กรอบเบื้องต้นของแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค กลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ลาดับที่

1

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัยและภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มมี ูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์ พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กบั การพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง
แนวทางการพัฒนา 1) เร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะ 2) ก่อสร้างถนนวงแหวน โครงข่ายเส้นทางถนนที่ขาดความเชื่อมโยง (Missing Link) สะพานข้ามแม่นา้ เจ้าพระยา ฯลฯ 3) จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้มาตรการผังเมืองควบคุมการใช้พื้นที่รวมทั้งคุ้มครอง
แหล่งอนุรักษ์และทัศนียภาพเมือง ตลอดจนการจัดทัศนียภาพของเมือง 4) พัฒนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
ตัวชี้วัด กรุงเทพฯ ได้รับการจัดล้าดับเป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชากรมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่้ากว่าอันดับที่ 97
แผนงาน แผนงานการพัฒนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
พื้นที่เป้าหมาย กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ต้นทาง
กลางทาง
ปลายทาง
แนวทางหลัก พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและ ใช้มาตรการผังเมืองในการวางแผน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ส่งเสริม พัฒนาการมีส่วนร่วมใน
สิ่งอ้านวยความสะดวก
ก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และสิ่งแวดล้อม
นวัตกรรมในการยกระดับการ
การบริหารจัดการทรัพยากร
ให้บริการ เพื่อพัฒนา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร
แนวทางรอง  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  เพิ่มพื้นที่สีเขียวสาธารณะต่อ
 พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และ
 ปูองกัน และแก้ไ ขปัญ หาขยะ
 พัฒนาระบบจราจรและขนส่ง
 จัดประชุม/สัมมนาทั้งในระดับ
 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ระบุผลิตภัณฑ์+พื้นทีเ่ ป้าหมาย (ถ้ามี)
ทางด้านคมนาคมขนส่งให้เกิด
ประชากร โดยเน้นความ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
น้้าเสีย น้้าท่วม และมลพิษทาง
อัจฉริยะ
ประเทศและนานาชาติเพื่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ความเชื่อมโยงต่อเนื่องหลาย
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ความ
ตลอดชีวิต
อากาศ ในเขตพื้นที่ที่มีปัญหา
รณรงค์และเผยแพร่ผลงานเมือง  ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
 พัฒนาประสิทธิภาพความ
รูปแบบ (ทางบก ทางน้้า ทาง
หลากหลาย และศักยภาพของ
ความรุ
น
แรงและความเสี
ย
หาย
น่าอยู่อัจฉริยะทีด่ ้าเนินการ
 ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเทคโนโลยี
ปลอดภัยบนท้องถนน
และจิตส้านึกรับผิดชอบทุกภาค
อากาศ)
เมือง
เป็
น
มู
ล
ค่
า
สู
ง
ประสบความส้
า
เร็
จ
และนวัตกรรม
ส่วนในการอนุรักษ์
 พัฒนาระบบสร้างความปลอดภัย
 พัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวก

ติ
ด
ตามประเมิ
น
ผลคุ
ณ
ภาพชี
ว
ต
ิ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยค้านึงถึงหลักอารยสถาปัตย์
ประชาชนในเขตกรุ
ง
เทพฯ
และ
สิ่งแวดล้อม
 พัฒนาเทคโนโลยี ระบบ
(Universal Design) ให้
ปริมณฑล
สารสนเทศ เพื่อรองรับการ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เจริญเติบโตของเมือง
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
 ส่งเสริมการเข้าถึงระบบ
โทรคมนาคม สื่อสาร และดิจิทลั ที่
สาธารณสุขและการศึกษาอย่าง
ทันสมัยเพื่อสร้างความพร้อมต่อ
เท่าเทียม
การลงทุนและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
 พัฒนาและปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคเพื่อรองรับการ
พัฒนาเมือง
หน่วยงาน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ การรถไฟฟูาขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ
แผนงาน/โครงการสาคัญ  โครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของเมืองในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 โครงการพัฒนาระบบจราจรและ  โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติ
ขนส่งอัจฉริยะ
 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมเพื่อคนทุกวัย
 ติดตามประเมินผลคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และ
 โครงการพัฒนาเทคโนโลยี ระบบ
ปริมณฑล
 โครงการพัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกโดยค้านึงถึงหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สารสนเทศ เพื่อรองรับการ
เจริญเติบโตของเมือง

กรอบเบื้องต้นของแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค กลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ลาดับที่

2

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัด

พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัยและภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มมี ูลค่าสูง
พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กบั การพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง
1) พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ 2) ปูองกันและแก้ไขปัญหาขยะ น้้าเสีย น้้าท่วม และมลพิษทางอากาศ 3) วางระบบปูองกันภัยอาชญากรรมและภัยก่อการร้าย
 สัดส่วนปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกก้าจัดอย่างถูกต้องของภาคกลางไม่ต่้ากว่าร้อยละ 45 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
 สัดส่วนคดีชีวิตและทรัพย์สินภาคกลางต่้ากว่า 160 คดีต่อประชากรแสนคน
แผนงาน แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง
พื้นที่เป้าหมาย กรุงเทพฯ และปริมณฑล เขตเมืองของทุกจังหวัดในภาคกลาง
ต้นทาง
กลางทาง
แนวทางหลัก พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและ ปูองกันและแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
อนุรักษ์ รักษา ใช้ประโยชน์ และ
พัฒนาบุคลากร
ยกระดับการให้บริการและ
สิ่งอ้านวยความสะดวก
ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและ
ปูองกันทรัพยากรธรรมชาติและ
นวัตกรรม
สิ่งแวดล้อมทีส่ ้าคัญของภาคกลาง สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

ปลายทาง
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการ พัฒนาการมีส่วนในการแก้ไขปัญหา
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
อาชญากรรมและภัยก่อการร้าย
สิ่งแวดล้อม/การมีส่วนร่วมในการ
ดูแลผูส้ ูงอายุ
 ใช้มาตรการจูงใจในการอนุรักษ์
 สร้างความเข้าใจถึงความส้าคัญ
 พัฒนาประสิทธิภาพความ
 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และ  สร้ างเครื อข่ายเฝูาระวั ง
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ ของการจัดการมลพิษทุกประเภท ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร อาชญากรรมและภัยก่อการร้าย
สิ่งแวดล้อม
กับประชาชนผ่านกระบวนการมี  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภาคประชาชน
ส่
ว
นร่
ว
มให้
ป
ระชาชนรั
บ
รู
แ
้
ละ
 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น
 สร้างเครือข่ายเฝูาระวังด้าน
 รณรงค์การลด ละ เลิกสารเสพติด
เข้าใจถึงปัญหา
ยั่งยืน (ระบบรวบรวมและก้าจัด
การตรวจวัดคุณภาพน้้า/อากาศ
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
ขยะ น้้าเสียและฝุุนละออง)
 สร้างความมั่นคงด้านอาชีพและ
และยกระดับคุณภาพชีวิต
สิ่งแวดล้อม
รายได้
 สร้างเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุใน
 พัฒนาบุคลากรด้านการดูแล
ระยะยาวของทุกภาคส่วน
ผู้สูงอายุ (Care giver)

