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สวนที่  ๑ 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

 
2.1 ขอมูลทั่วไป 
  เทศบาลตำบลสามแวง ไดยกฐานะจากองคการบริหารสวนตำบลเปนเทศบาลตำบลตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 เดิมทีตำบลสามแวงแยกมาจากตำบลบานยาง อำเภอเมือง
บุรีรัมย  เมื่อป พ.ศ.2480 "สามแวง" เปนชื่อตำบลที่เรียกตามลักษณะของสภาพภูมิศาสตรที่มีลำน้ำไหลผาน
และมีพืชตระกูลหญาเกิดตามหนองน้ำ ซึ่งในภาษาเขมร คำวา "เวง"  ที่เพ้ียนเปนแวงนั้น แปลวา"ยาว" สำหรับ
คำวา "สาม" เพ้ียนมาจาก "อันซาม" ซึ่งเปนพืชตระกูลหญา ตำบลสามแวง มีหมูบานในการปกครองทั้งส้ิน 9 
หมูบาน ไดแก บานสามแวง บานใหม บานใหม บานสะแกสามัคคี บานใหม บานโคกเจริญ บานใหมทักษิณ 
บานเพชรนอย และบานโคกกระเบา ประชากรสวนใหญใชภาษาเขมรในการส่ือสาร 

ตราสญัลักษณประจำเทศบาล 
 

 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลสามแวง มีตราประจำเทศบาล เปนรูปกนก 3 ตัว เปนศิลปะที่แสดงถึง

เอกลักษณของไทยอยางหนึ่ง ซึ่งชี้ใหเห็นถึงความเปนอารยะและมีวัฒนธรรม จึงไดนำมาเปนสัญลักษณแทน 
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  

รูปเทียน  หมายถึง   แสงสวาง 
ใบขาว  3  ใบ ท่ีโอบลอมอยู หมายถึง ความอุดมสมบูรณของพืชพันธุธัญญาหารและการ

รวมมือรวมใจ 
หยดน้ำ  หมายถึง  ความชุมชื้น 
เมื่อรวบรวมความหมายเขากันแลวแสดงถงึ ความรวมมือ รวมใจกันเพ่ือสรางสรรคแผนดินนี้

ใหงอกงาม อุดมสมบูรณ ประชาชนมีความกินดี อยูด ีจิตใจงามสมคำวา “แผนดินธรรม แผนดินทอง” ซ่ึงแตละ
คนมองไปทางเดียวกัน คือ การพัฒนาทองถิ่น 

2.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
  เทศบาลตำบลสามแวง  ต้ังอยูเลขที ่ 90  หมูที่  5  ถนนหวยราช – สตึก    ตำบลสามแวง   
อำเภอหวยราช  อยูหางจากที่วาการอำเภอหวยราช  ประมาณ  5  กโิลเมตร  และหางจากตัวจังหวดั 14  
กโิลเมตร  โดยมีอาณาเขตดงันี ้                   

ทิศเหนอื   ติดตอกับ ตำบลโคกเหล็ก     
ทิศใต     ติดตอกับ ตำบลหวยราชา      



ทิศตะวันออก ติดตอกับ      ตำบลเมืองไผ         
ทิศตะวันตก ติดตอกับ        ตำบลบานยาง       
 

๒ 
 

2.1.2  เนื้อที่  มีพ้ืนที่ท้ังหมด  18.99  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  11,866  ไร  
2.1.3 เขตการปกครอง  เทศบาลตำบลสามแวงมีเขตการปกครอง จำนวน 9 หมูบาน ดังนี้ 

  หมูที ่  1     บานสามแวง        หมูที่    2       บานใหม 
 หมูท่ี   3       บานใหม   หมูที่      4       บานสะแกสามัคคี 
 หมูท่ี    5       บานใหม   หมูที่      6       บานโคกเจริญ 
 หมูท่ี    7       บานใหมทักษิณ  หมูที่      8       บานเพชรนอย 
 หมูท่ี    9       บานโคกกระเบา   
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2.1.4 แผนท่ีแสดงอาณาเขตการปกครอง 
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2.1.5 ลักษณะภูมิประเทศ 
   สภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลสามแวงเปนที่ราบสูงและเปนที่ราบลุมบางสวน   ลักษณะดินเปนดิน

รวนปนทราย   พ้ืนทรายราบโลง  พื้นที่สวนใหญใชเปนพ้ืนที่สำหรับทำการเกษตร  และใชปลูกสรางที่อยูอาศัย
สวนหนึ่ง  และภายในตำบลยังมีแหลงน้ำธรรมชาติ  ไดแก  ลำหวยราช 

2.1.6 สภาพภูมิอากาศ    มี  3  ฤดู  คือ  
      ฤดูฝน     จากเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม 
     ฤดูหนาว  จากเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม  
     ฤดูรอน    จากเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน 
2.1.7 ประชากร   
    ตำบลสามแวงมีประชากรทั้งสิ้น  4,340 คน  แยกเปนชาย  2,136 คน และเปนหญิง 2,204  คน  
มีจำนวนครัวเรือนทั้งตำบลประมาณ  975  ครัวเรือน  ความหนาแนนเฉลี่ย 228  คน / ตารางกิโลเมตร แยก
เปนหมูบานไดดังนี้ 
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนครัวเรือนและประชากรตามทะเบียนราษฎร 

หมูที่ บาน 
จำนวน 

ครัวเรือน 

จำนวนประชากร (คน) 

ชาย  หญิง  รวม  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

สามแวง 
ใหม 
ใหม 

สะแกสามัคคี 
ใหม 

โคกเจริญ 
ใหมทักษิณ 
เพชรนอย 

โคกกระเบา 

157 
134 
85 

130 
111 
85 
74 

123 
76 

350 
320 
176 
298 
237 
150 
172 
280 
161 

361 
354 
196 
268 
238 
178 
179 
270 
161 

711 
674 
372 
566 
475 
328 
351 
550 
322 

รวม 975 2,144 2,205 4,349 
หมายเหตุ  :  ขอมูลสถิติประชากรจาก  จปฐ. ป 25๖๔    
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ตารางที่ 2  แสดงจำนวนครัวเรือนท่ีอาศัยอยูจริง 

หมูที่ บาน 
จำนวนครัวเรือนท้ังหมด

ตามทะเบียนราษฎร 
ครัวเรือนที่อาศัย 

อยูจริง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

สามแวง 
ใหม 
ใหม 

สะแกสามัคคี 
ใหม 

โคกเจริญ 
ใหมทักษิณ 
เพชรนอย 

โคกกระเบา 

157 
134 
85 

130 
111 
85 
74 

123 
85 

156 
125 
84 

122 
111 
66 
73 

114 
85 

รวม 984 936 
แหลงขอมูล : ขอมูลความจำเปนพ้ืนฐานระดับตำบล ป 2๕๖๔ 

 

 2.1.8 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
    (1)  การคมนาคม  ตำบลสามแวงมีชองทางการคมนาคมไดสองชองทาง คือ โดยทางรถไฟ จากตัว

