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ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  
  
 
 
 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให๎รัฐพึงจัดให๎มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เปูาหมายการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช๎เป็นกรอบในการจัดท าแผนตํางๆให๎สอดคล๎อง
และบรูณาการกันเพ่ือให๎เกิดเป็นพลังผลักดันรํวมกันไปสูํเปูาหมายดังกลําว โดยให๎เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมาย
วําด๎วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และตํอมาได๎มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มี
ผลบังคับใช๎เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให๎มีการแตํงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการจัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติ ใน
การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการสํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชนทุกภาค
สํวนด าเนินการให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให๎เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได๎แตํงตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านตํางๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด๎วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านการ
สร๎างความสามารถในการแขํงขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่ งแวดล๎อม และ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการด าเนินการจัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได๎จัด
ให๎มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหนํวยงานของรัฐที่เกี่ยวข๎องอยํางกว๎างขวางเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล๎ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต๎องน าไปสูํการปฏิบัติเพ่ือให๎ประเทศไทยบรรลุวิสัยทั ศน์“ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ชํวงเวลาดังกลําว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแตํแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑ 
เป็นต๎นมาไดส๎ํงผลให๎ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด๎านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได๎รับการยกระดับเป็น
ประเทศในกลุํมบนของกลุํมประเทศระดับรายได๎ปานกลาง ในด๎านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนสํงผลให๎ประเทศไทยหลุดพ๎นจากการเป็นประเทศยากจน และในด๎านสิ่งแวดล๎อมที่ประเทศไทยมี
ข๎อได๎เปรียบในความหลากหลายเชิงนเิวศ อยํางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท๎าทายตอํการพัฒนาที่ส าคัญ 
อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร๎อยละ ๓.๙ ถือวําอยูํในระดับต่ ากวําศักยภาพ เมื่อ
เทียบกับร๎อยละ ๖.๐ ตอํปีในชํวงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผํานมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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ลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไมํฟ้ืนตัวได๎เต็มที่โครงสร๎างเศรษฐกิจไทยที่ยังไมํ
สามารถขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรมได๎อยํางเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตใน
ระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข๎ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพและสมรรถนะที่ไมํสอดคล๎องกับความต๎องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชํวงวัยยังคงเป็นปัจจัยท๎า
ทายส าคัญตํอการพัฒนาประเทศ แม๎วําการเข๎าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข 
โครงสร๎างพ้ืนฐานตํางๆ และการคุ๎มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แตํยังคง
มีปัญหาเรื่องคุณภาพการให๎บริการที่มีมาตรฐานแตกตํางกันระหวํางพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให๎
ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด๎านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท๎า
ทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให๎ประชาชนมีรายได๎สูงขึ้นและแก๎ปัญหาความเหลื่อมล้ าอยํางยั่งยืน 
ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช๎ และการรักษาทรัพยากรอยํางบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาประเทศที่ผํานมายังขาดความชัดเจน สํงผลให๎ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของประเทศยังมี
ปัญหาการใช๎อยํางสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอยํางรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกลําวข๎างต๎นมีสาเหตุสํวนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความตํอเนื่องและความยืดหยุํนในการตอบสนองตํอความต๎องการ
และปัญหาของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต๎องเสริมสร๎างให๎เกิดความ
เข๎มแข็ง ลดความขัดแย๎งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า  ความไมํเสมอภาค 
การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนสํงเสริม
คนในชาติให๎ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให๎เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรที่มีสัดสํวนประชากรวัย
แรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให๎
การพัฒนาประเทศในมิติตําง ๆ มีความท๎าทายมากขึ้น ทั้งในสํวนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของ
ประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู๎สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ความม่ันคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท๎าทายตํอ
การขับเคลื่อนประเทศไปสูํการเป็นประเทศพัฒนาแล๎ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม๎วําประเทศไทยจะมีต าแหนํงที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค

และเป็นประตูสูํเอเชีย แตํการที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ๎านหลายประเทศ ท าให๎ปัญหาด๎านเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ๎านยังคงเป็นความท๎าทายด๎านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต๎องให๎
ความส าคัญกับปัญหาด๎านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ๎อน ละเอียดอํอน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่
อาจเป็นประเด็นท๎าทายตํอการสร๎างบรรยากาศความไว๎วางใจระหวํางรัฐกับประชาชนและระหวํางประชาชนกับ
ประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร๎างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสูํการแก๎ปัญหาความขัดแย๎งระหวํางกลุํม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกตํางกันอยํางยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาท
ของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูํระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย๎ายขั้วอ านาจทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งอาจสํงผลกระทบตํอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไมํใชํรัฐ อาทิ 
องค์การระหวํางประเทศ และบรรษัทข๎ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทาง
ความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลตํางๆ ทั้งในด๎านความม่ันคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุํมเศรษฐกิจและการ
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เปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสูํความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจกํอให๎เกิดความเสี่ยงด๎านอาชญากรรมข๎ามชาติและ
เศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค๎ามนุษย ์และการลักลอบเข๎าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ได๎รับการพัฒนาอยํางก๎าวกระโดดจะกํอให๎เกิดนวัตกรรมอยํางพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข๎อมูลขนาดใหญํ หุํนยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหมํ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอยํางแนวโน๎มการพัฒนาเทคโนโลยีอยํางก๎าวกระโดดเหลํานี้ คาดวําจะ
เป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ชํวยท าให๎เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน๎มที่จะกลับมาขยายตัวได๎เข๎มแข็งขึ้น 
แนวโน๎มส าคัญที่จ าเป็นต๎องมีการติดตามอยํางใกล๎ชิด อาทิการรวมกลุํมทางการค๎าและการลงทุนที่จะมีความ
หลากหลายเพิ่มมากข้ึน การแขํงขันท่ีคาดวําจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร๎างความหลากหลายของสินค๎า
และบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหมํๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดวําจะเข๎าสูํการเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 
๒๕๗๔จะกํอให๎เกิดโอกาสใหมํๆ ในการตอบสนองความต๎องการของกลุํมผู๎บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดสํวน
เพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์วําครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลาย
มากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีชํวงอายุที่แตกตํางกันและจะมีกลุํมคนชํวงอายุใหมํๆ  เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะ
สํงผลตํอทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกตํางกัน ดังนั้น การเตรียมความพร๎อมของประชากรให๎มีคุณภาพและ
การน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช๎ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท๎าทายส าคัญในระยะ
ตํอไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร๎างประชากรทีเ่ข๎าสูํสังคมสูงวัย อาจท าให๎เกิดความต๎องการ
แรงงานตํางชาติเพิ่มมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด๎านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก๎าวหนา๎ของการพัฒนาระบบคมนาคมขนสํงในภูมิภาคจะท าให๎การเคลื่อนย๎ายแรงงานและการย๎ายถิ่น
มีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให๎เกิดการเคลื่อนย๎ายประชากรเข๎าออกประเทศเพ่ิมมาก
ขึ้น โดยเฉพาะในกลุํมประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน๎มในการเคลื่อนย๎ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุม
โลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย๎ายถิ่นสํวนใหญํมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไป
ได๎ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู๎รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ๎านขณะที่ประชากรไทย
โดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย๎ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกวํา  อาจท าให๎
การแยํงชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให๎เกิดความเสี่ยงตํอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดวําจะมีความ
รุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว๎างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร๎างความเสียหายตํอ
ชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ตํอเนื่องกับ
ความมั่นคงด๎านอาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศตํางๆ มีแนวโน๎มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได๎
คํอนข๎างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรบัความต๎องการของมนุษย์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพอยํางไร
ก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของ
ระบบนิเวศตําง ๆ ดังกลําวที่แตํละประเทศจะต๎องเผชิญจะมีความแตกตํางกัน ท าให๎การเป็นสังคมสีเขียว
การรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางบูรณาการจะได๎รับความส าคัญและ
ความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึง
การสร๎างสมดุลความมั่นคงด๎านพลังงานและอาหารมีแนวโน๎มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและ
ข๎อตกลงด๎านสิ่งแวดล๎อมจะมีความเข๎มข๎นและเข๎มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข๎อตกลงระหวําง
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ประเทศตํางๆ ที่ส าคัญ เชํน เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได๎รับการน าไป
ปฏิบัติอยํางจริงจังมากยิ่งขึ้น 
   แนวโน๎มเหลํานี้จะกํอให๎เกิดความท๎าทายตํอการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ทั้งใน
สํวนของการจ๎างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหมํๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัย
คุกคามและความเสี่ยงด๎านอื่นๆ ที่ซับซ๎อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการกํอสงครามที่ใช๎เทคโนโลยี 
เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย๎ายอยํางเสรีและรวดเร็วของผู๎คน เงินทุน ข๎อมูลขําวสาร องค์ความรู๎ เทคโนโลยี
และสินค๎าและบริการ การปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได๎ยากการ
เกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหมํที่จะสํงผลให๎การเฝูาระวังด๎านการสาธารณสุขในประเทศมี
ความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสูํปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได๎ หากไมํมีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการปูองกันและรองรับผลกระทบตํางๆ ที่คาดวําจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร๎อม
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอยํางรวดเร็วโดยเฉพาะ
อยํางยิ่งหากการเข๎าถึงเทคโนโลยี โครงสร๎างพ้ืนฐาน และองค์ความรู๎สมัยใหมํมีระดับความแตกตํางกัน
ระหวํางกลุํมประชากรตํางๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกลําวจะสํงผลตํอทั้งการ
จ๎างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต๎องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิม
มากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด๎วยระบบอัตโนมัติ
โดยเฉพาะอาชีพที่ต๎องการทักษะระดับต่ า กํอให๎เกิดความเสี่ยงตํอความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่ปรับตวัไมํทันหรอืขาดความรู๎และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะ
ท าให๎เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอยํางรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกลําวจะสํงผลให๎ปัญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ๎อนมากยิ่งขึ้น 
   จากปัจจัยและแนวโน๎มที่คาดวําจะสํงผลตํอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ตํางๆข๎างต๎น เห็นได๎วําบริบทและสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน๎มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อยํางรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ๎อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะสํงผลตํออนาคตการพัฒนาประเทศอยําง
มาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต๎องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด๎านการ
พัฒนาที่เกี่ยวข๎อง มีความรํวมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคสํวนตาํงๆ ในรูปแบบของหุ๎นสํวนการพัฒนาที่
เป็นการด าเนินงานอยํางบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข๎องซึ่งกันและกัน โดยประเทศ
ไทยจ าเป็นต๎องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู๎ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล๎องกับการ
เปลี่ยนแปลงตํางๆ สามารถรู๎เทําทันและปรับตัวให๎สามารถด าเนินชีวิตได๎อยํางมีความสุข  มีอาชีพที่มั่นคง 
สร๎างรายได๎ ทํามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหมํๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต๎องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยสํงเสริมตําง  ๆ ที่เกี่ยวข๎องไป
พร๎อมกัน ทั้งในสํวนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล๎องกันกับการพัฒนา
ของคนในแตํละชํวงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร๎างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให๎ความส าคัญกับการสํงเสริม
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให๎ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ๎าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก๎าวทัน
โลก จากการตํอยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ สํงผลให๎เกิดการสร๎างหํวงโซํมูลคําทาง
เศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลด
ปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสูํการเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคสํวน 
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   นอกจากนี้ ประเทศไทยต๎องให๎ความส าคัญกับการสร๎างสมดุลความมั่นคงด๎าน
พลังงานและอาหาร การรักษาไว๎ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การสํงเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และ
การพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอยํางตํอเนื่องที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  พร๎อมกับการมี
ข๎อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช๎พ้ืนที่ที่ชัดเจน  ขณะที่การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต๎องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความ
สะดวกและสํงเสริมใหป๎ระเทศมศีักยภาพการแขํงขันที่สูงขึ้น และสามารถใช๎จุดแข็งในเรื่องต าแหนํงที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ของประเทศให๎เกิดประโยชน์ตํอการพัฒนาประเทศมากขึ้น  รวมทั้งให๎ความส าคัญของการ
รวมกลุํมความรํวมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก  เพ่ือกระชับและสร๎างสัมพันธไมตรี 
เสริมสร๎างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะกํอให๎เกิดการสร๎างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของ
ประเทศ โดยจ าเป็นต๎องสร๎างความพร๎อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให๎เป็นไปตาม
ระเบียบกติกาสากลในด๎านตํางๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต๎องเรํงให๎มีการปฏิรูประบบราชการและ
การเมืองเพ่ือให๎เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง  มีการสํงเสริมคนในชาติให๎ยึดมั่น
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให๎เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย๎งภายในประเทศ โดยที่
นโยบายการพัฒนาตํางๆ จ าเป็นต๎องค านึงถึงความสอดคล๎องกับโครงสร๎างและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรที่อาจจะมีความแตกตํางจากปัจจุบันมากขึ้น 
   ดังนั้น ภายใต๎เงื่อนไขโครงสร๎างประชากร โครงสร๎างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล๎อม และปัจจัยการพัฒนาตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง สํงผลให๎ประเทศไทยจ าเป็นต๎องมีการวาง
แผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อยํางไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต๎องใช๎ระยะเวลาใน
การด าเนินงานเพ่ือให๎เกิดการปรับตัวซึ่งจะต๎องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร๎างการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาให๎ประเทศเจริญก๎าวหน๎าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต๎องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต๎อง
บรรลุ พร๎อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด๎านตํางๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอยํางบูรณาการ
บนพ้ืนฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเดํนของประเทศ และปรับปรุงแก๎ไขจุดอํอนและจุดด๎อยตําง 
ๆ อยํางเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเปน็เปาูหมายใหญใํนการขับเคลื่อนประเทศ และถํายทอดไปสูํแผน
ในระดับอื่น ๆ เพ่ือน าไปสูํการปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษตํางๆ 
อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให๎การพัฒนาประเทศสามารถ
ด าเนินการได๎อยํางมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบตํอ
ผลประโยชน์แหํงชาติ อันได๎แก ํการมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยูํอยํางม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูํรํวมกันในชาติอยํางสันติสุขเป็นปึกแผํน มีความมั่นคงทางสังคม
ทํามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยูํดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อมระหวําง
ประเทศ และการอยูํรํวมกันอยํางสันติประสานสอดคล๎องกันด๎านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอยํางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

