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 ๑.๑  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปน
เปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตางๆใหสอดคลอง
และบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยใหเปนไปตามที่กำหนดในกฎหมาย
วาดวยการจัดทำยุทธศาสตรชาติ และตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มี
ผลบังคับใชเม่ือวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการจัดทำรางยุทธศาสตรชาติ กำหนดวิธีการการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำรางยุทธศาสตรชาติ ใน
การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกำหนดมาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนทุกภาค
สวนดำเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาต ิ

เพ่ือให เปนไปตามท่ีกำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดแตงตั้ งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานตางๆ รวม ๖ คณะ               
อันประกอบดวย คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดาน
การสรางความสามารถในการแขงขัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการดำเนินการจัดทำรางยุทธศาสตรชาติใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนไดจัด
ใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของอยางกวางขวางเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดทำรางยุทธศาสตรชาติตามที่กฎหมายกำหนดแลว 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนำไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน“ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ชวงเวลาดังกลาว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ แนวโนม วิสัยทัศน และเปาหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทนำ 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ เปน
ตนมาไดสงผลใหประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในดานเศรษฐกิจที่ประเทศไทยไดรับการยกระดับเปนประเทศใน
กลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลาง ในดานสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสงผลให
ประเทศไทยหลุดพนจากการเปนประเทศยากจน และในดานสิ่งแวดลอมที่ประเทศไทยมีขอไดเปรียบในความ
หลากหลายเชิงนิเวศ อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความทาทายตอการพัฒนาที่สำคัญ อาทิ อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในป ๒๕๖๐ ท่ีรอยละ ๓.๙ ถือวาอยูในระดับต่ำกวาศักยภาพ เมื่อเทียบกับรอยละ ๖.๐ ตอปใน
ชวงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผานมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและ
สถานการณเศรษฐกิจโลกที่ยังไมฟนตัวไดเตม็ที่โครงสรางเศรษฐกิจไทยที่ยังไมสามารถขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมได 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๑.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 



 
 

อยางเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ำ ขาดการนำเทคโนโลยีเขามาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไมสอดคลองกับความ
ตองการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชวงวัยยังคงเปนปจจัยทาทาย
สำคัญตอการพัฒนาประเทศ แมวาการเขาถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสราง
พ้ืนฐานตางๆ และการคุมครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากข้ึน แตยังคงมีปญหาเรื่อง
คุณภาพการใหบริการที่มีมาตรฐานแตกตางกันระหวางพื้นท่ี ซึ่งเปนหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำใหประเทศไทยยังคงมี
ปญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ ขณะที่ปญหาดานความยากจนยังคงเปนประเด็นทาทายในการยกระดับการ
พัฒนาประเทศใหประชาชนมีรายไดสูงข้ึนและแกปญหาความเหลื่อมล้ำอยางยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ
ระยะยาวในการฟนฟู การใช และการรักษาทรัพยากรอยางบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผานมายังขาดความ
ชัดเจน สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศยังมีปญหาการใชอยางสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลง
อยางรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปญหาดังกลาวขางตนมีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความตอเนื่องและความยืดหยุนในการตอบสนองตอความตองการและปญหาของ
ประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ตองเสริมสรางใหเกิดความเขมแข็ง ลดความ
ขัดแยงทางความคิดและอุดมการณที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ำ ความไมเสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม และปญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนสงเสริมคนในชาติใหยึดมั่นสถาบันหลัก
เปนศูนยรวมจิตใจใหเกิดความรักและความสามัคค ี

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรที่มีสัดสวนประชากรวัยแรงงาน
และวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุท่ีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จะเปนปจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำใหการพัฒนา
ประเทศในมิติตาง ๆ มีความทาทายมากข้ึน ทั้งในสวนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัด
สวัสดิการเพ่ือดูแลผูสูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความ
มั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนซึ่งจะเปนประเด็นทาทายตอการขับเคลื่อน
ประเทศไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว 

๒. ปจจัยและแนวโนมที่คาดวาจะสงผลตอการพัฒนาประเทศ 
แมวาประเทศไทยจะมีตำแหนงที่ตั้งที่สามารถเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค

และเปนประตูสูเอเชีย แตการที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบานหลายประเทศ ทำใหปญหาดานเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบานยังคงเปนความทาทายดานความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงตองให
ความสำคัญกับปญหาดานความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซอน ละเอียดออน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่
อาจเปนประเด็นทาทายตอการสรางบรรยากาศความไววางใจระหวางรัฐกับประชาชนและระหวางประชาชนกับ
ประชาชน ซึ่งรวมถึงการสรางความสามัคคีของคนในชาติที่จะนำไปสูการแกปญหาความขัดแยงระหวางกลุม
ประชากรไทยท่ีมีแนวคิดและความเชื่อที่แตกตางกันอยางยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาท
ของประเทศมหาอำนาจ ที่อาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูระบบหลายขั้วอำนาจ หรือเกิดการยายข้ัวอำนาจทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องคกรท่ีไมใชรัฐ อาทิ 
องคการระหวางประเทศ และบรรษัทขามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดกฎ ระเบียบ ทิศทาง
ความสัมพันธและมาตรฐานสากลตางๆ ทั้งในดานความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุมเศรษฐกิจและการ
เปดเสรีในภูมิภาคที่นำไปสูความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจกอใหเกิดความเสี่ยงดานอาชญากรรมขามชาติและ
เศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปญหายาเสพติด การคามนุษย และการลักลอบเขาเมือง 

 



 
 
ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีที่ ไดรับการพัฒนาอยางกาวกระโดดจะกอให เกิดนวัตกรรมอยางพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยี
ปญญาประดิษฐ อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ หุนยนตและโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอยางแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีอยางกาวกระโดดเหลานี้ คาดวาจะ
เปนปจจัยสนับสนุนหลักที่ชวยทำใหเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมที่จะกลับมาขยายตัวไดเขมแข็งข้ึน 
แนวโนมสำคัญที่จำเปนตองมีการติดตามอยางใกลชิด อาทิการรวมกลุมทางการคาและการลงทุนที่จะมีความ
หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแขงขันที่คาดวาจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสรางความหลากหลายของสินคา
และบริการท่ีตอบโจทยรูปแบบชีวิตใหมๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดวาจะเขาสูการเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในป ๒๕๗๔จะ
กอใหเกิดโอกาสใหมๆ ในการตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคสูงอายุที่จะมีสัดสวนเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง 
รวมทั้งการคาดการณวาครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทย
จะมีชวงอายุที่แตกตางกันและจะมีกลุมคนชวงอายุใหมๆ เพ่ิมข้ึน ซึ่งจะสงผลตอทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกตาง
กัน ดังนั้น การเตรียมความพรอมของประชากรใหมีคณุภาพและการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการผลิตและ
การบริการของประเทศจะเปนความทาทายสำคัญในระยะตอไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสรางประชากรที่เขาสูสังคมสูงวัย อาจทำใหเกิดความตองการ
แรงงานตางชาติเพิ่มมากข้ึนเพ่ือทดแทนจำนวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปจจัยดานการเปดเสรีในภูมิภาคและ
ความกาวหนาของการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงในภูมิภาคจะทำใหการเคลื่อนยายแรงงานและการยายถิ่นมี
ความสะดวกมากขึ้น และเปนปจจัยสำคัญที่จะทำใหเกิดการเคลื่อนยายประชากรเขาออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะในกลุมประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโนมในการเคลื่อนยายไปเรียนหรือทำงานในทั่วทุกมุมโลกสูงข้ึน 
ทั้งนี้ การยายถิ่นสวนใหญมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเปนไปไดท่ีประเทศไทย
จะยังคงเปนประเทศผูรับของประชากรจากประเทศเพื่อนบานขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมี
แรงจูงใจในการยายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกวา อาจทำใหการแยงชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น 
ซึ่งจะยิ่งทำใหเกิดความเสี่ยงตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดวาจะมีความรุนแรงมาก
ขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กวางขวางมากขึ้น ซึ่งจะสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน 
ระบบโครงสรางพ้ืนฐานที่จำเปน ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธตอเนื่องกับความมั่นคงดานอาหาร
และน้ำ ขณะที่ระบบนิเวศตางๆ มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง และมีความเปนไปไดคอนขางสูงในการสูญเสีย
ความสามารถในการรองรับความตองการของมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพอยางไรก็ดี ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศตาง ๆ ดังกลาวที่แตละ
ประเทศจะตองเผชิญจะมีความแตกตางกัน ทำใหการเปนสังคมสี เขียวการรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการจะไดรับความสำคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้ง
ประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสรางสมดุลความมั่นคงดานพลังงานและ
อาหารมีแนวโนมที่จะมีความสำคัญเพ่ิมมากข้ึนกฎระเบียบและขอตกลงดานสิ่งแวดลอมจะมีความเขมขนและ
เขมงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามขอตกลงระหวางประเทศตางๆ ที่สำคัญ เชน เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และบันทึกความตกลงปารีสจะไดรับการนำไปปฏิบัติอยางจริงจังมากยิ่งข้ึน 
   แนวโนมเหลานี้จะกอใหเกิดความทาทายตอการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในสวน
ของการจางงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหมๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและ
ความเสี่ยงดานอื่นๆ ท่ีซับซอนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร รูปแบบการกอสงครามที่ใชเทคโนโลย ี
 



