบรรลุเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี 
๒๕๗๙ ที ก่าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที  ๑๒ ทั้งในระดับภาพรวม
และรายสาขาของการพัฒนา จึงเป็นรายละเอียดและองค์ประกอบของเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ 
ปีในทุกด้าน โดยที แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อ ๆ ไปก็จะก่าหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนามารับช่วงเมื อผ่าน 
๕ ปี แรกของช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที  ๑๒ ผ่านไป 
  ๒.๒ หลักการส่าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที  ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔) 
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 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที  ๑๒ จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ ๕ ปี ที จะ
สามารถต่อยอดในระยะต่อไปเพื อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมี
หลักการส่าคัญของแผนฯ ดังนี้ 
   ๒.๒.๑ ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที  
๙ เพื อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและ
การบริหารจัดการความเสี ยงที ดี ซึ งเป็นเงื อนไขจ่าเป็นส่าหรับการพัฒนาที ยั งยืน ซึ งมุ่งเน้นการพัฒนาคนมีความ
เป็นคนที สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีที ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด่าเนินชีวิตที ดี  มี
ความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ในขณะที ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื อง  มี
คุณภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจายความมั งคั งอย่างทั วถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตที ไม่ท่าลาย
สิ งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวิถีชีวิต ค่านิยม ประเพณี และวัฒนธรรม 
   ๒.๒.๒ ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที ดี 
ส่าหรับคนไทยพัฒนาคน ให้มีความเป็นคนที สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มี
ทัศนคติที ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัย และเตรียมความพร้อมเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล  อนุรักษ์    
พ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
   ๒.๒.๓ ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ 
ประเทศไทยใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที  ๑๒ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั นคง มั งคั ง ยั งยืน เป็นประเทศ 
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ่าชาติว่า “มั นคง    
มั งคั ง ยั งยืน”โดยที  วิสัยทัศน์ดังกล่าวต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย 
และบูรณภาพแห่ง เขตอ่านาจรัฐ การด่ารงอยู่อย่างมั นคง ยั งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด่ารงอยู่อย่าง
มั นคงของชาติ และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่นมีความ
มั นคงทางสังคม ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของ
ชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ งแวดล้อม 
ความมั นคงทางพลังงาน อาหารและน้่า ความสามารถในการรักษา ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การ
เปลี ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้าน
ความมั นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติ และศักดิ์ศรี ประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลก
และสามารถเก้ือกูล ประเทศที มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที ด้อยกว่า 
   ๒.๒.๔ ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙” ที เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี มาเป็นกรอบในการก่าหนดเป้าหมายที จะบรรลุใน ๕ ปีแรกและเป้าหมาย ในระดับย่อยลงมา ควบคู่
กับกรอบเป้าหมาย ที ยั งยืน (SDGs) ทั้งนี้ เป้าหมายประเทศไทยในปี ๒๕๗๙ ซึ งเป็นที ยอมรับร่วมกันนั้น
พิจารณาจากมิติต่าง ๆ ทั้ง ประเด็นและลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐานการผลิต และบริการส่าคัญของ
ประเทศ ลักษณะของคนไทย และสังคมไทยที พึงปรารถนา และกลุ่มเป้าหมาย ในสังคมไทย โดยก่าหนดไว้ดังนี้ 
“เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั นคงและยั งยืน บนฐานการพัฒนาที ยั งยืน สังคมไทยเป็นสังคมที 
เป็นธรรมมีความเหลื อมล้่าน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที มีวินัย ตื นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ตลอดชีวิต มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและท่า
ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทที 
ส่าคัญในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจ ตั้งอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมน่าดิจิทัล สามารถแข่งขันในการผลิต
ได้และค้าขายเป็น มีความเป็นสังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการที มีคุณภาพและรูปแบบที โดดเด่น
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เป็นที ต้องการในตลาดโลก เป็นฐานการผลิตและบริการที ส่าคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงิน 
ระบบโลจิสติกส์ บริการด้านสุขภาพ และท่องเที ยวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็น
ฐาน อุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะที เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที ใช้นวัตกรรม ทุนมนุษย์ทักษะสูงและ 
เทคโนโลยีอัจฉริยะ มาต่อยอดฐานการผลิตและบริการที มีศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและ 
บริการใหม ่ๆ เพื อน่าประเทศไทยไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที มีความเป็นอัจฉริยะ” 
   ๒.๒.๕ ยึด “หลักการน่าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี ที ต่อยอด
ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที เป็นเป้าหมายระยะยาว” จากการที แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื อมต่อในล่าดับแรก ที จะก่ากับ
และส่งต่อแนวทางการ พัฒนาและเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับ และใน 
แต่ละด้านอย่างสอดคล้อง แผนพัฒนาฯ ฉบับที  ๑๒ จึงให้ความส่าคัญกับการใช้กลไกประชารัฐ ที เป็นการรวม
พลังขับเคลื อนจากทั้ง ภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยมีการก่าหนด ประเด็นบูรณาการ ของการพัฒนาที มี
ล่าดับความส่าคัญสูง และการก่าหนดในระดับแผนงาน/โครงการส่าคัญ ที จะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนา
ได้อย่างแท้จริง รวมทั้งการก่าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด ที มีความครอบคลุม หลากหลายมิติมากกว่าใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ผ่านมา การก่าหนดเป้าหมายได้ค่านึงถึงความสอดคล้อง กับเป้าหมายระยะยาวของ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการเป็นกรอบก่ากับเป้าหมายและตัวชี้วัด ในระดับย่อยลงมาที จะต้องถูกส่งต่อ และก่ากับ
ให้สามารถด่าเนินการให้เกิดขึ้นอย่างมีผลสัมฤทธิ์ ภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและ
ประเมินผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณแผ่นดินและการติดตามประเมินผล การปฏิบัติราชการรวมทั้งการพัฒนา
ระบบราชการที สอดคล้อง เป็นสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซึ งกันและกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที  ๑๒ จึงก่าหนด
ประเด็นบูรณาการเพื อการพัฒนาเพื อเป็นแนวทางส่าคัญ ประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน รวบรวมและ
ก่าหนดแผนงาน/โครงการ ส่าคัญในระดับปฏิบัติ และก่าหนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิงพ้ืนที ในระดับสาขาการ
ผลิตและบริการและจังหวัดที  เป็นจุดยุทธศาสตร์ส่าคัญ 
 นอกจากนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที  ๑๒ ยังคงมุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับสถานการณ์ที เป็นปัจจุบันมากขึ้นทั้งกลไกที เป็นกฎหมายและกฎ ระเบียบต่าง ๆ และกลไก
การท่างานในรูปแบบของคณะกรรมการหรือหน่วยงานที รับผิดชอบการขับเคลื อนยุทธศาสตร์ ในทุกระดับให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ลดความซ้่าซ้อน ทั้งในระดับประเทศ และระดับพ้ืนที ให้
ด่าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกันก็เพิ มบทบาท ของกลไกภาคองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื องมือหลักในการขับเคลื อนการพัฒนาในทุกภาคส่วน 
  ๒.๓ เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมของการพัฒนา 
 การพัฒนาประเทศไทยภายใต้แนวทางการพัฒนาที ก่าหนดด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที  ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔-พ.ศ.๒๕๐๙) มาจนถึงปัจจุบันที สิ้นสุดแผนพัฒนา ฯ 
ฉบับที  ๑๑ ส่งผลให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที สูงขึ้นตามล่าดับทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม อาทิ 
เศรษฐกิจมีขนาดและฐานการผลิตและบริการที ใหญ่ขึ้น รายได้ประชาชนสูงขึ้น ปัญหาความยากจนลดลง 
คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น จากบริการทางสังคมทุกด้านที มีความครอบคลุมทั วถึงมากขึ้น และโครงสร้าง 
พ้ืนฐานมีการพัฒนาครอบคลุมอย่างมากขึ้น รวมทั้งผลของการด่าเนินนโยบาย การค้า การลงทุนเสรี และการ
ขยายความร่วมมือกับมิตรประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ งกับประเทศในอนุภูมิภาค และอาเซียน ซึ งมีความเข้มข้น
ขึ้นชัดเจน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ได้สร้างโอกาสด้านการค้าและการลงทุนของไทยเพิ มขึ้น และส่งผลให้ฐานการผลิต
และบริการของประเทศไทยมีความเข้มแข็งและโดดเด่นในหลายสาขา เป็นต้น 
 ในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที ผ่านมา เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวเฉลี ยร้อยละ ๖.๐ ต่อปี 
ฐานเศรษฐกิจได้เปลี ยนจากฐานเกษตรเข้มข้นมาเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที เข้มข้นตั้งแต่ช่วงปี ๒๕๓๐ 
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เป็นต้นมา และเริ มเข้าสู่ฐานบริการสมัยใหม่มากขึ้นตามล่าดับในช่วง ๑๐ กว่าปีที ผ่านมา ด้วยฐานเศรษฐกิจที  
ขยายใหญ่ขึ้นและรายได้ต่อหัวที เพิ มขึ้นประเทศไทยได้เปลี ยนสถานะจากประเทศด้อยพัฒนามาเป็นประเทศที  
ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที มีรายได้ระดับปานกลางตอนบนมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ โดยมีรายได้ต่อหัวเท่ากับ 
๒๙,๓๐๗ บาทต่อปี และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ 
และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ มขึ้นเป็น ๔๑,๒๑๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปี ฐานการผลิตและ 
บริการมีความหลากหลายมากขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและ 
บริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ 
กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที ยว และบริการ 
ด้านสุขภาพเป็นต้น ในขณะเดียวกันการด่าเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีก็ส่งผลให้ประเทศไทยมีความเป็น 
สากลมากขึ้น ทั้งในเรื องมาตรฐานสินค้าและบริการ กฎระเบียบต่าง ๆ โดยที ความร่วมมือระหว่างประเทศไทย
กับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคี ซึ งเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที ช่วยท่าให้ประเทศไทย 
สามารถยกระดับมาตรฐานต่าง ๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น ทั้งนี้มูลค่าการค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศได้เพิ มขึ้นอย่างต่อเนื อง โดยในปี ๒๕๕๘ มูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั้งในรูปของสินค้าและ 
บริการรวมกันสูงถึง ๑๗.๒ ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๒๖.๙ ของขนาดของเศรษฐกิจไทยซึ งวัดโดย 
มูลค่าการผลิตรวมในประเทศ (Gross Domestic Products: GDP) ส่าหรับสังคมไทยและคนไทยก็มีความเป็น 
สากลมากขึ้น ประชาชนไทยมีทักษะภาษาต่างประเทศและองค์ความรู้ในเรื องมาตรฐาน กฎระเบียบและ 
สถานการณ์การเปลี ยนแปลงในระดับโลกมากขึ้น รวมทั้งมีการผสมผสานวัฒนธรรมที หลากหลายมาใช้ในการ 
ด่าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่ามากขึ้น 
 ฐานเศรษฐกิจที ใหญ่ขึ้น และส่งผลให้การจ้างงานเพิ มข้ึนเป็น ๓๘.๐ ล้านคน จากประชากรวัย
แรงงาน ๓๘.๕ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี ยไม่ถึงร้อยละ ๐.๙ ปัญหาความยากจน จึงลดลงตามล่าดับ        
ทั้งจ่านวนประชากรใต้เส้นความยากจนและสัดส่วนของประชากรที ยากจนต่อจ่านวนประชากรทั้งหมด โดยที 
สัดส่วนคนจนลดลงจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๕ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที จ่านวนประชากรใต้
เส้นความยากจนลดลงจากจ่านวน ๑๒.๗ ล้านคนในปี ๒๕๕๐ เป็น ๗.๑ ล้านคนในปี ๒๕๕๗ คุณภาพชีวิตคน
ไทย โดยเฉลี ยดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา การเข้าถึงบริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและ
โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื น ๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ มีความครอบคลุม
และมีคุณภาพดีขึ้นตามล่าดับ เช่น ในปี ๒๕๕๘ ประชาชนไทย มีหลักประกันสุขภาพครอบคลุมกว่าร้อยละ 
๙๙.๙ ขณะที กลุ่มผู้ด้อยโอกาส มีหลักประกันทางรายได้มั นคงขึ้น และมีความครอบคลุมมากขึ้น อายุคาดเฉลี ย
สูงขึ้นต่อเนื อง โดยอายุคาดเฉลี ยเมื อแรกเกิดเพศชาย ๗๑.๖ ปี และเพศหญิง ๗๘.๔ ปี จ่านวนปีการศึกษาเฉลี ย
ของประชากรไทยในวัย ๑๕-๕๙ ปีเพิ มขึ้นเป็น ๑๐.๑ ปี 
 อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพในเกือบทุกด้าน อาทิ คุณภาพคนต ่า ทั้งใน
ด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ มีปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อื น และไม่ยึด ผลประโยชน์ 
ส่วนรวมเป็นส่าคัญ จึงซ้่าเติมปัญหาการขาดแคลนปริมาณก่าลังแรงงานในภาวะที โครงสร้างประชากร 
เปลี ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้น ประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพ บริการสาธารณะ 
คุณภาพการศึกษาและบริการด้านสาธารณสุข การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์ รวมทั้งการ
บริหารจัดการน้่ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที สมบูรณ์และล่าช้า โครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายด้าน อาทิ 
รูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี ยนให้มีประสิทธิภาพได้ตามเป้าหมาย การบริหารจัดการยังขาด
เอกภาพ รวมทั้งการให้บริการยังไม่ทั วถึง ไม่เพียงพอ ไม่มีคุณภาพ กระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง 
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นอกจากนี้กฎหมายที เกี ยวข้องยังเป็นอุปสรรค ต่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในด้านการพัฒนา 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการลงทุนในการวิจัย และพัฒนาน้อย ไม่เพียงพอการวิจัยที ด่าเนินการ 
ไปแล้วไม่ถูกน่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย 
 ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ส่วนหนึ งสะท้อนถึงปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐที ประสิทธิภาพต ่า
ขาดความโปร่งใสและขาดความรับผิดชอบ และการด่าเนินงานเพื อการพัฒนาที ขาดความต่อเนื อง ในขณะที  
การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่าง ๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี ยนแปลง ธรรมาภิบาล 
และการบริหารจัดการประเทศยังไม่บรรลุเป้าหมาย แม้ว่าบริการสาธารณะที จัดให้กับประชาชนและ
ภาคเอกชนจะพัฒนาให้เร็วขึ้น แต่เมื อเทียบกับต่างประเทศ ประเทศไทยยังมีความล่าช้า และไม่ได้ 
มาตรฐานสากล ประกอบกับภาครัฐมีโครงสร้างที ใหญ่และซับซ้อนขึ้น มีค่า ใช้จ่ายด้านบุคลากรสูงขึ้น อย่าง
ต่อเนื อง กระบวนการจัดสรรงบประมาณใช้เวลาค่อนข้างนาน ซึ งไม่ทันกับสภาพปัญหาและความต้องการ ของ
ประชาชน นอกจากนั้น การใช้จ่ายงบประมาณยังไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที ควร ขาดความ
โปร่งใสและธรรมาภิบาล ในขณะที คุณภาพของบุคคลากรภาครัฐลดลง เนื องจากการเข้าท่างานในภาครัฐไม่ใช่
ทางเลือกแรกของคนที มีความสามารถหรือการศึกษาที อยู่ในเกณฑ์ดีเหมือนในอดีต ในขณะที บุคคลากรที มี
ความสามารถลาออกจ่านวนมาก เพราะมีทางเลือกอื น ๆ ที ดีกว่า สาเหตุส่าคัญคือ ภาครัฐขาดการพัฒนา
เส้นทางอาชีพที ชัดเจน และขาดการพัฒนาระบบการฝึกอบรมบุคลากร ที สอดคล้องกับบริบทของการ
เปลี ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งต้องเผชิญกับปัญหาคอรัปชั นขยายวงกว้าง ทั้งในภาครัฐและเอกชน 
เป็นต้น 
 ภายใต้เงื อนไขและสภาพแวดล้อมของการพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวม     
มีผลิตภาพ การผลิตรวมต ่า และต้องอาศัยการเพิ มปริมาณเป็นแรงขับเคลื อนหลัก ขณะที โครงสร้างเศรษฐกิจ   
มีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความ 
อ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส่าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต า่ โดยที 
การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื อการเพิ มมูลค่ายังมีน้อย รายได้ เกษตรกรยังอยู่ในระดับต ่ากว่า
ในสาขาการผลิตและบริการอื น ๆ มาก จึงเป็นความเหลื อมล้่าทางด้านรายได้ ซึ งมีสาเหตุส่าคัญมาจากปัญหาใน
ด้านคุณภาพดังกล่าวแล้ว นอกจากนั้น สังคมไทยยังมีความเหลื อมล้่าสูง และขาดความเป็นธรรม ในด้านอื น ๆ 
อีกมากมายที ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมไทย ความเหลื อมล้่าทางรายได้ ระหว่างคนจน กับคนรวยมี
แนวโน้มดี ขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini Coefficient) ลดลงจาก ๐.๔๘๔     
ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ยังมีปัญหาการใช้อย่าง
สิ้นเปลือง ร่อยหรอ และเสื อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว มีภาวะขยะล้นเมือง และสิ งแวดล้อมเสื อมโทรมลง ในทุก
ด้าน ในด้านความมั นคงภายในประเทศก็มีความซับซ้อน สะสมมานาน และขยายวงกว้างจากเดิม จนมีสัญญาณ
เตือนถึงความเสียหายที ก่าลังเกิดขึ้นอย่างมีนัยส่าคัญ อาทิ การล่วงละเมิดสถาบันหลักของชาติ สร้างความ
ขัดแย้งในชาติ และปัญหาความเห็นต่างทางความคิดของคนในชาติ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ที มีรากฐานความ
แตกต่างทางความคิดและอุดมการณ์บนพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง และปัญหา
สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ในด้านเศรษฐกิจ เมื อพิจารณาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที  ๑ 
เป็นต้นมา พบว่าเศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราสูงในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที  ๑ ถึง แผนพัฒนาฯ ฉบับที  ๖ 
(พ.ศ. ๒๕๐๔-พ.ศ.๒๕๓๔) ก่อนที จะเริ มชะลอตัวในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที  ๗ เมื อการส่งออกและการลงทุน 
เริ มชะลอตัว ก่อนที จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินครั้งเลวร้ายที สุดในประวัติศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย 
ในปี ๒๕๔๐ และการวางแผนเพื อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศหลังจากที ประเทศเผชิญกับภาวะ 
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วิกฤตทางการเงินอย่างรุนแรงในปี ๒๕๔๐ ต่อเนื องถึงปี ๒๕๔๑ ได้น้อมน่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาเป็นแนวทางปฏิบัติตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที  ๙ ต่อเนื องมาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที  ๑๑ เพื อให้ทุกภาค 
ส่วนสร้างภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี ยงที เหมาะสม ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและ 
การเงินในปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี ยงและสร้าง 
ภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที ดี อันได้แก่ การด่าเนินการที มีประสิทธิภาพโปร่งใส รับผิด 
ชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการก่ากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที ก่าหนดกรอบของความ 
ยั งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั นคงมากขึ้น และฐานะเงินส่ารองระหว่าง
ประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื องกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ให้มีการด่าเนินการอย่างเป็นระบบ 
และสอดคล้องกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่าง ๆ โดย 
สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น และสร้างบรรยากาศของการ 
แข่งขันในตลาดและด่าเนินมาตรการสนับสนุนให้การด่าเนินธุรกิจในประเทศไทย มีความสะดวกคล่องตัว      
มากขึ้น รวมทั้งการบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคก็มีประสิทธิภาพมากขึ้น และตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที  ๙ 
เป็นต้นมา ประเทศไทยก็ให้ความส่าคัญในการขยายการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานที เป็นระบบโครงข่ายในเชิง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนามากขึ้น มีการตั้งเป้าหมายในการเพิ มการลงทุนเพื อการวิจัยและพัฒนาและจัดสรร
งบประมาณเพื อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมากขึ้นตามล่าดับ รวมทั้งการที ทุกภาคส่วน 
ได้น่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการพัฒนาในทุกระดับเป็นวงกว้างมากขึ้น ก็ได้ส่งผลให้ 
ประเทศสามารถผ่านพ้นวิกฤตต่าง ๆ หลังจากนั้นได้ดีขึ้น  
 อย่างไรก็ด ีโดยเปรียบเทียบกับหลายประเทศนับว่า อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ไทย ปรับตัวดีขึ้นช้าและลดลงในบางช่วงเวลาที เศรษฐกิจผันผวน ทั้งนี้ อันดับความสามารถในการแข่งขันซึ งจัด
โดย International Institute for Management Development (IMD) ของประเทศไทยอยู่ในอันดับที  ๓๐ 
จากจ่านวนประเทศทั้งหมด ๕๙ ประเทศ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ เป็นต้นมา และล่าสุดในปี ๒๕๕๙ อันดับได้ปรับดีขึ้น
เล็กน้อยเป็นอันดับที  ๒๘ จากจ่านวนประเทศทั้งหมด ๖๑ ประเทศ ซึ งถือว่าความสามารถในการแข่งขัน
โดยรวมของไทยในช่วง ๕ ปีของแผนพัฒนาฯ เมื อเทียบกับต่างประเทศ ยังปรับตัวดีขึ้นได้น้อยมาก ส่าหรับ
ความยากง่ายในการด่าเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business: EODB) ล่าสุดในปี ๒๕๕๙ ไทยอยู่ในอันดับที  ๔๙ 
จาก จ่านวนประเทศทั้งหมด ๑๘๙ ประเทศ จวบจนถึงปัจจุบัน กล่าวได้ว่าข้อจ่ากัดต่อการเพิ มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของไทยในช่วงที ผ่านมานั้น เกิดจากปัจจัยหลัก ทั้งในเรื องปัญหาคุณภาพคนต า่ การลงทุนในการ
วิจัย และพัฒนาเพื อพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมยังมีน้อย คุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยังไม่ดี และระบบโลจิสติกส์ขาดความเป็นระบบ ที สมบูรณ์จึงมีต้นทุนสูง และปัญหาในด้านบริหารจัดการของ
ภาครัฐ และกฎระเบียบต่าง ๆ ที ล้าสมัย และขาดประสิทธิผลในการบังคับใช้ รวมทั้งปัญหาคอรัปชั น และเมื อ
เผชิญกับ ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกเป็นครั้งคราว และภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น การเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี 
๒๕๕๔ เศรษฐกิจไทยก็มีความผันผวนได้ง่าย และโดยรวมเศรษฐกิจขยายตัวในอัตราที ต ่ากว่าศักยภาพมา
ต่อเนื องหลายปี โดยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที  ๙, ๑๐ และ ๑๑ เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราร้อยละ ๕.๘ 
๓.๐ และ ๓.๔ ตามล่าดับ และรวมช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที  ๘-๑๑ เศรษฐกิจขยายตัวเพียงเฉลี ยร้อยละ ๓.๑๒ 
และมีความชัดเจนว่าในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที  ๑๑ ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ที ก่าลังสูญเสียความ
ได้เปรียบอย่างชัดเจนมากขึ้น ทั้งในด้านต้นทุนแรงงาน และยังไม่สามารถแข่งขันกับประเทศที มีความก้าวหน้า 
และความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ได้ ซึ งจะเป็นอุปสรรคส่าคัญต่อการ
พัฒนา ประเทศเป็นประเทศที พัฒนาแล้วได้ 



