ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด
เปาหมายการพัฒนา

เปนศูนยกลางการคาการลงทุน บริการธุรกิจและการพาณิชย
การผลิตอุตสาหกรรมระดับประเทศ ศูนยกลางโลจิสติกส
ศูนยบริการดานสุขภาพ (Medical Hub) แหลงผลิตอาหารปลอดภัย
การศึกษาระดับมาตรฐานสากลทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สูการเปนเมืองนาอยู

พันธกิจ

1. ปรับโครงสรางการดําเนินงานทางเศรษฐกิจของชุมชน วิสาหกิจชุมชน สหกรณ และวิสาหกิจขนาดยอม
ใหมีความสามารถในการแขงขัน กาวทันเทคโนโลยี รูทันบริบทโลก รอดพนกับดักรายไดปานกลางสูการมีรายไดที่มั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน
2. สรางและประสานความรวมมือในการพัฒนาเครือขายระหวางภาคเอกชน ชุมชนประชาคม และภาครัฐรวมถึง
เครือขายภายใน ในการพัฒนาสงเสริมระบบดําเนินงานทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในกลุมจังหวัด
3. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการดาน
Logistic ระบบการคาออนไลน
(E-Commerce) เชื่อมโยง Supply Chain ในระบบเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การบริการและการทองเที่ยว
4. สงเสริมภาคอุตสาหกรรมใหเปนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เมืองที่เปนมิตรกับชุมชน และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
5. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตปริมณฑล เพื่อไปสูการเปนเมืองที่นาอยู
6. พัฒนาแหลงทองเที่ยว และสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม

เปาประสงครวม

เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง และความสุขที่ยั่งยืน
เศรษฐกิจมั่นคง ประเมินอัตราการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวัด รอยละ 3.0
ประชาชนมั่งคั่ง ประเมินจากมูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวัดเฉลี่ยตอหัว เพิ่มขึ้นรอยละ 3
ความสุขที่ยั่งยืน ประเมินจากคาดัชนีความกาวหนาของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุมจังหวัด
ตองไมนอยกวาคาเฉลี่ยของป 2558-2560 (หรือไมนอยกวา 0.6350)

ประเด็นการพัฒนา
ประเด็นที่ 1 เพิ่มความสามารถในการผลิตและศักยภาพของคนทํางาน และผูประกอบการ SMEs ทั้งในภาค
เกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการ
วัตถุประสงค
1. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการ
2. ยกระดับและขีดความสามารถของคนทํางานและผูประกอบการ
SMEs SMEsทั้งในภาคเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการ
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565
1. รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคาผลิตภัณฑฯ เฉลี่ยตอหัว*
3.0
3.0
3.0
3.0
2. รอยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย*
1.0
1.0
1.0
1.0
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมการทําเกษตรอัจฉริยะ เพื่อผลิตสินคาเกษตรมูลคาสูง (เกษตรเศรษฐี) และลดตนทุนการผลิต
2. พัฒนาแรงงานใหมีทักษะที่พรอมรับการเปลี่ยนแปลงของการยายฐานการผลิต และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของโครงสรางเศรษฐกิจ
3. สงเสริมธุรกิจการดูแลผูสูงอายุ รองรับการเปนเมืองที่อยูอาศัยรอบกรุงเทพฯ
4. สงเสริมการปรับเปลี่ยนอาชีพของกลุมผูมีรายไดนอยและตนทุนต่ําไปทํางานในภาคบริการที่เปน
ที่ตองการของตลาด (เชน การดูแลผูสูงอายุ แรงงานดิจิตัล)

ประเด็นที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกสอยางเปนระบบ พัฒนาการบริหารจัดการน้ํา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
วัตถุประสงค
2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานขนสงสาธารณะและโลจิสติกสเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง และบริการ
ประชาชนอยางทั่วถึง
2.2 พัฒนาการจัดการขยะ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
ป 2562 ป 2563
ป 2564
ป 2565
1. รอยละที่ลดลงของขยะมูลฝอยตกคางสะสม
2.0
2.0
2.0
2.0
2. คุณภาพน้ําสาธารณะเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
61
61
61
61
(คาดัชนีคุณภาพน้ําผิวดิน:คา WQI)
3. คุณภาพอากาศเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
95
95
95
95
(สัดสวนจํานวนวันที่มีคุณภาพอากาศ :คา AQI )
แนวทางการพัฒนา
2.1ยกระดับการเปนศูนยกลางการขนสงสินคาและบริการ
2.2ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการขยะ และ น้ําเสียชุมชน
2.3 ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการขยะอุตสาหกรรม และลดการปลอยมลพิษของภาคอุตสาหกรรม

ประเด็นที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยของประชาชนสูการเปน
สังคมเมืองนาอยู รองรับการเติบโตของกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค
3.1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3.2 เสริมสรางอาชีพ สรางรายได ใหประชาชน ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และคนพิการ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ป 2562 ป 2563 ป 2564
ป 2565
1. ระดับความเหลื่อมล้ําในสังคม (Gini Coefficient)
0.40
0.38
0.36
0.34
ลดลง *
2. สัดสวนหนี้เสียตอปริมาณเงินใหกูยืมเพื่อการเกษตร
8.0
7.5
7.0
6.5
ลดลง
3. สัดสวนครัวเรือนที่มีหนี้ในระบบตอครัวเรือนที่มีหนี้
90.5
91.0
91.5
92.0
ทั้งหมด*
แนวทางการพัฒนา
3.1สงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพบริการสาธารณะ และการแกปญหาอาชญากรรมดวยเทคโนโลยีsmartcity
3.2รวมกับสถาบันการศึกษาดานการแพทยเตรียมความพรอมใหกับผูประกอบการเอกชนเพื่อเขาสูธุรกิจ
ดูแลผูสูงอายุ
3.3 เพิ่มศักยภาพการใหบริการของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
3.4พัฒนาผูประกอบการรองรับการประยุกตใชเทคโนโลยี
smart city เขามาชวยบริหารจัดการเมือง
3.5 รวมกับสถาบันการศึกษาดานแพทยในพื้นที่ผลิตแพทยเพื่อทองถิ่นเพิ่มเติม
3.6 รวมกับสถาบันการเงินแกไขปญหาหนี้นอกระบบและหนี้เสียใหกับผูดอยโอกาสและผูมีรายไดนอย

ประเด็นที่ 4พัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรมอยางยั่งยืน

วัตถุประสงค
1. แหลงทองเที่ยวไดรับการพัฒนาใหมีความพรอมรองรับการทองเที่ยวที่สอดคลองกับไลฟสไตล
2. เพิ่มรายไดและจํานวนนักทองเที่ยว
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ป 2562 ป 2563
ป 2564
ป 2565
1. จํานวนแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ไดรับการพัฒนายกระดับ
10
10
10
10
2. รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยว
5.0
5.0
5.0
5.0
3. รอยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนผูเยี่ยมเยือนชาวไทย –
5.0
5.0
5.0
5.0
ตางประเทศ
แนวทางการพัฒนา
4.1พัฒนาแหลงทองเที่ยววัฒนธรรมการเชื่อมโยงทางชาติพันธุ
4.2พัฒนาพื้นที่เชิงการเกษตรมูลคาสูง รองรับการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูแบบ one day trip และเพิ่ม
รายไดจากกิจกรรมเสริม
4.3 สงเสริมการทองเที่ยวที่เชื่อมโยงกับจัดการประชุมนานาชาติ