 
เปนเครื่องมือ การเคลื่อนยายอยางเสรีและรวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสาร องคความรู เทคโนโลยีและ
สินคาและบริการ การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณไดยากการเกิดขึ้นของ
โรคระบาด และโรคอุบัติใหมที่จะสงผลใหการเฝาระวังดานการสาธารณสุขในประเทศมีความสำคัญมากขึ้น อาจ
นำไปสูปญหาความเหลื่อมล้ำท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนได หากไมมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปองกันและ
รองรับผลกระทบตางๆ ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วโดยเฉพาะอยางยิ่งหากการเขาถึงเทคโนโลยี 
โครงสรางพื้นฐาน และองคความรูสมัยใหมมีระดับความแตกตางกันระหวางกลุมประชากรตางๆ โดยการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกลาวจะสงผลตอทั้งการจางงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะ
งานที่เปลี่ยนไป มีความตองการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานใน
ปจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนดวยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพท่ีตองการทักษะระดับต่ำ กอใหเกิดความ
เสี่ยงตอความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไมทันหรือขาดความรูและทักษะท่ีทันกับยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตนที่จะทำใหเกิดการพัฒนาขยายความเปนเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งข้ึน ซึ่งปจจัยทั้งหมดดังกลาวจะสงผล
ใหปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประเทศมีความซับซอนมากยิ่งข้ึน 
   จากปจจัยและแนวโนมที่คาดวาจะสงผลตอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตางๆ
ขางตน เห็นไดวาบริบทและสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโนมท่ีจะเปลี่ยนแปลง 
อยางรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซอนหลากหลายมิติ ซึ่งจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศอยางมาก 
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจำเปนตองมียุทธศาสตรการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกดานการพัฒนาที่
เก่ียวของ มีความรวมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคสวนตางๆ ในรูปแบบของหุนสวนการพัฒนาที่เปนการ
ดำเนินงานอยางบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเก่ียวของซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจำเปนตองมี
ทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ มีความรู สมรรถนะ และทักษะที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ สามารถรูเทา
ทันและปรับตัวใหสามารถดำเนินชีวิตไดอยางมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สรางรายได ทามกลางความเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑและกติกาใหมๆ และมาตรฐานที่สูงข้ึน โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วซึ่งจำเปนตองมี
การพัฒนาระบบและปจจัยสงเสริมตาง ๆ ที่เกี่ยวของไปพรอมกัน ทั้งในสวนของระบบการเรียนการสอน และการ
พัฒนาทักษะฝมือที่สอดคลองกันกับการพัฒนาของคนในแตละชวงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสรางพ้ืนฐาน 
รวมทั้งการใหความสำคัญกับการสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหประเทศไทยสามารถยกระดับเปนเจาของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกาวทันโลก จากการตอยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด ๔.๐ สงผลใหเกิด
การสรางหวงโซมูลคาทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชนจาก
การพัฒนา ลดปญหาความเหลื่อมล้ำ และนำไปสูการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคสวน 
   นอกจากนี้ ประเทศไทยตองใหความสำคัญกับการสรางสมดุลความมั่นคงดานพลังงาน
และอาหาร การรักษาไวซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การสงเสริมการดำเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและ
ขยายความเปนเมืองที่เติบโตอยางตอเนื่องท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พรอมกับการมีขอกำหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑที่เก่ียวเนื่องกับลักษณะการใชพื้นที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
กฎหมาย ระบบภาษีตองมีกลยุทธการพัฒนาที่สามารถอำนวยความสะดวกและสงเสริมใหประเทศมีศักยภาพการ
แขงขันที่สูงขึ้น และสามารถใชจุดแข็งในเรื่องตำแหนงที่ตั้งทางภูมิศาสตรของประเทศใหเกิดประโยชนตอการ
พัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งใหความสำคัญของการรวมกลุมความรวมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เพื่อกระชับและสรางสัมพันธไมตรี เสริมสรางความสัมพันธทางการทูต ซึ่งจะกอใหเกิดการสรางพลังทาง
เศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจำเปนตองสรางความพรอมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมี
การปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกติกาสากลในดานตางๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจำเปนตองเรงใหมีการปฏิรูป
ระบบราชการและการเมืองเพ่ือใหเกิดการบริหารราชการท่ีดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการสงเสริมคนใน 



 
ชาติใหยึดมั่นสถาบันหลักเปนศูนยรวมจิตใจเพ่ือใหเกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแยงภายในประเทศ 
โดยที่นโยบายการพัฒนาตางๆ จำเปนตองคำนึงถึงความสอดคลองกับโครงสรางและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรที่อาจจะมีความแตกตางจากปจจุบันมากขึ้น 
   ดังนั้น ภายใตเงื่อนไขโครงสรางประชากร โครงสรางเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดลอม และปจจัยการพัฒนาตางๆ ที่เก่ียวของ สงผลใหประเทศไทยจำเปนตองมีการวางแผนการ
พัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อยางไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเปนเรื่องที่ตองใชระยะเวลาในการดำเนินงาน
เพ่ือใหเกิดการปรับตัวซึ่งจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางการขับเคลื่อนการพัฒนาให
ประเทศเจริญกาวหนาไปในอนาคตจึงจำเปนตองกำหนดวิสัยทัศนในระยะยาวที่ตองบรรลุ พรอมทั้งแนว
ยุทธศาสตรหลักในดานตางๆ เพ่ือเปนกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอยางบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือ
ยกระดับจุดแข็งและจุดเดนของประเทศ และปรับปรุงแกไขจุดออนและจุดดอยตาง ๆ อยางเปนระบบ โดย
ยุทธศาสตรชาติจะเปนเปาหมายใหญในการขับเคลื่อนประเทศ และถายทอดไปสูแผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือนำไปสู
การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษตางๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือใหการพัฒนาประเทศสามารถดำเนินการไดอยางมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศนประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจำชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบตอ
ผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยูอยางม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความมั่นคงทางสังคม
ทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรมและ
ความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวาง
ประเทศ และการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกันดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

 
ความมั่นคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง

ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และ 
มีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเปนกลไกที่นำไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชน
มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับ
ผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยางทั่วถึงทุกภาคสวนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององคการสหประชาชาติ ไมมีประชาชนที่อยูในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง 
ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตางๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให
สามารถสรางรายไดทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต
เพ่ือใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก  



 
และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสำคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทำธุรกิจ เพ่ือใหเปนพลังในการ
พัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทาง
ปญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใหเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูบนหลักการใช การรักษาและการ
ฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากขึ้นและสิ่งแวดลอมมี
คุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืนและใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกจิพฒันาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาต ิ ประกอบดวย 

๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
๔) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตรชาต ิ
๔.๑ ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอ

ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

รวมถึงองคกรภาครัฐและที่มิใชภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม 

๔.๒ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
(๑) การเกษตรสรางมูลคา 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
(๓) สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว 
๔.๔ โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหม 
 



 
๔.๓ ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

(๑) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสรางสภาพแวดลอมที่ เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 
(๗) การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ำ สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสรางพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ

การจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชวีิตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 
(๑) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนน

ความเปนเมืองที่เติบโตอยางตอเนื่อง 
(๕) พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 

 
๔.๖ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และ
ใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส 

(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที ่

(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุก
ภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 

(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำ นึกมี

ความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาที่จำเปน 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดย

เสมอภาค 



 

 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไดจัดทาขึ้นใน
ชวงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดกันมากข้ึน 
โดยไดนอมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศตอเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางมั่นคง เกิด
ภูมิคุมกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม สงผลใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) ไดจัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเปนแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได
ใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ทั้งในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่อง เพ่ือรวมกันกำหนดวิสัยทัศนและ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งรวมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพ่ือมุงสู “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเปนจุดเปลี่ยนท่ีสำคัญในการเชื่อมตอกับ
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติ โดยในแตละยุทธศาสตรของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไดกำหนดประเด็นการพัฒนา พรอมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ตองดาเนินการใหเห็น
ผลเปนรูปธรรมในชวง ๕ ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพ่ือเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ไดกำหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือกากับใหการพัฒนาเปนไปอยางมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในชวงแผนพฒันาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณและแนวโนมภายนอก  
๒.๒ สถานการณและแนวโนมภายใน  

๓. วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค  

   ๓.๒. เปาหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  

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

๔.๑ ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
๔.๒ ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังคั่ง 

และยั่งยืน  
 



 
๔.๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  
๔.๘ ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สูการปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

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

๑. สภาพทั่วไป  
๑.๑ ที่ตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยูระหวางละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘◦๒๗' 

เหนือ และลองติจูด ๑๐๐◦๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ตั้งอยูในตำแหนงศูนยกลางของอนุภูมิภาคลุมแมนาโขง 
โดยมีอาณาเขตติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดานตะวันออกและดานเหนือ มีแมนาโขงเปนเสน
ก้ันพรมแดน และดานใต ติดตอราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก ก้ันพรมแดน  

๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพื้นที่รวม ๑๐๕.๕๓ ลานไร ลักษณะภูมิ
ประเทศเปนที่ราบสูง มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคลายกระทะ แบงเปน ๒ เขตใหญ ไดแก 
บริเวณแองที่ราบโคราช อยูบริเวณที่ราบลุมแมนามูลและชี ลักษณะเปนที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแอง
สกลนคร อยูทาง ตอนเหนือของภาค ตั้งแตแนวเขาภูพานไปจนถึงแมนาโขง เทือกเขาที่แบงระหวางแองโคราชและ
แองสกลนคร ไดแก เทือกเขาภูพาน  

๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศรอนชื้นสลับกับแลง แบงเปน ๓ ฤดู คือ ฤดูรอน ชวง
เดือนกุมภาพันธ-พฤษภาคม อากาศจะรอนและแหงแลงมาก จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน ชวง
เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ทาใหมีฝนตกเปนบริเวณกวาง แตมีแนว
เทือกเขาดงพญาเย็นและสันกาแพง ก้ันลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต สงผลใหพื้นที่แองโคราช ซึ่งเปนเขตเงาฝน
จึงมีสภาพแหงแลงกวาแองสกลนคร จังหวัดท่ีมีฝนตกมากที่สุด คือ นครพนม ฝนตกนอยที่สุด คือ นครราชสีมา ฤดู
หนาว ชวงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ อากาศหนาวเย็น ไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจาก
ประเทศจีน จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุด คือ จังหวัดเลย  

๑.๔ การใชประโยชนท่ีดิน ในป ๒๕๕9 มีพื้นที่รวม ๑๐๕.๕๓ ลานไร จำแนก
เปนพ้ืนที่ปาไม ๑๕.๖๖ ลานไร หรือรอยละ ๑๔.๙ พ้ืนที่ทาการเกษตร ๖๓.๘7 ลานไร หรือรอยละ ๖๐.๕ และ
พ้ืนที่ใชประโยชนอื่นๆ 26.02 ลานไร หรือรอยละ ๒๔.7 ของพ้ืนที่ภาค  

