ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง
เป้าหมาย
ระดับภาค
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

“ฐานเศรษฐกิจชั้นนา”
1. จานวนคนจนลดลง
และมีการกระจายรายได้ที่เหมาะสม
1) สัดส่วนคนจนภาคกลาง
2) สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้

ศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมสีเขียว ประตูสู่อาเซียน
เมืองนวัตกรรมอาหาร ศูนย์กลางสินค้าเกษตร ศูนย์กลางประมงแปรรูป
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มรดกโลก แหล่งท่องเที่ยวนานาชาติ

2. การลงทุนใน SEZ เพิ่มขึ้น 3. เมืองศูนย์กลางของจังหวัด
1) มูลค่าการลงทุนของภาครัฐ
เป็นเมืองน่าอยู่ของทุกกลุ่ม
และภาคเอกชนในพื้นที่
ในสังคมเพิ่มขึ้น
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
1) จานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัด
ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่

Area (ยุทธศาสตร์ที่ 9 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12)
1.1 เพิ่มขีดความสามารถ
ฐานอุตสาหกรรมเดิม
และพัฒนา
อุตสาหกรรม
อนาคตให้เป็นฐาน
รายได้ใหม่เพื่อเป็น
ศูนย์อุตสาหกรรม
สีเขียวชั้นนาในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
อก.
วท.
กษ.
พณ.
รง.
มท.

- ยกระดับกลุ่มอุตสาหกรรมให้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหรรมอนาคต [ค.2.1]
o ปรับปรุงมาตรการสนับสนุน ได้แก่ การให้สิทธิประโยชน์ การพัฒนาคน
เทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐาน การแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค
o สนับสนุนเงินทุนเพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนในพื้นทีเ่ ป้าหมาย
• ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี
- พัฒนาศูนย์กลางอุตสาหกรรมซิเมนต์และวัสดุก่อสร้าง [ค.2.2]
o พัฒนาโครงข่ายระบบรางเชื่อมโยงชายฝั่งทะเลตะวันออก ขยายนิคมอุตสาหกรรม
o ป้องกันและควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ
• สระบุรี
- พัฒนาศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลและห้องเย็น [ค.2.3]
o เพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบบรรจุภัณฑ์และนวัตกรรมให้หลากหลาย
• สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
- พัฒนาแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว์ อุตสาหกรรม
สิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม เชื่อมโยงกับแหล่งผลิตในเมียนมา [ค.2.4]
o ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า ยกระดับคุณภาพสินค้าให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน
• กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรีตอนบน
- พัฒนาเขตอุตสาหกรรมแห่งอย่างยั่งยืน [ค.2.5]
o ดาเนินการศึกษา Feasibility Study และจัดทา EIA อย่างเป็นระบบ
เป็นที่ยอมรับและเปิดโอกาสให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย
• อาเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

4.1 พื้นที่ป่าไม้และป่าชายเลนเพิ่มขึ้น
4.2 ปริมาณน้าเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรเพิ่มขึ้น
4.3 คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
4) คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
1) จานวนพื้นที่ปา่ ไม้และป่าชายเลน
2) สัดส่วนพื้นที่ชลประทาน/พื้นที่รับประโยชน์ 5) ร้อยละปริมาณขยะทีไ่ ด้รับการกาจัด
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
3) การเข้าถึงระบบประปา

Agenda

Function

สนับสนุนแผนบูรณาการ SMEs
พัฒนาแรงงาน
- ยกระดับการศึกษา
- ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
แรงงานอาชีวศึกษา
เชิงศิลปะท้องถิ่น [ค.2.27(1)]
- พัฒนา OTOP ให้มีมูลค่าเพิ่ม อัตลักษณ์โดดเด่น เชื่อมโยงวัฒนธรรม และอุดมศึกษา
เพื่อตอบสนอง
ในพื้นที่ [ค.2.27(2)]
ความต้องการ
สนับสนุนแผนบูรณาการ วิทย์
ภาคการผลิต
- ยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรมเพือ่ ส่งเสริมอุตสาหกรรม
และบริการ [ค.2.31]
ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก [ค.2.30(1)]
- พัฒนาพื้นที่เทคโนธานีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนหน่วยงานในการวิจัย วิเคราะห์ - ส่งเสริมความร่วมมือ
กับสถานประกอบการ
ทดสอบและกาหนดมาตรฐาน [ค.2.30(5)]
ในการจัดการเรียน
- ดาเนินโครงการ Start Up ระดับอาชีวศึกษา [ค.2.30(6)]
การสอน [ค.2.31]
- พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม โครงการ Start up
และยกระดับ OTOP [ค.2.30(9)
สนับสนุนแผนบูรณาการ ค้ามนุษย์
- จัดระบบการจ้างและสวัสดิการพื้นฐาน [ค.1.1(1)]
สนับสนุนแผนบูรณาการ อุตสาหกรรม
- พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายด้านเกษตรแปรรูป ยานยนต์ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เคมีชีวภาพ โดยนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิต [ค.2.24]
สนับสนุนแผนบูรณาการ โลจิสติกส์
- เชื่อมโยงโลจิสติกส์ทางน้าทางบกเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง ก่อสร้าง
สถานีขนส่งสินค้าทางน้า เชื่อมโยงขนส่งหลายรูปแบบจากทาง
ภาคเหนือ อีสาน และระหว่างภูมิภาค ออกสู่ชายฝั่งทะเล [ค.2.29]