แนวทางรอง  พัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกโดย  จัดท้าแผนแม่บทพื้นที่ศูนย์กลาง
ค้านึงถึงหลักอารยสถาปัตย์
ความเจริญตามความเหมาะสม
(Universal Design) ให้
ของพื้นทีข่ องแต่ละเมือง
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 วางแผน ก้าหนดพื้นที่ และ
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
โทรคมนาคม สื่อสาร และดิจิทลั ที่ มลพิษกากของเสียให้ครอบคลุม
ทันสมัยเพื่อสร้างบรรยากาศให้
ทุกพื้นที่ในภาคกลาง
พร้อมต่อการลงทุนและยกระดับ  เตรียมการรองรับภัยพิบตั ิ เช่น
คุณภาพชีวิตของประชาชน
น้้าท่วม ภัยแล้ง ดินถล่ม รวมทั้ง
พัฒนาระบบเตือนภัยและเฝูา
ระวังภัยพิบัติ
หน่วยงาน ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน/โครงการสาคัญ  โครงการจัดระเบียบและพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
 โครงการปฏิรูประบบการ
 โครงกาประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และจิตส้านึกในการอนุรักษ์
จัดบริการสาธารณสุขระดับปฐม
ทรัพยากร
 โครงการพัฒนาศูนย์กลางการบริการทางสุขภาพระบบบริการปฐมภูมิ
ภู
ม
แ
ิ
ละบริ
ก
ารดู
แ
ลระยะยาว

โครงกาสร้างเครือข่ายเฝูาระวังอาชญากรรมและภัยก่อการร้ายภาค
 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภัยพิบัติ เช่น น้้าท่วม ภัยแล้ง ดินถล่ม
ส้าหรับผู้สูงอายุทมี่ ีภาวะพึ่งพิงไป ประชาชน
ยังส่วนภูมภิ าคของภาคกลาง
 โครงการสร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
 โครงการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ระบุผลิตภัณฑ์+พื้นทีเ่ ป้าหมาย (ถ้ามี)

กรอบเบื้องต้นของแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค กลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
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เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัยและภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มมี ูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค
แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ 2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืน 3) อนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า 4) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 5) เพิ่มมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยว
โดยชุมชน 6) พัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งผลิตสินค้า OTOP และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ตัวชี้วัด รายได้จากการท่องเที่ยวภาคกลางเพิ่มขึ้นไม่ต่้ากว่าร้อยละ 15.0
แผนงาน แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม
พื้นที่เป้าหมาย ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพฯ
ต้นทาง
กลางทาง
ปลายทาง
แนวทางหลัก พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาและยกระดับมาตรฐาน พัฒนาบุคลากรด้านการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการการ พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว พัฒนาธุรกิจบริการทีเ่ กี่ยวเนือ่ ง พัฒนาการตลาด
พัฒนาการประชาสัมพันธ์
และสิ่งอ้านวยความสะดวก
แหล่งท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
การท่องเทีย่ ว
ด้านการท่องเที่ยว
แนวทางรอง  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ  พัฒนาคุณภาพแหล่ง
 พัฒนาทักษะในด้านการ
 ส่งเสริมการรวมกลุ่มของ
 พัฒนารูปแบบและกิจกรรม  พัฒนาและยกระดับคุณภาพ  ท้าการตลาดเชิงรุกผ่านสื่อ
 ประชาสัมพันธ์สร้าง
ระบุผลิตภัณฑ์+พื้นทีเ่ ป้าหมาย (ถ้ามี)
สิ่งอ้านวยความสะดวกด้าน
ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
สื่อสาร และด้านภาษา อาทิ
ชุมชนและผู้ประกอบการ
การท่องเที่ยวให้มีคุณค่าและ มาตรฐานธุรกิจบริการด้าน
สมัยใหม่ (Social Network) ภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวให้ได้
อาทิ ชายหาดชะอ้า-หัวหิน วัด ภาษาอังกฤษ จีน และรัสเซีย ด้านการท่องเที่ยวเป็น
มีความหลากหลาย
การท่องเที่ยวและที่เกี่ยวเนื่อง และน้าเทคโนโลยีและ
 จัดท้าปฏิทินการท่องเที่ยว
มาตรฐานสากล (โครงข่าย
พระศรีรัตนศาสดาราม
เครื
อ
ข่
า
ย
เพื
อ
่
เพิ
ม
่
อาทิ ที่พัก ร้านอาหาร บริการ
นวัตกรรมมาส่งเสริมการท้า
 พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
 พัฒนาเชื่อมโยงกิจกรรมการ
และเส้นทางการท่องเที่ยว
การคมนาคมทางบก ทางน้้า  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดก
ประสิทธิภาพในการบริหาร
ตลาดรูปแบบใหม่
เรื่องเล่าการท่องเที่ยวใน
ท่องเที่ยวกับประเทศในกลุ่ม น้าเที่ยว และของฝากและ

จัดท้าเส้นทางและโปรแกรม
ทางราง ทางจักรยาน ไฟฟูา
จัดการการท่องเที่ยว
ของที่ระลึกที่เ ป็นอัต
โลกพระนครศรีอยุธยา
พื้นที่ อาทิ วัฒนธรรม
อาเซียน
 จัดกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่ง
ประปา โทรศัพท์ Internet  อนุรักษ์และพัฒนาการ
ลักษณ์ของพื้นที่ ให้ได้
ประเพณี ตลอดจนต้านาน  บริหารจัดการและควบคุม
การตลาดด้านการท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวหลักกับแหล่ง
wifi ศูนย์บริการ
มาตรฐานและเป็นที่
หรือเรื่องเล่าในพื้นที่
จ้านวนนักท่องเที่ยวไม่ให้เกิน
และจัดท้าการตลาด กลุ่ม
ท่
อ
งเที
ย
่
วเมื
อ
งเก่
า
เพชรบุ
ร
ี
ท่องเที่ยวชุมชน
นักท่องเที่ยว ฯลฯ)
ประทับใจของนักท่องเที่ยว
ขีดความสามารถในการรองรับ
นักท่องเที่ยวคุณภาพ
กาญจนบุรี ราชบุรี
 พัฒนาและสร้างความพร้อม
ของแหล่งท่องเที่ยว
สุพรรณบุรี และลพบุรี
ของคนในชุมชนเพื่อรองรับ
การท่
อ
งเที
ย
่
ว

