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ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

1. ความสัมพันธระหวางแผนพฒันาระดบัมหภาค 

  ๑.๑  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปน
เปาหมายการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการจดัทําแผนตางๆใหสอดคลอง
และบูรณาการกันเพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎหมาย
วาดวยการจัดทํายุทธศาสตรชาติ และตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มี
ผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกําหนดใหมีการแตงต้ังคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ เพื่อรับผิดชอบ
ในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิธีการการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ ใน
การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกําหนดมาตรการสงเสรมิและสนับสนุนใหประชาชนทุกภาค
สวนดําเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

เพื่อใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการจัดทํา ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานตางๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบดวย คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการ
สรางความสามารถในการแขงขัน คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบ
ในการดําเนินการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด ตลอดจนไดจัด
ใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของอยางกวางขวางเพื่อประกอบการ
พิจารณาจัดทํารางยุทธศาสตรชาติตามที่กฎหมายกําหนดแลว 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน“ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ชวงเวลาดังกลาว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ แนวโนม วิสัยทัศน และเปาหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทนํา 
การพัฒนาประเทศไทยนับต้ังแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ เปนตนมาได 

สงผลใหประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในดานเศรษฐกิจที่ประเทศไทยไดรับการยกระดับเปนประเทศในกลุมบน
ของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลาง ในดานสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสงผลใหประเทศ
ไทยหลุดพนจากการเปนประเทศยากจน และในดานสิ่งแวดลอมที่ประเทศไทยมีขอไดเปรียบในความหลากหลาย
เชิงนิเวศ อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความทาทายตอการพัฒนาที่สําคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในป ๒๕๖๐ ที่รอยละ ๓.๙ ถือวาอยูในระดับตํ่ากวาศักยภาพ เมื่อเทียบกับรอยละ ๖.๐ ตอปในชวงเวลาเกือบ ๖ 
ทศวรรษที่ผานมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณเศรษฐกิจโลกที่
ยังไมฟนตัวไดเต็มที่โครงสรางเศรษฐกิจไทยที่ยังไมสามารถขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมไดอยางเต็มประสิทธิภาพภาค
บริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับตํ่า ขาดการนําเทคโนโลยีเขามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไมสอดคลองกับความตองการในการขับเคลื่อน
การพัฒนาของประเทศ 
 

 



นอกจากน้ัน ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชวงวัยยังคงเปนปจจัยทาทายสําคัญตอ 
การพัฒนาประเทศ แมวาการเขาถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสรางพื้นฐานตางๆ 
และการคุมครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากข้ึน แตยังคงมีปญหาเรื่องคุณภาพการ
ใหบริการที่มีมาตรฐานแตกตางกันระหวางพื้นที่ ซึ่งเปนหน่ึงในสาเหตุหลักที่ทําใหประเทศไทยยังคงมีปญหาความ
เหลื่อมล้ําในหลายมิติ ขณะที่ปญหาดานความยากจนยังคงเปนประเด็นทาทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศ
ใหประชาชนมีรายไดสูงข้ึนและแกปญหาความเหลื่อมล้ําอยางย่ังยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธระยะยาวในการ
ฟนฟู การใช และการรักษาทรัพยากรอยางบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผานมายังขาดความชัดเจน สงผลให
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศยังมีปญหาการใชอยางสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว 

ทั้งน้ี ปญหาดังกลาวขางตนมีสาเหตุสวนหน่ึงมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การ 
พัฒนาประเทศขาดความตอเน่ืองและความยืดหยุนในการตอบสนองตอความตองการและปญหาของประชาชน 
ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ตองเสริมสรางใหเกิดความเขมแข็ง ลดความขัดแยงทาง
ความคิดและอุดมการณที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ํา ความไมเสมอภาค การขาดความเช่ือมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรม และปญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนสงเสริมคนในชาติใหยึดมั่นสถาบันหลักเปนศูนยรวม
จิตใจใหเกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรที่มีสัดสวนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็ก 
ที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง จะเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญที่จะทําใหการพัฒนาประเทศในมิติ
ตาง ๆ มีความทาทายมากข้ึน ทั้งในสวนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อ
ดูแลผูสูงอายุที่เพิ่มสูงข้ึน การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืนซึ่งจะเปนประเด็นทาทายตอการขับเคลื่อนประเทศไปสูการเปน
ประเทศพัฒนาแลว 

๒. ปจจัยและแนวโนมท่ีคาดวาจะสงผลตอการพัฒนาประเทศ 
แมวาประเทศไทยจะมีตําแหนงที่ต้ังที่สามารถเปนศูนยกลางในการเช่ือมโยงในภูมิภาคและเปน 

ประตูสูเอเชีย แตการที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบานหลายประเทศ ทําใหปญหาดานเขตแดนกับประเทศ
เพื่อนบานยังคงเปนความทาทายดานความมั่นคงในอนาคต นอกจากน้ี ประเทศไทยยังคงตองใหความสําคัญกับ
ปญหาดานความมั่นคงอื่น ๆ ที่มีความซับซอน ละเอียดออน และมีความเช่ือมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเปนประเด็น
ทาทายตอการสรางบรรยากาศความไววางใจระหวางรัฐกับประชาชนและระหวางประชาชนกับประชาชน ซึ่ง
รวมถึงการสรางความสามัคคีของคนในชาติที่จะนําไปสูการแกปญหาความขัดแยงระหวางกลุมประชากรไทยที่มี
แนวคิดและความเช่ือที่แตกตางกันอยางย่ังยืนนอกจากน้ี การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศ
มหาอํานาจ ที่อาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูระบบหลายข้ัวอํานาจ หรือเกิดการยายข้ัวอํานาจทางเศรษฐกิจ 
ซึ่งอาจสงผลกระทบตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องคกรที่ไมใชรัฐ อาทิ องคการ
ระหวางประเทศ และบรรษัทขามชาติ จะมีบทบาทมากข้ึนในการกําหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธและ
มาตรฐานสากลตางๆ ทั้งในดานความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุมเศรษฐกิจและการเปดเสรใีนภูมิภาค
ที่นําไปสูความเช่ือมโยงในทุกระบบ อาจกอใหเกิดความเสี่ยงดานอาชญากรรมขามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ 
รวมทั้งปญหายาเสพติด การคามนุษย และการลักลอบเขาเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีที่ไดรับการพฒันาอยางกาวกระโดดจะกอใหเกิดนวัตกรรมอยางพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ 
อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ หุนยนตและโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม และ
เทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอยางแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีอยางกาวกระโดดเหลาน้ี คาดวาจะเปนปจจัย
สนับสนุนหลักที่ชวยทําใหเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมที่จะกลับมาขยายตัวไดเขมแข็งข้ึน แนวโนม
สําคัญที่จําเปนตองมีการติดตามอยางใกลชิด อาทิการรวมกลุมทางการคาและการลงทุนที่จะมีความหลากหลาย
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เพิ่มมากข้ึน การแขงขันที่คาดวาจะรุนแรงข้ึนในการเพิ่มผลิตภาพและสรางความหลากหลายของสินคาและบริการ
ที่ตอบโจทยรูปแบบชีวิตใหมๆ 

