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ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพ่ือให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน รวมทั้งจังหวัด
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าไปใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนและจัดท าค าขอจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มีการบูรณาการ ทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติกระทรวง/หน่วยงาน 
(Function)  มิติบู รณาการ (Agenda)  และมิติ พ้ืนที่  (Area) รวมทั้ งมีความเชื่ อมโยงสอดคล้องกับ 
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2560 - 2579)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 - 2564) กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 นโยบาย 
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) และนโยบายของรัฐบาล 

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถขับเคลื่อน 
การบริหารราชการแผ่นดินในระดับภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง  
และมีการจัดสรรงบประมาณที่มีการบูรณาการงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพ้ืนที่ ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการวางแผนและพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาคที่มีความสอดคล้องกัน ส านักงบประมาณจึงได้จัดท าเอกสาร 
“ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”  
เพ่ิมข้ึนอีก 1 ฉบับ โดยมีหลักการส าคัญ ดังนี้ 

1. น ายุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่ เศรษฐกิจ  ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ซึ่งก าหนดไว้เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้าง
การเติบโตจากภายใน และยุทธศาสตร์ที่ 5 :  ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  มาก าหนดเป็นจุดเน้นการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (Area)  ในแต่ละภาค รวม 6 ภาค 
ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน 

2. ก าหนดยุทธศาสตร์ชี้น าที่เป็นมิติบูรณาการ (Agenda)  และมิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function)   
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาคให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น  โดยได้ระบุหัวข้อของจุดเน้น 
การพัฒนาทั้งมิติ Area  Agenda และ Function  ในเอกสารฉบับนี้ให้มีความสอดคล้องกับหัวข้อในเอกสาร 
“ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ได้ก าหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณภาคเหนือ 
2. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณภาคกลาง 
4. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณภาคตะวันออก 
5. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณภาคใต้ 
6. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณภาคใต้ชายแดน 
ส าหรับรายละเอียดสาระส าคัญของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีดังนี้ 
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ก. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณภาคเหนือ 

เป้าหมายระดับภาค  
 เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง 

เป้าหมาย  
 จ านวนคนจนลดลง และมีการกระจายรายได้ที่เหมาะสม 

 มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมขึ้น 

 เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคมเพ่ิมขึ้น 

 พ้ืนที่ป่าต้นน้ าเพิ่มขึ้น 

 ปรมิาณการกักเก็บน้ าและพัฒนาแหล่งน้ าใหม่เพ่ิมขึ้น 

 คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 สัดส่วนคนจนภาคเหนือ 

 สัมประสิทธ์ิการกระจายรายได้ 

 มูลค่าการลงทุนภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

 จ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ 

 จ านวนพื้นที่ป่าต้นน้ า 

 สัดส่วนพื้นที่ชลประทานและพ้ืนที่รับประโยชนข์องระบบชลประทาน 

 คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและจ านวนพ้ืนที่วิกฤตของปญัหาหมอกควัน 

จุดเน้นการพัฒนา 

ก. ๑. ด้านความม่ันคง 
มิติบูรณาการ (Agenda) 

ก. ๑.๑ สนับสนุนการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (1.3.3) ส่งเสริมการ 
บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบ ควบคุม จัดระบบการจ้าง
แรงงานต่างด้าวให้ท างานถูกต้องตามกฎหมาย จัดระเบียบพ้ืนที่ รวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ  
ตามเกณฑ์พ้ืนฐานและแนวทางขั้นพื้นฐานในการดูแลแรงงานข้ามชาติ 

ก. ๑.๒ สนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (๑.๓.๔) ส่งเสริม 
การปราบปรามจับกุมผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้น าเข้ายาเสพติด เร่งรัดการใช้มาตรการทาง
กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดตามพ้ืนที่แนวตะเข็บ
ชายแดน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงราย ตลอดจนเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 
และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 
ก. ๑.๓ สนับสนุนการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการ 

ภัยพิบัติ (๑.๖.๑) ดังนี้ 
๑) เร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติเพ่ือรองรับอุทกภัยในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 2 ในระดับพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาหมู่บ้านทีป่ระสบอุทกภัยเป็นจ านวน 
มากที่สุดในภาคเหนือ และเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติเพ่ือรองรับ
แผ่นดินไหว ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 

๒) เสริมสร้างระบบการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับภัยหนาวในพ้ืนที่ที่ถูกก าหนด 
ให้เป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินภัยหนาวอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะในพื้นที่ภูเขา 
หรือยอดดอยสูง เพ่ือป้องกันการเกิดโรคระบาดที่มีสาเหตุมาจากความหนาวเย็น 

ก. ๑.๔ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อการด ารงสภาพความพร้อมในการป้องกัน
ประเทศ 

ก. ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

มิติพื้นที่ (Area) 
ก. ๒.๑  พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุ 

ในพ้ืนที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน   
เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน โดยน าความโดดเด่นของอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุ
ซึ่งมีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา พัฒนาสู่สินค้าและบริการท่องเที่ยว  
กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัยและก าแพงเพชร โดยฟื้นฟูและพัฒนา 
แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างอุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – ก าแพงเพชร และเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน 
เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ใกล้เคียง (๒.๗.๑.๑) 

ก. ๒.๒ พัฒนายกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน และน่าน ได้แก่ การท่องเที่ยวเพ่ือการประชุมและนิทรรศการ (MICE)  
การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและผจญภัย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวพ านัก 
ระยะยาว และการท่องเที่ยวแบบพักผ่อน โดยสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยว และพัฒนา 
สิ่งอ านวยความสะดวกที่สอดคล้อง ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว ตลอดจน
ส่งเสริมช่องทางการตลาดโดยใช้อินเทอร์เน็ต (๒.๗.๑.๒) 

ก. ๒.๓ พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตและธุรกิจด้านอาหารและสินค้าเพ่ือสุขภาพ บริการทาง
การแพทย์และสุขภาพ บริการการศึกษานานาชาติ รวมทั้งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
โดยเฉพาะกลุ่มดิจิทัลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย
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ที่มีศักยภาพสูงของภาค โดยให้ความส าคัญกับการน านวัตกรรมและเทคโนโลยมีาใช้ 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการให้มีความแตกต่างโดดเด่น สามารถตอบสนอง 
ต่อตลาดเฉพาะ 

ก. ๒.๔ พัฒนาฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน และพัฒนาฐานการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัยในรูปแบบฟาร์มอัจฉริยะในภาคเหนือตอนล่าง โดยส่งเสริมการลด
การใช้สารเคมีในภาคการเกษตรเพ่ือปรับระบบการผลิตจากเกษตรเคมีไปสู่การผลิต 
ตามแนวทางเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมมาใช้ในกระบวนการผลิต รวมถึงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่
เพ่ือสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรในการวางแผนการผลิตและการสร้างเครือข่ายให้มี
ประสิทธิภาพ (๒.๗.๑.๓) 

ก. ๒.๕ ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรในพ้ืนที่ที่เป็น
แหล่งผลิตที่ส าคัญ โดยสนับสนุนให้จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง ล าพูน เป็นพ้ืนที่
หลักในการแปรรูปพืชผัก ผลไม้ และสมุนไพร ในขณะที่พิจิตร ก าแพงเพชร และ
นครสวรรค์ เป็นพื้นที่หลักในการแปรรูปข้าว พืชไร่ และพืชพลังงาน โดยน านวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตตลอดสายการผลิต และการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะ อาทิ อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ 
(๒.๗.๑.๔) 

ก. ๒.๖ พัฒนาเมืองศูนย์กลางการค้า การบริการ ธุรกิจสุขภาพ การศึกษา และธุรกิจด้านดิจิทัล 
ในเมืองเชียงใหม่และเมืองพิษณุโลก โดยการปรับปรุงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมทั้งสายหลัก
และสายรอง การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและการขนส่งหลายรูปแบบ เพ่ือแก้ไข
ปญัหาจารจรในเขตเมืองและเชื่อมโยงระหว่างเมืองและพ้ืนที่โดยรอบ รวมถึงการพัฒนา
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสทิธิภาพสูง เพ่ือรองรับสังคม
ดิจิทัล และการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ  
เพ่ือการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน (๒.๗.๑.๕) 

ก. ๒.๗ พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ อาทิ เมืองนครสวรรค์ 
และบริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ อาทิ เมืองเชียงของ โดยสนับสนุนให้มีการจัดท า
โครงการน าร่องที่ใช้แนวทางการจัดรูปที่ดิน การผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมือง 
แบบประหยัดพลังงาน (๒.๗.๑.๖) 

ก. ๒.๘ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตาก ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้า 
การลงทุนกับเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกและระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม เพ่ือสนับสนุนการค้าชายแดน การท่องเที่ยว
และการลงทุนให้มีความเป็นระเบียบและได้มาตรฐาน การให้สิทธิประโยชน์ทั้งด้านภาษี
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และมิใช่ภาษีในระดับเหมาะสมเพ่ือจูงใจให้กับนักลงทุน การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้ 
บริการของศูนย์บริการแบบเบด็เสร็จ ก าหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่เพ่ือรองรับกิจกรรม
เป้าหมายและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนบัสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ (๒.๗.๑.๗) 

ก. ๒.๙ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดเชียงราย ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเชื่อมโยง 
การท่องเที่ยว การค้า การลงทุนกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์เพ่ือสนับสนุน
การค้าชายแดน การท่องเที่ยว และการลงทุน และรองรับระบบรางในอนาคต  
อ านวยความสะดวกการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายด้วยการให้ 
สิทธิประโยชนท์างด้านภาษีและมิใช่ภาษีในระดับเหมาะสมเพ่ือจูงใจให้เกิดการลงทุน 
ที่เหมาะสมกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่จากทั้งนักลงทุนไทยและต่างประเทศ  
เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสรจ็ ยกระดับคุณภาพ 
ด้านการศึกษาและบริการสุขภาพรวมทั้งระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (๒.๗.๑.๘) 

มิติบูรณาการ (Agenda) 
ก. ๒.๑๐ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ (๒.๒.๑) มุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

อาทิ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและยกระดับผลิตภัณฑ์โดยน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน
กระบวนการผลิต ส่งเสริมการเพ่ิมผลิตภาพและยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์  

ก. ๒.๑๑ สนับสนุนการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ (๒.๒.๒) ดังนี้ 
๑) ส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศกับประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ สาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในบริเวณที่มีการค้า
ชายแดน อาทิ อ าเภอแม่สาย อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  

๒) พัฒนาการท่องเที่ยวรอบบงึขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพ อาทิ การจัดท าเส้นทางจักรยาน 
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน  

๓) ด าเนินการตามแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปยังพ้ืนที่ใหม่ในกลุ่มเมืองรองอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือลดปัญหาการท่องเที่ยวที่กระจุกตัวอยู่ในเมืองท่องเที่ยวหลัก อาทิ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพิจิตร อุทัยธานี นครสวรรค์ น่าน ล าพูน อุตรดิตถ์ 
ล าปาง  

๔) พัฒนาธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติ 
อาทิ การแช่บ่อน้ าร้อนในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดล าปาง  
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ก. ๒.๑๒ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร (๒.๒.๓) ดังนี้ 
๑) พัฒนาพ้ืนที่ภาคเหนือเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธ์ุพืช เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทย

เป็นศูนย์กลาง (Hub) เมล็ดพันธ์ุเขตร้อนของเอเชีย และเพ่ือเป็นศูนย์กลางการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับเมล็ดพันธ์ุพืชทั้งระบบ และส่งเสริมให้เกษตรกรใน
พ้ืนที่ต่าง ๆ อาทิ เชียงใหม่ สุโขทัย พิษณุโลก เป็นผู้ผลิตเมลด็พันธ์ุพืชและรวบรวม
ส่งออก 

๒) จัดระบบส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพ้ืนที่ภาคเหนือ ได้แก่ เกษตรอินทรีย์ 
พืชพลังงานทดแทน และพืชสมุนไพร รวมทั้งส่งเสริมการผลิตถั่วเหลืองและ  
มันฝรั่งโรงงานเพ่ือทดแทนการน าเข้า 

๓) ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในเกณฑ์ดี อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ 
พะเยา ล าปาง และพิษณุโลก  

๔) ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพครบวงจร (Bio Hub) เพ่ือการเกษตรใน
จังหวัดนครสวรรค์ 

๕) ยกระดับพืชอินทรีย์ส าคัญ อาทิ ชาอินทรีย์ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง 
และแม่ฮ่องสอน ข้าวและข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ในจังหวัดเชียงราย พะเยา และ
เชียงใหม่ ให้เป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ของภาค (Product Champion)  

๖) ส่งเสริมและขยายผลเทคโนโลยีด้านพลังงานเพ่ือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ 
โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เตาประสิทธิภาพสูง 

ก. ๒.๑๓ สนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนา SMEs สู่สากล (๒.๓.๒) 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น และมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเชื่อมโยงกบั
วัฒนธรรมในพ้ืนที่ ยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยการใช้เทคโนโลยี ยกระดับผลิตภัณฑ์
ให้มีมาตรฐาน รวมทั้งเพ่ิมช่องทางการตลาดส าหรับสินค้า OTOP และกิจการ SMEs 
โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 

ก. ๒.๑๔ สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (๒.๔.๑) ดังนี้ 
๑) สนับสนุนการแปลงแผนและผังพัฒนาสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการให้บริการ 

ด้านข้อมูลที่จ าเป็นแก่นักลงทุนและการประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการลงทุน  
และเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตากและ
เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย  

๒) เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจและการให้บริการด้านสังคมและ
ความมั่นคง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านคมนาคม รวมทั้งเพ่ิม
ประสิทธิภาพของด่านศุลกากรแม่สอด ต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
ด่านศุลกากรเชียงแสน ต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน ด่านศุลกากรเชียงของ 
ต าบลเวียง อ าเภอเชียงของ และด่านศุลกากรแม่สาย ต าบลแม่สาย อ าเภอแม่สาย 
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จังหวัดเชียงราย เพ่ือรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ให้มีความสมดุลทั้งในมิติการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม รวมถึงสาธารณสุข
ชายแดน สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และ 
ภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ การรักษาคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการเป็นประตูเชื่อมโยงการค้า 

๓) สนับสนุนการจัดระบบแรงงานต่างด้าวในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก 
และเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายให้สามารถเข้ามาท างานแบบไป – กลับ 
อย่างถูกกฎหมาย พัฒนาฝีมือแรงงาน บริหารจัดการด้านความมั่นคงและจัดระบบ
ตรวจคนเข้าเมืองที่มีประสทิธิภาพ 

ก. ๒.๑๕ สนับสนุนการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ (๒.๕.๑) ดังนี้ 
๑) ส่งเสริมการเตรียมการและการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะ 

ระบบรางเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองที่มีประชากรมากกว่า 1 ล้านคน อาทิ 
เชียงใหม่ เชียงราย นครสวรรค์  

๒) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการขนส่งทางน้ าในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ พิษณุโลก 
โดยสนับสนุนการขนส่งและการท่องเที่ยวทางน้ าในระยะทางที่มากขึ้น ตลอดจน
ส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงกับการขนส่งทางน้ าในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 

๓) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการขนส่งทางน้ าในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย  
โดยพัฒนาการขนส่งและการท่องเที่ยวในล าน้ านานาชาติให้ได้รับความนิยมมาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะบริเวณแม่น้ าโขง จังหวัดเชียงราย  

ก. ๒.๑๖ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม (๒.๕.๔) ดังนี้ 
๑) สร้างและพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือเพ่ิมเติม เพ่ือขยายการเข้าถึง 

การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ครอบคลุมทั้งภาค  
๒) พัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Inno – Agri)  

เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer และส่งเสริมการท าเกษตรกรรม
สมัยใหม่ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

๓) ส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องฐานเศรษฐกิจสร้างมูลค่าสูง อาทิ กลุ่มดิจิทัล   
บริการการแพทย์และสุขภาพ  เทคโนโลยีเตาเผาขยะด้วยพลาสมา  

๔) พัฒนาเทคโนโลยีดาราศาสตร์และอวกาศขั้นสูงและเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุ 
เพ่ือสร้างศักยภาพก าลังคนในอุตสาหกรรมขั้นสูง อาทิ เทคโนโลยีการสื่อสาร 
อุปกรณ์ดิจิทัล   

๕) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology 
Assistance Program: ITAP)  โครงการ Start Up และโครงการยกระดับ 
โอทอป (OTOP Upgrade) 
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มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 
ก. ๒.๑๗ สนับสนุนการพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน (๒.๓.๑) ส่งเสริมความรู้ทักษะ 

ให้แก่แรงงานในด้านภาษาเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงการแก้ไขปญัหา
เรื่องคุณภาพแรงงานของภาคเหนือ เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมศักยภาพภาคเหนือ  
อาทิ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เกษตรแปรรูป  

ก. ๒.๑๘ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือ 
๑) พัฒนาคุณภาพของผู้ประกอบการท่องเที่ยว จัดระเบียบและขึ้นทะเบียนมัคคุเทศก์ 

ก ากับดูแล การใช้แรงงานต่างด้าวในธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว 
รวมถึงอ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 

๒) พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยวของหน่วยงานในภูมิภาคให้สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลและบูรณาการกันเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

ก. ๒.๑๙ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือ 
๑) พัฒนาการเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ตามความต้องการของ

ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และปลอดภัย 
๒) ซ่อมบ ารุงเส้นทางคมนาคมหลักของภาคที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ และการขนส่งสินค้าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
ก. ๒.๒๐ สนับสนุนการด าเนนิภารกิจพื้นฐานเพื่อตรวจสอบการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ

พัฒนามาตรฐานการให้บริการของผู้ขบัรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท เข้มงวด 
ในการตรวจสอบและลงโทษผู้กระท าผิดซ้ าซาก หรือความผิดร้ายแรงที่ส่งผลกระทบ 
ต่อความปลอดภัย เพ่ือสร้างมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ และส่งเสริมภาพลักษณ์ 
ที่ดีของประเทศ 

ก. ๒.๒๑ สนับสนุนการด าเนนิภารกิจพื้นฐานเพื่อยกระดับความปลอดภัยระบบขนส่งสาธารณะ 
ทางน้ า อบรมความรู้ให้กับผู้ควบคุมเรือและเจ้าหน้าที่ประจ าเรือ ตลอดจนตรวจสอบ 
ความปลอดภัยของท่าเทียบเรอื 

ก. ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

มิติบูรณาการ (Agenda) 
ก. ๓.๑ สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม 

และทั่วถึง (๓.๒.๑) ดังนี้ 
๑) สร้างเสริมหลักสูตร กระบวนการเรียน การสอน การวัดผลและประเมินผลสมัฤทธ์ิ

ทางการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และพัฒนา
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ครูผู้สอนเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา 

๒) ส่งเสริมและพัฒนาคนไทยให้สามารถพูดได้หลากหลายภาษา เพ่ือรองรับ 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ อาทิ ทักษะภาษาจีนในการสื่อสารกับ 
กลุ่มนักท่องเที่ยวและการท าธุรกิจ  

๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบ เพ่ือเศรษฐกิจ 
สร้างสรรค์เชิงศิลปะล้านนา 

๔) ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีด้านศิลปวัฒนธรรมและความรู้ด้านการออกแบบ 
ร่วมสมัยมาพัฒนาการผลิตหัตถอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ของชุมชน  
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมสู่งานหัตถศิลป์ โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน 

๕) สนับสนุนการด าเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาการศึกษาให้ลงท้องถิ่น 
ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 
ก. ๓.๒ สนับสนุนการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี (๓.๔.๑) ดังนี้ 

๑) เร่งรัดและส่งเสริมการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขทั้งด้านการกระจายบุคลากร 
 ทางการแพทย์เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง  
 เป็นธรรม ไม่กระจุกตัวแต่เฉพาะในเมืองส าคัญ 

๒) ส่งเสริมระบบการป้องกันและรักษาโรคไม่ติดต่อที่ป้องกันได้ อาทิ มะเร็ง ความดัน
โลหิต หัวใจ เบาหวาน และหลอดเลือดสมอง  

๓) ป้องกัน บรรเทา แก้ไขปญัหาเรื่องค่านิยมและพฤติกรรมทางสังคมของประชาชน 
ในพ้ืนที่ภาคเหนือที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายในอัตราที่สูง ในจังหวัดที่มีอัตรา 
การฆ่าตัวตายสูงที่สุด 7 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดล าพูน แม่ฮ่องสอน เชียงราย  
น่าน เชียงใหม่ แพร่ ตาก 

๔) ส่งเสริมการพัฒนาเมืองเชียงรายให้เป็นเมืองแห่งสมุนไพรแบบครบวงจรประจ า
ภาคเหนือตามเป้าหมายการน าร่อง 4 จังหวัดทั่วประเทศ (เชียงราย สกลนคร 
ปราจีนบุรี และสุราษฎร์ธานี) เพ่ือความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนของ
เศรษฐกิจไทย 

๕) พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Excellent Center) และบริการ 
ด้านสุขภาพ ในจังหวัดเชียงใหม่ พะเยา พิษณุโลก 

๖) ส่งเสริมหน่วยบริการทางการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)  
อย่างกว้างขวาง เพ่ือลดความแออัดและให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์
ได้มากขึ้น 
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ก. ๓.๓ สนับสนุนการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (3.5.1) รณรงค์การสร้างความเข้มแข็ง 
 ให้กับสถาบันทางสังคม เพ่ือให้มีบทบาทในการหล่อหลอมคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม 
 ให้กับเยาวชนเพ่ือลดปัญหาสังคม อาทิ การตั้งครรภ์ในวัยเรียน ปัญหายาเสพติด  
 รวมถึงการมีค่านิยมทางวัตถุและการรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติที่ผิด ๆ มาใช้ ตลอดจน  
 ส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันสอดส่องดูแลกล่อมเกลาเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในชุมชน 

ก. ๓.๔ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อส่งเสริมให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง 
 วิชาการที่เหมาะสมกับแต่ละชุมชน เพ่ือการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และคุณภาพชีวิต 
 ที่ดี รวมถึงส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรทางการศึกษา 

ก. ๓.๕ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานเพ่ือเร่งรัดการด าเนินมาตรการควบคุมคุณภาพ 
 สถานพยาบาล 

ก. ๔. ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้้า และสร้างการเติบโตจากภายใน 

มิติพื้นที่ (Area) 
ก. ๔.๑ ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานท าของผู้สูงอายุ โดยด าเนินการในรูปของกลุ่ม

อาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีรายได้และได้พัฒนาศักยภาพของตัวเอง
อย่างต่อเนื่อง สามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น (๔.๖.๑.๑) 

ก. ๔.๒ พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน เพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ รวมทั้ง
แก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดบริการด้านสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ อาทิ การจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 
(๔.๖.๑.๑) 

ก. ๔.๓ สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามบีทบาท 
ในการจัดสวัสดิการได้อย่างยั่งยืน และเป็นเครือข่ายการคุ้มครองของสังคมให้กับ 
ผู้สูงอายุ (๔.๖.๑.๑) 

มิติบูรณาการ (Agenda) 
ก. ๔.4 สนับสนุนการสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ (๔.๓.๑) ดังนี้ 

๑) ส่งเสริมและเตรียมการปรับปรุงพื้นที่ในเขตเมืองและชุมชนให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิต 
  ของผู้สูงอายุ (Age – friendly Cities) อาทิ การปรับปรุงผังเมือง และพัฒนาพ้ืนที่ 
  สาธารณะต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทางสังคมอย่างสม่ าเสมอ 

๒) เร่งส่งเสริมการบริหารจัดการสวัสดิการที่ช่วยสนับสนุนฐานะทางการเงิน ตลอดจน
บริการขั้นพื้นฐานสอดคล้องและเพียงพอต่อความต้องการของผู้สูงอายุ 
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มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 
ก. ๔.5 สนับสนุนการสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจ 

และสังคม (๔.๑.๑) ดังนี้ 
๑) ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานท าของประชาชนกลุ่มที่มีระดับรายได้  

ณ เปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 (กลุ่ม B40) ในจังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูงของภาคเหนือ 
ที่มสีัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป ประกอบด้วย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก  
น่าน เชียงใหม่ พะเยา 