จังหวัดบุรีรัมย ประมาณ 10 กิโลเมตร ถึงอำเภอหวยราช เดินทางตอโดยรถจักรยานยนตรับจาง ประมาณ 3 
กิโลเมตร  และโดยรถยนต จากขนสงจังหวัดบุรีรัมย ไปตามเสนทางบุรีรัมย-สุรินทร ถึงสามแยกกระสัง ใหตรงสู
อำเภอหวยราช ถึงสามแยกไปสถานีรถไฟเลี้ยวซายตรงไปสูตำบลสามแวง (เสนทางหลวงชนบท บร. 3008) 

  (2)  การโทรคมนาคม  การสื่อสารในตำบลสามแวง  เปนการสื่อสารทางโทรศัพทและทางไปรษณีย  
ซึ่งมีตูโทรศัพทสาธารณะ จำนวน  3  ตู  และมีระบบหอกระจายขาวในพื้นที่ใหบรกิารครอบคลุมท้ัง 9 หมูบาน 

  (3)  การไฟฟา  ตำบลสามแวงมีไฟฟาบริการในตำบล โดยคำนวณจากหลังคาเรือนที่มีผูอาศัยอยู
จริงในเขตพ้ืนท่ี พบวา มีไฟฟาใช 100 % ของพ้ืนที่ทั้งหมด และนอกจากนี้เทศบาลตำบล ไดดำเนินการเพื่อ
ติดตั้งไฟฟาสองสวาง เพื่อเพ่ิมแสงวางในยามค่ำคืน เพ่ืออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา และสรางความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

   (4)  การประปา  มีจำนวนครัวเรือนที่ใชน้ำประปาในเขตเทศบาลประมาณ 923 ครัวเรือน มีการ
ผลิตน้ำประปาได  150  ลูกบาศกเมตรตอวัน และใชน้ำเฉลี่ย 90 ลูกบาศกเมตรตอวัน มีชลประทานบานสาม
แวง หมูที่ 1 และบานเพชรนอย หมูที่ 8 เปนแหลงน้ำดิบที่ใชในการผลิตน้ำประปา และมีลำหวยราชเปนแหลง
น้ำดิบสำรอง 

2.1.9 ดานเศรษฐกิจ 
(1) โครงสรางทางเศรษฐกิจ 

                เทศบาลตำบลสามแวงมีหมูบานพื้นที่การปกครอง จำนวน 9 หมูบาน โดยลักษณะความ
เปนอยูแตละหมูบานจะมีลักษณะความเปนชนบท ประชาชนอยูดวยกันอยางเครือญาติ ดูแลและเอ้ือเฟอเผื่อแผ



ซึ่งกันละกัน สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีฐานะยากจน จึงทำใหประชาชนวัยแรงงานอพยพเขา
ไปทำงานในตางจังหวัด  เชน  กรุงเทพ ฯ  เปนจำนวนมาก  ทำใหตำบลขาดความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจ 
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   (2) การประกอบอาชีพ   
          โดยทั่วไปจะเปนสังคมเกษตรมีวิถีชีวิตแบบชาวบาน คือ มีความเรียบงายใชชีวิตอยาง
พอเพียง  ไมคอยมีการแขงขันทำใหชาวบานตำบลสามแวงแหงนี้มกีารพ่ึงพาอาศัยกันอยูตลอดเวลา สภาพ
เศรษฐกิจประชาชนสวนใหญประมาณรอยละ 40 ประกอบอาชีพทำนา สวนที่เหลือเปน อาชีพ รับจางทั่วไป 
คาขาย และรับราชการ จึงทำใหขาวเปนพืชเศรษฐกิจของตำบลแหงนี้ สวนใหญจะเปนการทำนาป คือ สามารถ
ทำนาไดปละ 1 ครั้ง เหตุผลที่ทำนาไดปละ 1 ครั้ง เพราะวาในฤดูรอนจะเปนชวงท่ีเกิดภัยแลงจึงทำใหไมมีน้ำ
ในการทำนา โดยพันธุขาวที่นิยมปลูกกันมากที่สุดในชวงการทำนาปในพ้ืนที่ คือ ขาวหอมมะลิ สวนพันธุขาวอื่น 
ๆ มีการปลูกเหมือนกันแตไมมากนัก  

2.1.10   การพาณิชยและการบริการ    
     1)  สถานประกอบการดานพาณิชยกรรม 
  - สถานีบริการน้ำมัน    2 แหง 
  - ตลาดนัด    2  แหง 
  - รานคาปลีกและขายสง         37  แหง 
 - โรงงานเฟอรนิเจอรไม (ขนาดเล็ก)    1  แหง      
 - โรงงานเย็บผา (ขนาดเล็ก)  3 แหง 

    - โรงสขีาว  (ขนาดเล็ก)  2  แหง 



    7 
  2)  สถานประกอบการดานบริการ 
   - รานตัดผม/เสริมสวย   7    แหง  - รานซอมเครื่องใชไฟฟา  2  แหง     
   - รานซอมเครื่องยนต/มอเตอรไซด  6 แหง - รานอินเตอรเน็ต   2  แหง      
2.1.11  รายไดเฉลี่ยครัวเรือน 

    เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเหมาะแกการทำการเกษตรกรรม ดังนั้นรายไดสวนใหญของคนในตำบล จึงมาจากการเกษตรกรรม  
 

 
แหลงขอมูล : ขอมูลความจำเปนพ้ืนฐานระดับตำบล ป 2๕๖๔ 

 

หมูที่ บาน จำนวนครัวเรือน จำนวนคน 
แหลงรายไดครัวเรือนเฉล่ีย (บาท/ป) รายไดครัวเรือน

เฉลี่ย 
(บาท/ป) 

รายไดบุคคลเฉลี่ย 
(บาท/ป) อาชีพหลัก อาชีพรอง รายไดอื่น 

ปลูกเลี้ยง 
หาเอง 

1 สามแวง 156 616 127,425 45,044.87 31,801.28 12,485.90 216,757.05 54,893.02 
2 ใหม 125 460 138,936 80,360 36,296 16,912 272,504 74,050 
3 ใหม 84 235 91,488.10 26,208.33 23,464.29 18,791.67 159,952.38 57,174.47 
4 สะแกสามัคคี 130 396 ๖๕,๘๕๓.๒๐ ๕๑,๘๗๗.๐๕ ๓๑,๑๒๐.๔๙ ๒๑,๓๐๗.๓๘ ๑๗๐,๑๕๘.๑๑ ๕๒,๔๒๒.๔๕ 
5 ใหม 111 317 76,๓๘๖.๑๔ ๓๓,๔๘๗.๑๓ 2๗,๓๙๖.๐๔ ๒๒,๖๙๓.๐๗ ๑๕๙,๙๖๒.๓๘ 5๐,๙๖๕.๙๓ 
6 โคกเจริญ 85 261 ๑๔๕,๔๔๐.๙๑ ๔๔,8๖๐.๖๑ 2๐,๗๔๕.๔๕ ๒๑,๓๗๗.๒๗ ๒๓๒,๔๒๔.๒๔ ๕๘,๗๗๓.๙๕ 
7 ใหมทักษิณ 74 212 ๘๕,๙๕๘.๙๐ ๒๘,๐๙๕.๘๙ ๑๙,๕๙๕.๘๙ ๒๔,๕๗๕.๒๗ ๑๕๘,๒๒๖.๐๓ 5๔,๔๘๓.๔๙ 
8 เพชรนอย 123 362 ๗๕,๒๙๘.๒๕ ๓๙,5๐๘.๗๗ ๒๗,๔๒๙.๘๒ 2๑,๒๓๖.๘๔ ๑๖๓,๔๗๓.๖๘ ๕๑,๔๘๐.๖๖ 
9 โคกกระเบา 76 227 ๑๐๗,๙๔๑.๑๘ ๔๐,๕๒๙.๔๑ ๑๗,๓๕๒.๙๔ 1๕,๓๒๙.๔๑ ๑๘๑,๑๕๒.๙๔ ๖๗,๘๓๒.๖๐ 