นอกจากน้ัน ประเทศไทยคาดวาจะเขาสูการเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในป ๒๕๗๔จะ 
กอใหเกิดโอกาสใหมๆ ในการตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคสูงอายุที่จะมีสัดสวนเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง 
รวมทั้งการคาดการณวาครอบครัวไทยจะมีขนาดเลก็ลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึนประชากรในประเทศไทย
จะมีชวงอายุที่แตกตางกันและจะมีกลุมคนชวงอายุใหมๆ เพิ่มข้ึน ซึ่งจะสงผลตอทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกตาง
กัน ดังน้ัน การเตรียมความพรอมของประชากรใหมีคุณภาพและการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการผลิตและ
การบริการของประเทศจะเปนความทาทายสําคัญในระยะตอไป 
  ในขณะเดียวกัน โครงสรางประชากรที่เขาสูสังคมสูงวัย อาจทําใหเกิดความตองการแรงงาน
ตางชาติเพิ่มมากข้ึนเพื่อทดแทนจํานวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปจจัยดานการเปดเสรีในภูมิภาคและความกาวหนา
ของการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงในภูมิภาคจะทําใหการเคลื่อนยายแรงงานและการยายถ่ินมีความสะดวกมาก
ข้ึน และเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหเกิดการเคลื่อนยายประชากรเขาออกประเทศเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะในกลุม
ประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโนมในการเคลื่อนยายไปเรียนหรือทํางานในทั่วทุกมุมโลกสูงข้ึน ทั้งน้ี การยายถ่ิน
สวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีข้ึน จึงอาจจะเปนไปไดที่ประเทศไทยจะยังคงเปน
ประเทศผูรับของประชากรจากประเทศเพื่อนบานขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจใน
การยายถ่ินไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกวา อาจทําใหการแยงชิงแรงงานมีความรุนแรงมากข้ึน ซึ่งจะย่ิง
ทําใหเกิดความเสี่ยงตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
  นอกจากน้ี ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดวาจะมีความรุนแรงมากข้ึนทั้งใน
เชิงความผันผวน ความถ่ี และขอบเขตที่กวางขวางมากข้ึน ซึ่งจะสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน ระบบ
โครงสรางพื้นฐานที่จําเปน ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธตอเน่ืองกับความมั่นคงดานอาหารและนํ้า 
ขณะที่ระบบนิเวศตางๆ มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง และมีความเปนไปไดคอนขางสูงในการสูญเสียความสามารถใน
การรองรับความตองการของมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพอยางไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศตาง ๆ  ดังกลาวที่แตละประเทศจะตองเผชิญจะ
มีความแตกตางกัน ทําใหการเปนสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางบูรณาการจะไดรับความสําคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน พลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสรางสมดุลความมั่นคงดานพลังงานและอาหารมีแนวโนมที่จะมี
ความสําคัญเพิ่มมากข้ึนกฎระเบียบและขอตกลงดานสิ่งแวดลอมจะมีความเขมขนและเขมงวดข้ึน โดยกรอบการ
พัฒนาตามขอตกลงระหวางประเทศตางๆ ที่สําคัญ เชน เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน และบันทึกความตกลงปารีส
จะไดรับการนําไปปฏิบัติอยางจริงจังมากย่ิงข้ึน 
  แนวโนมเหลาน้ีจะกอใหเกิดความทาทายตอการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในสวนของการ
จางงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหมๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยง
ดานอื่นๆ ที่ซับซอนข้ึน อาชญากรรมไซเบอร รูปแบบการกอสงครามที่ใชเทคโนโลยี 
เปนเครื่องมือ การเคลื่อนยายอยางเสรีและรวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสาร องคความรู เทคโนโลยีและ
สินคาและบริการ การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณไดยากการเกิดข้ึนของ
โรคระบาด และโรคอุบัติใหมที่จะสงผลใหการเฝาระวังดานการสาธารณสุขในประเทศมีความสําคัญมากข้ึน อาจ
นําไปสูปญหาความเหลื่อมล้ําที่ทวีความรุนแรงมากข้ึนได หากไมมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปองกันและ
รองรับผลกระทบตางๆ ที่คาดวาจะเกิดข้ึน ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดข้ึนอยางรวดเร็วโดยเฉพาะอยางย่ิงหากการเขาถึงเทคโนโลยี 
โครงสรางพื้นฐาน และองคความรูสมัยใหมมีระดับความแตกตางกันระหวางกลุมประชากรตางๆ โดยการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกลาวจะสงผลตอทั้งการจางงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะ
งานที่เปลี่ยนไป มีความตองการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มมากข้ึน หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานใน
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ปจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนดวยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ตองการทักษะระดับตํ่า กอใหเกิดความ
เสี่ยงตอความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไมทันหรือขาดความรูและทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตนที่จะทําใหเกิดการพัฒนาขยายความเปนเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว 
รวมทั้งการเปลีย่นแปลงทางสภาพภูมิอากาศทีอ่าจจะมีความแปรปรวนมากย่ิงข้ึน ซึ่งปจจัยทั้งหมดดังกลาวจะสงผล
ใหปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําของประเทศมีความซับซอนมากย่ิงข้ึน 
  จากปจจัยและแนวโนมที่คาดวาจะสงผลตอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตางๆขางตน 
เห็นไดวาบริบทและสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลง 
อยางรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซอนหลากหลายมิติ ซึ่งจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศอยางมาก 
ดังน้ัน การพัฒนาประเทศจึงจําเปนตองมียุทธศาสตรการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกดานการพัฒนาที่
เกี่ยวของ มีความรวมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคสวนตางๆ ในรูปแบบของหุนสวนการพัฒนาที่เปนการ
ดําเนินงานอยางบูรณาการ เน่ืองจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวของซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจําเปนตองมี
ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ มีความรู สมรรถนะ และทักษะที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ สามารถรูเทา
ทันและปรับตัวใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สรางรายได ทามกลางความเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑและกติกาใหมๆ และมาตรฐานที่สูงข้ึน โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วซึ่งจําเปนตองมี
การพัฒนาระบบและปจจัยสงเสริมตาง ๆ ที่เกี่ยวของไปพรอมกัน ทั้งในสวนของระบบการเรียนการสอน และการ
พัฒนาทักษะฝมือที่สอดคลองกันกับการพัฒนาของคนในแตละชวงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสรางพื้นฐาน 
รวมทั้งการใหความสําคัญกับการสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหประเทศไทยสามารถยกระดับเปนเจาของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกาวทันโลก จากการตอยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด ๔.๐ สงผลใหเกิด
การสรางหวงโซมูลคาทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชนจาก
การพัฒนา ลดปญหาความเหลื่อมล้ํา และนําไปสูการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคสวน 
  นอกจากน้ี ประเทศไทยตองใหความสําคัญกับการสรางสมดุลความมัน่คงดานพลังงานและอาหาร 
การรักษาไวซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การสงเสริมการดําเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเปน
เมืองที่เติบโตอยางตอเน่ืองที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พรอมกับการมีขอกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑที่
เกี่ยวเน่ืองกับลักษณะการใชพื้นที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส กฎหมาย 
ระบบภาษีตองมีกลยุทธการพัฒนาที่สามารถอํานวยความสะดวกและสงเสริมใหประเทศมีศักยภาพการแขงขันที่
สูงข้ึน และสามารถใชจุดแข็งในเรื่องตําแหนงที่ต้ังทางภูมิศาสตรของประเทศใหเกิดประโยชนตอการพัฒนา
ประเทศมากข้ึน รวมทั้งใหความสําคัญของการรวมกลุมความรวมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับ
โลก เพื่อกระชับและสรางสัมพันธไมตรี เสริมสรางความสัมพันธทางการทูต ซึ่งจะกอใหเกิดการสรางพลังทาง
เศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจําเปนตองสรางความพรอมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมี
การปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกติกาสากลในดานตางๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจําเปนตองเรงใหมีการปฏิรูป
ระบบราชการและการเมืองเพื่อใหเกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการสงเสริมคนใน
ชาติใหยึดมั่นสถาบันหลักเปนศูนยรวมจิตใจเพื่อใหเกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแยงภายในประเทศ 
โดยที่นโยบายการพัฒนาตางๆ จําเปนตองคํานึงถึงความสอดคลองกับโครงสรางและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรที่อาจจะมีความแตกตางจากปจจุบันมากข้ึน 
  ดังน้ัน ภายใตเงื่อนไขโครงสรางประชากร โครงสรางเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดลอม และปจจัยการพัฒนาตางๆ ที่เกี่ยวของ สงผลใหประเทศไทยจําเปนตองมีการวางแผนการพัฒนาที่
รอบคอบและครอบคลุม อยางไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเปนเรื่องที่ตองใชระยะเวลาในการดําเนินงานเพื่อให
เกิดการปรับตัวซึ่งจะตองหย่ังรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางการขับเคลื่อนการพัฒนาใหประเทศ
เจริญกาวหนาไปในอนาคตจึงจาํเปนตองกําหนดวิสัยทัศนในระยะยาวที่ตองบรรล ุพรอมทั้งแนวยุทธศาสตรหลักใน
ดานตางๆ เพื่อเปนกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอยางบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและ
จุดเดนของประเทศ และปรับปรุงแกไขจุดออนและจุดดอยตาง ๆ อยางเปนระบบ โดยยุทธศาสตรชาติจะเปน
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เปาหมายใหญในการขับเคลื่อนประเทศ และถายทอดไปสูแผนในระดับอื่น ๆ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติทั้งในระดับ
ยุทธศาสตร ภารกิจและพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษตางๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพื่อใหการพัฒนาประเทศสามารถดําเนินการไดอยางมั่นคง มั่งค่ัง และ ย่ังยืน 

๓. วิสัยทัศนประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” เพื่อสนองตอบตอ
ผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยูอยางมั่นคง และย่ังยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความมั่นคงทางสังคม
ทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรขีองความเปนมนุษยความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรมและ
ความอยูดีมีสุขของประชาชน ความย่ังยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวาง
ประเทศ และการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกันดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอยางมีเกียรติและศักด์ิศร ี

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ 
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความ มั่นคง 
ในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหน่ียวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคง
เปนกลไกที่นําไปสูการบริหารประเทศที่ตอเน่ืองและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมี
ความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของ
อาหาร พลังงาน และนํ้า มีที่อยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

ความมั่งค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเน่ืองและมีความย่ังยืนจน 
เขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับผลประโยชนจาก
การพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอยางทั่วถึงทุกภาคสวนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องคการสหประชาชาติ ไมมีประชาชนที่อยูในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง ขณะเดียวกัน
ตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตางๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อใหสามารถสราง
รายไดทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพื่อใหสอดรับ
กับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสําคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาค ทั้งการ
คมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ เพื่อใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากน้ียังมีความ
สมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเน่ืองไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เปน
เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชนใหเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจทีอ่ยูบนหลักการใช การรักษาและการฟนฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากข้ึนและสิ่งแวดลอมมี
คุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุงประโยชนสวนรวมอยางย่ังยืนและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และย่ังยืน 
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โดยมีเปาหมายการพฒันาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ 
พัฒนาอยางตอเน่ือง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทกุชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพฒันาตามยุทธศาสตรชาติ  ประกอบดวย 

๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสงัคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกจิ และการกระจายรายได 
๓) การพฒันาทรพัยากรมนุษยของประเทศ 
๔) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสงัคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการและการเขาถึงการใหบรกิารของภาครัฐ  
๔. ประเด็นยุทธศาสตรชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง  

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การปองกันและแกไขปญหาที่มผีลกระทบตอความมัน่คง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความมั่นคง 
    ของชาติ 

     (๔) การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองคกร 
    ภาครัฐและที่มิใชภาครัฐ 

(๕) การพฒันากลไกการบรหิารจดัการความมั่นคงแบบองครวม 
๔.๒ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

(๑) การเกษตรสรางมลูคา 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
(๓) สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว 
(๔) โครงสรางพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกจิบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหม 

๔.๓ ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
(๑) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสรางสภาพแวดลอมที่เอือ้ตอการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
(๗) การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ  

๔.๔ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาส ความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสงัคม  
(๑) การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกจิ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสรางพลงัทางสังคม 
(๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพฒันา การพึ่งตนเองและการ 

จัดการตนเอง  
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๔.๕ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๑) สรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกจิสเีขียว 
(๒) สรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกจิภาคทะเล 
(๓) สรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพื้นที่เมอืง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปน 

เมืองที่เติบโตอยางตอเน่ือง 
(๕) พัฒนาความมั่นคงนํ้า พลังงาน และเกษตรทีเ่ปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกําหนดอนาคตประเทศ  

๔.๖ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยางสะดวก 

รวดเร็ว โปรงใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมยุีทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเช่ือมโยงการพัฒนา 

ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสรมิใหประชาชนและทุกภาคสวนมีสวนรวมใน 

การพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํา นึกมีความสามารถสูง  

มุงมั่น และเปนมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบรบิทตาง ๆ และมีเทาที่จําเปน 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค  

  ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไดจัดทําข้ึนใน
ชวงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเช่ือมโยงกันใกลชิดกันมากข้ึน 
โดยไดนอมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศตอเน่ืองจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางมั่นคง เกิด
ภูมิคุมกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม สงผลใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและย่ังยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งน้ี สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) ไดจัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเปนแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากน้ัน ได
ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ทั้งในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเน่ือง เพื่อรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งรวมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพื่อมุงสู “ความมั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญในการเช่ือมตอกับ
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติ โดยในแตละยุทธศาสตรของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไดกําหนดประเด็นการพัฒนา พรอมทั้งแผนงาน/โครงการสําคัญที่ตองดาเนินการใหเห็น
ผลเปนรูปธรรมในชวง ๕ ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพื่อเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ไดกําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกํากับใหการพัฒนาเปนไปอยางมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขที่ย่ังยืนของสังคมไทย 
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๑. ภาพรวมการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนสําคัญในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สําคัญในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณและแนวโนมภายนอก  
๒.๒ สถานการณและแนวโนมภายใน  

๓. วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค  

   ๓.๒. เปาหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร โดยมี ๖ ยุทธศาสตร
ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และอีก ๔ ยุทธศาสตรที่เปนปจจัยสนับสนุน ดังน้ี  

๔.๑ ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
๔.๒ ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลือ่มล้ําในสงัคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกจิและแขงขันไดอยางย่ังยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพือ่การพัฒนาประเทศสูความมัง่ค่ัง 

และย่ังยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

ธรรมาภิบาลในสงัคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจสิติกส  
๔.๘ ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพื้นทีเ่ศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตรความรวมมอืระหวางประเทศเพือ่การพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สูการปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลือ่นแผนพฒันาฯ ฉบับที ่๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  
 

