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 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว 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 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่ อสิ่งแวดล้อม 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 าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสั ยทัศน์“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 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 



 

อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อ
เทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการ
ลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่
สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตใน
ระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้า
ทายส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข 
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคง
มีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ 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
แรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่ เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 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 ทั้งในด้านความม่ันคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการ
เปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและ
เศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

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

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 
๒๕๗๔จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วน
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลาย
มากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ  เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและ
การน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะ
ต่อไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรทีเ่ข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ 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 าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและ



 

ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไป
ปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ทั้งใน
ส่วนของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัย
คุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี 
เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยี
และสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการ
เกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝูาระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมี
ความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการปูองกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อม
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการ
จ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป 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 โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริม
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทัน
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
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความ
สะดวกและส่งเสริมใหป้ระเทศมศีักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น  รวมทั้งให้ความส าคัญของการ
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 โดยยุทธศาสตร์ชาตจิะเปน็เปาูหมายใหญใ่นการขับเคลื่อนประเทศ 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 อันไดแ้ก่ 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 าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชน
มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา 
นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

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

โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ 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)การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ

ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

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) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(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) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

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

ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(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
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น 
โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง  เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพฒันาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (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 เพ่ือกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
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. เปูาหมายรวม  
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  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 

และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 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  

 
๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
       แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 
๑. สภาพทั่วไป  

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

 



 

๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง มี
ความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล้ายกระทะ แบ่งเป็น ๒ เขตใหญ่ ได้แก่ บริเวณแอ่งที่ราบโคราช อยู่
บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ามูลและชี ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแอ่งสกลนคร อยู่ทาง ตอนเหนือ
ของภาค 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 
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จังหวัด
ที่มีอุณหภูมิต่ าสุด คือ จังหวัดเลย  

๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี ๒๕๕9 มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ จ าแนกเป็นพ้ืนที่ปุาไม้ ๑๕.๖๖ 
ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๔.๙ พ้ืนที่ทาการเกษตร ๖๓.๘7 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๖๐.๕ และพ้ืนที่ใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 
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 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ปุาไม้ จานวน ๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๔.9 ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนที่ปุาไม้ทั้งประเทศ ซึ่งยังต ากว่าค่าเปูาหมาย ในการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศท่ีจะต้องมีพ้ืนที่ปุาไม้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น ปุาเบญจพรรณ  
 

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 ่รถไฟความเร็ว
สูง (ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู่ (ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ช่วง
ขอนแก่น-หนองคาย ช่วงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ (ช่วงบางปะอิน-
นครราชสีมา ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก)  

๒.๖ บริการสาธารณูปโภค  
๒.๖.๑ ไฟฟูา  
๒.๖.๒ ประปา  

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้ 
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ  
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา  
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  

๔. ประชากรและสังคม 
๔.๑ ประชากร  
จ านวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศ ปี ๒๕60 มีจานวนประชากร ๒๑.๙8 ล้านคน หรือร้อย

ละ ๓๓.2 ของประเทศ เพ่ิมขึ้นจาก ๒๑.69 ล้านคน ในปี ๒๕๕5 และมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากรในช่วงปี 
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 
ตามล าดับ  
๔.๒ แรงงาน  

แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะมีสัดส่วนน้อยมาก ในปี ๒๕60 มี
กาลังแรงงาน 9.63 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ 50.77 ของกาลังแรงงาน ของภาค จานวน
แรงงานที่มีความรู้ระดับประถมลดลง จากร้อยละ 57.8 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ 56.48 ในปี ๒๕60 มีความรู้
ระดับมัธยมต้น เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 16.02 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๗.9 ในปี ๒๕60 ระดับมัธยมปลาย เพ่ิมขึ้น
จากร้อยละ 11.87 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๑.96 ในปี ๒๕60 แรงงานระดับอาชีวะเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากร้อย
ละ 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 แยกเป็น
มหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แห่ง เอกชน ๑๐ แห่ง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๗ แห่ง ในจานวนนี้เป็นสถาบันวิจัย 
๑๒ แห่ง ซึ่งมากท่ีสุดในประเทศ  
๔.๔ สาธารณสุข  

มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ ในปี 2560 มีจานวนโรงพยาบาลรัฐบาล 
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 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ปุาไม้ จานวน ๑๕.๖6 
ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนที่ปุาไม้ทั้งประเทศ ในช่วงปี 2556-2560 
มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ปุาไม้ของภาคลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.24 เนื่องจาก การบุกรุกพ้ืนที่ปุาไม้เพ่ือ
การเกษตรที่เพ่ิมมากข้ึน โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปุาไม้ต่อพื้นที่จังหวัดมากที่สุดได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือ 
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี  

๕.๒ สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ  

การเกิดไฟป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงปี ๒๕๕6-๒๕60 มีจานวนการเกิดไฟปุาเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 8.8 
โดยปี ๒๕60 เกิดไฟไหม้ปุา จ านวน 878 ครั้ง พ้ืนที่ถูกไฟไหม้ 9,687 ไร่ ลดลงจาก ปี ๒๕๕6 ที่มีจานวน 
1,574 ครั้ง และจานวนพื้นที่ปุาถูกไฟไหม้ 19,622 ไร่ ซึ่งเป็นปีที่เกิดไฟไหม้ปุามากท่ีสุด โดยในระหว่างปี ๒๕๕
6-๒๕60 เกิดไฟไหม้ปุาเฉลี่ย 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  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้า ดินคุณภาพต่ า ประสบอุทกภัยและ ภัย
แล้งซ้ 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 “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่ม
แม่น้ าโขง”  

๘.๒ วัตถุประสงค์  
๘.๒.๑ เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้าและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การดารงชีพ  

และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
๘.๒.๒ เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอาย ุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง  

พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้  

 



 

๘.๒.๓ เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  

๘.๒.๔ เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ  

และภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

๘.๒.๕ เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง  
และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
๘.๓ เป้าหมาย  

๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมขึ้น  

๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคตะวันออก เฉียง
เหนือลดลง  

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 

 
8.5.1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่าง

ยั่งยืน  
8.5.2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความ

เหลื่อมล้ าทางสังคม  
8.5.3 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
8.5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  

 8.5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจ
หลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ 
ของภาค  

8.5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านใน
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

 



 