20 
 

 ในขณะที โครงสร้างการผลิตก็เปลี ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรม และบริการ
อย่างต่อเนื อง ภาคอุตสาหกรรมมีการสั งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตเพิ มขึ้นอย่างต่อเนื อง มีการ
เปลี ยนผ่านจากการผลิตอุตสาหกรรมขั้นปฐมโดยการลงทุนต่างชาติในระยะแรก มาเป็นโครงสร้างที มีการใช้
เทคโนโลยีที ซับซ้อนมากขึ้น โดยที การร่วมลงทุนของนักลงทุนไทยก็มีสัดส่วนสูงขึ้น ประเทศไทยกลายเป็นฐาน
การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที ส่าคัญมากขึ้น เช่นเดียวกับการผลิตสาขาบริการขยายฐาน
กว้างขึ้น จากบริการตั้งเดิมในกลุ่มท่องเที ยวโดยมีความเชี ยวชาญหลากหลายมากขึ้นตามล่าดับ ทั้งในด้าน
การเงิน บริการสุขภาพ และอื น ๆ อย่างไรก็ดี การพัฒนาในภาคเกษตรมีความล่าช้ากว่าในสาขาเศรษฐกิจอื น ๆ 
ผลิตภาพการผลิตต ่า เนื องจากการน่าเทคโนโลยีเข้ามาใช้สนับสนุนมีน้อย ในขณะที คุณภาพดินแย่ลง มีการใช้
ที ดินไม่เหมาะสม และการบริหารจัดการน้่ายังไม่เป็นระบบ สาขาเกษตรต้องเผชิญกับความผันผวนของสภาพ 
ภูมิอากาศและราคาสินค้าโดยไม่มีระบบประกันความเสี ยงที เหมาะสม การให้ความช่วยเหลือโดยรัฐในลักษณะ 
ของการอุดหนุน โดยไม่ได้ยึดโยงเข้ากับการเพิ มประสิทธิภาพ จึงเป็นภาระงบประมาณในระดับสูงอย่างต่อเนื อง 
 ในด้านสังคม ศักยภาพและระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยหลายด้านยังต ่ากว่าเป้าหมาย และ
ไม่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ ปัญหาที ส่าคัญ เช่น การศึกษา และการ 
เรียนรู้ของคนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพ เด็กปฐมวัยยังมีพัฒนาการที ล่าช้ากว่าวัย เพราะครอบครัวไม่มีความรู้ 
และขาดเวลาในการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม และเด็กวัยเรียนยังมีปัญหาด้านสติปัญญา เพราะคุณภาพการศึกษา
ไทยอยู่ในระดับต ่า ประกอบกับการขาดการฝึกทักษะที แปลงความรู้สู่ทักษะที เพียงพอ จึงส่งผลให้วัยแรงงานมี 
ผลิตภาพการผลิตต ่าอีกปัญหาหนึ งที ส่าคัญและเป็นข้อจ่ากัดต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของไทย คือการที คนไทย 
ส่วนใหญ่ยังมีพฤติกรรมและปัจจัยแวดล้อมที เสี ยงต่อการท่าลายสุขภาพ จนท่าให้ประชากรที เจ็บป่วยด้วยโรค 
ไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ มมากขึ้น และเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อเนื อง จากมีพฤติกรรมการบริโภคที ไม่ 
เหมาะสมและขาดการออกก่าลังกายอย่างต่อเนื อง รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมอื น ๆ ได้แก่ การมีการศึกษาและ 
รายได้น้อยท่าให้ขาดความรู้ความเข้าใจและทางเลือกในการด่าเนินชีวิต อาทิ ความเสี ยงในการบริโภคอาหาร 
ไม่ปลอดภัย การผจญกับปัญหามลพิษในอากาศ และการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ในขณะเดียวกัน
ประเทศไทยก็มีความเสี ยงจากการเปลี ยนแปลงโครงสร้างประชากรที จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ศักยภาพทาง
เศรษฐกิจ และสภาพทางสังคมในด้านต่าง ๆ โครงสร้างประชากรไทยได้เปลี ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยมากขึ้น
ตามล่าดับและจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที  ๑๒ โดย ที สัดส่วนผู้สูงอายุ      
จะเพิ มข้ึนเป็นร้อยละ ๑๙.๘ ของจ่านวนประชากรทั้งหมด ในขณะที จ่านวนประชากรวัยแรงงานได้เริ มลดลงมา
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาวะที ผลิตภาพ แรงงานไทยก็ยังต ่า เนื องจาก
ปัญหาคุณภาพแรงงาน ความล่าช้าในการพัฒนาเทคโนโลยี และปัญหาการบริหารจัดการจึงเป็นข้อจ่ากัดในการ
เพิ มขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการสร้าง
รายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย และเมื อประกอบกับคุณภาพคนที ยังต ่าในทุกช่วงวัยที 
จะส่งผลกระทบต่อเนื องกันก็จะยิ งเป็นอุปสรรคส่าหรับการพัฒนาประเทศ ตั้งแต่พัฒนาการไม่สมวัยในเด็ก
ปฐมวัย ผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต ่า การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับ
ตลาดงาน ขณะที ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้น รวมทั้งการเลื อนไหลของวัฒนธรรม
ต่างชาติที เข้ามาในประเทศไทยผ่านสังคมยุคดิจิทัล โดยที คนไทยจ่านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือก
รับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด่าเนินชีวิต นอกจากนี้ 
การแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื อมล้่ายังต้องเร่งด่าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันความยากจน
ยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ในขณะที ความแตกต่างของรายได้ ระหว่าง
กลุ่มคนรวยที สุดกับกลุ่มคนจนที สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ สาเหตุพ้ืนฐานที ส่าคัญมาจาก
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คุณภาพบริการทางสังคมที เป็นส่วนส่าคัญในการพัฒนาคนมีความแตกต่างกันระหว่างในพ้ืนที และเมือง 
โครงสร้างเศรษฐกิจที ไม่สมดุล การกระจายโอกาสของการพัฒนายังไม่ทั วถึ ง และการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมยังมีความเหลื อมล้่า รวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทาง
สังคมที มีคุณภาพส่าหรับประชาชนที อยู่ในพ้ืนที ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ซึ งในอนาคตนั้นมีแนวโน้มที จะมีความ
เสี ยงมากขึ้น ท่ามกลางการเปลี ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที รวดเร็วในทุกด้าน ความเหลื อมล้่ามีความแต่ในด้าน
การพัฒนาชุมชนซึ งเป็นจุดเน้นส่าคัญมาตลอดช่วง ๓ แผนพัฒนาที ผ่าน มาส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมาก
ขึ้น มีการรวมกลุ่มเชื อมโยงเป็นเครือข่าย เพื อท่ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ งแวดล้อม เพื อแก้ปัญหา
และสนองตอบความต้องการของชุมชนได้ดีขึ้น อาทิ ชุมชนจัดการภัยพิบัติ การจัดท่าแผนชุมชนที ครอบคลุมทุก
พ้ืนที  และบูรณาการเป็นแผนต่าบลเพื อเชื อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น แผนพัฒนาอ่าเภอ 
และแผนพัฒนาจังหวัด และการรวมกันเป็นกลุ่มธุรกิจ ชุมชนและอาชีพร้อยละ ๓๒.๕๑ และองค์กรการเงินร้อย
ละ ๒๖.๗๗ ขององค์กรทั้งหมด 
 ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นับว่ายังเป็นปัญหาส่าคัญของประเทศไทย 
ทรัพยากรธรรมชาติถูกน่าไปใช้ในการพัฒนาจ่านวนมากและเกิดความเสื อมโทรมลงมากอย่างต่อเนื อง           มี
ปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ทั้งระหว่างรัฐและประชาชน และระหว่าง 
ประชาชนในกลุ่มต่าง ๆ กันเอง ประกอบกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อมของประเทศ มี
ลักษณะรวมศูนย์ ขาดการเชื อมโยงกับพ้ืนที  ส่งผลกระทบต่อปัญหาต่าง ๆ ได้แก่ พื้นที ป่าไม้ลดลง ทรัพยากร 
ดินเสื อมโทรมท่าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ระบบนิเวศชายส่งถูกท่าลาย และทรัพยากรน้่า ยัง
มีส่วนที ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ปัญหาสิ งแวดล้อมเพิ มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ และ
ชุมชนเมือง โดยมีปัญหาส่าคัญๆ เช่น ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ การเกิดขยะ
มูลฝอยเฉลี ยต่อคนต่อวันเพิ มสูงขึ้นเป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ ปริมาณขยะสะสม ตกค้างเพิ ม
สูงขึ้นถึง ๓๐.๘ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๗ ขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี ขณะที การจัดการ
ของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ นอกจากนั้น ยังมีปัญหามลพิษ
ทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง ในปี ๒๕๕๗ พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐาน ในหลายพ้ืนที 
ของประเทศและที เป็นปัญหาส่าคัญ ได้แก่ ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) 
ขณะเดียวกันคุณภาพน้่าที อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สาเหตุส่าคัญมาจากการชะหน้าดินที มีปุ๋ ยตกค้างจาก
การเกษตรและการปศุสัตว์ และระบบบ่าบัดน้่าเสียรวมของชุมชนมีจ่านวนไม่เพียงพอ ส่าหรับปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังมีแนวโน้มเพิ มข้ึนอย่างต่อเนื อง แม้ว่าอัตราการขยายตัวจะลดลงเป็นร้อย ละ ๓.๓  ต่อ
ปี เนื องจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่าง ๆ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ และการใช้
ประโยชน์ที ดินมีแนวโน้มเพิ มมากขึ้น ส่งผลให้เพิ มการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก
โดยรวมของประเทศ นอกจากนี้ สภาพภูมิอากาศที มีการเปลี ยนแปลงผันผวนมากขึ้น ประเทศไทยต้องประสบ
กับภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแล้งที มีความรุนแรงมากขึ้น ซึ งส่งผลกระทบต่อภาค
เศรษฐกิจภายในประเทศและห่วงโซ่การผลิตทั้งภายในประเทศและของโลกในระดับที รุนแรงกว่าในอดีตมาก
การแพร่กระจายของหมอกควันก็เป็นปัญหารุนแรงขึ้นกระทบสุขภาพอนามัยของประชาชนและการด่าเนิน
ธุรกิจด้านการท่องเที ยวในบางช่วงเวลา ซึ งมีสาเหตุจากการเผาป่าเพื อท่าการเกษตรในพ้ืนที ป่าไม้และการเผา
ป่าเพื อการเก็บเกี ยวผลผลิตในพ้ืนที เกษตรทั้งในประเทศและในประเทศเพื อนบ้านที มีอาณาเขตติดต่อกัน และ
ปัญหาการท่าประมงผิดกฎหมายภายใต้ประเด็นข้อจ่ากัดและความท้าทายดังกล่าว ทั้งโครงสร้างเศรษฐกิจและ
สังคมไทยที เป็นจุดอ่อน และการบริหารจัดการที ขาดประสิทธิภาพ และความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผลให้
ประเทศไทยยิ งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ ที กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น
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เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที การเคลื อนย้ายของผู้คน สินค้า และบริการเงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี 
ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นตามล่าดับ โดยมีการ
รวมตัวด้านเศรษฐกิจของกลุ่มต่าง ๆ ในโลกมีความเข้มข้นขึ้น มีการเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีใหม่ และ
นวัตกรรมเพิ มขึ้น และส่งผลให้ผลิตภาพในหลายๆ ประเทศเพิ มขึ้นเร็วกว่าของประเทศไทย ประเทศเศรษฐกิจ
ใหม่หลายประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น เช่น จีน อินเดีย ละตินอเมริกา และเวียดนาม ซึ ง
แรงงานมีราคาถูกและใช้มาตรการอื น ประกอบในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้เพิ มขึ้น จึ งสามารถ
แข่งขันในตลาดสินค้าอุตสาหกรรม ระดับกลางๆ ได้มากขึ้น ในขณะที สถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองโลกก็
มีความผันผวนง่ายมากขึ้น วิกฤตเศรษฐกิจโลกและในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกเกิดบ่อยครั้งขึ้น นอกจากนั้น ใน
อีกด้านหนึ งการเปลี ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื อมโยง
อย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ท่าให้เกิดภัยคุกคามและความเสี ยงด้านอื น ๆ ที ซับซ้อนขึ้น อาทิ การก่อการร้าย
โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติมีหลากหลายรูปแบบและ
วิธีการที ซับซ้อนมากขึ้น เพราะมีการเชื อมโยงในภูมิภาคและพัฒนาการสื อสารด้วยเทคโนโลยีที ทันสมัย อาทิ  
ค้ายาเสพติดข้ามชาติ ปัญหาแรงงานต่างด้าว ค้ามนุษย์ข้ามชาติ ลักลอบเข้าเมือง ใช้แรงงานเด็กและค้าประเวณี
และฟอกเงิน ขณะที การเปลี ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น  ซึ งล้วนแล้วเป็นความเสี ยงใน
การด่ารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ             
ในขณะเดียวกันความเสี ยงและข้อจ่ากัดที เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการด่าเนินธุรกิจและการ
ด่าเนินชีวิตของผู้คนก็เพิ มขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้น ทั้งในเรื องการ
ปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้น 
  ๒.๔ จุดเน้นและประเด็นการพัฒนาส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
  ภายใต้เงื อนไขและสภาพแวดล้อมของการพัฒนาดังกล่าว ในช่วง ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศ
ไทยมีความจ่าเป็นต้องปรับเปลี ยนขนานใหญ่ โดยจะต้องปฏิรูปและปรับเปลี ยนเพื อแก้ปัญหา รากฐานส่าคัญที 
เป็นจุดอ่อน และข้อจ่ากัดของประเทศที สั งสมมานาน ในขณะเดียวก็ด่าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเ พื อที จะใช้
ประโยชน์จากจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศให้เกิดผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างเต็มที  จ่าเป็นต้องวางระบบ
การบริหารจัดการความเสี ยงและการสร้างระบบภูมิคุ้มกันที เหมาะสม รวมทั้งวางรากฐานที แข็งแกร่งส่าหรับ
การพัฒนาในระยะยาว ทั้งนี้จุดเน้นและประเด็นหลักที เป็นหัวใจของแผนพัฒนาฯ ฉบับที  ๑๒ นั้นให้ความส่าคัญ
กับประเด็นที มีลักษณะการบูรณาการส่าคัญที ต้องน่ามาประกอบการพิจารณา การจัดสรรงบประมาณเพื อให้
การแปลงแผน ไปสู่การปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างจริงจัง มีดังนี้ 
   ๒.๔.๑ การพัฒนานวัตกรรมและการน่ามาใช้เป็นปัจจัยขับเคลื อนการพัฒนาในทุกมิติ 
เพื อยกระดับศักยภาพของประเทศในทุกด้าน โดยที ในช่วงต่อจากนี้ไปจะมุ่งเน้นการน่าความคิดสร้างสรรค์ และ
การพัฒนานวัตกรรมเพื อน่ามาท่าสิ งใหม่ให้เกิดมูลค่าเพิ มทางเศรษฐกิจ ทั้งในเรื องกระบวนการผลิต รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ การเปลี ยนแปลงเทคโนโลยี และรูปแบบการด่าเนินธุรกิจ รวมทั้งวิถีชีวิตของผู้คน
ในสังคม ทั้งที เป็นการเปลี ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนและการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมจะช่วยประสิทธิภาพ
และส่งเสริมขีดความสามารถของมนุษย์ซึ งจะส่งผลให้ผลิตภาพการผลิตสูงขึ้น ช่วยขยายฐานรายได้จาก
ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ และช่วยลดต้นทุน ทั้งนี้ท่ามกลางการแข่งขัน ในตลาดโลกที สูงขึ้นและการแข่งขัน
จากประเทศที มีค่าแรงต ่ากว่า แผนพัฒนาฯ ฉบับที  ๑๒ จะมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมที 
เป็นผลิตภัณฑ์หรือด้านกระบวนการผลิต เพื อใช้ประโยชน์ในการเพิ มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการโดยที ให้
ความส่าคัญทั้งกับผลิตภัณฑ์ ที ใช้เทคโนโลยีแบบซับซ้อน และการใช้นวัตกรรมส่าหรับการพัฒนาสินค้าและ
บริการแทบทุกชนิด และมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง โดยที บางส่วนจะเป็นการเพิ มมูลค่า 
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ผลผลิตจากการการปรับเปลี ยนต่าแหน่งในสายการผลิตไปท่ากิจกรรมอื น ๆ ที ให้มูลค่าเพิ มสูงกว่าโดยจะให้ 
ความส่าคัญกับการย้อนกลับไปเริ มท่ากิจกรรมอื นในห่วงโซ่มูลค่าที มีมูลค่าเพิ มสูงมากขึ้น อาทิ ในขั้นตอนของ 
การพัฒนาหรือออกแบบสินค้า การวิจัยและพัฒนา และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ รวมไปถึงการก้าวไปข้างหน้า 
เพื อท่ากิจกรรมประเภท การพัฒนาการตลาด โลจิสติกส์ และการสร้างตราสินค้า ซึ งล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที  
ให้มูลค่าเพิ มสูงกว่า ในขั้นตอนการผลิตและการประกอบสินค้าซึ งเป็นขั้นตอนที ให้มูลค่าเพิ มที ต า่ที สุด 
 ทั้งนี้โดยมีแนวทางหลักในการผลักดันการพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้ คือการ
ก าหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ (National Research Agenda) และการใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมที่บูรณา
การ โดยส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในทุกสาขา การผลิตและ
บริการ นักวิชาการ รวมทั้งชุมชนในการสร้างสภาพแวดล้อม และองค์ประกอบของระบบการวิจัย และการ
พัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง และต้องบูรณาการการวิจัยและพัฒนาเข้าด้วยกัน กับการน่าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ และการพัฒนานวัตกรรม โดยต้องก่าหนดวาระการวิจัยของประเทศที สอดคล้องกับสาขาเป้าหมาย
หรือ ประเด็นการพัฒนาทางสังคมซึ งเป็นที ต้องการของตลาดและสังคม และภาคเอกชน จะต้องเป็นผู้มีส่วน
ร่วมที เข้มแข็งในทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการวิจัย การพัฒนา การน่าผลการวิจัย และการพัฒนาไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และการพัฒนานวัตกรรม โดยการสนับสนุนด้านเงินทุน เพื อการวิจัยองค์ความรู้และ
ความเชี ยวชาญเฉพาะด้าน และแนวคิด และทรัพยากรอื น ๆ ที จ่าเป็น ในขณะเดียวกันก็ค่านึงถึงการใช้
นวัตกรรมในการตอบโจทย์การพัฒนาที เป็นมิตรต่อสิ งแวดล้อม การสนับสนุนชุมชนในการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ๆ และการสร้างสังคมคุณภาพ 
   ๒.๔.๒ การเตรียมความพร้อมของประเทศในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ งในช่วง ๕ ปีนีต้้องมุ่งเน้นในเรื องส่าคัญ ดังนี้ 
 ๑) การพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานที มีอยู่ให้ตอบสนองการเปลี ยนแปลงเทคโลยี
แบบก้าวกระโดด อาทิ พัฒนาบุคลากรวิจัยและห้องปฏิบัติการวิจัยในแขนงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ที มีความส่าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมของประเทศในอนาคต เช่น สาขาวิทยาการการ
รับรู้ ชีววิทยาเชิงสังเคราะห์ เซลล์ต้นก่าเนิด และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ เป็นต้น 
 ๒) การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาการดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยียุทธศาสตร์ที มี 
ความส่าคัญเพื อสร้างความเข้มแข็งให้กับสาขาการผลิตและบริการเดิมและต่อยอดไปสู่ความเป็นอัจฉริยะโดย 
ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี อาทิ กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพกลุ่ม 
สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเครื องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบ 
เครื องกลที ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที เชื อมต่อและบังคับอุปกรณ์    
ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที  
มีมูลค่าสูง เป็นต้น 
 ๓) การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) รวมทั้ง
เชื อมโยงระหว่างภาคการผลิตที เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ ได้แก่ เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กับสถาบันวิจัย เพื อให้สามารถเข้าถึงและน่าผลงานวิจัย พร้อมใช้มาต่อยอด
ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยด่าเนินการควบคู่ไปกับการส่งเสริมสังคมผู้ประกอบการที ผลิตได้ขายเป็น 
 ๔) การสนับสนุนสถาบันวิจัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนานวัตกรรม ทางสังคม ให้เป็น
กลไกในการลดความเหลื อมล้่าและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส อาทิ เทคโนโลยีเพื อ
ผู้สูงอายุ อุปกรณ์ช่วยผู้พิการ 
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 ๕) การปรับกลไกระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศทั้งระบบทั้งกลไกการให้ทุนวิจัย การสร้าง
เครือข่าย วิจัย กระบวนการวิจัย การน่างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการประเมินผลโครงการ วิจัยโดยต้อง
มุ่งเน้นการประสานพลังและศักยภาพของนักวิจัยในสาขาต่าง ๆ เพื อตอบสนองต่อความต้องการของ
ภาคเอกชนในการยกระดับศักยภาพทางเทคโนโลยีได้อย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๔.๓ การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วง
วัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทุนมนุษย์ที มีศักยภาพสูง ภายใต้เงื อนไขการ
เปลี ยนแปลงที ส่าคัญได้แก่การเปลี ยนแปลงไปสู่โครงสร้างประชากรสังคมสูงวัยสมบูรณ์ เมื อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที  ๑๒ จ่านวนประชากรวัยแรงงานลดลงต่อเนื องมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ และเกิดการขาดแคลนแรงงานผลิต
ภาพแรงงานต ่า คุณภาพคนยังมีปัญหาในทุกช่วงวัย และส่งผลกระทบต่อเนื องถึงกัน ตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่
พัฒนาการไม่สมวัย ในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต า่ แรงงานมีปัญหาทั้งในเรื อง
ความรู้ ทักษะ และทัศนคติที ไม่ตรงกับตลาดงาน และผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพ โดยที จ่านวนไม่น้อยต้องพึ งผู้อื น
ในการด่าเนินชีวิตเป็นต้น ดังนั้น จุดเน้นการพัฒนาคนที ส่าคัญ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที  ๑๒ มีดังนี ้
 ๑) การพัฒนากลุ่มเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาพกายและใจที ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะ การเรียนรู้ 
ทักษะ ชีวิตและทักษะทางสังคม เพื อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ 
 ๒) การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที ดีทางสังคม คนไทยในทุกช่วงวัยเป็น
คนดี มีสุขภาวะที ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส่านึกที ดีต่อสังคมส่วนรวม 
 ๓) การพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของคน มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที เหมาะสม ในแต่
ละช่วงวัย เพื อวางรากฐานให้เป็นคนมีคุณภาพในอนาคต การพัฒนาทักษะสอดคล้องกับความต้องการ          
ในตลาดแรงงาน และทักษะที จ่าเป็นต่อการด่ารงชีวิตในศตวรรษที  ๒๑ ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความ 
เหมาะสม เช่น เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นพัฒนาทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้ง
การให้ความส่าคัญกับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการต่อยอดพัฒนาทักษะในทุกด้าน มีทักษะการท่างานและ
การใช้ชีวิตที พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน วัยแรงงานเน้นการสร้างความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที สอดคล้อง
กับตลาดงานทั้งทักษะขั้นพ้ืนฐาน ทักษะเฉพาะในวิชาชีพ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ทักษะการ
ประกอบอาชีพอิสระ วัยสูงอายุเน้นพัฒนาทักษะที เ อ้ือต่อการประกอบอาชีพที เหมาะสมกับวัยและ
ประสบการณ ์
 ๔) การเตรียมความพร้อมของก่าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกลุ่มวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีที จะเปลี ยนแปลงโลกในอนาคตอย่างส่าคัญ 
 ๕) การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับและยกระดับการเรียนรู้ โดย
เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานทั้งการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปรับระบบการจัดการเรียน
การสอน และการพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศใน
สาขาวิชาที มีความเชี ยวชาญเฉพาะด้าน และพัฒนาระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา ให้เอ้ือต่อการเตรียมคนที มี
ทักษะให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน นอกจากนี้ต้องให้ความส่าคัญกับการสร้างปัจจัยแวดล้อมที เอ้ือต่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตทั้งสื อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที หลากหลาย 
 ๖) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดี เน้นการปรับเปลี ยนพฤติกรรมทางสุขภาพ และการลด 
ปัจจัยเสี ยงด้านสภาพแวดล้อมที ส่งผลต่อสุขภาพ โดยให้ความส่าคัญกับการพัฒนาความรู้ในการดูแล สุขภาพ
การพัฒนา รูปแบบการออกก่าลังกายและโภชนาการที เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย การใช้มาตรการทางกฎหมาย
และภาษีในการควบคุมและส่งเสริมอาหารและผลิตภัณฑ์ที ส่งผลเสียต่อสุขภาพ การสร้างกลไกในการจัดท่า
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นโยบายสาธารณะที ต้องค่านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพที จะน่าไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมที เอ้ือต่อการมี
สุขภาพดี 
 ๒.๔.๔ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า ในช่วง ๕ ปีต่อจากนี้ไป ยังต้อง
ด่าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ งด้านการศึกษา และสาธารณสุข 
รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมอื น ๆ ต่อเนื องจากที ได้ผลักดันในช่วง แผนพัฒนาฯ ฉบับที  ๑๑ 
และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื องการเพิ มทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที สนับสนุนการเพิ มผลิตภาพ
แรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น ประเด็นการพัฒนาที ส่าคัญ มีดังนี้ 
 ๑) การสร้างโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที มีรายได้ต ่าสุด โดยจัดบริการ
ของรัฐที มีคุณภาพทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ให้กับผู้ที ด้อยโอกาสและผู้ที อาศัยในพ้ืนที ห่างไกล การจัดสรร
ที ดินท่ากินอย่างมีเงื อนไข เพื อป้องกันการเปลี ยนมือ ผู้ได้รับการจัดสรรที ดินให้แก่กลุ่มคนจนในภาคเกษตรที ไร้
ที ดินท่ากิน การพัฒนาทักษะของกลุ่มเป้าหมายให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ การพัฒนาระบบการ
ประกันภัยพืชผล การจัดตั้งธนาคารที ดิน และการพัฒนาองค์กรการเงินฐานราก เป็นต้น 
 ๒) การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ งการสนับสนุนในเรื องการสร้าง
อาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที เชื อมโยงการเพิ มผลิตภาพส่าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ ๔๐ รายไดต้ า่สุด 
ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน 
และวิสาหกิจเพื อสังคม การพัฒนาองค์กรการเงินฐานราก และการเข้าถึงเงินทุนเพื อสร้างอาชีพ และการ
สนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ ม 
ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นที และบูรณาการเพื อการลดความเหลื อมล้่า 
 ๓) การกระจายการจัดบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและทั วถึง ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ทั้งในด้านการศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐาน และการจัดสวัสดิการ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร
ให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม สร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งการปรับกฎหมาย กฎระเบียบ ให้เกิด
การแข่งขันที เป็นธรรม 
 ๔) การสร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็นพลังร่วมทางสังคมในการสนับสนุนการพัฒนาและพร้อมรับ 
ผลประโยชน์จากการพัฒนา โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ 
ฝึกอาชีพชุมชนเพื อยกระดับทักษะของคนในชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนจัดสวัสดิการและบริการในชุมชน และ 
ผลักดันกลไกการกระจายที ดินท่ากินและการบริหารจัดการที ดินของชุมชน เพื อแก้ไขปัญหาการไม่มีที ดินท่ากิน 
และที อยู่อาศัย รวมถึงการมีสิทธิในการบริหารจัดการทรัพยากรในพ้ืนที  
   ๒.๔.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต โดยการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ปัจจัยพื้นฐานและทุนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนการเพิ มศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิม และสร้าง
ฐานการผลิตและรายได้ใหม่ให้กับระบบเศรษฐกิจ และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าด้วยการใช้เทคโนโลยีวิจัยและ
พัฒนา เพื อสร้างนวัตกรรมการผลิตที เป็นมิตรต่อสิ งแวดล้อม สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้ง
ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ สร้างสังคมผู้ประกอบการที มีทักษะในการท่าธุรกิจทันต่อการเปลี ยนแปลง
ของเทคโนโลยี พัฒนาพื้นที ชายแดนที มีศักยภาพ และพ้ืนที เศรษฐกิจใหม่ เพื อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
และขับเคลื อนเศรษฐกิจเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในอนาคต 
   ๒.๔.๖ การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้านการ
เปลี ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพ้ืนที  รวมทั้งสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ เกษตร 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม ที เชื อมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Base) ในการ
สร้างมูลค่าเพิ มให้สินค้าเกษตร มีความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ งแวดล้อม
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ของประเทศ เน้นการพัฒนาระบบเกษตรกรรมที ยั งยืนและการขยายโอกาสในการเข้าถึงพ้ืนที ท่ากินของ
เกษตรกร ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะ
สหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพื อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด ลดการท่างานต ่าระดับ และสามารถใช้
เทคโนโลยีการผลิตในระดับที เหมาะสม รวมทั้งใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี ยง 
   ๒.๔.๗ การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมและการต่อยอดไปสู่ฐานการ
ผลิตและบริการ ให้โดยใช้เทคโนโลยีที เข้มข้นและนวัตกรรม วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมส่าหรับอนาคต 
ทั้งในด้านการเตรียมคน และโครงสร้างพ้ืนฐาน สร้างระบบกลไกและเครือข่ายที เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพใน
การเชื อมโยงความร่วมมือของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ 
   ๒.๔.๘ การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ อาทิ เศรษฐกิจ     
ดิจิทัลเศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม่ (Start Up) 
และวิสาหกิจเพื อสังคม รวมถึงการสร้างสังคมผู้ประกอบการ 
   ๒.๔.๙ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที ยวที มี
ศักยภาพให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต เน้นการปรับปรุงกฎหมายที เกี ยวข้อง เพื อให้เกิดความสมดุลและ
ยั งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที ยวที ค่านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ และ
ศักยภาพของพ้ืนที  รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ มในอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติและครบวงจรทั้งการผลิต
และธุรกิจที เกี ยวข้อง 
   ๒.๔.๑๐ สร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต เพื อเพิ มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ขยายฐานเศรษฐกิจให้กว้างขึ้น และต่อยอดห่วงโซ่การผลิตให้เข้มแข็งขึ้น โดยการ เชื อมโยงเครือข่ายการผลิต 
และน่าผลการวิจัย และการพัฒนาที เกี ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที หลากหลาย 
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ งการพัฒนาความเชื อมโยงด้านการคมนาคม
ขนส่งโลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, 
JDS และ BIMSTEC และภูมิภาคอาเซียนเพื ออ่านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ โดยพัฒนาความ
เชื อมโยงตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื อมโยงระหว่างกันในอาเซียนให้มีความต่อเนื องและเป็นโครงข่ายที 
สมบูรณ์ พัฒนารูปแบบและบริการการขนส่งและโลจิสติกส์ที มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล ปรับปรุง
กฎระเบียบการขนส่งคน และสินค้าที เกี ยวข้อง และพัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและบริการโลจิสติกส์ 
และเชื อมโยงการพัฒนา เศรษฐกิจตามแนวพ้ืนที ชายแดน เขตเศรษฐกิจชายแดนตลอดจนเชื อมโยงระบบการ
ผลิตกับพ้ืนที ตอนในของประเทศ 
   ๒.๔.๑๑ การสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพ
สิ งแวดล้อม เพื อสนับสนุนการเติบโตที เป็นมิตรกับสิ งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหา
วิกฤติสิ งแวดล้อม เพื อลดมลพิษที เกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที โปร่งใสเป็น
ธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที เป็นมิตรกับสิ งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อม
ในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รวมทั้งบริหารจัดการเพื อลดความเสี ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
   ๒.๔.๑๒ การฟ  ้ืนฟูพื้นฐานด้านความม่ันคงที เป็นปัจจัยส่าคัญต่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิด
และอุดมการณ์ บนพ้ืนฐานของการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการ
เตรียมการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส่าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศใน ระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า 
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   ๒.๔.๑๓ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการ
สร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย ในระบบการบริหารจัดการภาครัฐต้องให้ความส่าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนา
ธรรมาภิบาลในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านระบบการบริหารงานและบุคคลากร ในส่วนการบริหาร
จัดการภาครัฐ ให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วมมี
การกระจายอ่านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ น 
   ๒.๔.๑๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพื อขยายขีด
ความสามารถ และพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื อรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที เศรษฐกิจหลักและ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื อมโยงในอนุภูมิภาคและใน
อาเซียนอย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเชื อมโยงภายในประเทศที สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที ตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจต่าง ๆ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการก่ากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพ การด่าเนินการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค การ
พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื องเพื อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการในสาขา 
โลจิสติกส์ และหน่วยงานที มีศักยภาพไปท่าธุรกิจในต่างประเทศ 
   ๒.๔.๑๕ การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ โดยเร่งด่าเนินการในประเด็น     
ท้าทายได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ที 
สร้างรายได้ส่าหรับประชาชนในภาคการพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและพ้ืนฟูพ้ืนที บริเวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล และการบริหาร
จัดการพ้ืนที เศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั งยืน รวมทั้งการเพิ มประสิทธิภาพกลไกการ
ขับเคลื อนการพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
   ๒.๔.๑๖ การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนา
อย่างเต็มที  โดยในระยะเวลา ๕ ปี ต่อจากนี้ไป จะมุ่งเน้นการผลักดันให้ความเชื อมโยงด้านกฎระเบียบและใน
เชิงสถาบันมีความคืบหน้าและชัดเจนในระดับปฏิบัติการและในแต่ละจุดพ้ืนที เชื อมโยงระหว่างประเทศ รวมทั้ง
การผลักดันการลดการใช้มาตรการที ไม่ใช่มาตรการทางภาษีในการกีดกันการค้าการลงทุนระหว่างกัน ควบคู่ไป
กับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงกายภาพที ต้องเชื อมโยงเครือข่ายภายในประเทศ และต่อเชื อมกับประเทศ
เพื อนบ้านและการเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยเป็นประตูไปสู่ภาคตะวันตกและตะวันออกของภูมิภาค
เอเชีย ตลอดจนมุ่งเน้นการต่อยอดจากความเชื อมโยงเชิงกายภาพสู่การพัฒนาพ้ืนที เศรษฐกิจและชุมชนตาม
แนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ เพื อสนับสนุนการเพิ มขีดความสามารถในการแข่งขันและการกระจายความเจริญ
ในการพัฒนาชุมชนจังหวัดและเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ รวมถึงพ้ืนที เชื อมโยงอื นภายในประเทศ        
ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยต้องด่าเนินยุทธศาสตร์ในเชิงรุกในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนใน
ต่างประเทศทั้งในส่วนที จะท่าให้เกิดการเชื อมต่อห่วงโซ่มูลค่าในอาเซียนที จะเพิ มขีดความสามารถในการ
แข่งขันและเพื อขยายโอกาสด้านการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ งในกลุ่มประเทศ CLMV และอาเซียน
รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือของอาเซียนกับกลุ่มประเทศนอกกลุ่มอาเซียนรวมทั้ง
เพิ มบทบาทของไทยในเวทีโลก ด้วยการส่งเสริมบทบาทที สร้างสรรค์ของไทยในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ 
รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที ยั งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) 
   ๒.๔.๑๗ การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ  (Outward investment)       
โดยพัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถพัฒนาธุรกิจร่วมกับประเทศ
เพื อนบ้าน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการสนับสนุน
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การด่าเนินงานของสภาธุรกิจภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ และสนับสนุนแหล่งเงินทุนและแหล่งข้อมูล    
เชิงลึกเกี ยวกับฐานการผลิตในต่างประเทศ 
   ๒.๔.๑๘ การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้สามารถ
แข่งขันได้ ซึ งภาครัฐต้องเร่งปรับปรุงกฎระเบียบในการก่ากับดูแลภาคการเงินเพื อสนับสนุนความสามารถใน
การแข่งขันและการให้บริการต่อผู้บริโภคและภาคธุรกิจเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม รวมทั้งการ
ก่ากับดูแลที สามารถป้องกันความเสี ยงจากความเชื อมโยงทางการเงินและกระแสการเคลื อนย้ายของเงินทุนที 
จะมีรูปแบบที เปลี ยนแปลงไปและมีปริมาณธุรกรรมที มากขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็สนับสนุนการน่าเทคโนโลยี
ทางการเงินมาใช้อย่างเข้มข้น เพื อเพิ มประสิทธิภาพและการเข้าถึงการพัฒนาเครื องมือทางการเงินเพื อการ
ระดมทุนมาใช้ สนับสนุนการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ รวมทั้งต้องขยายการเข้าถึงบริการทางการเงิน เพื อให้
ภาคธุรกิจและประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการทางด้านการเงินได้อย่างทั วถึงในต้นทุนที เหมาะสม 
   ๒.๔.๑๙ การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ ประกอบด้วย การขยายฐานภาษี
การปรับระบบ การจัดท่าค่าของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การจัดทางบประมาณบูรณาการทั้งเชิง
ประเด็นพัฒนา และเชิงพ้ืนที  การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และกระจายอ่านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น ในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม และลดความซ้่าซ้อนของสิทธิประโยชน์ด้าน
สวัสดิการสังคม เพื อลดภาระการพึ งพารายได้จากรัฐบาล 
   ๒.๔.๒๐ การสร้างความยั่งยืนทางการคลังของระบบการคุ้มครองทางสังคม ได้แก่ 
ระบบการออม เพื อการเกษียณอายุ ระบบประกันสุขภาพ 
  ๒.๕ เป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที  ๑๒ ก่าหนดเป้าหมายในด้านต่าง ๆ ในช่วงเวลา ๕ ปี โดยค่านึงถึงการ
ด่าเนินการต่อยอดต่อไปแผนพัฒนาฯ ฉบับที  ๑๓, ๑๔ และ ๑๕ เพื อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี และในขณะเดียวกันแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จัดท่าเป้าหมายและตัวชี้วัดในรายละเอียดมากกว่าใน
แผนพัฒนา ฯ ฉบับที ผ่านมา เพื อให้ก่ากับและเชื อมโยงกับการก่าหนดเป้าหมายในแผนระดับรองและ
แผนปฏิบัติการต่าง ๆ ได้ชัดเจนขึ้น โดยการจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ต้องแสดงให้เห็นถึง
การเชื อมโยงจากเป้าหมายที เป็นผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์หลักๆ กับผลผลิตในระดับแผนงานและโครงการได้
โดยเฉพาะอย่างยิ งในแต่ละกลุ่ม บูรณาการของการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงความเชื อมโยงถึงตัวชี้วัดผลการ
ด่าเนินงานของภาครัฐ ทั้งนี้แผนพัฒนาฯ ฉบับที  ๑๒ ได้ตั้งเป้าหมายในมิติหลักๆ ประกอบด้วย (๑) คนไทยที มี
คุณลักษณะเป็นคนไทยที สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที ดีของสังคม มีความเป็น
พลเมืองตื นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท่าประโยชน์ต่อ
ส่วนร่วม มีสุขภาพกายและใจที ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที พอเพียง มีความเป็นไทย (๒) 
การลดความเหลื อมล้่าทางด้านรายได้และความยากจน การเข้าถึงบริการทางสังคมที มีคุณภาพอย่างทั วถึง กลุ่ม
ที มีรายได้ต ่าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพิ มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๔ (๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและ
แข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคม
ผู้ประกอบการ และมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที เข้มแข็ง  สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ รวมทั้งมีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที มี
มูลค่าเพิ มสูงขึ้น และเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี ยร้อยละ ๔ ต่อปีเพื อให้บรรลุ
เป้าหมายการเป็นประเทศที มีรายได้สูงภายในปี ๒๕๗๙ (๔) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ งแวดล้อมสามารถ
สนับสนุนการเติบโตที เป็นมิตรกับสิ งแวดล้อม มีความมั นคงอาหาร พลังงาน และน้่า โดยเพิ มพ้ืนที ป่าไม้ให้ได้
ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที ประเทศเพื อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในภาค
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พลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วน
ของขยะมูลฝอยที ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ มขึ้น และรักษาคุณภาพน้่าและคุณภาพอากาศ    
ในพ้ืนที วิกฤตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (๔) มีความมั นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี         
สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ มความเชื อมั นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์              
และความคิดในสังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลง ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก่าหนดบรรทัดฐานระหว่าง
ประเทศ เป็นต้นและ (๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อ่านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ งภาคเอกชนด่าเนินการแทนได้ดีกว่า
ลดลง เพิ มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ นมีอิสระขึ้น 
 เป้าหมายทั้ง ๖ กลุ่มหลักภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที  ๑๒ สะท้อนถึงเป้าหมายการขับเคลื อน
การพัฒนาตามวาระการพัฒนาที ยั งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และเป้าหมายในระยะ
ยาวภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที ต้องบรรลุภายในระยะเวลา ๒๐ ปี คือ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่าง 
มั นคงและยั งยืนบนฐานการพัฒนาที ยั งยืน สังคมไทยเป็นสังคมที เป็นธรรมมีความเหลื อมล้่าน้อย คนไทยเป็น 
มนุษย์ที สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที มีวินัย ตื นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที  
สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและท่าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็น       
พลเมือง ไทย พลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทที ส่าคัญในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจ
ตั้งอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมน่าดิจิทัล สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น มีความเป็นสังคม 
ประกอบการมีฐานการผลิตและบริการที มีคุณภาพและรูปแบบที โดดเด่นเป็นที ต้องการในตลาดโลก เป็นฐาน 
การผลิตและบริการที ส่าคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงิน ระบบโลจิสติกส์ บริการด้านสุขภาพ 
และท่องเที ยวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการ 
อัจฉริยะที เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที ใช้นวัตกรรม ทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาต่อยอด 
ฐานการผลิตและบริการที มีศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ ๆ เพื อน่าประเทศไทย 
ไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที มีความเป็นอัจฉริยะได้ในระยะยาว 
  ๒.๖ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาส าคัญ 
 ส่าหรับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที  ๑๒      
ถูกก่าหนดจากยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้านภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และก่าหนดเป็นแนวทางในรายละเอียดที 
แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องและการตอบสนองต่อเป้าหมายที ต้องบรรลุในระยะ ๕ ปี ที จะเป็นการวาง
พ้ืนฐานที สามารถสานต่อการพัฒนาในประเด็นส่าคัญของประเทศในระยะต่อไปที สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ให้เกิดความมั นคง มั งคั ง และยั งยืน โดยใช้หลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน่าทาง ทั้งนี้ภายใต้
ยุทธศาสตร์ทั้ง ๑๐ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที  ๑๒ ได้ก่าหนดแนวทางการพัฒนาครอบคลุมรายละเอียดที 
ตอบสนองต่อจุดเน้น ประเด็นหลักของการพัฒนาในระยะ ๕ ปี และมุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ต่อ ๆ ไป โดยจะต้องต่อยอดให้เกิดความต่อเนื องของการขับเคลื อนการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและการแก้ปัญหา
ส่าคัญที เป็นรากเหง้าของปัญหาต่าง ๆ และประเด็นปฏิรูปประเทศให้ลุล่วง รวมทั้งประเด็นร่วมที มีความ
เชื อมโยงกับหลากหลาย ประเด็นการพัฒนาที จะน่าไปสู่การพัฒนาที ยั งยืนต่อเนื องกันไปตลอด ๒๐ ปี  
 ยุทธศาสตร์ที ก่าหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที  ๑๒ มีจ่านวน ๑๐ ยุทธศาสตร์ซึ งมีรายละเอียด
มากกว่าในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ทั้งนี้ส่วนหนึ งเป็นเพราะภายใต้สถานการณ์ที มีการเปลี ยนแปลงอย่างต่อเนื อง
นั้นเป็นการยากในการที จะก่าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที ชัดเจนในแผนพัฒนา
ระยะยาว เช่นยุทธศาสตร์ชาติได้ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจ่าเป็นต้องมีการก่าหนดและปรับปรุงให้
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สอดคล้องกับเงื อนไขและปัจจัยแวดล้อมในช่วงเวลานั้น ๆ จึงจะสามารถน่าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้วยเหตุดังกล่าวยุทธศาสตร์ชาติจึงเป็นการก่าหนดกรอบที เป็นประเด็นหลักของการพัฒนาประเทศที ครอบคลุม
มิติต่าง ๆ ซึ งสะท้อนทั้งในเรื องการพัฒนาฐานการผลิตและบริการการพัฒนากลุ่มเป้าหมายและการพัฒนาใน
เรื องกลไกและกฎระเบียบ รวมทั้งการพัฒนาทุนมนุษย์ ภายใต้การก่าหนดและการยึดหลักการส่าคัญของการ
พัฒนา ดังนั้นยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที  ๑๒ จึงประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เป็นธรรมลดความเหลื อมล้่าในสังคม (๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั งยืน (๔) ยุทธศาสตร์การเติบโตที เป็นมิตรกับสิ งแวดล้อมเพื อการพัฒนาอย่างยั งยืน (๕) ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความมั นคงแห่งชาติเพื อการพัฒนาประเทศสู่ความมั งคั งและยั งยืน และ (๖) ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย และประกอบกับอีก ๔ 
ยุทธศาสตร์ที มุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์และกลไกสนับสนุนให้การด่าเนินยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้าน 
ให้สัมฤทธิ์ผล ประกอบด้วย (๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ (๘) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม (๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที เศรษฐกิจ
และ (๑๐) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื อการพัฒนา 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที  ๑๒ นับว่าเป็นจุดเปลี ยนที ส่าคัญอีกก้าวหนึ งส่าหรับการเชื อมต่อกับการ
แปลงแผนสู่การปฏิบัติ นั นคือ แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ได้ก่าหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที จะเชื อมต่อถึง
การปฏิบัติโดยได้ก่าหนดแผนงาน/โครงการกลุ่มส่าคัญๆ ที ต้องด่าเนินการในระดับแผนงานและโครงการส่าคัญ 
(Flagship Program) ในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ เพื อให้เกิดความชัดเจน 
ในการปฏิบัติโดยใช้กลไกแผนเฉพาะด้าน ยุทธศาสตร์กระทรวง แผนการพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัดและ 
กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติการประจ่าปีของหน่วยงานต่าง ๆ ในการขับเคลื อนตามแนวยุทธศาสตร์นั้น ๆ      
ให้บรรลุผล โดยจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการประเด็นการพัฒนาและเชิงพ้ืนที และมีการ
ก่าหนดตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลที เป็นระบบที สามารถสะท้อนถึงผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ของการ
พัฒนาได้อย่างแท้จริง ซึ งในช่วง ๕ ปีต่อจากนี้ระบบงบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดิน 
กฎระเบียบ เรื องวินัยการเงินการคลังภาครัฐ และระบบการติดตามและประเมินผลการด่าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องมีการเปลี ยนแปลงอย่างมากเพื อการรองรับความท้าทายในการพัฒนา ใน
ขณะเดียวกันแนวทางการพัฒนาซึ งเป็นรายละเอียดภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง ๑๐ ยุทธศาสตร์นั้นได้ก่าหนดให้
ครอบคลุมใน หลากหลายประเด็น และแนวทางการพัฒนาเฉพาะด้านซึ งหน่วยงานรับผิดชอบได้ก่าหนดไว้แล้ว
ภายใต้แผนเฉพาะด้านหรือก่าลังด่าเนินการ ทั้งนี้มีจุดประสงค์เพื อการบูรณาการประเด็นการพัฒนาและเพื อ
สนับสนุนให้เกิดการด่าเนินการอย่างต่อเนื องและเกิดการต่อยอดให้สามารถด่าเนินการได้สัมฤทธิ์ผล นอกจากนี้ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที  ๑๒ ก็ได้ก่าหนดประเด็นและแนวทางที สนับสนุนการขับเคลื อนประเด็นการปฏิรูปประเทศ
ที สภาปฏิรูปแห่งชาติและสภาขับเคลื อนการปฏิรูปได้เสนอ โดยมุ่งเน้นในเรื องที มีความชัดเจนและต้องเร่ง 
ด่าเนินการให้แล้วเสร็จในช่วง ๕ ปีต่อจากนี้ไป ซึ งนับว่าเป็นทั้งช่วงเวลาส่าคัญของการปฏิรูปประเทศและ 
วางรากฐานเพื อการพัฒนาในระยะยาวให้มีความมั นคง มั งคั ง และยั งยืน 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 ๓. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
  ๓.๑ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ส่งอ่าวไทย 
   ๑) วิสัยทัศน์ (Vision) “เมืองศูนย์กลางการเกษตร และพืชเศรษฐกิจของประเทศ ที 
เติบโตอย่างมั นคง บนพื้นฐานของชุมชนเข้มแข็ง และเมืองท่องเที ยวระดับนานาชาติที ยั งยืน” 
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   ๒) พันธกิจ (Mission) 
    ๒.๑) สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการการเกษตร สัตว์น้่าและพืชเศรษฐกิจ
(ยางพารา/ปาล์มน้่ามัน) ของกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพแบบครบวงจร 
    ๒.๒) พัฒนาระบบการท่องเที ยวให้เกิดมูลค่าเพิ มอย่างยั งยืน โดยการผสานเชื อมโยง
กับกลุ่มอันดามันและเอกลักษณ์ที โดดเด่นระดับโลก 
    ๒.๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการร่วมสร้างกลุ่มจังหวัดสู่เมืองสีเขียว 
ที มีระบบชุมชนเข้มแข็งบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๒.๔) เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคม และการขนส่ง
สินค้ารองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
   ๓) เป้าประสงค์รวม (Objectives) 
    ๓.๑) สร้างความมั นคง มั งคั ง แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการ และระบบเศรษฐกิจ
ของกลุ่มจังหวัดด้วยระบบการบริหารจัดการการเกษตร และพืชเศรษฐกิจ(ยางพารา/ปาล์มน้่ามัน) ที มี
ประสิทธิภาพ  
    ๓.๒) ยกระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยให้เป็นแหล่งผลิต แหล่งการค้า       
แหล่งเรียนรู้การพัฒนายางพาราและปาล์มน้่ามันของประเทศ 
    ๓.๓) พัฒนาการท่องเที ยวของกลุ่มจังหวัด สู่การท่องเที ยวนานาชาติที ยั งยืน  
    ๓.๔) สร้างและพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นพื้นที สีเขียวที ยั งยืน (Green Area) 
    ๓.๕) จัดระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางการคมนาคมและสาธารณูปโภค ให้มีศักยภาพ
ในการรองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดในทุก ๆ ด้าน  
   ๔) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที  ๑ การผลิต แปรรูปและการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจ
ยางพาราและปาล์มน้่ามันที มีคุณภาพแบบครบวงจร 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที  ๒ การท่องเที ยวนานาชาติที ยั งยืน 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที  ๓ พัฒนาการเกษตรที มีศักยภาพในพ้ืนที ให้มี ความเข้มแข็ง 
(ข้าว, ไม้ผล, ปศุสัตว์, ประมง)  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที  ๔ การพัฒนาสู่เมืองสีเขียว ชุมชนเข้มแข็ง มั นคง มั งคั ง   
อย่างยั งยืน 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที  ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการคมนาคม และการ   
โลจิสติกล์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
๑.การผลิต แปรรูป และการ 
บริหารจัดการพืชเศรษฐกิจ 
ยางพาราและปาล์มน้่ามันที่มี 
คุณภาพแบบครบวงจร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.การท่องเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน 