งบประมาณ 2562
แหล่งเงินอื่น
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง
เป้าหมาย
ระดับภาค
เป้าหมาย
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“ฐานเศรษฐกิจชั้นนา”
1. จานวนคนจนลดลง
และมีการกระจายรายได้ที่เหมาะสม
1) สัดส่วนคนจนภาคกลาง
2) สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้

ศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมสีเขียว ประตูสู่อาเซียน
เมืองนวัตกรรมอาหาร ศูนย์กลางสินค้าเกษตร ศูนย์กลางประมงแปรรูป
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มรดกโลก แหล่งท่องเที่ยวนานาชาติ

2. การลงทุนใน SEZ เพิ่มขึ้น 3. เมืองศูนย์กลางของจังหวัด
1) มูลค่าการลงทุนของภาครัฐ
เป็นเมืองน่าอยู่ของทุกกลุ่ม
และภาคเอกชนในพื้นที่
ในสังคมเพิ่มขึ้น
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
1) จานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัด
ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่

Area (ยุทธศาสตร์ที่ 9 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12)

กษ.
พณ.
วท.
อก.
สธ.
ดท.

4.1 พื้นที่ป่าไม้และป่าชายเลนเพิ่มขึ้น
4.2 ปริมาณน้าเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรเพิ่มขึ้น
4.3 คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
4) คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
1) จานวนพื้นที่ปา่ ไม้และป่าชายเลน
2) สัดส่วนพื้นที่ชลประทาน/พื้นที่รับประโยชน์ 5) ร้อยละปริมาณขยะทีไ่ ด้รับการกาจัด
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
3) การเข้าถึงระบบประปา

Agenda

- พัฒนาแหล่งผลิตข้าว พืชผัก มะพร้าว และประมงน้าจืดของประเทศ ให้สามารถเป็นฐาน
1.2 พัฒนาอาหาร
ส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลก [ค.2.6]
และสินค้าเกษตร
o ผลิตแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ฟื้นฟูพื้นที่ปลูกมะพร้าวส่งออกตลาดเฉพาะและระดับบน
ให้ทันสมัย
• ชัยนาท สิงหบุรี อ่างทอง อยุธยา สุพรรณบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์
เพื่อเป็นฐานการ
ผลิตที่ได้
- พัฒนาธุรกิจผลไม้ให้เป็นฐานการผลิตและจาหน่ายเพื่อการส่งออก [ค.2.7]
มาตรฐานโลก
o ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต รักษาคุณภาพสินค้าในทุกขั้นตอน
และเป็นศูนย์กลาง • นครนายก ปราจีนบุรี
การผลิตอาหาร
- ส่งเสริมปศุสัตว์มีคุณภาพ ได้มาตรฐานปลอดภัย สอดคล้องความต้องการผู้บริโภค [ค.2.8]
ของประเทศ
o ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีผลิตที่ทันสมัย พันธุ์ที่เหมาะสม ปรับปรุงระบบบริหารจัดการตลาด
• สระบุรี ราชบุรี : โคนม โคเนื้อ
• ราชบุรี นครปฐม : สุกร ไก่ เป็ด
- พัฒนาพื้นที่ปลูกพืชไร่เป็นฐานผลิตอาหารและแหล่งแปรรูปของประเทศ [ค.2.9]
o พัฒนาการปลูกพืชไร่แบบผสมผสานและปศุสัตว์ให้สอดคล้องศักยภาพพื้นที่
o เปลี่ยนการเพาะปลูกสู่พืชมูลค่าสูง ปลอดสารพิษ เช่น ผลไม้ และดอกไม้
• สระบุรี ลพบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
- พัฒนาพื้นที่ศักยภาพด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้าบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย
ให้คงความอุดมสมบูรณ์ [ค.2.10]
o เร่งรัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู การใช้ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบ
o พัฒนาอาชีพ เช่น ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธเี พาะเลี้ยง
สัตว์น้า พัฒนาประมงพื้นบ้าน พัฒนาธุรกิจการประมง
• ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
- สนับสนุนเกษตรกรใช้วิธีเพาะปลูกที่เหมาะสม โดยสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน
เกษตรทฤษฎีใหม่ลดการใช้สารเคมีเพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงดินที่มีปัญหา [ค.2.11]
• นครนายก นครปฐม ปทุมธานี สระบุรี อยุธยา : ปัญหาดินเปรี้ยว
• นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท ปราจีนบุรี : ปัญหาดินเค็ม
• บริเวณที่ลุ่มน้าขัง และ ชายฝั่งทะเล : ปัญหาดินอินทรีย์