  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา 
ชัยภูม ิบุรีรัมย์ สุรินทร)์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบบัทบทวน) รอบปี พ.ศ.2563 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝุาย
เลขานุการ คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้แจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณา
การนโยบายพัฒนาภาค ด้านวิชาการ (อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการ) ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25
กรกฎาคม 2561 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบนโยบายหลักเกณฑ์ 
และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา) 
เห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ตามมติที่ประชุม อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 และเห็นชอบแนว
ทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบพัฒนากลุ่มจังหวัด ซึ่งแบ่งงบประมาณเป็น 2 ส่วนส่วนที่ 1 งบประมาณเพ่ือ
การพัฒนาตามศักยภาพความต้องการของพ้ืนที่ หรือประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัดส่วนที่ 2 งบประมาณเพ่ือการ
พัฒนาในลักษณะ Cluster หรือสนองนโยบายส าคัญของรัฐบาลเชิงพ้ืนที่ 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จึงได้ดาเนินการทบทวนแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2561 โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทิศ
ทางการพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม แผนแม่บทจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และ
มุ่งเน้นการทางานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา) 
เพ่ือร่วมกันก าหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะ
เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่มจังหวัด ให้
เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และนาไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้าง
รายได้ให้กลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 
2565)  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ 
บูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 
2560 โดยสรุปประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 
1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม 

เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มีชื่อเสียง 
4) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

เป้าหมายการพัฒนา 
ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม และสังคม

เป็นสุข 
   ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม
และแปรรูป 



 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว และ
ผลิตภัณฑ์ไหม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัด  มีรายละเอียดดังนี้  

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
 ๑.  เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม  การเกษตร  การท่องเที่ยว  Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
 ๒.  เป็นศูนย์กลางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๓.  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๔.  เป็นศูนย์กลางในการปูองกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความมั่นคง เพ่ือปูองกันสถาบันหลักของชาติ 
 ๕.  เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
 
วิสัยทัศน์  จังหวัดนครราชสีมา  ระยะ  ๔  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
 
 
 
เป้าประสงค์รวม 
 ๑.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
 ๒.  เพ่ือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ๓.  เพ่ือเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม 
 ๔.  เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และปูองกันสถาบันหลักของชาติ 
 ๕.  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ๑.  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
 ๒.  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ๓.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
 ๔.  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ  เพ่ือปูองกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 ๕.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“โคราชเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่วัตกรรมใหม่  เกษตร  อุตสาหกรรม  ปลอดภัย” 



 

   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตัวช้ีวัด  และกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการ
แข่งขันเศรษฐกิจ 

๑.  เพ่ือขยายอัตราการ
เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

๑. อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของรายได้
เฉลี่ยของครัวเรือนใน
จังหวัด (%) 
๒. อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. จ านวนครัวเรือนที่
ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
ในพ้ืนที่(ครัวเรือน) 

๑. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิม
รายได้ลดรายจ่าย ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
๒. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้า 
และบริการภาคการเกษตรต้นทาง 
กลางทางและปลายทาง 
๓. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้า
และบริการภาคนอกการเกษตรต้น
ทาง กลางทางและปลายทาง 
๔. สนับสนุนการผลิตและสร้าง
ผลงานวัตกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหารปลอดภัย 
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัด 
๕. ส่งเสริมการน าวัตกรรมการ
เกษตร อุตสาหกรรมและอาหาร
ปลอดภัย (Food Valley) มาเพ่ิม
ศักยภาพในการผลิต 
๖. สนับสนุนการสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยงและกีฬา 
๗. สนับสนุนการสร้างอาชีพใน
ครัวเรือนในชุมชนต่างๆ โดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. เพ่ือสร้าง
เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 

๔. อัตราการว่างงาน 
(%) 
๕. อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อ
รายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน(เท่า) 
๖. อัตราส่วนการออม
เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน (%) 

๘.สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือ
ให้กับผู้ว่างงาน 
๙. ส่งเสริมความเป็นอยู่ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๑๐. ส่งเสริมการออมของครัวเรือน 

 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

 ๓. เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

๗. ผลิตภาพแรงงาน 
(บาท/คน) 
 
 
๘. จ านวนผู้ประกอบการ
ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน (ราย) 
 

๑๑. เพ่ิมทักษะความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญของแรงงาน เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าผลผลิตของสินค้าและ
บริการ 
๑๒.สนับสนุนการพัฒนา
ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneurship 
Development) และ
ผู้ประกอบการใหม่ทางธุรกิจ
เทคโนโลยี (Tech Startup)ของ
จังหวัด 
๑๓. ส่งเสริมการให้ความรู้ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ 
กับหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและ
เอกชน 
๑๔. เพ่ิมทักษะความสามารถและ
ความเชียวชาญของแรงงานด้าน
การท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า
และบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ยกระดับสังคม ให้
เป็นเมืองหน้าอยู่ 

๑. เพ่ือลดความยากจน
และความเลื่อมล้ า 

๑. ร้อยละของประชากร
ที่อยู่ใต้เส้นความยากจน 
(%) 
๒. สัมประสิทธิ์การ
กระจายรายได้ (Gini 
Coefficient) 

๑. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิม
รายได้ลดรายจ่าย 
 
๒. ส่งเสริมการกระจายรายได้อย่าง
ทั่งถึง และได้รับสิ่งอ านวยความ
สะดวกจากโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ภาครัฐ รวมทั้งระบบปูองกันภัยที่
เอ้ือต่อการกระจายเศรษฐกิจ 

๒. เพ่ือพัฒนาโครงข่าย
ความคุ้มครองทาง
สังคม 

๓. ร้อยละผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อ
ส านักงานแรงงาน (%) 
๔. ร้อยละความ
ครอบคลุมของบัตร
ประกันสุขภาพของ
ประชาชน (%) 

๓. ส่งเสริมการเข้าถึงระบบสังคม
และประกันสังคมในแรงงาน 
 
๔. ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะ
สุขที่มีคุณภาพและสามารถบริการ
ได้อย่างครอบคลุม 

๕. จ านวนศูนย์ช่วยเหลือ
สัตว์เร่ร่อนในพ้ืนที่
จังหวัดนครราชสีมา 
(ศูนย์) 

๕. ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือ
สัตว์เร่ร่อนในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

 ๓. เพ่ือสร้างความ
คุ้มกันให้กับสังคม 

๖. ระดับความส าคัญของ
หน่วยงาน ที่จัดกิจกรรม
ส่งเสริมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม (ครั้ง) 
๗. ร้อยละของผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมที่ขอรับบริการได้รับ
บริการทางกฎหมาย (%) 

๖. ส่งเสริมให้สังคมมีภูมิคุ้มกันทาง
สังคม 
 
 
๗. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนที่ประสบปัญหาทาง
สังคมขอรับบริการจากส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบทางภารกิจที่กฎหมาย
ก าหนด 