ไทยแลนด ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  รัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา  มุงมั่นในการนํา “โมเดลประเทศไทย ๔.๐” หรือ  “ไทย
แลนด ๔.๐” มาใช เพื่อผลักดันประเทศใหหลุดพนกับดัก ๓ กับดักที่กําลังเผชิญ ทั้ง ๑) กับดักประเทศรายไดปาน
กลาง (Middle Income Trap) ๒) กับดักความเหลื่อมล้ํา (Inequality Trap) ๓) กับดักความไมสมดุลของการ
พัฒนา (Imbalance Trap)  เปาหมายเพื่อนําประเทศมุงสูความมั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน อยางเปนรูปธรรม ผาน
โมเดลน้ี 
  กอนหนาที่จะมีการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ น้ัน ไทยเริ่มกาวสูโมเดลไทยแลนด ๑.๐ หลังจาก
เริ่มตนพัฒนาภาคเกษตรกรรม แลวจึงคอยปรับมาสูไทยแลนด ๒.๐ การลงทุนอุตสาหกรรมเบาที่มุงเนนแรงงาน
ราคาตํ่า เชน สิ่งทอ อาหาร และมาสู ไทยแลนด ๓.๐ มุงเนนการสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งการ
พัฒนาของประเทศไทยใน ๓ ชวงแรกน้ัน ไทยมีการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ยถึง ๗% ตอป แต
มาถึงจุดหน่ึงหลังป ๒๕๔๐ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมาเปน ๓-๔% ตอป 
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  เหตุผลสําคัญเพราะไทยไมเคยปรับโครงสรางเศรษฐกิจอยางจริงจังมากอน และไมเคยมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง แรงงานไมไดมีทักษะจนกลายเปนปญหาความเหลื่อมล้ําของโอกาส ซึ่งในชวงน้ีรัฐบาล
ตองการกาวกระโดดขามหุบเหว ซึ่งตองใชความกลาหาญทางการเมือง และตองใชพลังที่เรียกกวาพลังประชารัฐใน
การขับเคลื่อนไทยแลนด ๔.๐ 
  กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐  กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ชุดใหม ประกอบดวย 
  ๑) Productive Growth Engine ซึ่งเปาหมายสําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนประเทศไทยสูประเทศที่มี
รายไดสูง ( High Income Country) ที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ปญญา เทคโนโลยี และ ความคิดสรางสรรค 

กลไกดังกลาว ประกอบไปดวย การสรางเครือขายความรวมมือในรูปแบบประชารัฐ การบริหาร
จัดการสมัยใหม และการสรางคลัสเตอรทางดานเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัยและพัฒนา 
การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม กิจการรวมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ รวมถึงการ
บมเพาะธุรกิจดานเทคโนโลยี เปนตน ซึ่งถือเปนการตอบโจทยความพยายามในการกาวขามกับดักประเทศรายได
ปานกลางที่ไทยกําลังเผชิญอยู 
  ๒) Inclusive Growth Engine เพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนและเปนการกระจายรายได 
โอกาส และความมั่งค่ังที่เกิดข้ึนโดยกลไกน้ี ประกอบดวย การสรางคลัสเตอรเศรษฐกิจระดับกลุมจังหวัด  การ
พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน การสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อตอบโจทยประเด็นปญหาและความทา
ทายทางสังคมในมิติตางๆ การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการทําธุรกิจ การสงเสริมและสนับสนุนให
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเขมแข็งและสามารถแขงขันไดในเวทีโลก การสรางงานใหมๆ เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสรางทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของ
ประชาชนใหทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และการจายภาษีใหแกผูที่มีรายไดตํ่ากวาเกณฑที่กําหนด
แบบมีเงื่อนไข (Negative Income Tax) เพื่อแกไขกับดักความเหลื่อมล้ําที่เกิดข้ึนในปจจุบัน 
  ๓) Green Growth Engine การสรางความมั่งค่ังของไทยในอนาคต จะตองคํานึงถึงการพัฒนา
และใชเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อตอบโจทยการหลุดออกจากกับดักความไมสมดุลของการพัฒนา
ระหวางคนกับสภาพแวดลอม โดยกลไกน้ีประกอบดวย  การมุงเนนการใชพลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจาก
เดิมที่คํานึงถึงความไดเปรียบเรื่องตนทุน (Cost Advantage) เปนหลัก มาสูการคํานึงถึงประโยชนที่ไดจากการลด
ความสูญเสียที่เกิดข้ึนทั้งระบบ (Lost Advantage) หัวใจสําคัญอยูที่การพัฒนากระบวนการผลิตใหสงผลกระทบ
ตอสิง่แวดลอมนอยที่สุด อันจะเกิดประโยชนกับประเทศและประชาคมโลกดวยในเวลาเดียวกัน 
  ทั้ง ๓ กลไกขับเคลื่อน “ประเทศไทย ๔.๐  ถือเปนการปฏิรูปประเทศไทยไปสูความมั่งค่ังอยาง
มั่นคงและย่ังยืน เพื่อใหหลุดพนจากกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง ซึ่งถือเปนเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจจากการ
พึ่งพาการลงทุนตางประเทศ มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองนอยมากโดยมุงเนนการพัฒนาการศึกษาคน 
สรางการวิจัยและพัฒนา โครงสรางเศรษฐกจิ ใหไทยสามารถอยูไดในศตวรรษที่ ๒๑  ซึ่งรัฐบาลตองกลาพอทีจ่ะถอด
กับดักจากการดึงเงินลงทุนตางประเทศ เอาเทคโนโลยีของตางชาติมา และตองยืนอยูบนขาตัวเองในระดับหน่ึง 

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตองมีความสัมพันธกับไทยแลนด ๔.๐  โดยใหความสําคัญกับการ
พัฒนาดานเทคโนโลยีกลุมอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย กลุมเครื่องมือ อุปกรณอัจฉรยิะ หุนยนต และระบบเครื่องกลที่ใชระบบอิเลก็ทรอนิกสควบคุม  กลุม
ดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เช่ือมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกลฝง
ตัว กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง  ประเทศไทย ๔.๐ ถือเปนการพัฒนา 
เครื่องยนตเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม (New Engines of Growth) ดวยการเปลี่ยนแปลง 
ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู ๒ ดาน คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความ
หลากหลายเชิงวัฒนธรรม ใหเปนความไดเปรียบในเชิงแขงขัน โดยการเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบเปน ๕ กลุม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย ประกอบดวย 
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๑. กลุมอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ 
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เปนตน 

๒. กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ 
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย (Medtech) สปา (Spa) เปนตน 

๓. กลุมเครื่องมือ อุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกส
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุนยนต (Robotech) เปนตน 

๔. กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและ
เทคโนโลยีสมองกลฝงตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยี
การเงิน (Fintech) อุปกรณเช่ือมตอออนไลนโดยไมตองใชคน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มารเก็ต
เพลส (E-Market place) อี-คอมเมิรซ (E-Commerce) เปนตน 

๕. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค  วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลคาสูง (Creative, Culture & High 
Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟสไตล (Lifestyle Business) เทคโนโลยี
การทองเที่ยว (Traveltech) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เปนตน 

กลาวโดยสรุป กระบวนทัศนในการพัฒนาประเทศภายใต “ประเทศไทย 4.0” มี 3 ประเด็นที่
สําคัญ 
 1. เปนจุดเริ่มตนของยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในการขับเคลื่อนไปสูการเปนประเทศที่มั่งค่ัง มั่นคงและ
ย่ังยืนอยางเปนรูปธรรม 
 2. เปน “Reform in Action” ที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการ
พัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพรอมๆกัน 
 3. เปนการผนึกกําลังของทุกภาคสวนภายใตแนวคิด “ประชารัฐ” โดยเปนประชารัฐที่ผนึกกําลังกับ
เครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรระดับโลก ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของการ 
“รูจักเติม รูจักพอ รูจักปน” 
 

๑.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 

 ๑. แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 
๑. สภาพท่ัวไป  

๑.๑ ท่ีต้ัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้ังอยูระหวางละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘◦๒๗' เหนือ และลองติ
จูด ๑๐๐◦๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ต้ังอยูในตําแหนงศูนยกลางของอนุภูมิภาคลุมแมนาโขง โดยมีอาณาเขต
ติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดานตะวันออกและดานเหนือ มีแมนาโขงเปนเสนกั้นพรมแดน 
และดานใต ติดตอราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก กั้นพรมแดน  

๑.๒ พ้ืนท่ีและลักษณะภูมิประเทศ มีพื้นที่รวม ๑๐๕.๕๓ ลานไร ลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบ
สูง มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคลายกระทะ แบงเปน ๒ เขตใหญ ไดแก บริเวณแองที่ราบโคราช 
อยูบริเวณที่ราบลุมแมนามูลและชี ลักษณะเปนที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแองสกลนคร อยูทาง ตอน
เหนือของภาค ต้ังแตแนวเขาภูพานไปจนถึงแมนาโขง เทือกเขาที่แบงระหวางแองโคราชและแองสกลนคร ไดแก 
เทือกเขาภูพาน  

๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศรอนช้ืนสลับกับแลง แบงเปน ๓ ฤดู คือ ฤดูรอน ชวงเดือนกุมภาพันธ-
พฤษภาคม อากาศจะรอนและแหงแลงมาก จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน ชวงเดือนพฤษภาคม-
ตุลาคม ไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ทาใหมีฝนตกเปนบริเวณกวาง แตมีแนวเทือกเขาดงพญาเย็น
และสันกาแพง กั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต สงผลใหพื้นที่แองโคราช ซึ่งเปนเขตเงาฝนจึงมีสภาพแหงแลง
กวาแองสกลนคร จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุด คือ นครพนม ฝนตกนอยที่สุด คือ นครราชสีมา ฤดูหนาว ชวงเดือน 
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พฤศจิกายน-กุมภาพันธ อากาศหนาวเย็น ไดรับอิทธิพลของลมมรสมุตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จังหวัด
ที่มีอุณหภูมิตํ่าสุด คือ จังหวัดเลย  

๑.๔ การใชประโยชนท่ีดิน ในป ๒๕๕9 มีพื้นที่รวม ๑๐๕.๕๓ ลานไร จําแนกเปนพื้นที่ปาไม 
๑๕.๖๖ ลานไร หรือรอยละ ๑๔.๙ พื้นที่ทาการเกษตร ๖๓.๘7 ลานไร หรือรอยละ ๖๐.๕ และพื้นที่ใชประโยชน
อื่นๆ 26.02 ลานไร หรือรอยละ ๒๔.7 ของพื้นที่ภาค  

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  
๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเปนดินทรายไมอุมนา ทาใหขาดแคลนนา และขาดธาตุอาหาร ใตดินมีเกลือ

หิน ทาใหดินเค็ม จึงมีขอจากัดตอการใชที่ดินเพือ่การเกษตร  
๑.๕.๒ แหลงนํ้า มีลุมนาขนาดใหญ ๓ ลุมไดแก แมนาชี มีความยาวประมาณ ๗๖๕ กิโลเมตร 