Function

สนับสนุนแผนบูรณาการ เกษตร
พัฒนาโลจิสติกส์
- ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ - เชื่อมต่อทางหลวง
อ้อย มันสาปะหลัง ผลไม้ พืชสมุนไพร ไก่ สุกร และ
แผ่นดิน ลดต้นทุน
ปลาน้าจืด [ค.2.26(1)]
farm to table
- บริหารแผนการผลิตข้าวครบวงจรในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา
[ค.2.33(1)]
ปรับรอบการผลิต ให้มีความเหมาะสม [ค.2.26(2)]
พัฒนาเกษตร
- ส่งเสริมการปลูกปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงสภาพดิน
- ส่งเสริมการดาเนิน
และลดการใช้สารเคมี [ค.2.26(2)]
ชีวิตแบบพอเพียง
- ยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมใน จัดการหนีส้ ินใน
พื้นที่อย่างครบวงจร [ค.2.26(3)]
ครัวเรือน ส่งเสริม
- พัฒนาเมืองสมุนไพร ส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน การออม การเข้าถึง
ในการพัฒนาคุณภาพให้มีมาตรฐาน โดยใช้โรงอบแห้ง
แหล่งทุนของ
พลังงานแสงอาทิตย์ [ค.2.26(4)]
เกษตรกร และ
- ส่งเสริมแหล่งผลิตโคนม โคเนื้อคุณภาพสูง ได้มาตรฐาน ผู้ประกอบการ
ความปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค [ค.4.2(1)]
[ค.2.26(5)]
- จัดหาปัจจัยการ
• กาญจนบุรี ส่งเสริมโคนม ลพบุรี ส่งเสริมโคเนื้อ
ผลิตเพื่อพัฒนาดิน
เช่น น้าหมัก
สนับสนุนแผนบูรณาการ วิทย์
ชีวภาพ เป็นต้น
- พัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(Inno-Agri) เพื่อพัฒนา Smart farmer และส่งเสริม
เกษตรกรรมสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับพื้นที่ [ค.2.30(3)]
- สนับสนุนโครงการ Food Innopolis ซึ่งให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐาน ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม
ด้านอุตสาหกรรมอาหาร [ค.2.30(4)]
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง
เป้าหมาย
ระดับภาค
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

“ฐานเศรษฐกิจชั้นนา”
1. จานวนคนจนลดลง
และมีการกระจายรายได้ที่เหมาะสม
1) สัดส่วนคนจนภาคกลาง
2) สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้

ศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมสีเขียว ประตูสู่อาเซียน
เมืองนวัตกรรมอาหาร ศูนย์กลางสินค้าเกษตร ศูนย์กลางประมงแปรรูป
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มรดกโลก แหล่งท่องเที่ยวนานาชาติ

2. การลงทุนใน SEZ เพิ่มขึ้น 3. เมืองศูนย์กลางของจังหวัด
1) มูลค่าการลงทุนของภาครัฐ
เป็นเมืองน่าอยู่ของทุกกลุ่ม
และภาคเอกชนในพื้นที่
ในสังคมเพิ่มขึ้น
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
1) จานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัด
ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่

Area (ยุทธศาสตร์ที่ 9 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12)

กก.
ทส.
สธ.
มท.
วธ.
กษ.

