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 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เม่ือวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
โดยก าหนดให้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนด
มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพื่อให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอันประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติดา้นความม่ันคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพื่อรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้
จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องอย่างกว้างขวางเพื่อประกอบการพิจารณาจัดท า
ร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความม่ันคง 
ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อ
ความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมาได้
ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่ม
ประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการ
เป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศ
ไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาท ิอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับ
ต่ ากว่าศักยภาพ เม่ือเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของ
การลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่ 
สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า ขาดการ
น าเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเร่ืองคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่
สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๑.  ความสัมพันธร์ะหว่างแผนพัฒนาระดบัมหภาค 
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นอกจากน้ัน ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการ
คุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเร่ืองคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐาน
แตกต่างกันระหว่างพื้นที่ ซ่ึงเป็นหน่ึงในสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยยงัคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหา
ด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความ
เหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อ
การพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้
อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสดัส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่
ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความ
ท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น 
การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความม่ันคงทางสังคม การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซ่ึงจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็น

ประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
ยังคงเป็นความท้าทายด้านความม่ันคงในอนาคต นอกจากน้ี ประเทศไทยยังคงต้องให้ความส าคัญกับปัญหาด้านความม่ันคง
อ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศ
ความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน ซ่ึงรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะ
น าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากน้ี การ
ขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือ
เกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่
ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทาง
ความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความม่ันคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีใน
ภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ 
รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง 

นอกจากน้ัน ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔  จะ
ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งการ
คาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่
แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายใุหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซ่ึงจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังน้ัน การเตรียมความ
พร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้า
ทายส าคัญในระยะต่อไป 
  ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงานต่างชาติเพิ่ม
มากขึ้นเพื่อทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซ่ึงปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท า
ให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซ่ึงมีแนวโน้มในการ
เคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึน้ ทั้งน้ี การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจ
ที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านขณะที่ประชากรไทย
โดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมี
ความรุนแรงมากขึ้น ซ่ึงจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
  จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่า
บริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
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อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซ่ึงจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังน้ัน การ
พัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เก่ียวข้อง  มีความร่วมมือใน
ลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ เน่ืองจากทุกมิติ
การพัฒนามีความเกี่ยวข้องซ่ึงกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และ
ทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่
ม่ันคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซ่ึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง  ๆ ที่เก่ียวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของ
ระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการ
สาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ
ยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผล
ให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการ
พัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
  นอกจากน้ี ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความม่ันคงด้านพลังงานและอาหาร  การ
รักษาไว้ซ่ึงความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโต
อย่างต่อเน่ืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวเน่ืองกับลักษณะการใช้พื้นที่
ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถ
อ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเร่ืองต าแหน่งที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับ
นานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซ่ึงจะ
ก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความม่ันคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับ
มาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการ
ปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้
ยึดม่ันสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการ
พัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่าง
จากปัจจุบันมากขึ้น 
   ดังน้ัน ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและ
ครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเร่ืองที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดการปรับตัวซ่ึงจะต้อง
หยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึง
จ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ  และปรับปรุงแก้ไข
จุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเปูาหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอด
ไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นที่ ซ่ึงรวมถึงพื้นที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างม่ันคง  ม่ังคั่ง 
และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความม่ันคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
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ภายใต้การเปลีย่นแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันตปิระสานสอดคล้องกันดา้นความ
ม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 
มีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความม่ันคงในเอกราช
และอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มี
ความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่ม่ันคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหาร
ประเทศที่ต่อเน่ืองและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนา
ประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่ม่ันคงพอเพียงกับ
การด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน 

ความม่ังค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองและมีความยั่งยืนจน
เข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่
มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับ
ประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทย
มีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็น
จุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต 

 การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากน้ียังมีความสมบูรณ์ใน
ทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเน่ืองไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเคร่ืองมือเคร่ืองจักร 
ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้  การรักษาและการฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถใน
การรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม และสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความ
เอ้ืออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่าง
สมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเปูาหมายการพฒันาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิต ิ
พัฒนาคนในทุกมิตแิละในทุกช่วงวยัให้เป็นคนด ีเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเตบิโต
บนคุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการ
ประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาต ิ ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสขุของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได ้
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทยีมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิง่แวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาต ิ
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจดัการและการเข้าถงึการใหบ้ริการของภาครัฐ 
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๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคง

ของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร

ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเทีย่ว 
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยคุใหม ่

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิต ิ
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ี
(๓) การเสริมสร้างพลงัทางสงัคม 
(๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการ

จัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

(๑) สร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขยีว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชงินิเวศ มุ่งเน้นความเป็น

เมืองที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 

 
๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 

(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยง
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 
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(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมี

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

ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปรง่ใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

 
 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นในช่วงเวลาของ
การปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น  โดยได้น้อมนาหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพื่อ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างม่ันคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยง
อย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ คร้ังน้ี สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซ่ึงเป็นแผนหลักของการพัฒนา
ประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศ
ไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากน้ัน ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการ
พัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเน่ือง 
เพื่อร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ 
“ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที ่๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ตอ้งดาเนินการให้เหน็ผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรก
ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตวัรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตาม
ประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่
ยั่งยืนของสังคมไทย 
 
                    ๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัที ่๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพฒันาหลักที่ส าคญัในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค ์ 

   ๓.๒. เปูาหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังน้ี 
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๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย ์ 
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อย่างยัง่ยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเตบิโตทีเ่ป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแหง่ชาติเพื่อการพฒันาประเทศสู่ความม่ังคั่ง และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิ

บาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพฒันาภาค เมือง และพืน้ที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพฒันาฯ ฉบับที ่๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพฒันาฯ ฉบับที ่๑๒  

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

๑. สภาพท่ัวไป  
๑.๑ ท่ีต้ัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘◦๒๗' เหนือ 

และลองติจูด ๑๐๐◦๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ตั้งอยู่ในต าแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง โดยมีอาณาเขต
ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านตะวันออกและด้านเหนือ มีแม่น้าโขงเป็นเส้นก้ันพรมแดน และด้านใต้ 
ติดต่อราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก ก้ันพรมแดน  