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  

๑.๕.๑ ดนิ สภาพดินเปนดินทรายไมอุมนา ทาใหขาดแคลนนา และ
ขาดธาตุอาหาร ใตดินมีเกลือหิน ทาใหดินเคม็ จึงมีขอจากัดตอการใชที่ดินเพื่อการเกษตร  

 
 
 



 
๑.๕.๒ แหลงน้ำ มีลุมนาขนาดใหญ ๓ ลุมไดแก แมนาชี มีความยาว

ประมาณ ๗๖๕ กิโลเมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย มีตนนาที่ทวิเขาเพชรบูรณ และไหลไปรวมกับแมนามูลที่จังหวัด
อุบลราชธานี แมนามูล มีความยาวประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร ตนนาอยูท่ีเทือกเขาสันกาแพงแลวไหลลงสูแมนาโขง
ที่จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีลานาสาขายอย ไดแก ลาปาว ลานาอูน ลานาสงคราม ลาเสียว ลานาเลย ลา
นาพอง และลาตะคอง รวมทั้งแหลงนาธรรมชาติขนาดใหญ ที่กระจายอยูในพ้ืนที่ เชน หนองหาร (สกลนคร) และ 
บึงละหาน (ชัยภูม)ิ นอกจากนี้ยังมีแหลงนาบาดาล มีปริมาณนาในเกณฑเฉลี่ย ๕-๑๐ ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ที่
ความลึกของบอประมาณ ๓๐ เมตร คุณภาพของนาบาดาลมีตั้งแตเค็มจัด กรอย และจืด เนื่องจากพ้ืนที่ในแอง
โคราชและแองสกลนครจะรองรับดวยหินเกลือ หากเจาะนาบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบนาเค็ม  

๑.๕.๓ ปาไม ในป ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ปาไม จาน
วน ๑๕.๖6 ลานไร คิดเปนรอยละ ๑๔.9 ของพ้ืนที่ภาค หรือรอยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนที่ปาไมทั้งประเทศ ซึ่งยังตำกวา
คาเปาหมาย ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศที่จะตองมีพ้ืนท่ีปาไมรอยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ สวนใหญมีลักษณะเปน 
ปาเบญจพรรณ  

๒. โครงขายคมนาคมขนสงและการบริการสาธารณูปโภค  
๒.๑ โครงขายถนน เชื่อมโยงกับโครงขายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู

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

๒.๒ รถไฟ  
๒.๓ สนามบิน  
๒.๔ ดานชายแดน  
๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญท่ีอยูระหวางดำเนินการใน

ภาค ไดแก รถไฟความเร็วสูง (ชวงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ชวงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู (ชวงชุมทาง
ถนนจิระ-ขอนแกน ชวงขอนแกน-หนองคาย ชวงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษระหวางเมืองและทางพิเศษ 
(ชวงบางปะอิน-นครราชสีมา ชวงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ดานตะวันออก)  

๒.๖ บริการสาธารณูปโภค  
๒.๖.๑ ไฟฟา  
๒.๖.๒ ประปา  

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได 
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกจิ  
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา  
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  

๔. ประชากรและสังคม 
๔.๑ ประชากร  

จำนวนประชากรของภาคมากท่ีสุดของประเทศ ป ๒๕60 มีจานวน
ประชากร ๒๑.๙8 ลานคน หรือรอยละ ๓๓.2 ของประเทศ เพ่ิมข้ึนจาก ๒๑.69 ลานคน ในป ๒๕๕5 และมีอัตรา
การเพ่ิมขึ้นของประชากรในชวงป ๒๕๕5-๒๕๕0 โดยเฉลี่ยรอยละ ๐.๓1 ต่ำกวาประเทศที่มีอัตราการเพิ่มเฉลี่ย
รอยละ ๐.54 โดยจังหวัดนครราชสีมา มีประชากรมากที่สุด ๒.58 ลานคน รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี มี
ประชากร 1.81 ลานคน และจังหวัดขอนแกน มีประชากร ๑.76 ลานคน คิดเปนรอยละ ๑๒.๐ ๘.๕ และ ๘.๒ 
ของประชากรภาค ตามลาดับ  

 



 
๔.๒ แรงงาน  

แรงงานสวนใหญมีความรูระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะมีสัดสวน
นอยมาก ในป ๒๕60 มีกาลังแรงงาน 9.63 ลานคน สวนใหญอยูในภาคเกษตร รอยละ 50.77 ของกาลังแรงงาน ของภาค จาน
วนแรงงานที่มีความรูระดับประถมลดลง จากรอยละ 57.8 ในป ๒๕๕5 เปนรอยละ 56.48 ในป ๒๕60 มีความรูระดับมัธยมตน 
เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 16.02 ในป ๒๕๕5 เปนรอยละ ๑๗.9 ในป ๒๕60 ระดับมัธยมปลาย เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 11.87 ในป ๒๕๕
5 เปนรอยละ ๑๑.96 ในป ๒๕60 แรงงานระดับอาชีวะเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากรอยละ ๒.07 ในป ๒๕๕5 เปนรอยละ ๒.09 ในป 
๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษา เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 7.05 ในป ๒๕๕5 เปนรอยละ 9.56 ในป ๒๕60 

๔.๓ การศึกษา  

สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี ๕๓ แหง 
ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด แยกเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แหง เอกชน ๑๐ แหง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๗ 
แหง ในจานวนนี้เปนสถาบันวิจัย ๑๒ แหง ซึ่งมากที่สุดในประเทศ  

๔.๔ สาธารณสุข  

มีสถานบริการสาธารณสุขใหบริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ ในป 
2560 มีจานวนโรงพยาบาลรัฐบาล 323 แหง ไดแก โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙1 แหง โรงพยาบาลทั่วไป 
(รพท.) 23 แหง โรงพยาบาลศูนย (รพศ.) 9 แหง และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จานวน ๓,๔๗7 
แหง  

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และภัยพิบตัิ  
๕.๑ สถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ทรัพยากรปาไมมีแนวโนมลดลง ในป ๒๕60 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ปาไม จานวน ๑๕.๖6 ลานไร คิดเปนรอยละ ๑๔.9 ของพ้ืนที่ภาค หรือรอยละ ๑๕.๓ 
ของพื้นที่ปาไมทั้งประเทศ ในชวงป 2556-2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ปาไมของภาคลดลงเฉลี่ยรอย
ละ 0.24 เนื่องจาก การบุกรุกพ้ืนที่ปาไมเพ่ือการเกษตรที่เพ่ิมมากขึ้น โดยจังหวัดที่มีพื้นที่ปาไมตอพ้ืนที่จังหวัดมาก
ที่สุดไดแก จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี  

๕.๒ สถานการณดานภัยพิบัติ  

การเกิดไฟปามีแนวโนมเพิ่มขึ้น ในชวงป ๒๕๕6-๒๕60 มีจานวน
การเกิดไฟปาเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 8.8 โดยป ๒๕60 เกิดไฟไหมปา จำนวน 878 ครั้ง พื้นที่ถูกไฟไหม 9,687 ไร 
ลดลงจาก ป ๒๕๕6 ที่มีจานวน 1,574 ครั้ง และจานวนพ้ืนท่ีปาถูกไฟไหม 19,622 ไร ซึ่งเปนปที่เกิดไฟไหมปา
มากที่สุด โดยในระหวางป ๒๕๕6-๒๕60 เกิดไฟไหมปาเฉลี่ย ๑,268.8 ครั้งตอป คิดเปนพื้นที่ที่ถูกไฟไหมเฉลี่ย 
๑๘,๗๔๑.๒ ไรตอป  

๖. สภาวะแวดลอม  
๖.๑ จุดแข็ง  
๖.๒ จุดออน  
๖.๓ โอกาส  
๖.๔ ภัยคุกคาม  

๗. ปญหาและประเด็นทาทาย 
๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปญหาพื้นฐานดานการขาดแคลนนา ดินคุณภาพต่ำ 
ประสบอุทกภัยและ ภัยแลงซ้ำซาก คนมีปญหาทั้งในดานความยากจน และมีปญหาภาวะทุพโภชนาการ แตมีความ
พรอม ดานสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู
ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จาเปนจะตองแกไขปญหาพื้นฐานควบคูไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใชความรู 



 
 เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในการเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคใหมีการ
เจริญเติบโตไดอยางเต็มศักยภาพ พรอมทั้งการแสวงหาโอกาสการนาความรู ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
ภายนอกมาชวยขับเคลื่อน โดยการใชประโยชนจากโครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงขนาด
ใหญที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงขายระบบการคมนาคมขนสงและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ 
รวมท้ังการใชประโยชนจากการเชื่อมโยงและขอตกลงกับประเทศเพ่ือนบานในกลุม อนุภูมิภาคลุมแมนาโขงที่กาลัง
มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วมาเสริมสรางกิจกรรมการพัฒนาใหม ๆ ใหแกภาค เพ่ือใหมีอัตราการเติบโตที่สูง
เพียงพอตอการลดความเหลื่อมลากับพ้ืนที่สวนอ่ืนๆ ของประเทศได ในระยะยาว  

๘.๑ เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : พัฒนาอีสานสูมิติใหมใหเปน “ศูนยกลาง
เศรษฐกจิของอนุภูมิภาค ลุมแมน้ำโขง”  

๘.๒ วัตถุประสงค  
๘.๒.๑ เพ่ือแกปญหาปจจัยพ้ืนฐานดานนาและดิน ใหเอ้ือตอการ

ประกอบอาชีพ การดารงชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
๘.๒.๒ เพื่อดูแลชวยเหลือคนจน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ ใหมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได  

๘.๒.๓ เพ่ือยกระดับการผลิตและการสรางมูลคาเพ่ิมโดยใชความรู 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนใหการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไมต่ำกวาระดับประเทศ  

๘.๒.๔ เพ่ือเชื่อมโยงหวงโซมูลคาของระบบเศรษฐกิจภาคเขากับระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

๘.๒.๕ เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนศูนยกลางเศรษฐกิจ
ของอนุภูมิภาคลุมแมนาโขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเปนศนูยกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

๘.๓ เปาหมาย  

๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมขึ้น  

๘ .๓ .๒ สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการ
กระจายรายไดภาคตะวันออก เฉียงเหนือลดลง  