ยาวที่สุดในประเทศไทย มีตนนาที่ทิวเขาเพชรบูรณ และไหลไปรวมกับแมนามูลที่จังหวัดอุบลราชธานี แมนามูล มี
ความยาวประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร ตนนาอยูที่เทือกเขาสันกาแพงแลวไหลลงสูแมนาโขงที่จังหวัดอุบลราชธานี 
นอกจากน้ียังมีลานาสาขายอย ไดแก ลาปาว ลานาอูน ลานาสงคราม ลาเสียว ลานาเลย ลานาพอง และลาตะคอง 
รวมทั้งแหลงนาธรรมชาติขนาดใหญ ที่กระจายอยูในพื้นที่ เชน หนองหาร (สกลนคร) และ บึงละหาน (ชัยภูมิ) 
นอกจากน้ียังมีแหลงนาบาดาล มีปริมาณนาในเกณฑเฉลี่ย ๕-๑๐ ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง ที่ความลึกของบอ
ประมาณ ๓๐ เมตร คุณภาพของนาบาดาลมีต้ังแตเค็มจัด กรอย และจืด เน่ืองจากพื้นที่ในแองโคราชและแอง
สกลนครจะรองรับดวยหินเกลือ หากเจาะนาบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบนาเค็ม  

๑.๕.๓ ปาไม ในป ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ปาไม จานวน ๑๕.๖6 ลานไร คิดเปน
รอยละ ๑๔.9 ของพื้นที่ภาค หรือรอยละ ๑๕.๓ ของพื้นที่ปาไมทั้งประเทศ ซึ่งยังตํากวาคาเปาหมาย ในการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศที่จะตองมีพื้นที่ปาไมรอยละ ๔๐ ของพื้นที่ สวนใหญมีลักษณะเปน ปาเบญจพรรณ  

๒. โครงขายคมนาคมขนสงและการบริการสาธารณูปโภค  
๒.๑ โครงขายถนน เชื่อมโยงกับโครงขายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสูประเทศเพ่ือนบาน 

สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต  
๒.๑.๑ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)  
๒.๑.๒ เสนทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  
๒.๑.๓ เสนทางใหมเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ๒  

๒.๒ รถไฟ  
๒.๓ สนามบิน  
๒.๔ ดานชายแดน  
๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญท่ีอยูระหวางดําเนินการในภาค ไดแก รถไฟ

ความเร็วสูง (ชวงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ชวงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู (ชวงชุมทางถนนจิระ-ขอนแกน 
ชวงขอนแกน-หนองคาย ชวงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพเิศษระหวางเมืองและทางพเิศษ (ชวงบางปะอิน-
นครราชสีมา ชวงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ดานตะวันออก)  

๒.๖ บริการสาธารณูปโภค  
๒.๖.๑ ไฟฟา  
๒.๖.๒ ประปา  

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได 
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ  
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา  
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  

๔. ประชากรและสังคม 
๔.๑ ประชากร  
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จํานวนประชากรของภาคมากท่ีสุดของประเทศ ป ๒๕60 มีจานวนประชากร ๒๑.๙8 ลานคน 
หรือรอยละ ๓๓.2 ของประเทศ เพิ่มข้ึนจาก ๒๑.69 ลานคน ในป ๒๕๕5 และมีอัตราการเพิ่มข้ึนของประชากร
ในชวงป ๒๕๕5-๒๕๕0 โดยเฉลี่ยรอยละ ๐.๓1 ตํ่ากวาประเทศที่มีอัตราการเพิ่มเฉลี่ยรอยละ ๐.54 โดยจังหวัด
นครราชสีมา มีประชากรมากที่สุด ๒.58 ลานคน รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี มีประชากร 1.81 ลานคน 
และจังหวัดขอนแกน มีประชากร ๑.76 ลานคน คิดเปนรอยละ ๑๒.๐ ๘.๕ และ ๘.๒ ของประชากรภาค ตามลา
ดับ  

๔.๒ แรงงาน  
แรงงานสวนใหญมีความรูระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะมีสัดสวนนอยมาก ในป 

๒๕60 มีกาลังแรงงาน 9.63 ลานคน สวนใหญอยูในภาคเกษตร รอยละ 50.77 ของกาลังแรงงาน ของภาค จาน
วนแรงงานที่มีความรูระดับประถมลดลง จากรอยละ 57.8 ในป ๒๕๕5 เปนรอยละ 56.48 ในป ๒๕60 มี
ความรูระดับมัธยมตน เพิ่มข้ึนจากรอยละ 16.02 ในป ๒๕๕5 เปนรอยละ ๑๗.9 ในป ๒๕60 ระดับมัธยมปลาย 
เพิ่มข้ึนจากรอยละ 11.87 ในป ๒๕๕5 เปนรอยละ ๑๑.96 ในป ๒๕60 แรงงานระดับอาชีวะเพิ่มข้ึนเล็กนอย
จากรอยละ ๒.07 ในป ๒๕๕5 เปนรอยละ ๒.09 ในป ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษา เพิ่มข้ึนจากรอยละ 7.05 ในป 
๒๕๕5 เปนรอยละ 9.56 ในป ๒๕60 

๔.๓ การศึกษา  
สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี ๕๓ แหง ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด แยก

เปนมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แหง เอกชน ๑๐ แหง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๗ แหง ในจานวนน้ีเปนสถาบันวิจัย 
๑๒ แหง ซึ่งมากที่สุดในประเทศ  

๔.๔ สาธารณสุข  
มีสถานบริการสาธารณสุขใหบริการครอบคลุมท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี ในป 2560 มีจานวน

โรงพยาบาลรัฐบาล 323 แหง ไดแก โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙1 แหง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 23 แหง 
โรงพยาบาลศูนย (รพศ.) 9 แหง และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) จานวน ๓,๔๗7 แหง  

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และภัยพิบัติ  
๕.๑ สถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ทรัพยากรปาไมมแีนวโนมลดลง ในป ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นทีป่าไม จานวน 

๑๕.๖6 ลานไร คิดเปนรอยละ ๑๔.9 ของพื้นที่ภาค หรอืรอยละ ๑๕.๓ ของพื้นทีป่าไมทัง้ประเทศ ในชวงป 
2556-2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นทีป่าไมของภาคลดลงเฉลี่ยรอยละ 0.24 เน่ืองจาก การบุกรุกพื้นที่
ปาไมเพื่อการเกษตรทีเ่พิ่มมากข้ึน โดยจงัหวัดที่มพีื้นที่ปาไมตอพื้นที่จงัหวัดมากที่สุดไดแก จังหวัดมุกดาหาร 
รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูม ิจังหวัดเลย และจงัหวัดอบุลราชธานี  

๕.๒ สถานการณดานภัยพิบัติ  
การเกิดไฟปามแีนวโนมเพ่ิมขึ้น ในชวงป ๒๕๕6-๒๕60 มีจานวนการเกิดไฟปาเพิ่มข้ึนเฉลี่ยรอย

ละ 8.8 โดยป ๒๕60 เกิดไฟไหมปา จํานวน 878 ครั้ง พื้นที่ถูกไฟไหม 9,687 ไร ลดลงจาก ป ๒๕๕6 ที่มีจาน
วน 1,574 ครั้ง และจานวนพื้นทีป่าถูกไฟไหม 19,622 ไร ซึ่งเปนปทีเ่กิดไฟไหมปามากที่สุด โดยในระหวางป 
๒๕๕6-๒๕60 เกิดไฟไหมปาเฉลี่ย ๑,268.8 ครั้งตอป คิดเปนพื้นที่ที่ถูกไฟไหมเฉลี่ย ๑๘,๗๔๑.๒ ไรตอป  

๖. สภาวะแวดลอม  
๖.๑ จุดแข็ง  
๖.๒ จุดออน  
๖.๓ โอกาส  
๖.๔ ภัยคุกคาม  

๗. ปญหาและประเด็นทาทาย 
๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปญหาพื้นฐานดานการขาดแคลนนา ดินคุณภาพตํ่า ประสบอุทกภัย
และ ภัยแลงซ้ําซาก คนมีปญหาทั้งในดานความยากจน และมีปญหาภาวะทุพโภชนาการ แตมีความพรอม ดาน
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังน้ัน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสูความ 
“มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” จาเปนจะตองแกไขปญหาพื้นฐานควบคูไปกับการพัฒนาการวิจัยเพื่อใชความรู เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในการเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคใหมีการเจริญเติบโตได
อยางเต็มศักยภาพ พรอมทั้งการแสวงหาโอกาสการนาความรู ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาชวย
ขับเคลื่อน โดยการใชประโยชนจากโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงขนาดใหญที่เช่ือมโยงภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงขายระบบการคมนาคมขนสงและพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช
ประโยชนจากการเช่ือมโยงและขอตกลงกับประเทศเพื่อนบานในกลุม อนุภูมิภาคลุมแมนาโขงที่กาลังมีการ
เจริญเติบโตอยางรวดเร็วมาเสริมสรางกิจกรรมการพัฒนาใหม ๆ ใหแกภาค เพื่อใหมีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอ
ตอการลดความเหลื่อมลากบัพื้นที่สวนอื่นๆ ของประเทศได ในระยะยาว  

๘.๑ เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : พัฒนาอีสานสูมิติใหมใหเปน “ศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุ
ภูมิภาค ลุมแมนํ้าโขง”  

๘.๒ วัตถุประสงค  
๘.๒.๑ เพื่อแกปญหาปจจัยพื้นฐานดานนํ้าและดิน ใหเอื้อตอการประกอบอาชีพ การดารงชีพ 

และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
๘.๒.๒ เพื่อดูแลชวยเหลือคนจน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเอง 

พึ่งพาครอบครัว และพึ่งพากันในชุมชนได  
๘.๒.๓ เพื่อยกระดับการผลิตและการสรางมูลคาเพิ่มโดยใชความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

สนับสนุนใหการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไมตํ่ากวาระดับประเทศ  
๘.๒.๔ เพื่อเช่ือมโยงหวงโซมลูคาของระบบเศรษฐกิจภาคเขากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
๘.๒.๕ เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุมแมนาโขง 

และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเปนศูนยกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
๘.๓ เปาหมาย  
๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพิ่มข้ึน  
๘.๓.๒ สัมประสิทธ์ิความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือลดลง  
๘.๔ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย  

 

ตัวชี้วัด คาฐาน 
คาเปาหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 

อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

892,676  
ลานบาท  
(ป 2559)  

ขยายตัว  
ไมตํ่ากวา  
รอยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไมตํ่ากวา  
รอยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไมตํ่ากวา  
รอยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไมตํ่ากวา  
รอยละ 
3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย  
รอยละ 3.5ตอ
ป  

สัมประสิทธ์ิความไม
เสมอภาค (Gini 
Coefficient)ในการ
กระจายรายไดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

0.446  
(ป 2560) 

ลดลงตํ่า
กวา 
0.446 

ลดลงตํ่า
กวา 
0.446 

ลดลงตํ่า
กวา 
0.446 

ลดลงตํ่า
กวา 
0.446 

ลดลงตํ่ากวา  
0.446 
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  8.5 ยุทธศาสตร 
8.5.1 ยุทธศาสตรท่ี ๑ บริหารจัดการนํ้าใหเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