 

๑.๒ พ้ืนท่ีและลักษณะภูมิประเทศ มีพื้นที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นที่ราบสูง มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล้ายกระทะ แบ่งเป็น ๒ เขตใหญ่ ได้แก่ บริเวณแอ่งที่ราบโคราช 
อยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ามูลและชี ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแอ่งสกลนคร อยู่ทาง ตอนเหนือของภาค 
ตั้งแต่แนวเขาภูพานไปจนถึงแม่น้าโขง เทือกเขาที่แบ่งระหว่างแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร ได้แก่ เทือกเขาภูพาน  

๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศร้อนชื้นสลับกับแล้ง แบ่งเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ช่วงเดือน
กุมภาพันธ์-พฤษภาคม อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมาก จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน ช่วงเดือนพฤษภาคม-
ตุลาคม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทาให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง แต่มีแนวเทือกเขาดงพญาเย็นและสันกา
แพง ก้ันลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้พื้นที่แอ่งโคราช ซ่ึงเป็นเขตเงาฝนจึงมีสภาพแห้งแล้งกว่าแอ่งสกลนคร 
จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุด คือ นครพนม ฝนตกน้อยที่สุด คือ นครราชสีมา ฤดูหนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 
อากาศหนาวเย็น ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ าสุด คือ จังหวัดเลย  

๑.๔ การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ในปี ๒๕๕9 มีพื้นที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ จ าแนกเป็นพื้นที่
ปุาไม้ ๑๕.๖๖ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๔.๙ พื้นที่ทาการเกษตร ๖๓.๘7 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๖๐.๕ และพื้นที่ใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 
26.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๔.7 ของพื้นที่ภาค 

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  

๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้า ทาให้ขาดแคลนน้า และขาดธาตุ
อาหาร ใต้ดินมีเกลือหิน ทาให้ดินเค็ม จึงมีข้อจากัดต่อการใช้ทีด่นิเพื่อการเกษตร  
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๑.๕.๒ แหล่งน้ า มีลุ่มน้าขนาดใหญ ่๓ ลุ่มได้แก่ แม่น้าช ีมีความยาวประมาณ 
๗๖๕ กิโลเมตร ยาวที่สดุในประเทศไทย มีต้นน้าที่ทิวเขาเพชรบรูณ์ และไหลไปรวมกับแม่น้ามูลท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี แม่น้า
มูล มีความยาวประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร ต้นน้าอยู่ที่เทือกเขาสนักาแพงแล้วไหลลงสู่แม่น้าโขงที่จังหวัดอุบลราชธานี 
นอกจากน้ียังมีลาน้าสาขาย่อย ได้แก่ ลาปาว ลาน้าอูน ลาน้าสงคราม ลาเสยีว ลาน้าเลย ลาน้าพอง และลาตะคอง รวมทั้ง
แหลง่น้าธรรมชาตขินาดใหญ ่ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ เช่น หนองหาร (สกลนคร) และ บึงละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากน้ียังมีแหล่ง
น้าบาดาล มีปริมาณน้าในเกณฑ์เฉลี่ย ๕-๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่โมง ที่ความลึกของบ่อประมาณ ๓๐ เมตร คุณภาพของน้า
บาดาลมีตัง้แต่เค็มจัด กร่อย และจืด เน่ืองจากพื้นที่ในแอ่งโคราชและแอ่งสกลนครจะรองรับด้วยหินเกลือ หากเจาะน้าบาดาล
ลึกเกินไปอาจจะพบน้าเค็ม  

๑.๕.๓ ป่าไม ้ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ปุาไม้ จานวน 
๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพื้นที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพื้นที่ปุาไม้ทัง้ประเทศ ซ่ึงยงัต ากวา่ค่าเปูาหมาย 
ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศที่จะต้องมีพื้นที่ปุาไม้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที ่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น ปุาเบญจพรรณ  

๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค  
๒.๑ โครงข่ายถนน เช่ือมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเช่ือมโยงสู่ประเทศ

เพ่ือนบ้าน สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถเช่ือมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้  
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 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการในภาค 

ได้แก่ รถไฟความเร็วสงู (ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู ่(ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น 
ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ช่วงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ (ช่วงบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วง
ระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก)  

๒.๖ บริการสาธารณูปโภค  
๒.๖.๑ ไฟฟูา  
๒.๖.๒ ประปา  

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้ 
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกจิ  
๓.๒ เศรษฐกจิรายสาขา  
๓.๓ เศรษฐกจิระดับครัวเรือน 

                               ๔. ประชากรและสังคม 
๔.๑ ประชากร  

จ านวนประชากรของภาคมากท่ีสุดของประเทศ ปี ๒๕60 มีจานวน
ประชากร ๒๑.๙8 ล้านคน หรือร้อยละ ๓๓.2 ของประเทศ เพิ่มขึ้นจาก ๒๑.69 ล้านคน ในปี ๒๕๕5 และมีอัตราการเพิ่มขึ้น
ของประชากรในช่วงปี ๒๕๕5-๒๕๕0 โดยเฉลี่ยร้อยละ ๐.๓1 ต่ ากว่าประเทศที่มีอัตราการเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ ๐.54 โดยจังหวดั
นครราชสีมา มีประชากรมากที่สุด ๒.58 ล้านคน รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี มีประชากร 1.81 ล้านคน และจังหวัด
ขอนแก่น มีประชากร ๑.76 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐ ๘.๕ และ ๘.๒ ของประชากรภาค ตามลาดับ  

๔.๒ แรงงาน  
แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะมีสัดส่วน

น้อยมาก ในปี ๒๕60 มีกาลังแรงงาน 9.63 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ 50.77 ของกาลังแรงงาน ของภาค 
จานวนแรงงานที่มีความรู้ระดับประถมลดลง จากร้อยละ 57.8 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ 56.48 ในปี ๒๕60 มีความรู้ระดับ
มัธยมต้น เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.02 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๗.9 ในปี ๒๕60 ระดับมัธยมปลาย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ  
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11.87 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๑.96 ในปี ๒๕60 แรงงานระดับอาชีวะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ ๒.07 ในปี ๒๕๕5 
เป็นร้อยละ ๒.09 ในปี ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษา เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.05 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ 9.56 ในปี ๒๕60 