๒) ส่งเสริมการปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกภายในเมืองและชุมชนตามหลักการการ
ออกแบบโดยค านึงถึงการใช้งานที่คุ้มค่าและสะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม และทั่วถึง
ส าหรับคนทุกกลุ่ม (Universal Design) 

๓) พัฒนาขยายผลโครงการหลวงอันเนื่องมาจากพระราชด าริอย่างครบวงจร 
ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงผู้บริโภค 

ก. ๔.6 สนับสนุนการสร้างความเขม้แข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน 
(๔.๔.๑) เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามบีทบาทในการจัดสวัสดิการได้อย่างยั่งยืนและเป็น
โครงข่ายการคุ้มครองของสังคมให้กับผู้สูงอายุ 

ก. ๔.๗ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อ 
๑) จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ของผู้สูงอายุ เสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ส่งเสริม 
ให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม สร้างคุณค่าทางภูมิปัญญา 
ของผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ 

๒) บริหารจัดการระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ    

ก. ๕. ด้านการจัดการน้้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

มิติพื้นที่ (Area) 
ก. ๕.๑ พัฒนาแหล่งผลิตพลังงานทดแทน ในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์และก าแพงเพชร โดยน า

ผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์มาพัฒนาเป็นพลังงานทดแทน 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบและลดปญัหาสิ่งแวดล้อม (๕.๗.๑.๑) 

ก. ๕.๒ ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าต้นน้ าในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะ
จังหวัดน่าน โดยให้ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ ์
เพ่ือให้เป็นแหล่งดูดซับน้ าฝนและเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุนในแต่ละลุ่มน้ า ควบคู่ไปกับ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลายพื้นทีป่่า ตลอดจนส่งเสริมการปลูกป่า 
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าต้นน้ า (๕.๗.๑.๒) 
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ก. ๕.๓ พัฒนาการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบในลุ่มน้ าหลักของภาค ได้แก่ ลุ่มน้ าปงิ วัง  
ยม และน่าน โดยการพัฒนาปรับปรุงระบบส่งน้ าให้เชื่อมโยงกับพ้ืนที่การเกษตร 
อย่างทั่วถึง จัดท าโครงการผันน้ า ก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ าจากแหล่งน้ าที่มีปรมิาณน้ า 
เกินความต้องการไปยังแหล่งน้ าที่มปีรมิาณน้ าน้อยกว่าเพ่ือเพ่ิมปรมิาณน้ าต้นทุน  
ก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ าให้เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ และพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ า
ขนาดใหญ่ที่ส าคัญ ได้แก่ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร และ
กว๊านพะเยาจังหวัดพะเยา รวมถึงพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าในลักษณะแก้มลิงให้กระจาย 
ในพ้ืนที่นอกเขตชลประทานอย่างทั่วถึง (๕.๗.๑.๓) 

ก. ๕.๔ แก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และจังหวัดตาก โดยส่งเสริม 
การปรับเปลี่ยนการท าการเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การปลูกพืชในระบบ 
วนเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและระบบจัดการพ้ืนที่เกษตร 
ที่เหมาะสม ส่งเสริมให้น าเศษวัสดุทางการเกษตรไปใช้ประโยชน์เพื่อลดการเผาวัสดุ
ทางการเกษตร และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน 

มิติบูรณาการ (Agenda)  
ก. ๕.๕ สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า (๕.๒.๑) แก้ปัญหาน้ าท่วม – น้ าแล้ง  

ในพ้ืนที่ลุ่มน้ ายม – น่าน จัดหาแหล่งน้ าเพ่ือภาคอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก 
เร่งรัดหาแนวทางในการผันน้ าระหว่างประเทศเพ่ือเติมน้ าในอ่างเก็บน้ าภูมิพล  
และการจัดหาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ – กลาง เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน เพ่ิมปรมิาณ 
การกักเก็บน้ าและตัดยอดน้ าเพ่ือบรรเทาความรุนแรงจากอุทกภัย 

ก. ๕.๖ สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
(๕.๔.๑) ดังนี้ 
๑) สร้างกลไกเพ่ือลดการเผาชีวมวลในที่โล่ง ส่งเสริมการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทาง

การเกษตรเพ่ือแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยน ามาผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดเพ่ือใช้ผลิตเป็น
พลังงานทดแทน และด าเนินการขยายผลเพื่อให้เกิดการลดหมอกควันอย่างเป็น
รูปธรรม 

๒) เร่งรัดให้มีการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะอย่างเป็นระบบ โดยการรณรงค์สนับสนุน
และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีจิตส านึกในการคัดแยกขยะตามประเภทตั้งแต่ 
ต้นทาง สามารถน ากลับมาใชไ้ด้อย่างคุ้มค่า และก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
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มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 
ก. ๕.๗ สนับสนุนการจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  

(๕.๑.๑) ดังนี้ 
๑) ส่งเสริมการพัฒนาตามแนวคิด Forest – based Economy โดยมุ่งเน้น 

การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเพ่ิมพ้ืนทีป่่าเศรษฐกิจ ไม้มีค่า ในพ้ืนทีป่่าของภาคเหนือ 
ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าส่วนใหญ่ของประเทศ โดยมุ่งเน้นการน าเอาเทคโนโลยี 
ที่มปีระสทิธิภาพมาใช้ในอุตสาหกรรมป่าไม้ ตลอดจนการส่งเสริมการวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงการบริหารจัดการฐานทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

๒) สนับสนุนการอนุรักษ์ดินและน้ าในพ้ืนที่เสี่ยงต่อดินถล่มและพ้ืนที่เสี่ยง 
ต่อการสูญเสียหน้าดินในพ้ืนที่สูง 

๓) ก ากับและควบคุมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในลักษณะเกษตรเชิงเดี่ยว 
เพ่ือลดแรงจูงใจในการบุกรุกพ้ืนที่ป่า 

๔) ก าหนดปริมาณแร่ที่เหมาะสมในการน าทรัพยากรแร่มาใช้ประโยชน์  
จ ากัดการส่งออกในรูปวัตถุดิบ ในพ้ืนที่ภาคเหนือที่มีศักยภาพของแร่โลหะ 
หายาก โดยเฉพาะที่อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่  
และจังหวัดอุทัยธานี 

๕) ส ารวจจัดหาและก าหนดเขตแหล่งแร่เศรษฐกิจเพ่ือใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ของประเทศในพื้นที่ภาคเหนือ ส าหรับแร่หายาก อาทิ โมนาไซต์ ซีโนไทม์  
เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  

ก. ๕.๘ สนับสนุนการจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ (๕.๕.๑)  
 เพ่ิมประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับผลกระทบอันเนื่องมาจาก 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว อาทิ สร้างเขื่อนกันคลื่น – กันตลิ่ง 
 ขุดลอกร่องน้ า 

ก. ๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
มิติบูรณาการ (Agenda)  

ก. ๖.๑ สนับสนุนการปฏิรูปกฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม (๖.๕.๑)  
 เร่งแก้ไขปัญหาบุคคลไร้รัฐ (Stateless) ที่อยู่ตามภูเขาหรือยอดดอยสูงในจังหวัด 
 เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน โดยเร่งส ารวจจ านวน จัดท าระบบทะเบียน  
 เร่งปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอปุสรรค ตลอดจนพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 ให้มีความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง เพ่ือให้บุคคลไร้รัฐดังกล่าวได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน 
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ก. ๖.๒ สนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ (๖.๖.๑)  
 เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ โดยจัดให้มีช่องทางการให้บริการที่สะดวก 
 ทันสมัย เข้าถึงง่าย ลดขั้นตอน ระยะเวลา และการใช้เอกสาร อาทิ การให้บริการ 
 ด้าน E – Border Pass  
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ข. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เป้าหมายระดับภาค  
 หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพ่ึงตนเอง 

เป้าหมาย  
 จ านวนคนจนลดลง และมีการกระจายรายได้ที่เหมาะสม 

 มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมขึ้น 

 เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคมเพ่ิมขึ้น 

 พ้ืนที่ป่าต้นน้ าเพิ่มขึ้น 

 ปรมิาณการกักเก็บน้ าและพัฒนาแหล่งน้ าใหม่เพ่ิมขึ้น 

 คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 สัดส่วนคนจนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 สัมประสิทธ์ิการกระจายรายได้ 

 มูลค่าการลงทุนภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

 จ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ 

 จ านวนพื้นที่ป่าต้นน้ า 

 สัดส่วนพื้นที่ชลประทานและพ้ืนที่รับประโยชนข์องระบบชลประทาน 

 ร้อยละของปริมาณขยะที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

จุดเน้นการพัฒนา 

ข. 1. ด้านความม่ันคง  

มิติบูรณาการ (Agenda) 
ข. 1.1 สนับสนุนการจัดการปญัหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (1.3.3) ส่งเสริมการ

บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบ ควบคุม จัดระบบการจ้าง
แรงงานต่างด้าวให้ท างานถูกต้องตามกฎหมาย จัดระเบียบพ้ืนที่ รวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ  
ตามเกณฑ์พ้ืนฐานและแนวทางขั้นพื้นฐานในการดูแลแรงงานข้ามชาติ 

ข. 1.2 สนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (1.3.4) ส่งเสริม 
การปราบปรามจับกุมผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้น าเข้ายาเสพติด เร่งรัดการบังคับใช้กฎหมาย 
อย่างเคร่งครัดตามแนวชายแดนที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยงและในกลุ่มจังหวัดที่มีอัตราคดียาเสพติดสูง 
ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 กลุ่มจังหวัดภาคะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 รวมถึงเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
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และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและการลักลอบน าเข้า
ส่งออกสินค้าผิดกฎหมาย 

มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 
ข. 1.๓ สนับสนุนการพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการ 

ภัยพิบัติ (๑.๖.๑) สนับสนุนการป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเกิด 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ ภัยแล้ง อุทกภัย และภัยพิบัติอ่ืน  

ข. 1.๔ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อจัดการปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองของประชากร
จากประเทศเพ่ือนบ้านอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

ข. ๑.๕ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อด ารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ 

ข. 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

มิติพื้นที่ (Area) 
ข.  2.๑ พัฒนาพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ศรีสะเกษ  

ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ โดยปรับ
กระบวนการผลิตให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ 
ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้งขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ โดยสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาระบบที่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเอง สนับสนุน 
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพ และการส่งออก 
จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น พร้อมทั้งส่งเสริม
เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (2.7.2.1) 

ข.  2.๒ ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่ โดยส่งเสริม 
การปลูกพืชผัก ผลไม้ ไม้ดอก ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ศรีสะเกษ  
และอุบลราชธานี รวมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 
มุกดาหาร นครพนม และโคนมในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมาและอุบลราชธานี (2.7.2.2) 

ข.  2.๓ สนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้พ่ึงตนเองได้ น าร่องในจังหวัดอ านาจเจริญ 
กาฬสินธ์ุ และขอนแก่น โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร และพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตรให้เข้มแข็ง ส่งเสริมการออมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการ 1 ไร่ 1 แสน และเกษตรแปลงใหญ่ ส่งเสริมการเรียนรู้จาก 
กลุ่มเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จให้เป็นต้นแบบ รวมทั้งส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตร 
ในท้องถิ่น และตลาดอิเล็กทรอนิกส์อย่างทั่วถึง (2.7.2.3) 
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ข.  2.๔ พัฒนาให้นครราชสีมาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร  
โดยสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ภาคอุตสาหกรรมอาหารของภาค ตลอดจนการสร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา และภาคราชการ เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล เทคโนโลยี 
นวัตกรรม ในการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปที่มมีูลค่าสูง  
และตรงตามความต้องการของตลาด (2.7.2.๔) 

ข.  2.๕ ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ 
ให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ ขอนแก่น นครราชสีมา สุรินทร์  
และสกลนคร ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนา
เทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่ืน ๆ โดยยกระดับผู้ประกอบการ สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจ
ชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจ
เพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจ (2.7.2.5) 

ข.  2.๖ ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคในพ้ืนที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ
จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธ์ุ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร เพ่ือการส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน  
โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบในพ้ืนที่ (2.7.2.6) 

ข.  2.๗ เพ่ิมศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางและตอนล่าง โดยให้ความส าคัญกับความสมดุลระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงาน 
โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชพลังงานในพ้ืนที่ที่เหมาะสม ส่งเสริมการผลิตพลังงาน
ทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่ใช้งานได้ง่ายจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวภาพ 
และชีวมวล ทั้งในภาคการผลิต ชุมชนและท้องถิ่นให้มากขึ้น (2.7.2.7) 

ข.  2.๘ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ ท่องเที่ยวอารยธรรมขอมในพ้ืนที่ 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ท่องเที่ยววัฒนธรรมลุ่มน้ าโขงและสุขภาพ 
ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัด
อุดรธานี ขอนแก่น กาฬสินธ์ุ ท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ 
นครราชสีมา ท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี โดยเพ่ิม
นวัตกรรมการบริการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว เพ่ือให้สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปี 
รวมทั้งพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือข่าย เพ่ือกระจาย
นักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่เมืองรอง ชุมชนและท้องถิ่น (2.7.2.8) 

ข.  2.๙ พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรม 
ล้านช้าง เลย – อุดรธานี – หนองบัวล าภู – หนองคาย – สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว โดยเร่งพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงพ้ืนที่ และเชื่อมโยง
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กิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชนกับชุมชนและท้องถิ่น ทั้งในประเทศและ 
ประเทศเพ่ือนบ้านที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว (2.7.2.9) 

 ข. 2.๑๐ พัฒนาเมืองขอนแก่นและเมืองนครราชสีมาให้เป็นเมืองศูนย์กลาง การค้า การลงทุน  
การบริการสุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน  
เชื่อมโยงกับระบบโครงสร้างพ้ืนฐานหลักที่เชื่อมโยงระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนาระบบขนส่ง 
รางเบาเมืองขอนแก่น พร้อมทั้งส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่าง 
เมืองและระบบขนส่งอ่ืน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  

ข. 2.๑๑ พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ อาทิ เมืองขอนแก่น 
และบริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน   
อาทิ เมืองนครพนม เมืองหนองคาย โดยสนับสนุนให้มีการจัดท าโครงการน าร่องที่ใช้ 
แนวทางการจัดรูปที่ดิน การผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน  

ข. 2.๑๒ พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนมุกดาหาร ให้เป็นประตู และศูนย์การค้า การท่องเที่ยว  
 และการลงทุน เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะหวัน – เซโน สาธารณรัฐประชาธิปไตย  
 ประชาชนลาว สู่ท่าเรือน้ าลึกดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยส่งเสริมและอ านวย 
 ความสะดวกการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ให้สิทธิประโยชน์ในระดับ 
 เหมาะสมเพ่ือจูงใจให้เกิดการลงทุน เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 
 ในพ้ืนที่ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านชายแดน พัฒนาเมืองชายแดนให้สามารถรองรับ 
 การพัฒนา และก าหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่เพ่ือรองรับกิจกรรมเป้าหมายและกิจกรรม 
 ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 และสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนามีส่วนร่วม 
 และได้รับประโยชน์จากการพัฒนา บริหารจัดการด้านสาธารณสุข แรงงาน และความมั่นคง  

ข. 2.๑๓ พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนนครพนม ให้เป็นประตู และศูนย์การค้า การท่องเที่ยว 
 และการลงทุน เชื่อมโยงสู่ภาคกลางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสู่ท่าเรือน้ า 
 ลึกหวุ่งอ๋าง จังหวัดฮาติงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 ตอนใต้ โดยส่งเสริมและอ านวยความสะดวกการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
 ชายแดน ให้สิทธิประโยชน์ในระดับเหมาะสมเพ่ือจูงใจให้เกิดการลงทุน  พัฒนาโครงสร้าง 
 พ้ืนฐานและด่านชายแดน พัฒนาเมืองชายแดนให้สามารถรองรับการพัฒนา ก าหนดการใช้ 
 ประโยชน์พ้ืนที่เพ่ือรองรับกิจกรรมเป้าหมายและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนและยกระดับ 
 การพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับศักยภาพของ 
 พ้ืนที่ ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม และได้รับ 
 ประโยชน์จากการพัฒนา บริหารจัดการด้านสาธารณสุข แรงงาน และความมั่นคง 

ข. 2.๑๔ พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนหนองคาย ให้เป็นประตู และศูนย์การค้า การท่องเที่ยว 
 และการลงทุน เชื่อมโยงสู่แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดย
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ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ให้สิทธิ
ประโยชน์ในระดับเหมาะสมเพ่ือจูงใจให้เกิดการลงทุน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และด่านชายแดน รวมทั้งพัฒนาเมืองชายแดนให้สามารถรองรับการพัฒนา สนับสนุน 
และยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่ ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม
และได้รับประโยชน์จากการพัฒนา บริหารจัดการด้านสาธารณสุข แรงงาน และความมั่นคง  

มิติบูรณาการ (Agenda) 
ข. 2.1๕ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ (2.2.1) โดยมุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 ด้านเกษตรแปรรูป พลังงานทดแทน และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและยกระดับ 
 ผลิตภัณฑ์ โดยน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลติ ส่งเสรมิการเพ่ิมผลิตภาพ  
 และยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสร้างนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี เพ่ือรองรับ 
 อุตสาหกรรม ๕ ด้าน (ด้านยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เหล็ก ยางพาราขั้นปลาย และวัสดุก่อสร้าง) 

ข. 2.1๖ สนับสนุนการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ (2.2.2) ดังนี้ 
1) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติตามแนวชายฝั่งแม่น้ าโขง 7 จังหวัด (เลย หนองคาย 

บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี) โดยพัฒนาเป็นจุดหมาย
การท่องเที่ยวแห่งใหม่ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ และการท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติจากความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด  
เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวเชื่อมโยงเศรษฐกิจประเทศ 
เพ่ือนบ้านสู่ภูมิภาคต่าง ๆ เพ่ือสร้างรายได้แก่ชุมชนผ่านโครงการ OTOP Village  

๒) พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว อาทิ ถนน ทางจักรยาน ให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน 
โดยน าร่องในจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ นครพนม และมุกดาหาร 

๓) พัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ อาทิ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ 
ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธ์ุ หนองบัวล าภู  

ข. 2.1๗ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร (2.2.3) ดังนี้ 
1) ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่  

ข้าวหอมมะลิ พืชผัก ผลไม้ ไม้ดอก โคเนื้อ โคนม และหม่อนไหม 
2) ส่งเสริมการพัฒนาสายพันธ์ุและการเลี้ยงโคเนื้อไทยไปสู่การผลิต เพ่ือโคที่มีคุณภาพ

และมูลค่าสูง อาทิ เนื้อวัวโคราชวากิว เนื้อวัวสุรินทร์วากิว  
3) ส่งเสริมการปรบัเปลี่ยนพืน้ที่ที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่เกษตร (Agri – Map)  

เพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว  
ไปท าการเกษตรที่เหมาะสมหรือเกษตรกรรมทางเลือก 
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4) เร่งรัดการจัดสรรที่ดินท ากินในเขตปฏิรูปที่ดินให้เกษตรกรที่ไม่มทีี่ดินท ากินหรือมีที่ดิน
ท ากินไม่เพียงพอ ส าหรับพ้ืนที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังไม่จัดสรร จ านวน  
2.4 ล้านไร่ 

5) ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร ในจังหวัดยโสธร 
สนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร 
ได้แก่ ระบบสบูน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือลดต้นทุนการผลิตในภาคเกษตร ส่งเสริม
และขยายผลเทคโนโลยีด้านพลังงานเพ่ือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ โรงอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ เตาประสิทธิภาพสูง เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร 

๖) สนับสนุนจังหวัดกาฬสินธ์ุให้เป็นโครงการน าร่อง Rice City เพ่ือด าเนินการให้ครบวงจร 
๗) ส่งเสริมการปลูกและแปรรูปยางพารา ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน ๑ (จังหวัดบึงกาฬ อุดรธานี และหนองคาย) 
๘) ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครราชสีมา และชัยภูมิ 

ข. 2.1๘ สนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนา SMEs สู่สากล (2.3.2) 
 มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นและมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเชื่อมโยง 
 กับวัฒนธรรมในพ้ืนที่ ยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยการใช้เทคโนโลยี ยกระดับผลิตภัณฑ์ 
 ให้มีมาตรฐาน รวมทั้งเพ่ิมช่องทางการตลาดส าหรับสินค้า OTOP และกิจการ SMEs  
 โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 

ข. 2.1๙ สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (2.4.1) ดังนี้ 
1) สนับสนุนการแปลงแผนและผังพัฒนาสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการให้บริการด้านข้อมูล 

ที่จ าเป็นแก่นักลงทุน และการประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการลงทุน และเพ่ือสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เขตเศรษฐกิจ
พิเศษหนองคาย และเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม  

2) เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจและการให้บริการ ด้านสังคม 
และความมั่นคง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านคมนาคม รวมทั้ง
เพ่ิมประสิทธิภาพของด่านศุลกากรพรมแดนมุกดาหาร ต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอ 
เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ด่านศุลกากรหนองคาย ต าบลหนองกอมเกาะ 
อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และด่านศุลกากรนครพนม ต าบลอาจสามารถ  
อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ให้มีความสมดุลทั้งในมติิการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม รวมถึง
สาธารณสุขชายแดน สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ 
และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ การรักษาคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการเป็นประตูเชื่อมโยงการค้า 
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3) สนับสนุนการจัดระบบแรงงานต่างด้าวในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร  
เขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย และเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ให้สามารถ 
เข้ามาท างานแบบไป – กลับอย่างถูกกฎหมาย พัฒนาฝีมือแรงงาน บริหารจัดการ 
ด้านความมั่นคงและจัดระบบตรวจคนเข้าเมืองที่มีประสทิธิภาพ 

ข. 2.20 สนับสนุนการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ (2.5.1) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ  
 โดยเฉพาะระบบราง ในการรองรับการขยายตัวของเมืองที่มีประชากรมากกว่า 1 ล้านคน  
 อาทิ ขอนแก่น นครราชสีมา เพ่ือลดความแออัดของเมืองหลัก 

ข. 2.21 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม (2.5.4) ดังนี้ 
1) พัฒนาเมืองศูนย์กลางการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา มหาสารคาม  

และอุบลราชธานี 
2) สร้างและพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ิมเติม เพ่ือขยาย 

การเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ครอบคลุมทั้งภาค  
3) พัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Inno – Agri)  

เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer และส่งเสริมการท าเกษตรกรรมสมัยใหม่
ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

4) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology 
Assistance Program: ITAP) โครงการ Start Up และโครงการยกระดับโอทอป 
(OTOP Upgrade) 

5) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการด้านแสงซินโครตรอน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศด้านอาหาร เกษตร อุตสาหกรรม และบริการทางการแพทย์ 

มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 
ข. ๒.๒๒ สนับสนุนการพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน (2.3.1) ดังนี้ 

1) ยกระดับแรงงานภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ใหม่ อาทิ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  

2) ยกระดับการศึกษาของแรงงานในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ส่งเสริมให้มีผู้สนใจเห็นความส าคัญ
และประโยชน์ในการศึกษาระดับวิชาชีพชั้นสูงและอาชีวศึกษา ส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านการจัดการเรียนการสอนระหว่างสถานศึกษากับภาคเอกชนและหน่วยงาน 
ในต่างประเทศในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ทวิศึกษาและทวิวุฒิ 
เพ่ือเปิดโอกาสและสร้างทางเลือกต่าง ๆ ที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียน 

3) เร่งรัดการบริหารจัดการเพ่ือผลักดันแรงงานให้เข้าสู่ระบบประกันสังคมอย่างทั่วถึง 
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ข. 2.2๓ สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน 
 กับนานาประเทศ (2.6.1) ส่งเสริมความร่วมมือทั้งระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค  
 และนานาประเทศ อาทิ ความร่วมมืออนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  
 สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงด้านการขนส่งและคมนาคม เพ่ือก่อให้เกิดผลดีต่อการค้า  
 การลงทุน และการท่องเที่ยว 

ข. 2.๒๔ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสนามบินขอนแก่นและสนามบินบุรีรัมย์  
 ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพ่ิมขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล 