๔. เพ่ือให้
ประชาชน เข้าถึง
โอกาสทาง
เศรษฐกิจและ
สังคม 

๘. อัตราส่วนแพทย์ต่อ
ประชาชน (แพทย์/คน) (ปี
๒๕๕๙ แพทย์ ๖๒๖ คน 
ประชากร ๒,๖๒๙,๙๗๙ คน) 
๙. อัตราส่วนทันตะแพทย์ต่อ
ประชากร (ทันตะแพทย์/คน) 
 
๑๐. อัตราส่วนพยาบาลต่อ
ประชากร (พยาบาล/คน) 
 
๑๑. ประชาชนนักศึกษาและ
บุคลากรด้านดิจิทัลได้รับ
ความรู้และประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัล (คน) 
๑๒. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย
ประชากรไทยอายุ ๑๕-๕๙ ป ี 
๑๓. อัตราการได้รับงานท าของ
บัณฑิตที่จบภายใน ๑ ปี (%) 
 
๑๔. อัครการว่างงานของ
ประชากร (ปี ๕๘) (%) 
 
 
 
๑๕. ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม. 
๓ (คะแนน) 

๘. ส่งเสริมการให้มีการผลิตแพทย์ 
 
 
 
๙. ส่งเสริมให้มีการผลิตและพัฒนา
ทันตะแพทย์เพ่ิมเพ่ือรองรับภาวะ
ผู้สูงอายุของจังหวัด 
๑๐. ส่งเสริมให้มีการผลิตและ
พัฒนาบุคคลากรด้านการบริการ
เพ่ิมข้ึน 
๑๑. ส่งเสริมการสร้างทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชน ทุก
สาขาอาชีพ 
 
๑๒. ส่งเสริมให้ประชากรศึกษาใน
และนอกระบบ 
๑๓. ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้
เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชากรในทุก
พ้ืนที่ ในทุกด้าน 
๑๔. ส่งเสริมและแนะน าความ
ต้องการแรงงานให้บัณฑิตที่จบใหม่ 
๑๕. ส่งเสริมให้มีตลาดนัดพบ
แรงงาน เพื่อลดอัตราการว่างงาน
ของประชาชน 
๑๖. ส่งเสริมการเรียนการสอนของ
ครูเพ่ือให้นักเรียน มีความรู้
ความสามารถ ตามหลักสูตรที่
ก าหนด 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
มีความสมบูรณ์
อย่างยืน 

๑. เพ่ืออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๑. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนที่ปุาไม้ในจังหวัด 
 
 
 
๒. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน) 
 
 
 
 
 
 
๓. การจัดการน้ าเสีย (จ านวน
ระบบ) 
๔. พ้ืนที่บริหารจัดการน้ าเพ่ิมขึ้น 
(ไร่) 
 
 
๕. ความยาวสะสมของเขื่อน
ปูองกันน้ ากัดเซาะตลิ่ง (เมตร) 
 
๖. ร้อยละสัดส่วนของพ้ืนที่ระบบ
ปูองกันน้ าท่วมในพ้ืนที่ชุมชน (%) 

๑. ปลูกจิตส านึกและให้
ความรู้ประชาชนได้ตะหนัก
ถึงคุณค่าและทรัพยากรปุาไม้ 
๒. การอนุรักษ์และพ้ืนฟู ปุา
ไม้ 
๓. การรณรงค์ให้ประชาชน
และผู้ประกอบการส านึก
รับผิดชอบต่อสังคมเก่ียวกับ
การลดปริมาณขยะ 
๔. การจัดหาและเพ่ิม
ความสามารถ ในการก าจัด
ขยะ 
๕. ส่งเสริมให้ อปท. มีระบบ
จัดการน้ าเสีย 
๖. ส่งเสริมให้มีการบริหาร
จัดการน้ าทั้งในเขต
ชลประทานและนอกเขน
ชลประทาน 
๗. เพ่ิมสิ่งก่อสร้างเพ่ือลดการ
พังทลายของตลิ่งตามแม่น้ า
ล าคลองสายหลักของจังหวัด 
๘. พัฒนาระบบปูองกันน้ า
ท่วมในพ้ืนที่ชุมชนเมือง 

๒. เพ่ือใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงเพ่ือยานพาหนะต่อ
ประชากร (ลิตร/คน) 
 
๘. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟูา
ภาคครัวเรือนต่อประชากร (ล้าน
กิโลวัตต์/คน/ปี) 
๙. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟูาใน
ภาคท่ีไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP 
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ล้านบาท) 
๑๐. สัดส่วนปริมาณการใช้น ามัน
เชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม ต่อ 
GPP ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/
ล้านบาท) 

๙. รณรงค์ให้ประชาชนลด
การใช้ยายพาหนะส่วนตัว 
โดยเปลี่ยนมาใช้รถสาธารณ
แทน 
๑๐. รณรงค์ให้ประชาชน
ประหยัดพลังงานไฟฟูา 
 
๑๑. รณรงค์ให้ประชาชน
ประหยัดพลังงานไฟฟูา 
 
๑๒. รณรงค์ให้
ผู้ประกอบการลดชั่วโมงการ
ผลิตลงในบางช่วงเวลา 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การเสริมสร้าง
ความม่ันคงทุกมิติ
เพื่อปกป้องสถาบัน
หลักของชาติ และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

๑. เสริมสร้างความ
มั่นคงเพ่ือปกปอง
สถาบันหลักของชาติ 

๑. จ านวนต าบลที่เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจถึงความส าคัญของ
สถาบันหลัดของชาติ (ต าบล) 

๑. สร้างความรู้ความเข้าใจถึง
ความส าคัญของสถาบันหลัก
ของชาติให้ประชนได้รับรู้
รับทราบ 
๒. ส่งเริม พัฒนาอาชีพตาม
แนวทางโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
๓. ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการ
ทรงงานและแนวทาง
พระราชด าริ 

๒. เป็นศูนย์บริหาร
จัดการเครือข่าย
ปูองกัน และแก้ไข
ปัญหาด้านความ
มั่นคงทุกมิติ 
 

๒. จ านวนต าบลที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเครือข่าย
การปูองกันและแก้ไขปัญหาทุก
มิติ (ต าบล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. จ านวนต าบลที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเครือข่าย
การปูองกันและแก้ไขปัญหาทุก
มิติ (ต าบล) (ต่อ) 
 

๔. การปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
๕. การปูองกันและแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
และการค้ามนุษย์ 
๖. การปูองกันและแก้ไขปัญหา
การบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๗. การปูองกันและแก้ไขปัญหา
ภัยก่อการร้ายและอาชญากรรม
ข้ามชาติ 
๘. การปูองกันลการแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
๙. การปูองกันและการ
แก้ปัญหาภัยพิบัติ 
๑๐. การปูองกันและรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายใน
จังหวัด 
๑๑. ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย 