รวมทุกพื้นท่ี 975 3,086 1๐๑,๘๔๙.๓๔ ๔๕,๕๒๙.๔๑ 2๗,๔๖๖,๐๕ 1๘,๘๕๖.๐๕ 19๓,๔๖๙.๘๖ 5๘,๐๕๓.๕๐ 
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1.1.12 รายจายเฉล่ียครัวเรือน 
 

หมูที่ บาน 
จำนวน

ครัวเรือน 
จำนวนคน 

แหลงรายจายครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ป) 
รายจายครัวเรือน    

รวมเฉลี่ย 
(บาท/ป) 

รายจายบุคคล 
รวมเฉลี่ย 
(บาท/ป) 

ตนทุน         
การผลิต 

อุปโภค
บริโภค                 
ที่จำเปน 

อุปโภค
บริโภค                 

ท่ีไมจำเปน 
ชำระหนี้สิน 

1 สามแวง 157 711 23,144 14,150 8,137 21,340 66,771 15,669 
2 ใหม 134 674 21,224 22,949 10,026 36,551 90,749 24,371 
3 ใหม 85 372 19,827 14,044 7,620 29,994 71,485 24,745 
4 สะแกสามัคคี 130 566 20,555 31,735 11,143 25,885 89,318 25,131 
5 ใหม 111 475 17,809 27,089 14,191 28,321 87,411 26,416 
6 โคกเจริญ 85 328 33,447 23,738 12,436 42,311 111,931 33,514 
7 ใหมทักษิณ 74 351 26,247 51,740 19,068 53,373 150,429 38,060 
8 เพชรนอย 123 550 18,261 67,722 12,583 27,800 126,365 39,923 
9 โคกกระเบา 85 322 109,554 59,582 30,321 112,843 312,299 99,095 

รวมทุกพื้นท่ี 975 4,349 28,958 34,255 13,442 38,821 115,475 32,552 

แหลงขอมูล : ขอมูลความจำเปนพ้ืนฐาน ระดับตำบล ป 25๖๔ 
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2.1.13 ดานสังคม     
        (1) การศึกษา    
   -  โรงเรียนประถมศึกษาศึกษา     1     แหง  
  -  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบล (กศน.)   1   แหง  
  -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนเกณฑ     1     แหง   
  -  ที่อานหนังสือพิมพประจำหมูบาน     9    แหง   

  (2) สถาบันและองคกรศาสนา 
            ในเขตเทศบาลตำบลสามแวง ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีวัดพุทธศาสนา  3  แหง  ดงันี้       
    1.  วัดปาเลไลย  (วัดบานใหม)  ต้ังอยู ณ บานใหม หมูที่ 2 ตำบลสามแวง อำเภอหวยราช 
จังหวัดบุรีรัมย สังกัดคณะสงฆมหานิกาย สรางเม่ือ พ.ศ. 2324  ในรูปของสำนักสงฆ ตอมาไดมีการพัฒนาจน
เจริญข้ึนเปนลำดับ และยกฐานะขึ้นเปนวัดมีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 20 ไร 2 งาน 20 ตารางวา ไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๒๓ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 
เลม ๙๗ ตอน ๘๒ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๒๓ นอกจากนั้นในยังไดรับการยกสถานะข้ึนเปน “อุทยาน
การศกึษา” จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๒ 
  2. วัดโคกเพชร  ตั้งอยู ณ บานเพชรนอย หมูที่ 8 ตำบลสามแวง อำเภอหวยราช จังหวัด
บุรีรัมย สังกัดคณะสงฆมหานิกาย สรางเมื่อ พ.ศ. 2480 มีเนื้อที่ 34 ไร - งาน 44 ตารางวา และไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันท่ี 4 มกราคม 2555  
  3. วัดปาศรัทธาธรรมมงคลญาณ (วัดโคกกระเบา – สามแวง) ตั้งอยู ณ บานโคกกระเบา    
หมูท่ี 9 ตำบลสามแวง อำเภอหวยราช จังหวัดบุรรีัมย สังกัดคณะสงฆธรรมยุติกนิกาย เดิมเปนปาชา ตอมา
ประมาณกลางป 2541 หลวงพอแกว (สนตจิตโต) ทานเขามาปกกรดอยู ชาวบานมาเห็นเขาเกิดความศรัทธา  
จึงไดคิดพากันรวบรวมทุนทรัพยสรางวัดข้ึนมา เมื่อป พ.ศ. 2541  และพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ จนกระทั่งไดรบัใบ
แตงตั้งใหเปนวัดโดยสมบูรณ  

 2.1.14  วัฒนธรรม / ประเพณี 
        -  ประเพณสีงกรานต  จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ เลนสาดน้ำ รดน้ำดำหัวและขอพรจากผูสูงอายุ  

ในเดือนเมษายนของทุกป 
        -  ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา  จัดกิจกรรมแหเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ในเดือน

กรกฎาคมของทุกป 
         -  ประเพณีวันออกพรรษาและตักบาตรเทโว  จัดกิจกรรมฟงเทศนและทำบุญตักบาตร           
ในเดือนตุลาคมของทุกป 
  -  ประเพณีลอยกระทง  จัดกิจกรรมขอขมาพระแมคงคา ประกวดกระทง ขบวนแห                  
เทพีนางนพมาศ ตลอดจนการแสดงและละเลนตางๆ  ในเดือนพฤศจิกายน  
      2.1.15  การสาธารณสุข  
             1.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล  1  แหง  ตั้งอยู ณ หมูที่ 4 บานสะแกสามัคคี 
อำเภอหวยราช  จังหวัดบุรีรัมย  โดยมีนายพัฒนพงศ  สกุนินนท  ตำแหนง ผูอำนวยการ รพ.สต. บานใหม และ
เจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลสามแวง จำนวนท้ังสิ้น ๗ คน  
 



 

๑๐ 
 

           2.  ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  9   แหง  ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ โดยมีองคกร/บุคลากรที่
สำคัญ ดังนี้ 
    - แพทยประจำตำบล คือ นายลออง  เจริญรัมย 

   - หมอนวดแผนไทย คือ นางกัญญา  เจริญรัมย 
   - อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลสามแวง (อสม.) จำนวน 78 คน ประธาน คือ                       

นางเลื่อน  เจวรัมย  
2.1.16  ดานการเมืองการปกครอง 

                 (1) สภาพการเมืองการปกครอง 
หมูท่ี 1 กำนันตำบลสามแวง นางกุลวกานต   พรมนัส 

    ผูชวยผูใหญบาน   นายดนัยศักดิ์    เสริมผล 
   ผูชวยผูใหญบาน   นายสายฟา      เจียวรัมย  
   สารวัตกำนัน  นายกิตตศิักดิ์ ศรีพรมทอง 
   สารวัตกำนัน  นายสำราญ พินิจรัมย  

