
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี 

(มี 6 ยุทธ์) 
 

( 

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี ๑ 
ด้านความมั่นคง 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี ๒ 
ด้านการสร้างความสามารถใน

การแข่งขัน 

 

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี ๓ 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี ๔ 
ด้านการสร้างโอกาสและความ

เสมอภาคทางสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี ๕ 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ

ทุนมนุษย์ 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ  
ฉบับท่ี ๑๒ 

(มี ๑๐ ยุทธ์) 
 

( 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑๐ 
ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความ
เหลื่อมล ้าในสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
การสร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๙ 
การพัฒนาภาค 
เมือง และพื นที่

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๘ 
การพัฒนา

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ 
การพัฒนา

โครงสร้างพื นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ 
การบริหารจัดการใน

ภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 
การเติบโตที่เป็น

มิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ

การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อ

การพัฒนาประเทศสู่
ความม่ังคั่ง และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี ๖ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร์
ภาค 

(มี ๖ ยุทธ์) 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานคร
ทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไข

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและ

อุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี 
และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถ

แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 
บริหารจัดการน ้าและ

ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหา
น ้าท่วม ภัยแล้ง และคงความสมดุล

ของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
เปิดประตูการค้า การลงทุน และการ

ท่องเที่ยวเชื่อมโยง เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวาย-ภาคกลาง -ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชือ่เสียง

ระดับนานาชาติและสร้างความ
เชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่ว

ทั งภาค 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ 
การพัฒนาความเชื่อมโยง

เศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาค
เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและลด

ความเลื่อมล ้าภายในประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 
(มี 4 ยุทธ์) 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
เพิ่มความสามารถในการผลิต
อาหารปลอดภัย ยกระดับ

ผู้ประกอบการ 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ 
ฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และปรบัปรุงสิ่งอ้านวยความสะดวก ความปลอดภัย ตามมาตรฐาน

การท่องเที่ยวเพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเทีย่ว 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ 
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าลุ่มน ้า

เจ้าพระยา/ป่าสักในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน อย่างสมดุลและยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 
พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมโลจิสติกส์ 
ขนส่งมวลชน เพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

(มี 4 ยุทธ์) 
 

( 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.  

ในเขตจังหวัด 
(มี 5 ยุทธ์) 

ยุทธศาสตร์ ท่ี ๑ 
สร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหาร

ปลอดภัย 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี ๒ 
บริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี ๓ 
พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด

และสังคมคุณภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี ๔ 
เสริมสร้างความม่ันคง และ
ความสงบสุขของบ้านเมือง 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
การบริหารจัดการด้านการ

ท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี ๑ 
การพัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี ๓ 
การเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี ๔ 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี ๕ 
การบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้มี

ประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
ด้านการพัฒนาศักยภาพ

ทางเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 
ด้านการจัดหาและพัฒนา
แหล่งน ้าเพื่อการเกษตร 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
ด้านการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ/
สิ่งแวดล้อม/และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อปท. 
(มี  ๔ ยุทธ์) 

 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 
(มี 4 ยุทธ์) 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
เพิ่มความสามารถในการผลิต
อาหารปลอดภัย ยกระดับ

ผู้ประกอบการ 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ 
ฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และปรบัปรุงสิ่งอ้านวยความสะดวก ความปลอดภัย ตามมาตรฐาน

การท่องเที่ยวเพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเทีย่ว 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ 
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าลุ่มน ้า

เจ้าพระยา/ป่าสักในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน อย่างสมดุลและยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 
พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมโลจิสติกส์ 
ขนส่งมวลชน เพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและ

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 