๘.๔ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย  

ตัวชี้วัด คาฐาน 
คาเปาหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 

อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

892,676  
ลานบาท  
(ป 2559)  

ขยายตัว  
ไมต่ำกวา  
รอยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไมต่ำกวา  
รอยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไมต่ำกวา  
รอยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไมต่ำกวา  
รอยละ 
3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย  
รอยละ 3.5ตอ
ป  

สัมประสิทธิ์ความไม
เสมอภาค (Gini 
Coefficient)ในการ
กระจายรายไดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

0.446  
(ป 2560) 

ลดลงต่ำ
กวา 
0.446 

ลดลงต่ำ
กวา 
0.446 

ลดลงต่ำ
กวา 
0.446 

ลดลงต่ำ
กวา 
0.446 

ลดลงต่ำกวา  
0.446 



 
8.5.1 ยุทธศาสตรที่ ๑ บริหารจัดการน้ำใหเพียงพอตอการพัฒนา

เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน  
 

8.5.2 ยุทธศาสตรท่ี ๒ แกปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูมีรายไดนอยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  

 
8.5.3 ยุทธศาสตรที่ ๓ สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน

ควบคูกับ การแกปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
8.5.4 ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาการทองเที่ยวเชิงบูรณาการ  

     8.5.5 ยุทธศาสตรที่ 5 ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคม
ขนสงที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจใหมๆ ของภาค  

8.5.6 ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจาก
ขอตกลงกับประเทศ เพ่ือนบานในการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

 

  แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (นครราชสีมา 
ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร) ระยะ 5 ป พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) รอบป พ.ศ.2563 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ในฐานะฝาย
เลขานุการ คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ไดแจงผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณา
การนโยบายพัฒนาภาค ดานวิชาการ (อ.ก.บ.ภ. ดานวิชาการ) ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25
กรกฎาคม 2561 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เปนประธาน มีมติเห็นชอบนโยบายหลักเกณฑ 
และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนปฏิบัติราชการประจาปของ
จังหวัดและกลุมจังหวัด ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธจันทรโอชา) 
เห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ตามมติที่ประชุม อ.ก.บ.ภ. ดานวิชาการครั้งที่ 2/2561 เม่ือวันที่ 5 กันยายน 2561 และเห็นชอบแนว
ทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบพัฒนากลุมจังหวัด ซึ่งแบงงบประมาณเปน 2 สวนสวนที่ 1 งบประมาณเพื่อ
การพัฒนาตามศักยภาพความตองการของพ้ืนที่ หรือประเด็นรวมของกลุมจังหวัดสวนที่ 2 งบประมาณเพ่ือการ
พัฒนาในลักษณะ Cluster หรือสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาลเชิงพ้ืนท่ี 

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 จึงไดดาเนินการทบทวนแผนพัฒนา
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ระหวางวันที ่20 – 21 สิงหาคม 2561 โดยยึดยุทธศาสตรชาติ 
ระยะ 20 ป นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทิศ
ทางการพัฒนาภาคยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม แผนแมบทจากกระทรวงที่เก่ียวของ และ
มุงเนนการทางานแบบเครือขายรวมกันทุกภาคสวน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา) 
เพ่ือรวมกันกำหนดทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัด ฯ ทั้งดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เพ่ือใหแผนพัฒนากลุมจังหวัดฯ สามารถขับเคลื่อนไปไดดวยดีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะ
เปนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของกลุมจังหวัด รวมทั้งเปนการแกไขปญหารวมกันของกลุมจังหวัด ให
เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุมจังหวัด และนาไปสูการกระตุนใหเกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสราง
รายไดใหกลุมจังหวัด 

 
 



แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ.2561 – 
2565)  ฉบับทบทวน ป พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบ 
บูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ในคราวประชุม ครั้งท่ี 8/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 
2560 โดยสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

ตำแหนงทางยุทธศาสตร (Strategies Position) 
1) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2) เปนแหลงผลิตผลิตภัณฑไหมระดับประเทศ 
3) เปนแหลงทองเที่ยวที่มีความหลากหลายท้ังการทองเที่ยวอารยะธรรมขอม 

เชิงนิเวศน การกีฬาที่มีชื่อเสียง 
4) เปนประตูสูอีสาน และเชื่อมโยงการคาชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน 

เปาหมายการพัฒนา 
ศูนยกลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑไหม ทองเที่ยวอารยะธรรมขอม และสังคม

เปนสุข 
   ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรม
และแปรรูป 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวการทองเที่ยว และ
ผลิตภัณฑไหม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาทองถ่ินมีความสัมพันธกับแผนพัฒนาจังหวัด  มีรายละเอียดดงันี้  

ตำแหนงทางยุทธศาสตร 
 ๑.  เปนศูนยกลางอุตสาหกรรม  การเกษตร  การทองเที่ยว  Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
 ๒.  เปนศูนยกลางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคณุภาพมาตรฐานสากล  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๓.  เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ๔.  เปนศูนยกลางในการปองกันภัยคุกคาม และเสริมสรางความมั่นคง เพื่อปองกันสถาบันหลักของชาติ 
 ๕.  เปนที่ตั้งของสวนราชการท่ีมีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางยั่งยืน 
 
วิสยัทัศน  จังหวัดนครราชสีมา  ระยะ  ๔  ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
 
 
 
เปาประสงครวม 
 ๑.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางดานเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
 ๒.  เพ่ือพัฒนาสังคมใหเปนเมืองนาอยู 
 ๓.  เพ่ือเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ  และลดมลพิษดานสิ่งแวดลอม 
 ๔.  เพ่ือเสริมสรางความมั่นคงในการปองกันและแกไขปญหาภัยคกุคาม และปองกันสถาบันหลักของชาติ 
 ๕.  เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

“โคราชเมืองนาอยู  มุงสูวัตกรรมใหม  เกษตร  อุตสาหกรรม  ปลอดภัย” 



ประเด็นยุทธศาสตร 
 ๑.  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
 ๒.  ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู 
 ๓.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืน 
 ๔.  การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ  เพื่อปองกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 
 ๕.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ตัวชี้วัด  และกลยุทธ 

ยุทธศาสตรที่ 
เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วัด กลยุทธ 

ยุทธศาสตรที่ ๑  
การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการ
แขงขันเศรษฐกิจ 

๑.  เพื่อขยายอัตราการ
เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

๑. อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของรายได
เฉลี่ยของครัวเรือนใน
จังหวัด (%) 
๒. อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัด (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. จำนวนครัวเรือนที่
ไดรับการสงเสริมอาชีพ
ในพ้ืนที่(ครัวเรือน) 

๑. สงเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิม
รายไดลดรายจาย ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
๒. สงเสริมการสรางมูลคาสินคา 
และบริการภาคการเกษตรตนทาง 
กลางทางและปลายทาง 
๓. สงเสริมการสรางมูลคาสินคา
และบริการภาคนอกการเกษตรตน
ทาง กลางทางและปลายทาง 
๔. สนับสนุนการผลิตและสราง
ผลงานวัตกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหารปลอดภัย 
ที่สอดคลองกับการพัฒนาจังหวัด 
๕. สงเสริมการนำวัตกรรมการ
เกษตร อุตสาหกรรมและอาหาร
ปลอดภัย (Food Valley) มาเพ่ิม
ศักยภาพในการผลิต 
๖. สนับสนุนการสรางรายไดจาก
การทองเที่ยงและกีฬา 
๗. สนับสนุนการสรางอาชีพใน
ครัวเรือนในชุมชนตางๆ โดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. เพ่ือสราง
เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 

๔. อัตราการวางงาน 
(%) 
๕. อัตราสวนหนี้เฉลี่ยตอ
รายไดเฉลี่ยของ
ครัวเรือน(เทา) 
๖. อัตราสวนการออม
เฉลี่ยตอรายไดเฉลี่ยของ
ครัวเรือน (%) 

๘.สรางโอกาสและพัฒนาฝมือ
ใหกับผูวางงาน 
๙. สงเสริมความเปนอยูตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๑๐. สงเสริมการออมของครัวเรือน 



 

ยุทธศาสตรที่ 
เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วัด กลยุทธ 

 ๓. เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แขงขัน 

๗. ผลิตภาพแรงงาน 
(บาท/คน) 
 
 
๘. จำนวนผูประกอบการ
ดานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น (ราย) 
 

๑๑. เพิ่มทักษะความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญของแรงงาน เพื่อ
เพ่ิมมูลคาผลผลิตของสินคาและ
บริการ 
๑๒.สนับสนุนการพัฒนา
ผูประกอบการฐานนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneurship 
Development) และ
ผูประกอบการใหมทางธุรกิจ
เทคโนโลยี (Tech Startup)ของ
จังหวัด 
๑๓. สงเสริมการใหความรูดาน
โครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกส 
กับหนวยงานภาครัฐภาคธุรกิจและ
เอกชน 
๑๔. เพิ่มทักษะความสามารถและ
ความเชียวชาญของแรงงานดาน
การทองเที่ยวเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคา
และบริการ 

ยุทธศาสตรที่ ๒ 
ยกระดับสังคม ให
เปนเมืองหนาอยู 

๑. เพ่ือลดความยากจน
และความเลื่อมล้ำ 

๑. รอยละของประชากร
ที่อยูใตเสนความยากจน 
(%) 
๒. สัมประสิทธิ์การ
กระจายรายได (Gini 
Coefficient) 

๑. สงเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิม
รายไดลดรายจาย 
 
๒. สงเสริมการกระจายรายไดอยาง
ทั่งถึง และไดรับสิ่งอำนวยความ
สะดวกจากโครงสรางพ้ืนฐานของ
ภาครัฐ รวมทั้งระบบปองกันภัยที่
เอ้ือตอการกระจายเศรษฐกิจ 

๒. เพ่ือพัฒนาโครงขาย
ความคุมครองทาง
สังคม 

๓. รอยละผูอยูในระบบ
ประกันสังคมตอ
สำนักงานแรงงาน (%) 
๔. รอยละความ
ครอบคลุมของบัตร
ประกันสุขภาพของ
ประชาชน (%) 