หมูท่ี 2  ผูใหญบาน    นางยวน          จะเชิญรัมย 
    ผูชวยผูใหญบาน   นางสาวสุรพิน    จะรอนรัมย (อผส.) 
   ผูชวยผูใหญบาน   นายสุรชัย         จะเรกิรัมย 
   ผูชวยผูใหญบาน   นางสาววิมลศิริ   อะโรคา 

หมูท่ี 3  ผูใหญบาน  นายวินัย          จะริบรัมย 
   ผูชวยผูใหญบาน   นางสาวจิราภา   กุมสะรัมย 
   ผูชวยผูใหญบาน   นางจินตนา       ตรปีระโคน 

หมูท่ี 4  ผูใหญบาน    นางสำเนียง    อะโรคา 
    ผูชวยผูใหญบาน   นายสุภาพ      รอบแควน 
   ผูชวยผูใหญบาน   นางสายสุนีย   อะชวยรัมย 

หมูท่ี 5  ผูใหญบาน    นายชานนท    รอบแควน 
    ผูชวยผูใหญบาน   นางสาวจิรยิา   จะริบรัมย   

    ผูชวยผูใหญบาน   นายเวก   นวมนิ่ม 
หมูท่ี 6  ผูใหญบาน    นายพนิจ   เจริญรัมย 

    ผูชวยผูใหญบาน   นายประหยัด   นุกรรัมย 
   ผูชวยผูใหญบาน   นางยุพา  เจริญรัมย 

หมูท่ี 7  ผูใหญบาน    นางรุงศรี   จะรอนรัมย 
    ผูชวยผูใหญบาน   นายทิน     จะริบรัมย 
   ผูชวยผูใหญบาน   นายแสวง   จะแรกรัมย 

หมูท่ี 8  ผูใหญบาน    นางสาวนารา  จะแรมรัมย 
    ผูชวยผูใหญบาน   นายขันติ        รอบแควน 
   ผูชวยผูใหญบาน   นายสันทัด      สำราญ 
   ผูชวยผูใหญบาน  นายประหยัด   ชนะบุญ  (อผส.) 



 

๑๑ 
หมูท่ี 9  ผูใหญบาน    นายสมพร   รอบแควน   

    ผูชวยผูใหญบาน   นางโสภา    ลิว้ทอง 
   ผูชวยผูใหญบาน   นางสุทธิชา   สุทธิแสน 

 2.2  ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถิ่น 
      เทศบาลตำบลสามแวง ประกอบดวยการปกครองทองที่ 9  หมูบาน มี นายกเทศมนตรี  1 คน  
รองนายกเทศมนตรี 2 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน และสมาชิกสภา
เทศบาล 12 คน  ไมมีความขัดแยงในการติดตอประสานงานระหวางทองถ่ินกับทองที่  ซึ่งประชาชนตำบล  
สามแวงใหความรวมมือเปนอยางดแีละใหความสำคัญกับประชาชนหมูบาน ประชาคมตำบลและการมีสวนรวม
ของประชาชน 

  ผูบริหารเทศบาลตำบลสามแวง ประกอบดวย 
1. นายประหยัด  เจียวรัมย นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง 
2. นายบุญเกิด  รักกิจศิริ  รองนายกเทศมนตรีตำบลสามแวง 
3. นายทวน   จะเริกรัมย  รองนายกเทศมนตรีตำบลสามแวง 
4. นางสาวอารีย   รอบแควน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสามแวง 
5. นายวีระ  อะโรคา  ปรึกษานายกเทศมนตรี 
ฝายสภาเทศบาลตำบลสามแวง  ประกอบดวย 
1. นายพงษ จะเริกรัมย ประธานสภาเทศบาลตำบลสามแวง 
2. นายสุที  กำรัมย  รองประธานสภาเทศบาลตำบลสามแวง 
3. นายวิชาญ  อุตรรัมย  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสามแวง 
4. นายมนชัย  พรมนัส  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามแวง เขต 1 
5. นายออรสด ทรงชัย  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามแวง เขต 1 
6. นายวิทยา  นุรินรมัย  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามแวง เขต 1 
7. นางกาญจนา  เจริญรัมย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามแวง เขต 1 
8. นายสาน  จะเรืองรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามแวง เขต 1 
9. นายกอม จะริบรัมย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามแวง เขต 2 
10. นายกิตติธร  เจียวรัมย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามแวง เขต 2 
11. นายวรกร  นรินรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามแวง เขต 2 
12. นายชิษณุพงษ  ชัยชุมพล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามแวง เขต 2 
13. นายสัญญา  จะรับรัมย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามแวง เขต 2 

  บุคลากรเทศบาลตำบลสามแวง  แบงสวนราชการ ออกเปน 1 สำนัก 4 กอง ดังนี้ 
สำนกัปลัดเทศบาล   
1.  ปลัดเทศบาล   (วาง)  
2.  หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล  (วาง) 
3. นางสาวธนวรรณ วงศสุรินทร  นักทรพัยากรบุคคลชำนาญการ  
4.  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ  (วาง) 
5.  นายวิชาญ อุตรรัมย   นิติกรชำนาญการ 
6.  นายศาวุฒิ  ชัยมัง     เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน   
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7. นายรังสิทธิ์   นิพรัรมย   เจาพนักงานธุรการชำนาญการ 
8. นายพินญา  รอบแควน   ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
9. นายพิศล  จะแรบรัมย   พนักงานขับรถ  
10. นางอุดร สินศิร ิ   พนักงานจางทั่วไป 
๑๑. นายชิด    เจียมรัมย   พนักงานจางเหมาบริการ 
12. นางสาวชนิดาภา  พรมนัส  พนักงานจางเหมาบริการ 
13. นางสาวเฟองฟา  สายนอย  พนักงานจางเหมาบริการ 

กองคลัง   
1. นางสาวอรวรรณ  เหมือนพระ  ผูอำนวยการกองคลัง  
2. นางญาณิศา  อุตสาหคา  นักวิชาการคลังชำนาญการ  
3. นางปณตพร    สืบเสาะจบ   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
4. นายปราโมทย  คำสอน  นักวิชาการจัดเก็บรายไดชำนาญการ 
5.  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  (วาง) 
6. นางสาวไพลิน  พวงเพชร  เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน 

กองชาง   
1.  ผูอำนวยการกองชาง (วาง) 
2. นายสุทิน จะริบรัมย  เจาพนักงานการประปาชำนาญงาน 
3. นายสุรวุฒิ พรมรุกขชาติ  นายชางโยธาชำนาญงาน 
๔. นายธีระยุทธ   เจียวรัมย  ผูชวยชางโยธา 
๕. นายเชิดชู อุตรรัมย   พนักงานผลิตน้ำประปา 
๖. นายประจวบ  กระจงรัมย  พนักงานจางเหมาบริการ 
๗. นายศุภชัย     เจริญรัมย  พนักงานจางเหมาบริการ 
๘. นายวีรยุทธ   นุกรรัมย   พนักงานจางเหมาบริการ 
๙.  นายศตวรรษ  อะชวยรัมย  พนักงานจางเหมาบริการ 