 



๑๒ 
 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 
มีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และการเมือง เชํน ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข๎มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสูํการบริหารประเทศที่ตํอเนื่องและโปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข๎มแข็ง ครอบครัวมีความอบอํุน ประชาชน
มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได๎ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยูํอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข๎าสูํกลุํมประเทศรายได๎สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูํดีมีสุขได๎รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอยํางเทําเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยํางทั่วถึงทุกภาคสํวนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไมํมีประชาชนที่อยูํในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข๎มแข็ง 
ขณะเดียวกันต๎องมีความสามารถในการแขํงขันกับประเทศตํางๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให๎
สามารถสร๎างรายได๎ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร๎างฐานเศรษฐกิจและสังคมแหํงอนาคต
เพ่ือให๎สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค๎าอยํางแนํนแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนสํง การผลิต การค๎า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให๎เป็นพลังในการพัฒนา 
นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร๎างการพัฒนาตํอเนื่องไปได๎ ได๎แกํ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร๎างความเจริญ รายได๎ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให๎เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูํบนหลักการใช๎ การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน ไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมํสร๎างมลภาวะตํอสิ่งแวดล๎อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และ
สอดคล๎องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล๎อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตํอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์สํวนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุํงประโยชน์สํวนรวมอยํางยั่งยืนและให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมของประชาชน  และทุกภาคสํวนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยํางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชํวงวัยให๎เป็นคนดี เกํง และมีคุณภาพ สร๎างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์สํวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด๎วย 

๑) ความอยูํดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแขํงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได๎ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเทําเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล๎อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข๎าถึงการให๎บริการของภาครัฐ 



๑๓ 
 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การปูองกันและแก๎ไขปัญหาที่มีผลกระทบตํอความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให๎พร๎อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตํอ

ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความรํวมมือด๎านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใชํภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร๎างมูลคํา 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแหํงอนาคต 
(๓) สร๎างความหลากหลายด๎านการทํองเที่ยว 
๔.๔ โครงสร๎างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู๎ประกอบการยุคใหมํ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร๎างให๎คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์
(๗) การเสริมสร๎างศักยภาพการกีฬาในการสร๎างคุณคําทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร๎างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร๎างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท๎องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ

การจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
(๑) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรตํอสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุํงเน๎น

ความเป็นเมืองที่เติบโตอยํางตํอเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมติรตํอสิ่งแวดล๎อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 



๑๔ 
 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต๎องการ และ

ให๎บริการอยํางสะดวกรวดเร็ว โปรํงใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สํงเสริมให๎ประชาชนและทุก

ภาคสํวนมีสํวนรํวมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเกํง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกมี

ความสามารถสูง มุํงม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปรํงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล๎องเหมาะสมกับบริบทตําง ๆ และมีเทําท่ีจ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตํอประชาชนโดย

เสมอภาค 
 
 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได๎จัดทาขึ้นใน
ชํวงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล๎ชิดกันมากขึ้น 
โดยได๎น๎อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศตํอเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันและชํวยให๎สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูํได๎อยํางมั่นคง  เกิด
ภูมิค๎ุมกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยํางเหมาะสม สํงผลให๎การพัฒนาประเทศสูํความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ (สศช.) ได๎จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร๎างประเทศไทยไปสูํประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได๎
ให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสํวน ทั้งในระดับกลุํมอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยํางกว๎างขวางและตํอเนื่อง เพ่ือรํวมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งรํวมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุํงสูํ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมตํอกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสูํการปฏิบัติ โดยในแตํละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได๎ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร๎อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต๎องดาเนินการให๎เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในชํวง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร๎อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให๎สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได๎อยํางเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ได๎ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือก ากับให๎การพัฒนาเป็นไปอยํางมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสูํการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักท่ีส าคัญในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 



๑๕ 
 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน๎มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน๎มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เปูาหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร๎างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างความมั่นคงแหํงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูํความมั่งคั่ง 

และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความรํวมมือระหวํางประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๖ 
 

 ๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  แผนพัฒนาภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 
 
๑. สภาพทั่วไป 

๑.๑ ที่ตั้ง ขนาดพ้ืนที่ ภาคตะวันออก ประกอบด๎วย ๘ จังหวัด ได๎แกํ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 
ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก๎ว มีอาณาเขต ทิศเหนือ ติดกับ จังหวัดสระบุรี นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ ทิศใต๎ ติดกับ อําวไทย ทิศตะวันออก ติดกับ กัมพูชา ทิศตะวันตกติดกับ กรุงเทพฯ ปทุมธานีสมุทรปราการ 
อําวไทย 

๑.๒ พ้ืนที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพื้นท่ีรวม ๒๒.๘๑ ล๎านไรํ หรือร๎อยละ ๗.๑ ของประเทศ ภูมิประเทศ
เป็นพื้นที่ภูเขาสูงและปาุไม๎โดยตอนกลางเป็นที่ราบสลับภูเขา ตอนลํางเป็นที่ราบลุํมน้ าและท่ีราบชายฝั่งทะเล 

๑.๓ ภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศของภาคตะวันออกคล๎ายคลึง 
กับภาคใต๎ คือ-ทางตอนบนของภาคจากปราจีนบุรี สระแก๎ว ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทราจะมีลักษณะอากาศแบบสะ 
วันนา (Aw) สํวนทางตอนลําง คือจันทบุรีและตราด จะมีลักษณะอากาศแบบร๎อนชื้นแบบมรสุม (Am) คือ มีฝนตก 
ชุก อากาศร๎อนชื้น จังหวัดที่มีปริมาณฝนมากท่ีสุดคือ ตราด และจังหวัดที่มีฝนตกน๎อยที่สุดคือ ชลบุรี ปริมาณ 
น้ าฝนเฉลี่ย ประมาณ ๑,๕๑๘.๖ มิลลิเมตรตํอปี 

๑.๔ การใช๎ประโยชน์จากที่ดิน ปี ๒๕๕๙ ภาคตะวันออก มีพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด ๑๒.๘๘ ล๎านไรํ 
คิดเป็นร๎อยละ ๕๖.๕ ของพ้ืนที่ทั้งหมด โดยเป็นพื้นที่ไม๎ยืนต๎นและไม๎ผล ๕.๒๐ ล๎านไรํ พืชไรํ ๓.๒๒ ล๎านไรํ 
และท านาข๎าว ๒.๗๘ ล๎านไรํ และพ้ืนที่นอกการเกษตร ๕.๗๕ ล๎านไรํ 

