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ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  

  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

  ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ใน
การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้ เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
เป็นต้นมาไดส้่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็น
ประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมี
ข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนเิวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายตอ่การพัฒนาที่ส าคัญ 
อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อ
เทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการ
ลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่
สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตใน
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ระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้า
ทายส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข 
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคง
มีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้
ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้า
ทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน 
ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมี
ปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการ
และปัญหาของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความ
เข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค 
การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริม
คนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัย
แรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้
การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของ
ประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อ
การขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค

และเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต  นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความส าคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่
อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับ
ประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้  การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาท
ของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต  ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ 
องค์การระหว่างประเทศ  และบรรษัทข้ามชาติ  จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทาง
ความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการ
เปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ  อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและ
เศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยี
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ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะ
เป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น  
แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความ
หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้า
และบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 
๒๕๗๔จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลาย
มากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ  เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและ
การน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะ
ต่อไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรทีเ่ข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหนา้ของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่น
มีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมาก
ขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุม
โลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไป
ได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทย
โดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้
การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความ
รุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับ
ความมั่นคงด้านอาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรบัความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร
ก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของ
ระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียว
การรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและ
ความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึง
การสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นกฎระเบียบและ
ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น  โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไป
ปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งใน
ส่วนของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัย
คุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี 
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เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยี
และสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการ
เกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุข ในประเทศมี
ความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้  หากไม่มีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการ
จ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่ เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิม
มากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติ
โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่ปรับตวัไม่ทันหรอืขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะ
ท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่าง
มาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนตา่งๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่
เป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศ
ไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ  มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  มีอาชีพที่มั่นคง 
สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องไป
พร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนา
ของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริม
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทัน
โลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทาง
เศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลด
ปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
   นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้าน
พลังงานและอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และ
การพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมกับการมี
ข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน  ขณะที่การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความ
สะดวกและส่งเสริมใหป้ระเทศมศีักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น  รวมทั้งให้ความส าคัญของการ
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รวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก  เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี 
เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของ
ประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและ
การเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่น
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่
นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 
   ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวาง
แผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้อง
บรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการ
บนพ้ืนฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง 
ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาตจิะเปน็เปา้หมายใหญใ่นการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผน
ในระดับอื่น ๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ 
อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถ
ด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 
มีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชน
มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
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ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา 
นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ

ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
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๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ

การจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น

ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ

ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก

ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกมี

ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
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(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย

เสมอภาค 
 

  ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น 
โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ ได้อย่างมั่นคง เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้
ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ  ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ  โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือก ากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เป้าหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
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๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 

และยั่งยนื  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

 

ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  รัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  มุ่งมั่นในการน า “โมเดลประเทศไทย ๔.๐” หรือ  “ไทย
แลนด์ ๔.๐” มาใช้ เพ่ือผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก ๓ กับดักที่ก าลังเผชิญ ทั้ง ๑) กับดักประเทศรายได้ปาน
กลาง (Middle Income Trap) ๒) กับดักความเหลื่อมล้ า (Inequality Trap) ๓) กับดักความไม่สมดุลของการ
พัฒนา (Imbalance Trap)  เป้าหมายเพ่ือน าประเทศมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม ผ่าน
โมเดลนี้ 
  ก่อนหน้าที่จะมีการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ นั้น ไทยเริ่มก้าวสู่โมเดลไทยแลนด์ ๑.๐ หลังจาก
เริ่มต้นพัฒนาภาคเกษตรกรรม แล้วจึงค่อยปรับมาสู่ไทยแลนด์ ๒.๐ การลงทุนอุตสาหกรรมเบาที่มุ่งเน้นแรงงาน
ราคาต่ า เช่น สิ่งทอ อาหาร และมาสู่ ไทยแลนด์ ๓.๐ มุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งการ
พัฒนาของประเทศไทยใน ๓ ช่วงแรกนั้น ไทยมีการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ยถึง ๗% ต่อปี แต่
มาถึงจุดหนึ่งหลังปี ๒๕๔๐ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมาเป็น ๓-๔% ต่อปี 
  เหตุผลส าคัญเพราะไทยไม่เคยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจังมาก่อน และไม่เคยมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง แรงงานไม่ได้มีทักษะจนกลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ าของโอกาส ซึ่งในช่วงนี้รัฐบาล
ต้องการก้าวกระโดดข้ามหุบเหว ซึ่งต้องใช้ความกล้าหาญทางการเมือง และต้องใช้พลังที่เรียกกว่าพลังประชารัฐใน
การขับเคลื่อนไทยแลนด์ ๔.๐ 
  กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐  กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ชุดใหม่ ประกอบด้วย 
  ๑) Productive Growth Engine ซึ่งเป้าหมายส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่ประเทศที่มี
รายได้สูง ( High Income Country) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และ ความคิดสร้างสรรค์ 

กลไกดังกล่าว ประกอบไปด้วย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ การบริหาร
จัดการสมัยใหม่ และการสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา 
การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงการ
บ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้
ปานกลางที่ไทยก าลังเผชิญอยู่ 
  ๒) Inclusive Growth Engine เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจายรายได้ 
โอกาส และความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นโดยกลไกนี้ ประกอบด้วย การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด  การ
พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและความท้า
ทายทางสังคมในมิติต่างๆ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจ การส่งเสริมและสนับสนุนให้
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก การสร้างงานใหม่ๆ เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร้างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของ
ประชาชนให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และการจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด
แบบมีเงื่อนไข (Negative Income Tax) เพ่ือแก้ไขกับดักความเหลื่อมล้ าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
  ๓) Green Growth Engine การสร้างความมั่งคั่งของไทยในอนาคต จะต้องค านึงถึงการพัฒนา
และใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือตอบโจทย์การหลุดออกจากกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา
ระหว่างคนกับสภาพแวดล้อม โดยกลไกนี้ประกอบด้วย  การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจาก
เดิมที่ค านึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลัก มาสู่การค านึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลด
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage) หัวใจส าคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการผลิตให้ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อันจะเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกัน 
  ทั้ง ๓ กลไกขับเคลื่อน “ประเทศไทย ๔.๐  ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมั่งคั่งอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน เพ่ือให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ซึ่งถือเป็นเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจจากการ
พ่ึงพาการลงทุนต่างประเทศ มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองน้อยมากโดยมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาคน 
สร้างการวิจัยและพัฒนา โครงสร้างเศรษฐกิจ ให้ไทยสามารถอยู่ได้ในศตวรรษที่ ๒๑  ซึ่งรัฐบาลต้องกล้าพอที่จะถอด
กับดักจากการดึงเงินลงทุนต่างประเทศ เอาเทคโนโลยีของต่างชาติมา และต้องยืนอยู่บนขาตัวเองในระดับหนึ่ง 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐  โดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย ์กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุ่ม
ดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝัง
ตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา 
เครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง 
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู่  ๒ ด้าน คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความ
หลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่ม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 
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๑ . ก ลุ่ ม อ าห า ร   เก ษ ต ร  แล ะ เท ค โน โล ยี ชี ว ภ าพ  (Food, Agriculture & Bio-Tech) อ าท ิ
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 

๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ 
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 

๓ . กลุ่ม เครื่องมือ อุปกรณ์ อัจฉริยะ หุ่นยนต์  และระบบเครื่องกลที่ ใช้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาท ิเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 

๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยี
การเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ต
เพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 

๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 
Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยี
การท่องเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุป กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” มี 3 ประเด็นที่
ส าคัญ 
 1. เป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคงและ
ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม 
 2. เป็น “Reform in Action” ที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการ
พัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆกัน 
 3. เป็นการผนึกก าลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” โดยเป็นประชารัฐที่ผนึกก าลังกับ
เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรระดับโลก ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของการ 
“รู้จักเติม รู้จักพอ รู้จักปัน” 
 

๑.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 

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

๑.๑ ที่ตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘◦๒๗' เหนือ และลองติ
จูด ๑๐๐◦๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ตั้งอยู่ในต าแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง โดยมีอาณาเขต
ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านตะวันออกและด้านเหนือ มีแม่น้าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน 
และด้านใต ้ติดต่อราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก กั้นพรมแดน  

๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ
สูง มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล้ายกระทะ แบ่งเป็น ๒ เขตใหญ่ ได้แก่ บริเวณแอ่งที่ราบโคราช 
อยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ามูลและชี ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแอ่งสกลนคร อยู่ทาง ตอน
เหนือของภาค ตั้งแต่แนวเขาภูพานไปจนถึงแม่น้าโขง เทือกเขาที่แบ่งระหว่างแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร ได้แก่ 
เทือกเขาภูพาน  

๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศร้อนชื้นสลับกับแล้ง แบ่งเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-
พฤษภาคม อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมาก จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน ช่วงเดือนพฤษภาคม-
ตุลาคม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทาให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง แต่มีแนวเทือกเขาดงพญาเย็น
และสันกาแพง กั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้พ้ืนที่แอ่งโคราช ซึ่งเป็นเขตเงาฝนจึงมีสภาพแห้งแล้ง
กว่าแอ่งสกลนคร จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุด คือ นครพนม ฝนตกน้อยที่สุด คือ นครราชสีมา ฤดูหนาว ช่วงเดือน 
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พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จังหวัด
ที่มีอุณหภูมิต่ าสุด คือ จังหวัดเลย  

๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี ๒๕๕9 มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ จ าแนกเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ 
๑๕.๖๖ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๔.๙ พ้ืนที่ทาการเกษตร ๖๓.๘7 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๖๐.๕ และพ้ืนที่ใช้ประโยชน์
อ่ืนๆ 26.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๔.7 ของพ้ืนที่ภาค  

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  
๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้า ทาให้ขาดแคลนน้า และขาดธาตุอาหาร ใต้ดินมีเกลือ

หิน ทาให้ดินเค็ม จึงมีข้อจากัดต่อการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร  
๑.๕.๒ แหล่งน้ า มีลุ่มน้าขนาดใหญ่ ๓ ลุ่มได้แก่ แม่น้าชี มีความยาวประมาณ ๗๖๕ กิโลเมตร 

ยาวที่สุดในประเทศไทย มีต้นน้าที่ทิวเขาเพชรบูรณ์ และไหลไปรวมกับแม่น้ามูลที่จังหวัดอุบลราชธานี แม่น้ามูล มี
ความยาวประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร ต้นน้าอยู่ที่เทือกเขาสันกาแพงแล้วไหลลงสู่แม่น้าโขงที่จังหวัดอุบลราชธานี 
นอกจากนี้ยังมีลาน้าสาขาย่อย ได้แก่ ลาปาว ลาน้าอูน ลาน้าสงคราม ลาเสียว ลาน้าเลย ลาน้าพอง และลาตะคอง 
รวมทั้งแหล่งน้าธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่กระจายอยู่ในพ้ืนที่ เช่น หนองหาร (สกลนคร) และ บึงละหาน (ชัยภูมิ) 
นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้าบาดาล มีปริมาณน้าในเกณฑ์เฉลี่ย ๕-๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ความลึกของบ่อ
ประมาณ ๓๐ เมตร คุณภาพของน้าบาดาลมีตั้งแต่เค็มจัด กร่อย และจืด เนื่องจากพ้ืนที่ในแอ่งโคราชและแอ่ง
สกลนครจะรองรับด้วยหินเกลือ หากเจาะน้าบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบน้าเค็ม  

๑.๕.๓ ป่าไม้ ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม้ จานวน ๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็น
ร้อยละ ๑๔.9 ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ซึ่งยังต ากว่าค่าเป้าหมาย ในการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศท่ีจะต้องมีพ้ืนที่ป่าไม้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น ป่าเบญจพรรณ  

๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค  
๒.๑ โครงข่ายถนน เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 

สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้  
๒.๑.๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)  
๒.๑.๒ เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  
๒.๑.๓ เส้นทางใหม่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ๒  

๒.๒ รถไฟ  
๒.๓ สนามบิน  
๒.๔ ด่านชายแดน  
๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างด าเนินการในภาค ได้แก ่รถไฟ