๓. เสริมสร้างความ
ปรองดองและความ
สมานฉันท์ในชาติ 

๔. สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง 
(ต าบล) 
 
 
 
๕. สร้างการมีส่วนร่วม (ต าบล) 

๑๒. ส่งเสริมการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาสาธารณภัย 
ส่งเสริมการสร้างความปองดอง
สมานฉันท์ ของประชาชน หรือ
นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด 
๑๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกส่วนภาค 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

๑. ร้อยละของสถานพยาบาลที่
ได้รับการรับรองคุณภาพ HA 
(%) 
๒. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
น้ าประปา (%) 
๓. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
ไฟฟูา (%) 
๔. ร้อยละของประชากรที่
เข้าถึงอินเตอร์เน็ต (%) 
๕. จ านวนครั้งที่ให้บริการ
ภาครัฐรัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
เชิงรุก (ครั้ง) 
๖. ร้อยละความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (%) 
๗. ร้อยละของภาษีท้องถิ่นที่
จัดเก็บรายได้ ไม่รวมเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ (%) 

๑. เพ่ิมขีดความสามารถ
การให้บริการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. เพ่ิมขีดความการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๒. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การพัฒนาองค์กร 

๘. ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อประสิทธิภาพการ
พัฒนาองค์กร (%) 

๓. การพัฒนาบุคลากร 
๔. การปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 
๕. การปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์กร 
๖. การสร้างความโปรงใส
ในองค์กร 

รวม 
๕ ยุทธศาสตร์ 

รวม 
๑๕ เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

รวม ๔๖ ตัวชี้วัด รวม ๖๑ กลยุทธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุป 
วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์รวม  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตัวชี้วัด  และกลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์
รวม 

๑) เพ่ือเพ่ิม 
ศักยภาพด้าน 
เศรษฐกิจของ 
จังหวัด 
นครราชสีมา 

๒) เพ่ือพัฒนา
สังคมให้เป็นเมือง
น่าอยู่ 

๓) เพ่ือเพ่ิมพูนความ
อุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และลดมลพิษด้าน
สิ่งแวดล้อม 

๔) เพ่ือเสริมสร้าง
ความมั่นคงในการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคาม
และปกปูองสถาบัน
หลักของชาติ 

๕) เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมี
สมรรถนะสูงอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

๑) การพัฒนา
และเพ่ิม
ศักยภาพการ
แข่งขัน
เศรษฐกิจ 

๒) ยกระดับสังคม
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

๓) บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์อย่าง
ยั่งยืน 

๔) การเสริมสร้าง
การมั่นคงทุกมิติ 
เพ่ือปกปูองสถาบัน
หลักของชาติและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

๕) การพัฒนา
ระบบการบริหาร
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

 
เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 
 

๓ เปูาประสงค์ ๔ เปูาประสงค์ ๓ เปูาประสงค์ ๓ เปูาประสงค์ ๒ เปูาประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด 
 

๘ ตัวชี้วัด ๑๕ ตัวชี้วัด ๑๐ ตัวชี้วัด ๕ ตัวชี้วัด ๘ ตัวชี้วัด 

 
กลยุทธ์ 
 

๑๔ กลยุทธ์ ๑๖ กลยุทธ์ ๑๒ กลยุทธ์ ๑๓ กลยุทธ์ ๖ กลยุทธ์ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

๑.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เมืองน่าอยู่ รักษาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ปกปูองสถาบัน  พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  สานต่อแนวทางพระราชด าริ  ด้าน
การศึกษา  การเกษตร พัฒนาสังคม  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ด้านการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   โดยปัจจุบันมี
รายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้ 

๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
๑.๑)  ประสานและบริหารจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี ๒๕๓๘ เพ่ือแก้ไขและปูองกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
๑.๒)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  

เพ่ือการอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
๑.๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.๑)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๒.๒)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมี

ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๒.๓)  สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ

การศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
๒.๔) ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม และตระหนักถึงความส าคัญของการเข้า

สู่ประนะชาคมอาเซียนในทุกด้าน  
๒.๕)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๓)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
๓.๑)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตร

อุตสาหกรรม  เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

๓.๒)  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มี
คุณภาพ  มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๓.๓)  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้น าด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
๓.๔)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมช่องทาง

ตลาด 
๓.๕)  สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๖)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพื่อการบริโภคเพ่ือจ า

หน่วยและเพ่ือการอนุรักษ์  
๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

๔.๑)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้
เข้มแข็ง 

๔.๒)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 



 

๔.๓)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้
พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

๔.๔)  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
๔.๕)  ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๔.๖)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และ

ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
๔.๗)  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อ

สังคม  สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมา  
๕)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

๕.๑)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) 
๕.๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพ

และมาตรฐาน โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
๕.๓)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้

การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การปูองกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

๖)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๖.๑)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับ

ความจ าเป็นและความต้องการของประชาชน 
๖.๒)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
๖.๓)  ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ่ืนๆ  เพ่ือสนับสนุนเครื่องมือ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

๖.๔)  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค 
และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 

๖.๕)  ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแก้ไขปัญหาจราจร  
ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 

๗)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
๗.๑)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ

ชุมชนท้องถิ่นโคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
๗.๒)  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่  รวมทั้งกิจกรรม

ด้านการท่องเที่ยว  และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  กระตุ้นเศรษฐกิจ  และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของ
จังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น 

๗.๓)  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  และสร้าง
เครือข่าย  เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

๗.๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  
รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

 
 
 



 

๘)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
๘.๑)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามที่

กฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  
๘.๒)  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร   
๘.๓)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพิ่มพูนความรู้ 

เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

๘.๔)  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๕)  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการ
ของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๖)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๙)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๙.๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 
๙.๒)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและ

องค์กรที่เก่ียวข้องในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
๙.๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่

ส าคัญ  โดยสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๙.๔)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครปูองกัน

ภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
๑๐)  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๐.๑)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและปุา
ไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

๑๐.๒) รณรงค์สร้างจิตส านึกเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ   

๑๐.๓)  จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑.๕  ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  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  โดยรายละเอียดไทยแลนด์ ๔.๐ มีดังนี ้
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New 
Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู่ ๒ ด้าน คือ ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมาย ประกอบด้วย 

๑. กลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ 
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 

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

๓. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
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 
 
  
๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.๑ วิสัยทัศน์ 

การสร้างเปูาหมายในการพัฒนาเทศบาลต าบลนกออกและน าไปสู่กระบวนการรับรู้ร่วมใน
เปูาหมายของการพัฒนา เทศบาลต าบลนกออกจึงได้จัดประชุมชาคมทั้งระดับหมู่บ้าน และระดับต าบล  เพ่ือ
ร่วมกันก าหนดเปูาหมายการพัฒนาอันพึงประสงค์ในอนาคตของเทศบาล และผลการประชุมได้บทสรุปภาพใน
อนาคตของเทศบาลต าบลนกออก ดังนี้  