อยางย่ังยืน  
8.5.2 ยุทธศาสตรท่ี ๒ แกปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอยเพื่อลด

ความเหลื่อมล้ําทางสังคม  
 
8.5.3 ยุทธศาสตรท่ี ๓ สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูกับ การแกปญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
8.5.4 ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาการทองเที่ยวเชิงบูรณาการ  

  8.5.5 ยุทธศาสตรท่ี 5 ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงที่เช่ือมโยงพื้นที่
เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ใหมๆ ของภาค  

8.5.6 ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากขอตกลงกับประเทศ เพื่อนบาน
ในการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

 

ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด 

แผนพฒันากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนลาง 2  
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย 
๑. กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบดวยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวลําภู   

และเลย)  เนนการฟนฟูระบบนิเวศนเพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตร การ
สงเสริมการคา การลงทุนและการทองเที่ยวเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบาน 
  ๒. กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบดวย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร 
เนนใหความสําคัญกับความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา
การเกษตร สงเสริมพื้นที่ชลประทาน  การทําปศุสัตวโดยเฉพาะโคเน้ือ 
  ๓. กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย ขอนแกน  กาฬสินธุ  มหาสารคาม 
และรอยเอ็ด  เนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของเมืองรองรับการเปนศูนยกลางการคาบริการ และการลงทุนของ
ภาค การใชประโยชนพืน้ที่ชลประทานใหเกิดประโยชนสูงสุด  การทําการเกษตรกาวหนา  การเตรียมการรองรับ 
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคูกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  ๔. กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ ประกอบดวย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย  
สุรินทร  มุงเนนการพัฒนาระบบชลประทานใหเต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
(Ethanol) พัฒนาการทองเที่ยวทั้งการทองเที่ยวเชิงนิเวศนและอารยธรรมขอมดวยการสรางคุณคาเพิ่ม และพัฒนา
เสนทาง 
  ๕. กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ ประกอบดวย อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  ยโสธร 
และอํานาจเจริญ  มุงเนนการพัฒนาแหลงนํ้า และระบบบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหานํ้าทวมและขาดแคลนนํ้า  
การสรางงานและรายไดจากการทองเที่ยวใหมากข้ึน 

  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ในฐานะฝายเลขานุการ 
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ไดแจงผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค ดานวิชาการ (อ.ก.บ.ภ. ดานวิชาการ) ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25กรกฎาคม 2561 
โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เปนประธาน มีมติเห็นชอบนโยบายหลักเกณฑ และวิธีการจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนปฏิบัติราชการประจาปของจังหวัดและกลุม
จังหวัด ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนายกรัฐมนตร ี(พลเอกประยุทธจันทรโอชา) เห็นชอบแนวทางการ
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กาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติที่ประชุม 
อ.ก.บ.ภ. ดานวิชาการครั้งที ่2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 และเห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการ
จัดสรรงบพัฒนากลุมจังหวัด ซึ่งแบงงบประมาณเปน 2 สวนสวนที่ 1 งบประมาณเพื่อการพัฒนาตามศักยภาพ
ความตองการของพื้นที ่หรือประเด็นรวมของกลุมจังหวัดสวนที่ 2 งบประมาณเพื่อการพัฒนาในลักษณะ Cluster 
หรือสนองนโยบายสําคัญของรัฐบาลเชิงพื้นที่ 

๒.  แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ 
 (ประกอบดวย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอํานาจเจริญ )  

วิสัยทัศน “อุตสาหกรรมแปรรูปและเกษตรอินทรียเพิ่มมูลคา การทองเที่ยวเชิงคุณภาพ การคาชายแดน 
ไดมาตรฐานสากล”  

พันธกิจ  
1. สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตรดวยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และมาตรฐานเกษตร

อินทรีย  
2. พัฒนาสินคาและบริการการทองเที่ยวเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทองเที่ยวแบบ

บูรณาการและ สงเสริมการตลาด เพื่อเปนแหลงทองเที่ยวเชิงคุณภาพ  
3. สนับสนุนและสงเสริมความเขมแข็งใหแกวิสาหกิจชุมชน สหกรณ ผูประกอบการ ในดานการ

พัฒนาระบบ สารสนเทศ ดานการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อเช่ือมโยงธุรกิจการคาสูสากล 
วัตถุประสงค/เปาประสงครวม  

1. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและผลิตสินคาเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรียเพื่อเพิ่ม
มูลคา  

2. พัฒนาการทองเที่ยวโดยยกระดับมูลคาและคุณคา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน  
3. พัฒนาวิสาหกิจชุมชน สหกรณ ผูประกอบการ เพื่อเพิ่มมูลคาการคาชายแดน  
4. ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน 
5. เพิ่มทักษะและความรูใหประชาชน 
6. ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการอนุรักษและฟนฟูใหมีสภาพอุดมสมบูรณ 
7. การพัฒนาและเสริมสรางคนในทุกภาคสวนใหมีความพรอมและมีสวนรวมในการแกไขปญหา

ดานความมั่นคง 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัด  

๑. มูลคาสินคาผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัดภาคการเกษตรเพิ่มข้ึน รอยละ 3 ตอป  
๒. มีรายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มข้ึน รอยละ 3 ตอป  
๓. มูลคาการคาชายแดนเพิ่มข้ึน รอยละ 2 ตอป  
4. ประชาชนเขารวมโครงการ ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีข้ึน รอยละ 80 
5. ทรัพยากรธรรมชาติที่ไดรับการพัฒนาและอนุรักษฟนฟู ปองกันและมีสภาพคงอยูอยางย่ังยืน 

เปาหมาย รอยละ 0.20 ตอไป 
6. ความสุขของประชาชนและความปลอดภัยเพิ่มข้ึน รอยละ 80 

ประเด็นการพัฒนากลุมจังหวัด 
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนากลุม

จังหวัด ไว 4 ประเด็นยุทธศาสตร ตามลําดับความสําคัญ ดังน้ี  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การสงเสริมเกษตรอินทรีย การคา การลงทุน และการทองเที่ยว  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย สรางโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางความมั่นคง 
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 ๓. แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี   
วิสัยทัศน “เมืองนาอยูทันสมัย  ประตูสกูารคาการลงทุน ทองเที่ยวหลายมิติ เกษตรสูสากล” 
วัตถุประสงค 
 1. พัฒนาระบบผังเมือง โครงสรางพื้นฐาน และสาธารณูปโภค ใหมีความทันสมัยรองรับ

การขยายตัวจากสวนกลางและการใชชีวิตของประชาชนในจังหวัดใหมีความมั่นคง ปลอดภัย ในทุกมิติ 
 2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหไดมาตรฐาน และลดความเหลี่ยมล้ําทางสังคม 
 3. สงเสริมและพัฒนาใหจังหวัดเปนเมืองศูนยกลางการประชุมและทางการคาการลงทุน

ในภูมิภาค 
 4. พัฒนาการทองเที่ยวบนฐานวัฒนธรรมและอัตลักษณของชุมชน และยกระดับ

คุณภาพของบคุลากรทางการทองเที่ยว 
 5. สงเสริมการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตร โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม 

เพื่อสรางรายไดและมูลคาเพิ่ม 
 6. ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งในดานเศรษฐกิจ การคาการลงทุน อาชีพ ฯลฯ 
 7. การเสริมสรางคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 
 8. สงเสริมและพัฒนาใหจังหวัดเปนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
 

เปาหมายการพัฒนา 
 1. จังหวัดอุบลราชธานี มีโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพและเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม 
 2. ประชาชนทุกชวงวัย ไดรับการพัฒนาศักยภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3. การขยายตัวดานเศรษฐกิจ การทองเที่ยว การคาการลงทุน การบริการ เกษตรกรรม

และอุตสาหกรรมในทุกดาน มีการเติบโตอยางตอเน่ืองและกระจายสูประชาชนทุกระดับ การเพิ่มมูลคา
ผลผลิตทางการเกษตร GPP ของจงัหวัดอุบลราชธานีเพิ่มข้ึน 

 4. เมืองแหงโอกาสในทุกดาน (การศึกษา, สาธารณสุข, กีฬา, ทองเทีย่ว, การคาการ
ลงทุน, วัฒนธรรม ฯลฯ) 

 5. เมืองแหงการคาชายแดน (Logistics) 
 6. เมืองแหงเกษตรอินทรีย 
 7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเมือง (Smart City) 
 8. เมืองแหงศูนยกลางทางการประชุม (MICE City) 
 9. เมืองแหงความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน 
 10. พลังงานทางเลือกจากขยะมูลฝอย หรือพลังงานทดแทน 
 11. เมืองแหง Sport City 
 
ประเด็นการพัฒนา (ประเด็นยุทธศาสตร) 

   ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยใหเปนเมืองอัจฉริยะ และ 
เสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน 

   วัตถุประสงค 
   1. การเสรมิสรางพลเมืองใหมสีุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
   2. การพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาทกุระดับใหมีคุณภาพ 
   3. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และสิง่อํานวยความสะดวก เพียงพอ ทันสมัย เปนมิตร 

กับสิง่แวดลอมและสุขภาพ 
   4. พัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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   แนวทางการพัฒนา  
   1. พัฒนาระบบบรกิารสาธารณสุขเพื่อใหประชาชนเขาถึงไดทุกกลุมวัย 

2. พัฒนาทรพัยากรมนุษย ในทุกชวงวัย และสรางโอกาสในการประกอบอาชีพใหม ี
รายไดที่เพิม่ข้ึนมีหลักประกันทางสังคม และการเขาถึงบริการของรฐั อยางทั่วถึงและเปนธรรม 

3. พัฒนาระบบผังเมืองโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภค และการระบายนํ้า ใหม ี
ความทันสมัยและปลอดภัย  

4. สงเสรมิ สนับสนุนการวิจัยและพฒันา เพื่อเปนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดลอม ที่เปนมิตรตอเมืองอัจฉริยะ 
6. สรางโอกาสการเขาถึงบริการของรฐัอยางทั่วถึงและเปนธรรม 
7. สรางโอกาสในการประกอบอาชีพเพื่อมีรายไดทีเ่พิ่มข้ึนของประชากรในจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การสงเสรมิการคาและการลงทุน 
วัตถุประสงค 
1. สงเสรมิผลิตและกระจายสินคาเพื่อเปนศูนยกลางทางการคา การลงทุนในภูมิภาค 
2. เช่ือมโยงการคาการลงทุนในกลุมประเทศอาเซียน + 3 
3. สงเสรมิผูประกอบการ/วิสาหกจิ ใหมีศักยภาพ  

   แนวทางการพัฒนา  
   1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบการใหบริการโลจสิติกส (Logistics) เพื่อสนับสนุน 

การคาการลงทุน 
   2. พัฒนาผูประกอบการและแรงงานดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
   3. ยกระดับการผลิตสินคาและบรกิารใหไดมาตรฐาน 