ข. 2.๒๕ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือ 
๑) พัฒนาคุณภาพของผู้ประกอบการท่องเที่ยว จัดระเบียบและขึ้นทะเบียนมัคคุเทศก์ 

ก ากับดูแล การใช้แรงงานต่างด้าวในธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว 
รวมถึงอ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 

๒) พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยวของหน่วยงานในภูมิภาคให้สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลและบูรณาการกันเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

ข. 2.๒๖ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือ 
๑) พัฒนาการเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ตามความต้องการของ

ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และปลอดภัย 
๒) ซ่อมบ ารุงเส้นทางคมนาคมหลักของภาคที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ และการขนส่งสินค้าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
ข. ๒.๒๗ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อตรวจสอบการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ 

พัฒนามาตรฐานการให้บริการของผู้ขบัรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท เข้มงวด 
ในการตรวจสอบและลงโทษผู้กระท าผิดซ้ าซาก หรือความผิดร้ายแรงที่ส่งผลกระทบ 
ต่อความปลอดภัย เพ่ือสร้างมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ และส่งเสริมภาพลักษณ์
ที่ดีของประเทศ 

ข. ๒.๒๘ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อยกระดับความปลอดภัยระบบขนส่งสาธารณะ
ทางน้ า อบรมความรู้ให้กับผู้ควบคุมเรือและเจ้าหน้าที่ประจ าเรือ ตลอดจนตรวจสอบ
ความปลอดภัยของท่าเทียบเรอื  

ข. 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
มิติพื้นที่ (Area) 

ข. 3.1 พัฒนาระบบป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับในพ้ืนที่เสี่ยง  
 อาทิ จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด อุดรธานี โดยรณรงค์กระตุ้นการเรียนรู้ในการป้องกัน 
 โรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชนทั้งในชุมชนและเยาวชนในสถานศึกษา ปรับเปลี่ยน  
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 พฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุก ก าจัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชนบริเวณ 
 รอบแหล่งน้ าอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (3.6.1.1) 

มิติบูรณาการ (Agenda) 
ข. 3.2 สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง

(3.2.1) ดังนี้  
1) สร้างเสริมหลักสูตร กระบวนการเรียน การสอน การวัดผลและประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และพัฒนา
ครูผู้สอน เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา  

2) ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาปรบัปรุงหลักสูตร คุณภาพอาจารย์ผู้สอน ตลอดจน
กระบวนการเรียน การสอนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมของภาค เพ่ือตอบสนองความต้องการภาคการผลิต บริการ การตลาด 
และทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

๓) สนับสนุนการด าเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาการศึกษาให้ลงท้องถิ่น 
ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 
ข. ๓.๓ สนับสนุนการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี (3.4.1) ดังนี้ 

 1) เร่งรัดและส่งเสริมการบรหิารจัดการด้านสาธารณสุขทั้งด้านการกระจายบุคลากร 
 ทางการแพทย์ เพ่ือขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง  
 เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างเท่าเทยีม ไม่กระจุกตัวแต่เฉพาะ 
 ในเมืองส าคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
 เฉียงเหนือตอนบน 1 

 ๒) ส่งเสริมการป้องกันรักษาโรคไม่ติดต่อที่ป้องกันได้ อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดัน  
 โลหิต โรคหัวใจ โรคเนื้องอกร้าย (รวมมะเร็ง) และโรคหลอดเลือดในสมอง ในกลุ่ม 
 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  

 3) ส่งเสริมการรณรงค์ลดอัตราการเสียชีวิตของมารดาจากการตั้งครรภ์ โดยเฉพาะใน 
 พ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธ์ุ สกลนคร และลดอัตราการเสียชีวิตของทารก โดยเฉพาะใน 
 พ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น สกลนคร และอุบลราชธานี 

 ๔) ส่งเสริมหน่วยบริการทางการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) อย่างกว้างขวาง 
 เพ่ือลดความแออัดและให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้มากขึ้น 
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ข. 3.๔ สนับสนุนการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (3.5.1) สร้างความเข้มแข็งให้กับ 
 สถาบันทางสังคม อาทิ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา เพ่ือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจ 
 ให้คนในชุมชนต่อสู้กับปัญหาชีวิต ซึ่งน าไปสู่การลดปัญหาการฆ่าตัวตาย โดยเฉพาะ 
 ในพ้ืนที่จังหวัดเลย มุกดาหาร นครราชสีมา และศรีสะเกษ รวมทั้งลดปัญหาการค้า  
 และการเสพยาเสพติด 

ข. ๓.๕ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อส่งเสริมให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 ทางวิชาการที่เหมาะสมกับแต่ละชุมชน เพ่ือการพัฒนาอาชีพสร้างรายได้และ 
 คุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบคุลากรทางการศึกษา 

ข. ๓.๖ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานเพ่ือเร่งรัดการด าเนินมาตรการควบคุมคุณภาพ 
 สถานพยาบาล 

ข. 4. ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้้า และสร้างการเติบโตจากภายใน 

มิติบูรณาการ (Agenda)  
ข. 4.1 สนับสนุนการสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ (4.3.1) ดังนี้ 

 ๑) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง โดยการมีส่วนร่วม 
 ของชุมชน รวมทั้งแก้ไข ปัญหาเรื่องการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนสนับสนุน 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดบริการด้านสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ 

 ๒) เร่งส่งเสริมการบริหารจัดการสวัสดิการที่ช่วยสนับสนุนฐานะทางการเงิน ตลอดจน 
 บริการขั้นพื้นฐานสอดคล้องและเพียงพอต่อความต้องการของผู้สูงอายุ 

 ๓) ปรับปรุงสภาพแวดล้อม สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก ส าหรับรองรับผู้สูงอายุ 
 ในชุมชน 

มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 
ข. 4.๒ สนับสนุนการสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม   

 (4.1.1) ดังนี้ 
 ๑) ส่งเสริมการด าเนินชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดภาระ 

 หนี้สินในครัวเรือนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
 และส่งเสริมการออมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกร และผู้ประกอบการ  
 ตลอดจนผลักดันให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐอย่างทั่วถึง 

 ๒) ส่งเสริมการปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกภายในเมืองและชุมชนตามหลักการการ 
 ออกแบบโดยค านึงถึงการใช้งานที่คุ้มค่าและสะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม และทั่วถึง 
 ส าหรับคนทุกกลุ่ม (Universal Design) 

ข. ๔.๓ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือ 
 ๑) จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ 

 ผู้สูงอายุ เสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ 
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 สร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม สร้างคุณค่าทางภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้เป็น 
 ที่ประจักษ์และยอมรับ 

 ๒) บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ    

ข. 5. ด้านการจัดการน้้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

มิติพื้นที่ (Area) 
ข. 5.1 พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บ โดยการปรับปรุง 

 อ่างเก็บน้ า หนอง และฝายที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติให้สามารถเพ่ิมปริมาณ 
 การกักเก็บในพ้ืนที่กลุม่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุ่มภาคะวันออกเฉียงเหนือ 
 ตอนล่าง 1 และตอนล่าง 2 ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของภาค (5.7.2.1) 

ข. 5.2 พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ าเลย แม่น้ าชี แม่น้ ามูล และสร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง)  
 อ่างเก็บน้ า ฝาย แหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ที่เหมาะสมและในพ้ืนที่การเกษตร โดยจัดหาพ้ืนที ่
 เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า พัฒนาระบบส่งน้ าและการกระจายน้ าให้น าไปใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง  
 รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดินเค็ม  
 (5.7.2.2) 

ข. 5.3 ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ 
 ป่าต้นน้ าของจังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสมีา โดยก าหนดและท าเครื่องหมาย 
 แนวเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และพ้ืนที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
 ในการฟ้ืนฟู ปลูกป่า และป้องกันการบุกรุก เพ่ือรักษาพ้ืนที่ปา่ต้นน้ า และป้องกันการชะล้าง 
 พังทลายของดิน อนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ตลอดจนส่งเสริมป่าชุมชน เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ 
 จากป่าไม้อย่างยั่งยืน (5.7.2.3) 

มิติบูรณาการ (Agenda)  
ข. 5.4 สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า (5.2.1) ดังนี้ 

1) เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานโดยการจัดหาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ – กลาง ตามศักยภาพของลุ่มน้ า 
จัดระบบการผันน้ าระหว่างอ่างเก็บน้ าในลักษณะอ่างพวง ก่อสร้างแหล่งน้ าไร่นา 
นอกเขตชลประทาน กระจายแหล่งน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า 
โดยใช้ศักยภาพจากแม่น้ าโขง 

2) พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ าในชุมชนตามเกษตรทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติ 
3) ปรับปรุงทางน้ า ทางผันน้ า พ้ืนที่รับน้ านอง พ้ืนที่แก้มลิง เพื่อแก้ไขปญัหาและเตรียม

ความพร้อมในการรับมือกับปญัหาอุทกภัย 
ข. 5.5 สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม   

 (๕.๔.๑) เร่งรัดให้มีการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะอย่างเป็นระบบ โดยการรณรงค์ 



 

 

26 

 สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีจิตส านึกในการคัดแยกขยะตามประเภท 
 ตั้งแต่ต้นทาง สามารถน ากลับมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า และก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 
ข. ๕.๖ สนับสนุนการจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ (5.1.1) ดังนี้ 

๑) รักษาความอุดมสมบูรณ์ของหน้าดิน และฟ้ืนฟูคุณภาพดินให้เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์
ด้านการเกษตร รวมถึงใช้ประโยชน์จากที่ดินให้ถูกต้องตามศักยภาพ 

๒) บริหารจัดการที่ดินราชพัสดุซึ่งยังไม่ได้ท าประโยชน์ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่เกษตรกรยากจนมี
ที่ดินท ากิน 

ข. 5.๗ สนับสนุนการพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (5.3.1) ส่งเสริมงานวิจัยพลังงาน 
 ทดแทนตามบริบทของพ้ืนที่ 

ข.๕.๘ สนับสนุนการจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ (๕.๕.๑)  
 เพ่ิมประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับผลกระทบอันเนื่องมาจาก 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว อาทิ สร้างเขื่อนกันคลื่น – กันตลิ่ง 
 ขุดลอกร่องน้ า 

ข. 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

มิติบูรณาการ (Agenda) 
ข. 6.1 สนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ (6.6.1) ดังนี้ 

๑) ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการลงทุน เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารของศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จภายในพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือให้เป็นประตูสู่เศรษฐกิจเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ มุกดาหาร นครพนม 
และหนองคาย 

๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ โดยจัดให้มีช่องทางการให้บริการที่สะดวก 
ทันสมัย เข้าถึงง่าย ลดขั้นตอน ระยะเวลา และการใช้เอกสาร อาทิ การให้บริการ  
ด้าน E–Border Pass  

มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 
ข. ๖.๒ สนับสนุนการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายภาครัฐ (๖.๗.๑) พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ 

 การบริหารจัดการด่านศุลกากรท่าลี่ ด่านศุลกากรเชียงคานจังหวัดเลย และด่านศุลกากร 
 บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ รวมทั้งด่านศุลกากรและเขตการค้าชายแดนในจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ 
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ค. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณภาคกลาง 
เป้าหมายระดับภาค  

 พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า 
เป้าหมาย  

 จ านวนคนจนลดลง และมีการกระจายรายได้ที่เหมาะสม 

 มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมขึ้น 

 เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคมเพ่ิมขึ้น 

 พ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลนเพิ่มขึ้น 

 ปรมิาณน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตรเพ่ิมขึ้น 

 คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น 
ตัวช้ีวัด 

 สัดส่วนคนจนภาคกลาง 

 สัมประสิทธ์ิการกระจายรายได้ 

 มูลค่าการลงทุนภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

 จ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ 

 จ านวนพื้นที่ป่าไม้และป่าชายเลน 

 สัดส่วนพื้นที่ชลประทานและพ้ืนที่รับประโยชนข์องระบบชลประทาน 

 การเข้าถึงระบบประปา 

 คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

 ร้อยละของปริมาณขยะที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
จุดเน้นการพัฒนา 

ค. 1. ด้านความม่ันคง 
มิติบูรณาการ (Agenda) 

ค. ๑.1 สนับสนุนการจัดการปญัหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (1.3.3) ดังนี้ 
1) สนับสนุนการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (1.3.3) ส่งเสริม 

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบ ควบคุม  
จัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าวและแรงงานในกิจการประมงทะเล ให้ท างาน
ถูกต้องตามกฎหมาย จัดระเบียบพ้ืนที่ทั้งทางบกและทางทะเล รวมทั้งสวัสดิการ 
ต่าง ๆ ตามเกณฑ์พ้ืนฐานและแนวทางขั้นพื้นฐานในการดูแลแรงงานข้ามชาติ 

2) เพ่ิมประสิทธิภาพในการอ านวยความสะดวกให้แรงงานต่างด้าวในพื้นที่จุดผ่อนปรน
การค้าพิเศษด่านสิงขร อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถเข้ามาท างาน
แบบไป – กลับ อย่างถูกกฎหมายภายในหนึ่งวัน 
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ค. ๑.2 สนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (1.3.4) ติดตาม  
 เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายาเสพติดที่รุนแรงขึ้น  
 และสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลไม่ให้คนใกล้ตัว 
 ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งเร่งรัดการใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 ในการปราบปรามผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีคดียาเสพติดสูง 
 อาทิ จังหวัดนครนายก จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร 

มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 
ค. ๑.3 สนับสนุนการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน ความมั่นคงชายแดน  

 และทางทะเล (1.3.1) พัฒนากลไกและมาตรการด้านความปลอดภัยในชีวิตและ  
 ทรัพย์สินของชุมชน และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล การป้องกันและรักษา 
 ความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะจังหวัดที่มีการเกิดคดีด้านความปลอดภัย 
 ในชีวิตและทรัพย์สินมาก อาทิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และสิงห์บุรี  

ค. ๑.4 สนับสนุนการด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือการด ารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ 
ค. ๑.5 สนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อจัดท ามาตรฐานการจัดการสาธารณภัยในภาวะ 

 ฉุกเฉิน โดยให้ความส าคัญกับภัยพิบัติโดยเฉพาะอุทกภัย และภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับ 
 การรั่วไหลของสารพิษ 

ค. 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
มิติพื้นที่ (Area) 

ค. 2.1 ยกระดับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดปทมุธานี พระนครศรีอยุธยา  
 และปราจีนบุรี ให้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมส าหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรม 
 แห่งอนาคต อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า  
 อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม และกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เปน็ 
 มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยปรบัปรุงมาตรการสนบัสนุนในดา้นต่าง ๆ ได้แก่ การให้สิทธิประโยชน์  
 การพัฒนาคนและเทคโนโลยี การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การแก้ไขกฎระเบียบที่เป็น 
 อุปสรรคและการสนับสนุนเงินทุน เพ่ือผลักดันให้เกิดการลงทุนในพ้ืนที่เป้าหมาย (2.7.3.1) 

ค. 2.2 ปรับปรุงและขยายการพัฒนาสระบุรีให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมซีเมนต์และวัสดุ 
 ก่อสร้าง โดยพัฒนาระบบโครงข่ายการขนส่งระบบรางเชื่อมโยงกับพ้ืนทีบ่ริเวณชายฝั่ง 
 ทะเลตะวันออก ขยายการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งป้องกันและควบคุมปญัหา 
 สิ่งแวดล้อมในแหล่งอุตสาหกรรม โดยเฉพาะปัญหามลพิษทางอากาศ (2.7.3.2) 

ค. 2.3 เสริมสร้างการพัฒนาสมุทรสาครและสมุทรสงคราม ให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม 
 แปรรูปอาหารทะเลและห้องเย็น โดยเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการออกแบบ 
 บรรจุภัณฑ์และนวัตกรรมรวมทั้งผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายได้มาตรฐานสากล 
 และแข่งขันได้ในตลาดโลก (2.7.3.3)  
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ค. 2.4 พัฒนากาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรีตอนบน ให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิต 
 ทางการเกษตรและปศุสัตว์ และกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เชื่อมโยงกับ 
 แหล่งผลิตในเมียนมา โดยเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์เพ่ือลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า  
 รวมทั้งยกระดับคุณภาพสินค้าอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ให้มีความทันสมัยและให้ได้ 
 มาตรฐานสากลไปสู่ตลาดอาเซียน (2.7.3.4) 

ค. 2.5 พัฒนาพ้ืนที่อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นเขตอุตสาหกรรมเหล็ก 
 อย่างยั่งยืน โดยด าเนินการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ (Feasibility Study)  
 รวมถึงจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environment Impact  
 Assessment : EIA) อย่างเป็นระบบครบถ้วนตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรบั 
 ของประชาชนในพื้นที่ และเปิดโอกาสให้ราษฎรในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด 
 นโยบายการพัฒนาพื้นที่มากขึ้น เพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งต่อต้านการพัฒนา 
 อุตสาหกรรมเหล็กและน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป (2.7.3.5) 

ค. 2.6 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรให้มีความทันสมัยและ  
 เป็นสากล รักษาและพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตอาหารของพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท  
 สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็น 
 แหล่งผลิตข้าว พืชผัก มะพร้าว และประมงน้ าจืดของประเทศ ให้สามารถเป็นฐานส่งออก 
 อาหารรายใหญ่ของโลก โดยเน้นการผลิตและการแปรรูปทีส่ร้างมูลค่าเพ่ิม รวมถึง 
 การฟ้ืนฟูพ้ืนที่เพาะปลูกมะพร้าว เพ่ือการส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ที่สอดคล้องกับ 
 ความต้องการของผู้บริโภคในตลาดเฉพาะและตลาดระดับบน (2.7.3.6) 

ค. 2.7 พัฒนาธุรกิจการค้าขายผลไม้ ในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก และปราจีนบุรี ให้เป็นฐาน 
 การผลิตและจ าหน่วยผลไม้เพ่ือการส่งออก โดยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตควบคู่ 
 ไปกับการรักษาคุณภาพสินค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การบรรจุหีบห่อ การแปรรูป  
 และการจัดจ าหน่าย (2.7.3.7) 

ค. 2.8 ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสตัว์ ได้แก่ โคนม โคเนื้อ ในจังหวัดสระบุรีและราชบุรี และสุกร ไก่  
 และเป็ด ในจังหวัดราชบุรีและนครปฐม ให้ผลผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐานความปลอดภัย  
 สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยส่งเสริมให้ 
 เกษตรกรมีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและเลือกพันธ์ุ 
 ที่เหมาะสม รวมทั้งปรบัปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ (2.7.3.8) 

ค. 2.9 พัฒนาพ้ืนที่ปลูกพืชไร่ของจังหวัดสระบุรี ลพบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และ 
 ประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นฐานการผลิตอาหารและแหล่งแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของ 
 ประเทศ โดยพัฒนาระบบการปลูกพืชไร่แบบผสมผสานและการปศุสัตว์ที่สอดคล้องกับ 
 ศักยภาพของพ้ืนที่ รวมถึงการปรบัเปลี่ยนการเพาะปลูกไปสู่พืชที่มมีูลค่าสูงทางเศรษฐกิจ 
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 และปลอดสารพิษ อาทิ ผลไม้และดอกไม้ เพ่ือให้ครัวเรือนเกษตรกรมีงานท าที่มั่นคง 
 และมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต (2.7.3.9) 

ค. 2.10 พัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบริเวณชายฝั่งรอบอ่าวไทย ได้แก่  
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร ให้คงความอุดมสมบูรณ์ 
 ของทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืนต่อไป โดยเร่งรัดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการจัดการ 
 ใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบและเหมาะสม ควบคู่ไปกับ 
 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ อาทิ การส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 การจัดการและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม  
 การส่งเสริมและพัฒนาการประมงพ้ืนบ้าน รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการประมง   
 (2.7.3.10) 

ค. 2.11 ฟ้ืนฟูและปรับปรุงทีด่ินที่มปีญัหา ได้แก่ ดินเปรี้ยว จังหวัดนครนายก นครปฐม  
 ปทุมธานี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา ดินเค็ม จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี  
 กาญจนบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท และปราจีนบุรี ดินอินทรีย์ ในบริเวณที่ลุ่มน้ าขัง 
 ชายฝั่งทะเล และดินขาดสารอินทรีย์ โดยการสนับสนุนให้เกษตรกรใช้วิธีการเพาะปลูก 
 ที่เหมาะสม อาทิ เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน และเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมทั้งลดการ 
 ใช้สารเคมี เพ่ือบ ารุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการท าการเกษตรได้ 
 อย่างยั่งยืนต่อไป (2.7.3.11) 

ค. 2.12 ปรับปรุงมาตรฐานสนิค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและภาพลักษณ์ 
 ที่ได้มาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคกลางให้เป็นศูนย์รวมการท่องเที่ยว 
 ของเอเชียที่มีชื่อเสียงและเปน็ที่รู้จักในระดับนานาชาติ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเล 
 นานาชาติในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นฐานการกระจายรายได้  
 และการสร้างงาน โดยยกระดับคุณภาพของธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้ 
 มาตรฐานระดับนานาชาติและเป็นทีป่ระทบัใจของนักท่องเที่ยว (2.7.3.12) 

ค. 2.13 ฟ้ืนฟูและปรับปรุงการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ให้เป็น 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยฟื้นฟู 
 แหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งปรบัปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้า 
 และบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล (2.7.3.13) 

ค. 2.14 สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี  
 ลพบุรี ชัยนาท และกาญจนบุรี ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์  
 วัฒนธรรม และเกษตร โดยปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว 
 ให้มีคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม มีความหลากหลาย และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด 
 อย่างยั่งยืน (2.7.3.14) 



 

 

31 

ค. 2.15 ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์การท่องเทีย่วในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ว 
 อารยธรรมขอม โดยฟ้ืนฟูบูรณะโบราณสถานและสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม รวมทั้งปรับปรงุ 
 และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและควบคุมการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดการพัฒนา 
 อย่างยั่งยืนต่อไป (2.7.3.15) 

ค. 2.16 ปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรสาคร 
 ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านโบราณสถานและสถานที่ส าคัญด้านวัฒนธรรมประเพณี  
 โดยฟื้นฟูและจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และน าไปสู่ 
 การสร้างฐานรายได้ของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน (2.7.3.16) 

ค. 2.17 พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนภาคกลางให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยง 
 กับประเทศเพ่ือนบ้าน ให้เจริญเตบิโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลเป็นรปูธรรม พัฒนาพื้นที่ 
 เศรษฐกิจชายแดนอ าเภออรัญประเทศให้เป็นประตูและศูนย์กลางทางการค้า  
 การท่องเที่ยว และการลงทุน ที่เชื่อมโยงระหว่างกทม. และพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเล 
 ตะวันออก กับประเทศกัมพูชาและเวียดนาม โดยจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 ให้เหมาะสม พัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้มปีระสิทธิภาพ และอ านวย 
 ความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน รวมถึงขยายการบริการต่าง ๆ อาทิ ระบบสาธารณูปโภค  
 สาธารณูปการ คลังสินค้า การบริการด้านการเงิน การศึกษา และการสาธารณสุข  
 เพ่ือให้เกิดความสะดวกสบายในการประกอบธุรกิจ (2.7.3.17) 

ค. 2.18 พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนบ้านน้ าพุร้อน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็น 
 ประตูเชื่อม Southern Economic Corridor จากท่าเรือทวาย – ท่าเรือแหลมฉบัง – 
 ท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา – ท่าเรือวังเตา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยพัฒนา 
 โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการเดินทางและการขนส่งเชื่อมโยงกับ 
 ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมถึงพัฒนาระเบียบพิธีการทางศุลกากร กฎระเบียบ การค้าและ 
 การลงทุน ให้มีความทันสมัยและมีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 
 ในการอ านวยความสะดวกด้านการค้าและการขนส่งข้ามพรมแดน ตลอดจนส่งเสริม 
 ภาคเอกชนให้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในด้านการลงทุนเพื่อพัฒนาช่องทางการตลาด 
 และสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้า (2.7.3.18) 