4.1 พื้นที่ป่าไม้และป่าชายเลนเพิ่มขึ้น
4.2 ปริมาณน้าเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรเพิ่มขึ้น
4.3 คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
4) คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
1) จานวนพื้นที่ปา่ ไม้และป่าชายเลน
2) สัดส่วนพื้นที่ชลประทาน/พื้นที่รับประโยชน์ 5) ร้อยละปริมาณขยะทีไ่ ด้รับการกาจัด
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
3) การเข้าถึงระบบประปา

Agenda

- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติเป็นฐานการกระจายรายได้และสร้างงาน [ค.2.12] สนับสนุนแผนบูรณาการ ท่องเที่ยว
1.3 ปรับปรุง
o ยกระดับธุรกิจบริการท่องเทีย่ วให้ได้มาตรฐานนานาชาติ ให้เป็นที่ประทับใจนักท่องเทีย่ ว
มาตรฐานสินค้า
- ยกระดับการท่องเที่ยวชายแดน ฟื้นฟู
• เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
และธุรกิจบริการ
จัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว [ค.2.25]
ด้านท่องเที่ยว
o ปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก
ให้ได้มาตรฐาน - ฟืน้ ฟูและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตร สุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน
o ปรับปรุงภูมิทัศน์
สากล เพื่อเป็น
o เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์เพื่อ
[ค.2.13]
ศูนย์รวม
ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
o ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
•
ด่านพระเจดีย์สามองค์ กาญจนบุรี
สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล
ของเอเชียที่มี
• นครนายก ปราจีนบุรี
ชื่อเสียงและ
เป็นที่รู้จักใน
- ส่งเสริมศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเกษตร [ค.2.14]
ระดับนานาชาติ
o ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม
มีความหลากหลาย และเชื่อมโยงการท่องเทีย่ วในกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน
• อยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท กาญจนบุรี

Function

พัฒนาท่องเที่ยว
- พัฒนาผู้ประกอบการ จัดระเบียบมัคคุเทศก์
กากับการใช้แรงงานต่างด้าว [ค.2.32(1)]
- อานวยความสะดวก ความปลอดภัยให้แก่
นักท่องเที่ยว [ค.2.32(1)]
- พัฒนาข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยว
[ค.2.32(2)]
พัฒนาการขนส่ง
- พัฒนามาตรฐานการให้บริการของผู้ขับ
รถโดยสารสาธารณะ [ค.2.34]
- ยกระดับความปลอดภัยระบบขนส่ง
สาธารณะทางน้าอบรมผู้ควบคุมเรือ และ
ความปลอดภัยท่าเทียบเรือ [ค.2.35]

- ฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอม [ค.2.15]
o ฟื้นฟูบูรณะโบราณสถานและสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม
o ปรับปรุง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ควบคุมการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• ปราจีนบุรี สระแก้ว
- ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านโบราณสถานและสถานที่สาคัญด้านวัฒนธรรม
ประเพณี [ค.2.16]
o ฟื้นฟูและจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมละนาไปสู่
การสร้างฐานรายได้ของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน
• นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง
เป้าหมาย
ระดับภาค
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

“ฐานเศรษฐกิจชั้นนา”
1. จานวนคนจนลดลง
และมีการกระจายรายได้ที่เหมาะสม
1) สัดส่วนคนจนภาคกลาง
2) สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้

ศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมสีเขียว ประตูสู่อาเซียน
เมืองนวัตกรรมอาหาร ศูนย์กลางสินค้าเกษตร ศูนย์กลางประมงแปรรูป
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มรดกโลก แหล่งท่องเที่ยวนานาชาติ

2. การลงทุนใน SEZ เพิ่มขึ้น 3. เมืองศูนย์กลางของจังหวัด
1) มูลค่าการลงทุนของภาครัฐ
เป็นเมืองน่าอยู่ของทุกกลุ่ม
และภาคเอกชนในพื้นที่
ในสังคมเพิ่มขึ้น
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
1) จานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัด
ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่

Area (ยุทธศาสตร์ที่ 9 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12)

กค.
คค.
พณ.
BOI
รง.
กต.
มท.

4.1 พื้นที่ป่าไม้และป่าชายเลนเพิ่มขึ้น
4.2 ปริมาณน้าเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรเพิ่มขึ้น
4.3 คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
4) คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
1) จานวนพื้นที่ปา่ ไม้และป่าชายเลน
2) สัดส่วนพื้นที่ชลประทาน/พื้นที่รับประโยชน์ 5) ร้อยละปริมาณขยะทีไ่ ด้รับการกาจัด
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
3) การเข้าถึงระบบประปา