กองการศึกษา   
1. ผูอำนวยการกองการศึกษา  (วาง) 
๒. นางสาวชญาภา  จะแรกรัมย  นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ 
๓. นางสาวพันทวี  วิลัยรัมย  ผูชวยนักวิชาการศึกษา 
4. นางจินตนา กุมสะรัมย  ครูผูดูแลเด็ก คศ.๒ 
๕. นางจิระษา   รัตนสถาพร  ครูผูดูแลเด็ก  คศ.๒ 
6. นางโฉมฉาย  รอบแควน  ครูผูดูแลเดก็  คศ.๒ 
๗. นางศศิวิมล จะริบรัมย  ผูดูแลเด็ก 
๘. นางศศิกาญจน  สำราญ  ผูดูแลเดก็ 
๙. นางพรภิมล   ทรงชัย   ผูดูแลเด็ก 
๑๐. นางสาวนารีรัตน  รอบแควน  ผูดูแลเด็ก 



 

๑๓ 
๑๑. นางสาวสุพิชญา  จรลัรัมย  ผูดูแลเด็ก 
๑๒. นางสาวภิญญาพัชน  รอบแควน ผูดูแลเด็ก 
๑๓. นางสมเพียร     รอบแควน  พนักงานจางเหมาบริการ 

กองสวัสดิการและสังคม   
1. นางสาวกนกวรรณ  นิสัยดี  หัวหนากองสวัสดิการและสังคม 
2. นางสาวเกศราพร  เกือมรัมย  เจาหนาที่พัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน 

  
การบริหารงบประมาณ 
ตารางที่ 6  แสดงรายรับ ป 256๑ – 25๖๓ 

รายรับ 
รายรับจริง 

ป 2561 ป 2๕๖๒ ป 25๖๓ 

รายไดจัดเก็บ 
  หมวดภาษีอากร 14,719,052.47 105,704.13 32,132.56 
  หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและ
ใบอนุญาต 

90,242.30 61,625.10 152,967.70 

  หมวดรายไดจากทรัพยสิน 65,781.41 54,100.61 72,087.43 
  หมวดรายไดจากสาธารณปูโภค
และการพาณิชย 

500.813.00 434,817.00 
 

657,032.00 
 

  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 24,694.00 171,343.00 136,062.00 
  หมวดรายไดจากทุน 0.00 0.00 1,560.00 

รวมรายไดจัดเก็บเอง 15,472,583.18 772,089.84 1,011,841.69 
รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หมวดภาษีจัดสรร 14,635,376.82 12,170,800.83 13,232,776.06 
รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลว
จัดสรรใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

14,635,376.82 12,170,800.83 13,232,776.06 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12.839,326.87 12,108,023.81 14,415,481.76 
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

12.839,326.87 12,108,023.81 14,415,481.76 

รวม   29,267,281.77 
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ตารางที่ 7  แสดงรายจายตามงบรายจาย ป 2561 – 2563 

งบ 
รายจายจริง 

ป 25๖๑ ป 25๖๒ ป 25๖๓ 

จายจากงบประมาณ    
งบกลาง 

7,161,536.11 
5,785,608.17 7,755,888.97 

งบบุคลากร  
(หมวดเงินเดือน คาจางประจำ และคาจาง
ชั่วคราว) 

9,463,956.00 ๖,๙๒๕,๙๐๔.๐๐ 8,699,529.00 

งบดำเนินการ  
(หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุและ
หมวดคาสาธารณปูโภค) 

5,805,715.87 ๔,232,615.56 5,185,917.45 

งบลงทุน  
(หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง) 

1,646,500.00 ๑,6๘๔,๐๐๐.๐๐ 212,850.00 

งบรายจายอื่น  
(หมวดรายจายอื่น) 

๐.๐๐ 0.00 0.00 
 

งบเงนิอุดหนุน  
(หมวดเงินอุดหนุน) 

๑,๑๑๓,๓๗๘.๕๘ ๕๓๓,๒๓๕.๐๐ 1,619,331.11 

รวมรายจายจากงบประมาณ ๒๕,๔๑๒,๒๐๖.๐๒ ๑๙,๑๖๑,๓๖๒.๗๓ 17,780,474.50 
รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุ
วัตถุประสงค 4,059,900.00 

๒,๔๑๔,๘๘๒.๐๐ 
1,030,711.48 

รายจายที่จายจากเงินสะสม 3,447,100.78 ๑๐๒,๔๐๐.๐๐ 0.00 
รายจายที่จายจากเงินทนุสำรองเงินสะสม 0.00 ๐.๐๐ 0.00 
รายจายที่จายจากเงินกู 0.00 ๒,๔๗๐.๐๐๐.๐๐ 0.00 
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โครงสรางเทศบาลตำบลสามแวง 
 
 
 
 
             
 
 
 
1.1 งานธุรการ    1.1 งานธุรการ   1.1 งานธุรการ      1.1 งานแผนและโครงการ     1.1 งานธุรการ 
1.2 งานการเจาหนาที่   1.2 งานบัญช ี   1.2 งานสาธารณูปโภค     1.2 งานระบบสารสนเทศ     1.2 งานสังคมสงเคราะห 
1.3 งานกฎหมายและคดี   1.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 1.3 งานวิศวกรรม     1.3  งานงบประมาณ       1.3 สวสัดิการเด็กและเยาวชน 
1.4 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1.4 งานพัสด ุ   1.4 งานแบบแผนและกอสราง    1.4 งานธุรการ       1.4 สวสัดิการและพัฒนาชุมชน 
1.5 งานวิชาการและแผนงาน  1.5 งานการเงนิและบัญชี  1.5 งานขออนุญาตกอสรางอาคาร    1.5 งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ  1.5 งานพัฒนาสตร ี
1.6  งานบริหารและเผยแพรวิชาการ                  1.6 งานการศึกษาปฐมวัย 
1.7  งานแผนและงบประมาณ             1.7  งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
1.8  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม            1.8 งานฝกและสงเสริมอาชีพ 
1.9 งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ            1.9 งานหองสมุดพิพิธภัณฑและเครือขายทางการศึกษา 

   1.10 งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
   1.11 งานกีฬาและนันทนาการ 
   1.12 งานกิจการศาสนา 
   1.13. งานสงเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม

ปลัดเทศบาล  
(นักบริหารงานทองถิ่นระดับตน) 

สำนักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท่ัวไประดับตน) 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลังระดับตน) 
 

กองชาง 
(นักบริหารงานชางระดับตน) 

กองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษาระดับตน) 

กองสวัสดกิารและสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับตน) 
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การใชสิทธิ์เลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามแวง (กรณียกฐานะ) เมื่อวันที่                  
20  ตุลาคม  2556 

  ตามที่องคการบริหารสวนตำบลสามแวงไดรบัการยกฐานะเปนเทศบาลตำบลสามแวง  ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2556 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่  6 กันยายน 2556 เปนตนไป และได
กำหนดใหมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามแวง  เมื่อวันท่ี  20 ตุลาคม 2556   ซึ่งมี
จำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้งไดเขามามีสวนรวมในการเลือกตั้ง ดังนี้ 