ค. 2.19 พัฒนาพ้ืนที่จุดผ่อนปรนการค้าพิเศษด่านสิงขร อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 เพ่ือยกระดับเป็นด่านถาวรเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว จากด่านสิงขร – 
 มูด่อง – มะริด ของเมียนมา โดยการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับ 
 การพัฒนาในอนาคต พร้อมทั้งปรบัปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภค  
 สาธารณูปการ จุดบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน ตลอดจนระเบียบ 
 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับการเติบโตของเมืองและเอ้ือต่อการพัฒนาการค้า  
 การลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างไทยกับเมียนมา รวมทั้งการจัดตั้งกลไก 
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 ในการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
 และส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (2.7.3.19) 

ค. 2.20 พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับทุกคน ทุกกลุ่มในสังคม  
 พัฒนาเมืองปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร) ให้เป็น 
 เมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย์ ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์  
 ศูนย์บริการด้านสุขภาพและการศึกษา และเมืองที่อยู่อาศัย โดยประสานการวางระบบ 
 โครงข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ และบริการทางสังคม 
 กับมาตรการทางผังเมือง ในการชี้น าให้การขยายตัวของเมืองเป็นไปอย่างมีแบบแผน 
 และเหมาะสม รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองให้เอ้ือต่อการอยู่อาศัย การเดินทาง 
 และการขนส่งโดยสะดวกและปลอดภัย โดยเฉพาะการป้องกันน้ าท่วม – น้ าเสีย พร้อมทั้ง 
 การจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเป็นปอดและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชนเพิ่มขึ้น  
 รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม  
 ธุรกิจการค้า การคมนาคมขนส่ง และการเพ่ิมขึ้นของประชากรเมือง (2.7.3.20) 

ค. 2.21 เสริมสร้างจังหวัดปราจีนบุรีให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมสีเขียว ศูนย์กลางการค้าการบริการ  
 และศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ระดับนานาชาติ โดยการพัฒนาและ 
 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมต่อและรองรับการพัฒนา 
 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้เข้าถึงบริการสาธารณสุข 
 และการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง การก าหนดบทบาทชุมชนและการวางมาตรการ 
 ทางผังเมือง ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบชมุชนเมืองและระบบโครงข่ายบริการ 
 พ้ืนฐานหลัก และเกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การตั้งถิ่นฐานของ 
 ชุมชน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2.7.3.21) 

ค. 2.22 พัฒนาพระนครศรีอยุธยาและสระบุรี ให้เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาคกลาง 
 ตอนบน ประกอบด้วย พัฒนาพระนครศรีอยุธยาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว 
 ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยการฟ้ืนฟู บูรณะโบราณสถาน และการเตรียม 
 ความพร้อมของเมืองให้สามารถรองรับภัยพิบัติ โดยเฉพาะอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 พร้อมทั้งเสริมสร้างเมืองสระบุรีให้เป็นศูนย์กลางการพาณิชย์และบริการที่เชื่อมโยงกับ 
 อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและขนส่ง โดยการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง 
 ให้มีความน่าอยู่ ประชาชนได้อยู่อาศัยอย่างมีความสุขปราศจากความเดือดร้อนร าคาญ 
 จากมลภาวะต่าง ๆ (2.7.3.22) 

ค. 2.23 พัฒนากาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี ให้เป็นศูนย์การธุรกิจการค้าและบริการ สนับสนุน 
 การพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร และการค้าชายแดน 
 ของภาคตะวันตก โดยการจัดระเบียบการขยายตัวของชุมชนเมืองให้เหมาะสมสอดคล้องกับ 
 การวางระบบโครงข่ายบริการพ้ืนฐานและระบบขนส่งมวลชน เพ่ือป้องกันการขยายตัวของ 
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 พ้ืนที่เมืองอย่างไร้ทิศทาง และก าหนดพ้ืนที่เมืองในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ มีระบบสาธารณูปโภค  
 สาธารณูปการ และบริการทางสังคม รวมถึงโครงข่ายคมนาคมขนส่งทีส่ะดวกสบาย  
 สามารถติดต่อระหว่างชุมชนศูนย์กลางและพ้ืนที่โดยรอบได้สะดวก ก่อให้เกิดการพัฒนาเมือง 
 ที่เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่ภาคตะวันตก ส่งผลให้ประชากรเมือง 
 มีงานท าและยกระดับรายได้ (2.7.3.23) 

มิติบูรณาการ (Agenda) 
ค. 2.24 สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ (2.2.1) มุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรม 

 เป้าหมาย ด้านเกษตรแปรรูป ยานยนต์และชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และ 
 อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ เพื่อเพ่ิมมูลค่า และยกระดับผลิตภัณฑ์โดยน าเทคโนโลยี 
 และนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิต ส่งเสริมการเพ่ิมผลิตภาพ และยกระดับ 
 มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 

ค. 2.25 สนับสนุนการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ (2.2.2) ยกระดับการท่องเที่ยว 
 ชายแดน ฟ้ืนฟูและจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวบริเวณตลาดชายแดนในพ้ืนที่ภาคกลาง  
 อาทิ ด่านพระเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี  โดยปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก  
 ปรับปรุงภูมทิัศน์ ตลอดจนเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมให้เกิด 
 การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

ค. 2.26 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร (2.2.3) ดังนี้ 
1) ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพ้ืนที่ภาคกลาง ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด 

เลี้ยงสัตว์ อ้อย มันส าปะหลัง ผลไม้ พืชสมุนไพร ไก่ สุกร และปลาน้ าจืด 
2) บริหารจัดการการผลิตข้าวตามแผนการผลิตข้าวครบวงจรในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา 

ปรบัรอบการผลิตข้าวให้มีความเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด 
เพ่ือปรับปรุงสภาพดินและลดการใช้สารเคมี 

3) ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัย และส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตรคุณภาพเพ่ือเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมในพ้ืนที่แบบครบวงจร 

4) พัฒนาเมืองสมุนไพร ส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในการพัฒนาคุณภาพของ
สมุนไพรที่ผลิตขึ้นให้มีมาตรฐาน โดยใช้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 

5) ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ได้แก่ โคนมในจังหวัดกาญจนบุรี และโคเนื้อในจังหวัด
ลพบุรี ให้เป็นแหล่งผลิตโคนม โคเนื้อที่มีคุณภาพสูง และได้มาตรฐานความปลอดภัย 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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ค. 2.27 สนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนา SMEs สู่สากล  
 (2.3.2) ดังนี้ 

1) ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบอันจะน าไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เชิงศิลปะท้องถิ่น 
2) พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นและมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเชื่อมโยงกับ

วัฒนธรรมในพ้ืนที่ รวมทั้งยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน 
ค. 2.28 สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (2.4.1.) ดังนี้ 

1) สนับสนุนการแปลงแผนและผังพัฒนาสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการให้บริการด้านข้อมูล 
ที่จ าเป็นแก่นักลงทุน และการประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการลงทุน และเพ่ือสร้างความรู้ 
ความเข้าใจให้กับประชาชนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
กาญจนบุรี  

2) เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจและการให้บริการ ด้านสังคมและ
ความมั่นคง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านคมนาคม รวมทั้ง 
เพ่ิมประสิทธิภาพของด่านศุลกากรอรัญประเทศ ต าบลป่าไร่ อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว และด่านศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ าร้อน ต าบลบ้านเก่า 
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ให้มีความสมดุลทั้งในมติิการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม รวมถึง
สาธารณสุขชายแดน สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่
และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ การรักษาคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการเป็นประตูเชื่อมโยงการค้า  

3) สนับสนุนการจัดระบบแรงงานต่างด้าวในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
และเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีให้สามารถเข้ามาท างานแบบไป – กลับ  
อย่างถูกกฎหมาย พัฒนาฝีมือแรงงาน บริหารจัดการด้านความมั่นคงและจัดระบบ
ตรวจคนเข้าเมืองที่มีประสทิธิภาพ  

ค. 2.29 สนับสนุนการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ (2.5.1) เชื่อมโยงโครงข่าย 
 โลจิสติกส์ทางน้ าและทางบกเพ่ือลดต้นทุนการขนส่ง พัฒนาการก่อสร้างสถานีขนส่ง 
 สินค้าทางน้ าให้เกิดการเชื่อมโยงการขนส่งทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 เชื่อมโยงออกสู่ชายฝั่งทะเล รวมทั้งมีความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและเกิดความต่อเนื่อง 
 ในหลายรูปแบบ 

ค. 2.30 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม (2.5.4)  
 ดังนี้ 

1) ยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 
2) ยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรมเพ่ือการบริหารจัดการน้ า เกษตร และสิ่งแวดล้อม 

แบบครบวงจรห่วงโซ่อุปทาน 
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3) พัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Inno – Agri)  
เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer และส่งเสริมการท าเกษตรกรรม
สมัยใหม่ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

4) สนับสนุนการด าเนินการตามโครงการ Food Innopolis ซึ่งให้บริการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมอาหาร 

5) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เทคโนธานี ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ตลอดจนหน่วยงานในการวิจัย วิเคราะห์ ทดสอบ และก าหนดมาตรฐาน 

6) สนับสนุนการด าเนินการตามโครงการ Start Up โดยเฉพาะในระดับอาชีวศึกษา 
7) สนับสนุนการด าเนินโครงการในการสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ได้แก่ ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) โดยเน้นการจัดแสดงนิทรรศการโลก
นวัตกรรม (Innovation World) และนิทรรศการอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม (Job World) 

8) ส่งเสริมธนาคารพนัธุกรรมแห่งประเทศไทย (Thai National Gene Bank)  
เพ่ือถอดรหัสพันธุกรรมของคนไทยส าหรับจัดท าเป็น National Reference ของชาติ 

9) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology 
Assistance Program: ITAP) โครงการ Start Up และโครงการยกระดับโอทอป 
(OTOP Upgrade) 

มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 
ค. 2.31 สนับสนุนการพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน (2.3.1) ส่งเสริมการยกระดับ 

 การศึกษาของแรงงานในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
 ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของภาค เพ่ือตอบสนองความต้องการ 
 ของภาคการผลิต บริการ การตลาด และทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยการ 
 เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร 
 ให้เหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ 
 จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ทวิศึกษาและทวิวุฒิเพ่ือเปิดโอกาสและสร้างทางเลือก 
 ต่าง ๆ ที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียน 

ค. 2.32 สนับสนุนการด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือ 
๑) พัฒนาคุณภาพของผู้ประกอบการท่องเที่ยว จัดระเบียบและขึ้นทะเบียนมัคคุเทศก์ 

ก ากับดูแล การใช้แรงงานต่างด้าวในธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว 
รวมถึงอ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 

๒) พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสถติิด้านการท่องเที่ยวของหน่วยงานในภูมิภาคให้สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลและบูรณาการกันเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
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ค. 2.๓๓ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือ 
๑) พัฒนาการเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ตามความต้องการของ

ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และปลอดภัย 
๒) ซ่อมบ ารุงเส้นทางคมนาคมหลักของภาคที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ 

ทางธรรมชาติ และการขนส่งสินค้าให้สามารถใชป้ระโยชนไ์ด้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
ค. ๒.34 สนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อตรวจสอบการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ  

 พัฒนามาตรฐานการให้บริการของผู้ขบัรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท เข้มงวด 
 ในการตรวจสอบและลงโทษผู้กระท าผิดซ้ าซาก หรือความผิดร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อ 
 ความปลอดภัย เพ่ือสร้างมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี 
 ของประเทศ 

ค. ๒.35 สนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อยกระดับความปลอดภัยระบบขนส่งสาธารณะ 
 ทางน้ า อบรมความรู้ให้กับผูค้วบคุมเรือและเจ้าหน้าที่ประจ าเรือ ตลอดจนตรวจสอบ 
 ความปลอดภัยของท่าเทียบเรือ 

ค. 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
มิติบูรณาการ (Agenda) 

ค. ๓.๑ สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
 (3.2.1) ดังนี้ 

๑) สร้างเสริมหลักสูตร กระบวนการเรียน การสอน การวัดผลและประเมินผลสมัฤทธ์ิ
ทางการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา และพัฒนาครูผู้สอนเพ่ือให้สามารถจัดการเรียน
การสอนให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ภาษาไทย และสังคมศึกษา 

๒) สนับสนุนการด าเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาการศึกษาให้ลงท้องถิ่น 
ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 
ค. ๓.2 สนับสนุนการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี (3.4.1) ดังนี้ 

 ๑) เร่งรัดและส่งเสริมการบรหิารจัดการด้านสาธารณสุขทั้งด้านการกระจายบุคลากร 
 ทางการแพทย์เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง  
 เป็นธรรม ไม่กระจุกตัวแต่เฉพาะในเมืองส าคัญ 

 ๒) ส่งเสริมระบบการป้องกันและรักษาโรคไม่ติดต่อที่ป้องกันได้ อาทิ มะเร็ง ความดัน 
 โลหิต หัวใจ เบาหวาน และหลอดเลือดสมอง  

 ๓) ส่งเสริมการรณรงค์ลดอัตราการเสียชีวิตของมารดาจากการตั้งครรภ์ โดยเฉพาะใน 
 จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง และอัตราการเสียชีวิตของเด็กทารก โดยเฉพาะในจังหวัด 
 อ่างทอง ราชบุร ี



 

 

37 

 ๔) ส่งเสริมหน่วยบริการทางการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) อย่างกว้างขวาง  
 เพ่ือลดความแออัดและให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้มากขึ้น 

ค. ๓.3 สนับสนุนการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (3.5.1) รณรงค์การสร้างความเข้มแข็ง 
 ให้กับสถาบันทางสังคม เพ่ือให้มีบทบาทในการหล่อหลอมคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม  
 ให้กับเยาวชนเพ่ือลดปัญหาสังคม อาทิ การตั้งครรภ์ในวัยเรียน ปัญหายาเสพติด  
 โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี และสมุทรสาคร รวมถงึ 
 การมีค่านิยมทางวัตถุและการรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติที่ผิด ๆ มาใช้ ตลอดจนส่งเสริม 
 ให้ชุมชนร่วมกันสอดส่องดูแลกล่อมเกลาเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในชุมชน 

ค. ๓.๔ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อส่งเสริมให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 ทางวิชาการที่เหมาะสมกับแต่ละชุมชน เพ่ือการพัฒนาอาชีพสร้างรายได้และคุณภาพชีวิต 
 ที่ดี รวมถึงส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรทางการศึกษา 

ค. ๓.๕ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานเพ่ือเร่งรัดการด าเนินมาตรการควบคุมคุณภาพ 
 สถานพยาบาล 

ค. 4. ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้้า และสร้างการเติบโตจากภายใน 
มิติบูรณาการ (Agenda) 

ค. 4.1 สนับสนุนการสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ (4.3.1) ดังนี้ 
1) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวส าหรับผู้สูงอายทุี่มภีาวะพ่ึงพิง โดยการมีส่วนร่วม

ของชุมชน รวมทั้งแก้ไขปญัหาเรื่องการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการด้านสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ 

2) เร่งส่งเสริมการบริหารจัดการสวัสดิการที่ช่วยสนับสนุนฐานะทางการเงิน ตลอดจน
บริการขั้นพื้นฐานสอดคล้องและเพียงพอต่อความต้องการของผู้สูงอายุ 

๓) ปรับปรุงสภาพแวดล้อม สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก ส าหรับรองรับผู้สูงอายุ 
ในชุมชน 

มิติกระทรวง/หน่วยงาน Function 
ค. ๔.๒ สนับสนุนการสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

(4.1.1) ดังนี้ 
๑) ส่งเสรมิการด าเนนิชีวิตของประชาชนตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือลดภาระ

หนี้สินในครัวเรือน และส่งเสริมการออมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกร  
และผู้ประกอบการ ตลอดจนผลักดันให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐอย่างทั่วถึง 

๒) ส่งเสริมการปรบัปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกภายในเมืองและชุมชนตามหลักการ 
การออกแบบโดยค านึงถึงการใช้งานที่คุ้มค่าและสะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม  
และทั่วถึงส าหรับคนทุกกลุ่ม (Universal Design) 
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ค. ๔.๓ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อ 
๑) จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ของผู้สูงอายุ เสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ส่งเสริม 
ให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม สร้างคุณค่าทางภูมิปัญญา 
ของผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ 

๒) บริหารจัดการระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ    

ค. 5. ด้านการจัดการน้า้และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
มิติพื้นที่ (Area) 

ค. 5.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการ ภายใต้การมีส่วนร่วมของ 
 ทุกภาคส่วน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกัน และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสม  
 สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ เพ่ือคงความสมดุลของระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์ 
 อย่างยั่งยืน 

ค. 5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ า โดยการปรับปรุงและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าเดิม  
 จัดสรรน้ า และพัฒนาแหล่งน้ าเพิ่มเติม รองรับความต้องการใช้น้ าที่เพ่ิมขึ้นจากการ 
 ขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนได้อย่างพอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมทั้ง 
 ส่งเสริมการสร้างแหล่งกักเก็บน้ าขนาดเล็กกระจายในพ้ืนที่การเกษตรของภาคกลาง 
 ตอนบนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (5.7.3.1) 

ค. 5.3 เร่งแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน โดยการเพ่ิมแหล่งกักเก็บน้ า 
 ที่เป็นแก้มลิง ปลูกป่าต้นน้ า ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจัดต้ัง 
 กลุ่มเฝ้าระวังภัยน้ าท่วม (5.7.3.2) 

ค. 5.4 เร่งบูรณะฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าล าธาร ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี นครนายก ปราจีนบุรี  
 และสระแก้ว โดยการปลูกป่าเพ่ิมเติมและเพ่ิมมาตรการเฝ้าระวังติดตามการบุกรุกป่า  
 โดยสนับสนุนสทิธิ และบทบาทของชุมชนให้เข้ามามีส่วนรว่มในการบริหารจัดการพื้นที่ 
 ป่าชุมชนไม่ให้เสื่อมโทรมลง (5.7.3.3) 

ค. 5.5 คุ้มครองและฟ้ืนฟูป่าชายเลน ปะการัง หญ้าทะเล และป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
 ในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดกับทะเลอ่าวตัว ก โดยการก าหนดพ้ืนที่และหลักเกณฑ์การใช้ 
 ประโยชน์ ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น หรือข้อตกลงร่วมกันของภาคี 
 พัฒนาในการจัดการฟ้ืนฟูป่าชายเลน การเฝ้าระวังการลักลอบจับสัตว์น้ า การคุ้มครอง 
 ปะการัง หญ้าทะเล พ้ืนที่จับสัตว์น้ า พ้ืนที่เพาะเลี้ยง และการท าประมงชายฝั่ง เพ่ือป้องกัน 
 การกัดเซาะชายฝั่ง และไม่ให้ทรัพยากรชายฝั่งเสื่อมโทรมลงไปอีก (5.7.3.4) 
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ค. 5.6 ก าหนดมาตรการควบคุม และมาตรการจูงใจในการป้องกัน และควบคุมการปล่อยมลพิษ 
 ทางอากาศในเขตชุมชน และเขตอุตสาหกรรม ได้แก่ จังหวัดสระบุรี นนทบุรี ปทมุธานี  
 พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร และปราจีนบุรี ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือให้ชุมชน  
 และอุตสาหกรรมสามารถอยูร่่วมกันได้อย่างเกื้อกูลกันและสันติสุข (5.7.3.5) 

ค. 5.7 ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน ในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลาง 
 การค้า การท่องเที่ยว และพ้ืนที่อุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดการน้ าทิ้งจากครัวเรือนและ 
 โรงงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือควบคุมและบรรเทาปญัหาน้ าเสีย โดยเฉพาะ 
 ในบริเวณแม่น้ าสายหลักที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก อาทิ แม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่าง  
 และแม่น้ าท่าจีนตอนกลางและตอนล่าง (5.7.3.6) 

ค. 5.8 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรวบรวม ขนย้าย และการก าจัดขยะ ในจังหวัดที่เป็น 
 ศูนย์กลางการค้า การท่องเที่ยว และพ้ืนที่อุตสาหกรรม ให้มปีระสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น โดยใช้ 
 มาตรการคัดแยกขยะและบริหารการจัดเก็บตามประเภทการคัดแยกขยะให้เป็นระบบ  
 และสนับสนุนให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการลงทุน 
 ก าจัดให้เป็นระบบและได้มาตรฐานการก าจัด (5.7.3.7) 

ค. 5.9 เตรียมการป้องกัน และควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการขยายตัวของชุมชนเมือง 
 ในบริเวณจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการค้า การท่องเที่ยว และพ้ืนที่อุตสาหกรรม โดยการแก้ไข 
 ปัญหาจราจร การบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย การก าจัดขยะ การลดมลภาวะทาง 
 อากาศ ตลอดจนการจัดทัศนียภาพของเมืองให้สวยงาม มีพ้ืนที่สีเขียว และสวนสาธารณะ  
 (5.7.3.8) 

มิติบูรณาการ (Agenda) 
ค. 5.10 สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า (5.2.1) ดังนี้ 

1) บริหารจัดการน้ าต้นทุนในลุ่มน้ าเจ้าพระยาเพื่อการเกษตรอย่างเหมาะสม  
เพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าของแหล่งน้ าเดิมและพัฒนาระบบส่งน้ า 
เพ่ือกระจายน้ าเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรม ดูแลเฝ้าระวังรักษาคุณภาพน้ าให้อยู่ 
ในระดับมาตรฐาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ าและการป้องกันพ้ืนที่
เศรษฐกิจ 

2) พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ าในชมุชนตามเกษตรทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติ 
ค. ๕.๑๑ สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม   

 (๕.๔.๑) เร่งรัดให้มีการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะอย่างเป็นระบบ โดยการรณรงค์ 
 สนับสนุน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีจิตส านึกในการคัดแยกขยะตามประเภทตั้งแต่ 
 ต้นทาง สามารถน ากลับมาใชไ้ด้อย่างคุ้มค่า และก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 รวมทั้งเร่งแก้ไขปญัหามลพิษทางอากาศ ติดตามตรวจสอบ และแก้ไขปญัหามลพิษในพ้ืนที่ 
 ที่มีเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
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มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 
ค. ๕.๑๒ สนับสนุนการจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ (๕.๕.๑)  

 เพ่ิมประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับผลกระทบอันเนื่องมาจาก 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว อาทิ สร้างเขื่อนกันคลื่น – กันตลิ่ง 
 ขุดลอกร่องน้ า 

ค. 5.1๓ การด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะ 
 อย่างยั่งยืน ในพ้ืนที่แม่น้ าสายหลัก ลุ่มน้ าส าคัญ อาทิ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าแม่กลอง  
 แม่น้ าท่าจีน แม่น้ าน้อย แม่น้ าลพบุรี  

ค. 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
มิติบูรณาการ (Agenda) 

ค. ๖.๑ สนับสนุนการปฏิรูปกฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม (๖.๕.๑) เร่งแก้ไข 
 ปัญหาบุคคลไร้รัฐ (Stateless) ที่อยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีและ 
 ราชบุรี โดยเร่งส ารวจจ านวนจัดท าระบบทะเบียน เร่งปรบัปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ 
 ที่เป็นอุปสรรค ตลอดจนพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง  
 เพ่ือให้บุคคลไร้รัฐดังกล่าวได้รับสทิธิขั้นพื้นฐาน 

ค. 6.๒ สนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ (๖.๖.๑)  
 เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ โดยจัดให้มีช่องทางการให้บริการที่สะดวก 
 ทันสมัย เข้าถึงง่าย ลดขั้นตอน ระยะเวลา และการใช้เอกสาร อาทิ การให้บริการ 
 ด้าน E – Border Pass  
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ง. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณภาคตะวันออก 

เป้าหมายระดับภาค  
 เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า 

เป้าหมาย  
 จ านวนคนจนลดลง และมีการกระจายรายได้ที่เหมาะสม 

 มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมขึ้น 

 เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคมเพ่ิมขึ้น 

 พ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลนเพิ่มขึ้น 

 ปรมิาณน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตรเพ่ิมขึ้น 

 คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 สัดส่วนคนจนภาคตะวันออก 

 สัมประสิทธ์ิการกระจายรายได้ 

 มูลค่าการลงทุนภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

 จ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ 

 จ านวนพื้นที่ป่าไม้และป่าชายเลน 

 สัดส่วนพื้นที่ชลประทานและพ้ืนที่รับประโยชนข์องระบบชลประทาน 

 การเข้าถึงระบบประปา 

 คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

 ร้อยละของปริมาณขยะที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

จุดเน้นการพัฒนา 
ง. ๑. ด้านความม่ันคง 
มิติบูรณาการ (Agenda) 