๓. สงเสริมการเขาถึงระบบสังคม
และประกันสังคมในแรงงาน 
 
๔. สงเสริมการจัดบริการสาธารณะ
สุขที่มีคุณภาพและสามารถบริการ
ไดอยางครอบคลุม 

๕. จำนวนศูนยชวยเหลือ
สัตวเรรอนในพ้ืนที่
จังหวัดนครราชสีมา 
(ศูนย) 

๕. สงเสริมการใหความชวยเหลือ
สัตวเรรอนในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา 



 

ยุทธศาสตรที่ 
เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วัด กลยุทธ 

 ๓. เพ่ือสรางความ
คุมกันใหกับสังคม 

๖. ระดับความสำคัญของ
หนวยงาน ที่จัดกิจกรรม
สงเสริมดานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม (ครั้ง) 
๗. รอยละของผูประสบปญหา
ทางสังคมที่ขอรับบริการไดรับ
บริการทางกฎหมาย (%) 

๖. สงเสริมใหสังคมมีภูมิคุมกันทาง
สังคม 
 
 
๗. สงเสริมและประชาสัมพันธให
ประชาชนท่ีประสบปญหาทาง
สังคมขอรับบริการจากสวนราชการ
ที่รับผิดชอบทางภารกิจที่กฎหมาย
กำหนด 

๔. เพ่ือให
ประชาชน เขาถึง
โอกาสทาง
เศรษฐกิจและ
สังคม 

๘. อัตราสวนแพทยตอ
ประชาชน (แพทย/คน) (ป
๒๕๕๙ แพทย ๖๒๖ คน 
ประชากร ๒,๖๒๙,๙๗๙ คน) 
๙. อัตราสวนทันตะแพทยตอ
ประชากร (ทันตะแพทย/คน) 
 
๑๐. อัตราสวนพยาบาลตอ
ประชากร (พยาบาล/คน) 
 
๑๑. ประชาชนนักศึกษาและ
บุคลากรดานดิจิทัลไดรับ
ความรูและประโยชนจาก
เทคโนโลยีดิจิทัล (คน) 
๑๒. จำนวนปการศึกษาเฉลี่ย
ประชากรไทยอายุ ๑๕-๕๙ ป  
๑๓. อัตราการไดรับงานทำของ
บัณฑิตท่ีจบภายใน ๑ ป (%) 
 
๑๔. อัครการวางงานของ
ประชากร (ป ๕๘) (%) 
 
 
 
๑๕. คาเฉลี่ยคะแนน O-net ม. 
๓ (คะแนน) 

๘. สงเสริมการใหมีการผลิตแพทย 
 
 
 
๙. สงเสริมใหมีการผลิตและพัฒนา
ทันตะแพทยเพ่ิมเพื่อรองรับภาวะ
ผูสูงอายุของจังหวัด 
๑๐. สงเสริมใหมีการผลิตและ
พัฒนาบุคคลากรดานการบริการ
เพ่ิมขึ้น 
๑๑. สงเสริมการสรางทักษะดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลแกประชาชน ทุก
สาขาอาชีพ 
 
๑๒. สงเสริมใหประชากรศกึษาใน
และนอกระบบ 
๑๓. สงเสริมสถาบันการศึกษาให
เปนแหลงเรียนรูแกประชากรในทุก
พ้ืนที่ ในทุกดาน 
๑๔. สงเสริมและแนะนำความ
ตองการแรงงานใหบัณฑิตที่จบใหม 
๑๕. สงเสริมใหมีตลาดนัดพบ
แรงงาน เพ่ือลดอัตราการวางงาน
ของประชาชน 
๑๖. สงเสริมการเรียนการสอนของ
ครูเพ่ือใหนักเรียน มีความรู
ความสามารถ ตามหลักสูตรที่
กำหนด 
 



ยุทธศาสตรที่ 
เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วัด กลยุทธ 

ยุทธศาสตรที่ ๓  
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมให
มีความสมบูรณ
อยางยืน 

๑. เพ่ืออนุรักษ
สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๑. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนที่ปาไมในจังหวัด 
 
 
 
๒. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน) 
 
 
 
 
 
 
๓. การจัดการน้ำเสีย (จำนวน
ระบบ) 
๔. พ้ืนที่บริหารจัดการน้ำเพิ่มข้ึน 
(ไร) 
 
 
๕. ความยาวสะสมของเขื่อน
ปองกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง (เมตร) 
 
๖. รอยละสัดสวนของพ้ืนที่ระบบ
ปองกันน้ำทวมในพ้ืนที่ชุมชน (%) 

๑. ปลูกจิตสำนึกและให
ความรูประชาชนไดตะหนัก
ถึงคุณคาและทรัพยากรปาไม 
๒. การอนุรักษและพ้ืนฟู ปา
ไม 
๓. การรณรงคใหประชาชน
และผูประกอบการสำนึก
รับผิดชอบตอสังคมเก่ียวกับ
การลดปริมาณขยะ 
๔. การจัดหาและเพ่ิม
ความสามารถ ในการกำจัด
ขยะ 
๕. สงเสริมให อปท. มีระบบ
จัดการน้ำเสีย 
๖. สงเสริมใหมีการบริหาร
จัดการน้ำทั้งในเขต
ชลประทานและนอกเขน
ชลประทาน 
๗. เพ่ิมสิ่งกอสรางเพ่ือลดการ
พังทลายของตลิ่งตามแมน้ำ
ลำคลองสายหลักของจังหวัด 
๘. พัฒนาระบบปองกันน้ำ
ทวมในพ้ืนที่ชุมชนเมือง 

๒. เพ่ือใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ 

๗. สัดสวนปริมาณการใชน้ำมัน
เชื้อเพลิงเพ่ือยานพาหนะตอ
ประชากร (ลิตร/คน) 
 
๘. สัดสวนปริมาณการใชไฟฟา
ภาคครวัเรือนตอประชากร (ลาน
กิโลวัตต/คน/ป) 
๙. สัดสวนปริมาณการใชไฟฟาใน
ภาคท่ีไมใชครัวเรือนตอ GPP 
(กิโลวัตต-ชั่วโมง/ลานบาท) 
๑๐. สัดสวนปริมาณการใชนำมัน
เชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม ตอ 
GPP ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/
ลานบาท) 

๙. รณรงคใหประชาชนลด
การใชยายพาหนะสวนตัว 
โดยเปลี่ยนมาใชรถสาธารณ
แทน 
๑๐. รณรงคใหประชาชน
ประหยัดพลังงานไฟฟา 
 
๑๑. รณรงคใหประชาชน
ประหยัดพลังงานไฟฟา 
 
๑๒. รณรงคให
ผูประกอบการลดชั่วโมงการ
ผลิตลงในบางชวงเวลา 

 
 



 

ยุทธศาสตรที่ 
เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วัด กลยุทธ 

ยุทธศาสตรที่ ๔ 
การเสริมสราง
ความม่ันคงทุกมิติ
เพื่อปกปองสถาบัน
หลักของชาติ และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน 

๑. เสริมสรางความ
มั่นคงเพ่ือปกปอง
สถาบันหลักของชาติ 

๑. จำนวนตำบลท่ีเขารวม
กิจกรรมเสริมสรางความรูความ
เขาใจถึงความสำคัญของ
สถาบันหลัดของชาติ (ตำบล) 

๑. สรางความรูความเขาใจถึง
ความสำคัญของสถาบันหลัก
ของชาติใหประชนไดรับรู
รับทราบ 
๒. สงเริม พัฒนาอาชีพตาม
แนวทางโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
๓. สงเสริมการเรียนรูหลักการ
ทรงงานและแนวทาง
พระราชดำริ 

๒. เปนศูนยบริหาร
จัดการเครือขาย
ปองกัน และแกไข
ปญหาดานความ
มั่นคงทุกมิติ 
 

๒. จำนวนตำบลท่ีเขารวม
โครงการ/กิจกรรมเครือขาย
การปองกันและแกไขปญหาทุก
มิติ (ตำบล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. จำนวนตำบลท่ีเขารวม
โครงการ/กิจกรรมเครือขาย
การปองกันและแกไขปญหาทุก
มิติ (ตำบล) (ตอ) 
 

๔. การปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด 
๕. การปองกันและแกไขปญหา
แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย
และการคามนุษย 
๖. การปองกันและแกไขปญหา
การบุกรุกทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
๗. การปองกันและแกไขปญหา
ภัยกอการรายและอาชญากรรม
ขามชาติ 
๘. การปองกันลการแกไข
ปญหาภัยคกุคามรูปแบบใหม 
๙. การปองกันและการ
แกปญหาภัยพิบัติ 
๑๐. การปองกันและรักษา
ความสงบเรียบรอยภายใน
จังหวัด 
๑๑. สงเสริมและสรางเครือขาย 

๓. เสริมสรางความ
ปรองดองและความ
สมานฉันทในชาติ 

๔. สรางการรับรูที่ถูกตอง 
(ตำบล) 
 
 
 
๕. สรางการมีสวนรวม (ตำบล) 

๑๒. สงเสริมการปองกันและ
แกไขปญหาสาธารณภัย 
สงเสริมการสรางความปองดอง
สมานฉันท ของประชาชน หรือ
นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด 
๑๓. สงเสริมการมีสวนรวมของ
ทุกสวนภาค 

 



 

ยุทธศาสตรที่ 
เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วัด กลยุทธ 

ยุทธศาสตรที่ ๕ 
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

๑. รอยละของสถานพยาบาลที่
ไดรับการรับรองคุณภาพ HA 
(%) 
๒. รอยละของครัวเรือนที่เขาถึง
น้ำประปา (%) 
๓. รอยละของครัวเรือนที่เขาถึง
ไฟฟา (%) 
๔. รอยละของประชากรที่
เขาถึงอินเตอรเน็ต (%) 
๕. จำนวนครั้งที่ใหบริการ
ภาครัฐรัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
เชิงรุก (ครั้ง) 
๖. รอยละความสำเร็จของการ
เบิกจายงบประมาณ (%) 
๗. รอยละของภาษีทองถ่ินที่
จัดเก็บรายได ไมรวมเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ (%) 

๑. เพ่ิมขีดความสามารถ
การใหบริการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. เพ่ิมขีดความการจัดเก็บ
รายไดขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

๒. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การพัฒนาองคกร 

๘. รอยละความพึงพอใจของ
ประชาชนตอประสิทธิภาพการ
พัฒนาองคกร (%) 