 

การเลือกตั้ง 
จำนวน 
ผูมีสิทธิ 

จำนวนผูไปใชสิทธิ 
ออกเสียง 

บัตรเสีย 
หมายเหตุ 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 
1. นายกเทศมนตรี 3,151 2,452 76.96 168 6.93  
2. สมาชิกสภาเทศบาล 3,151 2,452 76.96 145 5.98  

 
หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2556 
 

6)  ดานสวัสดิการสังคม  
        การจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส ซึ่งพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 นั้นไดกำหนดอำนาจหนาที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะไวหลายดาน โดยเฉพาะดานการสังคมสงเคราะห และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส ไวในหมวด 2 มาตรา 16 (10) ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการ
บริหารสวนตำบล ใหการสังคมสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และมาตรา 17 
(27) ใหองคการบริหารสวนจังหวัด มีอำนาจหนาที่ในการสังคมสงเคราะห และพัฒนาคุณภาพชีวิตเชนเดียวกับเทศบาล 
เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตำบล 

 
ตารางที่ 8 การใหการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดสในเขตตำบลสามแวง  
              

ประเภท 
จำนวนผูไดรับ                  

การชวยเหลือ(ราย) 
จำนวนเงินท่ีไดรับ 

(บาท) 
เงนิเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  673 5,524,200 
เงนิเบี้ยยังชีพคนพิการ  266 1,932,000 
เงนิเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  5 30,000 

รวม 744 516,900 
 

หมายเหตุ  ขอมูล  ณ  เดือน   มีนาคม  25๖๔  
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สวนที่  ๒ 

ยุทธศาสตรเพื่อการพฒันาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(๑) ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑)  แผนยุทธศาสตรชาติ  ๒๐  ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
  วิสัยทัศนประเทศไทย “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนา
ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบ ตอ
ผลประโยชนแหงชาติอันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยูอยางมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุข เปนปกแผนมีความมั่นคงทางสังคมทามกลางพหุ
สังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการ
รักษา ผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ และการอยูรวมกัน อยางสันติ
ประสานสอดคลองกันดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติ และศักดิ์ศรี ความมั่นคง 
หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้ง
ระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และ มีความมั่นคงในทุกมิติทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข สถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเปนกลไกที่นําไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิ
บาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีมั่นคงพอเพียง กับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ 
ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยูอาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศ
ไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืนจนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ำของการ
พัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับ ผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยาง
ทั่วถึงทุกภาคสวน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติไมมีประชาชนท่ีอยูในภาวะความยากจน 
เศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตาง ๆ ทั้งในตลาดโลกและ
ตลาดภายในประเทศเพื่อใหสามารถสรางรายไดทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและ
สังคมแหงอนาคตเพ่ือใหสอดรับกับบริบทการพัฒนา ที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สําคญัในเวทโีลก และมี
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และการคาอยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงใน
ภูมิภาค ทั้งการ คมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ เพ่ือใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมี
ความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปไดไดแก ทุนมนุษยทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เปน
เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถ
สรางความเจริญ รายไดและคุณภาพชีวิตของ ประชาชนใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยู
บนหลักการใชการรักษา และการฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไมสราง
มลภาวะ ตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค เปนมิตร
กับ 

 



  

 

๑๘ 
 
สิ่งแวดลอม และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมี ความอุดมสมบูรณมากขึ้นและสิ่งแวดลอม
มีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรบัผิดชอบตอสังคม มีความ เอ้ืออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม  
รัฐบาลมีนโยบายที่มุงประโยชนสวนรวมอยางย่ังยืน และใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนใน
สังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน  
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศคือ“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา อยางตอเนื่อง สังคมเปน
ธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุก
ชวงวัยใหเปนคนดีเกง และมีคุณภาพ สรางโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของ ประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย   
            ๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  
    ๒) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได  
           ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนษุยของประเทศ  
           ๔) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสงัคม  
           ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  
           ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ  
 
๒. ประเด็นยุทธศาสตรชาติ เพ่ือใหประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาใหบรรลุตามวิสัยทัศน“ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเปาหมายการ
พัฒนาประเทศขางตน จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะยาว ที่จะทําใหประเทศไทยมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงจากปจจัย ภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุก
ระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ ภาคบริการของประเทศไดรับการพัฒนายกระดับไปสูการใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการสรางมูลคาเพิ่ม และพัฒนากลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหมที่จะสรางและเพิ่มศักยภาพในการ
แขงขันของ ประเทศ เพื่อยกระดับฐานรายไดของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชนไปสูภาคสวนตาง ๆได 
อยางเหมาะสม คนไทยไดรับการพัฒนาใหเปนคนดีเกง มีวินัย คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม และมีศักยภาพในการคิด
วิเคราะหสามารถ “รูรับ ปรับใช” เทคโนโลยีใหมไดอยางตอเนื่อง สามารถเขาถึง บริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการ และ
กระบวนการยุติธรรมไดอยางเทาเทียมกัน โดยไมมีใครถูกทิ้ง ไวขางหลัง การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของ
ยุทธศาสตรชาติจะมุงเนนการสรางสมดุลระหวาง การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวน
รวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดยประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตรไดแก ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 
ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยแตละยุทธศาสตรมีเปาหมายและประเด็นการพัฒนาดังนี้  
              ๒.๑ ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมี
ความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย  
 



  

 

๑๙ 
 
และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติสังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบ
ฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ  
และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหา ดานความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน และที่อาจจะ 
เกิดขึ้นในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรท่ีไมใช
รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบาน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออํานวยประโยชนตอการ
ดําเนินการของยุทธศาสตรชาตดิานอ่ืน ๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและเปาหมายที่กําหนด  
   ๒.๒ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนา ที่มุงเนนการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ไดแก 
        (๑) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต 
และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ในดานอ่ืน ๆ นํามา
ประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหสอดรับกับบรบิทของ เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม  
        (๒) “ปรับปจจุบัน” เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสราง พื้นฐานของประเทศในมิติตาง ๆ 
ทั้งโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมให
เอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ 

      (๓) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม  
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับ อนาคต บนพ้ืนฐาน
ของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ใหประเทศไทยสามารถสรางฐาน
รายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุน ในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดี
อยูดีรวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน  
  ๒.๓ ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยมีเปาหมาย การพัฒนาที่
สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพรอมทั้งกาย ใจ 
สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถอด
ออม โอบออมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ มี
ทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง อยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม และอื่น ๆ โดยมี
สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  
  ๒.๔ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมาย การพัฒนาที่ให
ความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ทองถิ่น มารวมขับเคลื่อน โดยการ
สนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทํา เพ่ือสวนรวม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสูกลไก
บริหารราชการแผนดินในระดับทองถิ่น การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความ
พรอมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปน 
 
 
 
 
 



  

 