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ 
๑.๕.๑ ดิน สํวนใหญํเป็นดินปนทราย ระบายน้ าได๎ดี ไมํอุดมสมบูรณ์ บริเวณที่มีน้ าทะเลทํวมถึงจะเป็นดินโคลน
หรือดินเหนียว สํวนบริเวณที่สูงเป็นดินที่เกิดจากการสลายตัวของหินบะซอลต์ หินปูนเหมาะแกํการปลูกพืชสวน 
เชํน เงาะ ทุเรียน มังคุด เป็นต๎น สํวนบริเวณท่ีราบลุํมแมํน้ ามีดินอัลลูเวียนที่เหมาะใช๎ท านา 
๑.๕.๒ แหลํงน้ า ภาคตะวันออกมีลุํมน้ าที่ส าคัญ คือ ลุํมน้ าปราจีนบุรี ลุํมน้ าบางประกง ลุํมน้ าโตนเลสาบ และลุํม
น้ าชายฝั่งทะเลตะวันออก มีแมํน้ าสายส าคัญ ได๎แกํ แมํน้ าระยอง แมํน้ าจันทบุรี แมํน้ าประแสร์ แมํน้ าตราดและ
แมํน้ าบางปะกง 
๑.๕.๓ ปุาไม๎ สํวนใหญํเป็นปุาดงดิบ ปุาดิบเขา ปุาสนเขา ปุาชายเลน และปุาเบญจพรรณ ในปี ๒๕๖๐ มีพ้ืนที่ปุา
ไม๎ ๕.๑๑ ล๎านไรํ คิดเป็นร๎อยละ ๒๒.๓ ของพ้ืนที่ภาค ซึ่งต่ ากวําคํามาตรฐานความสมดุลของระบบนิเวศที่
ก าหนดให๎มีพื้นที่ปาุไม๎ไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ทัง้หมด หรือร๎อยละ ๕ ของพ้ืนที่ปุาทั้งประเทศ โดยจังหวัด
ที่มีพ้ืนที่ปุามากที่สุด คือ จันทบุรี สระแก๎ว และปราจีนบุรี ตามล าดับ ส าหรับปุาชายเลน ภาคตะวันออก (ชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา) ปี ๒๕๕๗ ภาคตะวันออกมีพ้ืนที่ปุาชายเลนทั้งหมด ๒ แผนพัฒนาภาค
ตะวันออก ประมาณ ๑๖๔,๖๔๙.๗๑ ไรํ คิดเป็นร๎อยละ ๑๐.๗ ของพ้ืนที่ปุาชายเลนทั้งประเทศ ซึ่งจังหวัดที่มีพ้ืนที่
ปุาชายเลนมากที่สุด คือ จังหวัดจันทบุรี น๎อยที่สุด คือ จังหวัดชลบุรี 
 
๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  

ภาคตะวันออกมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรมหลัก (Industrial Heartland) และเป็นที่ตั้งของทําเรือน้ าลึกและทําอากาศยานนานาชาติ เชื่อมโยง
กับเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ ยังเป็นพ้ืนที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต๎ของอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง (Southern 
Economic Corridor และ Southern Coastal Economic Corridor ) ที่เชื่อมโยงเมียนมาไทย-กัมพูชา-
เวียดนาม ซึ่งเป็นเส๎นทางลัดโลจิสติกส์ (Land bridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตก และโลก
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ตะวันออก นอกจากนี้ ภาคตะวันออกยังเป็นแหลํงผลิตอาหารส าคัญของประเทศ ได๎แกํ สุกร กุ๎ง ไกํ ข๎าว และผลไม๎ 
รวมถึงเป็นแหลํงทํองเที่ยวระดับนานาชาติ เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  ดังนั้น การพัฒนาภาค
ตะวันออกระยะตํอไป จะต๎องพัฒนาตํอยอดฐานเศรษฐกิจที่มีอยูํของพ้ืนที่เขต พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
โดยใช๎นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร๎างสรรค์และการค๎าบริการ ควบคูํ  ไปกับการใช๎ศักยภาพความอุดม
สมบูรณ์ของดินและน้ าและความพร๎อมของสถาบันการศึกษาวิจัย ยกระดับ ๒๑ แผนพัฒนาภาคตะวันออก สินค๎า
การเกษตรและบริการให๎มีมูลคําสูง เพ่ือให๎ภาคตะวันออกเป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการ  พัฒนา
ประเทศให๎หลุดพ๎นกบัดกั “ประเทศรายได๎ปานกลาง” ๘.๑ เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ เปูาหมายการพัฒนาภาค
ตะวันออกจะมุํงพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน าของอาเซียน โดยรักษา ฐานเศรษฐกิจเดิมท่ีมีอยูํให๎เติบโตอยํางยั่งยืน 
และสร๎างฐานเศรษฐกิจใหมํเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ  แขํงขันและสนับสนุนให๎ประเทศเติบโตอยํางมี
เสถียรภาพ โดยเน๎นการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสูง ได๎แกํ พ้ืนที่ ฐานการผลิตและบริการ เมืองศูนย์กลางความ
เจริญในภูมิภาค และพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน ๘.๒ วัตถุประสงค์ ๘.๒.๑ เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทาง
เศรษฐกิจไปสูํภูมิภาคอยํางทั่วถึงมากขึ้น ๘.๒.๒ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหมํให๎สนับสนุนการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขํงขันและ การพัฒนาในพ้ืนที่อยํางยั่งยืน ๘.๒.๓ เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็น
เมืองนําอยูํส าหรับคนทุกกลุํมในสังคม โดยมี ความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล๎อมเมืองมีมาตรฐาน บริการ
สาธารณะมีคุณภาพ และมีระบบขนสํง สาธารณะในเขตเมืองอยํางทั่วถึง ๘.๒.๔ เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล๎อม และสร๎างความสมดุลของระบบนิเวศ ๘.๓ เปูาหมาย ๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ภาคตะวันออกขยายตัวเพ่ิมขึ้น ๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไมํเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได๎
ของภาค ตะวันออกลดลง ๘.๔ ตัวชี้วัดและคําเปูาหมาย ตัวชี้วัด คําฐาน คําเปูาหมาย ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๒๕๖๕ 2562-2565 อัตราการขยายตัวของ มูลคําผลิตภัณฑ์ภาค ตะวันออก 1,647,422 ลบ. (มูลคํา CVM     
ปี 2559) อัตราการ ขยายตัว ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 6.5 อัตราการ ขยายตัว ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 6.5 อัตราการ 
ขยายตัว ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 6.5 อัตราการ ขยายตัว ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 6.5 อัตราการ ขยายตัวเฉลี่ย ไมํน๎อย
กวํา ร๎อยละ 6.5 สัมประสิทธิ์ความไมํ เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการ กระจายรายได๎ภาค ตะวันออก 
0.397 (ปี 2560) สัมประสิทธิ์ ความไมํเสมอ ภาคน๎อยกวํา 0.397 สัมประสิทธิ์ ความไมํ เสมอภาค น๎อยกวํา 
0.397 สัมประสิทธิ์ ความไมํเสมอ ภาคน๎อยกวํา 0.397 สัมประสิทธิ์ ความไมํเสมอ ภาคน๎อยกวํา 0.397 
สัมประสิทธิ์ ความไมํเสมอ ภาคน๎อยกวํา 0.397 ๒๒ แผนพัฒนาภาคตะวันออก ๘.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๘.๕.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให๎เป็นเขตเศรษฐกิจ พิเศษที่มีความทันสมัย
ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ตัวชี้วัดและคําเปูาหมาย ตัวชี้วัด คําฐาน คําเปูาหมาย ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
2562-2565 อัตราการขยายตัวของ มูลคําผลิตภัณฑ์ กลุํมจังหวัดภาค ตะวันออก 1 1,335,353 ล๎านบาท 
(CVM ปี 2559) อัตราการ ขยายตัว ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 6.3 อัตราการ ขยายตัว ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 6.3 อัตรา
การ ขยายตัว ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 6.3 อัตราการ ขยายตัว ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 6.3 อัตราการ ขยายตัวเฉลี่ย      
ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 6.3 มูลคําการลงทุน ภาครัฐและเอกชนใน พ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก ไมํน๎อยกวํา 
300,000 ล๎านบาท ไมํน๎อยกวํา 300,000 ล๎านบาท ไมํน๎อยกวํา 300,000 ล๎านบาท ไมํน๎อยกวํา 300,000 
ล๎านบาท มูลคําการลงทุน ไมํต่ ากวํา 1.2 ล๎านล๎านบาท แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎าน
คมนาคมขนสํง และตํอยอดโครงสร๎างพ้ืนฐานทุก ระบบให๎เชื่อมโยงเข๎าสูํพ้ืนที่เศรษฐกิจ เพ่ือให๎เอ้ือประโยชน์ตํอ
การพัฒนาอุตสาหกรรมและเมืองในอนาคต ได๎แกํ สนามบินอํูตะเภา รถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน ทําเรือ
แหลมฉบังระยะ ๓ ทําเรือมาบตาพุตระยะ ๓ ทําเรือสัตหีบ รถไฟทางคํูเชื่อม ๓ ทําเรือ และทางหลวงพิเศษระหวําง
เมือง ชํวงพัทยา-มาบตาพุด รวมทั้ง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ได๎แกํ ระบบไฟฟูา ระบบประปา ภายในพ้ืนที่และ
พ้ืนที่โดยรอบ เพ่ือรองรับความ ต๎องการลงทุน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องจากการ
พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออกได๎อยํางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 2) สํงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
เปูาหมายพิเศษ เพ่ือให๎เกิดการลงทุนของ ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเปูาหมายที่ใช๎เทคโนโลยีขั้นสูงและ
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อุตสาหกรรมแหํงอนาคตในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ  ภาคตะวันออก เชํน จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
ประชาสัมพันธ์ และชักจูงนักลงทุนที่มีศักยภาพและ เหมาะสม เป็นต๎น 3) พัฒนาบุคลากรการศึกษา การวิจัย และ
เทคโนโลยีเพ่ือผลิตก าลังคนให๎ตรงกับความ ต๎องการของอุตสาหกรรมเปูาหมาย และกํอให๎เกิดการวิจัย สร๎าง
นวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีในการตํอยอด และขับเคลื่อนการพัฒนาในพ้ืนที่อยํางยั่งยืน อาทิ EEC of 
Digital Park (EECd) และ EEC of Innovation (EECi) 4) พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวชายทะเลนานาชาติในจังหวัด
ชลบุรี-ระยอง ให๎เป็นฐานการ กระจายรายได๎และการสร๎างงานให๎แกํชุมชน 5) พัฒนาสภาพแวดล๎อมเมืองส าคัญ
ของจังหวัดให๎เป็นเมืองใหมํอัจฉริยะนําอยูํ เอ้ือตํอ การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอยํางมีสมดุล ฉะเชิงเทรา : 
พัฒนาเป็นเมืองที่อยูํอาศัยชั้นดีที่ทันสมัย รองรับการขยายตัวของ กรุงเทพฯ และการพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ๒๓ แผนพัฒนาภาคตะวันออก พัทยา : พัฒนาเป็นเมืองทํองเที่ยวเชิงธุรกิจ สุขภาพ และ
นันทนาการ ศูนย์ประชุม และศูนย์แสดงสินค๎านานาชาติชั้นน าของอาเซียน และศูนย์การให๎บริการด๎านการแพทย์
ระดับนานาชาติ (Medical Tourism) อํูตะเภา : พัฒนาเป็นศูนย์ธุรกิจการบินและโลจิสติกส์อาเซียน ระยอง : 
พัฒนาเป็นเมืองแหํงการศึกษาและวิทยาศาสตร์ เมืองนานาชาติที่มีธุรกิจทันสมัย  ๘.๕.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนา
ภาคตะวันออกให๎เป็นแหลํงผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได๎ มาตรฐานสากล ตัวชี้วัดและคําเปาูหมาย ตัวชี้วัด คําฐาน 
คําเปูาหมาย ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 อัตราการขยายตัวของ มูลคําผลิตภัณฑ์ภาค เกษตร
ของภาค ตะวันออก 80,562 ล๎านบาท (CVM ปี 2559) เพ่ิมขึ้น ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 3.5 เพ่ิมขึ้น ไมํน๎อยกวํา 
ร๎อยละ 3.5 เพ่ิมขึ้น ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 3.5 เพ่ิมขึ้น ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 3.5 เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 
3.5 แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาการผลิตและการค๎าผลไม๎ภาคตะวันออก ให๎เป็นศูนย์ผลไม๎เมืองร๎อนแหํง เอเชีย
โดยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตควบคูํไปกับการรักษาคุณภาพสินค๎า ตั้งแตํขั้นตอนการผลิต  การบรรจุหีบหํอ 
การแปรรูป และการจัดจ าหนําย 2) สํงเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ได๎แกํ สุกร ไกํ และโค ในจังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทรา 
และ สระแก๎ว ให๎ผลผลิตมีคุณภาพและได๎มาตรฐานความปลอดภัย สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎บริโภค ทั้งใน 
ประเทศและตํางประเทศ โดยสํงเสริมให๎เกษตรกรมีความรู๎ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย 
และพันธุ์ที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให๎มีประสิทธิภาพ 3) พัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ
ด๎านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบริเวณชายฝั่งอําวไทย ได๎แกํ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ให๎คงความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งอยํางยั่งยืนตํอไป โดย เรํงรัดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการจัดการใช๎ประโยชน์ทรัพยากร
ประมงและสิ่งแวดล๎อมให๎เป็นระบบเหมาะสม ควบคูํไปกับการสํงเสริมและพัฒนาอาชีพ เชํน การสํงเสริมการวิจัย
และถํายทอดเทคโนโลยีการจัดการและ วิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ีอเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร๎างมูลคําเพ่ิม 
การสํงเสริมและพัฒนาการประมง พ้ืนบ๎าน รวมทั้งการสํงเสริมและพัฒนาธุรกิจการประมง เป็นต๎น  ๘.๕.๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปรับปรุงมาตรฐานสินค๎าและธุรกิจบริการด๎านการทํองเที่ยว ตัวชี้วัดและคําเปูาหมาย ตัวชี้วัด คํา
ฐาน คําเปูาหมาย ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 รายได๎จากการ ทํองเที่ยวภาค ตะวันออก 
321,959.76 ล๎านบาท (ปี 2560) เพ่ิมข้ึน ร๎อยละ 20 เพ่ิมข้ึน ร๎อยละ 20 เพ่ิมข้ึน ร๎อยละ 20 เพ่ิมข้ึน ร๎อยละ 
20 เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย ร๎อยละ 20 ๒๔ แผนพัฒนาภาคตะวันออก แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาและฟ้ืนฟูแหลํง
ทํองเที่ยวชายทะเลในจังหวัดจันทบุรี และตราด โดยค านึงถึง ความยั่งยืนของแหลํงทํองเที่ยวและการมีสํวนรํวม
ของชุมชน โดยการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกให๎ได๎
มาตรฐาน และเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่และชุมชนในพ้ืนที่ 2) ฟ้ืนฟูและปรับปรุงการพัฒนาการทํองเที่ยวใน
จังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี จันทบุรี ระยองและตราด ให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
ศาสนา และวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และอนุรักษ์เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ การทํองเที่ยวโดยชุมชน แหลํงทํองเที่ยวเพ่ือ
นันทนาการ และทอํงเที่ยว เมืองเกํา โดยฟื้นฟูแหลํงทํองเที่ยว พร๎อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเส๎นทาง สิ่งอ านวย
ความสะดวก กิจกรรม การทํองเที่ยว สินค๎าและบริการด๎านการทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐานสากล  3) ฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์การทํองเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก๎ว ให๎เป็นแหลํง  ทํองเที่ยวอารยธรรมขอม โดยฟ้ืนฟูบูรณะ
โบราณสถานและสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม รวมทั้งปรับปรุงและ อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและควบคุมการใช๎ที่ดินอยําง