๓. การพัฒนาบุคลากร 
๔. การปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 
๕. การปรับปรุงวัฒนธรรม
องคกร 
๖. การสรางความโปรงใส
ในองคกร 

รวม 
๕ ยุทธศาสตร 

รวม 
๑๕ เปาประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

รวม ๔๖ ตัวชี้วัด รวม ๖๑ กลยุทธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุป 
วิสัยทัศน  เปาประสงครวม  ประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ตัวชี้วัด  และกลยุทธ 
 
 
 
 
 
 

เปาประสงค
รวม 

๑) เพ่ือเพิ่ม 
ศักยภาพดาน 
เศรษฐกิจของ 
จังหวัด 
นครราชสีมา 

๒) เพ่ือพัฒนา
สังคมใหเปนเมือง
นาอยู 

๓) เพ่ือเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และลดมลพิษดาน
สิ่งแวดลอม 

๔) เพ่ือเสริมสราง
ความมั่นคงในการ
ปองกันและแกไข
ปญหาภัยคกุคาม
และปกปองสถาบัน
หลักของชาติ 

๕) เพ่ือให
หนวยงานภาครัฐมี
สมรรถนะสูงอยางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 

๑) การพัฒนา
และเพ่ิม
ศักยภาพการ
แขงขัน
เศรษฐกิจ 

๒) ยกระดับสังคม
ใหเปนเมืองนาอยู 

๓) บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหมี
ความสมบูรณอยาง
ยั่งยืน 

๔) การเสริมสราง
การมั่นคงทุกมิติ 
เพ่ือปกปองสถาบัน
หลักของชาติและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน 

๕) การพัฒนา
ระบบการบริหาร
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

 
เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 
 

๓ เปาประสงค ๔ เปาประสงค ๓ เปาประสงค ๓ เปาประสงค ๒ เปาประสงค 

 
ตัวชี้วัด 
 

๘ ตัวชี้วัด ๑๕ ตัวชี้วัด ๑๐ ตัวชี้วัด ๕ ตัวชี้วัด ๘ ตัวชี้วัด 

 
กลยุทธ 
 

๑๔ กลยุทธ ๑๖ กลยุทธ ๑๒ กลยุทธ ๑๓ กลยุทธ ๖ กลยุทธ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑.๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
  การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  โดยมุงเนนพัฒนาดานเศรษฐกิจ เมืองนาอยู รักษาสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ปกปองสถาบัน  พัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ  สานตอแนวทางพระราชดำริ  ดาน
การศึกษา  การเกษตร พัฒนาสังคม  ดานการพัฒนาสาธารณสุข  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการ
พัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  ดานการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โดยปจจุบันมี
รายละเอียดของยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ดังนี ้

๑)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสานตอแนวทางพระราชดำริ 
๑.๑)  ประสานและบริหารจัดการน้ำ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวฯ เม่ือป ๒๕๓๘ เพ่ือแกไขและปองกันปญหาอุทกภัยอยางเปนระบบ 
๑.๒)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสรางแหลงน้ำ  สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร  

เพ่ือการอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแกไขปญหาน้ำทวมและน้ำแลง 
๑.๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
๒.๑)  สงเสริมและพัฒนาระบบการศกึษา ใหเปนไปตามมาตรฐานการศกึษา 
๒.๒)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรดานการศกึษา ครู  นักเรียน  ใหเปนผูมีคุณภาพมี

ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๒.๓)  สนับสนุนใหมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือและประกอบ

การศกึษา เปนเครื่องมือของชุมชนและประชาชนท่ัวไป 
๒.๔) สงเสริมใหประชาชนไดเตรียมความพรอม และตระหนักถึงความสำคัญของการเขา

สูประนะชาคมอาเซียนในทุกดาน  
๒.๕)  สงเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๓)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเกษตรกร 
๓.๑)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชที่ดีมีคุณภาพ  สงเสริมใหเกิดเกษตร

อุตสาหกรรม  เกิดพันธุพืชใหมๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

๓.๒)  ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลใหมี
คุณภาพ  มีมาตรฐานสากลโดยการรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๓.๓)  สงเสริมและพัฒนาเครือขายผูนำดานการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
๓.๔)  สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินคาทางการเกษตร และเพ่ิมชองทาง

ตลาด 
๓.๕)  สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๖)  สงเสริมประชาชนในทองถิ่นใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภคเพ่ือจำ

หนวยและเพ่ือการอนุรักษ  
๔)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 

๔.๑)  สงเสริมและพัฒนาบทบาทของผูนำชุมชน  คณะกรรมการหมูบานและชุมชนให
เขมแข็ง 

 



 
 
๔.๒)  สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
๔.๓)  สงเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผู

พิการ  ผูดอยโอกาส  ประชาชน และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๔.๔)  สงเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถ่ิน   
๔.๕)  ปองกันและแกไขปญหาการเสพ  การผลิตและการจำหนายยาเสพติดในทุกระดับ 
๔.๖)  ดำเนินการโครงการ เพ่ือใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา  อุปสรรค และ

ความตองการของประชาชนในพื้นที่ 
๔.๗)  สงเสริมและประกาศเกียรติคุณผูที่เปนแบบอยางที่ดี และสรางคุณประโยชนตอ

สังคม  สรางชื่อเสียงใหกับจังหวัดนครราชสีมา  
๕)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 

๕.๑)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม) 
๕.๒)  สงเสริมและสนับสนุนใหการรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ใหมีคุณภาพ

และมาตรฐาน โดยรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลและหนวยงานหรือองคกรที่เก่ียวของ 
๕.๓)  สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง โดยให

การเรียนรูการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การปองกันโรค การใชยาอยางถูกตอง การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชนและการเขารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดานสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย 

๖)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
๖.๑)  สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานใหสอดคลองกับ

ความจำเปนและความตองการของประชาชน 
๖.๒)  กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางท่ัวถึง 
๖.๓)  ประสาน  สนับสนุน  รวมมือกับสวนราชการ  และองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อ่ืนๆ  เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนผูปฏิบัติงานที่มีความชำนาญในการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

๖.๔)  ประสานในการแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชนในดานสาธารณูปโภค 
และสงเสริมใหประชาชนเขาใจในการใชและรักษาสาธารณูปโภคอยางคุมคา 

๖.๕)  ดำเนินการปรับปรุงระบบขนสงในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแกไขปญหาจราจร  
ความปลอดภัยและความเปนระเบียบในการใหบริการแกประชาชน 

๗)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
๗.๑)  พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ

ชุมชนทองถ่ินโคราช โดยการอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเที่ยว 
๗.๒)  พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวเดิม สรางแหลงทองเที่ยวใหม  รวมทั้งกิจกรรม

ดานการทองเที่ยว  และสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ  กระตุนเศรษฐกิจ  และสรางรายไดจากการทองเท่ียวของ
จังหวัดนครราชสีมาเพ่ิมข้ึน 

๗.๓)  สนับสนุนและสงเสริมความสามารถของผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว  และสราง
เครือขาย  เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ  โดยการจับคูธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินคาและขยายตลาดสินคาทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ 

๗.๔)  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ  
รวมถึงการสรางความเปนเลิศทางดานกีฬา 

 



 
 

๘)  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี
๘.๑)  ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน ใหรองรับการปฏิบัติภารกิจหนาที่ตามที่

กฎหมายกำหนดอยางมีประสิทธิภาพ  
๘.๒)  นำระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร   
๘.๓)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ใหไดรับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพ่ิมพูนความรู 

เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การทำงานใหเกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและรวมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

๘.๔)  บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ และ
เอกชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อพัฒนาทองถิ่น สรางประโยชนสูงสุด แกประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๕)  เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามีสวนรวมในการกำหนดนโยบายและความตองการ
ของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๖)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๙)  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

๙.๑)  สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตางๆ 
๙.๒)  สงเสริม  สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ  หนวยงาน  มูลนิธิการกุศลและ

องคกรที่เก่ียวของในการเตรียมความพรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย 
๙.๓)  สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชนและสถานที่

สำคัญ  โดยสรางความอบอุนใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
๙.๔)  สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตำรวจบานและอาสาสมัครปองกัน

ภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
๑๐)  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๑๐.๑)  พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ำ ลุมน้ำลำคลองและปา
ไมใหมีความอุดมสมบูรณ 

๑๐.๒) รณรงคสรางจิตสำนึกเพื่อปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอม
ของชุมชนทองถ่ินทุกระดับ   

๑๐.๓)  จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑.๕  ไทยแลนด ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นตองมีความสัมพันธกับไทยแลนด ๔.๐  โดยใหความสำคัญกับการ
พัฒนาดานเทคโนโลยีกลุมอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย กลุมเครื่องมือ อุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลที่ใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคมุ  กลุม
ดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกลฝง
ตัว กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด ๔.๐ มีดังนี ้
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเปนการพัฒนา เครื่องยนตเพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม (New 
Engines of Growth) ดวยการเปลี่ยนแปลง ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศท่ีมีอยู ๒ ดาน คือ ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ใหเปนความไดเปรียบในเชิงแขงขัน โดยการเติมเต็ม
ดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบเปน ๕ กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย ประกอบดวย 

๑ . ก ลุ ม อ าห า ร   เกษ ต ร  แ ล ะ เท ค โน โล ยี ชี วภ าพ  (Food, Agriculture & Bio-Tech) อ าทิ  
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เปนตน 

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

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

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

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



 
  
 

 
  

๒.๑ วิสัยทัศน 
องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  ไดกำหนดวิสัยทัศน (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณในอุดม

คติ  ซึ่งเปนจุดมุงหมายความคาดหวังท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา ซึ่งจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณ
ของทองถ่ินในอนาคตอยางรอบดาน  ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกำหนดวิสัยทัศน  
คาดหวังที่จะใหเกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี ้

 
           “ประชาชนมีชีวิตท่ีดีพรอม  สภาพแวดลอมนาอยู  มุงสูการบริหารจัดการที่ด”ี 

 

 ๒.๒ ยุทธศาสตร 
คณะกรรมการพัฒนาอบต.รวมกับประชาคมทองถ่ิน  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองคกร

ตางๆ  ที่เก่ียวของ  ไดกำหนดยุทธศาสตรของอบต.  ๖  ดาน  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
๑)  ดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑.๑)  ความทั่วถึงของถนนกับความจำเปนในการใชสัญจรไปมา 
๑.๒)  การดูแล  บำรุง  รักษาถนนในเขตอบต. 
๑.๓)  ความสะดวก  ความปลอดภัยของถนนในการสัญจรไปมา 
๑.๔)  การใหบริการน้ำดื่ม  น้ำใชแกประชาชนในเขตพื้นที ่
๑.๕)  ความเพียงพอปริมาณน้ำดื่ม  น้ำใชแกประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 
๑.๖)  ความสะอาดปลอดภัยของน้ำดื่ม  น้ำใชแกประชาชนในเขตพื้นที ่
๑.๗)  การจัดหาแหลงน้ำเพ่ือการเกษตรใหเพียงพอในการทำการเกษตรในเขตพื้นที ่
๑.๘) มีการตรวจสภาพน้ำเพ่ือการเกษตร เชน ปริมาณออกซิเจนเหมาะสม อุณหภูมิ

เหมาะสม มีความเค็มเหมาะสมและไมมีสารพิษปนเปอน  เปนตน 
๑.๙)  ความสองสวางบริเวณถนนสายหลัก 
๑.๑๐) ความสองสวางบริเวณถนนสายรอง 
๑.๑๑) ความสองสวางบริเวณทางแยก 
๑.๑๒) ความสองสวางบริเวณวงเวียนที่ไมมีสัญญาณไฟจราจร 
๑.๑๓) ความสองสวางบริเวณสวนสาธารณะ 
๑.๑๔) ความสองสวางบริเวณตลาดและลานตลาด 
๑.๑๕) ความสองสวางบริเวณสนามเด็กเลน 
๑.๑๖) ความสองสวางบริเวณลานจอดรถสวนสาธารณะ 
๑.๑๗) ความสองสวางบริเวณสนามกีฬาชุมชน 
๑.๑๘) ความสองสวางบริเวณสะพาน 
๑.๑๙) การซอมบำรุงหรือทำความสะอาดอุปกรณใหบริการไฟฟา 

๒)  ดานงานสงเสริมคุณภาพชวีิต 
๒.๑)  การสงเสริมและการพัฒนากลุมสตร ี
๒.๒)  การจัดตั้ง  ปรับปรุงและการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
๒.๓)  การสงเสริมสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนซึง่เปนผูพิการและดอยโอกาส 

๒.  ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 



๒.๔)  การสงเสริมสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนในชุมชนรวมกลุมกันจัดทำกิจกรรม
ในทางสรางสรรคกิจกรรมการพัฒนาตางๆ  เชน  ดานศาสนา  ดานกีฬาและการออกกำลังกาย  เปนตน 

๒.๕)  การใหความสำคัญตอการดูแลเอาใจใสและชวยเหลือผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส  
ผูดอยโอกาสในเขตพื้นที ่

๒.๗)  การใหความสำคัญตอการปองกันการติดเชื้อเอดสในพื้นที ่
๒.๘)  การเผยแพรความรูเก่ียวกับเรื่องโภชนาการแกประชาชน 
๒.๙)  การเฝาระวังทางโภชนาการและแกไขปญหาการขาดสารอาหารและโรคอวนให

เด็กอายุ  ระหวาง  ๐ - ๖ ป 
๒.๑๐) การเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติดตอสำคัญในเขตอบต. 
๒.๑๑) การใหความรูและคำแนะนำในการเสริมสรางภูมิคุมกันและดูแลสุขภาพหญิงมี

ครรภแมและเด็ก 
๒.๑๒) การเผยแพรใหความรูเรื่องอนามัยสิ่งแวดลอมใหกับประชาชน 

๓)  ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 
๓.๑)  การใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติในเขตพ้ืนท่ี 
๓.๒)  การใหความรูเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกับประชาชน 
๓.๓)  การสงเสริมสนับสนุนการปองกันปญหายาเสพติดและลดอัตราการติดยาเสพติด

ในเยาวชนและประชาชน         
๔)  ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 

๔.๑)  การพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเปนไปตามศักยภาพของชุมชน 
๔.๒)  การเปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่เขามามีสวนรวมในการอนุรักษ  พัฒนาและ

ไดรับประโยชนจากแหลงทองเที่ยวที่อยูในพ้ืนที ่
๔.๓)  การสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนในพ้ืนที่นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ

ดำเนินชีวิต 
๕)  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๕.๑)  การสงเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพ่ือสงเสริมให
ประชาชนนำกลับมาใชประโยชน 

๕.๒)  การรณรงคการปลูกตนไมหรือการดูแลรักษาตนไม  เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเข
ตอบต. 

 
๕.๓)  การใหความสำคัญในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๕.๔)  การรณรงคใหประชาชนในชุมชนเกิดความรู  ความเขาใจเก่ียวกับแนวทางในการ

ปองกันทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจำกัดใหเกิดประโยชนสูงสุด 
๕.๕)  การสงเสริมและสนับสนุนใหทำการเกษตรปลอดสารพิษ 

๖)  ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
๖.๑)  การดูแลรักษา อนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรม  ศาสนาและการสงเสริม

สนับสนุนวิถีชีวิต ภูมิปญญาและประเพณีที่ดีงามของทองถิ่น 
๖.๒)  การสงเสริมจริยธรรม  คุณธรรมและศิลปะอันดีของครอบครัวและชุมชน 

 ๒.๓  เปาประสงค 
  ๑)  การไดรับบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว 

๒)  ประชาชนมีความรูและบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได 



๔)  มลภาวะและสิ่งแวดลอมไมเปนพิษทำใหชุมชนนาอยูอยางสงบสุข 
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
๖) การสงเสริมความเขมแข็งของชุม การสังคมสงเคราะหแกประชาชน รวมทั้งการสรางสังคม

ความนาอยู 
 

 ๒.๔  ตัวชี้วัด 
   ๑)  ประชาชนในเขตอบต.มีแหลงน้ำในการอุปโภคเพ่ิมมากขึ้นรอยละ  ๕ 
   ๒)  ในเขตอบต.มีโครงสรางพ้ืนฐานใหประชาชนไดใชบริการรอยละ  ๘๐  
   ๓)  ประชาชนมีความรูมากขึ้นรอยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู 
   ๔)  ประชาชนในเขตอบต.รอยละ ๘๐ มีความรูและมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา 
– วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
   ๕)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนรอยละ  ๑๐  
   ๖)  ชุมชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ ๕  และพึ่งตนเองไดมากขึ้น 
   ๗)  ชุมชนในเขตอบต.รอยละ  ๖๐  นาอยูอยางสงบสุข  
   ๘)  การบริการจัดการของอบต.มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงรอยละ  ๖๐  
   ๙)  การบริการจัดการของอบต.มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงรอยละ  ๖๐  
 

 ๒.๕  คาเปาหมาย 
  ๑)  ดานการไดรับบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว   
   ๒)  ประชาชนมีความรูและบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    

๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได    
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดลอมไมเปนพิษทำใหชุมชนนาอยูอยางสงบสุข     
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  

๒.๖  กลยุทธ 
๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสรางแหลงน้ำ  สงวนและเก็บกักน้ำเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการ

อุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแกไขปญหาน้ำทวมและน้ำแลง 
๒)  สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรดานการศึกษา ครู  นักเรียน  ใหเปนผูมีคุณภาพ

มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๓)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชท่ีดีมีคุณภาพ สงเสริมใหเกิดเกษตรอุตสาหกรรม 

ลดตนทุน  เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูป
สินคาทางการเกษตร สงเสริมใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพื่อจำหนวยและเพ่ือการอนุรักษ และ
เพ่ิมชองทางตลาด 

๔)  สงเสริมชุมชนใหเขมแข็ง พัฒนาบทบาทของผูนำชุมชน  คณะกรรมการหมูบานและชุมชนให
พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูดอยโอกาส  ประชาชน และคุมครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถิ่น   

๕)  ปองกันและแกไขปญหาการเสพ  การผลิตและการจำหนายยาเสพติดในทุกระดับ 
๖)  ดำเนินการโครงการ เพื่อใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา  อุปสรรค และความ

ตองการของประชาชนในพ้ืนที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม) สงเสริมสุขภาพ
และอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง  

๗)  สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานใหสอดคลองกับความจำเปน
และความตองการของประชาชน กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางท่ัวถึง 



๘)  พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถ่ิน
โคราช  โดยการอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเที่ยว 

๙)  ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน  นำระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดใหไดรับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู 

๑๐)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๑๑)  สงเสริม  สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ  หนวยงานตางๆ  ในการเตรียมความพรอม 
ในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย ติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ 
สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตำรวจบานและอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) และดูแล
รักษาความปลอดภัยและการจราจร 

๑๒)  พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ำ ลุมน้ำลำคลองและปาไมใหมีความ
อุดมสมบูรณ สรางจิตสำนึกเพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชน จัดทำระบบกำจัด
ขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร 
๑)  การพัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ี

จำเปนเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒)  การพัฒนาระบบการศกึษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
๓)  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมที่มีอยางยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 ๒.๘ แผนงาน 
  ๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ๓) แผนงานการศึกษา 
  ๔) แผนงานสาธารณสุข 
  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห 
  ๖) แผนงานสรางความเขมแข็ง 
  ๗) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  ๘) แผนงานงบกลาง 
  ๙) แผนงานการพาณิชย 

๒.๙  ยุทธศาสตรการพัฒนาอำเภอสูงเนิน   
 2.9.1  วิสัยทัศนการพัฒนา 

 “ มุงสูเกษตรอินทรีย  การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  อุตสาหกรรมกาวหนา” 
  
 2.9.2  ประเด็นยุทธศาสตร 

 1)  ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร 
 2)  ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว 
 3)  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
 4)  ยุทธศาสตรการจัดการอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

  
 
 



 2.9.3  เปาประสงคของยุทธศาสตร 
 1)  ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร 
  1.1)  เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินคาเกษตร 
  1.2)  เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันการตลาดสินคาเกษตร 
 2)  ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว 
  2.1)  เพ่ิมศักยภาพแหลงทองเที่ยว  สินคา  และการบริการทองเที่ยว 
  2.2)  เพ่ิมรายไดจากการทองเที่ยว 
 