๔.๓ การศึกษา  

สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี ๕๓ แห่ง ครอบคลุมเกือบ
ทุกจังหวัด แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แห่ง เอกชน ๑๐ แห่ง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๗ แห่ง ในจานวนน้ีเป็น
สถาบันวิจัย ๑๒ แห่ง ซ่ึงมากที่สุดในประเทศ  

๔.๔ สาธารณสุข  

มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี ในปี 2560 มี
จานวนโรงพยาบาลรัฐบาล 323 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 23 แห่ง 
โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 9 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) จานวน ๓,๔๗7 แห่ง  

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ  
๕.๑ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  

ทรัพยากรป่าไม้มีแนวโน้มลดลง ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือมีพื้นที่
ปุาไม้ จานวน ๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพื้นที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพื้นที่ปุาไม้ทัง้ประเทศ ในช่วงป ี
2556-2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปุาไม้ของภาคลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.24 เน่ืองจาก การบุกรุกพื้นที่ปุาไม้เพื่อ
การเกษตรทีเ่พิ่มมากขึ้น โดยจงัหวดัที่มีพื้นที่ปุาไม้ต่อพื้นที่จังหวดัมากที่สดุได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือ จังหวดัชยัภูมิ 
จังหวดัเลย และจังหวัดอุบลราชธานี  

๕.๒ สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ  

การเกิดไฟป่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในช่วงป ี๒๕๕6-๒๕60 มีจานวนการเกิดไฟ
ปุาเพิ่มขึ้นเฉลีย่ร้อยละ 8.8 โดยป ี๒๕60 เกิดไฟไหม้ปุา จ านวน 878 คร้ัง พื้นที่ถูกไฟไหม้ 9,687 ไร่ ลดลงจาก ป ี๒๕๕6 
ที่มีจานวน 1,574 คร้ัง และจานวนพื้นที่ปุาถูกไฟไหม ้19,622 ไร่ ซ่ึงเป็นปีที่เกดิไฟไหม้ปุามากทีสุ่ด โดยในระหว่างป ี๒๕๕
6-๒๕60 เกิดไฟไหม้ปุาเฉลี่ย ๑,268.8 คร้ังต่อป ีคิดเป็นพื้นทีท่ี่ถูกไฟไหม้เฉลีย่ ๑๘,๗๔๑.๒ ไร่ต่อปี  

๖. สภาวะแวดล้อม  
๖.๑ จุดแข็ง  
๖.๒ จุดอ่อน  
๖.๓ โอกาส  
๖.๔ ภัยคุกคาม  

๗. ปัญหาและประเด็นท้าทาย 
๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพื้นฐานด้านการขาดแคลนน้า ดินคุณภาพต่ า ประสบ
อุทกภัยและ ภัยแล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อม ด้าน
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังน้ัน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่ความ “ม่ันคง ม่ังคั่ง 
ยั่งยืน” จาเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพื่อใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ  พร้อมทั้งการ
แสวงหาโอกาสการนาความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคม
ขนส่งและพื้นที่เศรษฐกิจหลกัของประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม 
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงที่กาลังมีการเจริญเตบิโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ ให้แก่ภาค เพื่อให้มีอัตรา
การเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ากับพื้นที่ส่วนอ่ืนๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว  

๘.๑ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกจิ
ของอนุภูมภิาค ลุ่มแม่น้ าโขง”  
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๘.๒ วัตถุประสงค์  
๘.๒.๑ เพื่อแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้าและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบ

อาชีพ การดารงชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
๘.๒.๒ เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่

ด ีพึ่งพาตนเอง พึ่งพาครอบครัว และพึ่งพากันในชุมชนได้  

๘.๒.๓ เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  

๘.๒.๔ เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

๘.๒.๕ เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

๘.๓ เป้าหมาย  

๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือขยายตัวเพิ่มขึ้น  

๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจาย
รายได้ภาคตะวันออก เฉียงเหนือลดลง  

                                        ๘.๔ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัด 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 

ขยายตัวเฉลีย่  
ร้อยละ 3.5ต่อป ี 

สัมประสิทธ์ิความไม่
เสมอภาค (Gini 
Coefficient)ในการ
กระจายรายไดภ้าค
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 ากวา่  
0.446 

 
๘.5 ยุทธศาสตร์ 

8.5.1 ยุทธศาสตร์ที ่๑ บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  
8.5.2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
8.5.3 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
8.5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
8.5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพืน้ที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค  
8.5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  
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1.4   แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 

สุรินทร)์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) รอบปี พ.ศ.2563 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝุายเลขานุการ 

คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้แจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
ด้านวิชาการ (อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการ) ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เม่ือวันที ่25กรกฎาคม 2561 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี 
(นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบนโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
(พ.ศ. 2561 - 2565) แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา) เห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจงัหวดั 
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติที่ประชุม อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการคร้ังที่ 2/2561 เม่ือวนัที ่5 กันยายน 2561 และ
เห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบพัฒนากลุ่มจังหวัด ซ่ึงแบ่งงบประมาณเป็น 2 ส่วนส่วนที ่1 งบประมาณเพื่อ
การพัฒนาตามศักยภาพความต้องการของพื้นที่ หรือประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัดส่วนที่ 2 งบประมาณเพื่อการพัฒนาใน
ลักษณะ Cluster หรือสนองนโยบายส าคัญของรัฐบาลเชิงพื้นที่ 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จึงได้ดาเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2561 โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี นโยบาย
รัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทิศทางการพัฒนาภาคยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม แผนแม่บทจากกระทรวงที่เก่ียวข้อง และมุ่งเน้นการทางานแบบเครือข่ายร่วมกัน
ทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา) เพื่อร่วมกันก าหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ฯ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ สามารถ
ขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด 
รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่มจังหวัด ให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และนาไปสู่การ
กระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565)  
ฉบับทบทวน ป ีพ.ศ. 2563 ฉบับน้ี ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ 
บูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม คร้ังที่ 8/2561 เม่ือวันที่ 21 ธันวาคม 2560 
โดยสรุปประเด็นส าคัญ ดังน้ี 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 
1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภยั 
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดบัประเทศ 
3) เป็นแหล่งท่องเทีย่วท่ีมีความหลากหลายทัง้การท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม เชิงนิเวศน์ 