พัฒนามาตรฐานระบบดูแล
 ฟื้นฟู บูรณะ โบราณสถาน
และรักษาความปลอดภัย
และเตรียมความพร้อมของ
นักท่องเที่ยว
เมืองให้สามารถรองรับภัย
พิบัติ
 วางระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการ
 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยว
โดยชุมชนให้มีเอกลักษณ์/อัต
ลักษณ์ของท้องถิ่น/ชุมชน
 ควบคุมสิง่ ก่อสร้างใหม่ภายใน
พื้นที่และบริเวณใกล้เคียงแหล่ง
ท่องเที่ยวส้าคัญ
หน่วยงาน กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) กระทรวงคมนาคม
แผนงาน/โครงการสาคัญ  โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
 โครงการศึกษาและก้าหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว (Carrying capacity)
 โครงการจัดท้าปฏิทินการท่องเที่ยว
ของแหล่
ง
ท่
อ
งเที
ย
่
ว
 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืน
 โครงการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวตามความสนใจเฉพาะกลุ่ม

โครงการพั
ฒ
นาสิ
น
ค้
า
และบริ
ก
ารสร้
า
งสรรค์
ด
า
้
นการท่
อ
งเที
ย
่
วด้
ว
ยเทคโนโลยี
นวั
ต
กรรม
และทุ
น
 โครงการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์
 โครงการจัดท้าเส้นทางและโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับ
ทางวั
ฒ
นธรรม
เพื
อ
่
ต่
อ
ยอดผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ์
แ
ละบริ
ก
ารท่
อ
งเที
ย
่
วให้
ม
ค
ี
ณ
ุ
ค่
า
และมี
ค
วามหลากหลาย
นักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม
 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองเก่า (เพชรบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี และ
ลพบุรี)

กรอบเบื้องต้นของแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค กลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัด
แผนงาน
พื้นที่เป้าหมาย
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พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัยและภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มมี ูลค่าสูง
พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค
1) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ 2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 3) เพิ่มมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน 4) พัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งผลิตสินค้า OTOP และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
รายได้จากการท่องเที่ยวภาคกลางเพิ่มขึ้นไม่ต่้ากว่าร้อยละ 15.0
แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิเวศน์
ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพฯ
ต้นทาง
กลางทาง
ปลายทาง

แนวทางหลัก พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอ้านวยความสะดวก
ด้านการท่องเที่ยว
แนวทางรอง  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบุผลิตภัณฑ์+พื้นทีเ่ ป้าหมาย (ถ้ามี)
สิ่งอ้านวยความสะดวกด้าน
การท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
สากล และเหมาะสมไม่ส่งผล
กระทบต่อการท้าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ระบบนิเวศน์ (โครงข่ายการ
คมนาคมทางบก ทางน้้า
ทางราง ทางจักรยาน ไฟฟูา
ประปา โทรศัพท์ Internet
wifi ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว ฯลฯ)

อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและ
นิเวศน์
 อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติและเชิงนิเวศน์โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน

พัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว
 พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ

พัฒนาระบบบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยว

พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว

พัฒนาธุรกิจบริการทีเ่ กี่ยวเนือ่ ง
การท่องเทีย่ ว

 บริหารจัดการและควบคุม
 พัฒนารูปแบบและกิจกรรม  พัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
จ้านวนนักท่องเที่ยวไม่ให้เกิน
การท่องเที่ยวให้มีคุณค่า
มาตรฐานธุรกิจบริการด้าน
ระบบนิเวศน์
ขีดความสามารถในการรองรับ และมีความหลากหลาย
การท่องเที่ยวและที่เกี่ยวเนื่อง
ของแหล่
ง
ท่
อ
งเที
ย
่
ว
สอดคล้
อ
งกั
บ
สภาพ
อาทิ ที่พัก ร้านอาหาร
 พัฒนาทักษะในด้านการ
ธรรมชาติ
แ
ละระบบนิ
เ
วศน์
บริการน้าเทีย่ ว และของฝาก
สื่อสาร และด้านภาษา อาทิ  พัฒนามาตรฐานระบบดูแล
และของที่ระลึกที่เป็นอัต
ภาษาอังกฤษ จีน และรัสเซีย และรักษาความปลอดภัย
 พัฒนาเชื่อมโยงกิจกรรมการ
ลักษณ์ของพื้นที่ ให้ได้
นักท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวพื้นที่ชายฝั่งทะเล
 พัฒนาและสร้างความพร้อม
มาตรฐานและเป็นที่
ของคนในชุมชนเพื่อรองรับ  วางระบบการจัดการคุณภาพ ตะวันตกกับจังหวัดชุมพร
ประทับใจของนักท่องเที่ยว
และระนองของภาคใต้
การท่องเที่ยว
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 พัฒนาเชื่อมโยงกิจกรรมการ  น้าเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ท่องเที่ยวกับประเทศในกลุ่ม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมา
 ส่งเสริมการรวมกลุ่มของ
ประยุกต์ใช้ในธุรกิจและ
อาเซียน
ชุมชนและผู้ประกอบการ
บริการด้านการท่องเที่ยว
ด้านการท่องเที่ยวเป็น
เครือข่าย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยว
หน่วยงาน กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) กระทรวงคมนาคม
แผนงาน/โครงการสาคัญ  โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวทางน้้าของ
 โครงการพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยส้าหรับนักท่องเที่ยว
แม่น้าเจ้าพระยา-ปุาสัก
 โครงการศึกษาและก้าหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว (Carrying capacity)
 โครงการพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตกเพื่อการท่องเที่ยว
ของแหล่งท่องเที่ยว
 โครงการอบรมพัฒนาทักษะในด้านการสื่อสาร และด้านภาษาให้กับไกด์ชุมชน
 โครงการพัฒนาสินค้าและบริการสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยวให้มีคุณค่าและมีความหลากหลาย

พัฒนาการตลาด

พัฒนาการประชาสัมพันธ์

 ท้าการตลาดเชิงรุกผ่านสื่อ

 ประชาสัมพันธ์สร้าง
สมัยใหม่ (Social Network) ภาพลักษณ์
และน้าเทคโนโลยีและ
 จัดท้าปฏิทินการท่องเที่ยว
นวัตกรรมมาส่งเสริมการท้า
และเส้นทางการท่องเที่ยว
ตลาดรูปแบบใหม่
จัดท้าเส้นทางและโปรแกรม
 จัดกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเทีย่ วส้าหรับ
การตลาดด้านการท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม
และจัดท้าการตลาด กลุ่ม
นักท่องเที่ยวคุณภาพ

 โครงการจัดท้าปฏิทินการท่องเที่ยว
 โครงการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวตามความสนใจเฉพาะกลุ่ม
 โครงการจัดท้าเส้นทางและโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับ

นักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม

กรอบเบื้องต้นของแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค กลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
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เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัยและภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มมี ูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา 1) น้าผลการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 2) พัฒนามาตรฐานฟาร์มเพื่อผลิตอาหารปลอดภัยจากสินค้าเกษตรหลักของภาค 3) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อยกระดับสู่ Smart Farmer และ Smart Farming
4) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ Start Up
ตัวชี้วัด  อัตราการขยายตัว ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรของภาคกลาง เพิ่มขึ้นไม่ต่้ากว่าร้อยละ 1.9
 อัตราการขยายตัว ของมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมของภาคกลางเพิ่มขึ้นไม่ต่้ากว่าร้อยละ 3.2
แผนงาน แผนงานส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน และยกระดับไปสูผ่ ลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าสูง
พื้นที่เป้าหมาย ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์
ต้นทาง
กลางทาง
ปลายทาง
แนวทางหลัก พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้าน พัฒนาเกษตรกร
ปรับปรุงกระบวนการผลิต พัฒนาการแปรรูปสินค้า
พัฒนาระบบโลจิสติกส์
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน พัฒนาการตลาด
พัฒนาการประชาสัมพันธ์ สร้างตราสินค้า
การผลิต
เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า เกษตรไปสูผ่ ลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพและมีมูลค่าสูง
แนวทางรอง  พัฒนาและปรับปรุง
 พัฒนาศักยภาพของ
 วิจัย พัฒนา และถ่ายทอด  วิจัย พัฒนา และ
 พัฒนาและส่งเสริมการ  พัฒนาและเตรียมความ  ขยายและส่งเสริม
 ประชาสัมพันธ์และ
 ส่งเสริมการสร้างตรา
ระบุผลิตภัณฑ์+พื้นทีเ่ ป้าหมาย (ถ้ามี)
คุณภาพดิน
เกษตรกรให้เป็นเกษตรกร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ถ่ายทอดนวัตกรรม
ลงทุนด้านโลจิสติกส์ โดย ความพร้อมแรงงานให้
กิจกรรมด้านการตลาด
รณรงค์ให้ผู้บริโภคหันมา สินค้าอัตลักษณ์ที่แสดง
ยุคใหม่ (Smart Farmer)
การผลิตสินค้าเกษตร
อาหารและการแปรรูป
ใช้เทคโนโลยี และ
สอดรับกับความต้องการ สินค้าเกษตรหลักของ
นิยมบริโภคอาหารเพื่อ
ถึงมาตรฐานและรับรอง
 พัฒนาและปรับปรุงแหล่ง
โดยเฉพาะพืชและสัตว์
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร นวัตกรรม เพื่อลดต้นทุน โดยให้มีความรูเ้ ท่าทัน
ภาค สินค้าเกษตร
สุขภาพมากขึ้น ควบคู่กับ คุณภาพของสินค้าเกษตร
น้้าและระบบกระจายน้้า  ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจหลักของภาค
โดยเฉพาะการแปรรูปพืช
และความเสียหายในการ เทคโนโลยีการผลิต การ
ปลอดภัย สินค้าเกษตร
การดูแลและควบคุม
และเกษตรแปรรูปในแต่
เพื่อการเกษตร
เกษตรกรในการผลิต
ได้
แ
ก่
ข้
า
ว
พื
ช
ผั
ก
และสั
ต
ว์
เ
ศรษฐกิ
จ
หลั
ก
ขนส่
ง
สิ
น
ค้
า
และวั
ต
ถุ
ด
บ
ิ
ใช้
แ
ละประยุ
ก
ต์
ใ
ช้
อิ
น
ทรี
ย
์
และสิ
น
ค้
า
ราคาสิ
น
ค้
า
ให้
เ
ป็
น
ธรรม
ละพื้นที่
 วิจัยและพัฒนา
 รณรงค์และสร้างจิตส้านึก
มะพร้
า
ว
โคนม
โคเนื
อ
้
ของภาค
ได้
แ
ก่
ข้
า
ว
เครื
อ
่
งมื
อ
เทคโนโลยี
เกษตรที
ไ
่
ด้
ร
บ
ั
การขึ
น
้
ทั
ง
้
ผู
ผ
้
ลิ
ต
และผู
บ
้
ริ
โ
ภค
เทคโนโลยีการเกษตร
ให้เกษตรกรค้านึงถึง
สุกร ไก่ เป็ด
พืชผัก มะพร้าว โคนม
วัสดุใหม่ๆ รวมทั้งทักษะ
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ความปลอดภัยของ
 วิจัย และพัฒนาพันธุ์พืช
โคเนื
อ
้
สุ
ก
ร
ไก่
เป็
ด
เพื
อ
่
พื
้
น
ฐานที
่
จ
า
้
เป็
น
ของ
ภูมิศาสตร์ (GI)

ส่
ง
เสริ
ม
การใช้
เ
ทคโนโลยี
ผู้บริโภค
และพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ
สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้าง
ช่างเทคนิคเพื่อให้มี
และนวั
ต
กรรมในการผลิ
ต

ส่งเสริมการท้าตลาด
หลักของภาค ได้แก่ ข้าว
ความหลากหลายของ
ความสามารถในการ
สิ
น
ค้
า
เกษตรเพื
่
อ
เฉพาะกลุม่ (Niche
พืชผัก มะพร้าว โคนม
สินค้า และยกระดับไปสู่
บ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซม Market) ส้าหรับสินค้า
ปรั
บ
เปลี
ย
่
นสู
ก
่
ารท้
า
โคเนื้อ สุกร ไก่ เป็ด
ผลิตภัณฑ์มลู ค่าสูง
เครื่องจักรและอุปกรณ์
การเกษตรแบบฟาร์ม
เกษตรมูลค่าสูง
ในการผลิตเบื้องต้น
อัจฉริยะ (Smart
 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
 พัฒนาการตลาดสินค้า
Farming)
เกษตรกรในการแปรรูป
เกษตรเชิงรุกผ่านสื่อ
 พัฒนาและส่งเสริมการ
 พัฒนากระบวนการผลิต
สมัยใหม่ (Social
ผลิตสินค้าเกษตรและ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Network)
อาหารให้เข้าสู่ระบบ
 พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ให้มี
 ปรับปรุงระบบการ
มาตรฐานเกษตรปลอดภัย ความหลากหลายตาม
บริหารจัดการตลาดให้มี
(ส่งเสริมการผลิต)
ความต้องการของ
ประสิทธิภาพ
 พัฒนาคุณภาพและ
ผู้บริโภค
 เชื่อมโยงการเกษตรไปสู่
มาตรฐานสินค้าเพื่อ
 พัฒนาคุณภาพและ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ผลักดันสินค้าเกษตรให้
ยกระดับมาตรฐานการ
เพื่อขยายช่องทาง
ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่ง
ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป
การตลาดไปสูภ่ าคการ
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
ท่องเที่ยว
สากล
หน่วยงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงคมนาคม
แผนงาน/โครงการสาคัญ  โครงการต้นแบบการท้าการเกษตรยั่งยืนแบบครบวงจร
 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงเกรด Premium
 โครงการขับเคลื่อนขยายผลเกษตรปลอดภัย และยกระดับไปสูเ่ กษตรยั่งยืน
 โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความหลากหลายตามความต้องการของผู้บริโภค
 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร
 โครงการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรยุคใหม่ (Smart Farmer)

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างตราสินค้า
 โครงการส่งเสริมการค้าธุรกิจ Modern Trade