Agenda

Function

- พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจให้เป็นประตูและศูนย์กลางทางการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน
2. พัฒนาพื้นที่
เชื่อมโยง กทม. และชายฝั่งทะเลตะวันออก กับกัมพูชา เวียดนาม [ค.2.17]
เศรษฐกิจใหม่
o จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม ขยายบริการต่าง ๆ อาทิ ระบบสาธารณูปโภค
บริเวณชายแดน
สาธารณูปการ คลังสินค้า บริการด้านการเงิน การศึกษา และการสาธารณสุข
ภาคกลางให้เป็น
o พัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพ อานวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน
ประตูเศรษฐกิจ
• เศรษฐกิจพิเศษชายแดนอรัญประเทศ สระแก้ว
เชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
ให้เจริญเติบโต
- พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจให้เป็นประตูเชื่อม Southern Economic Corridor จากท่าเรือทวาย
อย่างยั่งยืน
ท่าเรือแหลงฉบัง ท่าเรือสีหนุวิลล์ กัมพูชา ท่าเรือวังเตา เวียดนาม [ค.2.18]
และเกิดผล
o พัฒนาโครงสร้างพืน
้ ฐาน สิ่งอานวยความสะดวกด้านการเดินทางขนส่งเชือ่ มโยงประเทศเพื่อนบ้าน
เป็นรูปธรรม
o พัฒนาระเบียบพิธีการทางศุลกากร กฎระเบียบการค้า และการลงทุนให้ทน
ั สมัย นาเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาช่วยอานวยความสะดวกการค้าและการขนส่งข้ามพรมแดน
o ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการลงทุนเพื่อพัฒนาช่องทางการตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า
• เศรษฐกิจพิเศษชายแดนบ้านพุน้าร้อน กาญจนบุรี

สนับสนุนแผนบูรณาการ SEZ
- แปลงแผนและผังพัฒนาสู่การปฏิบัติ ให้บริการข้อมูลนักลงทุน
สร้างความเข้าใจประชาชนในพื้นที่ [ค.2.28(1)]
• เขตเศรษฐกิจพิเศษ สระแก้ว และ กาญจนบุรี
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ เพิ่มประสิทธิภาพด่านศุลกากร
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้มีความสมดุลทั้งในมิติการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขชายแดน [ค.2.28(2)]
• ด่านศุลกากรอรัญประเทศ สระแก้ว
• ด่านศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้าร้อนกาญจนบุรี
- สนับสนุนการเป็นประตูเชื่อมโยงการค้า [ค.2.28(2)]
- เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพที่
เชื่อมโยงกับ SEZ รักษาคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม [ค.2.28(2)]
- บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้สามารถทางานแบบไป – กลับ
ถูกต้องตามกฎหมาย พัฒนาฝีมือแรงงาน บริหารจัดการ
- พัฒนาพื้นที่จุดผ่อนปรนการค้าเพื่อยกระดับเป็นด่านถาวรเชื่อมโยงการค้า การลงทุน
ด้านความมั่นคง และจัดระบบ ตรวจคนเข้าเมืองที่มีประสิทธิภาพ
และการท่องเที่ยวจาก มูด่อง-มะริดของ เมียนมา [ค.2.19]
[ค.2.28(3)]
o จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ทด
ี่ ินให้สอดคล้องกับการพัฒนาในอนาคต
• เขตเศรษฐกิจพิเศษ สระแก้ว และ กาญจนบุรี
o ปรับปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ จุดบริการและ
สนับสนุนแผนบูรณาการ ค้ามนุษย์
สิ่งอานวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน ตลอดจนระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- อานวยความสะดวกแรงงานต่างด้าวให้เข้ามาทางานแบบไป-กลับ
เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง และเอื้อต่อการพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว อย่างถูกต้องตามกฎหมาย [ค.1.1(2)]
เชื่อมโยงระหว่างไทยกับเมียนมา
• จุดผ่อนปรนการค้าพิเศษด่านสิงขร ประจวบคีรีขันธุ์
o จัดตั้งกลไรบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐในส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น
สนับสนุนแผนบูรณาการ บริการภาครัฐ
และภาคเอกชน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- จัดให้มีช่องทางบริการที่สะดวก ทันสมัย อาทิ E-Border Pass [ค.6.2]
• จุดผ่อนปรนการค้าพิเศษด่านสิงขร ประจวบคีรีขันธ์
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กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี
สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง
เป้าหมาย
ระดับภาค
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

“ฐานเศรษฐกิจชั้นนา”
1. จานวนคนจนลดลง
และมีการกระจายรายได้ที่เหมาะสม
1) สัดส่วนคนจนภาคกลาง
2) สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้

ศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมสีเขียว ประตูสู่อาเซียน
เมืองนวัตกรรมอาหาร ศูนย์กลางสินค้าเกษตร ศูนย์กลางประมงแปรรูป
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มรดกโลก แหล่งท่องเที่ยวนานาชาติ

2. การลงทุนใน SEZ เพิ่มขึ้น 3. เมืองศูนย์กลางของจังหวัด
1) มูลค่าการลงทุนของภาครัฐ
เป็นเมืองน่าอยู่ของทุกกลุ่ม
และภาคเอกชนในพื้นที่
ในสังคมเพิ่มขึ้น
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
1) จานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัด
ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่

Area (ยุทธศาสตร์ที่ 9 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12)

มท.
พณ.
คค.
สธ.
ศธ.
พม.
อก.
ดท.
กห.
สตช.