การกีฬาที่มีชื่อเสยีง 
4) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 
เป้าหมายการพัฒนา 

ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ไหม ท่องเทีย่วอารยะธรรมขอม และสังคมเป็นสุข 
   ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขง่ขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปร
รูป 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วการท่องเทีย่ว และผลติภัณฑ์ไหม 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 ยกระดับการพฒันาคณุภาพชีวิต 
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1.5  แผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

วิสัยทัศน์ (VISION)  เมืองเกษตรอินทรีย์  ท่องเท่ียววธิีชุมชน  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี 

“Suin,a City of Oganic Agicultue,Local Touism Leading People towads 

The Quality Of Good Life” 

 

สรุปประเด็นแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดสรุินทร ์

ล าดั
บ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์ 

(Goals) 

กลยุทธ ์
(Strategies) 

1 การพัฒนาศักยภาพภาค
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมและ
อุตสาหกรรมการเกษตร
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับภาค
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

1. พัฒนาระบบการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ (โซนน่ิง) 
2. เพิ่มขีดความสามารถด้านพื้นที่ การผลิต และการแปรรูป
การเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
3. สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
4. ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาด 
5. พัฒนาระบบชลประทานและเพิ่มแหล่งน้ าส าหรับการเกษตร   

2 การพัฒนาความสามารถ
ในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ การค้า การ
ลงทุน และการท่องเที่ยว 
 

เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ การค้า การ
ลงทุน และการท่องเที่ยว 

1. ส่งเสริมและพฒันาแหล่งท่องเทีย่วให้ไดคุ้ณภาพ 
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิง่อ านวยความสะดวกด้าน
การค้า  การลงทุน และการท่องเทีย่ว 
3. ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถแขง่ขันได้ในตลาดสากล 
4. ยกระดับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเข้าสู่มาตรฐานสากล 
5. พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน 
6. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการคา้ การลงทุน และการ
ท่องเทีย่ว 
7. ส่งเสริมการค้า  การลงทุน การตลาด การท่องเที่ยวและการ
ประชาสัมพันธ ์

3 ด้านการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 
 

เพื่อบริหารจัดการพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปูองกันและการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างมี  ส่วนร่วม 
2. การบริหารจดัการขยะและสิ่งปฏิกูล 
3. ส่งเสริมการใช้พลงังานทดแทน  เพื่อสร้างความม่ันคงทาง
พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนาแหลง่น้ าและระบบบรหิารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 
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ล าดับ ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร ์
(Goals) 

กลยุทธ ์
(Strategies) 

4 การพัฒนาคนและ
สังคมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตบน
พื้นฐานความเสมอ
ภาค 
 

เพื่อพัฒนาคนและสังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

1. พัฒนาสงัคมอยู่ดีมีสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. พัฒนาสถานบริการดา้นสุขภาพภาครัฐให้ได้
มาตรฐาน 
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
4. สนับสนุนการปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และวัฒนธรรมประเพณี 
5. ส่งเสริมการปูองกันและลดอุบตัิเหตุทางถนน 
6. ปูองกันและปราบปราม อาชญากรรมและยาเสพติด 
7. ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวและชุมชนมีความ
เข้มแข็ง 
8. ส่งเสริมเครือขา่ยการเฝูาระวังทางสงัคม 
9. พัฒนาระบบสวสัดิการ และความม่ันคงทางสงัคม
เพื่อยกระดับคณุภาพชีวิต 
10. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการมีงานท า  การ
เข้าถงึสิทธิด้านประกันสังคมและสิทธิด้านแรงงาน 

5 ด้านการเสริมสร้าง
ความม่ันคง
ชายแดน 

เพื่อเสริมสร้างความม่ันคงบริเวณ
ชายแดน 

1. พัฒนาศักยภาพหมู่บา้น/ชุมชนชายแดน 
2. ส่งเสริม พฒันา ระบบรักษาความสงบเรียบร้อย 
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินตามแนวชายแดน 
3. ส่งเสริมและพฒันาความร่วมมือกับประเทศเพื่อน
บ้าน 

 
 
 ๑.6  ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐  โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีกลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเคร่ืองกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อ
และบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มี
มูลค่าสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด์ ๔.๐ มีดังน้ี 

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เคร่ืองยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New Engines of 
Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู่ ๒ ด้าน คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ 
และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเปูาหมาย ประกอบด้วย 

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

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



 

34 
 

๓. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  (Smart 
Devices, Robotics & Mechatronics) อาท ิเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 

๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมอง
กลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณ์
เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-
Commerce) เป็นต้น 

๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value 
Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการท่องเที่ยว 
(Traveltech) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 
 
1.7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์  (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 

ประกอบด้วย  ๕  ด้าน    ดังน้ี   
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑  การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
 ๑.๑  พัฒนาระบบการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่  (โซนน่ิง) 
 ๑.๒  เพิ่มขีดความสามารถด้านพื้นที่  การผลิต  และการแปรรูปการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
 ๑.๓  สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
 ๑.๔  ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาด 
 ๑.๕  พื้นที่เกษตรอินทรีย์และกลุ่มเกษตรกรมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 
 ๑.๖  การพัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ าอย่างมีระบบ 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเท่ียว 
 ๒.๑  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้คุณภาพ 
 ๒.๒  การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  อารยธรรมขอม  เชิงนิเวศน์  เชิง

เกษตร  ให้ยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 ๒.๓  ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล 
 ๒.๔  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  สิ่งอ านวยความสะดวก 
            ๒.๕  การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  และสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและ

มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด 
 ๒.๖  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
 ๒.๗  ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  การตลาด  การท่องเที่ยว  และการประชาสัมพันธ์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 ๓.๑  ส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ปูองกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๓.๒  การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
 ๓.๓  ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน  เพื่อสร้างความม่ันคงทางพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 ๓.๔  พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 
 ๓.๕  การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี 

          ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔  การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
 ๔.๑การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ๔.๒  การพฒันาแหล่งเรียนรู้และการสง่เสริมใหป้ระชาชนเขา้ถงึแหลง่เรียนรู้ 
 ๔.๓  การสง่เสริมกีฬา  นันทนาการ  และการพฒันากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
 ๔.๔  การสง่เสริมและเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวมของประชาชนให้แขง็แรง 
 ๔.๕  การพฒันาบุคลากรสุขภาพให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัตงิาน 
 ๔.๖  การเสริมสร้างความม่ันคงของชีวิตและสงัคมภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
 ๔.๗  การพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม  และเสริมสร้างอนุรักษ์วฒันธรรม  ประเพณีที่ดงีาม 



 

35 
 

๔.๘  การเสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนมีงานท า  มีรายได ้ และได้รับการพิทักษค์ุ้มครองสิทธ์ิ 
 ๔.๙  การสง่เสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง  การปกครอง  ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

เป็นประมุข 
 ๔.๑๐  การสง่เสริมความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๔.๑๑  การเสริมสร้างความเข้มแขง็ของภาคประชาชน 
 ๔.๑๒  การสง่เสริมให้สถาบันครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็ง 
 ๔.๑๓  การสง่เสริมเครือข่ายการเฝูาระวงัทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๕  การเสริมสร้างความม่ันคงชายแดน 
 ๕.๑พัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชนชายแดน 
 ๕.๒  การพฒันาความสัมพันธ์ทางด้านการศึกษา  และการสาธารณสุขกับประเทศเพื่อนบ้าน 
 ๕.๓  การพัฒนาความสัมพันธ์ด้านประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  ศาสนา  และกีฬา  กับประเทศเพื่อนบ้าน 
 ๕.๔  การพัฒนาระบบคมนาคม  สาธารณูปโภค  และการสื่อสาร 
 ๕.๕  การรักษาความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตามพ้ืนที่ชายแดน 
 
 

1.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอ าเภอปราสาท 
         1.8.1 วิสัยทัศน์อ าเภอปราสาท 
  “ปราสาทเมืองเกษตรอินทรีย์ สุขภาพดี  วิถีพอเพียง ร้อยเรียงวัฒนธรรม น าสู่อาเซียน” 

  1.8.2 พันธกิจ  
 1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้จากการเกษตรที่มีคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และปลอดภัยจาก     
             ยาเสพติดทุกหมู่บ้าน 
 3) สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยั่งยืน 

4) พัฒนาระบบการเกษตรและการใช้น้ าให้มีเพียงพอต่อความตอ้งการทางการเกษตร  
1.8.3 เป้าประสงค์รวม 

1) มีพื้นที่เกษตรปลอดภยั และช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น  
2) ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ทีด่ีขึ้น  
3) หมู่บ้าน ชุมชน และสงัคม มีความเข้มแข็ง  
4) ประชาชนตระหนัก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
5) ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข มีความม่ังคง ปลอดภัย 

 
 1.8.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้จากการเกษตรที่มีคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจ 
 
พอเพียง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาขีดความสามารถและการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และพฒันาการ

ท่องเทีย่ว 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู ปูองกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบมีส่วนร่วม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาระบบการเรียนรู้บนพื้นฐานความเสมอภาคสู่ความยัง่ยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕  เสริมสร้างองค์กรและประชาชน  ใหเ้ข้มแขง็  ตระหนักรู้  ความปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพย์สิน 
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                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซ่ึงเป็น
จุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ต าบลบ้านพลวงเป็นต าบลขนาดเล็ก  
คาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้ก าหนดวิสัยทั ศน์  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในอนาคต  ดังน้ี 

 
          
 
 
       1.  วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 
                   
        2.  ยุทธศาสตร์   

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวฒันธรรม  ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

        3.  เป้าประสงค์ในการพัฒนา 
                1. ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ า และสภาพแวดล้อมที่ดี มี

มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
          2. รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ชุมชนสะอาดปราศจากขยะและ

มลพิษ 
        3. ประชาชนเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์และส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
        4.ประชาชนมีความม่ันคงปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 

                   5. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
                     6. มีศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและสืบทอดศาสนา 
รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไว้ 
                    7. บุคลากรมีศักยภาพมีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาลในการให้บริการ
ประชาชน 
 

 8. ประชาชนมีความรู้ด้านวิชาการในการประกอบอาชีพและเพิ่มมูลค่าสินค้าตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 9. ประชาชนมีความรักใครสามัคคีกัน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง  
  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                            1.1. เปูาประสงค ์ 
                                1. การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก สามารถรองรับการคมนาคมขนสง่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได ้
            2. ระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟูา ประปา ระบบการสื่อสารมีความทั่วถึงเพียงพอ 
                 1.2 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์   
   1. ถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสญัจรสะดวกขึ้น 
   2. ถนนทุกสาย ท่อลอดเหลีย่ม ท่อระบายน้ าใชง้านได ้

1.9  ยุทธศาสตรข์ององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 
 

“ได้รับการพัฒนาแบบสมดุล  ประชาชนอยู่ดีมีสุขตามอัตภาพ ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้” 
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   3. ท านบดินและประตูน้ า,ฝาย ที่ได้มาตรฐาน 
   5. อาคารสิง่ปลูกสร้างที่สาธารณะประโยชน์ บ้านเอ้ืออาทรมีความม่ันคงแขง็แรง 
   6. ประชาชนมีไฟฟูาเข้าถึงทุกครัวเรือน                                                                  
             7. ระบบไฟฟูาส่องสวา่งมีครบทุกพื้นที่ประชาชนได้รับความสะดวก 
   8. ระบบประปาสามารถผลติน้ าประปาที่ได้มาตรฐานสะอาด ปลอดภยั และเพียงพอต่อ
 ความต้องการของประชาชน 
   9. ระบบการสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็ว ประชาชนได้รับข่าวสารมากขึ้น 

    1.3 ค่าเป้าหมาย 
             เพื่อก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความสะดวกและ
มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ ให้ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบ
เรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ 
                          1.4. กลยุทธ์/และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

 
กลยุทธ์  ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า  1. จ านวนถนน คสล./ถนนลาดยาง/ถนนดิน/ถนนลูกรังที่
ได้รับการก่อสร้าง 
2. จ านวนถนน คสล./ถนนลาดยาง/ถนนดิน /ถนนลูกรังที่
ได้รับการซ่อมแซม 
3. จ านวนรางระบายน้ า/ท่อระบายน้ า/ท่อลอดเหลี่ยมที่
ได้รับการก่อสร้างและซ่อมแซม 

2. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะ 1. พื้นที่ขยายเขตไฟฟูาเพิ่มขึ้น 
2. ติดตัง้ระบบไฟฟูาสาธารณะและซ่อมบ ารุง 
3. จัดท าเว็บไซตเ์ป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

3. ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 1.จัดหาแหลง่น้ าประปาที่สะอาดในชุมชนเพิ่มและระบบ
การจ่ายน้ าทั่วถงึเพยีงพอ 
2. จ านวนครัวเรือนมีเคร่ืองกรองน้ าสะอาดและถงัรองน้ า
ใช้ทุกหลังคาเรือน 
3. จ านวนระบบประปาได้รับการซ่อมบ ารงุ 

4. บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับ 1.จ านวนอาคารสิ่งปลูกสร้างสาธารณะประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น 
บ้านเอ้ืออาทรได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม 

 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

                  1. เป้าประสงค์1. ประชาชนมีความรู้ด้านอาชพีการเกษตร น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
        2. แหล่งน้ าในพื้นที่สามารถน ามาใช้ท าการเกษตรได้อย่างทัว่ถึงและเป็นระบบ 
                   2. ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
                   1. ประชาชนมีความรู้ตามหลักวิชาการในการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
                  2. ประชาชนมีน้ าในปริมาณท่ีเพียงพอส าหรับท าการเกษตร 
 
 
 



 

38 
                  3.ค่าเป้าหมาย 

เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและ 
ชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์  เพื่อลดต้นทุนการผลิต  และส่งเสริมความรู้  ในการประกอบอาชีพ  ฝึก
ทักษะการพัฒนาฝีมือในการเพิ่มมูลค่าของสินค้า 
 
 4. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1.แนวทางท่ี ๑ ส่งเสริมศักยภาพและขีด
ความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร
อินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 
  

1.จ านวนประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ด้าน
อาชีพและการลงทุน 
2.จ านวนงบประมาณท่ีอุดหนุน สนับสนุน กลุ่ม/ชมรมที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมาย และหน่วยงานราชการที่ด าเนินงานด้านสังคม 

แนวทางท่ี ๒ เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของ
ครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 

2. จ านวนโครงการที่จัดส่งเสริมด้านการสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

แนวทางท่ี ๓ ส่งเสริมการลงทุนและการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ 

1.จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 

แนวทางท่ี ๔ ส่งเสริมภาคการท่องเท่ียวและบริการ 1.มีสถานที่ท่องเที่ยว หาความรู้ ผักผ่อนหย่อนใจ 
2. ส่งเสริมและพฒันาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
  

1. การบริหารจดัการแหล่งน้ าทีเ่ป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการท า
เกษตร 
2. จ านวนแหลง่น้ า ห้วย หนอง ค ูคลอง ได้รับการขดุลอกให้
สามารถกักเก็บน้ าไดป้ริมาณเพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการเกษตร และ
ใช้ในฤดูแลง้ 

 
                                      
 ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
              1. เป้าประสงค์1. เด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการส่งเคราะห์ 
   2. กลุ่ม/ชมรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย และหน่วยงานราชการอ่ืนที่ด าเนินงาน  
      ด้านสังคมได้รับการสนับสนุน 
                                 3.ประชาชนมีการออกก าลังกายและการบริโภคอาหารที่ถูกสุขอนามัย 

    2. ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  
                                 1. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา พัฒนาบคุลากรทางการศึกษา 
   2. คนชรา คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ  
 ตามระเบียบก าหนด 
                                 3. จ านวนประชาชนที่ออกก าลงักายมีสุขภาพที่แข็งแรง 
             4. จ านวนประชาชนได้รับการบริการดา้นสาธารณสขุอย่างทั่วถงึ  
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            3. ค่าเป้าหมาย 
    เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้าน
สวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้  
   
 4. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
 

1.จ านวนนักเรียนประถมศึกษาในเขตต าบลและเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นต าบลบ้านพลวง  ได้รับการ
สนับสนุนค่าอาหารเสริม(นม) และค่าอาหารกลางวันครบ
ทุกคน 
2.ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้าน
พลวง  เตรียมความพร้อมในทุกด้านอย่างมีคุณภาพ 
3. สนับสนุนโรงเรียนประถมศึกษา กีฬาและวิชาการ      
4.จ านวนบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการฝึกอบรม
พัฒนาความรู้ 
5.จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดส่งเสริมทางศาสนา  
6. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดส่งเสริมวัฒนธรรมและ
สืบทอดประเพณีอันดีงาม 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการ 1. จ านวนงบประมาณที่จัดสวัสดิการให้ ผู้สูงอายุ คน
พิการ ผู้ปุวยเอดส์  
 2. กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คน
พิการ ผู้ปุวยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข 
 

1. จ านวนพื้นที่ที่ได้ รับการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ไข้เลือดออก หรือโรคอุบัติใหม่  
2. จ านวนงบประมาในการสนับสนุนการปูองกันโรค 
3. กิจกรรมสนับสนุนการปูองกันโรค 

การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ 
 

1. จัดกิจกรรมออกก าลังกาย เล่นกีฬาให้กับประชาชนทุก
วัย 

 
   
 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    1. เป้าประสงค์1.อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก าจัดขยะมูลฝอยไม่ให้เกิดมลพิษ  

      2. ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์   
   1. บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยนื 
   2. ประชาชนเกิดจติส านึกร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 
   3. พื้นที่หมู่บ้านสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย 
   4. แหลง่น้ า ปุาไม้ และชลประทานขนาดเล็ก มีความอุดมสมบูรณ์ 
   5. จ านวนพื้นที่แหลง่น้ าและปาุไม้เพิ่มขึ้น  
               3 .ค่าเป้าหมาย 
  เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน 
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 4.กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

1. จ านวนโครงการที่รณรงคป์ลูกจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
2. จ านวนแหลง่น้ าปุาไม้ ชลประทานขนาดเล็ก 
3. จ านวนท านบดินและเขื่อนก้ันตลิง่พัง/ประตูน้ า/ฝาย
ที่ได้รับการก่อสร้างและการซ่อมแซม 
4 เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน 

การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 
 

1. พัฒนาระบบการจดัการขยะมูลฝอยตามหลัก
สุขาภบิาล 
2. กิจกรรมที่ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอย 

 
 
 ๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี             
               1. เป้าประสงค์1.บุคลากรน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาตนเองและพฒันางาน 
                                 2.บุคลากรมีศักยภาพการท างานตามหลักธรรมาภิบาลในการให้บริการประชาชน 
   3.ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจและมีส่วนร่วมทางการเมืองและการพัฒนาท้องถิ่น  
                     ตนเอง 
                                 4.ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขแบบบูรณาการ  
                2. ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์   
   1. ผู้บริหาร สามาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้างได้เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ 
   2. ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
   3. วัสดุ ครุภัณฑ์ในหน่วยงานมีพร้อมใช้และเพียงพอต่อการท างานและการให้บริการ 
              3. ค่าเปูาหมาย 

เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างาน 
ของภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการด าเนินงานของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์การบริหาร 
ราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 4. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

1.ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบคุลากรและองค์กรให้มีขดี
ความสามารถในการพัฒนา 

1.จ านวนการจัดอบรม การสง่บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
และศึกษาดงูาน  
 

๒ ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั 1. จัดฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
2.จ านวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนที่ผ่านการ
ฝึกอบรม 
3. จ านวนกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนของสมาชิก อพร. 
4. กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
5.จ านวนวัสดุ ครุภัณฑ ์อุปกรณ์ เคร่ืองมือปูองกันภัยที่มี
ประสิทธิภาพในการปูองกันภยั 
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4. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์(ต่อ) 
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

3. การแก้ไขและปูองกันปัญหายาเสพติด 1. จ านวนกิจกรรมที่จัดฝึกอบรมทบทวนความรู้ให้แก่ปะ
ชาชน 
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาค
ส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 

1. จ านวนผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้ง,จ านวนผู้ได้รับการเลือกตัง้ 
2. กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นในกิจกรรมของ อบต. 

5. การจัดท าผังเมืองรวมต าบลบา้นพลวง 1. เขตพื้นที่ขนาดอบต.บ้านพลวง 
 

 
 
 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

                1.เป้าประสงค์ 1. ส่งเสริมศาสนา จดังานบญุตามประเพณีสบืสานวฒันธรรม  
   2. ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวยัมีการออกก าลังกาย เล่นกีฬาเหมาะสมกับสภาพวยั  
   3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพทีด่ีในการท่องเทีย่วในจังหวัด  

      2.ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์   
              1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และกิจกรรมส่งเสริม
ทางศาสนา 
             2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและการท่องเที่ยวในจังหวัด 

      3. ค่าเปูาหมาย 
                    1. ส่งเสริมศาสนา และวฒันธรรม สง่เสริมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของต าบล  

          2. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว และส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา 
      4.กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
๑ การสง่เสริมและสนับสนุนการอนุรกัษ์
ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา 
 

1.จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดส่งเสริมทางศาสนา  
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดส่งเสริมวัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีอัน
ดีงาม 
 

 ๒ สง่เสริมและสนับสนุนภูมิปญัญาท้องถิ่น 1. จัดกิจกรรมออกก าลังกาย เล่นกีฬาให้กับประชาชนทุกวยั 
2. สนับสนุนการท่องเทีย่วภายในจังหวัด 
 

๓ ส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมของครอบครัว    
 

1.กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในครอบครัว 
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2.8  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ์  มีความ
สอดคล้องกับ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  และ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ดังน้ี 
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 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ใช้การวิ เคราะห์  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
การพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
 
จุดแข็ง  (S : Strength-s)   

- ประชาชนมีความพร้อม  จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
- การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
- มีองค์การบริหารส่วนต าบลที่พร้อมจะให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 
  ประชาชน 

 - มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการต่าง ๆ  
 - ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็ง  และมีศักยภาพในการพัฒนา 
 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน 
จุดอ่อน  (W : Weakness)  
 - กฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคับทีเ่ก่ียวข้องกับการปฏิบตัิงาน มีการแก้ไขเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาท าให้ 
             เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตสิับสนขาดความชดัเจน 
 - องค์การบริหารส่วนต าบล  มีงบประมาณจ ากัด  ท าให้การพฒันาไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาที่วางไว้ 
 - การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการท าลายสิง่แวดล้อมเพิ่มขึ้น  ก่อให้เกิดปญัหาภยัธรรมชาติ 
โอกาส  (O : Opportunity)   
 - จังหวัดนครราชสีมา  หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินการตาม
แผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 - มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ   

- นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่น  โดยการสร้างดุลยภาพระหว่างการ
ก ากับดูแล  และความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่น 
อุปสรรค  (T : Threat)   
 - ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจ  บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น 
 - นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายัง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ท าให้การพัฒนาท้องถิ่นบางเร่ืองต้องชะงัก 

- กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น  หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วงระยะเวลาในการจัดสรร
และการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน 
 - การด าเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น  ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับ
ปัญหาในพื้นที่และความต้องการประชาชนมีมาก  แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน เ น่ืองจากจ ากัดด้วยอ านาจหน้าที่และ
จ านวนงบประมาณท่ีมีจ ากัด 
 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ์  น้ัน  ได้ท า
การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง  ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี   
 

3. การวิเคราะหเ์พื่อพฒันาทอ้งถิ่น 
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยงั
ไม่พอเพียงและยงัไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหลง่น้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขต อบต. - ประชาชนมีแหลง่
น้ าและมีน้ าประปา
ใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

๒) ไฟฟูาส่องสว่างทางและ
ที่สาธารณะยงัไม่สามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพื้นที่
ได้ทั้งหมด 

- ไฟฟูา - ทางและที่
สาธารณะในเขต 
อบต. 

- ทางและที่
สาธารณะมีแสงสว่าง
เพียงพอประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ปูองกันการเกิด
อาชญากรรมได ้

๓) หมู่บ้ายขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ ายงัไม่
เพียงพอ  

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นที่ใน อบต. - มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 

๔)  ถนนในต าบล ยงั
เป็นภนนดิน ถนนลูกรัง 
และเปูนหลุมเปูนบ่อ 

- ถนน - ทางและที่
สาธารณะในเขต 
อบต. 