ง. ๑.๑ สนับสนุนการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (1.3.3) ส่งเสริมการบริหาร 
 จัดการแรงงานต่างด้าวอย่างมปีระสิทธิภาพ ตรวจสอบ ควบคุม จัดระบบการจ้างแรงงาน 
 ต่างด้าวและแรงงานในกิจการประมงทะเล ให้ท างานถูกต้องตามกฎหมาย จัดระเบียบ 
 พ้ืนที่ทั้งทางบกและทางทะเล รวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ ตามเกณฑ์พ้ืนฐาน และแนวทาง 
 ขั้นพื้นฐานในการดูแลแรงงานข้ามชาติ 

ง. ๑.๒ สนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (1.3.4) ติดตาม  
 เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายาเสพติดที่รุนแรงขึ้น  
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 และสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลไม่ให้คนใกล้ตัว 
 ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งเร่งรัดการใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 ในการปราบปรามผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีคดียาเสพติดสูง  
 ได้แก่ จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา 

มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 
ง. ๑.๓ สนับสนุนการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน ความมั่นคงชายแดนและ 

 ทางทะเล (1.3.1) พัฒนากลไกและมาตรการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ของชุมชน และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล ป้องกัน และรักษาความปลอดภัย 
 ด้านชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะจังหวัดที่มีการเกิดคดีด้านความปลอดภัยในชีวิต 
 และทรัพย์สินมาก ได้แก่ จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี ซึ่งทั้งสองจังหวัดเป็นศูนย์กลาง 
 ความเจริญของภาค 

ง. ๑.๔ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือจัดท ามาตรฐานการจัดการสาธารณภัยในภาวะ 
 ฉุกเฉิน โดยให้ความส าคัญกับภัยพิบัติวาตภัย ภัยพิบัติทางทะเล และภัยพิบัติที่เกี่ยวข้อง 
 กับการรั่วไหลของสารพิษ 

ง. ๑.๕ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือการด ารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ 

ง. ๒. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
มิติพื้นที่ (Area) 

ง. ๒.๑ ยกระดับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  
 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) ให้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมส าหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยี 
 ขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ  
 ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และอ านวยความสะดวก  
 เพ่ือดึงดูดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยขีั้นสูงและเชื่อมโยงสู่ตลาดโลก พร้อมทั้ง 
 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดจนบริการทางสังคม เพ่ือยกระดับ 
 คุณภาพชีวิตประชาชน (2.7.4.1) 

ง. ๒.๒ เสริมสร้างการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยปรบัปรุงและขยายระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และเตรียมการ 
 ป้องกันและควบคุมปญัหาสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างเสริมสภาพแวดล้อมแห่งอุตสาหกรรม 
 ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (2.7.4.2) 

ง. ๒.๓ พัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ในจังหวัดระยองด้านตะวันออก จังหวัดจันทบุรี ตราด  
 และฉะเชิงเทรา ให้เป็นฐานการผลิตและจ าหน่ายผลไม้เพ่ือการส่งออก โดยปรับปรุง 
 ประสิทธิภาพการผลิตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐาน ตั้งแต่ขั้นตอน 
 การผลิต การบรรจุหีบห่อ การแปรรูป และการจัดจ าหน่าย (2.7.4.3) 
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ง. ๒.๔ ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ได้แก่ สุกรและไก่ ในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา ให้ผลผลิต 
 มีคุณภาพและได้มาตรฐานความปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 
 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้ 
 เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธ์ุที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหาร 
 จัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ (2.7.4.4) 

ง. ๒.๕ พัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ได้แก่   
 จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ให้คงความอุดมสมบูรณ์ของ 
 ทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืนต่อไป โดยเร่งรัดการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และการจัดการ 
 ใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบและเหมาะสม ควบคู่ไปกับ 
 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  อาทิ การส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการ 
 และวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม การส่งเสริม 
 และพัฒนาการประมงพ้ืนบ้าน รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการประมง  (2.7.4.5) 

ง. ๒.๖ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบรุีให้เป็นฐานการกระจายรายได้ 
 และการสร้างงาน โดยยกระดับคุณภาพของธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
 ระดับนานาชาติ และเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว (2.7.4.6) 

ง. ๒.๗ ฟ้ืนฟูและปรับปรุงการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดฉะเชิงเทรา จันทบุรี และตราด 
 ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
 โดยฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งปรบัปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว  
 สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล (2.7.4.7) 

ง. ๒.๘ พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนบ้านแหลมและบ้านผักกาด อ าเภอโป่งน้ าร้อน  
 จังหวัดจันทบุรี ให้เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับจังหวัดพระตะบอง 
 และเมืองไพลินของกัมพูชา โดยปรบัปรุงและพัฒนาระบบบริการพ้ืนฐานเพื่ออ านวย 
 ความสะดวกในการลงทุน ได้แก่ ถนน ระบบประปา ระบบป้องกันน้ าท่วม ระบบบ าบัด 
 น้ าเสียและจัดการขยะ และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม อาทิ ที่อยู่อาศัย การศึกษา  
 และการสาธารณสุข ตลอดจนพัฒนาจุดตรวจชายแดนเพ่ือสามารถให้บริการได้อย่าง 
 มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ทั้งการให้บริการด้านศุลกากรและการตรวจคนเข้าเมือง   
 (2.7.4.8) 

ง. ๒.๙ พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ให้เป็นศูนย์กลาง 
 ธุรกิจการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับจังหวัดเกาะกง กัมพูชา โดยจัดระเบียบ  
 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ พัฒนาและยกระดับ 
 คุณภาพด้านการศึกษา โดยเฉพาะด้านภาษา การสื่อสาร และการบริหารจัดการ รวมถึง 
 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการและอ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดนเพ่ือรองรับ 
 การขยายตัวทางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างกัน (2.7.4.9) 
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ง. ๒.๑๐ พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองส าคัญของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เอ้ือต่อการขยายตัว 
 ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างสมดุล อาทิ  พัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัย 
 ชั้นดีที่ทันสมัย รองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ และการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ 
 ภาคตะวันออก พัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ สุขภาพ และนันทนาการ  
 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าชั้นน าของอาเซียน และศูนย์การให้บริการด้านการแพทย์ 
 ระดับนานาชาติ (Medical Tourism) พัฒนาอู่ตะเภาให้เป็นศูนย์ธุรกิจการบินและโลจิสติกส์ 
 อาเซียน และพัฒนาระยองให้เป็นเมืองแห่งการศึกษาและวิทยาศาสตร์ เมืองนานาชาติ 
 ที่มีธุรกิจทันสมัย (2.7.4.10) 

มิติบูรณาการ (Agenda) 
ง. ๒.๑1 สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ (2.2.1) มุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย  

 ด้านเกษตรแปรรูป ยานยนต์และชิ้นส่วน อากาศยานและโลจิสติกส์ เคมีชีวภาพ หุ่นยนต์ 
 และเครื่องจักรอัตโนมัติ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและยกระดับผลิตภัณฑ์ โดยน าเทคโนโลยีและ 
 นวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิต ส่งเสริมการเพ่ิมผลิตภาพ และยกระดับมาตรฐาน 
 ของผลิตภัณฑ์ 

ง. ๒.๑2 สนับสนุนการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ (2.2.2) ดังนี้ 
๑) ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเส้นทางเฉลิมบูรพาชลทิต ให้เป็นถนนเพื่อการท่องเที่ยว

ชายฝั่งทะเลระดับสากลอย่างยั่งยืน มีการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชน อาทิ 
กิจกรรมว่ิงและปั่นจักรยานเลียบชายฝั่งทะเล มหกรรมผลไม้ มหกรรมอาหารทะเล  

๒) ฟ้ืนฟูและจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดระยองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
โดยปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตลอดจนเพ่ิมช่องทาง 
ในการประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน  

๓) ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พัฒนาตลาดชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออก อาทิ 
ฉะเชิงเทรา และบริเวณใกล้เคียงสนามบินสุวรรณภูมิ  ให้เกิดการเชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP  

ง. ๒.๑3 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร (2.2.3) ดังนี้ 
๑) เร่งพัฒนาผลผลิตผลไม้เมอืงร้อนในพ้ืนที่ อาทิ เงาะ  ทุเรียน และมังคุด ให้เป็นผลผลติ

เกษตรอินทรีย์ มุ่งเน้นการสร้างระบบการผลิตแบบครบวงจรที่สามารถควบคุมคุณภาพ
ในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ ยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพ่ือการส่งออกเชื่อมโยง
แหล่งรวบรวมผลผลิตในระดับชมุชนกบัระดับจังหวัด โดยเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการคลังรวบรวมผลไม ้

๒) สนับสนุนให้เกษตรกรใช้วิธีเพาะปลูกที่เหมาะสม เพ่ือลดปญัหาสารเคมีตกค้างในผลไม้
ส่งออก 
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๓) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดผลไม้และสินค้าประมงให้มีประสทิธิภาพ โดยใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔) ยกระดับกระบวนการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยี
พลังงานทดแทนระดับชุมชนที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ 

๕) จัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน ควบคุมและก ากับดูแลการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ความยั่งยืนและเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล และส่งเสริมการสร้างรายได้เสริม
ให้กับชาวประมงที่ได้รบัผลกระทบจากการจัดระเบียบการประมง 

ง. ๒.๑4 สนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนา SMEs สู่สากล 
(2.3.2) มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นและมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมในพ้ืนที่ รวมทั้งยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน 

ง. ๒.๑5 สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (2.4.1) ดังนี้ 
๑) สนับสนุนการแปลงแผนและผังพัฒนาสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการให้บริการด้านข้อมูล 

ที่จ าเป็นแก่นักลงทุน และการประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการลงทุน และเพ่ือสร้างความรู้ 
ความเข้าใจให้กับประชาชนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตราด    

๒) เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างด้านเศรษฐกิจและการให้บริการ ด้านสังคม และความมั่นคง 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านคมนาคม รวมทั้งเพ่ิมประสทิธิภาพ
ของด่านศุลกากรคลองใหญ่ ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เพ่ือรองรับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้มีความสมดุลทั้งในมิติ การพัฒนา
เศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมรวมถึงสาธารณสุขชายแดน สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
การรักษาคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการเป็นประตู
เชื่อมโยงการค้า 

๓) สนับสนุนการจัดระบบแรงงานต่างด้าวในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตราดให้สามารถ 
เข้ามาท างานแบบไป – กลับอย่างถูกกฎหมาย พัฒนาฝีมือแรงงาน บริหารจัดการ 
ด้านความมั่นคงและจัดระบบตรวจคนเข้าเมืองที่มีประสทิธิภาพ 

ง. ๒.๑6 สนับสนุนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (2.4.2) ดังนี้ 
๑) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ รวมถึงอุตสาหกรรมการเกษตร 

ที่ต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม การยกระดับการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญา 
การจัดท าศูนย์บริการเบ็ดเสรจ็ที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่นักลงทุนและประชาชนในพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก 
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๒) เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออกให้เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจและเมืองส าคัญอย่างไร้รอยต่อ 

๓) ส่งเสริมการพัฒนาเมืองส าคัญในรูปแบบเมืองอัจฉริยะ โดยการจัดท าผังพัฒนาพ้ืนที่ 
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 
ให้เพียงพอต่อความต้องการและเหมาะสมเพ่ือให้เป็นเมืองน่าอยู่ รองรับการขยายตัว
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 

๔) การพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาบุคลากร
การศึกษาให้มีการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี การใช้ดิจิทัลอย่างเข้มข้นขึ้น เพ่ือรองรับ
การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก รวมทั้งยกระดับระบบการให้บริการ
สาธารณสุข การบริการด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

ง. ๒.๑7 สนับสนุนการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ (2.5.1) แก้ไขปญัหาการจราจร 
 ติดขัดบนถนนสายหลักอันเป็นผลมาจากการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรม โดยการก่อสร้าง  
 บูรณะ ขยายช่องจราจร รวมถึงก่อสร้างทางแยกต่างระดับและสะพานลอยข้ามแยก  

ง. ๒.๑8 สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (2.5.3) ดังนี้ 
๑) ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกอัจฉริยะ 

(Smart EEC) โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอัจฉริยะ การบริหารจัดการ รูปแบบ 
แนวทาง กลไก และจัดตั้งศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อการสั่งการ รวมถึงการสร้างเครือข่าย
และความร่วมมือต่างประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงวิชาการและความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง 

๒) ขับเคลื่อนการส่งเสริมเขตอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) 
โดยชักชวนการลงทุนกับนักธุรกิจดิจิทัลระดับโลก ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจ
นวัตกรรมและบริการในเขต EEC จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือยกระดับและสร้าง
อุตสาหกรรมดิจิทัลยุคใหม่ที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล และมีพ้ืนที่ส าหรับ
การลงทุนเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัลโดยเฉพาะ 

๓) ส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อผู้ประกอบการ ส่งเสริมให้เกิด
ความต้องการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคบริการ 
และการเร่งสร้างธุรกิจดิจิทัลให้มีปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอ สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการใช้งานรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔) พัฒนาจังหวัดชลบุรีให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ดิจิทัล จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการข้อมูลส่วนกลาง วางโครงข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยสายใยแก้ว
น าแสงความเร็วสูง พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะส าหรับชุมชนเมือง  
และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 



 

 

47 

ง. ๒.19 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม (2.5.4) 
ดังนี้ 

๑) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยขีึ้นเป็นของตนเอง ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
จากอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสู่ระดับอุดมศึกษา เพ่ือลดปัญหาการพ่ึงพิง
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตลอดจนการวิจัยทางด้านการเกษตรเพ่ือให้เกิดการผลิต 
ที่ให้ผลนอกฤดูกาล การเก็บรักษา การล าเลียง และการควบคุมคุณภาพ 

๒) สนับสนุนและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปา้หมายของเขตนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) ใน 3 ด้าน ได้แก่ (1) ARIPOLIS ศูนย์กลาง
การวิจัยและนวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะ (2) BIOPOLIS 
ศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ  
(3) SPACE KRENOVAPOLIS ศูนย์กลางและฐานในการรังสรรค์นวัตกรรมจาก
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  

๓) สนับสนุนการใช้ระบบดาวเทียมส ารวจเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในด้านการบริหารจัดการ 
เชิงพ้ืนที่แบบองค์รวม ใน 6 ด้าน ได้แก่ การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร  
การบริหารจัดการน้ าแบบองค์รวม การจัดการภัยพิบัติทรัพยากรธรรมชาติและ 
ระบบนิเวศ ความปลอดภัยทางสังคมและความมั่นคงของชาติ และการจัดการเมือง
แนวพ้ืนที่เศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน 

มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 
ง. ๒.20 สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ การค้า  

และการลงทุน (2.1.2) ส่งเสริมจังหวัดจันทบุรีให้เป็นมหานครอัญมณี โดยสนับสนุน 
การสร้างความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนและครบวงจร ทั้งการออกแบบ การผลิต 
และการจัดจ าหน่าย ตลอดจนเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาด้านการท่องเทีย่ว เพ่ือให้นักท่องเที่ยว
ที่มาเยี่ยมชมจังหวัดซื้ออัญมณีกลับไปเป็นของที่ระลึก  

ง. 2.21 สนับสนุนการพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน (2.3.1) ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภาพ
แรงงานในสาขาต่าง ๆ ของภาคตะวันออกและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือแก้ไขปัญหาผลิตภาพแรงงานรวมของภาคที่มีการปรับตัวลดลง 
และปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มทีักษะฝีมือส าหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่มี 
การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีสูงขึ้น  

ง. 2.2๒ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือ 
 ๑) พัฒนาคุณภาพของผู้ประกอบการท่องเที่ยว จัดระเบียบและขึ้นทะเบียนมัคคุเทศก์   

 ก ากับดูแล การใช้แรงงานต่างด้าวในธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว  
 รวมถึงอ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 
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 ๒) พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยวของหน่วยงานในภูมิภาคให้สามารถ 
 เชื่อมโยงข้อมูลและบูรณาการกันเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ง. ๒.๒3 สนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานเพ่ือ 
 ๑) ศึกษาจัดท าแผนแม่บท ส ารวจ ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

 ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต (ระยะที่ 2) ในการพัฒนาปรับปรุงถนนท่องเที่ยวเลียบชายฝั่ง  
 ทะเลภาคตะวันออก จังหวัดระยอง 

 ๒) พัฒนาการเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ตามความต้องการของ 
 ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และปลอดภัย 

 ๓) ซ่อมบ ารุงเส้นทางคมนาคมหลักของภาคที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติทาง 
 ธรรมชาติ และการขนส่งสินค้าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ง. ๒.๒๔ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อตรวจสอบการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ  
 พัฒนามาตรฐานการให้บริการของผู้ขบัรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท เข้มงวด 
 ในการตรวจสอบและลงโทษผู้กระท าผิดซ้ าซาก หรือความผิดร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อ 
 ความปลอดภัย เพ่ือสร้างมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี 
 ของประเทศ 

ง. ๒.๒๕ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อยกระดับความปลอดภัยระบบขนส่งสาธารณะ  
 ทางทะเล อบรมความรู้ให้กับผู้ควบคุมเรือและเจ้าหน้าที่ประจ าเรือ ตลอดจนตรวจสอบ  
 ความปลอดภัยของท่าเทียบเรือ 

ง. ๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
มิติพื้นที่ (Area) 

ง. ๓.๑ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
 ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาปรบัปรุงหลักสูตร คุณภาพอาจารย์ผู้สอน ตลอดจน 
 กระบวนการเรียน การสอน ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ 
 และสังคมของภาค เพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคการผลิต บริการ การตลาด  
 และทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ และชุมชน 
 เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการปรับปรุง ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาและ 
 ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ใหม่ให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย 
 ที่หลากหลายได้ทั่วถึง ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับกลางและระดับสูง 
 ที่สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา 
 กับสถานประกอบการ โดยมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนผลิตและพัฒนาก าลังคน 
 และแรงงานให้มีทักษะฝีมือได้มาตรฐาน มีงานท า มีหลักประกันที่มั่นคง และได้รับ 
 การคุ้มครองตามกฎหมาย (3.6.2.1) 
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ง. ๓.2 ส่งเสริมการกระจายบริการสาธารณสุขชุมชนให้ครอบคลุมอย่างจริงจัง โดยการยกระดับ 
 คุณภาพและปริมาณด้านบุคลากรทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ และสถานพยาบาลให้เหมาะสม 
 และตรงกับความต้องการของชุมชน รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการดูแลสุขภาวะ 
 ของตนเอง โดยการสร้างกระบวนการเผยแพร่ความรู้และให้ค าปรึกษาแนะน าในการดูแล 
 สุขภาพ ทั้งด้านร่างกายและสุขภาพจิตใจ ส่งเสริมบริการสขุภาพ และส่งเสริมมาตรการ 
 ลดอุบัติภัยและความเสียหายจากอุบัติเหตุจราจร (4.6.2.1) 

มิติบูรณาการ (Agenda) 
ง. ๓.๓ สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  

 (3.2.1) ดังนี้  
๑) สร้างเสริมหลักสูตร กระบวนการเรียน การสอน การวัดผลและประเมินผลสมัฤทธ์ิ 

ทางการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และพัฒนาครูผู้สอน
เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ในวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา 

๒) สนับสนุนการใช้เทคโนโลยเีพ่ือเสริมทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศทีม่ีผู้ใช้แพร่หลาย
ในพ้ืนที่ท่องเที่ยวและเขตอุตสาหกรรม ตลอดจนยกระดับการจัดการเรียนการสอน
ระดับอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

๓) สนับสนุนการด าเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาการศึกษาให้ลงท้องถิ่น 
ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 
ง. ๓.๔ สนับสนุนการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี (3.4.1) ดังนี้ 

๑) ส่งเสริมระบบการป้องกันและรักษาโรคไม่ติดต่อที่ป้องกันได้ อาทิ มะเร็ง ความดัน
โลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน และหลอดเลือดสมอง โดยการรณรงค์ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรค รวมทั้งการรณรงค์สร้างกระแส 
การออกก าลังกาย 

๒) ส่งเสริมการรณรงค์ลดอัตราการเสียชีวิตของมารดาจากการตั้งครรภ์ โดยเฉพาะใน
จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี และลดอัตราการเสียชีวิตของทารก โดยเฉพาะในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ระยอง 

๓) ติดตามเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพที่เกิดจากผลกระทบของสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะ 
ในเขตอุตสาหกรรม 

๔) ส่งเสริมหน่วยบริการทางการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) อย่างกว้างขวาง 
เพ่ือลดความแออัดและให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้มากขึ้น 
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ง. ๓.๕ สนับสนุนการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (3.5.1) รณรงค์การสร้าง 
 ความเข้มแข็งให้กับสถาบันทางสังคม สร้างความตระหนักรู้ในระบบคุณค่าที่ดีของ 
 สังคมไทย ในการหล่อหลอมคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามให้แก่เยาวชนเพ่ือลดปัญหา 
 สังคม โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติจ านวนมาก อาทิ การตั้งครรภ์ 
 ในวัยเรียน ปัญหายาเสพติด ค่านิยมวัตถุ และการรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติที่ไม่พึงประสงค์ 
 มากขึ้น  ตลอดจนส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันสอดส่องดูแลเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ 
 ทรัพย์สินของชุมชน 

ง. ๓.๖ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 ทางวิชาการที่เหมาะสมกับแต่ละชุมชน เพ่ือการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และคุณภาพชีวิต 
 ที่ดี รวมถึงส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรทางการศึกษา 

ง. ๓.๗ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือเร่งรัดการด าเนินมาตรการควบคุมคุณภาพ 
 สถานพยาบาล 

ง. ๔. ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้้าและสร้างการเติบโตจากภายใน 

มิติบูรณาการ (Agenda) 
ง. ๔.1 สนับสนุนการสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ (4.3.1) ดังนี้ 

 1) พัฒนาระบบการดูแลผู้สงูอายุระยะยาวส าหรบัผู้สูงอายทุี่มภีาวะพ่ึงพิง โดยการมีส่วนร่วม 
 ของชุมชน รวมทั้งแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนสนับสนุน 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการด้านสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ 

 2) เร่งส่งเสริมการบริหารจัดการสวัสดิการที่ช่วยสนับสนุนฐานะทางการเงิน ตลอดจน 
 บริการขั้นพื้นฐานสอดคล้องและเพียงพอต่อความต้องการของผู้สูงอายุ 

 ๓) ปรับปรุงสภาพแวดล้อม สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก ส าหรับรองรับผู้สูงอายุ 
 ในชุมชน 

มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 
ง. ๔.2 สนับสนุนการด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือเร่งรัดจัดสรรสวัสดิการให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

 โดยเฉพาะคนเร่ร่อน ขอทาน สตรี คนพิการ รวมทั้งป้องกันการหาผลประโยชน์จาก 
 คนพิการ เด็ก และสตรี ในเมืองใหญ่ 

ง. ๔.3 สนับสนุนการด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือ 
 ๑) จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 ของผู้สูงอายุ เสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ส่งเสริม 
 ให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม สร้างคุณค่าทางภูมิปัญญา 
 ของผู้สูงอายุให้เป็นทีป่ระจักษ์และยอมรับ 

๒) บริหารจัดการระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ 
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ง. ๕. ด้านการจัดการน้้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
มิติพื้นที่ (Area) 

ง. ๕.๑ ปกป้องฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความหลากหลาย อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ  
 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   
 ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ป้องกัน และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสม สอดคล้องกับ 
 ศักยภาพของพ้ืนที่ เพ่ือคงความสมดุลของระบบนิเวศ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
 (5.7.4.2) 

ง. ๕.๒ ป้องกันและควบคุมมลพิษที่จะส่งผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ของประชาชน อาทิ  ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่อุตสาหกรรมหลักของภาค การลดและ 
 ขจัดมลพิษทางอากาศ การก าจัดขยะและของเสียอันตราย และการบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือให้ 
 ประชาชนสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ปราศจากมลภาวะ และมีสุขภาพ 
 ที่ดี (5.7.4.1) 