3. พัฒนาเมืองน่า
ปลอดภัย
สิ่งแวดล้อมดี
เศรษฐกิจดี
เดินทางสะดวก
ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
มีคุณภาพ ทั่วถึง
สอดคล้องกับ
อัตลักษณ์
ความหลากหลาย
และศักยภาพของ
เมือง บนพื้นฐาน
การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน

- พัฒนาเมืองปริมณฑลเป็นเมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจ การพาณิชย์ การขนส่งและ
โลจิสติกส์ ด้านสุขภาพและการศึกษา และเมืองที่อยู่อาศัย [ค.2.20]
o ประสานโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ขนส่งสาธารณะ และบริการทางสังคมกับมาตรการทางผังเมือง
ในการชี้นาให้การขยายตัวเป็นไปอย่างมีแบบแผนและเหมาะสม
o จัดสิ่งแวดล้อมเมืองให้เอื้อต่อการอยูอ
่ าศัย เดินทางขนส่งสะดวกปลอดภัย ป้องกันน้าท่วม-น้าเสีย
มีพื้นที่สีเขียวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกิจกรรมต่าง ๆ
• นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร
- เสริมสร้างเมืองอุตสากรรมสีเขียว ศูนย์กลางการค้า การบริการ การคมนาคมและโลจิสติกส์
ระดับนานาชาติ [ค.2.21]
o พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมต่อและรองรับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
o ส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มวัยเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษาอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง
o กาหนดบทบาทชุมชน มาตรการทางผังเมือง ให้สอดคล้องชุมชนเมืองและโครงข่ายบริการ
พื้นฐานหลัก เกิดความสมดุลในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การตั้งถิ่นฐานชุมชน และสิ่งแวดล้อม
• ปราจีนบุรี
- พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาคกลางตอนบน [ค.2.22]
o ฟื้นฟูบูรณะโบราณสถาน เตรียมความพร้อมเมืองให้สามารถรองรับภัย โดยเฉพาะอุทกภัย (อยุธยา)
o พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ ประชาชนมีสุข ปราศจากความเดือดร้อนจากมลภาวะ (สระบุรี)
• อยุธยา ศูนย์กลางการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
• สระบุรี ศูนย์กลางพาณิชย์และบริการ เชื่อมโยงอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและคมนาคมขนส่ง
- พัฒนาศูนย์กลางธุรกิจการค้าและบริการ พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
แปรรูปเกษตร และการค้าขายแดนของภาคตะวันตก [ค.2.23]
o จัดระเบียบการขยายตัวชุมชนเมืองให้สอดคล้องกับระบบโครงข่ายบริการพื้นฐานและขนส่งมวลชน
เพื่อป้องกันการขยายตัวของพื้นที่เมืองอย่างไรทิศทาง
o กาหนดและพัฒนาพื้นที่เมืองทีม
่ ีศักยภาพเพื่อให้ประชากรเมืองมีงานทาและยกระดับรายได้
• กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี

4.1 พื้นที่ป่าไม้และป่าชายเลนเพิ่มขึ้น
4.2 ปริมาณน้าเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรเพิ่มขึ้น
4.3 คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
4) คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
1) จานวนพื้นที่ปา่ ไม้และป่าชายเลน
2) สัดส่วนพื้นที่ชลประทาน/พื้นที่รับประโยชน์ 5) ร้อยละปริมาณขยะทีไ่ ด้รับการกาจัด
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
3) การเข้าถึงระบบประปา