๒๐ 
 
ประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานที่สุด โดยรัฐให
หลักประกันการเขาถึงบริการและ สวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยางเปนธรรมและทั่วถึง  
  ๒.๕ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีเปาหมายการ
พัฒนาที่สําคัญเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม  
ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณาการ ใชพ้ืนที่เปนตัว
ตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายที่เก่ียวของไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากท่ีสุดเทาที่จะ
เปนไปไดโดยเปน การดําเนินการบนพื้นฐานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต 
โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลท้ัง ๓ ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง  
  ๒.๖ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมายการพัฒนา
ที่สําคัญเพ่ือปรับเปล่ียนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมี
ขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หนวยงานของรัฐท่ีทําหนาที่ในการกํากับหรือในการใหบริการใน
ระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และ
ปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสให ทุกภาคสวนเขามามีสวน
รวมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และ โปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกัน
ปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถและสราง จิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยาง
สิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความ ชัดเจน มีเพียงเทาที่จําเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ 
และนําไปสูการลด ความเหลื่อมล้ำและเอ้ือตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เปนธรรม 
ไมเลือกปฏิบัติและการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  
 

ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 

 
  ความมั่นคงถือเปนเปาหมายสําคัญสูงสุดของทุกสังคมในทุกยุคทุกสมัย โดยกรอบแนวคิด ความมั่นคงให
นําหนักความสําคัญกับมิติที่เก่ียวของ ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการทหาร แตกตางกันไปตามบริบทแวดลอม
ของแตละหวงเวลา ปจจุบันในโลกยุคโลกาภิวัตนความกาวหนา ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีสงผลใหสังคมเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดดและพลิกผัน ไดทําใหมิติทั้งปวงถูกเชื่อมโยงเขาดวยกันอยางไมอาจแบงแยกไดดวยเหตุนี้
กรอบแนวคิดความมั่นคง แบบเดิมจึงถูกปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม เปนกรอบแนวคิดใหมท่ีเรียกวา “ความม่ันคงแบบองค
รวม” ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคงจึงมีเปาหมายสําคัญเพ่ือบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศ ใหมีความมั่นคง 
ปลอดภัย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติสังคม ชุมชน ไปจนถึง ระดบัความมั่นคงของมนุษยและทุก
มิติใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติ ไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการ
ปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคงที่มีอยู ในปจจุบัน และที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบ
บูรณาการทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และ 

 
 
 



  

 

๒๑ 
 
องคกรที่ไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบานและมติรประเทศท่ัวโลก บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือมุงท่ีจะเอ้ืออํานวย
ประโยชนตอการดําเนินการของยุทธศาสตรชาติ ดานอื่น ๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและเปาหมายที่กําหนด 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาวขางตน ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคงจึงไดกําหนดประเด็น ยุทธศาสตรท่ีใหความสําคัญกับ
การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือปรับสภาพแวดลอมดาน ความมั่นคงให 
ประเทศมีความสงบเรียบรอยและสันติสุข ในขณะเดียวกันก็จะตองมีการปองกันและแกไข ปญหาที่มีผลกระทบตอความ
มั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน เชน ปญหายาเสพติด ปญหาการคามนุษยปญหา การขาดเสถียรภาพทางการเมือง ปญหาความไม
สงบในบางพื้นที่ รวมทั้งปองกันไมใหเกิดปญหาใหม เชน ปญหาที่เกิดจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบ
พลิกผัน ปญหาการแขงขัน ทางการคาและการยายถิ่นของทุนขามชาตินอกจากนี้เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวสามารถ
บรรลุผล ท่ีเปนรูปธรรมทั้งปจจุบันและในอนาคต จึงมีความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอม เผชิญภัย
คุกคามที่กระทบตอความมั่นคงของชาติดวยการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง รวมทั้ง
ภาครัฐและภาคประชาชน ใหมีความพรอมและเพียงพอในการปองกัน และรักษาอธิปไตยของประเทศ รวมทั้งสามารถ
ติดตาม ปองกัน แกไข และรับมือกับปญหาความมั่นคง และภัยพิบัติทุกมิติทุกรูปแบบ และทุกระดับ อยางบูรณาการทั้ง
ภายในประเทศ ตลอดจนบูรณาการ ความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองคกรภาครัฐและท่ีมิใช
ภาครัฐ เพ่ือเสริมสรางความสงบ สันติสุขความมั่นคง และความเจริญกาวหนา ใหกับประเทศชาติภูมิภาค และโลก อยาง
ยั่งยืน ทั้งนี้การดําเนินการดังกลาวจะประสบผลสําเร็จไดจะตองมีการพัฒนาปรับปรุงกลไก การบริหารจัดการความมั่นคง
แบบองครวม ใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม เปนประโยชนตอการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานตาง ๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปได ตามทิศทางและเปาหมายท่ีกําหนดอยางแทจริง 
ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคงมีเปาหมายสําคัญในภาพรวมระยะ ๒๐ ปท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน คือ “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข” โดยเรงเสริมสรางความเขมแข็งและความรักความสามัคคี ปรองดองของคนในชาติตลอดถึงการปลุก
จิตสํานึกดานความมั่นคงใหเกิดข้ึนในประชาชนทุกระดับ การพัฒนาระบบงานดานการขาวใหมุงเนนการบูรณาการขอมูล
ขาวสารดานความมั่นคงอยางเปนระบบ การพัฒนาปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง และกลไก
ในการปองกัน และแกไขปญหาความมั่นคงใหมีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการการดําเนินงานอยาง แทจริง 
โดยปญหาความมั่นคงเรงดวนที่จะตองดําเนินการแกไข ประกอบดวย ปญหาความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ปญหายาเสพติด ปญหาความไมสงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ปญหาอาชญากรรมทางไซเบอรและปญหาการทุจริตใน
ระบบราชการ  
 
๑. เปาหมาย  
 ๑.๑ ประชาชนอยูดีกินดีและมีความสุข  
 ๑.๒ บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ  
 ๑.๓ กองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ พรอมในการปองกันและ
แกไขปญหาความมั่นคง  
 ๑.๔ ประเทศไทยมีบทบาทดานความมั่นคงเปนที่ชื่นชมและไดรับการยอมรับโดยประชาคม ระหวางประเทศ  
 ๑.๕ การบริหารจัดการความม่ันคงมีผลสําเร็จท่ีเปนรปูธรรมอยางมีประสิทธิภาพ  
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๒. ตัวชี้วัด  
 ๒.๑ ความสุขของประชากรไทย  

๒.๒ ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  
๒.๓ ความพรอมของกองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง และการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชนในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง  
๒.๔ บทบาทและการยอมรับในดานความม่ันคงของไทยในประชาคมระหวางประเทศ  
๒.๕ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม  

๓. ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง  
๓.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสรางเสริมความสงบเรียบรอยและสันติสุข ใหเกิดข้ึนกับประเทศชาติ

บานเมือง ใหสถาบันหลักมีความมั่นคง เปนจุดศูนยรวมจิตใจอยางย่ังยืน ประชาชนอยูดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งใน
ชีวิตและทรัพยสิน สังคมมีความเขมแข็ง สามัคคี ปรองดอง และเอื้อเฟอเผื่อแผกันพรอมที่จะรวมแกไขปญหาของชาติ 