มิติบูรณาการ (Agenda) 
ง. ๕.๓ สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า (5.2.1) ดังนี้ 

 ๑) สร้างความมั่นคงด้านน้ าเพ่ือสนับสนุนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ดูแล 
 เฝ้าระวังรักษาคุณภาพน้ าให้อยู่ในระดับมาตรฐาน บริหารจัดการน้ าต้นทุนให้มี 
 ความสมดุลระหว่างน้ าเพ่ืออุตสาหกรรม น้ าเพ่ือการเกษตร น้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค  
 และน้ าเพ่ือรักษาระบบนิเวศ พัฒนาแหล่งน้ าโดยมุ่งเน้นการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 การกักเก็บน้ าของอ่างเก็บน้ าเดิม จัดระบบการผันน้ าข้ามลุ่มน้ าและระหว่างอ่างเก็บน้ า 
 ในลักษณะอ่างพวง 

 ๒) แก้ไขปัญหาน้ าเสียจากการปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลจากชุมชน พ้ืนที่เกษตร และปศุสัตว์  
 บริเวณแม่น้ าระยองตอนบนและล่าง และแม่น้ าพังราดตอนบน รวมทั้งปัญหาน้ าเสีย 
 จากโรงงานอุตสาหกรรม โดยจังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่ที่คุณภาพน้ าเสี่ยงที่จะ 
 วิกฤต และบางจุดของแม่น้ าระยอง แม่น้ าประแส และแม่น้ าพังราด พบการปนเปื้อน 
 ของโลหะหนักเกินมาตรฐาน รวมทั้งบริเวณเกาะช้าง (หาดไก่แบ้) ที่มีแบคทีเรีย 
 เกินค่ามาตรฐาน 

 ๓) พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ าในชุมชน เพ่ือแก้ปัญหาดินเปรี้ยว ดินเค็ม   
 ตามเกษตรทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติ 

ง. ๕.๔ สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม  
 (5.4.1) ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรปราการ  
 ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ที่มีอัตราการเพ่ิมของปริมาณขยะสูง เร่งแก้ไขปัญหามลพิษ 
 ทางอากาศ ติดตามตรวจสอบ และแก้ไขปญัหามลพิษจากสารอินทรีย์ระเหยง่าย  
 ก๊าซโอโซน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในพ้ืนที่จังหวัดที่มีเขตประกอบการอุตสาหกรรม  
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 ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ซึ่งมีปริมาณก๊าซโอโซน 
 สูงกว่าค่ามาตรฐานเกือบทุกจุดตรวจ และมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งปัญหาสารอินทรีย์ 
 ระเหยง่ายทวีความรุนแรงมากขึ้น ตลอดจนปรับปรุงการบริหารจัดการเพ่ือลดความขัดแย้ง 
 ในพ้ืนที่ที่มีการฟ้องร้องและส่งผลให้เกิดการระงับโครงการลงทุน 

มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 
ง. ๕.๕ สนับสนุนการการจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  

 (5.1.1) ดังนี้ 
 ๑) ติดตั้ง ซ่อมแซม ทุ่นแนวเขตและทุ่นผูกเรือ เพ่ือให้เรือจอดแทนการทิ้งสมอบริเวณ 

 แนวเขตปะการัง เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูแนวปะการัง ลดการถูกท าลายจากการทิ้ง 
 สมอเรือของเรือน าเที่ยวทางทะเล บริเวณทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ซึ่งครอบคลุม  
 4 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด โดยเฉพาะบริเวณที่มีปริมาณ 
 นักท่องเที่ยวหนาแน่น 

 ๒) อนุรักษ์ ป้องกันการบุกรุกท าลายพื้นที่ป่าเพ่ือแก้ไขปญัหาสัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้ต่ ากว่า 
 ค่ามาตรฐานความสมดุลของระบบนิเวศ ป้องกัน ปราบปราม และยึดคืนพ้ืนที่ป่าสงวน 
 แห่งชาติ ในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล อาทิ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง  
 โดยการผสานก าลังจากทุกภาคส่วน 

 ๓) เร่งแก้ไขปัญหาคุณภาพดินเสื่อมจากการใช้สารเคมี การแผ้วถางป่าไม้ ตลอดจนปัญหา 
 ที่เกิดตามธรรมชาติ ได้แก่ ดินเปรี้ยวจัด ดินอินทรีย์ และดินเค็ม แก้ไขปัญหาการกัดเซาะ 
 ชายฝั่งทะเลในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทราและสมุทรปราการ ซึ่งมีอัตราการกัดเซาะ 
 รุนแรงเฉลี่ยมากกว่า 5 เมตร และบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มี 
 ความอ่อนไหวและมีการกัดเซาะรุนแรงมากที่สุด 

 ๔) บริหารจัดการพ้ืนที่ป่า เขตอนุรักษ์ อุทยาน โดยควบคุมและจัดการพ้ืนที่ให้กับช้างป่า 
 ภายในบริเวณ มิให้ออกมาท าลายทรัพย์สิน รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ และงานวิจัย 
 เพ่ือป้องกันสัตว์ป่า (ช้าง) บุกรุกอย่างยั่งยืน 

ง. ๕.๖ สนับสนุนการจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ (๕.๕.๑)  
 เพ่ิมประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับผลกระทบอันเนื่องมาจาก 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว อาทิ สร้างเขื่อนกันคลื่น – กันตลิ่ง 
 ขุดลอกร่องน้ า 

ง. ๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
มิติบูรณาการ (Agenda)  

ง. ๖.๑ สนับสนุนการปฏิรูปกฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม (๖.๕.๑)  
 เร่งแก้ไขปัญหาบุคคลไร้รัฐ (Stateless) ในจังหวัดชลบุรี ตราด โดยเร่งส ารวจจ านวน 
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 จัดท าระบบทะเบียน เร่งปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ป็นอุปสรรค ตลอดจนพัฒนา 
 บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพ่ือให้บุคคลไร้รัฐดังกล่าวได้รับ 
 สิทธิขั้นพื้นฐาน 

ง. ๖.๒ สนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ (๖.๖.๑)  
 เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ โดยจัดให้มีช่องทางการให้บริการที่สะดวก 
 ทันสมัย เข้าถึงง่าย ลดขั้นตอน ระยะเวลา และการใช้เอกสาร อาทิ การให้บริการ 
 ด้าน E – Border Pass  
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จ. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณภาคใต้  

เป้าหมายระดับภาค 
 เป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย 
 ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวเพ่ิมขึ้น และมีการกระจายรายได้ที่เหมาะสม 

 เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคมเพ่ิมขึ้น 

 ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งดีขึ้น 

 ป่าต้นน้ าเพิ่มขึ้น 

 ปรมิาณการกักเก็บน้ าและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ิมขึ้น 

 คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีเพ่ิมขึ้น 

 สัมประสิทธ์ิการกระจายรายได้ 

 จ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ 

 จ านวนพื้นที่ป่าชายเลน 

 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ 

 ปรมิาณน้ ากักเก็บ 

 ร้อยละของปริมาณขยะที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

จุดเน้นการพัฒนา 

จ. 1. ด้านความม่ันคง 
มิติบูรณาการ (Agenda) 

จ. ๑.๑ สนับสนุนการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (1.3.3) ส่งเสริมการบริหาร 
 จัดการแรงงานต่างด้าวอย่างมปีระสิทธิภาพ ตรวจสอบ ควบคุม จัดระบบการจ้างแรงงาน 
 ต่างด้าวและแรงงานในกิจการประมงทะเลให้ถูกต้องตามกฎหมาย จัดระเบียบพ้ืนที่  
 รวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ  ตามเกณฑ์พ้ืนฐานและแนวทางขั้นพ้ืนฐานในการดูแลแรงงานข้ามชาติ 

จ. ๑.2 สนับสนุนการการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (1.3.4) ส่งเสริม 
 การปราบปรามจับกุมผูผ้ลิต ผู้ค้า และผู้น าเข้ายาเสพติด เร่งรัดการบังคับใช้กฎหมาย 
 อย่างเคร่งครัด ในจังหวัดที่มอัีตราคดียาเสพติดสูง ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดระนอง 
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 รวมถึงเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลไม่ให้คนใกล้ตัว 
 ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด  

มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 
จ. ๑.๓ สนับสนุนการพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและระบบการบริหารจัดการ 

 ภัยพิบัติ (1.6.1) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรง  
 และสร้างความเสียหาย อาทิ อุทกภัย สึนามิ แผ่นดินไหว ตลอดจนบูรณาการ 
 การท างานด้านการเตือนภัยเพ่ือป้องกันและลดความเสียหาย  

จ. ๑.๔ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือการด ารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ 

จ. 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   
มิติพื้นที่ (Area) 

จ. 2.๑ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเพาะปลูก  
 การบ ารุงรักษาและการเก็บเกี่ยวเพ่ือเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ และลดต้นทุนการผลิต  
 (2.7.5.1) 

จ. 2.2 ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปรรปู 
 และเพ่ิมมูลค่าผลผลิตยางพารา ทั้งผลิตภัณฑ์ยางขั้นต้น ขั้นกลาง อาทิ ยางแท่ง ยางเครป  
 และยางคอมปาวด์ เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  
 โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนทีม่ีศักยภาพในแหล่งผลิตส าคัญของภาค  
 อาทิ จังหวัดสุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช และตรัง ตลอดจนส่งเสริมการรวมกลุ่ม 
 ท าการเกษตรแปลงใหญ่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตจากการใช้ความรู้และเทคโนโลยี 
 การผลิตที่เหมาะสมและลดต้นทุนการผลิต (2.7.5.2)  

จ. 2.3 สนับสนุนการศึกษาวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตยางและไม้ยางพารา  
 โดยส่งเสริมศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราแบบครบวงจร เพ่ือรองรับการขยายตัว 
 ของอุตสาหกรรมยางพาราที่ใช้นวัตกรรมและเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมให้มี 
 การขยายผลงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรมปลายน้ า อาทิ การใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบส าหรับ 
 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานวิศวกรรมหรือใช้ในอุตสาหกรรม (แผ่นยางปูพ้ืน ยางรองหมอนรางรถไฟ  
 และยางรองคอสะพาน) และวัสดุทางการแพทย์ (วัสดุจัดฟัน ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย  
 และสายน้ าเกลือ) ตลอดจนส่งเสริมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางที่มีดไีซน์ที่ทันสมัยและมมีูลค่าสูง  
 (2.7.5.3) 

จ. 2.4 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตปาลม์น้ ามัน โดยส่งเสรมิการปลูกปาล์มสายพันธ์ุดทีี่ให้ 
 ผลผลิตสูง และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการรักษาคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว  
 ส่งเสริมให้มีการน างานวิจัยเทคโนโลยีการวัดคุณภาพน้ ามันปาลม์ให้กับศูนย์รับซื้อและ 
 ลานเทเพ่ือให้มีการซื้อขายในราคาที่เป็นธรรม พัฒนาและส่งเสริมการลงทุนจัดตั้ง 
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 ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรปูปาลม์น้ ามันครบวงจร และศูนย์กลางการผลิตไบโอดีเซล 
 ในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่และสุราษฎร์ธานี (2.7.5.4) 

จ. 2.5 ส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยปรับระบบการผลิตให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ อาทิ  
 การท าเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ การปลูกพืชแซมในสวนยาง เพ่ือเพ่ิมรายได้ 
 และลดความเสี่ยงจากความผันผวนด้านราคายางพาราและปาล์มน้ ามันซึ่งเป็นแหล่ง 
 รายได้หลักของเกษตรกรในพ้ืนที่ (2.7.5.5) 

จ. 2.6 พัฒนาและสนับสนุนการปลูกข้าวพ้ืนเมืองที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นโดยการพัฒนา 
 คุณภาพการผลิตที่ได้มาตรฐานเพื่อยกระดับสินค้าข้าวให้เป็นข้าวคุณภาพระดับพรีเมี่ยม   
 อาทิ ข้าวสังข์หยด ข้าวหอมกระดังงา ข้าวเล็บนก และให้มีการขึ้นทะเบียน สิ่งบ่งชี ้
 ทางภูมิศาสตร์ พร้อมทั้งรักษาพ้ืนที่นาที่มีศักยภาพในการผลิตข้าวบริเวณลุ่มน้ า 
 ทะเลสาบสงขลา และลุ่มน้ าปากพนัง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับภาค  
 โดยการพัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทานในพื้นที่ท านาให้ทั่วถึง (2.7.5.6) 

จ. 2.7 ส่งเสริมการขยายพื้นทีป่ลูกมะพร้าวพันธ์ุดีในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดชุมพร  
 ซึ่งเป็นแหล่งผลิตส าคัญของภาค เพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตมะพร้าวให้เพียงพอต่อ 
 ความต้องการบริโภค ทั้งในรูปแบบมะพร้าวอ่อนและมะพร้าวกะทิ รวมทั้งการส่งเสริม 
 การแปรรูปเป็นน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น เพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์ยา สปา และเครื่องส าอาง  
 (2.7.5.7) 

จ. 2.8 ส่งเสริมการผลิตทุเรียนพันธ์ุดีในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี โดยเฉพาะพันธ์ุ 
 หมอนทอง ชะนี และก้านยาว เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานการส่งออก ตั้งแต่ 
 การปลูก การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาผลผลิต รวมทั้งการพัฒนาเพิ่มช่องทางการตลาด 
 ให้กับเกษตรกร และส่งเสริมการปลูกทุเรียนพันธ์ุพ้ืนเมืองที่มีรสชาติโดดเด่น อาทิ  
 พันธ์ุสาลิกา จังหวัดพังงา (2.7.5.8) 

จ. 2.9 ส่งเสริมการปลูกมังคดุที่มีคุณภาพเพ่ือการส่งออกในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 และจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งสนบัสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลผลิต 
 เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เวชภัณฑ์ยาและเครื่องส าอาง 
 ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก (2.7.5.9) 

จ. 2.๑0 ส่งเสริมการผลิตกล้วยหอมทองคุณภาพส่งออกในจังหวัดชุมพร และสุราษฎร์ธานี 
(2.7.5.10) 

จ. 2.๑1 ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ าชายฝั่งเพ่ือการส่งออก 
 และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช โดยพัฒนา 
 เพ่ือยกระดับศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้เป็นศูนย์กระจายพันธ์ุสัตว์น้ าที่มีคุณภาพ  
 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการฟาร์ม (Good Aquaculture Practice :  
 GAP และ Code of Conduct : CoC) รวมทั้งกระบวนการผลิตเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ  
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 มีสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามกฎและกติกาสากล ตลอดจนการพัฒนา 
 ระบบตลาด รวมทั้งส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่หลากหลายและได้มาตรฐาน  
 สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการตลาดและเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญให้กับภาคใต้ 
 ได้อย่างยั่งยืน (2.7.5.11) 

จ. 2.๑2 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อศรีวิชัย ในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี  
 นครศรีธรรมราช และพัทลุง ให้เป็นฐานการผลิตโคเนื้อที่มีเนื้อคุณภาพสูงและ 
 ได้มาตรฐาน โดยพัฒนา ปรับปรุงพันธ์ุ การขยายการเพาะเลี้ยง การก าหนดมาตรฐาน  
 และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพ่ือรองรับตลาดแหล่งท่องเที่ยวของภาคใต้และพัฒนา 
 ให้เป็นสินค้าส่งออกส าคัญของพ้ืนที่ (2.7.5.12) 

จ. 2.๑3 รักษาความมีชื่อเสียงและมาตรฐานบริการแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก อาทิ จังหวัดภูเก็ต  
 พังงา กระบี่ เกาะสมุย เกาะพะงัน ให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนด้วยการเพ่ิมมาตรฐาน 
 ด้านการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  
 การส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความสามารถในการรองรับได้ของพ้ืนที่  
 (Carrying Capacity) สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจบริการท่องเที่ยวตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
 ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีระดับคุณภาพบริการ สิ่งอ านวยความสะดวก และระบบ 
 รักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยว 
 ทางทะเลด้วยเรือส าราญในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ และอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 และส่งเสริมอุตสาหกรรม MICE ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต (2.7.5.13) 

จ. 2.๑4 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกที่มีศักยภาพ สนับสนุนการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
 ระหว่างฝั่งทะเลอันดามันและฝั่งทะเลอ่าวไทย โดยให้มีการพัฒนาระบบการให้บริการ 
 และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งระบบเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม 
 ที่สะดวกรวดเร็วและได้มาตรฐานความปลอดภัย อาทิ เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวเดิม 
 ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ในจังหวัด 
 สุราษฎร์ธานี และแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล อาทิ ชายหาดทุ่งวัวแล่น จังหวัดชุมพร   
 ชายทะเลสิชล และขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวบนบก 
 ที่เชื่อมโยงพ้ืนที่ชายฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทย อาทิ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช (2.7.5.14) 

จ. 2.๑5 ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง และตรัง  
 เพ่ือให้มีรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนที่หลากหลายและสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่  
 อาทิ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยววิถีไทย และการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรม  
 ควบคู่กับการพัฒนาความรู้การจัดการท่องเที่ยวชุมชุน การเพิ่มช่องทางการตลาด และ 
 สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายให้ท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว 
 รายใหญ่ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีความโดดเด่น 
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 ด้านอารยธรรมให้เป็นมรดกโลก อาทิ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อารยธรรมศรีวิชัย พัฒนาโครงข่ายคมนาคมที่ 
 สะดวกรวดเร็วเพ่ือเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนเชื่อมโยง 
 การท่องเที่ยวอาเซียน การท่องเที่ยวเมืองเก่า อาทิ นครศรีธรรมราช และตะกั่วป่า  
 จังหวัดพังงา และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man – Made Attraction)  
 อาทิ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า อุทยานวิทยาศาสตร์และอุทยานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ลูกปัด 
 โบราณ  

จ. 2.๑6 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา รวมทั้งการบ าบดัรักษา 
 ทางการแพทย์ในแหล่งน้ าแร่ที่ส าคัญ ได้แก่ จังหวัดระนอง กระบี่ และพัทลุง โดยยกระดับ 
 มาตรฐานการให้บริการสู่สากลที่ค านึงถึงความสะอาด สวยงาม และมาตรฐานสุขอนามัย  
 (2.7.5.15) 

จ. 2.๑7 พัฒนาธุรกิจต่อเนื่องการท่องเที่ยว โดยยกระดับสินค้า OTOP อาทิ เครื่องจักสาน 
 ย่านลิเภา และผลิตภัณฑ์กระจูด จังหวัดพัทลุง ผ้าไหมพุมเรียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 และผ้าทอนาหมื่นศรี จังหวัดตรัง โดยสนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์และการบรรจุหีบห่อ 
 ที่ทันสมัยตรงตามความต้องการของตลาด รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเป็น 
 วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนให้ความรู้ในการบริหารจัดการ และการเพ่ิมช่องทางการตลาด 
 โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – commerce) (2.7.5.16) 

จ. 2.๑8 พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคมปลอดภัย  
 สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี เดินทางสะดวก ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการมีคุณภาพ 
 และทั่วถึง เน้นความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ความหลากหลาย และศักยภาพของเมือง  
 บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของสังคมเพ่ือกระจายความเจริญและรองรับการขยายตัวของเมือง 
 ในอนาคต (2.7.5.17) 

จ. 2.๑9 พัฒนาเมืองภูเก็ตเป็นเมือง Smart City และเป็นเมืองน่าอยู่ที่เอ้ือต่อการขยายตัว 
 ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนให้มี 
 การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพ่ือบรรเทาปญัหาการจราจร อาทิ ระบบรถไฟฟ้า 
 รางเบา (Monorail) สายท่านุ่น – สนามบิน – ห้าแยกฉลอง มีระยะทาง 60 กิโลเมตร  
 และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยเพื่อรองรับ  
 ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เพียงพอ ตลอดจนมีระบบบริหาร  
 จัดการขยะที่เหมาะสม 

จ. 2.20 พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มศีักยภาพส าคัญ อาทิ เมืองทุ่งสง  
 เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการขนส่งและกระจายสินค้าระบบรางและประเทศ 
 เพ่ือนบ้าน 
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มิติบูรณาการ (Agenda) 
จ. 2.21 สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ (2.2.1) มุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย  

 ด้านเกษตรแปรรูป และดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและยกระดับผลิตภัณฑ์ โดยน าเทคโนโลยี 
 และนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิต ส่งเสริมการเพ่ิมผลิตภาพ และยกระดับมาตรฐาน 
 ของผลิตภัณฑ์ 

จ. ๒.๒๒ สนับสนุนการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยยวและบริการ (๒.๒.๒) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 และสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
 รวมทั้งยกระดับสินค้า บริการ ปัจจัยสนับสนุน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ 
 การท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและ 
 สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว 

จ. ๒.๒๓ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร (๒.๒.๓) พัฒนาศักยภาพกระบวนการ 
 ผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ส่งเสริมการพัฒนาด้านข้อมูล 
 สารสนเทศ การวางแผนการผลิตให้มีปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม สนับสนุนด้านปัจจัย 
 การผลิต การเข้าถึงแหล่งทุน การน าเทคโนโลยี นวัตกรรม ผลงานวิจัย และภูมิปัญญา 
 ท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบ 
 เกษตรกรรมยั่งยนืตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสรมิการท าเกษตรทฤษฎีใหม่  
 เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ และวนเกษตร ตลอดจนส่งเสริม 
 การใช้เทคโนโลยีเกษตรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

จ. 2.2๔ สนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนา SMEs สู่สากล (2.3.2) 
ดังนี้  
1) พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นและมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเชื่อมโยงกับ

วัฒนธรรมในพ้ืนที่ รวมทั้งยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน 
2) พัฒนาผู้ประกอบการด้านธุรกิจอาหารให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ตามมาตรฐาน  

อาทิ อาหารพื้นเมือง อาหารไทยโบราณ อาหารฮาลาล  
จ. 2.2๕ สนับสนุนการพัฒนาด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ (2.5.1) ขยายโครงสร้างพื้นฐาน 

 ด้านการคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างภาค ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางทะเล อาทิ  
 ถนน 4 เลน เชื่อมภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย – อันดามัน การขยายท่าอากาศยานจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 นครศรีธรรมราช ตรัง ชุมพร และระนอง การพัฒนาท่าเทียบเรือเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว 

จ. 2.2๖ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม (2.5.4)   
 ดังนี้ 

1) ยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรมเพ่ือการบริหารจัดการน้ า เกษตร และสิ่งแวดล้อม 
แบบครบวงจรห่วงโซ่อุปทาน 



 

 

60 

2) สนับสนุนและผลักดันการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างและพัฒนา
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตาม 
อัตลักษณ์ของพ้ืนที่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับยางพารา ปาล์มน้ ามัน บริการ
การแพทย์และสุขภาพ เกษตรกรรม 

มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 
จ. 2.2๗ สนับสนุนการพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน (2.3.1) ดังนี้ 

๑) ยกระดับการศึกษาของแรงงานในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  

2) ส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนระหว่างสถานศึกษากับภาคเอกชน
และหน่วยงานในต่างประเทศในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ทวิศึกษา 
และทวิวุฒิเพ่ือเปิดโอกาสและสร้างทางเลือกต่าง ๆ ที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียน 

จ. 2.2๘ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือ 
๑) พัฒนาคุณภาพของผู้ประกอบการท่องเที่ยว จัดระเบียบและขึ้นทะเบียนมัคคุเทศก์ 

ก ากับดูแล การใช้แรงงานต่างด้าวในธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว 
รวมถึงอ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 

๒) พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยวของหน่วยงานในภูมิภาคให้สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลและบูรณาการกันเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

จ. 2.2๙ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือ 
๑) พัฒนาการเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ตามความต้องการ 

ของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และปลอดภัย 
๒) ซ่อมบ ารุงเส้นทางคมนาคมหลักของภาคที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ 

ทางธรรมชาติ และการขนส่งสินค้าให้สามารถใชป้ระโยชนไ์ด้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
จ. ๒.๓๐ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อตรวจสอบการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ 

พัฒนามาตรฐานการให้บริการของผู้ขบัรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท เข้มงวด 
ในการตรวจสอบและลงโทษผู้กระท าผิดซ้ าซาก หรือความผิดร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อ
ความปลอดภัย เพ่ือสร้างมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
ของประเทศ 