ความเร็วสูง (ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู่ (ช่วงชมุทางถนนจิระ-ขอนแก่น 
ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ช่วงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ (ช่วงบางปะอิน-
นครราชสีมา ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก)  

๒.๖ บริการสาธารณูปโภค  
๒.๖.๑ ไฟฟ้า  
๒.๖.๒ ประปา  

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้ 
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ  
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา  
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  

๔. ประชากรและสังคม 
๔.๑ ประชากร  
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จ านวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศ ปี ๒๕60 มีจานวนประชากร ๒๑.๙8 ล้านคน 
หรือร้อยละ ๓๓.2 ของประเทศ เพ่ิมขึ้นจาก ๒๑.69 ล้านคน ในปี ๒๕๕5 และมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากร
ในช่วงปี ๒๕๕5-๒๕๕0 โดยเฉลี่ยร้อยละ ๐.๓1 ต่ ากว่าประเทศที่มีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ยร้อยละ ๐.54 โดยจังหวัด
นครราชสีมา มีประชากรมากที่สุด ๒.58 ล้านคน รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี มีประชากร 1.81 ล้านคน 
และจังหวัดขอนแก่น มีประชากร ๑.76 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐ ๘.๕ และ ๘.๒ ของประชากรภาค ตามลา
ดับ  

๔.๒ แรงงาน  
แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะมีสัดส่วนน้อยมาก ในปี 

๒๕60 มีกาลังแรงงาน 9.63 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ 50.77 ของกาลังแรงงาน ของภาค จาน
วนแรงงานที่มีความรู้ระดับประถมลดลง จากร้อยละ 57.8 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ 56.48 ในปี ๒๕60 มี
ความรู้ระดับมัธยมต้น เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 16.02 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๗.9 ในปี ๒๕60 ระดับมัธยมปลาย 
เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 11.87 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๑.96 ในปี ๒๕60 แรงงานระดับอาชีวะเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย
จากร้อยละ ๒.07 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๒.09 ในปี ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษา เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 7.05 ในปี 
๒๕๕5 เป็นร้อยละ 9.56 ในปี ๒๕60 

๔.๓ การศึกษา  
สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี ๕๓ แห่ง ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด แยก

เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แห่ง เอกชน ๑๐ แห่ง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๗ แห่ง ในจานวนนี้เป็นสถาบันวิจัย 
๑๒ แห่ง ซึ่งมากท่ีสุดในประเทศ  

๔.๔ สาธารณสุข  
มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่ วถึงทุกพื้นที่  ในปี  2560 มีจานวน

โรงพยาบาลรัฐบาล 323 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 23 แห่ง 
โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 9 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จานวน ๓,๔๗7 แห่ง  

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ  
๕.๑ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ทรัพยากรป่าไม้มีแนวโน้มลดลง ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม้ จานวน 

๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพื้นที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ในช่วงปี 
2556-2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ของภาคลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.24 เนื่องจาก การบุกรุกพ้ืนที่
ป่าไม้เพ่ือการเกษตรที่เพ่ิมมากข้ึน โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพื้นที่จังหวัดมากท่ีสุดได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร 
รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี  

๕.๒ สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ  
การเกิดไฟป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงปี ๒๕๕6-๒๕60 มีจานวนการเกิดไฟป่าเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อย

ละ 8.8 โดยปี ๒๕60 เกิดไฟไหม้ป่า จ านวน 878 ครั้ง พ้ืนที่ถูกไฟไหม้ 9,687 ไร่ ลดลงจาก ปี ๒๕๕6 ที่มีจาน
วน 1,574 ครั้ง และจานวนพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้ 19,622 ไร่ ซึ่งเป็นปีที่เกิดไฟไหม้ป่ามากท่ีสุด โดยในระหว่างปี 
๒๕๕6-๒๕60 เกิดไฟไหม้ป่าเฉลี่ย ๑,268.8 ครั้งต่อปี คิดเป็นพ้ืนที่ที่ถูกไฟไหม้เฉลี่ย ๑๘,๗๔๑.๒ ไร่ต่อปี  

๖. สภาวะแวดล้อม  
๖.๑ จุดแข็ง  
๖.๒ จุดอ่อน  
๖.๓ โอกาส  
๖.๔ ภัยคุกคาม  

๗. ปัญหาและประเด็นท้าทาย 
๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้า ดินคุณภาพต่ า ประสบอุทกภัย
และ ภัยแล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อม ด้าน
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่ความ 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จาเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้  เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตได้
อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนาความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาช่วย
ขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ  รวมทั้งการใช้
ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม  อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงที่กาลังมีการ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ ให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอ
ต่อการลดความเหลื่อมล้ากับพ้ืนที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว  

๘.๑ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุ
ภูมิภาค ลุ่มแม่น้ าโขง”  

๘.๒ วัตถุประสงค์  
๘.๒.๑ เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด้านน้าและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การดารงชีพ 

และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
๘.๒.๒ เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง 

พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้  
๘.๒.๓ เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้  เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  
๘.๒.๔ เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
๘.๒.๕ เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง  

และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
๘.๓ เป้าหมาย  
๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมขึ้น  
๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือลดลง  
๘.๔ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  

 

ตัวช้ีวัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 
อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

892,676  
ล้านบาท  
(ปี 2559)  

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย  
ร้อยละ 3.5ต่อ
ปี  

สัมประสิทธิ์ความไม่
เสมอภาค (Gini 
Coefficient)ในการ
กระจายรายได้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

0.446  
(ปี 2560) 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ ากว่า  
0.446 
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  8.5 ยุทธศาสตร์ 
8.5.1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

อย่างยั่งยืน  
8.5.2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลด

ความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
 
8.5.3 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
8.5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  

  8.5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่ เชื่อมโยงพ้ืนที่
เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ใหม่ๆ ของภาค  

8.5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพ่ือนบ้าน
ในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

 

ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 
๑. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวล าภู   

และเลย)  เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตร การ
ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  ๒. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร 
เน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
การเกษตร ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  ๓. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม 
และร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของ
ภาค การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการรองรับ 
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  ๔. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  
สุรินทร์  มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
(Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม และพัฒนา
เส้นทาง 
  ๕. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  ยโสธร 
และอ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า  
การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากข้ึน 