“เป็นเลิศด้านบริการ สืบสานประเพณีวัฒนธรรม  แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล  มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
 

๒.๒ ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
แนวทางการพัฒนา  
๑. พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า และเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการอุปโภค

และ 
บริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 

๒. พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
  แนวทางการพัฒนา 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๒. พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้เป็นผู้มี 

คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล  รองรับประชาคมอาเซียน 
๓. สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา  

เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
๔. ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม   

เกิดพันธุ์พืชใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น  โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

๒. ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ม ี
มาตรฐานสากล  โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
 
 



 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพ น าเครื่องจักร 
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น  ส่งเสริมการกระจายสินค้า
ไปสู่ทั้งภายในและต่างประเทศ  โดยการร่วมมือ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
  แนวทางพัฒนา 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชน  ให้เข้มแข็ง 
เพ่ือเป็นผู้น าการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นท่ีมีคุณภาพ 

๒. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
๓. ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส   

ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๔. ด าเนินการสนับสนุน  และประสานรัฐบาล   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพ่ือปูองกัน 

และให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๕. ด าเนินการโครงการ  เพื่อให้บริการประชาชนและรับทราบปัญหา  อุปสรรค  และความ 

ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 

ยุทธศาสตร์ที ่๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนา 
๑. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน  และเพ่ิมสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร 

สาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล  หมู่บ้านและชุมชนที่มี 

คุณภาพและมาตรฐานเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี  ทั่วถึง  และทันเหตุการณ์  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล  และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๓. ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน  ให้มีสุขภาพแข็งแรง   
โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ  การออกก าลังกาย  การปูองกันโรค  การใช้ยาอย่างถูกต้อง  การรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการ
ทางการแพทย ์

ยุทธศาสตร์ที ่๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
๑. ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
๒. ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ เพื่อ 

สนับสนุนเครื่องมือ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๓. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค   และส่งเสริมให้ 

ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 

ยุทธศาสตร์ที ่๗  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น 

โคราชเพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
 
 
 



 

๒. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม  สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่  รวมทั้งกิจกรรมด้านการ 
ท่องเที่ยว  และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ  และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด
นครราชสีมาเพิ่มขึ้น 

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ 
ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด  รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและ
นานาชาติ   

ยุทธศาสตร์ที ่๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  แนวทางพัฒนา 

๑. น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กรเพื่อให้บริการกับประชาชนให้ 
สะดวก  รวดเร็ว  แม่นย า  โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน  ผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

๒. สนับสนุนบุคลากรในสังกัด  ให้ได้รับการศึกษา อบรมการท าวิจัย  เพิ่มพูนความรู้ เพ่ือ 
ยกระดับประสิทธิภาพ  การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน   

๓. เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการ  ของ 
ประชาชนในการพัฒนาเทศบาล 

๔. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ยุทธศาสตร์ที ่๙ ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  แนวทางพัฒนา 
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ  และภัยพิบัติต่าง ๆ 
๒. ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่ 

เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย  และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
๓. ส่งเสริม  และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน  และสถานที่ส าคัญ  เพื่อ 

สร้างความอบอุ่นใจ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๔.  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้ง  อบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  

(อปพร.) เพ่ือเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐและดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน 
 ยุทธศาสตร์ที ่๑๐ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางพัฒนา 
๑. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน ในการ 

พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง และปุาไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
๒. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ใน 

การรณรงค์สร้างจิตส านึก  เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 
 
๒.๓  เป้าประสงค์ 

๑. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับบริการด้านการสาธารณสุขโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
๒. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า 
๓. เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีแหล่งความรู้ที่ 

ทันสมัยและรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง   
๔. ศิลปะ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด ารงอยู่สืบทอดตลอดไป 
๕. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน 

 
๖. การคมนาคมขนส่ง มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทันสมัย ระบบสาธารณูปโภค  



 

สาธารณูปการทั่วถึงและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และได้มาตรฐาน 
๗. ประชาชนมีงานท า มีอาชีพ และมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
๘. สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ และ 

ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๙. ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ มีความเข้าใจอันดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเกิด 

การมีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน  และได้รับการบริการที่ดี  สะดวก  รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

๑๐. ประชาชนมีจิตส านึกดีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 

๒.๔  ตัวช้ีวัด 
  ๑.ประชาชนในเขตเทศบาลมีน้ าใช้ในการอุปโภค  บริโภค  รวมทั้งน้ าภาคการเกษตรมีความพึง
พอใจ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
  ๒.ประชาชนในเขตเทศบาลมีความพึงพอใจในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
  ๓.ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๗๐ มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่าง ๆ 
ของเทศบาล 
  ๔.การบริหารจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
  ๕.ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ ๕ และสมารถพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
  ๖.ประชาชนมีความพึงพอใจในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  และ
กีฬา 
 

๒.๕ ค่าเป้าหมาย 
๑.  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับบริการด้านการสาธารณสุขโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
๒.  ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า 
๓.  เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีแหล่งความรู้ที่ 

ทันสมัยและรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง   
๔. ศิลปะ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด ารงอยู่สืบทอดตลอดไป 
๕. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน 
๖. การคมนาคมขนส่ง มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทันสมัย ระบบสาธารณูปโภค  

สาธารณูปการทั่วถึงและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และได้มาตรฐาน 
๗. ประชาชนมีงานท า มีอาชีพ และมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
๘. สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ และ 

ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๙. ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ มีความเข้าใจอันดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเกิด 

การมีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน  และได้รับการบริการที่ดี  สะดวก  รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

๑๐. ประชาชนมีจิตส านึกดีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

๒.๖ กลยุทธ์ 



 

๑. พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า และเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร  เพื่อการอุปโภค 
และบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
                    ๒. พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
  ๓.พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้เป็นผู้มี
คุณภาพม ีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล  รองรับประชาคมอาเซียน 

๔. สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการศึกษา  
ของชุมชนและประชาชนทั่วไป  พร้อมทั้งได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๕. พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
๖. รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น  รวมทั้งพัฒนา 

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที ่
๗. ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  รวมทั้งได้รับการบริการสาธารณสุข 

โดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ   
๘. พัฒนาความรู้ ความสามารถให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  ในการให้บริการประชาชนได้อย่างม ี