จ. ๒.๓๑ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อยกระดับความปลอดภัยระบบขนส่งสาธารณะ
ทางทะเล อบรมความรู้ให้กับผู้ควบคุมเรือและเจ้าหน้าที่ประจ าเรือ ตลอดจนตรวจสอบ
ความปลอดภัยของท่าเทียบเรอื 
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จ. 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
มิติบูรณาการ (Agenda) 

จ. 3.1 สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
(3.2.1) ดังนี้ 
๑) สร้างเสริมหลักสูตร กระบวนการเรียน การสอน การวัดผลและประเมินผลสมัฤทธ์ิ 

ทางการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และพัฒนาครูผู้สอน
เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ในวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา 

๒) ส่งเสริมให้สถานศึกษา ครู อาจารย์ เข้าไปมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดพังงา สุราษฎร์ธานี 
และกระบี่ 

๓) สนับสนุนการด าเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาการศึกษาให้ลงท้องถิ่น  
ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 
จ. 3.๒ สนับสนุนการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี (3.4.1) ดังนี้ 

1) เร่งรัดและส่งเสริมการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขทั้งด้านการกระจายบุคลากร 
ทางการแพทย์เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง  
เป็นธรรม ไม่กระจุกตัวแต่เฉพาะในเมืองส าคัญ โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง 
นครศรีธรรมราช และกระบี่ 

2) ส่งเสริมระบบการป้องกันและรักษาโรคไม่ติดต่อที่ป้องกันได้ อาทิ มะเร็ง ความดัน
โลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน และหลอดเลือดสมอง โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดตรัง พังงา  
และสุราษฎร์ธานี 

3) พัฒนาระบบการดูแลด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง 
เพ่ือป้องกัน ควบคุม และรักษาโรค ตลอดจนการสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือ
ทางการแพทย์ที่เพียงพอและทันสมัย เพ่ือให้ประชากรทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการ
การแพทย์เฉพาะทางได้มากขึ้น 

4) ส่งเสริมการรณรงค์ลดอัตราการเสียชีวิตของมารดาจากการตั้งครรภ์ โดยเฉพาะใน
จังหวัดระนอง ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และลดอัตราการเสียชีวิตของทารก โดยเฉพาะ
ในจังหวัด ภูเก็ต กระบี่ และชุมพร 

๕) ส่งเสริมหน่วยบริการทางการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) อย่างกว้างขวาง 
เพ่ือลดความแออัดและให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้มากขึ้น 

จ. 3.๓ สนับสนุนการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (3.5.1) รณรงค์การสร้างความเข้มแข็ง 
 ให้กับสถาบันทางสังคมให้มีความเอ้ืออาทรต่อกัน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาสังคม อาทิ ปัญหา 
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 การฆ่าตัวตายในจังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา ปัญหายาเสพติดในจังหวัดภูเก็ต  
 ระนอง ปัญหาการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและกระบี่   

จ. ๓.๔ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 ทางวิชาการที่เหมาะสมกับแต่ละชุมชน เพ่ือการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และคุณภาพชีวิต 
 ที่ดี รวมถึงส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรทางการศึกษา 

จ. ๓.๕ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือเร่งรัดการด าเนินมาตรการควบคุมคุณภาพ 
 สถานพยาบาล 

จ. 4. ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้้า และสร้างการเติบโตจากภายใน 
มิติบูรณาการ (Agenda) 

จ. 4.1 สนับสนุนการสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ (4.3.1) ดังนี้ 
1) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวส าหรับผู้สูงอายทุี่มภีาวะพ่ึงพิง โดยการมีส่วนร่วม

ของชุมชน รวมทั้งแก้ไขปญัหาเรื่องการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการด้านสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะ
ในพ้ืนที่จังหวัดระนอง 

2) เร่งส่งเสริมการบริหารจัดการสวัสดิการที่ช่วยสนับสนุนฐานะทางการเงิน ตลอดจน
บริการขั้นพื้นฐานสอดคล้องและเพียงพอต่อความต้องการของผู้สูงอายุ 

๓) ปรับปรุงสภาพแวดล้อม สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก ส าหรับรองรับผู้สูงอายุ 
ในชุมชน 

มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 
จ. 4.๒ สนับสนุนการสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  

 (4.1.1) ดังนี้  
๑) ส่งเสริมการด าเนินชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือลดปัญหาทางเศรษฐกิจครัวเรือน 
๒) ส่งเสริมการปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกภายในเมืองและชุมชนตามหลักการ 

การออกแบบโดยค านึงถึงการใช้งานที่คุ้มค่าและสะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม  
และทั่วถึงส าหรับคนทุกกลุ่ม (Universal Design) 

จ. 4.๓ สนับสนุนการสร้างความเขม้แข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน  
 (๔.๔.๑) ส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญัญาทอ้งถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 และตรัง 

จ. 4.๔ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือ 
๑) จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ของผู้สูงอายุ เสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ส่งเสริม 
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ให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม สร้างคุณค่าทางภูมิปัญญา 
ของผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ 

๒) บริหารจัดการระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ    

จ. 5. ด้านการจัดการน้้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
มิติพื้นที่ (Area) 

จ. 5.1 พัฒนาทรัพยากรน้ าทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพในพ้ืนที่ลุ่มน้ ารวมถึงแม่น้ าสาขาต่าง ๆ  
 อาทิ ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ลุ่มน้ าปากพนัง แม่น้ าชุมพร และแม่น้ าตรัง โดยการสร้าง 
 ความเข้าใจให้กับประชาชนให้ตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาภัยธรรมชาติที่ต้องเผชิญเพ่ือให้เกิด  
 การมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาน้ าแล้งและอุทกภัย โดยเฉพาะส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ  
 การอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การด าเนินการตามกฎหมาย 
 ผังเมือง รวมทั้งสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาคุณภาพในลุ่มน้ า  
 ตลอดจนการพัฒนาแก้มลิงและปรับปรุงระบบระบายน้ า โดยน าโครงการพระราชด าริของ 
 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการแก้ไขปัญหาน้ าที่ยังไม่ด าเนินการ หรือด าเนินการไม่ครบกิจกรรม  
 อาทิ ระบบระบายน้ าภายใต้โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง มาด าเนินการให้แล้วเสร็จ  
 (5.7.5.1) 

จ. 5.2 พัฒนาระบบส่งน้ าและแหล่งน้ าดิบส าหรับการผลิตน้ าประปาให้เพียงพอกับความต้องการ 
 ในเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญ อาทิ เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า เกาะพีพี และเกาะภูเก็ต  
 รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนร่วมกันบริหาร 
 จัดการขยะและน้ าเสียอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในพ้ืนที่เขตเมืองและเกาะที่เป็น 
 แหล่งท่องเที่ยว อาทิ เกาะพีพี และเกาะสมุย (5.7.5.2) 

จ. 5.3 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ าและป่าชายเลน อาทิ เทือกเขา 
 นครศรีธรรมราช เทือกเขาบรรทัด บริเวณพ้ืนที่ป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย 
 และแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อน อาทิ บริเวณจังหวัดพังงา กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช  
 และสุราษฎร์ธานี โดยการให้ประชาชนที่อยู่ใกล้พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ได้มีโอกาสใช้ประโยชน์จาก 
 ความหลากหลายทางชีวภาพสร้างรายได้ เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและร่วมกันปกป้องดูแล  
 และอนุรักษ์ทรัพยากรพันธ์ุพืชและพันธ์ุสัตว์ (5.7.5.3) 

จ. 5.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง อาทิ บริเวณ 
 แหลมตะลุมพุก บ้านหน้าโกฎิ จังหวัดนครศรีธรรมราช บ้านบางสัก และหาดท้ายเหมือง  
 จังหวัดพังงา บ้านปากดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเกาะพยาม จังหวัดระนอง  
 รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงมาตรการควบคุมกิจกรรมและการใช้ประโยชน์ในการพัฒนา 
 โครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐและเอกชนในบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นตัวเร่งที่ท าให้ 
 ชายฝั่งทะเลมีการเปลี่ยนแปลงในอัตราที่รวดเร็ว โดยน าระบบแผนที่ภูมิสารสนเทศ 
 ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งประกอบการตัดสินใจ ตลอดจนส่งเสริมทุกภาคส่วน 



 

 

64 

 ให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและขยายพ้ืนที่ชายเลนเพ่ือลดปัญหาการกัดเซาะในระยะยาว  
 (5.7.5.4) 

มิติบูรณาการ (Agenda) 
จ. 5.5 สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า (5.2.1) ดังนี้ 

 1) จัดหาแหล่งน้ าขนาดใหญ่และขนาดกลาง เพ่ือเพ่ิมปรมิาณการกักเก็บน้ าและตัดยอด
น้ าเพ่ือบรรเทาอุทกภัย เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกัน และบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนที่
เศรษฐกิจ รวมทั้งการป้องกันน้ าเค็มรุกพ้ืนที่เกษตรกรรมและน้ าอุปโภคบริโภค 

 2) พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ าในชุมชนตามเกษตรทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติ 
จ. 5.6 สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม  

 (5.4.1) แก้ไขผลกระทบจากปัญหาหมอกควันจากไฟป่า ปัญหาคุณภาพอากาศในพ้ืนที่ 
 ภาคใต้โดยเฉพาะค่าปริมาณฝุ่นละอองซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ในเขตจังหวัดตรัง  
 สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 เพ่ือลดปัญหาหมอกควันจากไฟป่าที่พัดปกคลุมในพ้ืนที่หลายจังหวัดของภาคใต้ 

มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 
จ. 5.7 สนับสนุนการจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ (5.1.1) 

ดังนี้ 
 1) แก้ไขปรับปรุงคุณภาพดินโดยเฉพาะดินเปรี้ยวจัด และดินเค็ม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

 การผลิตการเกษตร บริเวณพ้ืนที่ใกล้ชายทะเลและป่าพรุ  
 2) ก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน าทรัพยากรแร่มาใช้ประโยชน์ จ ากัดการส่งออก 

 ในรูปวัตถุดิบหวงห้ามการท าเหมืองในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้น 1 ควบคุมผลกระทบต่อ 
 สิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างเข้มงวด และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งพัฒนา 
 กลไกที่มีประสทิธิภาพเพ่ือจัดการความขัดแย้ง 

3) ส ารวจ จัดหา และก าหนดเขตแหล่งแร่เศรษฐกิจเพ่ือใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศในพ้ืนที่ภาคใต้ อาทิ แร่ควอตซ์ เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
และแผงโซล่าเซลล์ 

4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งด้านการอนุรักษ์ป่า การท่องเที่ยว และการรักษา
สิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล เพ่ือลดผลกระทบและสร้างความมั่นคงเชิงนิเวศ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และทรัพยากรทางทะเล 

จ. 5.8 สนับสนุนการพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (5.3.1) ดังนี้ 
 1) ส่งเสริมงานวิจัยพลังงานทดแทนตามบรบิทพ้ืนที่  
 2) สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในระบบการผลิตไฟฟ้าและความร้อน  

 ในอุตสาหกรรมโดยการใช้เศษไม้ยางพารา 
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 3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบเมืองต้นแบบพลังงานสะอาด ได้แก่ การน า 
 เทคโนโลยีพลังงานไปใช้ในรูปแบบ Smart Grid ทีม่ีการใช้พลังงานทดแทนและใช้ 
 พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการน าขยะมาผลิตพลังงานเพ่ือลดปัญหาขยะใน 
 แหล่งท่องเที่ยว 

จ. ๕.๙ สนับสนุนการจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ (๕.๕.๑)  
 เพ่ิมประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับผลกระทบอันเนื่องมาจาก 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว อาทิ สร้างเขื่อนกันคลื่น – กันตลิ่ง 
 ขุดลอกร่องน้ า 

จ. ๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
มิติบูรณาการ (Agenda)  

จ. ๖.๑ สนับสนุนการปฏิรูปกฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม (๖.๕.๑)  
 เร่งแก้ไขปัญหาบุคคลไร้รัฐ (Stateless) ในจังหวัดระนอง ประจวบคีรีขันธ์ โดยเร่งส ารวจ 
 จ านวน จัดท าระบบทะเบียน เร่งปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอปุสรรค  
 ตลอดจนพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพ่ือให้บุคคลไร้รัฐ 
 ดังกล่าวได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน 

จ. ๖.๒ สนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ (๖.๖.๑)  
 เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ โดยจัดให้มีช่องทางการให้บริการที่สะดวก 
 ทันสมัย เข้าถึงง่าย ลดขั้นตอน ระยะเวลา และการใช้เอกสาร อาทิ การให้บริการ 
 ด้าน E – Border Pass  
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ฉ. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณภาคใต้ชายแดน 

เป้าหมายระดับภาค 
 พัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือสนับสนุนความมั่นคงของภาคใต้ชายแดน 

เป้าหมาย 
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคต่อหัวเพ่ิมขึ้นและมีการกระจายรายได้ที่เหมาะสม 

 มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมขึ้น 

 เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคมเพ่ิมขึ้น 

 ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งดีขึ้น 

 ป่าต้นน้ าเพิ่มขึ้น 

 ปรมิาณการกักเก็บน้ าและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ิมขึ้น 

 คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น 

 พ้ืนที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

ตัวช้ีวัด  
 รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีเพ่ิมขึ้น 

 สัมประสิทธ์ิการกระจายรายได้ 

 มูลค่าการลงทุนของภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

 จ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ 

 จ านวนพื้นที่ป่าชายเลน 

 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ 

 ปรมิาณน้ ากักเก็บ 

 ร้อยละของปริมาณขยะที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 จ านวนเหตุการณ์ความไม่สงบ 

จุดเน้นการพัฒนา 

ฉ. 1. ด้านความม่ันคง 

มิติบูรณาการ (Agenda) 
ฉ. ๑.๑ สนับสนุนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (1.3.2) ดังนี้  

 ๑) การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบและมีเอกภาพ และเปิดโอกาสให้ 
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ โดยน้อมน าแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ 
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 เข้าถึง พัฒนา” และ “หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
 มหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นหลักในการด าเนินงาน เพ่ือประโยชน์และการอยู่ร่วมกัน 
 อย่างสันติภายใต้พหุวัฒนธรรม  

 ๒) สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 โดยมุ่งขจัดสาเหตุ/เงื่อนไขการก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่ การพัฒนางานด้านการอ านวย 
 ความยุติธรรม และช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 
 อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  

 ๓) สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่การพัฒนา 
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนการพัฒนาที่มุ่งสร้างความมั่นคงในอาชีพ  
 การสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น และการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที ่

 ๔) พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับตลาดแรงงานในพ้ืนที่และการเสริมสร้าง 
 ความมั่นคงของชาติ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะทวิภาษา 

 ๕) สนับสนุนกิจกรรมหลักทางศาสนา และส่งเสริมบทบาทผูน้ าศาสนาเพ่ือร่วมกัน 
 ปกป้องการบิดเบือนหลักศาสนาทีถู่กต้อง รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการเผยแพร่   
 ศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมในพ้ืนที่ให้เข้มแข็ง 

 ๖) เพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไขปญัหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี สนับสนุนการพูดคุยกับ 
 ผู้เห็นต่างจากรัฐ และมุ่งสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชนในการป้องกันและ 
 แก้ไขปัญหาความไม่สงบ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ 
 ความเข้าใจแนวนโยบายภาครัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ฉ. ๑.๒ สนับสนุนการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (1.3.3) ดังนี้ 
 ๑) ส่งเสริมให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และแก้ไขปญัหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง  

 ซ่ึงส่วนใหญ่ท างานในสวนยางพารา สวนปาล์มน้ ามัน เรือประมง ธุรกิจก่อสร้าง  
 และสถานบริการต่าง ๆ เพ่ือลดปญัหาการค้ามนุษย์ ปัญหาด้านความมั่นคงและ 
 ปัญหายาเสพติด  

 ๒) ส่งเสริมการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบ ควบคุม  
 จัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าวและแรงงานในกิจการประมงทะเล ให้ท างานถูกต้อง 
 ตามกฎหมาย จัดระเบียบพ้ืนที่รวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ ตามเกณฑ์พ้ืนฐานและแนวทาง 
 ขั้นพ้ืนฐานในการดูแลแรงงานข้ามชาติ 

ฉ. ๑.๓ สนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (1.3.4) ส่งเสริม 
 การปราบปรามจับกุมผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้น าเข้ายาเสพติด เร่งรัดการบังคับใช้กฎหมาย 
 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีอัตราคดียาเสพติดสูง ได้แก่ จังหวัดสงขลา  
 รวมถึงเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลไม่ให้คนใกล้ตัว 
 ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด 
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มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 
ฉ. ๑.๔ สนับสนุนการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน ความมั่นคงชายแดน 

 และทางทะเล (1.3.1)  เพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ของประชาชน อาทิ การติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)  

ฉ. ๑.๕ สนับสนุนการพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและระบบการบริหารจัดการ 
 ภัยพิบัติ (1.6.1) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรง  
 และสร้างความเสียหาย อาทิ อุทกภัย สึนามิ แผ่นดินไหว ตลอดจนบูรณาการการท างาน 
 ด้านการเตือนภัยเพ่ือป้องกันและลดความเสียหาย  

ฉ. ๑.๖ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือการด ารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ 

ฉ. 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    
มิติพื้นที่ (Area)  

ฉ. ๒.๑ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา โดยการพัฒนายางสายพันธ์ุที่เหมาะสมกับพ้ืนที่  
 และส่งเสริมการปลูกยางทดแทนยางพันธ์ุดีในพ้ืนที่เหมาะสม โดยเฉพาะในพ้ืนที่  
 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเพาะปลูก การบ ารุงรักษา 
 และการเก็บเกี่ยวเพ่ือเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่และลดต้นทุนการผลิต (2.7.6.1) 

ฉ. ๒.๒ ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปรรูป 
 และเพ่ิมมูลค่าผลผลิตยางพารา ทั้งผลิตภัณฑ์ยางขั้นต้น ขั้นกลาง อาทิ ยางแท่ง ยางเครป   
 และยางคอมปาวด์ เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  
 โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในจังหวัดสงขลา และยะลา  
 และในกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตควบคู่กับการลดต้นทุน 
 การผลิต (2.7.6.2) 

ฉ. ๒.๓ สนับสนุนการศึกษาวิจัยนวัตกรรมเพ่ือการแปรรูปเพ่ิมมูลค่ายางพาราและไม้ยางพารา  
 โดยส่งเสริมศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราในรูปแบบเมืองยางในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา  
 และเขตอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และจังหวัด 
 นราธิวาส) เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยางพาราที่ใช้นวัตกรรมและเป็นมิตรกับ 
 สิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมให้มีการขยายผลงานวิจัย สู่อุตสาหกรรมปลายน้ า อาทิ  
 อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานวิศวกรรม (แผ่นยางปูพ้ืน ยางรองหมอนรางรถไฟ  
 และยางรองคอสะพาน) และวัสดุทางการแพทย์ (วัสดุจัดฟัน ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย และ 
 สายน้ าเกลือ) ตลอดจนส่งเสริมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางที่มีดีไซน์ที่ทันสมัยและมีมูลค่าสูง  
 (2.7.6.3) 

ฉ. ๒.๔ พัฒนาประสทิธิภาพการผลิตปาลม์น้ ามัน โดยส่งเสรมิการปลูกปาลม์สายพันธ์ุดีที่ให้ผลผลิตสูง  
 และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการรักษาคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว ส่งเสริมให้มี 
 การน างานวิจัยเทคโนโลยีการวัดคุณภาพน้ ามันปาล์มให้กับศูนย์รับซื้อและลานเทเพ่ือให้มี 
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 การซื้อขายในราคาที่เป็นธรรม และส่งเสริมการด าเนินธุรกิจปาล์มน้ ามันของกลุ่มสหกรณ์ 
 และกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมการจัดตั้งอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลขั้นต้นและขั้นปลาย 
 เพ่ือแปรรูปปาล์มน้ ามันครบวงจรเพ่ือรองรับผลผลิตที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในอนาคต (2.7.6.4) 

ฉ. ๒.๕ ส่งเสริมให้เกษตรกรกรรายย่อยปรับระบบการผลิตให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ อาทิ  
 การท าเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ การปลูกพืชแซมในสวนยาง เพ่ือเพ่ิมรายได้ 
 และลดความเสี่ยงจากความผันผวนด้านราคายางพาราและปาลม์น้ ามันซึ่งเปน็แหล่งรายได้หลัก 
 ของเกษตรกรในพ้ืนที่ (2.7.6.5) 

ฉ. ๒.๖ พัฒนาและสนับสนุนการปลูกข้าวพ้ืนเมืองที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น โดยการพัฒนาคุณภาพ 
 การผลิตที่ได้มาตรฐานเพ่ือยกระดับสินค้าข้าวภาคใต้ให้เป็นข้าวคุณภาพระดับพรีเมี่ยม  
 และให้มีการขึ้นทะเบยีนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พร้อมทั้งรักษาพ้ืนที่นาที่มีศักยภาพในการ 
 ผลิตข้าวบรเิวณลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา และลุม่น้ าปัตตานี ลุม่น้ าบางนรา เพ่ือสร้างความมั่นคง  
 ด้านอาหารให้กับภาค โดยการพัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทานในพ้ืนที่ท านาให้ทั่วถึง  
 (2.7.6.6) 

ฉ. ๒.๗ ส่งเสริมการผลิตทุเรียนพันธ์ุดีในพ้ืนที่จังหวัดยะลา โดยเฉพาะพันธ์ุหมอนทอง ชะนี  
 และก้านยาว เพ่ือให้ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานการส่งออก ตั้งแต่การปลูก การเก็บเกี่ยว  
 การเก็บรักษาผลผลิต รวมทั้งการพัฒนาเพ่ิมช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร และส่งเสริม 
 การปลูกทุเรียนพันธ์ุพ้ืนเมืองที่มีรสชาติโดดเด่น อาทิ พันธ์ุพวงมณี อ าเภอเบตง (2.7.6.7) 

ฉ. ๒.๘ ส่งเสริมการปลูกมังคุดที่มีคุณภาพเพ่ือการส่งออกในพ้ืนที่จังหวัดยะลา รวมทั้งสนับสนุนให้มี 
 การวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม  
 เวชภัณฑ์ยาและเครื่องส าอางที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก (2.7.6.8) 

ฉ. ๒.๙ ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ าชายฝั่งเพ่ือการส่งออกและเป็นมิตร 
 ต่อสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยพัฒนาเพ่ือยกระดบัศูนย์วิจัย 
 และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้เป็นศูนย์กระจายพันธ์ุสัตว์น้ าที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้มีการพัฒนา 
 ระบบมาตรฐานการจัดการฟาร์ม (Good Aquaculture Practice : GAP และ Code of  
 Conduct : CoC) รวมทั้งกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ มีสุขอนามัยที่ได้มาตรฐาน 
 และเป็นไปตามกฎและกติกาสากล ตลอดจนการพัฒนาระบบตลาด รวมทัง้ส่งเสรมิการแปรรปู 
 ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่หลากหลายและได้มาตรฐาน สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการตลาด 
 และเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญให้กับภาคใต้ได้อย่างยั่งยืน (2.7.6.9) 

ฉ. ๒.๑๐ ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์เพ่ือเพ่ิมรายได้ในจังหวัดสตูล ปัตตานี และนราธิวาส โดยพัฒนา 
 ปรับปรุงพันธ์ุ และการขยายการเลี้ยง เพ่ือให้เพียงพอต่อการบริโภคในพ้ืนที่ (2.7.6.10) 

ฉ. ๒.๑๑ ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่ (Carrying  
 Capacity) อาทิ เกาะตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดัง – ราวี จังหวัดสตูล และสนับสนุน 
 การพัฒนาธุรกิจบริการท่องเที่ยวตลอดห่วงโซ่คุณค่าให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีระดับ 
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 คุณภาพบริการ สิ่งอ านวยความสะดวก และระบบรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว  
 รวมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรม MICE ในจังหวัดสงขลา (2.7.6.11) 