กรอบเบื้องต้นของแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค กลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
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เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัยและภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มมี ูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา 1) น้าผลการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 2) พัฒนามาตรฐานฟาร์มเพื่อผลิตอาหารปลอดภัยจากสินค้าเกษตรหลักของภาค 3) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อยกระดับสู่ Smart Farmer และ Smart Farming
4) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ Start Up
ตัวชี้วัด  อัตราการขยายตัว ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรของภาคกลาง เพิ่มขึ้นไม่ตา่้ กว่าร้อยละ 1.9
 อัตราการขยายตัว ของมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมของภาคกลางเพิ่มขึ้นไม่ต่้ากว่าร้อยละ 3.2
แผนงาน แผนงานเพิ่มความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมประมงครบวงจร
พื้นที่เป้าหมาย ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ
ต้นทาง
กลางทาง
ปลายทาง
แนวทางหลัก เพิ่มผลผลิต
พัฒนาคุณภาพ
พัฒนาเกษตรกร
พัฒนาการแปรรูป
พัฒนาระบบโลจิสติกส์
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและ พัฒนาการตลาด
สร้างตราสินค้า
ผู้ประกอบการ
แนวทางรอง  ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์
 พัฒนามาตรฐานฟาร์ม โดย  สร้างองค์ความรู้ให้
 ส่งเสริมการแปรรูปให้ได้
 พัฒนาและส่งเสริมการลงทุน  พัฒนาและเตรียมความ
 สนับสนุนกิจกรรมทาง
 ส่งเสริมการสร้างตรา
ระบุผลิตภัณฑ์+พื้นทีเ่ ป้าหมาย (ถ้ามี)
ทรัพยากรประมงทะเล
ส่งเสริมกระบวนการผลิต
เกษตรกร/แรงงาน อาทิ
มาตรฐานเพื่อการส่งออก
ด้านโลจิสติกส์ โดยใช้
พร้อมแรงงานให้สอดรับกับ
การตลาด เช่น การ
สินค้าอัตลักษณ์ที่แสดงถึง
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ต
ว์
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้
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 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
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เพาะเลี
ย
้
งชายฝั
ง
่
/การพั
ฒ
นา
เพื
อ
่
ลดต้
น
ทุ
น
และความ
รู
เ
้
ท่
า
ทั
น
เทคโนโลยี
ก
ารผลิ
ต
เชื
่
อ
มโยงธุ
ร
กิ
จ
และแสดง
คุณภาพของสินค้าประมง
ทรัพยากรประมงทะเลอย่าง
และนวัตกรรมในแปรรูป
และผลิ
ต
ผลสั
ต
ว์
น
า
้
ตาม
พั
น
ธุ
์
เสี
ย
หายในการขนส่
ง
สิ
น
ค้
า
การใช้
แ
ละประยุ
ก
ต์
ใ
ช้
สิ
น
ค้
า
และประมงแปรรูป
เหมาะสม
ผลผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
มาตรฐานฟาร์
ม
เพาะเลี
ย
้
ง
และวั
ต
ถุ
ด
บ
ิ
เครื
อ
่
งมื
อ
เทคโนโลยี
วั
ส
ดุ
 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
สร้างความหลากหลายของ
 ส่งเสริมการท้าตลาดเฉพาะ
 ส่งเสริมและพัฒนาการ
สั
ต
ว์
น
า
้
GAP
และ
CoC
ใหม่
ๆ
รวมทั
ง
้
ทั
ก
ษะพื
น
้
ฐาน
สิ
น
ค้
า
และยกระดั
บ
คุ
ณ
ภาพ
กลุ่ม (Niche Market)
ประมงพื้นบ้าน
ที่จ้าเป็นของช่างเทคนิค
สิ
น
ค้
า
ให้
ส
อดคล้
อ
งกั
บ
ความ
ส้าหรับสินค้าเกษตรมูลค่าสูง
 ส่งเสริมการวิจยั และ
เพื่อให้มีความสามารถในการ  พัฒนาการตลาดสินค้า
ต้
อ
งการในตลาดเฉพาะและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
บ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ตลาดระดับบน
เกษตรเชิงรุกผ่านสื่อ
จัดการและวิธีการเพาะเลี้ยง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ใน
สมัยใหม่ (Social Network)
สัตว์น้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตเบื้องต้น
การผลิต
 ปรับปรุงระบบการบริหาร
 พัฒนาองค์ความรู้
จัดการตลาดให้มี
 เฝูาระวังและรักษาระบบ
ผู้ประกอบการ เช่น การ
ประสิทธิภาพ
นิเวศชายฝั่งทะเลให้สมดุล
สร้างตราสินค้า กฏระเบียบ
และยั่งยืน อาทิ การอนุรักษ์
การส่งออก การจัดท้าบัญชี
ฟื้นฟู และปลูกปุาชายเลน
ต้นทุน เป็นต้น
เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้า
หน่วยงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าประมงแปรรูปเพื่อการส่งออก
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างตราสินค้า
แผนงาน/โครงการสาคัญ  โครงการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรประมงทะเล
 โครงการส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธกี ารเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเพื่อเพิ่ม  โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ
 โครงการส่งเสริมการค้าธุรกิจ Modern Trade
ประสิทธิภาพการผลิต

กรอบเบื้องต้นของแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค กลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
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เป้าหมายเชิง พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัยและภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มมี ูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา 1) เพิ่มความสามารถการแข่งชันอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์สู่การใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2) พัฒนาทักษะแรงงานให้มีความรู้ขั้นสูง
ตัวชี้วัด  อัตราการขยายตัว ของมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมของภาคกลางเพิ่มขึ้นไม่ต่้ากว่าร้อยละ 3.2
แผนงาน แผนงานยกระดับฐานการผลิตอุตสาหกรรมไฮเทคในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลางตะวันตก
พื้นที่เป้าหมาย พระนครศรีอยุธยา นครปฐม กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี
ต้นทาง
ผลิตบุคลากรด้าน
พัฒนาทักษะและองค์
แนวทางหลัก พัฒนาผู้ผลิต
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ ความรู้ของบุคลากร
นวัตกรรม
แนวทางรอง  สนับสนุนและส่งเสริม  พัฒนาหลักสูตรเพื่อการ  พัฒนาและเตรียมความ
ระบุผลิตภัณฑ์+พื้นทีเ่ ป้าหมาย
ให้ผู้ผลิตตระหนักถึง
ผลิตและพัฒนาบุคลากร
พร้อมแรงงาน โดย
(ถ้ามี)
เรื่องสิ่งแวดล้อม โดย
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ยกระดับ และ
ปรับเปลีย่ น
และนวัตกรรม เพื่อรองรับ ปรับเปลีย่ นทักษะ
กระบวนการผลิตที่
อุตสาหกรรมและบริการ
แรงงานให้ก้าวทันการ
เป็นมิตรกับ
แห่งอนาคต
เปลี่ยนแปลงทาง
สิ่งแวดล้อม
 สร้างเครือข่ายระหว่าง
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ประกอบการ สถานศึกษา สามารถรองรับ
ศักยภาพของ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อุตสาหกรรมและบริการ
ผู้ประกอบการให้ก้าว
ในการก้าหนดหลักสูตรเพื่อ แห่งอนาคต
ทันและเข้าใจบริบท
ผลิตผลิตบุคลากรด้าน
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ความเปลีย่ นแปลง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ออนไลน์ เพื่อให้บุคลากร
ของโลก
และนวัตกรรม ให้ตรงตาม และแรงงาน สามารถ
ความต้องการและสามารถ พัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วย
รองรับอุตสาหกรรมแห่ง
ตนเอง และไม่เสียเวลา
อนาคต
และค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปศึกษา

กลางทาง
พัฒนาระบบโลจิสติกส์

พัฒนากระบวนการผลิต

พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม

 ยกระดับฐานการผลิต โดยการ

 ส่งเสริมการร่วมวิจัยและพัฒนาระหว่าง

 พัฒนาและส่งเสริมการลงทุนด้านโลจิ

ปลายทาง
พัฒนาการตลาด
 ส่งเสริมการท้าตลาด ส้าหรับสินค้าอุตสาหกรรมมูลค่า

ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
ผู้ประกอบการ สถาบันวิจยั
สติกส์ โดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม สูง
 พัฒนาการผลิตให้ได้
สถาบันการศึกษา และภาครัฐ เพือ่
เพื่อลดต้นทุนและความเสียหายในการ  พัฒนาการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมเชิงรุกผ่านสื่อ
มาตรฐานสากล
พัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยี นวัตกรรม ขนส่งสินค้า
สมัยใหม่ (Social Network)
 ส่งเสริมการรวมกลุ่มคลัสเตอร์
ทั้งด้านการออกแบบและผลิตภัณฑ์
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
เพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับห่วง ต่างๆ ให้มีคณ
ุ ภาพสูงเทียบเท่าระดับ
การเติบโตของอุตสาหกรรม
โซ่การผลิตระดับโลก
สากล
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทลั
 ยกระดับอุตสาหกรรมการผลิต
เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถน้า
ชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีดิจิทลั มาประยุกต์ใช้ในการ
ยานยนต์ อุตสาหกรรมการผลิต
ประกอบกิจการ
เรืออลูมเิ นียม อุตสาหกรรม
การผลิตแม่พมิ พ์ และ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์แห่ง
อนาคต และการขนส่งสมัยใหม่
และอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
 สนับสนุนและส่งเสริมมาตรการ
จูงใจในการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดี
หน่วยงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
 โครงการพัฒนาการตลาดส้าหรับสินค้าอุตสาหกรรม
แผนงาน/โครงการ  โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมสีเขียว
 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เพื่อ
มูลค่าสูงผ่านสื่อสมัยใหม่
สาคัญ  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด
รองรับการสื่อสารและท้าธุรกรรมต่างๆ ด้วยอินเตอร์เน็ต
 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยสู่การเป็นบริษัทชั้นน้าระดับโลก
 โครงการพัฒนาสมรรถนะแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

กรอบเบื้องต้นของแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
แนวทางการ
พัฒนา
ตัวชี้วัด
แผนงาน
พื้นที่เป้าหมาย
แนวทางหลัก

แนวทางรอง
ระบุผลิตภัณฑ์+พื้นที่
เป้าหมาย (ถ้ามี)

หน่วยงาน
แผนงาน/
โครงการสาคัญ

กลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
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พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัยและภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มมี ูลค่าสูง
บริหารจัดการน้้าและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ภัยแล้ง และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
1) พัฒนาแหล่งน้้า และระบบกระจายน้้า ในพื้นที่แล้งซ้้าซาก 2) ปูองกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ ชุมชน แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และพื้นที่น้าท่วมซ้้าซาก 3) ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของแผ่นดิน รวมทั้งปัญหาการรุกล้้าของน้้าเค็ม 4) ขุด
ลอกล้าน้้า และปรับปรุงท่าเรือโดยสารสาธารณะในแม่น้าและล้าคลองสาขาที่ส้าคัญ รวมทั้งฟื้นฟูคุณภาพน้้าแม่น้าเจ้าพระยาและท่าจีนตอนล่าง
คุณภาพน้้าแม่น้าเจ้าพระยาและท่าจีนตอนล่าง ค่าดัชนีคุณภาพน้้า (WQI.) ระดับดี มากกว่า 70 คะแนน
แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ลพบุรี สระบุรี ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา
ต้นทาง
กลางทาง
ปลายทาง
ปูองกันและแก้ไข
อนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษา และใช้
วางแผนการ
พัฒนาบุคลากร
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
เตรียมการรองรับภัยพิบัติ เช่น ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และ
ติดตามประเมินผล
ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง ประโยชน์ ทรัพยากรน้้าอย่างมี
บริหารจัดการน้้า
บริหารจัดการทรัพยากรน้้า
น้้าท่วม ภัยแล้ง ดินถล่ม
จิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร การด้าเนินงานโครงการด้านการบริหารจัดการ
การรุกล้้าของน้้าเค็ม
ประสิทธิภาพแบบมีส่วนร่วม
ทั้งระบบ
น้้า
น้้าที่ผ่านมา
การทรุดตัวของ
แผ่นดิน
 บริหารจัดการน้้าที่  ใช้หลักเศรษฐศาสตร์และสร้าง
 พัฒนาแหล่งน้้า  สร้างจิตส้านึกในการ
 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใน  พัฒนาระบบเตือนภัยและเฝูา  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความ
 พัฒนาเทคโนโลยีและ นวัตกรรมในการตรวจ
ยั่งยืน
แรงจูงใจในการบริหารจัดการน้้า
และระบบ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา การตรวจวัดคุณภาพน้้า/แผ่นดิน
ระวังภัยพิบัติ และการรุกล้้า
เข้าใจถึงนโยบายและแนวทางใน
ติดตามและประเมินผลด้านทรัพยากรน้้า
กระจายน้
า
้
ทรั
พ
ยากร
ธรรมชาติ
ทรุ
ด
ตั
ว
น้
า
้
เค็
ม
การดู
แ
ลรั
ก
ษาทรั
พ
ยากรน้
า
้
ที
่
อย่างต่อเนื่อง
 ส่งเสริมการมีส่วน
 ฟื้นฟูคุณภาพน้้าแม่น้าเจ้าพระยา
เช่
น
น้
า
้
เสี
ย
จากชุ
ม
ชน
ยั
ง
่
ยื
น
ให้
ก
บ
ั
เจ้
า
หน้
า
ที
ข
่
องรั
ฐ
ผู
น
้
า
้
ร่วมในการบริหาร
และท่าจีนตอนล่าง
 ปรับปรุงและ
ชุมชน ผู้น้าเครือข่าย และกลุม่
จัดการน้้า
บ้ารุงรักษา
 สร้างเครือข่ายอนุรักษ์
มวลชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
แหล่งน้้าเดิม/
และฟื้นฟูทรัพยากรน้า้
 บริหารจัดการการ
ขุดลอกล้าน้้า  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
รุกล้้าของน้้าเค็ม
อย่างมีประสิทธิภาพ
 จัดหาแหล่งกัก
ในการบริหารจัดการ
เก็บน้้าขนาดเล็ก ทรัพยากรน้้า
กระจายสู่พื้นที่ที่
เกษตร
ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) สถาบันการศึกษา
 โครงการบรรเทาภัยพิบัติทางน้้าแบบบูรณาการ
 โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการตรวจวัดคุณภาพน้้า/
 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการตรวจติดตามและประเมินผลด้าน
แผ่
น
ดิ
น
ทรุ
ด
ตั
ว
ทรัพยากรน้้า
 โครงการฟื้นฟูคณ
ุ ภาพน้้าแม่น้าเจ้าพระยาและท่าจีนตอนล่าง
 โครงการจัดท้าแผนแม่บทการจัดท้าแผนพัฒนาระบบจัดการน้า้ ในพื้นที่ภาคกลาง
 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตรและการสร้างระบบส่งน้้าที่ครอบคลุมและทั่วถึงพื้นที่ชลประทานและ
นอกเขตชลประทาน