  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้แจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค ด้านวิชาการ (อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการ) ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25กรกฎาคม 2561 
โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบนโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่ม
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จังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา) เห็นชอบแนวทางการ
กาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติที่ประชุม 
อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 และเห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการ
จัดสรรงบพัฒนากลุ่มจังหวัด ซึ่งแบ่งงบประมาณเป็น 2 ส่วนส่วนที่ 1 งบประมาณเพ่ือการพัฒนาตามศักยภาพ
ความต้องการของพ้ืนที่ หรือประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัดส่วนที่ 2 งบประมาณเพ่ือการพัฒนาในลักษณะ Cluster 
หรือสนองนโยบายส าคัญของรัฐบาลเชิงพ้ืนที่ 

๒.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

เทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค  ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เพ่ือพัฒนาเกษตร
อุตสาหกรรม พลังงานทดแทน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ อารยธรรมและไหม โดยมีรายละเอียดดังนี้  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ ) ระยะ 5 ปี 
พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) รอบปี พ.ศ.2563 

วิสัยทัศน์ “อุตสาหกรรมแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เพ่ิมมูลค่า การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การค้าชายแดน 
ได ้มาตรฐานสากล”  

พันธกิจ  
1. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรด้วยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์  
2. พัฒนาสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบ

บูรณาการและ ส่งเสริมการตลาด เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ  
3. สนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการ ในด้านการ

พัฒนาระบบ สารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจการค้าสู่สากล 
เป้าประสงค์รวม  

1. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพ่ือเพ่ิม
มูลค่า  

2. พัฒนาการท่องเที่ยวโดยยกระดับและคุณค่า เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน  
3. พัฒนาวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดน  

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย  
๑. เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์ เป้าหมาย 4 ปี ร้อยละ 10  
๒. มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนทุกปี เป้าหมาย 4 ปี ร้อยละ 23  
๓. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดน เป้าหมาย ร้อยละ 3.5 ต่อปี  

ล าดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม

จังหวัด ไว้ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ตามล าดับความส าคัญ ดังนี้  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมพูนมูลค่าข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์และประมงด้วย

อุตสาหกรรม เกษตรแปรรูปและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การขยายฐานตลาดท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ เพ่ือเชื่อมโยงธุรกิจ

การค้าการลงทุนสู่ สากล 
ประเด็นการพัฒนา 

  ๑. การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว 
  ๒. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 
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  ๓. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  ๔. การเสริมสร้างความมั่นคง 

โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 

  ๑. โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
  ๒. โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
  ๓. โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
  ๔. โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
  ๕. โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
  ๖. โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
  ๗. โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 
 ๓. แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี   

วิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่ ทันสมัย ประตูสู่การค้า การลงทุน ท่องเที่ยวหลายมิติ เกษตรสู่สากล” 
พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคให้มีความทันสมัย รองรับการ

ขยายตัวจากส่วนกลาง และการใช้ชีวิตของประชาชนในจังหวัดให้มีความมั่นคง ปลอดภัย 
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยพัฒนาการศึกษา และ

สาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดเป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้าและการลงทุนในภูมิภาค 
4. พัฒนาการท่องเที่ยวบนฐานอัตลักษณ์ของชุมชนและยกระดับคุณภาพของบุคลากรทางการ

ท่องเที่ยว 
5. ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เพ่ือสร้าง

รายได้และมูลค่าเพ่ิม 
เป้าประสงค์รวม 
1. จังหวัดอุบลราชธานี มีโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคท่ีมีคุณภาพและเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 
2. ประชาชนทุกช่วงวัย ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 

ปลอดภัย ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
3. การขยายตัวด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ของจังหวัดอุบลราชธานีในทุกภาคส่วนมีการ

เติบโตอย่างต่อเนื่องและกระจายสู่ประชาชนทุกระดับรวมทั้งการเพิ่มปริมาณการส่งออกผลผลิตทางการ
เกษตร 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปี เป้าหมาย 4 ปี ร้อยละ 6 
2. ร้อยละของรายได้ต่อหัวของประชากร (Per  Capita : GPP) ในพ้ืนเพิ่มข้ึน เป้าหมาย 4 ปี 

ร้อยละ 10 
3. ร้อยละของผลคะแนนการสอบในแต่ละระดับชั้น เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ิมข้ึน ร้อย

ละ 1 เป้าหมาย 4 ปี ร้อยละ 54 
4. สถิติอา๙ญากรรมลดลงร้อยละ 25 ต่อปี 
ล าดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 
จังหวัดอุบลราชธานี ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การกลุ่มจังหวัด ไว้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์การ

ตามล าดับความส าคัญ ดังนี้ 
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1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย  และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 

  ๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล 
  ๕. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน 

ประเด็นการพัฒนา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  ๑. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  ๒. การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
  ๓. การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
  ๔. การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล 
  ๕. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน 
 

  ๑.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ๓. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๔. การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
  ๕. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๖. บริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  7. บริหารทรัพยากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

๒.  ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลนาเรือง 

 

๒.๑  วิสัยทัศน์   
“มีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพ้ืนฐาน บริหารตามหลักธรรมมาภิบาล โครงสร้างพ้ืนฐานครบครัน 

สภาพแวดล้อมดีน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี”  

 

๒.๒  ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
1.3  แผนงานการเกษตร  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

    2.2 แผนงานงบกลาง 
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1  แผนงานการศึกษา 

    3.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

4.1 แผนงานสาธารณสุข 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
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5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
6.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
6.2  แผนงานการเกษตร  

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากร และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

๒.๓  เป้าประสงค ์
  1. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธรณูปการที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
  2. ประชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพเสริม มีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตัวเองได้และมี

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
  3. ประชาชน เยาวชน นักเรียนได้รับการศึกษาและนันทนาการอย่างทั่วถึง รวมทั้งได้

ร่วมอนุรักษ์ประเพณี บ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
  4. ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและชุมชนปลอดภัยจากโรคติดต่อ 
  5. จัดระเบียบชุมชนสังคมการรักษาความสงบเรียบร้อยของราษฎรในชุมชนส่งเสริม