4. สรางโอกาสเขาถึงตลาดและขยายชองทางการตลาดทัง้ในและตางประเทศ 
5. พัฒนาและยกระดับดานการคาชายแดนเพื่ออํานวยความสะดวกแกนักลงทุนและ 

ผูประกอบการทั้งในและตางประเทศ  
ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การสงเสรมิและการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงคุณภาพ 
วัตถุประสงค 
การสงเสรมิและการพฒันาการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี และธรรมชาติ ใหม ี

ความย่ังยืนเพื่อรองรับนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ ตลอดทั้งป  
   แนวทางการพัฒนา  
   1. พัฒนากิจกรรมและแหลงทองเที่ยวใหมีคุณภาพและความหลากหลาย 
   2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบการใหบริการโลจิสติกส และสิง่อํานวยความสะดวก 

เพื่อรองรับการทองเที่ยว  
   3. ยกระดับการผลิตสินคา การบริการและการทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน เพื่อสรางโอกาส 

และเพิม่ขีดความสามารถทางการแขงขัน 
  4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน 
  5. สงเสรมิการประชาสัมพันธและขยายฐานการตลาด เพื่อพัฒนาความรวมมอืทางการ 
ทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ 

   6. สงเสรมิการทองเที่ยวเชิงอนุรกัษ ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
   7. สงเสรมิและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรสูสากล 
วัตถุประสงค 
1. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานการผลิตสินคาเกษตร 
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2. เพิ่มมลูคาสินคาเกษตรดวยการผลิตและการแปรรปูใหมมีาตรฐานโดยใชเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม  
  3. พัฒนาเกษตรกรใหมีความเขมแข็งพึ่งพาตนเองไดอยางมัน่คงและย่ังยืนบนพื้นฐาน 
ของความพอเพียง 

   แนวทางการพัฒนา  
   1. เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรทั้งดานปรมิาณและคุณภาพดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
   2. สงเสรมิการเพิม่มลูคาผลิตสินคาเกษตรและการแปรรูปใหไดคุณภาพมาตรฐานสากล 
   3. พัฒนา/สงเสรมิศักยภาพเกษตรกรและผูเกี่ยวของดานการเกษตร 
   4. สงเสริมเกษตรกรใหพัฒนาตนเองโดยใชหลักแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   5. เพิ่มศักยภาพเกษตรกรและผูเกี่ยวของดานการเกษตรใหเปนเกษตรอัจฉริยะ  

ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 การรักษาความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของ 
ประชาชน   
  วัตถุประสงค 
  1. พิทักษรักษาและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ (ชาติ,ศาสนา,พระมหากษัตริย) และ 
สรางความปรองดองสมานฉันท 
  2. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เสมอภาค เปนธรรม 
  3. พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคงและมีความสัมพันธอันดีกบัประเทศเพื่อนบาน 
  4. สรางความมั่นคงเศรษฐกิจ สงัคม ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหมีความ 
เขมแข็ง 

   แนวทางการพัฒนา  
   1. ปลูกจิตสํานึกของคนในชาติเพื่อเทิดทูนสถาบันหลกัของชาติและสรางความปรองดอง 

สมานฉันท 
   2. รักษาความสงบเรียบรอย สรางเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ 

ประชาชนในพื้นที่ และตามแนวชายแดน 
   3. สงเสริมความสัมพันธอันดีและรวมมือในการปองกัน และแกไขปญหาขามชาติซึง่จะ 

สงผลกระทบในดานความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบาน     
 

 

  ๑.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
  ๑. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
   แนวทางที่ 1 วางผังเมืองรองรับการขยายตัวของชุมชน 
   แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบการคมนาคมขนสงที่ไดมาตรฐาน 
   แนวทางที่ 3 การพัฒนาระบบชลประทานใหทั่วถึงและเพียงพอ 
   แนวทางที่ 4 การขยายเขตบริการไฟฟา ประปา รองรับการขยายตัวของชุมชน 
   แนวทางที่ 5 พัฒนาระบบระบายนํ้าที่ไดมาตรฐานและทั่วถึง 
  ๒. การสงเสริมคุณภาพชีวิต 
   แนวทางที่ 1 สงเสริมการผลิตพืชและสัตวเศรษฐกิจของจังหวัด 
   แนวทางที่ 2 สงเสริมการประกอบอาชีพเสริมแกประชาชน 
   แนวทางที่ 3 สงเสริมการปองกัน ดูแล และรักษา สุขภาพประชาชน 
   แนวทางที่ 4 สงเสริมสถาบันครอบครัวใหมีความเขมแข็ง 
   แนวทางที่ 5 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับทองถ่ิน 
 

~ 32 ~ 



  ๓. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
   แนวทางที่ 1 บูรณาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

ของทุกภาคสวน 
   แนวทางที่ 2 เสริมสรางองคความรูประชาธิปไตย สิทธิ หนาที่ และกฎหมาย แก 

ประชาชน 
   แนวทางที่ 3 สงเสริมและบูรณาการระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 

จังหวัด  
   แนวทางที่ 4 สงเสริมระบบการตรวจสอบการทํางานภาครัฐโดยประชาชน 
   แนวทางที่ 5 สงเสริมการรวมกลุมภาคประชาชนใหเขมแข็ง 
  ๔. การวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
   แนวทางที่ 1 สงเสริมสนับสนุนการลงทุนใหเกิดแหลงทองเที่ยวใหม 
   แนวทางที่ 2 พัฒนาศักยภาพดานการบริการแกนักทองเที่ยว 
   แนวทางที่ 3 อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยวของสวนรวม 
   แนวทางที่ 4 สรางเอกลักษณทางวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว 
   แนวทางที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการในแหลงทองเที่ยวใหมีคุณภาพ 
   แนวทางที่ 6 สงเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม 
  ๕. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   แนวทางที่ 1 บริหารจัดการทรัพยากรปาไม ดินและนํ้า โดยการมีสวนรวมของชุมชน 
   แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบการกําจัดขยะและนํ้าเสียใหถูกสุขลักษณะ โดยการมีสวน 

รวมของชุมชน 
   แนวทางที่ 3 สงเสริมใหชุมชนปลอดมลภาวะ 
   แนวทางที่ 4 จัดใหมีระบบบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ 
  ๖. บริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
   แนวทางที่ 1 อนุรักษ ฟนฟู สงเสริม และเผยแพร ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  

และภูมิปญญาทองถ่ิน 
   แนวทางที่ 2 จัดใหมีศูนยการเรียนรู และการอนุรักษ ดานศิลปวัฒนธรรม จารีต 

ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินในชุมชน 
   แนวทางที่ 3 จัดใหมีศูนยการเฝาระวังทางวัฒนธรรม โดยการมีสวนรวมของชุมชน 
  7. การบริหารจัดการทรัพยากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

แนวทางที่ 1 พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
   แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   แนวทางที่ 3 พัฒนาเครื่องไม เครื่องมือ เครื่องจักรกลขององคปกครองสวนทองถ่ิน 
   แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารงานเชิงบูรณาการขององคกรปกครองสวน 

ทองถ่ิน  
 
 

๒.  ยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลนาเรือง 

 

๒.๑  วิสัยทัศน   
“มีเศรษฐกิจพอเพียงเปนพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมมาภิบาล โครงสรางพื้นฐานครบครัน 

สภาพแวดลอมดีนาอยู มุงสูคุณภาพชีวิตที่ดี” 
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๒.๒  ยุทธศาสตร 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน   

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

2. ยุทธศาสตรดานสงัคมและคุณภาพชีวิต 
2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
2.2 แผนงานสงัคมสงเคราะห 
2.3 แผนงานสาธารณสุข 

  3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1  แผนงานการศึกษา 

    3.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
4. ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย  

4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
4.2 แผนงานรกัษาความสงบภายใน 
4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

5. ยุทธศาสตรดานทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม  
5.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
5.2  แผนงานการเกษตร  

6. ยุทธศาสตรดานการบรหิารจัดการทรพัยากร  
 6.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 
 6.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

๒.๓  เปาประสงค  
  1. ประชาชนไดรับบริการดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ไดมาตรฐานและทั่วถึง 
  2. ประชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพเสริม มีรายไดเพียงพอสามารถพึง่ตัวเองไดและมี

ความมั่นคงทางเศรษฐกจิ 
  3. ประชาชน เยาวชน นักเรียนไดรับการศึกษาและนันทนาการอยางทั่วถึง รวมทั้งได

รวมอนุรกัษประเพณี บํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
  4. ประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขอยางทั่วถึงและชุมชนปลอดภัยจากโรคติดตอ 
  5. จัดระเบียบชุมชนสังคมการรักษาความสงบเรียบรอยของราษฎรในชุมชนสงเสริม

ความเขมแข็งของหมูบาน รวมทั้งการสรางสังคมที่นาอยู 
  6. ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู  เพิ่มพื้นที่ปาชุมชน และกําจัดขยะมลูฝอย 
  7. ประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริตและรวมกันตรวจสอบความโปรงใส 

 

๒.๔  ตัวช้ีวัด 
    ๑. ประชาชนในตําบลนาเรืองมีแหลงนํ้าในการอปุโภค-บริโภคเพิ่มมากข้ึนรอยละ  ๕ 
    ๒. ในตําบลนาเรืองมีโครงสรางพื้นฐานใหประชาชนไดใชบริการรอยละ  ๘๐  
    ๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี่ข้ึนรอยละ  ๑๐  
    ๔. ประชาชนมีความรูมากข้ึนรอยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู 
    5. หมูบานมีรายไดเพิม่ข้ึนในอัตรารอยละ ๕  และพึ่งตนเองไดมากข้ึน 
    6. การบริการจัดการของตําบลนาเรืองมีผลการปฏิบัติงานทีม่ีประสิทธิภาพสูงรอยละ 
๖๐  
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   ๒.๕  คาเปาหมาย 
๑. การไดรับบริการดานโครงสรางพื้นฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว 

 ๒. สงเสริมกลุมอาชีพ กลุมแมบาน กลุมสตรี และฝกอบรมกลุมอาชีพตางๆ 
๓. สงเสริม/จัดกิจกรรมอนุรักษประเพณี วัฒนธรรมตําบลนาเรือง 
4. ปองกันและระงับโรคติดตออยางนอย 1 ครั้ง ตอป และอบรมเพิ่มศักยภาพ อสม.