๑๙ 
 

เหมาะสม เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาอยํางยั่งยืนตํอไป ๘.๕.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให๎เป็น
ประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ ประเทศเพ่ือนบ๎านให๎เจริญเติบโตอยํางยั่งยืน ตัวชี้วัดและคําเปูาหมาย ตัวชี้วัด คําฐาน 
คําเปูาหมาย ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 มูลคําการค๎าชายแดน ภาคตะวันออก 121,523 
ล๎านบาท (ปี 2560) เพ่ิมขึ้น ร๎อยละ 15 เพ่ิมขึ้น ร๎อยละ 15 เพ่ิมขึ้น ร๎อยละ 15 เพ่ิมขึ้น ร๎อยละ 15 เพ่ิมขึ้น
เฉลี่ย ร๎อยละ 15 แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก๎ว 
ให๎เป็น ประตูและศูนย์กลางทางการค๎า การทํองเที่ยว และการลงทุน เชื่อมโยงกับประเทศกัมพูชาและเวียดนาม  
โดยจัดระเบียบการใช๎ประโยชน์ที่ดินให๎เหมาะสม พัฒนาเชื่อมโยงโครงขํายคมนาคมขนสํงและระบบโลจิสติกส์ ให๎มี
ประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวกบริเวณจุดผํานแดน 2) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหาดเล็ก  
อ าเภอคลองใหญํ จังหวัดตราด ให๎เป็นศูนย์กลางธุรกิจการค๎าชายแดนและการทํองเที่ยว เชื่อมโยงกับจังหวัดเกาะ
กง กัมพูชา โดยจัดระเบียบ การใช๎ประโยชน์ที่ดิน ปรับปรุงเส๎นทางคมนาคมขนสํงและระบบโลจิสติกส์รวมถึง
ยกระดับมาตรฐานการ ให๎บริการและอ านวยความสะดวกบริเวณจุดผํานแดน 3) พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน
บ๎านแหลมและบ๎านผักกาด อ าเภอโปูงน้ าร๎อน จังหวัดจันทบุรี ให๎เป็นศูนย์กลางการค๎าชายแดนเชื่อมโยงกับจังหวัด
พระตะบองและไพลินของกัมพูชา โดย ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการพ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ลงทุน ตลอดจนพัฒนาจุดตรวจ ชายแดนเพ่ือให๎บริการได๎อยํางมีประสิทธิภาพและได๎มาตรฐานสากล  ๒๕ 
แผนพัฒนาภาคตะวันออก ๘.๕.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แก๎ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการ 
มลพิษให๎มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ตัวชี้วัดและคําเปูาหมาย ตัวชี้วัด คําฐาน คําเปูาหมาย ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๒๕๖๕ 2562-2565 สัดสํวนพ้ืนที่ปุาไม๎ภาค ตะวันออก ร๎อยละ 22.3 ของพ้ืนที่ภาค (ปี 2560) ร๎อยละ 25 
ของพ้ืนที่ภาค ร๎อยละ 27 ของพ้ืนที่ภาค ร๎อยละ 29 ของพ้ืนที่ภาค ร๎อยละ 31 ของพ้ืนที่ภาค ร๎อยละ 31 ของ
พ้ืนที่ภาค คุณภาพอากาศภาค ตะวันออก (ปริมาณ ก๏าซโอโซน) คํามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชม.สูงสุด 100 ppb ไมํเกิน 
คํามาตรฐาน ไมํเกิน คํามาตรฐาน ไมํเกิน คํามาตรฐาน ไมํเกิน คํามาตรฐาน ไมํเกิน คํามาตรฐาน จ านวนแหลํงน้ า
ของ ภาคตะวันออกที่มี คุณภาพในเกณฑ์ดี 0 แหลํง (ปี 2560) 2 แหลํง 3 แหลํง 4 แหลํง 5 แหลํง 5 แหลํง 
สัดสํวนปริมาณขยะมูล ฝอยที่ถูกก าจัดอยําง ถูกต๎องและนํากลับมา ใช๎ใหมํของภาค ตะวันออก ร๎อยละ 76         
(ปี 2560) ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 80 ของปริมาณ ขยะที่เกิดขึ้น ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 85 ของปริมาณ ขยะที่เกิดขึ้น      
ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 90 ของปริมาณ ขยะที่เกิดขึ้น ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 95 ของปริมาณ ขยะที่เกิดขึ้น ไมํน๎อยกวํา 
ร๎อยละ 95 ของปริมาณ ขยะที่เกิดขึ้น แนวทางการพัฒนา 1) บริหารจัดการน้ าเพ่ือบรรเทาภาวะภัยแล๎งและน้ า
ทํวมจันทบุรีตราด และสระแก๎ว โดยปรับปรุงและบ ารุงรักษาแหลํงน้ าเดิม จัดสรรน้ า และพัฒนาแหลํงน้ าเพ่ิมเติม 
รองรับความต๎องการใช๎น้ าที่ เพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนได๎อยํางพอเพียงและมี
เสถียรภาพ รวมทั้งสํงเสริม การท าแหลํงเก็บกักน้ าขนาดเล็กกระจายในพ้ืนที่การเกษตรเพ่ือแก๎ไขปัญหาภัยแล๎ง 2) 
ฟ้ืนฟูปาุต๎นน้ าให๎เกดิความสมดุลตํอระบบนิเวศ โดยปลูกปุาเพ่ิมเติม และเพ่ิม มาตรการเฝูาระวังติดตามการบุกรุก
ปุา โดยสนับสนุนสิทธิและบทบาทของชุมชน ให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการ  บริหารจัดการพ้ืนที่ปุาของชุมชนไมํให๎
เสื่อมโทรม 3) คุ๎มครองและฟ้ืนฟูปาุชายเลน ปะการัง หญ๎าทะเล และปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยเฉพาะจังหวัด
ที่มีพ้ืนที่กัดเซาะรุนแรง ได๎แกํ จันทบุรีและฉะเชิงเทรา โดยการก ก าหนดพ้ืนที่ และหลักเกณฑ์ การใช๎ประโยชน์ 
ภายใต๎กระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชนท๎องถิ่น หรือข๎อตกลงรํวมกันของภาคีพัฒนา ในการ จัดการฟ้ืนฟูปุาชาย
เลน การเฝูาระวังการลักลอบจับสัตว์น้ า การคุ๎มครองปะการัง หญ๎าทะเล พ้ืนที่จับสัตว์น้ า พ้ืนที่เพาะเลี้ยง และ
การท าประมงชายฝั่ง เพ่ือปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง ไมํให๎ทรัพยากรชายฝั่งเสื่อมโทรมลงไปอีก 4) ด าเนินการตาม
มาตรการจัดการมลพิษทางอากาศ ได๎แกํ สารอินทรีย์ระเหยงําย และฝุุนละอองขนาดเล็กในจังหวัดระยอง ชลบุรี 
และฉะเชิงเทรา โดยก ก าหนดมาตรการควบคุม และมาตรการ จูงใจในการปูองกัน และควบคุมการระบายมลพิษ
ทางอากาศในเขตชุมชน และเขตอุตสาหกรรมให๎อยูํในเกณฑ์ มาตรฐาน เพื่อให๎ชุมชน และอุตสาหกรรมสามารถอยูํ
รํวมกันได๎อยํางเกื้อกูลกันและสันติสุข ๒๖ แผนพัฒนาภาคตะวันออก 5) ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ
บ าบัดน้ าเสียชุมชน ในจังหวัดที่เป็น ศูนย์กลางการค๎า การทํองเที่ยว และพ้ืนที่อุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดการน้ า