๑.๑ เป็นศูนย์กลางการเกษตร 
พืชเศรษฐกิจยางพารา และ ปาล์ม
น้่ามันของประเทศ ที่มี 
ศักยภาพทางการผลิต การพัฒนา 
เพ่ือการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
ระดับโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๑ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ 
หลากหลาย เติบโตบนฐาน 
การอนุรักษ์ เป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ 

๑.๑.๑ พัฒนาเกษตรกรให้มี 
ศักยภาพด้านการผลิต การแปร 
รูปและการตลาด 
๑.๑.๒ พัฒนาระบบการเกษตร 
ของกลุ่มจังหวัดให้เติบโต 
อย่างมั่นคงสมดุลบนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และการ 
รักษาสิ่งแวดล้อม 
๑.๑.๓ เสริมความรู้เติมศักยภาพ 
ทางการบริหารจัดการผลผลิตแก่ 
เกษตรกรผู้ประกอบการยางพารา 
และปาล์มน้่ามัน เน้นการลด 
ต้นทุนด้วยภูมิปัญญา และ 
มาตรฐานสากล 
๑.๑.๔ การพัฒนาด้านการตลาด 
ภายในประเทศและเพ่ิมขีด 
ความสามารถเพ่ือการส่งออก 
๑.๑.๕ ส่งเสริมการรวมกลุ่มของ 
เกษตรกรเป็นชุมชน การเกษตรที่ 
เข้มแข็งมีพลังทางการผลิต ทาง 
การค้า 
๒.๑.๑ ส่งเสริมการพัฒนาระบบ 
การประชาสัมพันธ์ การตลาด 
๒.๑.๒ การจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น       
อัตลักษณ์ระดับประเทศ 
ระดับภูมิภาค และระดับโลก 
๒.๑.๓ จัดระบบเส้นทางการ 
ท่องเที่ยว เสริมระบบโครงสร้าง 
พ้ืนฐานเชื อมโยงการท่องเที่ยวกับ 
พ้ืนที่ตอนบน และฝั่งอันดามัน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. พัฒนาการเกษตรที มีศักยภาพ 
ในพ้ืนที ให้มีความเข้มแข็ง(ข้าว,ไม้ 
ผล,ปศุสัตว์,ประมง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.๑ เพิ มปริมาณและคุณภาพ 
ผลผลิตให้เพียงพอต่อการบริโภค
และการส่งออก 