Agenda

สนับสนุนแผนบูรณาการ ยาเสพติด
- เร่งรัด ป้องกัน ปราบปรามการลับลอบ
ในจังหวัดที่มีอัตราคดียาเสพติดสูง [ค.1.2]
• นครนายก กาญจนบุรี สมุทรสาคร
สนับสนุนแผนบูรณาการ การศึกษาฯ
- สนับสนุนราชภัฏเพื่อพัฒนาการศึกษา
ให้ลงท้องถิ่น ตามพระราโชบาย
[ค.3.1(2)]
- เสริมสร้างหลักสูตร กระบวนการเรียน
การสอน การวัดผลและประเมินผลชั้น
มัธยมศึกษา [ค.3.1(1)]
- พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอน
ให้นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์
[ค.3.1(1)]
สนับสนุนแผนบูรณาการ วิทย์
- สนับสนุนศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตโดย
เน้นการจัดแสดงนิทรรศการโลกนวัตกรรม
และอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรม [ค.2.30(7)]
สนับสนุนแผนบูรณาการ ผู้สูงอายุ
- พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
สาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง แก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแล จัดสวัสดิการ
และให้ชุมชน อปท. เข้ามามีส่วนร่วม
[ค.4.1(1)]

Function

พัฒนาด้านความมั่นคง
- แก้ไขปัญหาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน[ค.1.3]
• อยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี
- ดารงความพร้อมในการป้องกัน
ประเทศ [ค.1.4]
- จัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน
โดยเฉพาะอุทกภัย และสารพิษรั่วไหล
[ค.1.5]
พัฒนาด้านคมนาคม
- บารุงเส้นทางคมนาคมที่เสียหาย
จากภัยพิบัติ [ค.2.33(2)]
พัฒนาการสาธารณสุข
- กระจายกาลังคนเพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการอย่างเท่าเทียม [ค.3.2(1)]
- ป้องกันและรักษาโรคไม่ติดต่อที่ป้องกัน
ได้ [ค.3.2(2)]
- ลดการเสียชีวิตของมารดาจากการตั้งครรภ์
[ค.3.2(3)]
• สิงห์บุรี อ่างทอง
- รณรงค์ลดการเสียชีวิตของทารก [ค.3.2(3)]
• อ่างทอง ราชบุรี
- ส่งเสริมหน่วยบริการแพทย์ปฐมภูมิ เพื่อ
ลดความแออัดและให้ประชาชนเข้าถึง
บริการได้มากขึ้น [ค.3.2(4)]
- ควบคุมคุณภาพสถานพยาบาล [ค.3.5]
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง
เป้าหมาย
ระดับภาค
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

“ฐานเศรษฐกิจชั้นนา”
1. จานวนคนจนลดลง
และมีการกระจายรายได้ที่เหมาะสม
1) สัดส่วนคนจนภาคกลาง
2) สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้

ศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมสีเขียว ประตูสู่อาเซียน
เมืองนวัตกรรมอาหาร ศูนย์กลางสินค้าเกษตร ศูนย์กลางประมงแปรรูป
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มรดกโลก แหล่งท่องเที่ยวนานาชาติ

2. การลงทุนใน SEZ เพิ่มขึ้น 3. เมืองศูนย์กลางของจังหวัด
1) มูลค่าการลงทุนของภาครัฐ
เป็นเมืองน่าอยู่ของทุกกลุ่ม
และภาคเอกชนในพื้นที่
ในสังคมเพิ่มขึ้น
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
1) จานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัด
ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่

4.1 พื้นที่ป่าไม้-ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น 4.2 ปริมาณน้าเพื่ออุปโภคบริโภค-การเกษตรเพิ่มขึ้น
4.3 คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
4) คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
1) จานวนพื้นที่ปา่ ไม้และป่าชายเลน
2) สัดส่วนพื้นที่ชลประทาน/พื้นที่รับประโยชน์ 5) ร้อยละปริมาณขยะทีไ่ ด้รับการกาจัด
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
3) การเข้าถึงระบบประปา

Area (ยุทธศาสตร์ที่ 9 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12)

ทส.
กษ.
มท.
วท.
ดท.

4. ปกป้อง ฟื้นฟู
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมให้
ชุมชนร่วม
บริหารจัดการ
และควบคุม
กิจกรรมที่ส่ง
ผลกระทบ
เพื่อให้เกิด
ความสมดุล
ต่อระบบนิเวศ
เกื้อหนุน
การดารงชีวิต
อย่างยั่งยืน