๒๐ 
 

ทิ้งจากครัวเรือนและโรงงาน ให๎เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือควบคุมและบรรเทาปัญหาน้ าเสีย โดยเฉพาะ ใน
บริเวณแมํน้ าสายหลักที่อยูํ ในเกณฑ์เสื่อมโทรมอยํางตํอเนื่อง ได๎แกํ แมํน้ าระยองตอนบน ตอนลําง และแมํน้ าพัง
ราดตอนบน 6) พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรวบรวม ขนย๎าย และการก าจัดขยะจังหวัดชลบุรี ระยอง และ
ฉะเชิงเทรา ให๎มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยใช๎มาตรการคัดแยกขยะและบริหารการจัดเก็บตาม ประเภทการคัดแยก
ขยะให๎เป็นระบบ สํวนของเสียอันตรายที่มีแนวโน๎มเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ บริเวณพ้ืนที่ อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และ
ระยอง สนับสนุนให๎ภาคเอกชนที่มีศักยภาพเข๎ามามีสํวนรํวมในการแก๎ปัญหา และการลงทุนก าจัดให๎เป็นระบบและ
ถูกต๎องตามหลักวิชาการ 
 

  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2   
(จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) (พ.ศ. 2562 – 2565)  
(ฉบับทบทวน) 

 
สํวนที่1 ข๎อมูลเพื่อการพัฒนาของกลุํมจังหวัดภาคตะวันออก 2 
กลุํมจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประกอบด๎วย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก 
จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก๎ว ซึ่งเป็น 5 จังหวัดใน 8 จังหวัดของภาคตะวันออก ในสํวน

ของภาคตะวันออก 2 ได๎รับการก าหนดขึ้นเป็นกลุํมจังหวัดใหมํ ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารงานจังหวัดและกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการเรื่องการจัดตั้งกลุํมจังหวัดและก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์
ปฏิบัติการของกลุํมจังหวัด (ฉบับที่ 3) ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยให๎จังหวัดปราจีนบุรีเป็นศูนย์
ปฏิบัติการของกลุํมจังหวัด และได๎รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นปีงบประมาณแรก 

1.1 ข๎อมูลพื้นฐานทางกายภาพ 
1.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
 กลุํมจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประกอบด๎วย จังหวัด 5 จังหวัด ได๎แกํ จังหวัดจันทบุรี ตราด 
นครนายก ปราจีนบุรี  สระแก๎ว  และครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ งหมด 14,522,812 ไรํ  หรือ 

27,699.081 ตารางกิโลเมตรเป็นกลุํมจังหวัดทางภาคตะวันออก ของ 5 จังหวัดใน 8 จังหวัด โดยพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกทั้งภาคมีเนื้อที่รวม 36,502.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ร๎อยละ 7.114 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 
ประกอบด๎วย 8 จังหวัด ได๎แกํ นครนายก ปราจีนบุรีฉะเชิงเทรา ชลบุรีระยอง จันทบุรีตราด และสระแก๎ว 
กลุํมจังหวัดภาคตะวันออก 2 ที่ตั้งของภาคตะวันออกอยูํระหวํางละติจูดที่ 1 องศาเหนือ ถึง 14 องศาเหนือ และ
ลองจิจูด 101 องศาตะวันออก ถึง 103 องศาตะวันออก มีอาณาเขตติดตํอกับจังหวัดใกล๎เคียงตําง ๆ ดังนี้ ทิศ
เหนือ จรดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ติดตํอกับจังหวัดสระบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ ดินแดนที่อยูํ
เหนือ สุดอยูํที่เขาใหญํ อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ทิศใต๎ จรดทะเลด๎านอําวไทย ติดตํอกับอําวไทย 
ดินแดนที่อยูํทางใต๎สุดของภาคตะวันออก คือ แหลมสารพัดพิษ อ าเภอคลองใหญํ จังหวัดตราด ทิศตะวันออก จรด
ราชอาณาจักรกัมพูชา ติดตํอกับราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีแนวเทือกเขาบรรทัดเป็นพรมแดน ดินแดนที่อยูํทาง
ตะวันออกสุด คือ แหลมสารพัดพิษ อ าเภอคลองใหญํจังหวัดตราด ทิศตะวันตก จรดภาคตะวันออก ติดตํอกับ
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และอําวไทย 1.1.2 ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 1) ลักษณะภูมิประเทศ ภาค
ตะวันออก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่เทือกเขาและที่ราบสลับภูเขาลูกเตี้ยๆ บริเวณ  ชายฝั่งทะเลตะวันออกมี
เทือกเขาจันทบุรีทอดตัวไปทางตะวันตกจนจรดกับเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งทอดยาว  จากเหนือถึงใต๎ เป็นเส๎นแบํง
อาณาเขต ระหวํางไทยกับประเทศกัมพูชา ทางตะวันตกและทางใต๎ ติดกับทะเลอําวไทยมีแมํน้ าสายส าคัญ ได๎แกํ 
แมํน้ าจันทบุรี แมํน้ าตราด แมํน้ าระยอง และแมํน้ าประแสร์ ซึ่งไหลลงสูํทะเลอําวไทย ชายฝั่งทะเลที่เรียบยาว โค๎ง
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เว๎า ท๎องทะเลตะวันออกเต็มไปด๎วยกลุํมเกาะน๎อยใหญํ หลายแหํงที่ส าคัญได๎แกํ เกาะช๎าง เกาะหมาก เกาะกูด ใน
จังหวัดตราด เกาะเสม็ด เกาะมัน จังหวัดระยอง - 2 - แผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาคตะวันออก 2 (พ.ศ. 2562 – 
2565) (ฉบับทบทวน) เกาะล๎าน เกาะสีชัง ในจังหวัดชลบุรีสํวนบริเวณปากแมํน้ าเป็นพ้ืนที่ปุาชายเลนที่อุดม
สมบูรณ์ ซึ่งเกิดจาก การทับถมของตะกอนโคลนตมที่แมํน้ าสายตํางๆ พัดพามา เป็นบริเวณที่มีความส าคัญตํอ
ระบบนิเวศ ของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ในภูมิภาคตะวันออกจากสภาพภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่  
และท๎องทะเลที่กว๎างใหญํ ประชากร จึงประกอบอาชีพที่หลากหลาย ได๎แกํ สวนผลไม๎ เชํน เงาะ ทุเรียน มังคุด  
สับปะรด สวนยางพาราที่น าพันธุ์มาจากภาคใต๎ มีการท าประมงชายฝั่ง ประมงน้ าจืด จ าหนํายอาหารทะเลสด 
รวมทั้งอาหารแปรรูปตํางๆ มีโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งก าหนดให๎เป็นแหลํง 
อุตสาหกรรมหนักที่ต๎องใช๎พลังงานจากก๏าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ เป็นแหลํงรวมแรํอัญมณีที่มีคําของประเทศ รวม
ไปถึงการเป็นผู๎สํงออกรายใหญํของโลกด๎วย ภูมิภาคแหํงนี้ยังเป็นที่ตั้งของสนามบินอํูตะเภา  ซึ่งเป็นสนามบินของ
ทหาร ใช๎เป็นที่จอดเครื่องบินขณะรํวมซ๎อมรบ ระหวํางไทยกับสหรัฐอเมริกา  อีกทั้งยังใช๎เป็นสนามบินส าหรับ
เครื่องบินเชําเหม าของนักทํองเที่ยวจากตํางประเทศลักษณะ โดยมีรายละเอียดของจังหวัดในกลุํมจังหวัดภาค
ตะวันออก 2 ดังนี้ จังหวัดจันทบุรีตั้งอยูํในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นเมืองที่อุดม  
สมบูรณ์ด๎วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งในดิน และในน้ ามีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เอ้ืออ านวยตํอการ        
ท าการเกษตรโดยเฉพาะการเพาะปลูกผลไม๎ท่ีขึ้นชื่อของจังหวัด ได๎แกํ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาดและพืชผล ทาง
การเกษตรอ่ืนๆ เชํน พริกไทยและยางพารา สํวนบริเวณชายฝั่งก็มีท าการประมง จึงเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ ไป
ด๎วยอาหารทะเลนานาชนิด และในอีกแงํมุมหนึ่ง จันทบุรีคือศูนย์กลางธุรกิจด๎านอัญมณีที่มีชื่อเสียงแพรํหลาย ไป
ทั่วโลก เป็นแหลํงรวมชํางฝีมือในการเจียระไนอัญมณีและท าเครื่องประดับตํางๆ ทั้งยังมีสถานที่ทํองเที่ยว ทาง
ธรรมชาติที่สวยงามหลายแหํง และมีแหลํงทํองเที่ยวอ่ืนๆ ที่นําสนใจมากมายทั้งศาสนสถาน โบราณสถาน  และ
โบราณวัตถุ จึงท าให๎จันทบุรีเป็นจังหวัดทํองเที่ยวที่ส าคัญอีกแหํงหนึ่งของประเทศในปัจจุบัน จันทบุรีอยูํ หํางจาก
กรุงเทพฯ ประมาณ 245 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 6,338 ตารางกิโลเมตร จังหวัดจันทบุรีแบํงเขตการ 
ปกครองออกเป็น 10 อ าเภอ ได๎แกํอ าเภอเมืองจันทบุรี อ าเภอทําใหมํ อ าเภอขลุง อ าเภอแหลมสิงห์ อ าเภอโปุง  
น้ าร๎อน อ าเภอมะขาม อ าเภอสอยดาว อ าเภอนายายอาม อ าเภอแกํงหางแมว และอ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด
ตราด อยูํหํางจากกรุงเทพฯ 315 กิโลเมตร เป็นจังหวัดชายแดนทางภาคตะวันออกของ ประเทศไทยติดกับ
ประเทศกัมพูชาโดยมีเขาบรรทัดเป็นพรมแดนธรรมชาติ มีเกาะเล็กเกาะใหญํอยูํ 52 เกาะ ประกอบด๎วยสถานที่
ทํองเที่ยวที่สวยงามอาทิเชํน หาดทรายสีขาวยาวและแนวปะการัง อีกทั้งเป็นจังหวัดที่มี ผลไม๎หลากหลายและเป็น
เขตการประมง ตราดยังเป็นแหลํงอัญมณีท่ีส าคัญมีการขุดพบ “พลอยแดง” หรือ “ทับทิม สยาม”ในเขตอ าเภอบํอ
ไรํเมื่อปี พ.ศ. 2514 จงัหวัดตราดอยูํหํางจากกรุงเทพฯ 315 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 2,819 ตารางกิโลเมตร 
เป็นจังหวัดชายแดนทางภาคตะวันออกของประเทศไทย แบํงการปกครองออกเป็น 7 อ าเภอ ได๎แกํ อ าเภอเมือง 
อ าเภอเขาสมิง อ าเภอแหลมงอบ อ าเภอคลองใหญํ อ าเภอบํอไรํ อ าเภอเกาะกูด และอ าเภอเกาะช๎าง จังหวัด
นครนายก เป็นเมืองที่มีขนาดไมํใหญํ เงียบสงบเหมาะกับการอยูํอาศัยและทํองเที่ยว  พักผํอน เป็นเมืองในฝันใกล๎
กรุงเทพฯ ซึ่งมีแหลํงทํองเที่ยวมากมายทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม  รวมถึงมีกิจกรรมที่สามารถท าได๎ทั้ง
ครอบครัว สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบอยูํในหุบเขาตอนเหนือ ทางตะวันออกเป็นเนินสูงและปุาเขาติดตํอกับเขา
ดงพญาเย็น สํวนทางตอนกลางและตอนใต๎เป็นที่ราบลุํม - 3 - แผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาคตะวันออก 2 (พ.ศ. 
2562 – 2565) (ฉบับทบทวน) ภูเขาที่ส าคัญคือเขาใหญํ เขาเขียว เขาชะโงกและเขานางรอง เป็นต๎น ซึ่งเป็น
แหลํงต๎นน้ าล าธารและน้ าตกท่ี สวยงามหลายแหํง จังหวัดนครนายกมีพ้ืนที่ประมาณ 2,122 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 1,326,250 ไรํ แบํงการปกครองเป็น 4 อ าเภอ ได๎แกํ อ าเภอเมืองนครนายก อ าเภอบ๎านนา อ าเภอ
ปากพลี อ าเภอองครักษ์ จังหวัดปราจีนบุรีตั้งอยูํทางทิศตะวันออกของภาคกลาง เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีทรัพยากร 
ในด๎านการทํองเที่ยวมากมายและหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะผืนปุามรดกโลกของอุทยานแหํงชาติเขาใหญํ และ
อุทยานแหํงชาติทับลาน ที่นับเป็นสมบัติล้ าคําในด๎านของทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งของประเทศและของโลก เดิม