 3)  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
  3.1)  เสริมสรางใหประชาชนมีการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี สุขภาพ ความ
มั่นคงในชีวิตและทรัพยสิน 
  3.2)  เพ่ิมขีดความสามารถของประชาชน  ในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม 
  
  3.3)  เสริมสรางใหประชาชนและครอบครัว  ชุมชน  และสังคมมีความเขมแข็ง 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.4)  เพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  3.5)  เสริมสรางการปองกันและสงเสริมการแกไขปญหาความเดือดรอนของ 
ประชาชน 
 4)  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  4.1)  ตอบสนองความตองการในการใหบริการของภาครัฐ  ใหแกประชาชน 
อยางมีคณุภาพและประสิทธิภาพ 
  4.2)  สนับสนุนใหประชาชนทุกภาคสวนมีบทบาทและมีสวนรวมในการพัฒนา 
และตรวจสอบภาครัฐ 
   ๔.๓)  เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ 
  ๔.๔)  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ 
  ๔.๕)  สงเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

 2.9.4  กลยุทธ 
 1)  ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร 
  1.1  เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและจัดการสินคาเกษตร 
  1.2  เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันการตลาดสินคาเกษตร 
  1.3  เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตปุยอินทรียชีวภาพ 
  1.4  การสรางมูลคาเพ่ิมของสินคาการเกษตร 
  1.5  การเพ่ิมศักยภาพการแขงขันทางการตลาดสินคาเกษตร 
 2)  ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว 
  2.1)  พัฒนาสินคาทางการทองเที่ยว 
  2.2)  พัฒนามาตรฐานการบริการดานการทองเที่ยว 
  2.3)  สงเสริมการตลาดการทองเที่ยว 
  2.4)  การบริหารจัดการทองเท่ียว 
  
 



 3)  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
  3.1)  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  3.2)  การลดปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
 4)  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  4.1)  พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน 
  4.2)  เสริมสรางใหประชาชนมีสวนรวม 
  4.3)  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือการบริหารจัดการภาครัฐ 
  4.๔)  เพ่ิมสมรรถนะของบุคลากรใหมีความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ 
    ๒.๑๑  การพัฒนาตามนโยบายของผูบริหารทองถิ่น 

นโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
เรียน  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยางและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล

โคงยาง   ผมนายณรงค  เตี้ยงสูงเนิน  นายกองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  ขอเรียนวานโยบายที่จะแถลงตอ
องคการบริหารสวนตำบลโคงยางแหงนี้ไดยึดถือแนวทางปฏิบัติ  เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล  ในการ
แกไขปญหาความเดือดรอนและเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเปนสำคัญและใหเปนไปตามความในมาตรา ๔๘ 
ทศ  แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ. ๒๔๓๗  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖)  
พ.ศ. ๒๕๕๒  และหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๒๓.๔/ว ๗๕๗  ลงวันที่  ๔ กุมภาพันธ  ๒๕๕๘  เรื่องการ
ไดมาซึ่งสมาชิกสภาทองถิ่น  หรือผูบริหารทองถิ่นเปนการชั่วคราว ขอแนะนำการปฏิบัติตามคำสั่ง  คณะรักษา
ความสงบแหงชาติ  ที่ ๑/๒๕๕๗  ขอ ๑  กรณีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินท่ีพนจากตำแหนง  
เนื่องจากครบวาระกอนวันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๘  ๑.๕  ประธานสภาจะตองจัดใหมีการประชุมสภาภายใน  ๓๐  
วัน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินไดแถลงนโยบายกอนเขาปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติอบต.  พ.ศ.๒๔๙๖  แกไข
เพ่ิมเติมถึงปจจุบันมาตรา  ๔๘  ทศ  ดังมีสาระสำคัญซึ่งจะแถลงตอสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  
ดังตอไปนี้ 

๑)  ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.1 สนับสนุนสงเสริมใหเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปในพื้นท่ีเขาถึงแหลงเรียนรู  

ทั้งจากแนวนโยบายภาครัฐโดยตรง  และการสมัครใจอีกทั้งสนับสนุนการเรียนรูที่เกิดจากการสืบคนขอมูลจาก
ระเบียบเครือขาย  อันเปนทำใหประชาชนไดรับรูขาวสารท่ีกวางไกล  และทันตอเหตุการณ 

 1.2 ในดานการสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการสืบสานมรดก  ทางภูมิ
ปญญา  ประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนตลอดจนวัฒนธรรม  การแสดงออกซึ่งความกตัญูตอ
บุพการีและสูงอาย ุ

 1.3 ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปนไปตามมาตรฐานที่ราชการกำหนด 
2)  ดานสาธารณสุข 
 2.1 สงเสริม สนับสนุนและใหความสำคัญตอกระบวนการและวิธีการดานสาธารณสุข 
 2.2 ดำเนินการใหมีกิจกรรมเพ่ือสนองนโยบายของรัฐ  อันจะกอใหเกิดสุขภาวะที่ดีตอ

ประชาชนในพ้ืนที ่
 2.3 ใหความรูความเขาใจเก่ียวกับพิษภัยและโทษของสารเสพติด  สงเสริม สนับสนุนให

มีการจัดกิจกรรมเพ่ือการออกกำลังกาย  การเลนกีฬาของเด็ก เยาวชนและประชาชนท่ัวไป  เพ่ือเปนการทอน
โอกาสและลดความเสี่ยงในการใชสารเสพติดและในขณะเดียวกันก็เปนการทำใหมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง
สมบูรณขึ้น 

 2.4 ดำเนินการและระงับโรคติดตอ 
 

 
 



3)  ดานเศรษฐกิจและการเกษตร 
 3.1 สนับสนุน  สงเสริมและใหความรูการเกษตรแบบผสมผสานเกษตรทางเลือก  และ

เกษตรอินทรียรวมทั้งสงเสริมกระบวนการเรียนรูแกเกษตรโดยยึดหลัก แนวทางพระราชดำริ “เกษตรพอเพียง” 
 3.2 สงเสริมใหประชาชนไดนำภูมิปญญาทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชน  เพื่อการลด

รายจายและลดการใชทรัพยากรธรรมชาติ 
 3.3 สงเสริมกลุมอาชีพใหเติบโต  และแข็งแรง  และพัฒนาศักยภาพของกลุมได 
4)  ดานสิ่งแวดลอม 
 4.1 จัดใหมีการปรับปรุง  แกไขสภาพสิ่งแวดลอม  สถานที่สาธารณะในพ้ืนที่ใหมีความ

สะอาดเรียบรอย  ทั้งแมน้ำลำคลองและทางสัญจรตาง ๆ  
 4.2 สงเสริมใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับการอนุรักษและรักษาสภาพแวดลอมรวมถึง

ความรูเกี่ยวกับการดุแลเรื่องขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  อันเปนผลกระทบตอชุมชนโดยรวม 
5)  ดานโครงสรางพื้นฐาน 
 5.1 ดำเนินการกอสราง  ซอมแซม  ปรับปรุงถนนและเสนทางสัญจรในพ้ืนที่  เพ่ือ

อำนวยความสะดวกในการเดินทาง  และขนสงสินคาของประชาชน 
 5.2 ดำเนินการติดตั้งซอมแซม  ปรับปรุงระบบไฟฟาในสวนที่ใหบริการไมทั่วถึงและ

สวนที่ชำรุดเสียหาย 
 5.3 สนับสนุนจัดหาแหลงน้ำอุปโภค  บริโภคใหเพียงพอตอความตองการของชุมชน 
 5.4 พัฒนาอาคาร  สถานที่และกอสรางลานกีฬาเพ่ือบริการใหชุมชนอยางทั่วถึง 
6)  ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 6.1 สนับสนุนการจัดตั้งกลุมกิจกรรมตามกฎหมาย  อันจะมีผลตอความปลอดภัยของ

ประชาชน เชน อสตร. อปพร.  ฯลฯ  เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกและเพ่ิมความมั่นใจในดานความปลอดภัย
แกประชาชนในพ้ืนที่ 

6.2 สงเสริมมาตรการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7)  ดานสังคม  การเมืองและการมีสวนรวมของประชาชน 
 7.1 สงเสริมใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับความรูความเขาใจศึกษาบทบาท  หนาที่ของ

ตนเอง  เก่ียวกับการมีสวนรวมทางการเมืองในทุกระดับ   เพ่ือใหมีความเขาใจถึงผลตาง ๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบ
โดยตรงตอตนเองและชุมชน 

 7.2 รับฟงความคิดเห็นและเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการมากข้ึน  โดยการเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเปดโอกาสใหมีการตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 7.3 บริหารราชการโดยยึดหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล  
ประกอบดวย  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปรงใส  หลักการมีสวนรวม  สำนึกรับผิดชอบและหลัก
ความคุมคา 

8)  ดานการบริหารจัดการ 
 8.1 สงเสริมแนวทางตามพระราชดำริ 
 8.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสำนักงานใหทันสมัย  และใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล 
 8.3 สงเสริมการพัฒนาการใหบริการแกประชาชนอยางทั่วถึง 
 

   
 
 



นโยบายที่กลาวมานี้  ผมและคณะผูบริหาร มีความตั้งใจที่จะนำนโยบายที่ไดแถลงตอประชุมสภา  
อบต.และเงินสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ ของรัฐ  เพ่ือจะนำไปแกไขปญหาอยางเปนระบบ  เพ่ือใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอประชาชนและสอดคลองกับยุทธศาสตรของชาติ  ยุทธศาสตรของจังหวัด  โดยสมาชิกสภา อบต.ผูบริหาร
ทุกทานในที่นี้ดวย 

ทั้งนี้  ผมจะประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบ เพ่ือรวมกันตรวจสอบและพัฒนาองคการ
บริหารสวนตำบลโคงยาง  ใหเปนท่ีพึงของประชาชนและสรางความเจริญแกทองถ่ินและประเทศชาติตอไป 
 
   จึงเรียนมาเพ่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยางทราบ                                                                                                

 
ณรงค  เตี้ยงสูงเนิน 

(นายณรงค  เตี้ยงสูงเนิน) 
นายกองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 