Agenda

- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน [ค.5.1]
- ปรับปรุง บารุงรักษาแหล่งน้าเดิม จัดสรร พัฒนาแหล่งน้าเพิ่มเติม รองรับความต้องการใช้น้าทีเ่ พิ่มขึน้
ส่งเสริมการทาแหล่งกักเก็บน้าขนาดเล็กในพื้นที่การเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง [ค.5.2]
• ภาคกลางตอนบน
- เร่งแก้ไขปัญหาน้าท่วมพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน [ค.5.3]
o เพิ่มแหล่งเก็บน้าแก้มลิง ปลูกป่าต้นน้า สนับสนุนประชาชนพื้นที่เสี่ยงจัดตั้งกลุ่มเฝ้าระวังภัยน้าท่วม
- ฟื้นฟูและปรับปรุงดินที่มีปัญหา [ค.2.11]
o สนับสนุนวิธีเพาะปลูกที่เหมาะสม เช่น เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน และเกษตรทฤษฎีใหม่
ลดการใช้สารเคมีเพื่อบารุงรักษาดินให้อุดมสมบูรณ์ เหมาะสมต่อการทาเกษตรอย่างยัง่ ยืน
• นครนายก นครปฐม ปทุมธานี สระบุรี อยุธยา : ปัญหาดินเปรี้ยว
• นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท ปราจีนบุรี : ปัญหาดินเค็ม
• ลุ่มน้าขังชายฝั่งทะเล : ปัญหาดินอินทรีย์ พื้นที่ต่าง ๆ : ปัญหาดินขาดสารอินทรีย์
- เร่งบูรณะฟื้นฟูป่าต้นน้าลาโดยปลูกป่าเพิม่ เติม เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังการบุกรุกป่าสนับสนุนสิทธิและบทบาท
ของชุมชนให้ร่วมบริหารพื้นที่ปา่ ไม่ให้เสื่อมโทรมลง [ค.5.4]
• กาญจนบุรี ราชบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
- คุ้มครองและฟื้นฟูป่าชายเลน ปะการัง หญ้าทะเล ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง [ค.5.5]
o กาหนดพื้นที่และหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ภายใต้ส่วนร่วมของชุมชนท้องถิน
่ หรือข้อตกลงภาคี
• จังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับทะเลอ่าว ตัว ก.
- กาหนดมาตรการควบคุมและจูงใจให้การปล่อยพิษทางอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน [ค.5.6]
• สระบุรี นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สมุทรสาคร ปราจีนบุรี
- ภาพระบบบาบัดน้าเสียชุมชนในจังหวัดศูนย์กลาง [ค.5.7]
• แม่น้าเจ้าพระยาตอนล่าง แม่น้าท่าจีนตอนกลางและล่าง
- พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรวบรวม ขนย้าย กาจัดขยะในจังหวัดศูนย์กลาง ใช้มาตรการคัดแยกขยะและ
สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม [ค.5.8]
- ป้องกัน ควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการขยายตัวของชุมชนเมืองในจังหวัดศูนย์กลาง แก้ปัญหาจราจร น้าเสีย
ขยะ มลพิษทางอากาศ จัดทัศนยภาพเมือง มีพื้นที่สีเขียว-สวนสาธารณะ [ค.5.9]

Function

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกัน
สนับสนุนแผนบูรณาการ น้า
- บริหารจัดการทรัพยากรน้า [ค.5.10(1)] ทรัพยากรธรรมชาติ
o บริหารจัดการน้าต้นทุนเพือ
่ การเกษตร - สร้างเขื่อนกันคลื่น
อย่างเหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพการ เขื่อนกันตลิ่ง ขุดลอก
ร่องน้า [ค.5.12]
กักเก็บของแหล่งน้าเดิม
o พัฒนาระบบส่งน้าเพื่อกระจายน้าเข้าสู่ - แก้ไขปัญหาผักตบชวา
และวัชพืชในแหล่งน้า
พื้นที่เกษตรกรรม
สาธารณะอย่างยัง่ ยืน
o ดูแลเฝ้าระวังรักษาคุณภาพน้าให้อยู่ใน
ในพื้นที่แม่น้าสายหลัก
ระดับมาตรฐาน
[ค.5.13]
o เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้าและ
• แม่น้าเจ้าพระยา
ป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจ
แม่น้าแกลอง
• ลุ่มน้าเจ้าพระยา
แม่น้าท่าจีน
- พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ
แม่น้าน้อย
น้าชุมชนตามเกษตรทฤษฎีใหม่สู่การ
แม่น้าลพบุรี
ปฏิบัติ [ค.5.10(2)]
สนับสนุนแผนบูรณาการ มลพิษ
- รณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสานึก
คัดแยกขยะ นากลับมาใช้อย่างคุ้มค่า
และกาจัดอย่างถูกต้อง แก้ไขปัญหา
มลพิษทางอากาศในเขตอุตสาหกรรม
[ค.5.11]
สนับสนุนแผนบูรณาการ วิทย์
- ยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรมเพื่อ
บริหารจัดการน้า เกษตร และ
สิ่งแวดล้อม แบบครบวงจร
ห่วงโซ่อุปทาน [ค.2.30(2)]

งบประมาณ 2562
แหล่งเงินอื่น

42