ประสิทธิภาพ 
 
๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

๑. พัฒนาการจัดการศึกษา การกีฬา สาธารณสุข และสังคมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีชุมชนเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 

๒. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณ ีวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน 
๔. เสริมสร้างศักยภาพความเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว และส่งเสริมให้ประชาชนมี 

ฐานเศรษฐกิจที่ม่ันคงอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และครอบคลุม 

พ้ืนที่เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
๖. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุก 

ภาคส่วน 
๗. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการบริหารต าบลแบบบูรณาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณก์ารเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. จุดแข็ง (Strengths) 
๑) ผู้บริหารมีการของบประมาณจากหน่วยงานอื่นเข้ามาพัฒนาท้องถิ่น 
๒) มีชลประทานไหลผ่าน ท าให้สามารถท าการเกษตรได้ตลอดทั้งปี 
๓) มีล าคลองไหลผ่าน จ านวน ๒ สาย คือ ล าห้วยล าพระเพลิง  และล าห้วยล าส าลาย  
๔) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
๕) บางพ้ืนที่สามารถท าการเพาะปลูกพืชทางการเกษตรได้ตลอดทั้งปี 
๖) เทศบาลต าบลนกออกมีพ้ืนที่ติดกับถนน  ๓๐๔ ซึ่งสะดวกในการขนส่งสินค้า และมี

รายได้เข้าชุมชน จากการสัญจรไป – มา ในช่วงเทศกาล 
๗) เทศบาลมีการส่งเสริมให้จัดตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชน 
๘) โรงเรียนในพ้ืนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก สมศ. 
๙) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์ กระจายอยู่ในพื้นท่ีอย่างทั่วถึง 
๑๐)  ผู้บริหารมีนโยบายพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ได้ศึกษาต่อ

ในระดับท่ีสูงขึ้น  เปิดโอกาสให้ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน 
๑๑)  มีองค์กร/กลุ่ม ที่มีศักยภาพ เช่น  กรรมการชุมชน  อสม.  อปพร. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค ์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 



 

 
๑๒)  เทศบาลมีการส่งเสริมการท ากิจกรรมของเด็กและเยาวชน 
๑๓)  มีการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง 
๑๔)  มีการเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน 
๑๕)  มีการรณรงค์และปูองกันการเกิดโรคติดต่อ 
 

๒. จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑) การด าเนินกิจกรรมต่างๆยังขาดงบประมาณ 
๒) ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร ไม่เพียงพอ 
๓) มีบางพ้ืนที่อยู่นอกเขตชลประทาน 
๔) คูคลองตื้นเขินท าให้เก็บน้ าได้ไม่เพียงพอ 
๕) บุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางส่วนยังไม่มีคุณภาพ 
๖) บุคลากรขาดความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาความรู้ของตนเอง 
๗) เกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาต่ าแต่ค่าใช้จ่ายในการผลิตสูง 
๘) ไม่มีตลาดรองรับสินค้าทางการเกษตร 
๙) กลุ่มอาชีพในชุมชนไม่เข้มแข็ง 
๑๐)  ในชุมชนมีปัญหาครอบครัวขาดความอบอุ่น 
๑๑)  ถนนสายหลักเป็นหลุม เป็นบ่อ ท าให้ไม่สะดวกในการคมนาคม 
 

๓. โอกาส (Opportunities) 
๑) ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานของรัฐในการขุดลอกคูคลอง 
๒) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
๓) พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาตามความพร้อมและ
ความเหมาะสม 

๔) มีสถานศึกษาเกือบทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัยทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

๕) ตลาดมีความต้องสินค้าเกษตรอินทรีย์มีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้น 
๖) ในพ้ืนที่มีหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในการฝึกทักษะฝีมือให้กับแรงงานในท้องถิ่น 
๗) รัฐบาลจริงจังในการปราบปรามยาเสพติด และผู้มีอิทธิพลมากขึ้น 
๘) รัฐบาลมีนโยบายในการกระต้นเศรษฐกิจภายในประเทศ 
 

๔. อุปสรรค (Threats) 
๑) สภาพอากาศที่แห้งแล้งฝนไม่ตก  ท าให้ไม่มีน้ าในการเก็บกักไว้ใช้ในการเกษตร 
๒) ผู้ปกครองมีค่านิยมในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในเมือง 
๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดมีอินเตอร์เน็ตใช้ยังไม่ครอบคลุมทุกศูนย์ ท าให้ไม่สามารถรับ

ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง 
๔) ปัจจัยการผลิตมาราคาสูงข้ึน 
๕) เกิดภัยท าธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม ฝนแล้ง 
๖) ไม่มีตลาดรองรับสินค้าของกลุ่มอาชีพ  ท าให้ไม่สามารถจ าหน่ายสินค้าได้ 



 

๗) การแพร่หลาย และเกิดรูปแบบใหม่ ๆ ของยาเสพติด ท าให้เด็กและเยาวชนอยากลอง 
และก่อปัญหาอาชญากรรมมากขึ้น 

๘) สภาพแวดล้อมของโลกเริ่มเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรมลงผู้ประกอบการดูดทรายในพ้ืนที่หลายราย ไม่มีการควบคุมอย่างเป็นระบบ
ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม 

๙) เศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลกไม่มีความแน่นอน อ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจโลก 
เพราะประเทศไทยพ่ึงพิงการส่งออกเป็นหลัก 

๑๐) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยส่งผลให้การจ้างแรงงานมีตัวเลือกและ
แรงงานของไทยมีคู่แข่งมากขึ้นอาจส่งผลให้แรงงานไทยตกงานเพ่ิมข้ึน 

 
   ๖)  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
          เทศบาลต าบลนกออก  ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพ่ือชี้ให้เห็นถึง
ศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยเทศบาลได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้    

(๑)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 
  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

๑) มีเส้นทางคมนาคม  ในพ้ืนที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ร้อยละ ๘๐   
เปูาหมาย 

คือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ  จะด าเนินการได้ก็
ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับ
ประชาชนในพื้นท่ี  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และ
ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 

๒) การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  
ปัญหาคือ 

ไฟฟูาส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความ
ต้องการให้ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน  
การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และ
วิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  

๓) การประปา  เทศบาลมีกิจการประปาเป็นของเทศบาลเอง สามารถให้บริการได้
ครอบคลุม 

ทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ าประปาขุ่น
บ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ า และไม่มีแหล่งน้ าดิบในการผลิตประปาต้อง
ขอใช้จากพ้ืนที่อ่ืนท าให้มีค่าใช้จ่ายมาก  ประปาของเทศบาลยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได้  
ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ  ปัจจุบันเทศบาลยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าสามารถที่จะ
จัดหาน้ าดิบส าหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่ด าเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหา
ในทันที  การพิจารณาโครงการต่างๆ  ที่ไม่สามารถด าเนินการได้นั้น  เช่น  โครงการก่อสร้างโรงสูบจ่ายสารเคมี
และเก็บสารเคมกีารประปา ฯลฯ  เทศบาลก็ได้น าบรรจุในแผนพัฒนาสามปีเพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการในปีต่อไป  
เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนต่อไป   