ความเข้มแข็งของหมู่บ้าน รวมทั้งการสร้างสังคมที่น่าอยู่ 
  6. ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่  เพ่ิมพ้ืนที่ป่าชุมชน และก าจัดขยะมูลฝอย 
  7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและร่วมกันตรวจสอบความโปร่งใส 

 

๒.๔  ตัวชี้วัด 
    ๑. ประชาชนในต าบลนาเรืองมีแหล่งน้ าในการอุปโภค-บริโภคเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ  ๕ 
    ๒. ในต าบลนาเรืองมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐  
    ๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ  ๑๐  
    ๔. ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
    5. หมู่บ้านมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ ๕  และพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 
    6. การบริการจัดการของต าบลนาเรืองมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  
๖๐  

 

   ๒.๕  ค่าเป้าหมาย 
๑. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 

 ๒. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี และฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆ 
๓. ส่งเสริม/จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมต าบลนาเรือง 
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่ออย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี และอบรมเพ่ิมศักยภาพ อสม.

   5. รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และอบรมพัฒนาศักยภาพ อ.
พ.ป.ร. ปีละ 1 ครั้ง  

5. ส่งเสริมการปลูกป่า และรณรงค์ท าความสะอาดชุมชน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
6. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีส่วนร่วม

จากทุกภาคส่วน 
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2.๖  กลยุทธ ์
๑. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน และท่ัวถึง 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับ

ความจ าเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
๒. ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ และส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมแก่

ประชาชน 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มี

คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล  
4. พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีต าบล  

โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
5. ส่งเสริมหมู่บ้านให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและ

ชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน 
และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   

6. ส่งเสริมป้องกันและระงับโรคติดต่อ ส่งเสริมสนับสนุนสุขภาพชุมชนและสาธารณสุข
มูลฐาน 

7. การด าเนินโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และ
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

8. ส่งเสริม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
ความสวบเรียบร้อย 

9. ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความ
พร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้าน
และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

10. พัฒนาฟ้ืนฟู ดูแลรักษาและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง
และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของต าบล 
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

11. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุก
ภาคส่วน 

 

๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑. การพัฒนาหมู่บ้านให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่

จ าเป็น  
๒. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของหมู่บ้านในการพ่ึงตนเอง 
๓. การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๔. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม 

 

 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
ชาต ิ20 ป ี

1. ความมั่นคง 
 

2. การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

3. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
คน 

4. การสร้างโอกาส
ความเสมอภาค 
และเท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

5. การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อปท.ในเขต
จังหวัด
อุบลราชธานี 

1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

5. การจดัการ
ทรพัยากร
ธรรม 
ชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

4. การวางแผน
การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชย 
กรรม และการ
ท่องเท่ียว 

3. การจดั
ระเบียบชุมชน
สังคมและการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

2. การ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

1. การ
เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย์
ของ
ประเทศ 

2. การ
เสริมสร้าง
ความเป็น
ธรรมและ
และลด
ความ
เหลื่อมล้ า
ในสังคม 
 

4. การ
เติบโตที่
เป็นมิตร
กับ
สิ่งแวดล้
อมเพื่อ
การ
พัฒนาที่
ยั่งยืน 

5. การ
เสริมสร้าง
ความ
มั่นคง
แห่งชาติ
เพื่อการ
พัฒนา
ประเทศสู่
ความม่ังคั่ง
และยั่งยืน 
 

6. การ
บริหาร
จัดการใน
ภาครัฐ 
การ
ป้องกัน
การ
ทุจริต
ประพฤติ
มิชอบ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
เทศบาลต าบล
นาเรือง 

1. การพัฒนา
เมืองน่าอยู่
ทันสมัยและ
เสริมสร้าง
คณุภาพชวีิตของ
ประชาชน 

6. การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

7.การ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
และ
ระบบโลจิ
สติกส์ 

6. การบริหาร
จัดการ
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

7. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  

1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

2. การพัฒนา
ด้านสังคมและ
คณุภาพชวีิต 

3. การพัฒนา
ด้านการศกึษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4. การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 

5. การพัฒนา
ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

6. การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7. การพัฒนา
ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
และป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 

สอดคล้อง ย. 1
อปท.ในเขต
จังหวัด 

 

สอดคล้อง ย. 2
อปท.ในเขต
จังหวัด 

 

สอดคล้อง ย. 6
อปท.ในเขต
จังหวัด 

 

สอดคล้อง ย. 2
อปท.ในเขต
จังหวัด 

 

สอดคล้อง ย.3 
อปท.ในเขต
จังหวัด 

 

สอดคล้อง ย. 5
อปท.ในเขต
จังหวัด 

 

สอดคล้อง ย. 7
อปท.ในเขต
จังหวัด 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

3. การ
เสริมสร้าง
ความ
เข้มแข็ง
ทาง
เศรษฐกิจ
และ
แข่งขันได้
อย่างยั่งยืน
ในสังคม 
 

8. การ
พัฒนา
วิทยาศาส
ตร์
เทคโนโลยี 
วิจัยและ
นวัตกรรม 

9.การ
พัฒนา
ภาค
การเมือง
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

10. 
ความ
ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ
เพื่อการ
พัฒนา 

THAILAND 4.0 ยั่งยืน มั่งค่ัง มั่นคง 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

1. การเพิ่มพูนมูลค่าขา้วหอมมะลิ 
พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์และประมง
ด้วยอุตสาหกรรม เกษตรแปรรูปและ
มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย ์

2. การขยายฐานตลาดท่องเที่ยว
เชิงคุณภาพ 

3. สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพ
ผู้ประกอบการ เพื่อเช่ือมโยงธุรกจิ
การค้าการลงทุนสู ่สากล 

 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

2. การส่งเสริม
การค้าและการ
ลงทุน 

3. การส่งเสริม
และพัฒนาการ
ท่องเทีย่วเชิง
คณุภาพ 

4. การยกระดบั
การผลติและแปร
รูปสนิค้าเกษตรสู่
สากล 

5. การสร้าง
ความม่ันคง
และความ
ปลอดภยัของ
ประชาชน 
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ความเชื่อมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม (ต่อ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