- มีถนนให้ประชาชน
ได้สัญจรไปมา
สะดวก  

๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสญัจรไปมา
เพิ่มมากขึ้นและ อบต.ไม่
สามารถด าเนินการได้
เน่ืองจากงบประมาณมีไม่
เพียงพอ  

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพยีงพอ
และ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 

๒. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

๑) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคตดิต่อ 

- ด้านสาธารณสขุ - ในเขต อบต. ในพื้นที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบตัิ
ใหม่  ดรคระบาด  
โรคตดิต่อ 

๒) ประชาชนในพื้นที่ปุวย
เป็นโรคเร้ือรังแนวโน้มที่
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ปวุย 
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๓) ปริมาณขยะและน้ าเสีย
เพิ่มมากขึ้น 

 - ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและน้ า
เสียถูกก าจัดใหห้มด
ด้วยวิธีการทีถู่กต้อง 

๔) ประชาชนบริโภคอาหาร
ที่ปลอดภยั 

- ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

๕) ประชาชนในพื้นที่บาง
รายมีที่อยู่อาศัยไม่ม่ันคง
แข็งแรง 

- ที่อยู่อาศยั - ประชาชนในพื้นที่
ที่ได้รับความเดือน
ร้อนเร่ืองที่อยู่อาศยั 

- ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความชว่ยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศยัให้
ม่ังคงแข็งแรง  

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิ่มมากขึ้นท าให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนท าให้เกิดเป็น
ชุมชนแออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในเขต อบต. - ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไม่เกิด
ปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร 

ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าทีย่ังไม่
สะอาดและมีสิง่เจือปน เช่น 
จากน้ าฝน น้ าที่ไม่ได้
คุณภาพ มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนบริโภคน้ า
ที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

 ๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพยีง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงกวา่ขั้น
พื้นฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต 
อบต. 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับ
การศึกษาทีสู่งขึ้น มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 

๒) เด็กและผู้สงูอายบุาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยูต่าม
ล าพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

- ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขต อบต.  

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ด ี
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
ขอบขายและปริมาณ

ของปัญหา/ 
ความต้องการ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๓) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

 - ผู้พิการในเขต 
อบต. 

- ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถงึ 

๔) เยาวชนและวยัรุ่นตดิ
เกมส์ สิง่ลามก บุหรี่ เหลา้ 
สาเสพติด และท้องก่อนวัย
อันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตทีด่ ี

๕) ประชาชนกรอายตุัง้แต่ 
๓๕ ขึ้นไป  ไม่ได้ตรวจ
สุขภาพประจ าปี จ านวน  
๒๙๑ คน   

- ประชาชนในเขต 
อบต. ที่อายุ ๓๕  
ขึ้นไป 

- ประชาชนที่อาย ุ๓๕ 
ขึ้นไปได้รับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

๖) ประชากรที่สูบบหุรี่ 
จ านวน ๓๐๐ คน ดื่มสุรา 
จ านวน ๑๗๑ คน 

- ประชาชนที่สูบ
บุหรี่และดื่มสุรา 

- ประชาชนเลิกสูบ
บุหรี่และเลิกดื่มสุรา 

๓. ด้านเศรษฐกจิ ๑) ประชาชนไม่มีการ
วางแผนในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ด าเนินงานได้เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- มีแหลง่เงินทุนในการ
ท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานที่
จ าหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชยกรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

๔) ผลผลติทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางในการ
ขนส่งผลผลิตไกลจากแหลง่
รับซื้อ  

- เกษตรกรในพื้นที ่ - ผลผลิตมีราคาสงูขึ้น 

๕) ค่าแรงต่ าคา่ครองชีพสงู
ขาดแคลนการจ้างงาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับคา่ครอง
ชีพ มีการจ้างงานมาก
ขึ้น 

๖) ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย
ต่อปี ต่ ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท  
จ านวน ๙ ครัวเรือน    

- ประชาชนที่มี
รายไดต้่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวท่ีตกเกณฑ์
มาตรฐานรายได ้

๗) ในเขต อบต. ไม่มีแหล่ง
ท่องเทีย่วและกิจกรรมการ
ท่องเทีย่ว 

- การท่องเทีย่ว - ในเขตเทศบาล - มีแหลง่ทองเที่ยวใน
เขต อบต. และสง่เสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยว



 

เพิ่มมากขึ้น 
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๔. ด้านการบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 

๑) การจราจรบนถนนมี
เพิ่มมากขึ้นอาจท าใหเ้กิด
อุบัติเหตุขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนที่สัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น 
ติดตั้งสัญญาณไกระ
พริบเพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง 

๒) มีการท าลายและลัก
ขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชนและราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการปูองกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชนละ
ส่วนราชการ เช่น 
การติดตั้งกล้องวงจร
ปิด  การให้ผู้น า อป
พร. ควบคุมและ
ระงับเหตุทะเลา
วิวาท 

๕. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

๓) เป็นพื้นที่ที่มีดินเค็มและ
น้ าใต้ดินเป็นน้ าเค็มหรือมี
รสกร่อย ไม่สามารถใช้ใน
การเกษตรและอุปโภค-
บริโภคได ้

- ดินและน้ าใตด้ิน - พื้นที่ในเขต อบต. - ปัญหาเร่ืองดินเค็ม
ลดลง จดัหาแหลง่
น้ าจากแหลง่อ่ืนเพิ่ม
มากขึ้น   

๔) มีปัญหาเร่ืองขยะและ
สัตว์เลีย้งเพิ่มมากขึ้นสง่
กลิ่นเหม็นร าคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นที ่
อบต. 

- ปัญหาขยะและ
สัตว์เลีย้งลดลง 
ประชาชนสามารถ
ก าจัดขยะและ
มูลสัวต์ไดโ้ดยไม่
ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน  

๖. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่นถูกลืมเลือน
ไปมาก 

- ศิลปะ วฒันธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ยกย่อง เชิดชคูนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นตัวอยา่งแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต 
ประเพรีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ไม่ถูก
ลืมและคงอยู่สืบไป 

 



 

 