๒๒ 
 

ปราจีนบุรีเป็นจังหวัดใหญํ มีพ้ืนที่กว๎างขวางเป็นอันดับ 6 ของประเทศ แตํภายหลังได๎มีการแยกจังหวัดออก จาก
มณฑลปราจีน ตั้งเป็นจังหวัดนครนายกและฉะเชิงเทราและในปี พ.ศ. 2536 ก็ได๎มีพระราชบัญญัติแยก พ้ืนที่บาง
อ าเภอออกจากจังหวัดปราจีนบุรีอีกครั้งแล๎วตั้งเป็นจังหวัดสระแก๎ว จังหวัดปราจีนบุรีจึงมีขนาดเทํากับ  ในปัจจุบัน
นับแตํนั้นมา จังหวัดปราจีนบุรีมีเนื้อที่ประมาณ 4,762 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,054,449 ไรํ จัดเป็น
จังหวัดที่มีขนาดใหญํเป็นอันดับที่ 45 ของประเทศไทย แบํงการปกครองออกเป็น 7 อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง
ปราจีนบุรี อ าเภอบ๎านสร๎าง อ าเภอประจันตคาม อ าเภอศรีมโหสถ อ าเภอศรีมหาโพธิ อ าเภอกบินทร์บุรี และ      
อ าเภอนาดี จังหวัดสระแก๎ว เป็นจังหวัดชายแดนตะวันออก แม๎วําเป็นจังหวัดคํอนข๎างใหมํซึ่งแยกออกจาก  จังหวัด
ปราจีนบุรี แตํก็เกําแกํมากด๎วยอารยธรรมโบราณ โดยจะเห็นได๎จากกลุํมปราสาทโบราณที่มีมากมาย  กระจายอยูํ
ทั่วจังหวัด และโบราณวัตถุที่หลงเหลือบอกเลําเรื่องราว ประวัติศาสตร์ ความรุํงเรืองของแผํนดิน ในอดีตให๎แกํคน
รุํนหลัง นอกจากแหลํงโบราณสถานที่นําศึกษาทางประวัติศาสตร์แล๎ว จังหวัดสระแก๎ว  ยังมีทรัพยากรธรรมชาติ
อุดมสมบูรณ์ เชํน อุทยานแหํงชาติปางสีดา ที่เป็นที่รู๎จักกันดี ในบรรดาผู๎รักธรรมชาติ และอุทยานแหํงชาติตาพระ
ยา อุทยานแหํงชาติแหํงใหมํ ที่มีแนวเขตติดตํอระหวํางไทยกับกัมพูชา ซึ่งเป็นผืนปุา ที่เชื่อมตํอกัน ท าให๎เป็นเขตที่
มีการเชื่อมโยงของสัตว์ปุาไปมาระหวํางประเทศอยํางนําสนใจ จังหวัดสระแก๎ว  ยังมีประติมากรรมมหัศจรรย์ทาง
ธรรมชาติให๎นักทํองเที่ยวชมและศึกษาอยํางเชํน "ละลุ" ที่มีลักษณะแปลกตา ตั้งอยูํสุดชายแดนอรัญประเทศ เป็น
ประตูบานใหญํที่เปิดไปสูํประเทศกัมพูชา เชื่อมการคมนาคมและการ  ทํองเที่ยวระหวํางประเทศให๎เป็นเส๎นทาง
เดียวกัน ชาวไทยและชาวเขมรมีการข๎ามฝั่งเพ่ือค๎าขายสินค๎าและ ทํองเที่ยวกันเป็นประจ าจึงท าให๎ที่นี่มีสีสัน ผู๎คน
หลากหลายเผําพันธุ์ มีเสนํห์นํามอง มีตลาดโรงเกลือที่เต็มไป ด๎วยของแปลกราคาถูกและสินค๎ามือสองจากนานา
ประเทศเพ่ือนบ๎าน จังหวัดสระแก๎วมีพ้ืนที่ประมาณ 7,195.138 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,497 ไรํ ตั้งอยูํ
ระหวํางละติจูดที่ 13 องศา 14 ลิปดา ถึง 14 องศา 11 ลิปดาเหนือ และลองติจูดที่ 101 องศา 51 ลิปดา 56 
ลิปดาตะวันออก มีพรมแดนติดตํอกับประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันออกยาวประมาณ 165 กิโลเมตร หํางจาก
กรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ 236 กิโลเมตร จัดเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญํเป็นอันดับที่ 28 ของประเทศไทย 
สภาพพ้ืนที่มีทั้งที่ราบ ที่ราบสูง และภูเขาสูง สลับซับซ๎อนมีความสูงจากระดับน๎ าทะเลปานกลางเฉลี่ย 74 เมตร 
โดยแบํงการปกครองออกเป็น 8 อ าเภอ 1 กิ่งอ าเภอ คือ อ าเภอเมืองสระแก๎ว อ าเภอคลองหาด อ าเภอตาพระยา 
อ าเภอวังน้ าเย็น อ าเภอวัฒนานคร อ าเภออรัญประเทศ อ าเภอเขาฉกรรจ์ อ าเภอโคกสูง และกิ่งอ าเภอวังสมบูรณ์ - 
4 - แผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาคตะวันออก 2 (พ.ศ. 2562 – 2565) (ฉบับทบทวน) โดยรวมของกลุํมจังหวัดภาค
ตะวันออก 2 ในปัจจุบัน จังหวัดจันทบุรี เป็นศูนย์กลางการค๎า อัญมณีขนาดใหญํและมีความโดดเดํนด๎านการ
ทํองเที่ยวชุมชน จังหวัดตราดมีสถานที่ทํองเที่ยวทางทะเลที่ ส าคัญและยังมีแนวโน๎มที่จะสร๎างสนามบินพาณิชย์ 
เพ่ือเชื่อมตํอการค๎าการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ๎านอีกด๎วย เพ่ือรองรับ 3 จังหวัด ได๎แกํ สระแก๎ว จันทบุรี และ
ตราด มีชายแดนติดตํอกับประเทศกัมพูชา มีดํานชายแดน และจุดผํอนปรนที่เป็นดินแดนการค๎าชายแดนฝั่ง
กัมพูชาและมีการค๎าชายแดนสูงเป็นอันดับ 1 ของการค๎าชายแดนฝั่งกัมพูชา ส าหรับจังหวัดปราจีนบุรี เป็นจังหวัด
ที่มีนิคมอุตสาหกรรมแหํงเดียวในกลุํมจังหวัด และมีเขตอุทยานแหํงชาติมีธรรมชาติที่สวยงามและพ้ืนที่ทํองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมทราวดีและจังหวัดนครนายก เป็นเมืองแหํงการทํองเที่ยวเชิงนิเวศสงบ ที่อยูํใกล๎กรุงเทพมหานคร 2) 
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศของกลุํมจังหวัดภาคตะวันออก 2 โดยทั่วไป ได๎รับอิทธิพลจากลมทะเล พัด
ผํานตลอดเวลา อากาศเย็นสบายตลอดปีมีฝนตกชุกในฤดูฝน ไมํร๎อนจัดเนื่องจากอยูํติดกับทะเล  และไมํหนาวเย็น 
ความชื้นในอากาศสูง สภาพอากาศเป็นไปตามฤดูกาล 

2.2 เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
2.2.1 วิสัยทัศน์(Vision) ของกลุํมจังหวัดภาคตะวันออก 2 “เมืองแหํงคุณภาพชีวิต ศูนย์กลาง

ทํองเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและนิเวศ แหลํงผลไม๎และครัวสุขภาพไทย” 2.2.2 พันธกิจ (Mission) 1) 
พัฒนาแหลํงทํองเที่ยว กิจกรรมและบริการทางการทํองเที่ยวให๎มีความหลากหลาย  มีมาตรฐานสูํสากล 2) พัฒนา
และเชื่อมโยงระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ  การค๎า การลงทุนใน
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กลุํมจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ๎าน 3) พัฒนาและสํงเสริมการผลิตภาคการเกษตร และสมุนไพรปลอดภัยอยําง
ครบวงจรโดยใช๎ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม 4) ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาอยํางสมดุล และยั่งยืน 5) พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกชํวงวัย และเสริมสร๎าง
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต 6) พัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช๎เทคโนโลยีและการเติบโตอยํางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
2.2.3 เปูาประสงค์รวม (Ultimate Goals) 1) เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยํางมีเสถียรภาพ 2) ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี สังคมมีความเข๎มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือตํอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  3) ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมสมดุล 2.2.4 ต าแหนํงการพัฒนา (Positioning) • เมืองแหํงคุณภาพชีวิต • แหลํงทํองเที่ยว
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและนิเวศ • แหลํงผลิตผลไม๎สินค๎าเกษตรปลอดภัย • เมืองสมุนไพรแหํงเอเชีย • ประตู
การค๎าชายแดนเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ๎าน • แหลํงอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม - 111 - แผนพัฒนา
กลุํมจังหวัดภาคตะวันออก 2 (พ.ศ. 2562 - 2565) (ฉบับทบทวน) 2.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเปูาหมายการ
พัฒนากลุํมจังหวัด เปูาหมายการพัฒนาที่ 1 : เมืองแหํงคุณภาพชีวิต ตัวชี้วัด : ดัชนีความก๎าวหน๎าของคน (ด๎าน
การศึกษา สุขภาพ ชีวิตครอบครัวและชุมชน) สูง สูงกวําเกณฑ์คําเฉลี่ยของประเทศ ตัวชี้วัด : ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมได๎รับการฟ้ืนฟู ตัวชี้วัด : สัดสํวนผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสูงขึ้น  ตัวชี้วัด : 
มูลคําการค๎าชายแดนเพ่ิมสูงขึ้น เปูาหมายการพัฒนาที่ 2: ศูนย์กลางทํองเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและนิเวศ 
ตัวชี้วัด : รายได๎จากการทํองเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น เปูาหมายการพัฒนาที่ 3: แหลํงผลไม๎และครัวสุขภาพไทย ตัวชี้วัด : 
มูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรกลุํมจังหวัดเพ่ิมขึ้น ตัวชี้วัด : มูลคําการจ าหนํายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ิมขึ้น 
2.4 ประเด็นการพัฒนาของกลุํมจังหวัด กลุํมจังหวัดภาคตะวันออก 2 ก าหนดประเด็นการพัฒนาในชํวง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 จ านวน 6 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : สํงเสริมและ
พัฒนาการทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐานเพ่ือสนับสนุนการ ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม ประเด็นการ
พัฒนาที่ 2 : เพ่ิมขีดความสามารถด๎านการค๎า และการค๎าชายแดน เชื่อมโยง EEC และประเทศเพ่ือนบ๎าน ประเด็น
การพัฒนาที่ 3 : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค๎าเกษตร (ผลไม๎ ปศุสัตว์และประมง 
สมุนไพรไทย) คุณภาพปลอดภัยอยํางครบวงจร ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา และปกปูอง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม อยํางมีสํวนรํวม เพ่ือประโยชน์ตํอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยํางยั่งยืน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม การบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพชีวิต ให๎มีความมั่นคง
ปลอดภัย ประเด็นการพฒันาที่ 6 : เพ่ิมขีดความสามารถด๎านอุตสาหกรรมและการลงทุนโดยในแตํละ ประเด็นการ
พัฒนาก าหนดวัตถุประสงค์ เปูาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา 

  
 
 
 
  แผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2561-2564  
       (ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ. 2562)   

1. วิสัยทัศน์ (Vision)  เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย เมืองสมุนไพรต๎นแบบ   
2. พันธกิจ (Mission)   

 1. สํงเสริมการพัฒนาด๎านอุตสาหกรรม การค๎าการลงทุน การเกษตร และการทํองเที่ยว รวมทั้ง ระบบ
โครงสร๎างพื้นฐานเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถการพัฒนาของพ้ืนที่  

2. สํงเสริมการพัฒนาแพทย์แผนไทยและสมุนไพรให๎มีมาตรฐานสากล 3. สํงเสริมการพัฒนาทางสังคม
และการบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน  
3. ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning)    

1. เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว   
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2. เมืองทํองเที่ยวเชิงนิเวศ  
3. เมืองเกษตรปลอดภัย   
4. เมืองสมุนไพรต๎นแบบ  

4. เป้าประสงค์รวม (Goal)      
1. การสร๎างความเติบโตทางเศรษฐกิจอยํางยั่งยืน  
2. การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรได๎รับการพัฒนาตํอยอดเพ่ือสร๎างคุณคําท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม  
3. การสร๎างความมั่นคงทางสังคม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
4. การเสริมสร๎างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ      
 

5. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)  
1.  ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว  
 2.  พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างย่ังยืน  
3.  เพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาดสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม         
ที่เหมาะสม   
4.  พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างครบวงจรและยกระดับการให้บริการสุขภาพ  
ด้านการแพทย์แผนไทยตามมาตรฐาน  
5.  ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ  
ม่ันคง และสมดุล   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด๎วยนวัตกรรมสูํอุตสาหกรรมสีเขียว  
เป้าประสงค์:   1.  ผู๎ผลิต ผู๎ค๎า และผู๎บริโภคได๎รับประโยชน์จากโอกาสทางการค๎าและกระจายความเจริญทาง
เศรษฐกิจ     สูํเศรษฐกิจฐานรากอยํางทั่วถึง  

2. ผู๎ประกอบการได๎รับการพัฒนาเข๎าสูํอุตสาหกรรมสีเขียว  
3. การสร๎างธรรมาภิบาลสิ่งแวดล๎อมในสถานประกอบการในพ้ืนที่  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศอยํางยั่งยืน  
เป้าประสงค์:    1. เป็นแหลํงทํองเที่ยวที่มีคุณภาพเพ่ือยกระดับขีดความสามารถทางการแขํงขัน 
   2. การเพิ่มมูลคําสินค๎าและบริการด๎านการทํองเที่ยวเพ่ือเพ่ิมรายได๎จากการทํองเที่ยว  

3. การพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนบนพื้นฐานอัตลักษณ์และวิถีไทย   
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   เพ่ิมศักยภาพการผลิต  การตลาด สินค๎าเกษตรที่มีคุณภาพได๎มาตรฐานด๎วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่เหมาะสม  

เป้าประสงค์ :  ผลผลิตสินค๎าเกษตรได๎รับรองมาตรฐาน สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาด                     
สามารถสร๎างรายได๎อยํางมั่นคงและยั่งยืน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4   พัฒนาและสร๎างมูลคําเ พ่ิมผลิตภัณฑ์สมุนไพรอยํางครบวงจรและยกระดับ                   
การให๎บริการสุขภาพด๎านการแพทย์แผนไทยตามมาตรฐาน  

เป้าประสงค์:   1. การเพิ่มมูลคําทางเศรษฐกิจแกํผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
2. การพัฒนาการแพทย์แผนไทยครบวงจรในระบบบริการสุขภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  สํงเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
อยํางมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 

 เป้าประสงค์:  เป็นสังคมที่มีคุณภาพ ความเทําเทียม และความสมดุลทางด๎านสิ่งแวดล๎อม 



๒๕ 
 

๑.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี 
   

      จากการสัมมนาวิชาการเพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และ กรอบการ
ประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่น จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ ส านักงาน สหกรณ์การเกษตร
เมืองปราจีนบุรี จ ากัด ต าบลไม๎เค็ด อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ที่ประชุม โดยคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท๎องถิ่นระดับจังหวัด รํวมกับ ผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวน
จังหวัด ประชาคมท๎องถิ่นตามสัดสํวนระดับจังหวัด หัวหน๎าสํวนราชการ และผู๎ที่เกี่ยวข๎อง แสดงความคิดเห็นและ
เสนอแนะทบทวน ปรับปรุงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีความเห็นก าหนด
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสํวน ท๎องถิ่น (พ.ศ.2560 – 2563) ดังนี้   

 วิสัยทัศน์   “ยกระดับคุณภาพชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม พรอ้มพัฒนาทุนสังคม ส่งเสริมแหล่งเศรษฐกิจ
ชุมชน พัฒนาคนสู่พลเมืองให้เข้มแข็ง”     

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน    
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองทีดขีองสังคม  

  

กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด๎านคุณภาพสิ่งแวดล๎อม 
 1. สํงเสริมการมีสํวนรํวมและกระตุ๎นจิตส านึกใสใจสิ่งแวดล๎อม 
 2. สนับสนุนเครือขํายและสํงเสริมกิจกรรมเฝูาระวัง แก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม   
3. สํงเสริมการลดใช๎สารเคมีและสํงเสริมการใช๎ปุ๋ยชีวภาพในภาคการเกษตร  
4. สํงเสริมการบริหารจัดการขยะครัวเรือน และรณรงค์การเลือกใช๎ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  
5. รณรงค์เฝูาระวังปัญหาสิ่งแวดล๎อมและสร๎างความตระหนักการบังคับใช๎กฎหมายสิ่งแวดล๎อม         

ของท๎องถิ่น  
6. ประสานและพัฒนาการจัดท าระบบชลประทานขนาดเล็กเพ่ือแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม  
7. สํงเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว และกิจกรรมรํวมระหวํางโรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชน  
  

 ๑.๕  ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นต๎องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐  โดยให๎ความส าคัญกับการ
พัฒนาด๎านเทคโนโลยีกลุํมอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุํมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย ์กลุํมเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุํนยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช๎ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุํม
ดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมตํอและบังคับอุปกรณ์ตํางๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝัง
ตัว กลุํมอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคําสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด์ ๔.๐ มีดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหมํ (New 
Engines of Growth) ด๎วยการเปลี่ยนแปลง ความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยูํ ๒ ด๎าน คือ ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให๎เป็นความได๎เปรียบในเชิงแขํงขัน โดยการเติมเต็ม
ด๎วยวิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล๎วตํอยอดความ
ได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุํมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมาย ประกอบด๎วย 

๑. กลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ 
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต๎น 

๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ 
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต๎น 

๓. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุํนยนต์ (Robotech) เป็นต๎น 

๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยี
การเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมตํอออนไลน์โดยไมํต๎องใช๎คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ต
เพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต๎น 

๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 
Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยี
การทํองเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต๎น 
 
๑.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ 
  จากการวิเคราะห์ปัญหาและความต๎องการของประชาชนจากแบบสอบถาม นโยบายของผู๎ บริหารสํวน
ท๎องถิ่น และกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดซึ่งก าหนด
โดยคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่น ท าให๎สามารถก าหนดยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ของต าบล ดังนี้   
 

 
 
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 

1ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให๎ได๎มาตรฐานและเพียงพอตํอความต๎องการ 
2  พัฒนาระบบการบริหารจัดการด๎านเศรษฐกิจ  
3  พัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ 
4 สํงเสริมและสนับสนุนการมีสํวนของประชาชนและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
5  สํงเสริมการมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
6  สํงเสริมและพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว ให๎สมารถสร๎างรายได๎ และเป็นที่รู๎จักของนักทํองเที่ยว 
7  พัฒนาชุมชนให๎เข๎มแข็ง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
8  สํงเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมปัญญาท๎องถิ่น 

 

“บุพราหมณ์น่าอยู่ พัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ชั้นน า” 
 



๒๗ 
 

2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์      
องค์การบริหารสํวนต าบลบุพราหมณ์ ได๎พิจารณาก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหาร

สํวนต าบล 6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสังคม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเมืองการบริหาร 