 

   ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค 
   จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรในพ้ืนที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง แต่ก็ยังมีที่
ต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การแก้ปัญหาคือเทศบาลได้มีโครงการซ่อมแซมบ้านคนจน  แต่
งบประมาณมีจ ากดัถ้ามีงบประมาณท่ีมากกว่านี้เทศบาลก็จะด าเนินการให้ได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  บ้านเรือน
ส่วนมากมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย   โดยบางครัวเรือนซื้อน้ าที่บรรจุในถังหรือขวด  แต่หลายครัวเรือนบริโภค
น้ าที่ได้จากน้ าฝน  ท าให้เกิดปัญหาน้ าดื่มที่ยังไม่สะอาดเท่าท่ีควร  ในชุมชนที่ไม่มีน้ าดื่มสะอาดส าหรับบริโภค  การ
แก้ปัญหาเบื้องต้นคือประชาสัมพันธ์ให้มีการปิดฝาภาชนะให้มิดชิดและมีที่กรองน้ าฝนหรือการต้มน้ าให้เดือดก่อน
เก็บไว้ดื่ม    

(๒)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ท าการเกษตร  เช่น  ข้าว  อ้อย   

มันส าปะหลัง  ตามล าดับ รายได้ส่วนมากมาจากการท าการเกษตร และมีรายได้จากสัตว์เลี้ยงไม่มาก คนอายุ ๑๕ – 
๖๐ ปีมีอาชีพและรายได้ และท่ีไม่รายได้มี  ๖ คน  ผู้สูงอายุ  ๖๐  ปีขึ้นไป  ร้อยละ  ๙๙.๗๙  มีอาชีพและมีรายได้   
ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  ชุมชนในเขตเทศบาลบางชุมชนส่วนมากมี
อาชีพค้าขาย  ซึ่งภาวะเศรษฐกิจของเทศบาลจึงไม่เท่ากัน  สาเหตุเป็นเพราะว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ าค่า
ครองชีพสูง  มีเงินแต่ซื้อของได้น้อยลง  ประชากรมีพ้ืนที่ในการทางเกษตรบางส่วนในที่ที่มีน้ าท่วมเป็นประจ า  บาง
พ้ืนที่ภาวะฝนทิ้งช่วง มีพ้ืนที่ในการท าการเกษตรน้อย การขยายตัวของประชากรเพ่ิมขึ้นมาก เริ่มเกิดเป็นชุมชน
แออัดและส่งผลกระทบกับสภาวะแวดล้อม  เช่น ปริมาณการปล่อยน้ าเสียจากครัวเรือนลงสู้รางระบายน้ ามีมากขึ้น  
เกิดปัญหาการร้องเรียนมายังเทศบาล  การแก้ปัญหาคือ เทศบาลก็ได้ลงพ้ืนที่แก้ไขปัญหาในทุกครั้ง รวมทั้งได้จัด
โครงการท าความสะอาดท่อและรางระบายน้ าในชุมชน โดยการจ้างแรงงานในชุมชน ผลทีได้ปัญหาการระบายน้ า
ลดลง  ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมมากขึ้น  และท าให้ประชากรมีรายได้เพ่ิมขึ้น อีกทั้งเทศบาล   ได้แก้ไข
ปัญหาโดยจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ  เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  อุดหนุนกลุ่ม
อาชีพในชุมชน  แต่การพัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร  เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังขาดความรู้
ด้านการบริหารจัดการและความรู้ด้านการตลาด   
   (๓)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   

 ด้านแรงงาน 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลัง 

แรงงาน ร้อยละ  ๙๕  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุ
ระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบ
คือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มี
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรอง 

สุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรค
เอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือ
ประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงาน
สาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับ
หนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  จากการ
ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บปุวยที่ไม่
เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้
เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   



 

 ด้านการศึกษา 
   จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙.๘๙  
อ่าน  เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๙๙.๗๙ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  
ปี  ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะ
แข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของเทศบาล  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การ
สนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทาง
โรงเรียน  

 ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 
   จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  ประชากรใน
เขตเทศบาลให้ความร่วมมือกันท ากิจกรรมสาธารณะต่างๆ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากร
ในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น  การแก้ปัญหาของ
เทศบาลคือ จัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝุายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษ
ของการดื่มสุรา  ให้ชุมชนเห็นความส าคัญของครอบครัว  เช่น  การแข่งขันกีฬาชุมชน  งานประเพณี  เป็นต้น 
    ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี   
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามี ๖  ครัวเรือน  ที่ไม่มีการปูองกัน
อุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่
มีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก 
ก่อสร้างหอนาฬิกาบอกเวลาและลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มี
วันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่ม
วัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไข
ปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  
และโทษท่ีได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า  การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อป
พร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้ง
ที่มกีารร่วมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องท่ีทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจ
หน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้              
    ด้านยาเสพติด  
   ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรนกออกได้แจ้ง
ให้กับเทศบาลทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า 
เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่
เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การ
ประชาสัมพันธ์  การแจ้ง 
เบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี 
ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

(๔)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ   

ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  
อากาศที่ไม่มีมลพิษ และน้ าฝน  น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือ
ยังไม่สามารถหาแหล่งน้ า  ส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหา
ด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน  การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชน



 

และเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  
โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและท่ีสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้
ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   

(๕)  ด้านการเมือง – การบริหาร 
เทศบาลได้จัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล  มีทั้งหมด ๑๒ ชุมชน  ๑๐  หมู่บ้าน  ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดีเช่น  การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  
๔,๐๖๔   คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  ๔,๗๑๒  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๘๖.๒๕  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล ๔,๐๔๙  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  ๔,๖๙๖  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๘๖.๒๒  ปัญหาคือ
การแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็น
การเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกเทศมนตรี  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาของ
เทศบาลคือ  ขอความร่วมมือ  ผู้น า  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้
รายงานอ าเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่
กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเทศบาลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขตเทศบาล  ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  จากผลการประชุมทุกครั้งที่
เทศบาลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย   ส่งผลให้เทศบาล
ด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล 
นอกจากนี้  เทศบาลได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอ่ืนๆ ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาเทศบาลให้เจริญเท่าเทียมกับเทศบาลอ่ืนๆ และเทศบาลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ  มีอัตราก าลังพนักงานเทศบาลจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้าน
บริการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