   5. รณรงคลดอุบัติเหตุทางถนนอยางนอยปละ 1 ครั้ง และอบรมพัฒนาศักยภาพ       
อพปร. ปละ 1 ครั้ง  

5. สงเสริมการปลูกปา และรณรงคทําความสะอาดชุมชน อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
6. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และมีสวนรวม

จากทุกภาคสวน 
2.๖  กลยุทธ 

๑. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน และทั่วถึง 
2. สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานใหสอดคลองกับ

ความจําเปนและความตองการของประชาชน กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางทั่วถึง 
๒. สงเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห และสงเสริมการประกอบอาชีพเสริมแก

ประชาชน 
๓. สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรดานการศึกษา ครู  นักเรียน  ใหเปนผูมี

คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล  
4. พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีตําบล  

โดยการอนุรักษสืบสานตอและเช่ือมโยงสูกิจกรรมการทองเที่ยว 
5. สงเสรมิหมูบานใหเขมแข็ง พฒันาบทบาทของผูนําชุมชน  คณะกรรมการหมูบานและ

ชุมชนใหพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสงูอายุ  ผูพิการ  ผูดอยโอกาส  ประชาชน 
และคุมครองสทิธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถ่ิน   

6. สงเสริมปองกันและระงับโรคติดตอ สงเสริมสนับสนุนสุขภาพชุมชนและสาธารณสุข
มูลฐาน 

7. การดําเนินโครงการ เพื่อใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา  อุปสรรค และ
ความตองการของประชาชนในพืน้ที่ สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง  

8. สงเสริม ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและ
ความสวบเรียบรอย 

9. สงเสริม  สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ  หนวยงานตางๆ  ในการเตรียมความ
พรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย สนับสนุนการฝกอบรมจัดต้ังและอบรมฟนฟูตํารวจบาน
และอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

10. พัฒนาฟนฟู ดูแลรักษาและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงนํ้า ลุมนํ้าลําคลอง
และปาไมใหมีความอุดมสมบรูณ สรางจิตสํานึกเพื่อปองกนัและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิง่แวดลอมของตําบล 
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

11. พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนโดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนทุก
ภาคสวน 

 

๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร 
๑. การพัฒนาหมูบานใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดยไดรบับริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานที่

จําเปน  
๒. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของหมูบานในการพึ่งตนเอง 
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๓. การพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
๔. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

  

๓. การวิเคราะหเพื่อพฒันาทองถ่ิน 
  ๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ิน  เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาทองถ่ินประกอบกับการพัฒนาในปที่ผานๆ มา  ดวยเทคนิค SWOT  
Analysis (จุดแข็ง จุดออน  โอกาสและอุปสรรค) ดังน้ี 

 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 

ปญหา ความตองการ จุดแข็ง/โอกาส จุดออน/ขอจํากัด 

1. การคมนาคมในหมูบาน
ยังไมสะดวก บางแหงเปน
ถนนดิน ถนนบางสายชํารุด 
2. ไฟฟาสองสวางยังไม
ทั่วถึง 
3. ขาดแคลนนํ้าเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค 
4. แหลงนํ้าเพื่อการเกษตร
ไมเพียงพอและครอบคลุม
พื้นที่การเกษตร 
5. แหลงนํ้าเพื่อการเกษตร
ต้ืนเขิน 
6. ขาดแคลนแหลงกักเก็บ
นํ้ า / ท ด นํ้ า เ ข า พื้ น ที่
การเกษตร 
7. ระบบประปาหมูบานยัง
ไมทั่วถึง ไมเพียงพอและไม
ถูกสุขลักษณะ 

1. เสนทางคมนาคมทุก
สายภายในหมูบานตอง
เ ป น เ ส น ท า ง ที่ ไ ด
มาตรฐาน 
2. ขยายเขตไฟฟาให
ครอบคลมุ 
3. ขยายเขตไฟฟาแสง
สวางใหครอบคลุมทุก
หมูบาน 
4. ขยายเขตประปา
หมูบานใหทั่วถึงทกุ
ครัวเรือน 
5. ใหมีนํ้าเพื่อการ 
เกษตรอยางเพียงพอ
ตลอดทั้งป และ
ครอบคลมุพื้นทีเ่กษตร 
6. ขุดลอกแหลงนํ้าทีม่ี
อยูเดิมใหสามารถเกบ็นํ้า
ไดอยางเพียงพอกอสราง
ฝายกั้นนํ้า/แหลงกั้นนํ้า 
7. การใหความรูเกี่ยวกับ
การบริหารนํ้าประปา 
การจัดทําระบบประปา
หมูบานสะอาด 
 

1. ประชาชนประกอบ
อาชีพการเกษตรเปนสวน
ใหญ จึง เสนทางขนถาย
สินคาเกษตร 
2. หมูบานสวนใหญมีถนน
เพื่อการสัญจรไปมาอยาง
สะดวก  
3. มีการประสานเช่ือมโยง
งบประมาณจากภายนอก 
4. มีอางเก็บนํ้าขนาดใหญ
และอางเก็บนํ้าขนาดเล็ก
หลายแหง 
5. มีแหลงนํ้าธรรมชาติ/
แหลงนํ้าที่สรางข้ึนหลาย
แหงในตําบล 
6. บางหมูบานมีแหลงนํ้า
ขนาดใหญเพื่อการจัดทํา
ระบบประปาหมูบาน 
 

1. เสนทางคมนาคม – 
ขนส ง ยังไมไดมาตรฐาน  
ถนนบางสายชํารุด  เมื่อถึง
ฤดูฝน นํ้าจะทวมขั งถนน 
เปนหลุมเปนบอ 
2. ครัวเรือนในหมูบาน
ต้ังอยูหางไกลกัน/สรางบาน
ใหมทําใหการขยายเขต
ไฟฟาไมถึง 
3. งบประมาณไมเพียงพอ 
4. เกษตรกรไมสามารถเก็บ
กักนํ้าและทดนํ้าเขาแปลง
เกษตรไดอยางเพียงพอและ
ทั่วถึง 
5. เกษตรกรประสบปญหา
ภัยธรรมชาติ 
6.ขาดแคลนงบประมาณใน
การปรับปรุงแหลงนํ้า 
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ดานเศรษฐกิจ  

 

ปญหา ความตองการ จุดแข็ง/โอกาส จุดออน/ขอจํากัด 
1. ขาดแคลนเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ 
2. ราคาผลผลิตตกตํ่าหน้ีสิน
ของเกษตรกร 
3. การวางงาน 
4. ตนทุนการผลิตสูงข้ึน 
5. การใชสารเคมีหรือยา  
ปราบ ศัตรูพื ช ในก ารทํ า
การเกษตรเปนเหตุให ดิน
เสื่ อมสภาพและสาร เคมี
ตกคาง 
 
 

1. แหลงเงินทุนดอกเบี้ย
ตํ่า 
2. ประกันราคาผลผลิต
ใหเปนธรรม ลดภาระ
หน้ีสิน 
3. ตองการมีงานทํา 
4 การฝกอบรมและให
คว าม รู ก าร ปร ะกอบ
อาชีพ   
5. พืชผลทางการเกษตร
ปลอดสารพิษ 
6. ใชปุยอินทรียชีวภาพ
แทนสารเคมีเพื่อลด
ตนทุน 
7. สนับสนุนใหความรู
ดานการผลิตปุยอินทรีย
ชีวภาพ 

1. สภาพพื้นที่เหมาะแก
การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 
2. ศู น ย ถ า ย ท อ ด
เ ท ค โ น โ ล ยี  ท า ง ด า น
การเกษตร  
3. หมูบานมีแหลงเงินทุน 
เพื่อกูยืมไปประกอบอาชีพ 
4. พื้นที่สวนใหญของ
ตําบลเปนพื้นที่
เกษตรกรรม 
5. เกษตรกรมีความสนใจ
เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย 
6. มีการสนับสนุนจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

1. ไมมีแหลงเงินทุนหรือมีไม
เพียงพอ 
2. ประชาชนขาดความรู
ความเขาใจระบบการทํางาน
เปนกลุม 
3. การดําเนินการของกลุม
อาชีพไมตอเน่ืองและจริงจัง 
4. ขาดการสงเสริมเกี่ยวกับ
การเกษตรอินทรียอยาง
ตอเน่ือง 
5. ขาดความรูความเขาใจใน
การทําเกษตรอินทรีย 
 
 

 

ดานสังคม 

 

ปญหา ความตองการ จุดแข็ง/โอกาส จุดออน/ขอจํากัด 
1. ปญหายาเสพติดเยาวชน
เสพยาเสพติด 
2. ปญหาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 
3. คนพิการ  คนชรา ผูปวย
โรคเอดสและเด็กเล็กขาด
การดูแลเอาใจใส 
4. ปญหาการบริการ
ทางดานสาธารณสุขยังไม
ทั่วถึง 
5. ปญหาการดูแลและเลี้ยง
ดูเด็กที่ถูกวิธี 
6. ปญหาการขาดความรู
และผูนําเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 
7. ปญหาการปองกันและ
ระงบัโรคติดตอ 
 

1. หมูบานเขมแข็งและ
ปลอดยาเสพติด 
2. ใหมีสนามกีฬาและ
อุป ก รณ กี ฬาครบ ทุ ก
หมูบาน 
3. มีสถานที่เพื่อพักผอน
หยอนหรือออกกําลังกาย 
4. การสงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพใหแกคนชราและผู
พิการ ผูปวยเอดส  อยาง
ทั่วถึง 
5. มีหนวยงานและ
บุคลากรดานสาธารณสุข
ประจําตําบลอยาง
เพียงพอ 
6. การมสีวนรวมในการ
ดูแลสุขภาพภายใน
ชุมชน 
7. สถานที่สําหรบัออก

1. เยาวชนมีความต่ืนตัว
และสนใจในการเลนกีฬา
แ ล ะ ห มู บ า น มี ค ว า ม
เขมแข็งมีสวนรวมในการ
ปองกันและไขปญหายา
เสพติด 
2. อปท.ไดรับการจัดสรร
ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ก า ร
สงเคราะหเบี้ยยังชีพตาม
นโยบายรัฐบาล 
3. หมูบานในเขตตําบลมี
สถานที่เพือ่การพัฒนาเปน
สนามกีฬาหรือสวน
สุขภาพประจําหมูบาน 
4.อปท.มีหนาที่ที่ตองทํา
ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. 
2 4 9 6  แ ล ะ ที่ แ ก ไ ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ. 2562 

1. สนามกีฬายังไม ได
มาตรฐาน 
2. ครอบครัวสวนใหญยัง
เปนสังคมชนบทและยากจน  
มีรายไดไมเพียงพอ 
3. ผูสูงอายุและผูพิการยัง
ไดรับการดูแลไมทั่วถึง 
4.หนวยงานสาธารณสุขและ
บุคลากรที่มอียูไมเพียงพอ
ตอความตองการของ
ประชาชน และอยูหางไกล
ชุมชน 
5. หมูบานในเขตตําบลอยู
หางไกลจากสถานีอนามัย 
ทําใหการเดินทางไมสะดวก 
6. ประชาชนขาดความรูใน
การดูแลสุขภาพเบื้องตน 
 

~ 39 ~ 



ปญหา ความตองการ จุดแข็ง/โอกาส จุดออน/ขอจํากัด 
 กําลังกายหรือสวน

สุขภาพประจําตําบล/
หมูบาน 
8. การปองกันและระงับ
โ ร ค ติ ด ต อ ที่ มี
ประสิทธิภาพ 

 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 

ปญหา ความตองการ จุดแข็ง/โอกาส จุดออน/ขอจํากัด 
1. คุณภาพนํ้า 
2. ดินเสื่อมสภาพ 
3. ปาไมเสือ่มโทรม 
4. การทิ้งและกําจัดขยะ 
5. วัชพืชปกคลุมแหลงนํ้า 
6. ไมมีแหลงทองเที่ยวใน
พื้นที่ เพื่อทีจ่ะสามารถดึงดูด
นักทองเที่ยวได 