2.3 เป้าประสงค์การพัฒนา 
-เพ่ือพัฒนาให๎องค์การบริหารสํวนต าบลบุพราหมณ์เป็นเมืองนําอยูํ มีระบบโครงสร๎างพ้ืน ฐานมีได๎

มาตรฐาน และปลอดภัย 
-เพ่ือสํงเสริมพัฒนาการประกอบอาชีพ สร๎างรายได๎ แก๎ไขปัญหาความยากจน สนับสนุนกลุํมอาชีพตํางๆ

ในชุมชน สํงเสริมศูนย์เศรษฐกิจชุมชน สํงเสริมการตลาดในชุมชน ให๎สามารถพ่ึงพาตนเองได๎ 
-เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎ได๎รับสิ่งจ าเป็นพ้ืนฐานทั้งในด๎าน การศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรม การสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์ 
-เพ่ือพัฒนาต าบลบุพราหมณ์ให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยว สามารถสร๎างรายได๎ และเป็นที่รู๎จักของนักทํองเที่ยว 
-เพ่ืออนุรักษ์ และสํงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยังยืน 
-เพ่ือให๎เกิดการบริหารที่ดีในองค์การบริหารสํวนต าบลบุพราหมณ์ โดยใช๎หลักธรรมาภิบาล 

 
แนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

องค์การบริหารสํวนต าบลบุพราหมณ์ ได๎ระดมความคิดจากหมูํบ๎าน ประชาคมหมูํบ๎าน ประชาคมต าบล  ปราชญ์
ชาวบ๎าน องค์กรตํางๆ ในเขตต าบล และผู๎มีความรู๎ความสามารถ เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส  และอุปสรรคใน
การพัฒนาต าบลให๎เป็นเมืองนําอยูํ จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาในชํวงสี่ปี  (พ.ศ.2561 – 2564 ) ขององค์การ
บริหารสํวนต าบลบุพราหมณ์ ซึ่งได๎ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเพ่ือให๎วิสัยทัศน์ประสบความส าเร็จในชํวง 3 ปี 
โดยให๎ล าดับความส าคัญในการพัฒนาควบคูํกันไปทุกด๎าน แตํในระยะต๎นจะพัฒนาในเรื่องของโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
และทางเศรษฐกิจ อาจมีสัดสํวนมากกวําด๎านอ่ืน หลังจากนั้นก็จะเน๎นด๎านการศึกษาและคุณภาพชีวิตในสัดสํวนที่
มากขึ้น   
3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ศักยภาพ 
เพ่ือการประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารสํวน

ต าบลบุพราหมณ์ เป็นการประเมินผลถึงโอกาสและสภาวะภัยคุกคามหรือข๎อจ ากัดเป็นสภาพแวดล๎อมภายนอกที่มี
ผลตํอการพัฒนาท๎องถิน่ รวมถึงจุดแข็งและจุดอํอนของท๎องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล๎อมภายในขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น โดยใช๎เทคนิคการ SWOT analysis เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลบุ
พราหมณ์ ในภาพรวมดังนี้  

 

 



๒๘ 
 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น SWOT (SWOT Analysis) 

1) จุดแข็ง (S = STRENGTH) 
◊ ที่ตั้งมีความเหมาะสมทางด๎านคมนาคม มีถนนสาย 304 ผําน การเดินทางสะดวก รวดเร็ว 
◊ มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอ้ือตํอการพัฒนาเป็นแหลํงทํองเที่ยว  
◊ บุคลากร คณะผู๎บริหาร องค์การบริหารสํวนต าบลมีความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่ของตนเองในการ

พัฒนาองค์กร และมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน 
◊ การจัดโครงสร๎างภายในที่เหมาะสมสอดคล๎องกับภารกิจ 

2) จุดอ่อน  
 ◊ ประชาชนยังไมํให๎ความส าคัญกับการประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนา 
 ◊ ประชาชนยังขาดความสนใจในการพัฒนาท๎องถิ่น 
 ◊ รายได๎ที่จัดเก็บเองไมํเพียงพอตํอการบริหารจัดการ 

◊ บุคลากร ไมํเพียงพอตํอปริมาณงาน 
◊ ปัญหาที่เป็นผลกระทบจากประชากรแฝง เชํน ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ความสะอาด     ความ

เป็นระเบียบเรียบร๎อย การก าจัดขยะมูลฝอย  
◊ ความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต สังคมเมืองอยํางตํอเนื่อง การเคลื่อนย๎ายของประชากรจากแหลํงอ่ืนมาพัก

อาศัยในชุมชน สํงผลตํอ ความสัมพันธ์ระหวํางคนในชุมชนมีน๎อย กระทบตํอการมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่น
ของประชาชน 

◊ โครงสร๎างพ้ืนฐาน และการสาธารณูปโภค ยังไมํเพียงพอ ครอบคลุม เชํนถนน ไฟฟูาสาธารณะ 
น้ าประปา ระบบระบายน้ า เป็นต๎น 

◊ ความไมํเพียงพอของเครื่องมือเครื่องใช๎ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเทคโนโลยีที่จะมาชํวยเสริมสร๎าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่และดูแลความปลอดภัยให๎กับประชาชน 

◊ ปัญหาราษฎรไมํมีเอกสารสิทธิในที่ท ากิน เพราะอยูํในเขตอุทยานแหํงชาติทับลาน 
3) โอกาส 

◊ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท๎องถิ่น โดยที่หนํวยงานสํวนกลางและสํวนภูมิภาค สํงเสริม
สนับสนุนการถํายโอนภารกิจให๎กับ อบต. 

◊ การแก๎ไขปัญหาความยากจนเป็นปัญหาที่รัฐบาลให๎การสํงเสริม 
◊ มีแหลํงทรัพยากรทางธรรมชาติ เชํน ปุาลานแหํงสุดท๎ายของโลก มีอํางเก็บน้ าทับลาน เหมาะแกํการ

ทํองเที่ยวทางธรรมชาติ มีโอกาสที่จะได๎การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาด๎านการทํองเที่ยว 
4) อุปสรรค/ข้อก าจัด 

◊ การพัฒนาพ้ืนที่ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานท าได๎ยาก เนื่องจากสํวนใหญํเป็นพ้ืนที่ทับซ๎อนกับเขตอุทยาน
แหํงชาติทับลาน 

◊ โครงการ/แผนงานตามแผนพัฒนาสามปีมีมากแตํงบประมาณในการด าเนินงานมีน๎อยไมํสามารถ
ด าเนินการได ๎

◊ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข๎องมีมากท าให๎การด าเนินงานไมํคลํองตัวเกิดความลําช๎า ไมํเอ้ือตํอการ
ปฏิบัติงาน 

 
3.2  การประเมินสถาณการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี้ยวข้อง 
การด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 



๒๙ 
 

การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลบุพราหมณ์ ที่ผํานมาชํวยแก๎ไขปัญหาความเดือนร๎อนและ
บรรเทาความต๎องการของประชาชนได๎ในระดับหนึ่ง เชํน การกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กํอสร๎างรางระบาย
น้ า ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  ปรังปรุงระบบประปาหมูํบ๎าน สร๎างฝายชะลอน้ าเพ่ือแก๎ไขปัญหาในการขาดแคลน
น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค แตํงบประมาณมีจ านวนน๎อยจึงไมํสามารถแก๎ไขปัญหาตามความต๎องการของชาวบ๎านให๎
หมดไปได ๎
 
1. การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 

สํงเสริมสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพ ให๎กับกลุํมวิสาหกิจชุมชนตํางๆ เพ่ือให๎กลุํมมีความเข๎มแข็ง
และมีรายได๎เพ่ิมมากข้ึน 
2. การด าเนินงานด้านสังคม 

สํงเสริมการจัดประชาคมหมูํบ๎าน ประชาคมต าบล เพ่ือให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นของ
ตนเอง สํงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนต าบลบุพราหมณ์ จัดตั้งศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน จัดตั้งศูนย์ไกลํเกลี่ยระงับข๎อพิพาท การชํวยเหลือผู๎ด๎อยโอกาสในต าบล โดยจัดตั้งกองทุนวันละบาท เพ่ือให๎
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 3. การด าเนินงานด้านแหล่งน้ า 

กํอสร๎างระบบประปาหมูํบ๎าน สร๎างฝายชะลอน้ า ขุดลอกคลอง แหลํงน้ าตํางๆ ดูแลและบ ารุงรักษาบํอน้ า
บาดาล แจกจํายน้ าให๎กับราษฎรที่ขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค 
4. การด าเนินงานด้านสาธารณสุข 

สนับสนุนกลุํม อสม.ในการด าเนินกิจกรรมตํางๆ  สนับสนุนงานปูองกันโรคไข๎เลือดออก โรคพิษสุนัขบ๎า 
โรคเอดส์ โรคติดตํออ่ืนๆ และจัดตั้งหนํวยบริการการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต๎น (1669) 
5. การด าเนินงานด้านการเมือง การบริหาร 

ให๎ความรู๎ด๎านการเมืองการปกครองท๎องถิ่นแกํประชาชน มีการพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ โดยการสํงเข๎า
รับการศึกษาอบรมในด๎านตํางๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน  และจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช๎เพ่ือให๎
ปฏิบัติงานได๎รวดเร็ว ให๎บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารตํางๆ ตาม พ .ร.บ ข๎อมูล
ขําวสาร และตามหลักธรรมาภิบาลด๎วยความโปรํงใส ตรวจสอบได๎ 
6. การด าเนินงานด้านการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

จัดกิจกรรมเนื่องในงานประเพณีตํางๆ เชํน ประเพณีรดน้ าด าหัว ประเพณีเข๎าพรรษา และราชพิธีตํา งๆ 
สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนและเครื่องเลํนกลางแจ๎ง 
สนับสนุนการจัดงานนิทรรศการวิชาการ จัดการศึกษาในระดับปฐมวัย จัดตั้งสภาวัฒนธรรมต าบล การพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให๎มีมาตรฐาน  
7. การด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ปลูกต๎นไม๎ในชุมชน ก าจัดวัชพืชในแหลํงน้ า จัดการน้ าเสียในชุมชนจัดหาสถานที่พักผํอน ปรับปรุงแหลํง
ทํองเที่ยว สํงเสริมให๎มีการใช๎ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยหมักในการปรับปรุงบ ารุงดินและฟ้ืนฟูสภาพดินที่เสื่อมโทรม 
จัดท าแนวกันไฟ 
8. การด าเนินงานด้านอ่ืนๆ 

สํงเสริมให๎มีชมรมกีฬาชนิดตํางๆ เพ่ือการออกก าลังกาย และหํางไกลยาเสพติด จัดให๎มีการแขํงขันกีฬา
อยํางสม่ าเสมอ การตั้งจุดให๎บริการประชาชนชํวง 7 วันอันตรายในชํวง 

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารสํวนต าบล          
บุพราหมณ์ มีความสอดคล๎องกับ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัด  ยุทธศาสตร์



๓๐ 
 

จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุํมจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
ฉบับที่ ๑๒  และ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ดังนี้ 
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๖๗ 
 

 