๒.๑.๔ การจัดระบบการบริการ 
นักท่องเที ยวที มีคุณภาพ เน้นการ 
ดูแลทั วถึง สร้างการท่องเที ยว แบบ
อุ่นใจปลอดภัย ประทับใจ และมา
เที ยวซ้่า 
๒.๑.๕ พัฒนาบุคลากรให้มี 
ศักยภาพ/คุณภาพและเพียงพอ    
ต่อการรองรับการพัฒนาทางด้าน 
การท่องเที ยว การโรงแรม และการ
บริการ ของกลุ่มจังหวัด 
๓.๑.๑ พัฒนาบุคลากรให้มี 
ศักยภาพ/คุณภาพและเพียงพอ    
ต่อการรองรับการพัฒนาทางด้าน 
การเกษตร ประมงและปศุสัตว์    
ของกลุ่มจังหวัด 
๓.๑.๒ เสริมความรู้ เติมศักยภาพ 
ทางการบริหารจัดการผลผลิตแก่ 
เกษตรกร ผู้ประกอบการเกษตร 
เน้นการลดต้นทุนด้วยภูมิปัญญา 
และมาตรฐานสากล 
๓.๑.๓ สร้างช่องทางการตลาด และ
ศูนย์กลางการผลิต แปรรูป การค้า 
การส่งออกไม้ผล ผลผลิต สัตว์น้่า 
ปศุสัตว์ มาตรฐานการค้า ระดับ
สากล 
๓.๑.๔ ส่งเสริมการรวมกลุ่มของ 
เกษตรกรเป็นชุมชน การเกษตรที  
เข้มแข็ง มีพลังทางการผลิต ทาง 
การค้า 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
๔. การพัฒนาสู่เมืองสีเขียว ชุมชน 
เข้มแข็ง มั่นคง มั่งค่ัง อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ทางการคมนาคม และการ 
โลจิสติกส์ 

๔.๑ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ระบบการจัดการชุมชนมีความ 
เข้มแข็งบนฐานปรัชญา 
ความพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๑ โครงสร้างการคมนาคม 
และโลจิสติกส์ของกลุ่ม 
จังหวัดเอ้ือต่อการท่องเที่ยว 
และการเกษตร 

๔.๑.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาค 
ส่วนร่วมสร้างแกนน าการเปลี่ยนแปลงใน 
ชุมชนเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ในชุมชน 
๔.๑.๒ สร้างชุมชนต้นแบบระบบบริหาร 
จัดการชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนน่าอยู่ ด้วย 
หลักการของปัญญาแห่งปรัชญาความ 
พอเพียง ผ่านการสร้างแหล่งเรียนรู้การ 
พัฒนา 
๔.๑.๓ ส่งเสริมการธ ารงรักษาไว้ซึ่ง 
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และ 
ภูมิปัญญาของชุมชนให้อยู่คู่กับกลุ่ม จังหวัด 
๔.๑.๔ ยกระดับการเรียนรู้ในชุมชน 
เสริมสร้างองค์ความรู้ขยายฐานการศึกษา 
การเรียนรู้ สู่การเป็นการเป็นกลุ่มจังหวัด 
อุดมปัญญา 
๔.๑.๕ สร้างผู้น าชุมชนที่มีคุณธรรมและ 
ศักยภาพในการน าชุมชนด้วยหลัก         
ธรรมาภิบาลสู่ชุมชนวิถีประชาธิปไตย  
เข้มแข็ง  
๕.๑.๑ พัฒนาปรับปรุงการคมนาคมการ 
ขนส่งทางน้่า ทางบก ทางอากาศ ทางราง 
ให้มีการเชื อมต่ออย่างเป็นระบบ ประสาน 
กับการพัฒนาของประเทศ 
๕.๑.๒ ส่งเสริมท้องถิ นร่วมเชื อมต่อระบบ 
การคมนาคมและการโลจิสติกส์สู่ชุมชน 
๕.๑.๓ วางระบบโครงสร้างพื้นฐานการ 
คมนาคมโลจิสติกส์ 
๕.๑.๔ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ/ 
คุณภาพและเพียงพอต่อการรองรับการ 
พัฒนาทางโลจิสติกส์ 
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  ๓.๒ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ/เป้าประสงค์รวม 
และการจัดล่าดับความส่าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 
 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนได้น่านโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ ยุทธศาสตร์การพัฒนารายสาขา และ 
แผนพัฒนาพื้นที พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนใต้ ดัชนีการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนและความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที มาเป็นกรอบในการจัดท่ายุทธศาสตร์ การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ทั้งนี้โดย มุ่งเน้น
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนสร้างความร่วมมือในการขับเคลื อนเพื อให้เกิดความร่วมมือตามศักยภาพ ของ
กลุ่มจังหวัด และกระจายความเจริญเติบโตระหว่างจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื อเพิ มขีดความสามารถในการ 
แข่งขัน และน่าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน และสร้างรายได้ให้กับกลุ่มจังหวัด โดยก่าหนด
วิสัยทัศน : “ประตูการคา้ชายแดน การท่องเที ยว สู่อาเซียน” 
 ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ซึ งมีจังหวัดสงขลา เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การศึกษา             
การคมนาคม การบริการ และการท่องเที ยว มีจังหวัดในกลุ่มเป็นเครือข่ายที จะสนับสนุน และเชื อมโยงในเรื อง     
ดังกล่าวโดยก่าหนดให้กลุ่มจังหวัดเป็นประตูการค้า การลงทุน การท่องเที ยว โดยมีเป้าหมายจะเป็นทางผ่าน 
หรือทางเข้าร่วมทั้งเป็นศูนย์รวมในแหล่งความรู้ วิธีการที จะช่วยในเรื องการค้า การลงทุนที ส่าคัญกับกลุ่ม
จังหวัดในภูมิภาคและประเทศในกลุ่มอาเซียน เนื องจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมีด่านชายแดนถึง ๙ ด่าน   
ปี ๒๕๕๖ มีมูลค่าส่งออกประมาณ ๒๘๗,๙๘๙ ล้านบาทต่อปี กว่าร้อยละ ๙๐ เป็นมูลค่าผ่านแดนด่านสะเดา 
และดา่นปาดังเบซาร์ และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร ปี ๒๕๕๕ จ่านวน ๖๘,๕๖๘ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๒๘.๐๒ ผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมดเป็นต้น ประกอบกับกลุ่มจังหวัดมีแหล่งท่องเที ยวที เป็นธรรมชาติ
และวัฒนธรรมที เป็นเอกลักษเฉพาะท้องถิ นเป็นจ่านวนมาก จึงได้ปรับวิสัยทัศนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
จากเดิม “ศูนย์กลางการพัฒนายางพารา ฮาลาล และการท่องเที ยวสู่อาเซียน” เป็น “ประตูการค้าชายแดน              
การทอ่งเที ยว สู่อาเซียน” 
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด และค ่าเป ้าหมาย 

เป้าประสงค์รวม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย  
รวม ๔ ป ี 

ข ้อมูลค ่าฐาน เป้าหมายรายปี 
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

๑. ผลิตภัณฑ ์มวล 
รวมของกลุ่ม 
จังหวัดภาคใต้ 
ชายแดน (GRP) 
มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

อัตราขยายตัวมูลค ่า 
ผลิตภ ัณฑ ์กลุ่มจังหวัด 
เพ่ิมข้ึน ๑๐ % 

๒.๑๗ % 
(ค ่าเฉลี่ย ป ี ๒๕๕๑- 
๒๕๕๔) 

๒.๕% ๕% ๗.๕% ๑๐% 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 การขับเคลื อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนให้เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ 
วิธีการที  ก.น.จ. ก่าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จึงได้ก่าหนด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ๔ ยุทธศาสตร์ โดยเรียงตามล่าดับความส่าคัญดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที  ๑: พัฒนาการเพิ มประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสร้าง
มูลคา่เพิ มสินค้ายางพาราและการตลาดอย่างเป็นระบบครบวงจร 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที  ๒: ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที  ๓: ส่งเสริมและพัฒนา การค้าการลงทุน และระบบโลจิสติกส์ รองรับ
ประชาคมอาเซียน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที  ๔:  พัฒนาสินคา้และบริการฮาลาลให้มีมูลค่าเพิ ม และสอดคล้องกับ
ความตอ้งการของตลาด 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที  ๑: พัฒนาการเพิ มประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ มสินค้ายางพารา
และการตลาดอย่างเป็นระบบครบวงจร 

เป ้าประสงค ์รวม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
รวม ๔ ป ี 

ข ้อมูลค ่าฐาน เป้าหมายรายปี 
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

ผลผลิตยางพารา 
และผลิตภัณฑ์ 
ยางมีม ูลค่าเพ่ิมขึ้น 

๑.ผลผลิตยางพารา 
เพ่ิมข้ึน ๑๐ กก./ไร่ 

๒๘๔ กก./ไร่/ปี  
(ปี ๕๕) 

๒ ๔ ๗ ๑๐ 

 ๒. ปริมาณการแปรรูป 
ยางพาราเป็นผลิตภัณ
ฑ์ ขั้นตอนของสถาบัน 
เกษตรกรเพ่ิมขึ้นร้อย 
ละ ๑๐ 

ก าลังการผลิต 
จ านวน 
๔๙,๗๔๖ ต้น/ปี  
(ปี ๕๒- ๕๔) 

๒.๕% ๕% ๗.๕% ๑๐% 

 
 กลยุทธ์ 
 จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านยางพาราไดจ้ัดล่าดับความส่าคัญของกลยุทธ์ ดังนี้ 
 ๑. ส่งเสริมผลิตต้นตอพ้ืนเมือง แปลงจ่าหน่ายพันธุมาตรฐานการบริหารจัดการ และเพิ ม
ความรู้ แก่เกษตรกรหรือผู้ประกอบการเพื อเพิ มผลผลิต 
 ๒. เพิ มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร กลุ่มเครือขา่ยผู้ประกอบการทุก
ระดับของยางและผลิตภัณฑ์ยางให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ๓. ส่งเสริมและพัฒนาการปรับเปลี ยนกระบวนการผลิต การแปรรูปยาง/ไม้ยางพาราและ
ผลิตภัณฑ์ยางให้ได้มาตรฐานและส่งเสริมช่องทางการตลาด 
 ๔. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและเผยแพร่องคค์วามรู้ในการเพิ มมูลค่า
ยางและผลิตภัณฑ์ยาง  
 ๕. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งทรัพยากร เพื อสนับสนุนการเพิ มมูลค่ายาง
และผลิตภัณฑ์ยางและจัดตั้งเมืองยาง (Rubber City) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที  ๒ : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
เป ้าประสงค ์ 

รวม 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 

รวม ๔ ป ี 
ข ้อมูลค ่าฐาน เป้าหมายรายปี 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

รายได้จากการ 
ท่องเที่ยวของ 
กลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึ้น 

๑.รายได้การท่องเที่ยว 
๑๐ % 

๔๘,๕๘๖ ล้านบาท  
(ปี ๕๖) 

๒.๕% ๔% ๗.๕% ๑๐% 

 ๒.จ่านวนแหล่ง
ท่องเที ยวที ได้รับการ
พัฒนาให้เป็น ภูมิอัต
ลักษณ์ของกลุ่ม 
จังหวัด เพิ มข้ึน ๔๐ 
แหล่ง 

แหล่งท่องเที ยว ได้รับ
การพัฒนา จ่านวน 
๒๐ แหล่ง (ปี ๕๗) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ 

 
 กลยุทธ์ 
 จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านการท่องเที ยว ได้จัดล่าดับความส่าคัญของกลยุทธ์ ดังนี้ 
 ๑. พัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที ยวอย่างเป็นระบบ และเป็นมิตรกับสิ งแวดล้อม 
 ๒. พัฒนาระบบตลาดและประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที ยวในพ้ืนที  
 ๓. พัฒนาแหล่งท่องเที ยว สินคา้ และบริการให้เป็นภูมิอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด 
 ๔. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที ยวชายแดนเชิงวัฒนธรรม 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที  ๓ : ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และระบบโลจิสติกส์ รองรับประชาคม 
อาเซียน 

เป ้าประสงค ์ 
รวม 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
รวม ๔ ป ี 

ข ้อมูลค ่าฐาน เป้าหมายรายปี 
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

๑.โครงสร้างพื้นฐาน 
ทางเศรษฐกิจระบบโล 
จิสติกส์ ได้รับการ 
ปรับปรุง และพัฒนา 
อย่างเป็นระบบ 

๑.อัตราการขยายตัว 
มูลค่าการค้าผ่านด่าน 
ศุลกากรชายแดน 
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๔๐ 

มูลค ่าการค ้าผ ่านด ่าน 
ศุลกากรชายแดน 
๕๐๑,๒๗๘ ล ้านบาท 
(ป ี ๕๖) 

๑๐ % ๒๐ % ๓๐ % ๔๐ % 

๒.ทรัพยากรมนุษย ์ 
ไดร้ับการพัฒนาและ 
เพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข ่งขันเพ่ือเข ้า 
สู ่ประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน 

๒. สามารถลดอัตรา 
การว ่างงานของผู ้ไม ่มี 
งานท า ร ้อยละ ๔๐ 
คนว ่างงาน ๓๐,๔๘๐ 
คน (ป ี ๕๔) 

คนว ่างงาน ๓๐,๔๘๐ 
คน (ป ี ๕๔) 