1. การดูแลรักษาความ
สะอาดแหลงนํ้า 
2. การรักษาสภาพดินให
ความสมดุลทาง
ธรรมชาติ 
3. ปาไมเพิ่มข้ึนทดแทน
ปาไมที่ถูกทําลาย 
4. มีที่ทิ้งขยะและกําจัด
ขยะที่ถูกวิธี 
5. แหลงทองเที่ยวเชิง
อนุรักษในตําบลที่มี
ช่ือเสียงสามารถดึงดูด
นักทองเที่ยวมาชมได 
 

1. เปนพื้นที่ชนบท ความ
หนาแนนของประชากร
นอย ทําให
ทรัพยากรธรรมชาติและ
แหลงนํ้าไมถูกทําลายมาก
นัก 
2. ประชาชนสวนใหญ
ชวยกันทําลายขยะโดยวิธี
เผา  
5. มีสถานที่ทางธรรมชาติ
ที่สามารถพัฒนาเปนแหลง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติได 

1.ประชาชนขาดจิตสํานึกใน
การรกัษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
2. ไมมีระบบกําจัดขยะมลู
ฝอยและระบบบําบัดนํ้าเสีย 
3. งบประมาณมีไมเพียงพอ 
4. ขาดความรูความเขาใจใน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
5.ขาดการสงเสรมิปรับปรงุ
และพัฒนาแหลงทองเที่ยว
อยางจริงจังและตอเน่ือง 
6. งบประมาณมีไมเพียงพอ 

 

ดานการเมืองการบริหาร  
 

ปญหา ความตองการ จุดแข็ง/โอกาส จุดออน/ขอจํากัด 
1. การบริหารจัดการ 
2. การรบัรูขอมูลขาวสาร
ของประชาชนยังไมทั่วถึง 
3. ขาดการความรู ความ
เขาใจในการมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการทองถ่ิน 
4. การจัดสรรงบประมาณ
ในการพัฒนาทองถ่ินยังไม
ทั่วถึงและเพียงพอ 

1. รับรูขอมูลขาวสาร
ของทางราชการอยาง
ทั่วถึง 
2. ตองการมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการ
ทองถ่ิน 
3. การจัดสรร
งบประมาณที่เปนธรรม
และทั่วถึง 
4. การฝกอบรมให
ความรูความเขาใจในการ
มีสวนรวมและพฒันา
ทองถ่ิน 

1. พรบ.ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 
2. การปฏิรปูระบบ
ราชการ 
3. ประชาชนใหความ
สนใจในการมสีวนรวมใน
การบริหารทองถ่ิน 
4. การประชาสัมพันธการ
บริการของหนวยงานของ
รัฐและอปท. 

1. งบประมาณมีไมเพียงพอ 
2. การซ้ําซอนในการบรหิาร
จัดการของหนวยงานภาครัฐ 
3. ประชาชนขาดความรู
ความเขาใจและความสนใจ
การมสีวนรวมในการบริหาร
จัดการ 
4. ขาดการประชาสัมพันธ 
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ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

 

ปญหา ความตองการ จุดแข็ง/โอกาส จุดออน/ขอจํากัด 
1. การสงเสริมการศึกษาไม
ทั่วถึงขาดอุปกรณการเรียน
การสอนที่ทันสมัย 
 2. การเผยแผขยายของ
วัฒนธรรมตะวันตกทําให
เยาวชนลืมประเพณี
วัฒนธรรมแบบไทย 
3. ขาดสถานที่ออกกําลัง
กาย 

1. ประชาชนไดรับ
การ ศึกษา ข้ันพื้นฐาน
อย า งทั่ ว ถึ ง  มี โ อกาส
ศึกษาเล า เรียนจนจบ
การศึกษาอยางนอยข้ัน
พื้นฐาน 
2. สงเสริมใหเยาวชนมี
สวนรวมในการสืบสาน
ประ เพณี  วัฒนธรร ม
ทองถ่ิน 

1. นโยบายเรียนฟรี 12  
ปของรัฐบาล 
2. สื่อการเรียนการสอน
ทางการศึกษามีมากข้ึน 
3. ไ ด รั บ ง บ ป ร ะ ม า ณ
จัดสรรดานการศึกษาจาก
รัฐบาล 

1. พื้ น ที่ ข อ ง ห มู บ า น
คอนขางหางไกลกันและมี
พื้นที่กวางทําใหการเดินทาง
ไมสะดวก 
2. ขาดแคลนทุนการศึกษา 
3. ประชาชนยังขาดการมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา 

 

   ๓.๒ การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ 
  ในการจัดทําแผนพฒันาทองถ่ินของเทศบาลตําบลนาเรือง ไดทําการประเมินสถานการณ
สภาพแวดลอมภายนอกทีเ่กี่ยวของ  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  

 

ดาน สถานการณภาพ
แวดลอม 

ภายนอกท่ีเก่ียวของ 

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ  

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสราง
พื้นฐาน 

๑) ขาดแคลนแหลงนํ้าใน
การเกษตรและนํ้าประปา
สําหรับอปุโภค-บริโภคยัง
ไมพอเพียงและยังไมได
มาตรฐาน 

- แหลงนํ้าและ
นํ้าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตตําบล - ประชาชนมีแหลงนํ้า
และมีนํ้าประปาใช
อยางพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากข้ึน 

๒) ไฟฟาสองสวางทาง
และทีส่าธารณะยังไม
สามารถดําเนินการ
ครอบคลมุพื้นที่ได
ทั้งหมด 

- ไฟฟา - พื้นที่ในเขตตําบล - ทางและทีส่าธารณะ
มีแสงสวางเพียงพอ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและปองกันการ
เกิดอาชญากรรมได 

๔) ประชาชนตองการ
เสนทางในการสัญจรไป
มาเพิ่มมากข้ึนและ
เทศบาลไมสามารถ
ดําเนินการไดเน่ืองดาน
งบประมาณไมเพียงพอ   

- เสนทางคมนาคม - เสนทางคมนาคม
ที่ประชาชนมีความ
ตองการให
ดําเนินการ 

- มีเสนทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 
 

2. ดานสรางความ
เข็มแข็งใหชุมชน 

๑) ประชาชนไมมีการ
วางแผนในการ
ดําเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนใน
ตําบล 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ดําเนินงานไดเอง 

๒) ขาดแหลงเงินลงทุนใน
การทํากจิการและ

- การลงทุน - ประชาชนใน
ตําบล 

- มีแหลงเงินทุนใน
การทํากจิการและ
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ดาน สถานการณภาพ
แวดลอม 

ภายนอกท่ีเก่ียวของ 

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ  

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

ประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพ 
๓) ประชาชนขาดสถานที่
จําหนายสินคา 
 

- การพาณิชย - รานคาแผลงลอย - รานคาแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จําหนายสินคา 

๔) ผลผลิตทาง
การเกษตรราคาตกตํ่า
ระยะทางในการขนสง
ผลผลิตไกลจากแหลงรับ
ซื้อ  

 - เกษตรกรในพื้นที ่ - ผลผลิตมีราคาสูงข้ึน 

๕) คาแรงตํ่าคาครองชีพ
สูงขาดแคลนการจางงาน 

 - ผูประกอบอาชีพ
รับจาง 

- คาแรงสูงข้ึน
เหมาะสมกับคาครอง
ชีพ มีการจางงานมาก
ข้ึน 

3.ดานการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไมพอเพียง 
เด็กนักเรียนไมไดรบั
การศึกษาตอในระดับที่
สูงกวาข้ันพื้นฐานและ
ขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัว
ยากจน    

- สังคมในหมูบาน - เด็กนักเรียนใน
เขตตําบล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนไดรับ
การศึกษาทีสู่งข้ึน มี
งบประมาณใน
การศึกษาเลาเรียน 

๒) เด็กและผูสูงอายุบาง
ครอบครัว ผูสูงอายุอยู
ตามลําพัง และรบัภาระ
ในการดูแลเด็ก 

 - ผูสูงอายุและเด็ก
ในเขตตําบล   

- ผูสูงอายุและเด็ก
ไดรับการดูแลที่ดี 

 ๓) ผูพิการไมไดรับความ
ชวยเหลือในดํารงชีวิต 

 - ผูพิการในเขต
ตําบล 

- ผูพิการไดรับความ
ชวยเหลือในการ
ดํารงชีวิตและทั่วถึง 

๔) เยาวชนและวัยรุนติด
เกมส บุหรี่ เหลายาเสพ
ติด  

 - เยาวชนและ
วัยรุนในเขตตําบล 

- เยาวชนและวัยรุนมี
อนาคตที่ดี 

 5) ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณีทองถ่ิน
ถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณี
ทองถ่ิน ถูกลืมเลอืน
ไปมาก 

- ประชาชนในเขต
ตําบล 

- ยกยอง เชิดชูคนดี
หรือปราชญชาวบาน
ในโอกาสตางๆ เพื่อ
เปนตัวอยางแก
เยาวชนและประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพรีและภูมิ
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ดาน สถานการณภาพ
แวดลอม 

ภายนอกท่ีเก่ียวของ 

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ  

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

ปญญาทองถ่ิน ไมถูก
ลืมและคงอยูสืบไป 

4. ดานสาธารณสุข
และสงัคม 

๑) มีการระบาดของโรค
ไขเลือดออก โรคระบาด 
โรคติดตอ 

- ดานสาธารณสุข - ในเขตตําบล ในพื้นที่ไมมีการ
ระบาดของโรคโรค
ระบาด  โรคติดตอ 

๒) ประชาชนในพื้นที่ปวย
เปนโรคเรือ้รงัแนวโนมที่
เพิ่มข้ึน เชน เบาหวาน  
ความดัน 

 - ประชาชนกลุม
เสี่ยงและผูปวย 

ไมมีผูปวยเพิ่มข้ึน 

5. ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม 

1) ในเขตตําบลไมมีแหลง
ทองเที่ยวและกจิกรรม
การทองเที่ยว 

- การทองเที่ยว - ในเขตตําบล - มีแหลงทองเที่ยวใน
เขตตําบลและสงเสรมิ
กิจกรรมการทองเที่ยว
เพิ่มมากข้ึน 

 2) ปญหานํ้าใชในภาค
เกษตรและอุปโภคไม
เพียงพอ 

- ดินและนํ้าใตดิน - พื้นที่ในบาง
หมูบาน 

- จัดหาแหลงนํ้าจาก
แหลงอื่น (ขุดบอ) เพิ่ม
มากข้ึน   

3) ปญหาการใชสารเคมี
ในภาคเกษตร 

- สารเคมี ดิน แหลง
นํ้าตามธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม 

- ในเขตตําบล - การใชสารเคมีใน
ภาคเกษตรลดลง 
- ดินมีคุณภาพดีข้ึน 
- แหลงนํ้าตาม
ธรรมชาติไมมสีารเคม ี

4) มีปญหาเรื่องขยะ - สิ่งแวดลอม - ในเขตตําบล - ปญหาขยะสามารถ
กําจัดขยะเองไดโดยไม
สงผลกระทบ
สิ่งแวดลอม  
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