แผนงาน 
1. แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 
2. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 
3. แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน 
1. แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 
2. แผนงานงบ
กลาง 
3. แผนงาน
สังคม
สงเคราะห ์
 

แผนงาน 
1. แผนงาน
การศกึษา 
2. แผนงาน
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ 
 

แผนงาน 
1. แผนงาน
สาธารณสขุ 
 

แผนงาน 
1. แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 
2. แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน 
 

แผนงาน แผนงาน 
1.แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 
2. แผนงาน
การเกษตร 
 

แผนงาน 
1. แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
2. แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 
 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
เทศบาลต าบล
นาเรือง 

1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

2. การพัฒนา
ด้านสังคมและ
คณุภาพชวีิต 

3. การพัฒนา
ด้านการศกึษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4. การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 

5. การพัฒนา
ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

6. การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7. การพัฒนา
ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
และป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 



~ ๓๔ ~ 
 

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาท้องถิ่นประกอบกับการพัฒนาในปีที่ผ่านๆ มา  ด้วยเทคนิค SWOT  
Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค) ดังนี้ 

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

ปัญหา ความต้องการ จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/ข้อจ ากัด 

1. การคมนาคมในหมู่บ้าน
ยังไม่สะดวก บางแห่งเป็น
ถนนดิน ถนนบางสายช ารุด 
2. ไฟฟ้าแสงสว่างยังไม่
ทั่วถึง 
3. ขาดแคลนน้ าเพ่ื อการ
อุปโภค-บริโภค 
4. แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
ไม่เพียงพอและครอบคลุม
พ้ืนที่การเกษตร 
5. แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
ตื้นเขิน 
6. ขาดแคลนแหล่งกักเก็บ
น้ า / ท ด น้ า เ ข้ า พ้ื น ที่
การเกษตร 
7. ระบบประปาหมู่บ้านยัง
ไม่ทั่วถึง ไม่เพียงพอและไม่
ถูกสุขลักษณะ 

1. เส้นทางคมนาคมทุก
สายภายในหมู่บ้านต้อง
เ ป็ น เ ส้ น ท า ง ที่ ไ ด้
มาตรฐาน 
2. ขยายเขตไฟฟ้าให้
ครอบคลุม 
3. ขยายเขตไฟฟ้าแสง
สว่างให้ครอบคลุมทุก
หมู่บ้าน 
4. ขยายเขตประปา
หมู่บ้านให้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 
5. ให้มีน้ าเพ่ือ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
ตลอดทั้งปี และ
ครอบคลุมพ้ืนที่เกษตร 
6. ขุดลอกแหล่งน้ าที่มี
อยู่เดิมให้สามารถเก็บน้ า
ได้อย่างเพียงพอก่อสร้าง
ฝายกั้นน้ า/แหล่งก้ันน้ า 
7. การให้ความรู้เกี่ยวกับ
การบริหารน้ าประปา 
การจัดท าระบบประปา
หมู่บ้านสะอาด 
 

1. ประชาชนประกอบ
อาชีพการเกษตรเป็นส่วน
ใหญ่  จึงเส้นทางขนถ่าย
สินค้าเกษตร 
2. หมู่บ้านส่วนใหญ่มีถนน
เพ่ือการสัญจรไปมาอย่าง
สะดวก  
3. มีการประสานเชื่อมโยง
งบประมาณจากภายนอก 
4. มีอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่
และอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก
หลายแห่ง 
5. มีแหล่งน้ าธรรมชาติ/
แหล่งน้ าที่สร้างขึ้นหลาย
แห่งในต าบล 
6. บางหมู่บ้านมีแหล่งน้ า
ขนาดใหญ่เพ่ือการจัดท า
ระบบประปาหมู่บา้น 
 

1. เส้ น ท า งค ม น าค ม  – 
ขนส่ ง ยั งไม่ ได้มาตรฐาน  
ถนนบางสายช ารุด  เมื่อถึง
ฤดู ฝนน้ าจะท่ วมขั งถนน 
เป็นหลุมเป็นบ่อ 
2. ครัวเรือนในหมู่บ้าน
ตั้งอยู่ห่างไกลกัน/สร้างบ้าน
ใหม่ท าให้การขยายเขต
ไฟฟ้าไม่ถึง 
3. งบประมาณไม่เพียงพอ 
4. เกษตรกรไม่สามารถเก็บ
กักน้ าและทดน้ าเข้าแปลง
เกษตรได้อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 
5. เกษตรกรประสบปัญหา
ภัยธรรมชาติ 
6.ขาดแคลนงบประมาณใน
การปรับปรุงแหล่งน้ า 

 

 

 

 



~ ๓๕ ~ 
 
ด้านเศรษฐกิจ  

 

ปัญหา ความต้องการ จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/ข้อจ ากัด 
1. ขาดแคลนเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ 
2. ราคาผลผลิตตกต่ าหนี้สิน
ของเกษตรกร 
3. การว่างงาน 
4. ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 
5. การใช้สารเคมีหรือยา  
ป ราบ ศั ต รู พื ช ใน การท า
การเกษตรเป็นเหตุ ให้ดิน
เสื่ อมสภาพและสารเคมี
ตกค้าง 
 
 

1. แหล่งเงินทุนดอกเบี้ย
ต่ า 
2. ประกันราคาผลผลิต
ให้เป็นธรรม ลดภาระ
หนี้สิน 
3. ต้องการมีงานท า 
4 การฝึกอบรมและให้
ค ว าม รู้ ก ารป ระก อบ
อาชีพ   
5. พืชผลทางการเกษตร
ปลอดสารพิษ 
6. ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
แทนสารเคมีเพ่ือลด
ต้นทุน 
7. สนับสนุนให้ความรู้
ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ 

1. สภาพพ้ืนที่เหมาะแก่
การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 
2. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนยี
ทางด้านการเกษตร 
3. หมู่บ้านมีแหล่งเงินทุน 
เพ่ือกู้ยืมไปประกอบอาชีพ 
4. พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของ
ต าบลเป็นพื้นที่
เกษตรกรรม 
5. เกษตรกรมีความสนใจ
เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ 
6. มีการสนับสนุนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. ไม่มีแหล่งเงินทุนหรือมีไม่
เพียงพอ 
2. ประชาชนขาดความรู้
ความเข้าใจระบบการท างาน
เป็นกลุ่ม 
3. การด าเนินการของกลุ่ม
อาชีพไม่ต่อเนื่องและจริงจัง 
4. ขาดการส่งเสริมเกี่ยวกับ
การเกษตรอินทรีย์อย่าง
ต่อเนื่อง 
5. ขาดความรู้ความเข้าใจใน
การท าเกษตรอินทรีย์ 
 