๒๐ % ๓๐ % ๔๐ % ๕๐ % 
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กลยุทธ์ 
 จากการวิเคราะห์ปัญหาด่านฮาลาลไดจ้ัดล่าดับความส่าคัญของกลยุทธ์ ดังนี้ 
 ๑. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื อรองรับและสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจฮาลาลอย่างเป็น
ระบบ 
 ๒. ส่งเสริมพัฒนาเชื อมโยงเพื อยกระดับและปรับปรุงทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพของวัตถุดิบ
เพื อรองรับการขยายตัวด้านฮาลาล 
 ๓. ส่งเสริมพัฒนาสินค้าและบริการเชื อมโยงเพื อยกระดับและปรับปรุงทั้งเชิงปริมาณ และ
คุณภาพของวัตถุดิบเพื อสร้างมูลค่าเพิ ม 
 ๔. ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและผู้ประกอบการในการขับเคลื อนยุทธศาสตร์
ฮาลาล  
 ๕. เพิ มช่องทางการจ่าหน่ายและการกระจายสินค้าฮาลาลสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
  ๓.๓ แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี 
   ๓.๓ .๑  จุ ดยื นและต่ าแหน่ งการ พัฒนาของจั งหวั ด  ( strategic positioning) 
ประกอบด้วย ๕ จุดยืน ดังต่อไปนี้ 
 ๑) การพัฒนาจังหวัดเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารสด อาหารแช่แข็ง อาหารแปรรูป ทั้ง ใน 
รูปแบบการค้าในประเทศ การค้าต่างประเทศ และการค้าบนระบบดิจิทัล มีความเติบโตอย่างมั นคงของ 
อุตสาหกรรมการเกษตร ๔ ด้าน คืออุตสาหกรรมพืชพลังงาน อุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมปศุสัตว์      
และ อุตสาหกรรมยางพารา 
 ๒) การพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งโรงงานแปรรูปอาหารสุขภาพ และอาหารฮาลาล ที มีคุณภาพ 
มาตรฐานการส่งออก และเป็นมิตรกับสิ งแวดล้อม 
 ๓) การพัฒนาให้เป็นเมืองการค้าส่ง ค้าปลีกและการบริการของจังหวัดชายแดนภาคใต้        
ที เชื อมโยงการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับอาเซียนตอนใต้ และเป็นเมืองที มีความทันสมัยรองรับสังคมดิจิทัล 
เป็นจุดเชื อมโยงจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ๔) การพัฒนาปัตตานีให้เป็นสังคมแห่งความหลากหลายของวัฒนธรรมมุสลิม  พุทธและ 
วัฒนธรรมจีน ประชาชนในจังหวัดปัตตานีมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นอยู่ที ดี 
 ๕) การพัฒนาหมู่บ้านให้มีศักยภาพในการจัดการพ้ืนที ให้มีความสงบเรียบร้อย พัฒนาคุณภาพ 
คน สร้างวินัยประชาชนและปรับภูมิทัศน์สร้างเมืองให้สะอาด 
   ๓.๓.๒ วิสัยทัศน์จังหวัดปัตตานี (Vision) 
 “เมืองเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพของประเทศเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
ที สันติสุข” 
 ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
 การก่าหนดจุดหมายปลายทาง (Ends) ในการพัฒนาจังหวัดปัตตานี แบบบูรณาการที ให้
ความส่าคัญกับการน่าความหลากหลายทางด้านวิถีชีวิต จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ความเชื อ วิธีคิดและ
มุมมองต่าง ๆ ที สามารถเชื อมโยงหลากมิติที เกี ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ งแวดล้อมในเขตพ้ืนที 
จังหวัดปัตตานี ให้เห็นเป็นภาพรวม (Holistic) ของการพัฒนาที มุ่งเน้นความสมดุล ระหว่างความพอเพียงกับ
ความสามารถ ในการพัฒนาให้ก้าวทันโลกยุคใหม่โดยวางสถานะ (Positioning) ของจังหวัดปัตตานีให้เป็น
แหล่งผลิตผลการเกษตร และผลิตภัณฑ์ฮาลาลที มีคุณภาพบนพ้ืนฐานการด่ารงชีวิตในสังคมอย่างมั นคงของ
ประชาชน 
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 เมืองเกษตรอุตสาหกรรม หมายถึง ความส่าเร็จของการพัฒนาจังหวัดเป็นศูนย์กลางการค้า
อาหารสด อาหารแช่แข็ง อาหารแปรรูป ทั้งในรูปแบบการค้าในประเทศ การค้าต่างประเทศ และการค้าบน
ระบบดิจิทัล มีความเติบโตอย่างมั นคงของอุตสาหกรรมการเกษตร ๔ ด้าน คืออุตสาหกรรมพืชพลังงาน 
อุตสาหกรรม ประมง อุตสาหกรรมปศุสัตว์ และอุตสาหกรรมยางพารา เป็นเมืองแห่งโรงงานแปรรูปอาหาร
สุขภาพ และอาหารฮาลาล ที มีคุณภาพ มาตรฐานการส่งออก เป็นมิตรกับสิ งแวดล้อม ที เชื อมโยงกับนานาชาติ 
มีความเข้มแข็งทางการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ทั้งในระดับครัวเรือน แปลงย่อย 
แปลงใหญ่ และวิสาหกิจชุมชน และความพร้อมสมบูรณ์ของคุณภาพของแรงงาน ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
และผู้ประกอบการใหม่ในเกษตรอุตสาหกรรม มีความพร้อมในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจจังหวัดให้มีศักยภาพที  
แข่งขันได ้
 ผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพของประเทศ หมายถึง เมืองที มีความมุ่งมั นในการน่าปรัชญา 
วิถีปฏิบัติ ของศาสนาอิสลามในส่วนของฮาลาลมาใช้เป็นธงน่า  (Flagship) ในการพัฒนาที มุ่งไปสู่ความ
เจริญรุ่งเรือง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ งแวดล้อมที ตั้งอยู่บนรากฐานของลักษณะภูมิสังคมแบบพหุวัตถุ
วัฒนธรรมอย่างยั งยืน โดยการน่าหลักคิดในการผลิตและด่าเนินวิสาหกิจที สะอาดปราศจากสิ งสกปรกปฏิกูล
หรือสิ งอื นใด ซึ งเป็นที รังเกียจโดยบัญญัติของศาสนาอิสลาม รวมทั้ งของศาสนาอื นที มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
อาทิ อาหารเจ ของคนเชื้อสายจีนในปัตตานี มาเป็นกรอบอ้างอิงในการพัฒนาที ให้ความส่าคัญกับการผลิต   
เพื อการบริโภคในชุมชนท้องถิ นของตนอย่างพอเพียง และการผลิตเชิงพาณิชย์ที ก่าหนดให้สินค้าและบริการ
ของฮาลาล เป็นผลผลิตหลัก (Major Product) ในการเจาะตลาดเก่าและสร้างตลาดใหม่ที เป็นกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ (Niche Market) โดยมีเป้าหมายเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ฮาลาล ซึ งผลิตภัณฑ์ฮาลาล ประกอบด้วย อาหาร
ฮาลาล ผลิตภัณฑ์ฮาลาล แฟชั นมุสลิม เครื องแต่งกาย เครื องประดับสตรี และบริการฮาลาล เพื อไปสู่การเป็น
แหล่งผลิตภัณฑ์ฮาลาลที มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล เป็นผลิตภัณฑ์ตราสัญลักษณ์ของจังหวัด ที สร้างงาน 
สร้างรายได้แก่จังหวัด 
 เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่สันติสุข หมายถึง ปัตตานีเป็นสังคมแห่งความหลากหลายของ
วัฒนธรรม มุสลิม พุทธ และวัฒนธรรมจีน ประชาชนในจังหวัดปัตตานี มีความเป็นอยู่ที ดี มีความมั นคงในที อยู่
อาศัย สุขภาพดี มีอาชีพมั นคงและรายได้ที เพียงพอต่อการด่ารงชีวิต รวมทั้งสภาพครอบครัวที อบอุ่น  เยาวชน
ประชาชนมีคุณภาพ มีความตื นรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื อง ก้าวทันความเปลี ยนแปลงอย่างเท่าทัน และคงไว้
ซึ งอัตลักษณ์ที ดีงามของปัตตานี เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองแห่งการศึกษา เมืองที มีศักยภาพทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาชนมีทักษะสากล (ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) และพร้อมสู่สังคม
ดิจิทัล 
 ระบบบริการของรัฐทุกระดับมีคุณภาพ ธรรมาภิบาลโดดเด่นในการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และการพัฒนาโดยใช้พ้ืนที เป็นฐานอย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาให้เกิดความยั งยืน ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน และสามารถแสดงออกถึงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของตนเองได้อย่างเสรี     
มีความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ในการจัดการตนเองให้มีความปลอดภัย สงบเรียบร้อย และมีความมั นคงในพ้ืนที  
ประชาชนอยู่อย่างเข้าใจซึ งกันและกัน และภาคภูมิใจในพ้ืนที  มีความเป็นพลเมืองปัตตานี พลเมืองประเทศ    
ที เข้มแข็ง ภัยคุกคามต่อจังหวัดในทุกประเภทได้รับการจัดการ ให้ลดลงในทั วทุกพ้ืนที  อย่างเป็นระบบ           
มีประสิทธิภาพ และยั งยืน มีความเข้มแข็งของศาสนา ประชาชนมีหลักยึดและวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทาง
ศาสนา และความหลากหลายประเพณี และวัฒนธรรมมุสลิม พุทธ และจีน และความมีประสิทธิภาพในการ   
บูรณาการ ภารกิจความมั นคงในทุกระดับด้วยคุณภาพของบุคลากรและระบบงานที ทันสมัย ได้ รับการยอมรับ
เชื อมั น ไว้วางใจจากประชาชน  
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   ๓.๓.๓ เป้าประสงค์รวมของยุทธศาสตร์ (Ultimate Goal) 
 เป้าประสงค์รวมของยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๒ เป้าประสงค์รวม ที่ส าคัญคือ 
ด้านเศรษฐกิจและด้านความมั่นคงสันติสุข และมีตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 

เป้าหมายรวม ตัวชี้วัด ผลงาน 
ที่ผ่าน
มา 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ.
๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ตัวชี้วัด 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

เศรษฐกิจ
จังหวัดปัตตานี
เติบโตอย่าง
ต่อเนื องมีความ
มั นคง มั งคั งทาง
เศรษฐกิจ  

ร้อยละที เพิ มขึ้น
ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด 

-๒.๐๗ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ สนง.คลัง
จังหวัด
ปัตตาน ี

รายได้ต่อหัวของ
ประชากรเฉลี ย
ต่อหัวต่อปี  

๒.๗๗ ๒.๘๐ ๓.๐๐ ๓.๒๐ ๓.๕๐ ๓.๕ ๓.๑๓ สนง.คลัง
จังหวัด
ปัตตาน ี

ปัตตานีมีความ
สันติสุขเพิ มมาก
ขึ้น ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
และมีความ
มั นคงมากข้ึน
อย่างต่อเนื อง 

ร้อยละของ
เหตุการณ์ความ
ไม่สงบที ลดลง 
 

๑๕.๒๖ ๒๕ ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๓๕ ที ท่าการ
ปกครอง
จังหวัด
ปัตตาน ี

ร้อยละของ
ประชากรที อยู่ใต้
เส้นความยากจน
ลดลง 

๓๙.๑๕ ๓๕ ๓๓ ๓๐ ๒๘ ๒๖ ๓๐ สนง.
พัฒนา
ชุมชน
จังหวัด
ปัตตาน ี

 
๓.๓.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 

 ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
 ๑. การสร้างเสริมเศรษฐกิจที เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้า  
การบริการ และการท่องเที ยว 
 ๒. การพัฒนาสังคม ชุมชนที น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั งยืน 
 ๓. การเสริมสร้างความมั นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื อมโยงเมืองสู่นานาชาติ 
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ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ 
“การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ 

และการท่องเที่ยว  
 ๑. เป้าหมาย 
 ๑) ผลผลิตทางการเกษตรเพิ มข้ึนทั้งปริมาณและคุณภาพมีศักยภาพทางการตลาด 
 ๒) ผลิตภัณฑ์ฮาลาลมีคุณภาพ มีคุณค่า และมีมูลค่าเพิ มข้ึนอย่างต่อเนื อง 
 ๓) เกษตรอุตสาหกรรม การค้า การบริการ และการท่องเที ยวสร้างรายได้ สร้างงาน และสร้าง
โอกาส แก่ชุมชน ประชากร 
 ๒. ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

ตัวชี้วัด ผลงานที่
ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย(พ.ศ.) พ.ศ.
๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑) ร้อยละที เพิ มขึ้นของมวล
รวมภาคเกษตร 

-๔.๙๐ 
 

๐.๑๕ 
 

๐.๑๕ 
 

๐.๑๕ 
 

๐.๑๕ 
 

๐.๑๕ 
 

๐.๑๕ 
 

สนง.เกษตร 
และสหกรณ ์
จังหวัด
ปัตตาน ี

๒) ร้อยละที เพิ มขึ้นของ
จ่านวนแปลง/ฟาร์มที ได้รับการ
รับรองมาตรฐานการผลิตที ดี
และเหมาะสม (GAP)  
- พืช 
- ประมง 

 
 
 
 

-๕๐ 
๑๘ 

 
 
 
 

๒๐ 
๕ 

 
 
 
 

๒๐ 
๕ 

 
 
 
 

๒๐ 
๕ 

 
 
 
 

๒๐ 
๕ 

 
 
 
 

๒๐ 
๕ 

 
 
 
 

๒๐ 
๕ 

สนง.เกษตร 
และสหกรณ์ 
จังหวัด
ปัตตาน ี

๓) ร้อยละที เพิ มขึ้นของมูลค่า
การจ่าหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาลาล 

-๑.๘๑ ๐.๑๕ ๐.๒๕ ๐.๕ ๑ ๑.๕ ๐.๖๘ สนง.พาณิชย ์
จังหวัด
ปัตตาน ี

๔) ร้อยละที เพิ มขึ้นของการ
สร้างงานอาชีพแก่ประชาชนจาก
เกษตรอุตสาหกรรมในระบบ
ประกันสังคม (อุตสาหกรรมพืช
พลังงาน,อุตสาหกรรมปศุสัตว์,
อุตสาหกรรมยางพารา) 

๔ 
(+๒) 

๖ ๘ ๑๐ ๑๒ ๑๔ ๑๐ สนง.
อุตสาหกรรม 
จังหวัด
ปัตตาน ี

๕) ร้อยละที เพิ มขึ้นของรายได้
จากการท่องเที ยว 

๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ สนง.ท่องเที ยว
และกีฬา
จังหวัด
ปัตตาน ี

  
 ๓. กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพัฒนาของประเด็นยุทธศาสตร์ สามารถจัดล่าดับความส่าคัญของ
กลยุทธ์ และก่าหนดกลยุทธ์ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังนี้ 
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  ๓.๑ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและองค์ความรู้ในระบบการผลิตทางการเกษตร
ให้สอดคล้องกับภูมิสังคมและการแข่งขันได้ 
  ๓.๒ ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจ และผลผลิตทางการเกษตรสมัยใหม่ป้อนสู่
เกษตรอุตสาหกรรมที แข่งขันได้  

   ๓.๓ พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร (ต้นทาง) 
   ๓.๔ พัฒนาคุณภาพแรงงานและระบบบริการแรงงานเพื อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ     
ของจังหวัด  
     ๓.๕ พัฒนาผู้ประกอบการรายเดิม และสร้างผู้ประกอบการรายใหม่และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม สู่เมืองเกษตรอุตสาหกรรมและการค้า การบริการ 
       ๓.๖ สร้างบรรยากาศเมืองการค้าชายแดนใต้ สร้างกลไกในการสื อสารและประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์และความเชื อมั นแก่นักลงทุน คู่ค้าและนักท่องเที ยว 
    ๓.๗ พัฒนามาตรฐาน ระเบียบ กฎเกณฑ์ ที เอ้ือต่อการพัฒนาระบบตลาด และเสริมสร้าง
ตลาดดิจิทัล สร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ฮาลาลพรีเมี ยมปัตตานีรุกตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
        ๓.๘ พัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที ยวเชิงนิเวศน์ วัฒนธรรมของจังหวัด      
เพื อรองรับและเชื อมโยงการท่องเที ยวชายแดนใต้และภูมิภาคอาเซียนตอนใต้  
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ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ 
“การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน  

 ๑. เป้าหมาย 
 ๑) ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์เพิ มข้ึน ปัญหาด้านสิ งแวดล้อมลดลง 

 ๒) ชุมชน/หมู่บ้านเข้มแข็ง ท้องถิ นน่าอยู่ ประชาชนมีส่วนร่วม 
 ๓) ประชาชนมีคุณภาพ สุขภาพดี มีความมั นคงในชีวิตเพิ มข้ึน 

 ๒. ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 
ตัวชี้วัด ผลงาน 

ที่ผ่านมา 
ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) พ.ศ.๒๕๖๑-

๒๕๖๕ 
ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑) จ่านวนของหมู่บ้าน
ชุมชนที เพิ มขึ้นที มีการ
บริหารจัดการและใช้
ประโยชน์ดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อม 

๓๓ ๓๕ ๓๗ ๓๙ ๔๑ ๔๒ ๓๘.๘ สนง.
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ 
สิ งแวดล้อม 

จังหวัด
ปัตตาน ี

๒) ร้อยละที เพิ มขึ้นของ
พื้นที ป่าไม้ 

๙ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ สนง.
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ 
สิ งแวดล้อม