 
 
 
 
 
 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา ความต้องการ/แนว
ทางแก้ไขปัญหา 

การคาดการณ์แนวโน้ม
ในอนาคต 

     ๑.ปัญหาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

๑.๑ปัญหาการคมนาคม 
 
 
 
 

๑.๒ ปัญหาการระบายน้ า 
 
 
 

 
๑.๓ปัญหาน้ าอุปโภคและ
บริโภค 

 
 

- ถนนที่ใช้สัญจรไปมา มี
สภาพช ารุดเนื่องจากใช้
งานมานานแล้ว 

 
 
- มีน้ าท่วมขังในบริเวณ

ต่างๆ ทั้งถนน และใน
บริเวณบ้านของ
ประชาชน 

 
- ประชาชนมีน้ าใช้ไม่

เพียงพอต่อความ
ต้องการและใช้น้ าที่
คุณภาพไม่ดี 

 
 

- ซ่อมแซมสภาพถนนให้
กลับมาใช้สัญจรได้
ตามปกติ 
 
 
- ก่อสร้างรางระบายน้ า 

เพ่ือระบายน้ าที่ท่วมขัง 
 

 
 

- ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค 

 
 

 
 

- ก่อสร้างถนน คสล. 
และถนนลาดยางใน
สายหลักของหมู่บ้าน 
 
 
- ก่อสร้างรางระบายน้ า

ตามถนนทุกสายใน
ต าบลนกออก 

 
 

- ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาคให้ประชาชน
ได้ใช้อย่างทั่วถึงท้ัง
ต าบลนกออก 

 
๒.ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑ ปัญหากลุ่มอาชีพ 

 
 
 
 

๒.๒ ปัญหาตลาด
จ าหน่ายสินค้า 

 

 
- ประชาชนต้องการจัดตั้ง

กลุ่มอาชีพ เพื่อเป็น
อาชีพเสริมหลังจากการ
ท านา 
 
- ไม่มีสถานที่ในการ

จ าหน่ายสินค้าของกลุ่ม
อาชีพ  และประชาชน
ในชุมชน 

 
- งบประมาณสนับสนุนใน

การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
 
 
 
- จัดหาสถานที่จ าหน่าย

สินค้า เพ่ือให้ประชาชนมี
สถานที่ในการจ าหน่าย
สินค้า 

 
- สนับสนุนกลุ่มอาชีพใน

ต าบลนกออก และ
จัดหาตลาดเพ่ือรองรับ
สินคา้จากกลุ่มอาชีพ 

 
- จัดตั้งศูนย์จ าหน่าย

สินค้าของชุมชนและ
สินค้าจากกลุ่มอาชีพ 



 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา ความต้องการ/แนว
ทางแก้ไขปัญหา 

การคาดการณ์แนวโน้ม
ในอนาคต 

๓. ปัญหาด้าน
การเกษตร 
๓.๑ ปัญหาน้ าไม่
เพียงพอต่อการท า
การเกษตร 

 
 
- คลองส่งน้ าและคูส่งน้ า

ไม่ทั่วถึง 
- แหล่งน้ าธรรมชาติ  

คู คลองตื้นเขิน 
- ไม่มีแหล่งส ารองไว้ใช้ใน

ฤดูแล้ง 
 

 
 
- แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรที่

สร้างข้ึนเองและแหล่งน้ า
ตามธรรมชาติมีน้ า
เพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 
 

 
 
- เสริมสันเขื่อนล าพระ

เพลิง เพ่ือขยายเขตท่ี
นาในเขตชลประทาน 
- มีการก่อสร้างคูส่งน้ า

เพ่ิมข้ึน เพ่ือการเกษตร
ที่เพียงพอทุกครัวเรือน 
- มีการขุดลอกคูคลองที่

ตื้นเขิน เพ่ือให้มีน้ า
ตามธรรมชาติช่วยใน
การเพาะปลูกได้มาก
ขึ้น 
- จัดสร้างฝายและ

ภาชนะเก็บกักน้ าเพ่ือ
เป็นแหล่งน้ าส ารองไว้
ใช้ในฤดูแล้ง 

๔. ปัญหาด้านคุณภาพ
ชีวิต 
๔.๑ ปัญหาด้านสังคม 
- ปัญหาการให้ข้อมูล

ข่าวสารแก่ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
- ปัญหาด้านการกีฬา

และนันทนาการ 
 
 
 
 
 

 
 
- การให้บริการข้อมูล

ข่าวสารของรัฐยังไม่
ทั่วถึงและเพียงพอ 
- ประชาชนยังขาดความ

เข้าใจในการใช้ข้อมูล
ข่าวสาร 

 
 
 
 
- สนามกีฬามีไม่เพียงพอ

ต่อความต้องการของ
ชุมชน 
- อุปกรณ์กีฬายังไม่

เพียงพอต่อความ
ต้องการของเยาวชน 

 

 
 
- ราษฎรต้องการทราบ

ข้อมูลข่าวสารของรัฐมาก
ขึ้น 
- ประชาชนในต าบลมี

ความรู้ความเข้าใจในการ
ใช้ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น 

 
 
 
 
- มีการสร้างสนามกีฬาและ

จัดอุปกรณ์กีฬาให้
เพียงพอต่อความต้องการ
ของเด็กและเยาวชนใน
ชุมชน 

 
 

 
 
- ราษฎรทราบข้อมูล

ข่าวสารของรัฐผ่านหอ
กระจายข่าวและเสียง
ตามสาย 
- ประชาชนมีความรู้

ความเข้าใจและ
สามารถใช้ข้อมูล
ข่าวสารในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
 
- ประชาชนและเยาวชน

ในหมู่บ้านมีสนามกีฬา
ในการออกก าลังกาย
และมีอุปกรณ์กีฬา
เพียงพอ มีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง
ยิ่งขึ้น 



 

 

 

 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา ความต้องการ/แนว
ทางแก้ไขปัญหา 

การคาดการณ์แนวโน้ม
ในอนาคต 

๕. ปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
๕.๑ประชาชนไม่ให้ 

ความส าคัญในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

 

 
 
 
- ประชาชนส่วนใหญ่ขาด

จิตส านึกในการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
- การปล่อยน้ าเสียและ

ขยะมูลฝอยลงในแม่น้ า
ล าคลอง 

 
 
 
- สร้างจิตส านึกและให้

ความรู้แก่ประชาชน/
เยาวชนในหมู่บ้านได้
ตระหนักและเข้าใจในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
- ประชาชนมีจิตส านึก

ในการรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ เหลืออยู่มากยิ่ งขึ้น 
เป็นการลดการสูญเสีย
ทรัพยากรธรรมชาติได้
อีกทางหนึ่ง 