กรอบเบื้องต้นของแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค กลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัด
แผนงาน
พื้นที่เป้าหมาย
แนวทางหลัก
แนวทางรอง
ระบุผลิตภัณฑ์+พื้นทีเ่ ป้าหมาย (ถ้ามี)

หน่วยงาน
แผนงาน/โครงการสาคัญ

ลาดับที่
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พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัยและภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มมี ูลค่าสูง
บริหารจัดการน้้าและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ภัยแล้ง และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
หยุดยั้งการบุกรุกท้าลายพื้นที่ปุาและส่งเสริมการฟื้นฟูปุาเสื่อมโทรม
สัดส่วนพื้นที่ปุาไม้เพิม่ ขึ้นเป็นร้อยละ 36 ต่อพื้นที่ภาค
แผนงานปูองกันการบุกรุกท้าลายปุาและส่งเสริมการฟื้นฟูปุาเสื่อมโทรม
กาญจนบุรี เพชรบุรี และราชบุรี
ต้นทาง
กลางทาง
ปลายทาง
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ปุา อนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษา และใช้ประโยชน์
พัฒนาบุคลากร
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหาร ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ด้านการ
ติดตามประเมินผลการด้าเนินงาน
ทรัพยากรปุาไม้อย่างมีประสิทธิภาพแบบ
จัดการปุาไม้ที่ยั่งยืน
อนุรักษ์ปุาไม้
โครงการด้านการบริหารจัดการปุาไม้
มีส่วนร่วม
ที่ผ่านมา
 ส่งเสริมการบริหารจัดการปุาไม้เชิงพื้นที่  ใช้หลักเศรษฐศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ  สร้างจิตส้านึกในการปูองกันและแก้ไข  พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการ  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจถึง  พัฒนาเทคโนโลยีและ นวัตกรรม
ในการบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้
ปัญหา การบุกรุกพื้นที่ปุาไม้
ประยุกต์ใช้ในการหยุดยั้งการท้าลายปุา
นโยบายและแนวทางในการดูแลรักษา
ในการตรวจติดตามและประเมินผล
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
ปุ
า
ไม้
ท
ย
่
ี
ง
่
ั
ยื
น
ให้
ก
บ
ั
เจ้
า
หน้
า
ที
ข
่
องรั
ฐ
ผู
น
้
า
้
ด้านทรัพยากรปุาไม้อย่างต่อเนื่อง
จัดการปุาไม้
 พัฒนาระบบเตือนภัยและเฝูาระวังภัย
 สร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากร
ชุ
ม
ชน
ผู
น
้
า
้
เครื
อ
ข่
า
ย
และกลุ
ม
่
มวลชน
ไฟปุา
ปุาไม้อย่างมีส่วนรวม
 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นที่ปุาและ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
พื้นที่สีเขียวตามธรรมชาติที่เหมาะสม  เพิ่มมาตรการเฝูาระวังและปูองกันการ
บุกรุกปุา
 ส่งเสริมการจัดท้าแนวปูองกันไฟปุาที่
ยั่งยืน
 ขยายโครงการตามพระราชด้าริฯ ให้
แพร่หลายและต่อเนื่อง เช่น โครงการ
ปุารักษ์น้า บ้านเล็กในปุาใหญ่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กองอ้านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
 โครงการบริหารจัดการปุาไม้และพื้นที่สีเขียวเพื่อการอนุรักษ์อย่างยัง่ ยืน
 โครงการพัฒนานวัตกรรมและ
 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและ นวัตกรรมในการตรวจติดตามและประเมินผลด้าน
เทคโนโลยีในการดูแลรักษาปุาไม้
ทรัพยากรปุาไม้
 โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยและเฝูาระวังภัยไฟปุา
 โครงการตามพระราชด้าริ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้

กรอบเบื้องต้นของแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค กลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัด
แผนงาน
พื้นที่เป้าหมาย
แนวทางหลัก

แนวทางรอง
ระบุผลิตภัณฑ์+พื้นทีเ่ ป้าหมาย (ถ้ามี)