จังหวัด
ปัตตาน ี

๓) ร้อยละที เพิ มขึ้นของ
ชุมชนที สามารถบริหาร
จัดการภัยพิบัติที เกิดขึ้น
ในพื้นที ได ้

๓๒ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๕ ๔๕ สนง.ป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

จังหวัด
ปัตตาน ี

๔) ร้อยละของระดับ
ความเข้มแข็งของ
สถาบนัครอบครัวที ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 

๑๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๗๐ สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั นคง
ของมนุษย์ 

๕) ร้อยละของเด็ก
ปฐมวัย ๔ ช่วงอายุ 
(๙,๑๘,๓๐,๔๒ เดือน)  
มีพัฒนาการสมวัย 

๗๙.๓๙ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ สนง.
สาธารณสุข

จังหวัด
ปัตตาน ี

๖) ระดับค่าคะแนน
เฉลี ยของผลสอบ ONET
ชั้นมัธยมศึกษาปีที  ๓ 

๔๒ ๔๕ ๔๘ ๕๑ ๕๔ ๕๗ ๕๑ ส่านักงาน
ศึกษาธิการ

จังหวัด
ปัตตาน ี
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ตัวชี้วัด ผลงาน 
ที่ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๗) ร้อยละของระดบัความ
พึงพอใจของประชาชนต่อ
บริการของรัฐ 

๘๑.๗๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ สนง. สถิติ
จังหวัด
ปัตตาน ี

  
 ๓. กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคม และทรัพยากรธรรมชาติสิ งแวดล้อม สามารถจัดล่าดับ
ความส่าคัญของกลยุทธ์ และก่าหนดกลยุทธ์ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังนี้ 
   ๓.๑ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมป่าต้นน้่า นิเวศน์ทางทะเล และพัฒนาแหล่ง
ทรัพยากรรองรับการเกษตร การท่องเที ยว อุตสาหกรรมฮาลาล และอาหารฮาลาล  
   ๓.๒ สร้างมาตรการรองรับปัญหาและภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเปลี ยนแปลงสภาพอากาศ
โลกร้อนลดภัยคุกคามทางธรรมชาติอย่างยั งยืน 
   ๓.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางคุณธรรม ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม รักษาอัตลักษณ์  
ที ดีงามบนความเป็นพหุวัฒนธรรมที ยั งยืน   
   ๓.๔ สร้างเสริมสุขภาพประชาชนพัฒนาทั วทุกชุมชน หมู่บ้านให้เป็นพ้ืนที สุขภาวะดี  แบบมี    
ส่วนร่วม พร้อมยกระดับการบริการสุขภาพรองรับการพัฒนาเมือง และการเชื อมโยงนานาชาติ 
   ๓.๕ สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื อมล้่า เติมเศรษฐกิจชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็ง
พึ งตนเองโดยการมีส่วนร่วม ยึดหลักเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  
   ๓.๖ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพคน พัฒนาเมือง ชุมชน สู่พ้ืนที แห่งการเรียนรู้       
ที ประชาชน ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง  
   ๓.๗ พัฒนาระบบการบริการและการบริหารจังหวัด ให้เป็นภาครัฐของประชาชนที มีความ
เข้มแข็ง ทันสมัย และธรรมาภิบาล 
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ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ 
การเสริมสร้างความม่ันคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

 ๑. เป้าหมาย 
 ๑) ประชาชนมีความปลอดภัย สามารถด่ารงชีวิตอย่างมีความสุข และมีความเชื อมั นต่อรัฐ 
 ๒) ระบบการคมนาคมขนส่งและการโลจิสติกส์รองรับการพัฒนาจังหวัด และการมีคุณภาพชีวิตที ดี
ของประชาชน 
 ๒. ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 

ตัวชี้วัด ผลงานที่
ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย(พ.ศ.) พ.ศ.
๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑) ร้อยละของหมู่บ้าน/
ชุมชนเข้มแข็งและมี
ส่วนร่วมในการรักษา 
ความปลอดภัย 

๘๑.๕ ๘๓.๕ ๘๕.๕ ๘๗.๕ ๘๙.๕ ๙๐ ๘๗.๒ ที ท่าการ
ปกครอง 
จังหวัดปัตตาน ี

๒) ร้อยละของจ่านวน
หมู่บ้าน สีขาว (หมู่บา้น
ปลอดยาเสพตดิ) 

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๘๕ ศูนย์อ่านวย 
การป้องกัน
และ
ปราบปราม 
ยาเสพติด
จังหวัดปัตตาน ี

๓) อัตราการลดลงของ
คดีความมั นคงจาก
ความไม่สงบเรียบร้อย 

๙๕ ๙๐ ๘๕ ๘๐ ๗๕ ๗๐ ๘๐ ที ท่าการ
ปกครอง
จังหวัดปัตตาน ี

  
 ๓. กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความมั นคงและโครงสร้างพ้ืนฐาน สามารถจัดล่าดับความส่าคัญของ
กลยุทธ์ และก่าหนดกลยุทธ์ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังนี้ 
  ๓.๑ เสริมสร้างศักยภาพหมู่บ้านในการจัดการตนเองให้มีความมั นคง ยุติธรรม และมี
ประชาธิปไตยที เข้มแข็ง 
   ๓.๒ เพิ มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามและเฝ้าระวังภัยคุกคามต่อประชาชนและความ
มั นคงของจังหวัดด้วยการท่างานแบบบูรณาการผสานความทันสมัยของเทคโนโลยีและคุณภาพบุคลากร 
   ๓.๓ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และพัฒนาการคมนาคม        
ทั้งทางบกทางราง ทางน้่า ทางอากาศ ให้มีความปลอดภัย มีมาตรฐานเชื อมโยงจังหวัดกับกลุ่มจังหวัด ประเทศ
อาเซียน และนานาชาติ 
   ๓.๔ ปรับสภาพแวดล้อมเมือง สร้างภูมิทัศน์ใหม่ ให้มีความเป็นอารยะสถาปัตย์ทันสมัย       
เมืองสะอาด อนุรักษ์พลังงาน ต้นแบบ Smart City ชายแดนใต้  
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 ๔. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
 “ สร้างปัตตานีเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีจิตอาสา ด่ารงอยู่บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ”  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที  ๑.๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และทุกระดับให้ได้
มาตรฐาน และเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ น 
  กลยุทธ์ที  ๑.๒ ส่งเสริม ท่านุบ่ารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ น  
  กลยุทธ์ที  ๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว  
  กลยุทธ์ที  ๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุและ 
ผู้ด้อยโอกาส 
  กลยุทธ์ที  ๑.๕ ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 
  กลยุทธ์ที  ๑.๖ การบริหารจัดการบ้านเมืองที ด ี
  กลยุทธ์ที  ๑.๗ ปรับปรุง จัดหาปัจจัยเครื องมือ เครื องใช้และการพัฒนาอาคารสถานที 
ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในสถานที ปฏิบัติงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
  กลยุทธ์ที  ๒.๑ ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุงและบ่ารุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้่า 
สะพานระบบการขนส่งทางน้่าและท่าเทียบเรือ  
  กลยุทธ์ที  ๒.๒ ปรับปรุง ติดตั้งระบบไฟฟ้าและก่อสร้างระบบประปารวม  
  กลยุทธ์ที  ๒.๓ จัดให้มีและพัฒนาสถานที เพื อสาธารณะประโยชน์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
  กลยุทธ์ที  ๓.๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อม  
  กลยุทธ์ที  ๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ 
  กลยุทธ์ที  ๓.๓ ก่อสร้าง ปรับปรุง และบ่ารุงรักษาแหล่งน้่าธรรมชาติ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน 
  กลยุทธ์ที  ๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ และโครงการตามแนว
พระราชด่าริ  
  กลยุทธ์ที  ๔.๒ สนับสนุนให้มีตลาดกลางจ่าหน่ายสินค้าและส่งเสริมการค้า การลงทุนใน
ท้องถิ นและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการและการตลาด  
  กลยุทธ์ที  ๔.๓ ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งองค์กร/ชุมชน โดยวิธีการสหกรณ์         
เป็นแนวทางการด่าเนินงาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  กลยุทธ์ที  ๕.๑ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการให้กับประชาชนทุกระดับ
และพัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที  ๕.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา สถานที นันทนาการ  
  กลยุทธ์ที  ๕.๓ ก่อสร้าง ปรับปรุง สถานที เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที ยวของประชาชน  
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  กลยุทธ์ที  ๕.๔ ปรับปรุง พัฒนาสถานที ท่องเที ยวเชิงอนุรักษ์ แหล่งโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ  
  กลยุทธ์ที  ๕.๕ ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที ยวเชิงอนุรักษ์ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม    
ในการท่องเที ยว 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข 
  กลยุทธ์ที  ๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต              

และทรัพย์สินของประชาชน 
  กลยุทธ์ที  ๖.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้น

ภายในจังหวัด  
  กลยุทธ์ที  ๖.๓ การเสริมสร้างความสามัคคีอันดีต่อกันเพื อให้เกิดความเข้าใจของคนในชาติ 
  กลยุทธ์ที  6.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีจิตอาสา 
  กลยุทธ์ที  6.5 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี 
 วิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี (พ.ศ.๒๕๖๑-     
๒๕๖๕) 

“ พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ สร้างสังคมสันติสุข ภายใต้เศรษฐกิจที่มั่งค่ังและยั่งยืน ”  
พันธกิจการพัฒนา 

 ๑. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต  
 ๒. พัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ  
 ๓. พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ๔. พัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง 
 เป้าประสงค์ 
 1. ประชาชนได้รับการศึกษาที มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ น 
 2. ประชาชนทุกระดับมีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
 3. ประชาชนมีอาชีพและรายไดใ้นการด ารงชีวิตอย่างเพียงพอ  
 4. สร้างเครือข่ายการคมนาคมเชื อมโยงระหว่างกัน 
 5. ประชาชนตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม  
 6. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง 
 ๖. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
  ๖.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
 วิสัยทัศน์ “ พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ สร้างสังคมสันติสุข ภายใต้เศรษฐกิจ 
ที่มั่งคั่งและยั่งยืน ” 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง 
 ๖.๒ แผนผังยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ น 

 

 ๖.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ นในเขตจังหวัดปัตตานี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
  กลยุทธ์ที  ๑ ส่งเสริม สนับสนุนโครงการอันเนื องมาจากพระราชด่าริ และการสร้างงาน
สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  กลยุทธ์ที  ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร และปศุสัตว์ ตามแนวทาง 
การเกษตรทฤษฎีใหม่สู่นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 
  กลยุทธ์ที  ๓ ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน และจัดให้มีตลาดกลางจ่าหน่ายสินค้า 
ท้องถิ น 

  กลยุทธ์ที  ๔ ส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลผลิต
ผลิตภัณฑ์และการตลาดของสินค้า OTOP 
  กลยุทธ์ที  ๕ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนควบคู่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการ 
  กลยุทธ์ที  ๖ ส่งเสริม สนับสนุน ภูมิปัญญาท้องถิ นให้เป็นสินทรัพย์ทางปัญญา สร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
  กลยุทธ์ที  ๑ ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ่ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื อน ระบบ
ระบายน้่า ระบบชลประทานขนาดเล็ก และท่าเทียบเรือ  
  กลยุทธ์ที  ๒ พัฒนาปรับปรุงระบบจราจร และการขนส่ง  
  กลยุทธ์ที  ๓ จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั วถึง 
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  กลยุทธ์ที  ๔ ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้่าอุปโภค บริโภค และระบบประปา  
  กลยุทธ์ที  ๕ จัดท่าผังเมืองและผังต่าบล 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ ๑ คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน  
  กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
  กลยุทธ์ที่ ๔ จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้่าเสีย  
  กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและป้องกันภัยพิบัติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคง  
  กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบทุกระดับ  
  กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรมที่สอดคล้องตามความต้องการของประชาชน 
   กลยุทธ์ที  ๓ ส่งเสริม สนับสนุนบทบาทสถานศึกษา ศาสนสถานให้เป็นแหล่งเรียนรู้       
ในชุมชน 
  กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน ศาสนพิธีต่าง ๆ ศิลปะ จารีตประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ น 
  กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา การท่องเที่ยว สันทนาการ 
  กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว 
  กลยุทธ์ที  ๘ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคน ครอบครัวและสังคมให้คนดี     
มีคุณธรรม 
 ๓. ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผล 
  ๓.๑ การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ๓.๑.๑ กรอบและแนวทางในการติดตาม 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ น เป็นการติดตามและประเมินผลความ 
สอดคล้องและความส่าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น และการติดตาม และ
ประเมินผลโครงการพัฒนาที องค์กรปกครองส่วนท้องถิ นได้ด่าเนินการตามแผนด่าเนินงานว่าเป็นไปตาม 
เป้าหมายการพัฒนาที สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ งสามารถน่าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น
ก่าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้น ประสบความส่าเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใด โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ นจังหวัด ก่าหนด 
กรอบ แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ น และประเมินผลโครงการพัฒนา ตามที ได้ด่าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. การก่าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผน ก่าหนดแนวทาง      
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น ดังนี้ 
  ๑.๑ ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
  ๑.๒ ความเพียงพอของทรัพยากร เพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
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  ๑.๓ ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ก าหนดไว้ ตามแผนโดยมีการติดตามผล 
  ๑.๔ ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากร ทีใ่ช้ในการ 
ประเมินประสิทธิภาพ 
  ๑.๕ ประสิทธิผล เป็นการศึกษาผลที่ได้รับ 
  ๑.๖ ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที เกิดจากการท่ากิจกรรมที มีต่อ 
กลุ่มเป้าหมายที ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
  ๑.๗ การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ น อาจน่าแนวทางทั้งหมดที ก่าหนด  
มาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทาง ในการติดตามและประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ น โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้อง และความสามารถวัดความส่าเร็จหรือ 
ความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ นได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับคณะกรรมการฯ 
จะพิจารณา 
 ๒. การก่าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นอาจก่าหนดแนวทาง ดังนี้ 
  ๒.๑ การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ 
  ๒.๒ การประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิผล 
  ๒.๓ การประเมินผลกระทบ 
 ขั้นตอนที่  ๒ คณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ น  ด่าเนินการการติดตาม            
และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที ก่าหนด
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ น 
 ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ น ด่าเนินการการติดตาม 
และประเมินผลโครงการพัฒนา ตามกรอบแนวทางและวิธีการที ก่าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ 
ตั้งแต่ก่อนเริ มโครงการพัฒนา ตามแผนด่าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 
 ขั้นตอนที่  ๔ รายงานและเสนอความเห็นชอบ  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล          
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๓.๑.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล มีขั้นตอนการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
    ๑) ก่าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น 
    ๒) สร้างและพัฒนาเครื องมือส่าหรับการติดตามและประเมินผล 
    ๓) เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ น เพื อพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบแนวทาง วิธีการ และเครื องมือส่าหรับการติดตาม             
และประเมินผล 
    ๔) ประชุมชี้แจงแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล ร่วมกับคณะผู้บริหาร     
และผู้ที เกี ยวข้องเพื อจัดเตรียมข้อมูลส่าหรับรองรับการประเมินก่อนลงพ้ืนที จริง 
    ๕) ประชุมส่าหรับการติดตามและประเมินผลกับคณะผู้บริหารและผู้ที เกี ยวข้องตาม
กรอบ แนวทางและวิธีการที ก่าหนด 

 ๓.๑.๓ ก าหนดเครื่องมือทีใ่ช้ในการติดตามและประเมินผล 
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 ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น ก่าหนด
เครื องมือที ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
    ๑) การใช้แบบสอบถาม 
    ๒) การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม 
    ๓) การสังเกตหรือการสนทนากลุ่ม 
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