ฉ. ๒.๑๒ ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีศักยภาพของ 
 พ้ืนที่ ในจังหวัดสตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เพ่ือให้มีรูปแบบการท่องเที่ยว 
 ชุมชนที่หลากหลายและสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ อาทิ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
 การท่องเที่ยววิถีไทย และการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรม ควบคู่กับการพัฒนาความรู้ในการ 
 จัดการท่องเที่ยวชุมชน การเพ่ิมช่องทางการตลาด และสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่าย 
 ให้ท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายใหญ่ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรงุ 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีความโดดเด่นด้านอารยธรรมให้มีภูมิสถาปัตยกรรม 
 ที่สวยงาม มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอและได้มาตรฐาน และจัดกิจกรรมประเพณี 
 วัฒนธรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาโครงข่ายคมนาคมที่เชื่อมโยงเส้นทาง 
 การท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่า อาทิ สงขลา ปัตตานี สตูล  
 และพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วทีม่นุษย์สร้างขึน้ (Man – Made Attraction) อาทิ พิพิธภัณฑ์ 
 สัตว์น้ า อุทยานวิทยาศาสตร์ และอุทยานการเรียนรู้  (2.7.6.12) 

ฉ. ๒.๑๓ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา รวมทั้งการบ าบัด รักษา 
 ทางการแพทย์ในแหล่งผลิตสมุนไพรและน้ าร้อน ได้แก่ จังหวัดสงขลา สตูล และยะลา  
 โดยยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่สากลที่ค านึงถึงความสะอาด สวยงาม และมาตรฐาน 
 สุขอนามัย (2.7.6.13) 

ฉ. ๒.๑๔ การพัฒนาธุรกิจต่อเนื่องการท่องเที่ยว โดยยกระดับสินค้า OTOP อาทิ เครื่องแต่งกาย 
 มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เครื่องจักสานย่านลิเภา จังหวัดนราธิวาส ผ้าทอเกาะยอ  
 จังหวัดสงขลา โดยสนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์และการบรรจุหีบห่อที่ทันสมัยตรงตาม 
 ความต้องการของตลาด รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน ตลอดจน 
 ให้ความรู้ในการบริหารจัดการ และการเพ่ิมช่องทางการตลาดโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
 (E – Commerce)  (2.7.6.14) 

ฉ. ๒.๑๕ พัฒนาเมืองศูนย์กลางและเมืองส าคัญของภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็น 
 เมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยมีความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี  
 เดินทางสะดวก ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีคุณภาพและทั่วถึง เน้นความสอดคล้อง 
 กับอัตลักษณ์ ความหลากหลายและศักยภาพเของเมือง บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของสังคม  
 เพ่ือกระจายความเจริญและรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต อาทิ พัฒนาเมือง 
 หาดใหญ่ เป็น Smart City ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง 
 การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบขนส่ง 
 สาธารณะเพ่ือบรรเทาปัญหาการจราจรในเขตเมือง อาทิ ระบบรถไฟฟ้ารางเบา สถานีขนส่ง 
 สาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย รวมทั้ง 
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 การพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เพียงพอ ตลอดจนมีระบบบริหารจัดการขยะที่เหมาะสม พัฒนาพ้ืนที่ 
 รอบสถานีขนส่งระบบราง เมืองหาดใหญ่ เมืองปาดังเบซาร์ เมืองสุไหงโก – ลก เพ่ือเป็น 
 ศูนย์กลางการเชื่อมโยงการขนส่งและกระจายสินค้าระบบรางของภาคใต้และประเทศเพ่ือนบ้าน 

ฉ. ๒.๑๖ พัฒนาด่านชายแดนไทย – มาเลเซีย  และเมืองชายแดน  โดยพัฒนาด่านชายแดนให้มี 
 สิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอและได้มาตรฐานสากล จัดระเบียบการใช้พ้ืนที่บริเวณ 
 ด่านชายแดน ชุมชนและพ้ืนที่หลังด่านให้เหมาะสม อาทิ บริเวณด่านชายแดนสุไหงโก – ลก  
 ด่านชายแดนตากใบ และด่านชายแดนบูเก๊ะตา ด่านเบตง รวมทั้งพัฒนาโครงข่ายคมนาคม 
 และการขนส่งเพ่ือลดปัญหาความแออัดของการจราจรบริเวณชายแดน อาทิ ด่านชายแดน 
 สะเดา ด่านชายแดนปาดังเบซาร์  (2.7.6.15) 

ฉ. ๒.๑๗ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา (สะเดาและปาดังเบซาร์) ให้เป็นประตูเชื่อมโยง       
 กับการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจภาคเหนือของมาเลเซีย (NCER) เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจ   
 พิเศษ อิสกันดาร์ ประเทศมาเลเซีย รวมทั้งการพัฒนาแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจเชื่อมโยง          
 อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย ตามกรอบ IMT – GT โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการลงทุน  
 และพัฒนาด่านชายแดนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการอ านวยความสะดวก โดยการน า 
 เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการอ านวยความสะดวกด้านการค้าและการขนส่งระหว่าง 
 ประเทศ การให้สิทธิประโยชน์ทั้งด้านภาษีและมิใช่ภาษีในระดับเหมาะสมเพ่ือจูงใจให้กับ 
 นักลงทุน การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์บริหารแบบเบ็ดเสร็จ ก าหนดการใช้ 
 ประโยชน์พ้ืนที่เพ่ือรองรับกิจกรรมเป้าหมายและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนและ 
 ยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับ 
 ศักยภาพของพ้ืนที่ (๒.๗.๖.๑๖) 

ฉ. ๒.๑๘ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส ให้เป็นประตูเชื่อมโยงการค้าชายแดน 
 โดยการพัฒนาจากพ้ืนที่เศรษฐกิจตอนในของจังหวัดและบริเวณด่านชายแดนสุไหงโก – ลก/  
 ด่านชายแดนตากใบและด่านชายแดนบูเก๊ะตากบัรัฐกลนัตันและพ้ืนที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก 
 ของประเทศมาเลเซีย (ECER) ต่อเนื่องไปยังประเทศสิงคโปร์ โดยส่งเสริมและอ านวย 
 ความสะดวกการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน ด้วยการให้สิทธิประโยชน์ 
 ทั้งด้านภาษีและมิใช่ภาษีในระดับเหมาะสมเพ่ือจูงใจให้เกิดการลงทุนจากทั้งนักลงทุนไทย 
 และต่างประเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์บริหารแบบเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้ง 
 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  
 รวมทั้งโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงทั้งระบบถนน ระบบราง รวมทั้งทางน้ า 
 และทางอากาศ ตลอดจนการพัฒนาด่านชายแดนให้แล้วเสร็จเต็มรปูแบบ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ 
 ของการอ านวยความสะดวกด้านการเดินทางและการขนส่งสินค้าผ่านแดน (๒.๗.๖.๑๖) 
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ฉ. ๒.๑๙ พัฒนาเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้ 
 ให้กับประชาชน และเพ่ิมพ้ืนที่ความปลอดภัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน าร่อง 
 ใน 3 อ าเภอ ซึ่งก าหนดเป้าหมายให้อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเมืองต้นแบบ 
 อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร อ าเภอสุไหงโก – ลก จังหวัดนราธิวาส เป็นศูนย์กลาง  
 การค้าชายแดนระหว่างประเทศ และอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นเมืองต้นแบบ 
 การพัฒนา ที่พ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมแล้วจึงขยายผล 
 ไปพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือแบบประชารัฐ อาทิ การให้สิทธิ 
 ประโยชน์ส าหรับเอกชนที่ลงทุนในพ้ืนที่ทั้งทางการคลังและการเงินที่สูงกว่าพ้ืนที่อ่ืน  
 การอ านวยความสะดวกในการให้บริการของศูนยบ์ริหารแบบเบ็ดเสร็จ การส่งเสรมิการพัฒนา 
 คุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 เพ่ือรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคม ควบคู่กับการพัฒนาการศึกษาและบริการ 
 สาธารณสุขเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า รวมทั้งการพัฒนาด้านความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (๒.๗.๖.๑๖) 

มิติบูรณาการ (Agenda) 
ฉ. ๒.๒๐ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  (2.2.1) มุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 ด้านเกษตรแปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและยกระดับผลิตภัณฑ์โดยน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 มาใช้ในกระบวนการผลิต ส่งเสริมการเพ่ิมผลิตภาพ และยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 

ฉ. ๒.๒๑ สนับสนุนการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ (2.2.2) ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 
 ที่ส าคัญของประเทศตามศักยภาพของพ้ืนที่ อาทิ อุทยานธรณีโลก (มรดกโลก)  
 จังหวัดสตูล    

ฉ. ๒.๒๒ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร (2.2.3) ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ 
 เพ่ือเพ่ิมรายได้ในจังหวัดยะลา โดยพัฒนาปรับปรุงพันธ์ุและการขยายการเลี้ยงเพ่ือให้ 
 เพียงพอต่อการบริโภคในพ้ืนที ่

ฉ. ๒.๒๓ สนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนา SMEs สู่สากล (2.3.2)  
 มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นและมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเชื่อมโยงกับ 
 วัฒนธรรมในพ้ืนที่ รวมทั้งยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน 

ฉ. ๒.๒๔ สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (2.4.1) ดังนี้ 
 ๑) สนับสนุนการแปลงแผนและผังพัฒนาสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการให้บริการด้านข้อมูล 

 ที่จ าเป็นแก่นักลงทุน และการประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริม การลงทุน และเพ่ือสร้าง 
 ความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนในพ้ืนที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา  
 และเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส 

 ๒) เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจและการให้บริการ ด้านสังคม 
 และความมั่นคง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านคมนาคม รวมทั้ง 
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 เพ่ิมประสิทธิภาพของด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ต าบลสะเดา และด่านศุลกากร  
 สะเดา ต าบลส านักขาม อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ด่านศุลกากรสุไหงโก – ลก  
 ต าบลสุไหงโก – ลก อ าเภอสุไหงโก – ลก ด่านศุลกากรตากใบ ต าบลเจ๊ะเห อ าเภอตากใบ  
 และด่านศุลกากรบูเก๊ะตา ต าบลโล๊ะจูด อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เพ่ือรองรับกิจกรรม 
 ทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้มีความสมดุลทั้งในมิติการพัฒนาเศรษฐกิจ  
 การพัฒนาสังคม รวมถึงสาธารณสุขชายแดน สนับสนุนการเฝา้ระวัง ป้องกัน ควบคุม 
 โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกบัเขตเศรษฐกิจพิเศษ การรักษาคุณภาพ 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการเป็นประตูเชื่อมโยงการค้า  

 ๓) พัฒนาฝีมือแรงงาน บริหารจัดการด้านความมั่นคงและจัดระบบตรวจคนเข้าเมือง 
 ที่มีประสิทธิภาพ 

ฉ. ๒.๒๕ สนับสนุนการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ (2.5.1) ดังนี้ 
 ๑) เร่งรัดการแก้ไขปัญหาความแออัดของท่าเรือน้ าลึกจังหวัดสงขลา และเชื่อมโยงโครงข่าย 

 คมนาคมกับสนามบินเบตงให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ 
 ๒) ย้ายโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างภาค ทั้งทางบก ทางอากาศ  

 และทางทะเล อาทิ มอเตอร์เวย์หาดใหญ่ – สงขลา  ท่าอากาศยานจังหวัดนราธิวาส   
 ท่าเทียบเรือ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ      

ฉ. ๒.๒๖ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม (2.5.4) 
 ดังนี้ 
 ๑) ยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรมเพ่ือการบริหารจัดการน้ า เกษตร และสิ่งแวดล้อม 

 แบบครบวงจรห่วงโซ่อุปทาน 
 ๒) ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการใหม่ในพ้ืนที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

 และนวัตกรรม 
 3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพ่ือทดแทนเวชภัณฑ์ ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา  

 และนราธิวาส 
มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 

ฉ. ๒.๒๗ สนับสนุนการพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน (2.3.1) ดังนี้ 
 ๑) ส่งเสริมการยกระดับการศึกษาของแรงงานในระดับอาชีวศึกษา และระดับ 

 อุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  
 ๒) ส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนระหว่างสถานศึกษา 

 กับภาคเอกชนและหน่วยงานในต่างประเทศในการจัดการเรียนการสอน 
 ระบบทวิภาคี ทวิศึกษาและทวิวุฒิเพื่อเปิดโอกาสและสร้างทางเลือกต่าง ๆ  
 ที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียน 
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ฉ. ๒.๒๘ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือ 
 ๑) พัฒนาคุณภาพของผู้ประกอบการท่องเที่ยว จัดระเบียบและขึ้นทะเบียนมัคคุเทศก์  

 ก ากับดูแล การใช้แรงงานต่างด้าวในธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว  
 รวมถึงอ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 

 ๒) พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยวของหน่วยงานในภูมิภาคให้สามารถ 
 เชื่อมโยงข้อมูลและบูรณาการกันเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ฉ. ๒.๒๙ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือ 
 ๑) พัฒนาการเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ตามความต้องการของ

ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และปลอดภัย 
 ๒) ซ่อมบ ารุงเส้นทางคมนาคมหลักของภาคที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ 

ทางธรรมชาติ และการขนส่งสินค้าให้สามารถใชป้ระโยชนไ์ด้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
ฉ. ๒.3๐ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อตรวจสอบการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ  

 พัฒนามาตรฐานการให้บริการของผู้ขบัรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท เข้มงวด 
 ในการตรวจสอบและลงโทษผู้กระท าผิดซ้ าซาก หรือความผิดร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อ 
 ความปลอดภัย เพ่ือสร้างมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี 
 ของประเทศ 

ฉ. ๒.3๑ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อยกระดับความปลอดภัยระบบขนส่งสาธารณะ 
 ทางทะเล อบรมความรู้ให้กับผู้ควบคุมเรือและเจ้าหน้าที่ประจ าเรือ ตลอดจนตรวจสอบ 
 ความปลอดภัยของท่าเทียบเรือ 

ฉ. 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

มิติบูรณาการ (Agenda) 
ฉ. ๓.๑ สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง   

 (3.2.1) ดังนี้ 
 ๑) สร้างเสริมหลักสูตร กระบวนการเรียน การสอน การวัดผลและประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

 ทางการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และพัฒนาครูผู้สอน 
 เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์  
 ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา 

 ๒) สนับสนุนการด าเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาการศึกษาให้ลงท้องถิ่น  
 ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 
ฉ. ๓.2 สนับสนุนการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี (3.4.1) ดังนี้ 

 ๑) เร่งรัดและส่งเสริมการบรหิารจัดการด้านสาธารณสุขทั้งด้านการกระจายบุคลากร 
 ทางการแพทย์เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง  
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 เป็นธรรม ไม่กระจุกตัวแต่เฉพาะในเมืองส าคัญ โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส  
 ปัตตานี และสตูล 

 ๒) ส่งเสริมระบบการป้องกันและรักษาโรคไม่ติดต่อทีป่้องกันได้ อาทิ มะเร็ง ความดันโลหิตสูง  
 หัวใจ เบาหวาน และหลอดเลือดสมอง  โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา นราธิวาส  
 และปัตตานี 

 ๓) ส่งเสริมการรณรงค์ลดอัตราการเสียชีวิตของมารดาจากการตั้งครรภ์ โดยเฉพาะใน 
 จังหวัดนราธิวาส สงขลา และยะลา และลดอัตราการเสียชีวิตของทารก โดยเฉพาะ 
 ในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา 

 ๔) พัฒนาระบบการดูแลด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง 
 เพ่ือป้องกัน ควบคุม และรักษาโรค ตลอดจนการสนับสนนุอุปกรณ์และเครื่องมือ 
 ทางการแพทย์ที่เพียงพอและทันสมัย เพ่ือให้ประชากรทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการ 
 การแพทย์เฉพาะทางได้มากขึ้น 

 ๕) ส่งเสริมหน่วยบริการทางการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) อย่างกว้างขวาง 
เพ่ือลดความแออัดและให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้มากขึ้น 

ฉ. ๓.๓ สนับสนุนการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (3.5.1) รณรงค์การสร้างความเข้มแข็ง 
 ให้กับสถาบันทางสังคม เพ่ือการหล่อหลอมคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามให้กับเยาวชน 
 และคนในชุมชน ตลอดจนช่วยลดปัญหาสังคม อาทิ ปัญหายาเสพติด  

ฉ. ๓.๔ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อส่งเสริมให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 ทางวิชาการที่เหมาะสมกับแต่ละชุมชน เพ่ือการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และคุณภาพชีวิต 
 ที่ดี รวมถึงส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรทางการศึกษา 

ฉ. ๓.๕ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานเพ่ือเร่งรัดการด าเนินมาตรการควบคุมคุณภาพ 
 สถานพยาบาล 

ฉ. 4. ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้้า และสร้างการเติบโตจากภายใน 

มิติบูรณาการ (Agenda) 
ฉ. ๔.๑ สนับสนุนการสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ (4.3.1) ดังนี้  

 ๑) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวส าหรบัผู้สูงอายทุี่มภีาวะพ่ึงพิง โดยการมีส่วนร่วม 
 ของชุมชน รวมทั้งแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนสนับสนุน 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการด้านสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะ 
 จังหวัดสตูล และปัตตานี 

 2) เร่งส่งเสริมการบริหารจัดการสวัสดิการที่ช่วยสนับสนุนฐานะทางการเงิน ตลอดจน 
 บริการขั้นพื้นฐานสอดคล้องและเพียงพอต่อความต้องการของผู้สูงอายุ 

 ๓) ปรับปรุงสภาพแวดล้อม สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก ส าหรับรองรับผู้สูงอายุ 
 ในชุมชน 
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มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 
ฉ. ๔.๒ สนับสนุนการสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  

 (4.1.1) ดังนี้  
 ๑) ส่งเสริมการด าเนินชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 เพ่ือลดปัญหาทางเศรษฐกิจครัวเรือน 
 ๒) ส่งเสริมการปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกภายในเมืองและชุมชนตามหลักการ 

 การออกแบบโดยค านึงถึงการใช้งานที่คุ้มค่าและสะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม  
 และทั่วถึงส าหรับคนทุกกลุ่ม (Universal Design) 

ฉ. ๔.๓ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อ 
 ๑) จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 ของผู้สูงอายุ เสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ส่งเสริม 
 ให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม สร้างคุณค่าทางภูมิปัญญา 
 ของผู้สูงอายุให้เป็นทีป่ระจักษ์และยอมรับ 

 ๒) บริหารจัดการระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ    

ฉ. 5. ด้านการจัดการน้้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

มิติพื้นที่ (Area) 
ฉ. 5.1 พัฒนาทรัพยากรน้ าทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพในพ้ืนที่ลุ่มน้ ารวมถึงแม่น้ าสาขาต่าง ๆ 

อาทิ ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ลุ่มน้ าปัตตานี แม่น้ าสายบุรี แม่น้ าสุไหงโก – ลก ลุ่มน้ าเทพา – 
นาทวี โดยการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนให้ตระหนักรู้เกี่ยวกับปญัหาภัยธรรมชาต ิ
ที่ต้องเผชิญเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาน้ าแล้งและอุทกภัย โดยเฉพาะส่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการขยะ การอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
การด าเนินการตามกฎหมายผังเมือง รวมทั้งสนับสนุนการสร้างเครือข่าย เฝ้าระวังและ
ป้องกันปัญหาคุณภาพในลุ่มน้ า ตลอดจนการพัฒนาแก้มลิงและปรับปรุงระบบระบายน้ า 
(๕.๗.๖.๑) 

ฉ. ๕.๒ พัฒนาระบบส่งน้ าและแหล่งน้ าดิบส าหรับการผลิตน้ าประปาให้เพียงพอกับความต้องการ 
ในเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และชุมชนร่วมกันบริหารจัดการขยะและน้ าเสียอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ 
เขตเมืองและเกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว อาทิ เมืองหาดใหญ่ เมืองสะเดา จังหวัดสงขลา  
และเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล  (๕.๗.๖.๒) 

ฉ. ๕.๓ ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ า อาทิ บริเวณเทือกเขาสันกาลาคีรี  
ป่าฮาลาบาลา อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา และป่าบาลาฮาลา อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
รวมทั้งพ้ืนที่ป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อน อาทิ  
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บริเวณจังหวัดสตูล ปัตตานี และนราธิวาส โดยการให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีโอกาส 
ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือสร้างรายได้ และเพ่ือให้เกิดความหวงแหน
และร่วมกันปกป้องดูแล และอนุรักษ์ทรัพยากรในพ้ืนที่ (๕.๗.๖.๓) 

ฉ. ๕.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของ
ภาคใต้ อาทิ หาดชลาทัศน์และหาดสมิหลา จังหวัดสงขลา ชายฝั่งทะเลจังหวัดสตูล 
ปัตตานี และนราธิวาส รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงมาตรการควบคุมกิจกรรมและการใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐและเอกชนในบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล
ซึ่งเป็นตัวเร่งที่ท าให้ชายฝั่งทะเลมีการเปลี่ยนแปลงในอัตราที่รวดเร็ว โดยน าระบบแผนที่ 
ภูมิสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งประกอบการตัดสินใจ ตลอดจนส่งเสริม 
ทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและขยายพ้ืนที่ชายเลนเพ่ือลดปัญหาการกัดเซาะ 
ในระยะยาว (๕.๗.๖.๔) 

ฉ. ๕.๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดปัญหาขยะ 
โดยเฉพาะในเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของภาค อาทิ  
เมืองหาดใหญ่ เมืองสะเดา เมืองสุไหงโก – ลก และเกาะหลีเป๊ะ โดยสนับสนุนให้มีระบบ 
ก าจัดขยะและระบบบ าบัดน้ าเสียอย่างเพียงพอและมีการบริหารจัดการตามหลักการ 
ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle : PPP) เพ่ือเพ่ิมบทบาทการมีส่วนร่วม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพ้ืนที่ ควบคู่ไปกับการรณรงค์การลด
ปริมาณขยะและน้ าเสียตั้งแต่ต้นทาง อาทิ การรณรงค์ไม่ให้มีการใช้ถุงพลาสติกและ 
กล่องโฟมในแหล่งท่องเที่ยว การคัดแยกขยะในครัวเรือน การใช้ประโยชน์จากขยะ  
โดยใช้หลักการ 3 Rs คือ Reduce Reuse และ Recycle เพ่ือให้มีขยะปลายทางลดลง 
รวมทั้งมีระบบการจัดการขยะอันตรายที่เหมาะสม ตลอดจนสนับสนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่มีระบบการจัดการขยะที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล (๕.๗.๖.๕) 

มิติบูรณาการ (Agenda) 
ฉ. ๕.๖ สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า (5.2.1) พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหาร 

 จัดการน้ าในชุมชนตามเกษตรทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติ 
ฉ. ๕.๗ สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม   

 (5.4.1) ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือแก้ไขปัญหาหมอกควัน 
 จากไฟป่า ปัญหาคุณภาพอากาศในพ้ืนที่ภาคใต้ โดยเฉพาะค่าปริมาณฝุ่นละออง  
 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส  
 เนื่องจากสถานการณ์หมอกควันจากไฟป่าที่พัดปกคลุมในพ้ืนที่หลายจังหวัดของภาคใต้  
 รวมถึงการบริหารจัดการปัญหาขยะในชุมชน 
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มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 
ฉ. ๕.๘ สนับสนุนการจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ (5.1.1)  

 แก้ไขปรับปรุงคุณภาพดินโดยเฉพาะดินเปรี้ยวจัด และดินเค็ม บริเวณพ้ืนที่ใกล้ชายทะเล 
 และป่าพรุ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร 

ฉ. ๕.๙ สนับสนุนการพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (5.3.1) ส่งเสริมงานวิจัย  
 พลังงานทดแทนตามบริบทพ้ืนที่  

ฉ. ๕.๑๐ สนับสนุนการจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ (๕.๕.๑)  
 เพ่ิมประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับผลกระทบอันเนื่องมาจาก 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว อาทิ สร้างเขื่อนกันคลื่น – กันตลิ่ง 
 รอบอ่าวปัตตานี ขุดลอกร่องน้ า ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และสงขลา 

ฉ. ๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
มิติบูรณาการ (Agenda)  

ฉ. ๖.๑ สนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ (๖.๖.๑)  
 เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ โดยจัดให้มีช่องทางการให้บริการที่สะดวก 
 ทันสมัย เข้าถึงง่าย ลดขั้นตอน ระยะเวลา และการใช้เอกสาร อาทิ การให้บริการ 
 ด้าน E – Border Pass  

 

 
 

 