หน่วยงาน
แผนงาน/โครงการสาคัญ

ลาดับที่
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พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัยและภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มมี ูลค่าสูง
บริหารจัดการน้้าและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ภัยแล้ง และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
ฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่เสื่อมโทรม
สัดส่วนพื้นที่ปุาไม้เพิม่ ขึ้นเป็นร้อยละ 36 ต่อพื้นที่ภาค
แผนงานฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่เสื่อมโทรม
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
ต้นทาง
กลางทาง
ปลายทาง
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการรุกล้้า อนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษา และใช้
พัฒนาบุคลากร
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
เตรียมการรองรับปัญหาการลุกล้้า ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการ ติดตามประเมินผลการด้าเนินงาน
ของน้้าเค็ม และการกัดเซาะชายฝัง่ ประโยชน์ พื้นที่ปุาและระบบนิเวศ
บริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล
พื้นที่ปุาชายเลน ปัญหาขยะทะเล อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล
โครงการด้านการบริหารจัดการ
ทะเล
ชายฝั่งทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ
คราบน้้ามันในทะเล และการกัด
ชายฝั่งทะเลทีผ่ ่านมา
แบบมีส่วนร่วม
เซาะชายฝั่งทะเล
 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง  ฟื้นฟูปุาชายเลนให้คงความ
 สร้างจิตส้านึกในการดูแล ปูองกัน  พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี  พัฒนาระบบเตือนภัยและเฝูา
 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความ
 พัฒนาเทคโนโลยีและ นวัตกรรม
ทะเลที่ยั่งยืน
สมบูรณ์
และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ในการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ระวังภัยพิบัติทางทางทะเล
เข้าใจถึงนโยบายและแนวทางใน
ในการติดตามและประเมินผลการ
ชายฝั
ง
่
ทะเล
การกั
ด
เซาะชายฝั
ง
่
การดู
แ
ลรั
ก
ษาทรั
พ
ยากรชายฝั
ง
่
บริหารจัดการชายฝั่งทะเลอย่าง
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ทะเลที
ย
่
ง
่
ั
ยื
น
ให้
ก
บ
ั
เจ้
า
หน้
า
ที
ข
่
อง
ต่อเนื่อง
บริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่ง
 สร้างเครื อข่ายอนุรักษ์ ระบบ
รั
ฐ
ผู
น
้
า
้
ชุ
ม
ชน
ผู
น
้
า
้
เครื
อ
ข่
า
ย
และ
ทะเล
นิเวศชายฝั่งทะเล
กลุ่มมวลชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 จัดท้าแนวปูองกันการกัดเซาะ
ชายฝั่งด้วยวิธีการที่เหมาะสม
 ปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษทาง
ทะเล และชายฝั่ง
 ปูองกันการบุกรุกท้าลาย
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ไม่ให้เสื่อมโทรม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สถาบันการศึกษา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเล และชายฝั่ง
 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 โครงการการประเมินปริมาณและการบริหารจัดการขยะทะเล น้้าเสีย
สิ
ง
่
แวดล้
อ
มทางทะเลและภั
ย
พิ
บ
ต
ั
ิ
ด้
ว
ยการบู
ร
ณาการเครื
อ
่
งมื
อ
เชิ
ง
พื
น
้
ที
่
และคราบน้้ามันตามหลักสากลและจัดท้าแผนทีร่ ะบุสถานการณ์ในไทย
 โครงการฝึกอบรมผู้น้าชุมชนชายฝัง่ เกี่ยวกับความรู้ในการจัดการชายฝั่งทะเลและเกาะที่เหมาะสม
แบบองค์
ร
วม
 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการตรวจติดตามและ
 โครงการฟื้นฟูปุาชายเลนให้คงความสมบูรณ์
 โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ประเมินผลด้านทรัพยากรชายฝั่งทะเล
การกัดเซาะชายฝั่ง

กรอบเบื้องต้นของแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค กลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ลาดับที่
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เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัยและภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มมี ูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์ เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และรถไฟ เชื่อมกรุงเทพ – กาญจนบุรี 2) เร่งพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบ้านพุน้าร้อน 3) พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนไทย-เมียนมา บ้านพุน้าร้อน ด่านเจดียส์ ามองค์ และด่านสิงขร 4) พัฒนาเมืองและพื้นที่
เศรษฐกิจของภาคกลางตามแนวแกนหลักการเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายกับ EEC
ตัวชี้วัด มูลค่าการค้าชายแดนภาคกลางเพิม่ ขึ้นไม่ตา่้ กว่าร้อยละ 2
แผนงาน แผนงานส่งเสริมการค้าชายแดน
พื้นที่เป้าหมาย กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม นนทบุรี กรุงเทพฯ ประจวบคีรีขันธ์
ต้นทาง
กลางทาง
ปลายทาง
แนวทางหลัก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบ
ก้าหนดขอบเขตพื้นที่ชายแดนกับ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกระบวนการ พัฒนาบุคลากร
พัฒนาระบบการตลาด ช่องทางการตลาด สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัล
ประเทศเพื่อนบ้านที่ชัดเจน
ผลิต การจัดการ และการค้า
และส่งเสริมการค้า การลงทุน
แนวทางรอง  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการค้า  ส้ารวจและปักปันเขตแดนระหว่าง
 พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อ
 พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
 พัฒนาและปรับปรุงตลาดการค้า
 เจรจา และสร้างความร่วมมือ การค้า
ระบุผลิตภัณฑ์+พื้นทีเ่ ป้าหมาย (ถ้ามี)
ชายแดน อาทิ พัฒนาทางหลวงพิเศษ
ประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพ สนับสนุนการค้าชายแดน และการค้า  พัฒนาทักษะทางธุรกิจ และเตรียมความ ชายแดน
การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่าง
ระหว่างเมือง และรถไฟ เชื่อมกรุงเทพ – เมียนมาแบบคงที่
ระหว่างประเทศ
ไทยกับเมียนมา
พร้อมของผู้ประกอบการเพื่อรองรับ
 สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด เช่น
กาญจนบุรี
 พัฒนาและเชื่อมโยงนวัตกรรมสูเ่ ชิง
การค้าชายแดน และการค้าระหว่าง
การประชาสัมพันธ์ การเชื่อมโยงธุรกิจ  จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับ
 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนา
พาณิชย์
ประเทศ
การประชุม /แสดงสินค้าระดับ
ประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ การแลกเปลี่ยน
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนบ้านพุน้าร้อน
นานาชาติ
วัฒนธรรม และการแข่งกีฬา
 สร้างและขยายเครือข่ายการค้า การ
 พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนไทยลงทุน ระหว่างไทยกับเมียนมา
เมียนมา บ้านพุน้าร้อน ด่านเจดีย์
 สนับสนุนจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า
สามองค์ และด่านสิงขร
 พัฒนาและส่งเสริมสินค้าและบริการใน
พื้นที่เพื่อการส่งออก
หน่วยงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน
 โครงการปรับปรุงตลาดการค้าชายแดน
แผนงาน/โครงการสาคัญ  โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้้ารองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า
บ้านพุนา้ ร้อน
 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อรองรับการค้าชายแดน และการค้าระหว่างประเทศ  โครงการสานสัมพันธ์ไทย-เมียนมา
 โครงการพัฒนามาตรฐานด่านชายแดน

กรอบเบื้องต้นของแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค กลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัด
แผนงาน
พื้นที่เป้าหมาย
แนวทางหลัก
แนวทางรอง
ระบุผลิตภัณฑ์+พื้นทีเ่ ป้าหมาย (ถ้ามี)

หน่วยงาน
แผนงาน/โครงการสาคัญ

พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัยและภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มมี ูลค่าสูง
พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้้าภายในประเทศ
เร่งด้าเนินการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงภาคกลางกับภาคอื่นๆ
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวของภาคกลาง (GRP Per capita) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4
แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและสิ่งอ้านวยความสะดวกตามเส้นทางยุทธศาสตร์ที่ส้าคัญ
กรุงเทพฯ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
ต้นทาง
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงภาค  วางผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน
กลางกับภาคอื่นๆ โดยให้ความส้าคัญกับการพัฒนาระบบขนส่ง
ทางรางให้เป็นโครงข่ายหลักในการขนส่งของประเทศ และ
รองรับการเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่นๆ
 พัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนในเมืองที่มีศักยภาพที่
ส้าคัญ
กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย
 โครงการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน
 โครงการพัฒนาเมืองใหม่บริเวณโดยรอบสถานีขนส่งมวลชนขนาดใหญ่

ลาดับที่

กลางทาง
พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
 สนับสนุนการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมเพื่อใช้
ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระหว่าง
ภาค
พัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกเพื่อรองรับการพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ

 โครงการพัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกและเพิม่ ประสิทธิภาพ

การบริการในภาคการขนส่ง

ปลายทาง
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