 

 

ด้านสังคม 

 

ปัญหา ความต้องการ จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/ข้อจ ากัด 
1. ปัญหายาเสพติดเยาวชน
เสพยาเสพติด 
2. ปัญหาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
3. คนพิการ  คนชรา ผู้ป่วย
โรคเอดส์และเด็กเล็กขาด
การดูแลเอาใจใส่ 
4. ปัญหาการบริการ
ทางด้านสาธารณสุขยังไม่
ทั่วถึง 
5. ปัญหาการดูแลและเลี้ยง
ดูเด็กท่ีถูกวิธี 
6. ปัญหาการขาดความรู้
และผู้น าเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 
7. ปัญหาการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ 

1. หมู่บ้านเข้มแข็งและ
ปลอดยาเสพติด 
2. ให้มีสนามกีฬาและ
อุป กรณ์ กี ฬ าค รบ ทุ ก
หมู่บ้าน 
3. มีสถานที่เพ่ือพักผ่อน
หย่อนหรือออกก าลังกาย 
4. การสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพให้แก่คนชราและผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์  อย่าง
ทั่วถึง 
5. มีหน่วยงานและ
บุคลากรด้านสาธารณสุข
ประจ าต าบลอย่าง
เพียงพอ 
6. การมีส่วนร่วมในการ
ดูแลสุขภาพภายใน
ชุมชน 

1. เยาวชนมีความตื่นตัว
และสนใจในการเล่นกีฬา
แ ล ะ ห มู่ บ้ า น มี ค ว า ม
เข้มแข็งมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและไขปัญหายา
เสพตดิ 
2. อปท.ได้รับการจัดสรร
ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ก า ร
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพตาม
นโยบายรัฐบาล 
3. หมู่บ้านในเขตต าบลมี
สถานที่เพ่ือการพัฒนาเป็น
สนามกีฬาหรือสวน
สุขภาพประจ าหมู่บ้าน 
4.อปท.มีหน้าที่ที่ต้องท า
ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. 
2496 และที่เก้ไขเพ่ิมเติม
ถึ ง  (ฉบั บ ที่  1 4 ) พ .ศ . 

1. ส น า ม กี ฬ า ยั ง ไ ม่ ไ ด้
มาตรฐาน 
2. ครอบครัวส่วนใหญ่ยั ง
เป็นสังคมชนบทและยากจน  
มีรายได้ไม่เพียงพอ 
3. ผู้สูงอายุและผู้ พิการยัง
ได้รับการดูแลไม่ทั่วถึง 
4.หน่วยงานสาธารณสุขและ
บุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของ
ประชาชน และอยู่ห่างไกล
ชุมชน 
5. หมู่บ้านในเขตต าบลอยู่
ห่างไกลจากสถานีอนามัย 
ท าให้การเดินทางไม่สะดวก 
6. ประชาชนขาดความรู้ใน
การดูแลสุขภาพเบื้องต้น 
 



~ ๓๖ ~ 
 

ปัญหา ความต้องการ จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/ข้อจ ากัด 
 
 

7. สถานที่ส าหรับออก
ก าลังกายหรือสวน
สุขภาพประจ าต าบล/
หมู่บ้าน 
8. การป้องกันและระงับ
โ ร ค ติ ด ต่ อ ที่ มี
ประสิทธิภาพ 

2562 

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 

ปัญหา ความต้องการ จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/ข้อจ ากัด 
1. คุณภาพน้ า 
2. ดินเสื่อมสภาพ 
3. ป่าไม้เสื่อมโทรม 
4. การทิ้งและก าจัดขยะ 
5. วัชพืชปกคลุมแหล่งน้ า 
6. ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่ เพื่อที่จะสามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้ 

1. การดูแลรักษาความ
สะอาดแหล่งน้ า 
2. การรักษาสภาพดินให้
ความสมดุลทาง
ธรรมชาติ 
3. ป่าไม้เพ่ิมขึ้นทดแทน
ป่าไม้ที่ถูกท าลาย 
4. มีที่ท้ิงขยะและก าจัด
ขยะที่ถูกวิธี 
5. แหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในต าบลที่มี
ชื่อเสียงสามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวมาชมได้ 
 

1. เป็นพื้นที่ชนบท ความ
หนาแน่นของประชากร
น้อย ท าให้
ทรัพยากรธรรมชาติและ
แหล่งน้ าไม่ถูกท าลายมาก
นัก 
2. ประชาชนส่วนใหญ่
ช่วยกันท าลายขยะโดยวิธี
เผา  
5. มีสถานที่ทางธรรมชาติ
ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้ 

1.ประชาชนขาดจิตส านึกใน
การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. ไม่มีระบบก าจัดขยะมูล
ฝอยและระบบบ าบัดน้ าเสีย 
3. งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
4. ขาดความรู้ความเข้าใจใน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
5.ขาดการส่งเสริมปรับปรุง
และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
6. งบประมาณมีไม่เพียงพอ 

 

ด้านการเมืองการบริหาร  
 

ปัญหา ความต้องการ จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/ข้อจ ากัด 
1. การบริหารจัดการ 
1.1 การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของประชาชนยังไม่ทั่วถึง 
1.2 ขาดการความรู้ ความ
เข้าใจในการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการท้องถิ่น
1.3 การจัดสรรงบประมาณ
ในการพัฒนาท้องถิ่นยังไม่
ทั่วถึงและเพียงพอ 

1. รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการอย่าง
ทั่วถึง 
2. ต้องการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ
ท้องถิ่น 
3. การจัดสรร
งบประมาณท่ีเป็นธรรม
และท่ัวถึง 
4. การฝึกอบรมให้
ความรู้ความเข้าใจในการ
มีส่วนร่วมและพัฒนา
ท้องถิ่น 

1. พรบ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 
2. การปฏิรูประบบ
ราชการ 
3. ประชาชนให้ความ
สนใจในการมีส่วนร่วมใน
การบริหารท้องถิ่น 
4. การประชาสัมพันธ์การ
บริการของหน่วยงานของ
รัฐและอปท. 

1. งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
2. การซ้ าซ้อนในการบริหาร
จัดการของหน่วยงานภาครัฐ 
3. ประชาชนขาดความรู้
ความเข้าใจและความสนใจ
การมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ 
4. ขาดการประชาสัมพันธ์ 



~ ๓๗ ~ 
 
 
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

 

ปัญหา ความต้องการ จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/ข้อจ ากัด 
1. การส่งเสริมการศึกษาไม่
ทั่วถึงขาดอุปกรณ์การเรียน
การสอนที่ทันสมัย 
 2. การเผยแผ่ขยายของ
วัฒนธรรมตะวันตกท าให้
เยาวชนลืมประเพณี
วัฒนธรรมแบบไทย 
3. ขาดสถานที่ออกก าลัง
กาย 

1. ป ร ะ ช า ช น ได้ รั บ
การศึ กษ าขั้ น พ้ื นฐาน
อย่ า งทั่ ว ถึ ง  มี โอก าส
ศึกษาเล่ าเรียนจนจบ
การศึกษาอย่างน้อยขั้น
พ้ืนฐาน 
2. ส่งเสริมให้เยาวชนมี
ส่วนร่วมในการสืบสาน
ประ เพณี  วัฒ น ธรรม
ท้องถิ่น 

1. นโยบายเรียนฟรี 12  
ปีของรัฐบาล 
2. สื่อการเรียนการสอน
ทางการศึกษามีมากขึ้น 
3. ได้ รั บ ง บ ป ร ะ ม า ณ
จัดสรรด้านการศึกษาจาก
รัฐบาล 

1. พ้ื น ที่ ข อ ง ห มู่ บ้ า น
ค่อนข้างห่างไกลกันและมี
พ้ืนที่กว้างท าให้การเดินทาง
ไม่สะดวก 
2. ขาดแคลนทุนการศึกษา 
3. ประชาชนยังขาดการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

   ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลนาเรือง ได้ท าการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

 

ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยัง
ไม่พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตต าบล - ประชาชนมีแหล่งน้ า
และมีน้ าประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
และท่ีสาธารณะยังไม่
สามารถด าเนินการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - พ้ืนที่ในเขตต าบล - ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมได้ 

๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจรไป
มาเพ่ิมมากขึ้นและ
เทศบาลไม่สามารถ
ด าเนินการได้เนื่องด้าน
งบประมาณไม่เพียงพอ   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคม
ที่ประชาชนมีความ
ต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 
 

2. ด้านสร้างความ
เข็มแข็งให้ชุมชน 

๑) ประชาชนไม่มีการ
วางแผนในการ
ด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนใน
ต าบล 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ด าเนินงานได้เอง 



~ ๓๘ ~ 
 

ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนใน
ต าบล 

- มีแหล่งเงินทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานที่
จ าหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชย์ - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

๔) ผลผลิตทาง
การเกษตรราคาตกต่ า
ระยะทางในการขนส่ง
ผลผลิตไกลจากแหล่งรับ
ซื้อ  

 - เกษตรกรในพ้ืนที่ - ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น 

๕) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพ
สูงขาดแคลนการจ้างงาน 

 - ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่าครอง
ชีพ มีการจ้างงานมาก
ขึ้น 

3.ด้านการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง 
เด็กนักเรียนไม่ได้รับ
การศึกษาต่อในระดับที่
สูงกว่าขั้นพื้นฐานและ
ขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัว
ยากจน    

- สังคมในหมู่บ้าน - เด็กนักเรียนใน
เขตต าบล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 

๒) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่
ตามล าพัง และรับภาระ
ในการดูแลเด็ก 

 - ผู้สูงอายุและเด็ก
ในเขตต าบล   

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ดี 

 ๓) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

 - ผู้พิการในเขต
ต าบล 

- ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและท่ัวถึง 

๔) เยาวชนและวัยรุ่นติด
เกมส์ บุหรี่ เหล้ายาเสพ
ติด  

 - เยาวชนและ
วัยรุ่นในเขตต าบล 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ดี 

 5) ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่นถูกลืมเลือน
ไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณี
ท้องถิ่น ถูกลืมเลือน
ไปมาก 

- ประชาชนในเขต
ต าบล 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่



~ ๓๙ ~ 
 

ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

เยาวชนและประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพรีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ไม่ถูก
ลืมและคงอยู่สืบไป 

4. ด้านสาธารณสุข
และสังคม 

๑) มีการระบาดของโรค
ไข้เลือดออก โรคระบาด 
โรคติดต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตต าบล ในพ้ืนที่ไมม่ีการ
ระบาดของโรคโรค
ระบาด  โรคติดต่อ 

๒) ประชาชนในพื้นท่ีป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่
เพ่ิมข้ึน เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

 - ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ป่วย 

ไม่มีผู้ป่วยเพิ่มข้ึน 

5. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1) ในเขตต าบลไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรม
การท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขตต าบล - มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขตต าบลและส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยว
เพ่ิมมากข้ึน 

 2) ปัญหาน้ าใช้ในภาค
เกษตรและอุปโภคไม่
เพียงพอ 

- ดินและน้ าใต้ดิน - พ้ืนที่ในบาง
หมู่บ้าน 

- จัดหาแหล่งน้ าจาก
แหล่งอื่น(ขุดบ่)เพ่ิม
มากขึ้น   

3) ปัญหาการใช้สารเคมี
ในภาคเกษตร 

- สารเคมี ดิน แหล่ง
น้ าตามธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

- ในเขตต าบล - การใช้สารเคมีใน
ภาคเกษตรลดลง 
- ดินมีคุณภาพดีขึ้น 
- แหล่งน้ าตาม
ธรรมชาติไม่มีสารเคมี 

4) มีปัญหาเรื่องขยะ - สิ่งแวดล้อม - ในเขตต าบล - ปัญหาขยะสามารถ
ก าจัดขยะเองได้โดยไม่
ส่งผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  

 
 
 