   ๓.๑.๑ การพัฒนาและเสริมสรางคนในทุกภาคสวนใหมีความเขมแข็ง มีความพรอม ตระหนักในเรื่อง
ความมั่นคง และมีสวนรวมในการแกไขปญหา เพ่ือใหคนไทยทุกคนในทุกภาคสวน มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน มีอาชีพการงานและรายไดที่เพียงพอ ไดรับโอกาส และความเสมอภาคอยางเทาเทียม มีความพรอมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในทุกมิติมีจิตสาธารณะ เห็นแกประโยชนสวนรวม เขาใจปญหาสําคัญของสังคม มีความรักความสามัคคี
ตระหนักและ ใหความสําคัญกับความมั่นคงของชาติและพรอมเขามีสวนรวมแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ ตลอดจน
ชวยเหลือประชาชน โดยการอํานวยความปลอดภัยอยางกวางขวางและครอบคลุม ปลูกฝง จิตสํานึกและคุณสมบัติพ้ืนฐาน
คนไทยที่ดีใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม สรางเสริมความรักความสามัคคี ความตระหนักถึงหนาที่รับผิดชอบตอสังคมและ
ประเทศชาติตลอดจนการมีสวนในการแกไขปญหา ความมั่นคงและพัฒนาประเทศ ใหกับทุกภาคสวนทั้งประชาชน ตํารวจ 
ทหาร และหนวยงานดานความ มั่นคงอื่น ๆ ผานทางโครงการ กิจกรรม และการรณรงคตาง ๆ ตลอดไปจนถึงการ
ดําเนินการอื่น ทุกวิถีทางที่เหมาะสม อยางตอเน่ืองและจริงจังจนประสบผลสําเรจ็เปนที่ยอมรับอยางชัดเจน  

๓.๑.๒ การพัฒนาและเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติเพ่ือให คนในชาติมีจิตสํานึกรัก
และหวงแหน มุงจงรักภักดีพรอมธํารงรักษาไวซึ่งสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริยใหเปนสิ่งยึดเหนี่ยวและศูนยรวมจิตใจ
หนึ่งเดียวกันของคนทั้งชาติโดยปลูกฝงและสราง ความตระหนักรูถึงความสําคัญของสถาบันหลักของชาติรณรงคเสริมสราง
ความรักและภาคภูมิใจ ในความเปนคนไทยและชาติไทย ผานทางกลไกตาง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตรในเชิง
สรางสรรค นอมนําและเผยแพรศาสตรพระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดําริ ตาง ๆ 
ใหเกิดความเขาใจอยางถองแทและนําไปประยุกตปฏิบัติใชอยางกวางขวาง จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณีย
กิจอยางสม่ำเสมอ ตลอดจนสงเสริมใหยึดถือหลักคําสอนซึ่งเปนแกน แทหรอืคําสอนที่ถูกตองของศาสนามาเปนแนวทางใน
การดาํเนินชีวิต อุปถัมภและคุมครอง พระพุทธศาสนาอันเปนศาสนาที่ประชาชนชาวไทยสวนใหญนับถือมาชานาน โดยการ
สงเสริมและ สนับสนุนการศึกษาและการเผยแผหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่จะชวยพัฒนาทั้งจิตใจและปญญา รวมทั้ง
ตองจัดใหมีมาตรการและกลไกในการปองกันมิใหมีการบอนทําลายพระพุทธศาสนาไมวาใน รูปแบบใด การสงเสริมให
พุทธศาสนิกชนมีสวนรวมในการดําเนินมาตรการหรือกลไกดังกลาวดวย ตลอดจนอุปถัมภค้ำจุนศาสนาอ่ืนใหมุงเนนการส่ัง
สอนคนใหเปนคนดีรกั 
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ความสงบสันติสุข พรอมทั้งมี สวนรวมในการสรางความมั่นคงใหกับประเทศชาติบานเมือง และชวยเสริมสรางการอยู
รวมกันของ คนตางศาสนาอยางปรองดอง ไมใหเกิดการแบงแยกแตกตาง  

๓.๑.๓ การพัฒนาและเสริมสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตรยิทรงเปนประมุขที่
มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแกประโยชนของประเทศชาติ มากกวาประโยชนสวนตน เพ่ือใหการ 
บริหารจัดการบานเมืองและการปกครองประเทศตามระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ี
สอดคลองกับบริบทของไทยเอื้ออํานวยตอการพัฒนา ประเทศใหเจริญกาวหนาไดอยางยั่งยืนตามเปาหมายที่กําหนด 
รวมทั้งไดผูนําและนักการเมืองที่เปนคนดี คนเกง มีความรูความสามารถ มีคุณธรรมสูง และกลาตัดสินใจ โดยปลูกฝงให
ประชาชนมีความรูความเขาใจและมีสวนรวมอยางถูกตองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขใน บริบทของไทยสงเสริมใหนักการเมืองมีคุณภาพ เปนคนดีมีคุณธรรม มีความรูความสามารถ เห็นประโยชน 
ของประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตัวและของพรรคพวกเพื่อนพอง เสริมสรางพรรคการเมืองและ สถาบันตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของ ใหมีนโยบาย แนวคิด และการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลัก ธรรมาภิบาลสากล ไปจนถึงพัฒนา
ปรับปรุงระบบการเลือกตั้งใหมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการเลือกตั้ง ไดอยางสุจริตและเที่ยงธรรม มีกลไกแกไขปญหา
ความขัดแยงและสรางความสามัคคีปรองดอง จนสามารถคดักรองคนดีคนเกง มีความรูความสามารถ และกลาตัดสินใจ เขา
มาบริหารประเทศใหมุง ไปสูการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ที่ประชาชนมีสวน
รวม อยางแทจริงและสอดคลองเหมาะสมกับสังคมไทย  

๓.๑.๔ การพัฒนาและเสริมสรางกลไกที่สามารถปองกันและขจัดสาเหตุของประเด็น ปญหาความมั่นคงที่
สําคัญเพ่ือใหประเทศชาติมีกลไกเฉพาะเจาะจงท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถแกไข ตนเหตุที่เปนรากเหงาของปญหา
ภายในประเทศทั้งปวงใหหมดไป มีการปองกันและปราบปราม การทุจริตประพฤติมิชอบอยางจริงจัง และทําใหเกิดความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม โดยพัฒนา ปรับปรุงกลไกและหนวยงานดานความมั่นคงที่มีอยูเดิม เชน กองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักร ศนูยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล เปนตน หรือที่
ตอง ออกแบบใหมใหมีประสิทธิภาพ พรอมรองรับปญหาความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหมไดทุกมิติ กําหนดและ
เสริมสรางบทบาทของหนวยงาน องคกร หรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบอยางชัดเจน สามารถตรวจสอบวิธีการดําเนินงาน
การบูรณาการการปฏิบัติใหสอดคลอง เกื้อกูล และตอเนื่องกัน ตลอดไปจนถึงสามารถวิเคราะหและแกไขปญหาที่สาเหตุได
อยางแทจริง  
 ๓.๒ การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง เพ่ือแกไขปญหาเดิมที่มีอยู อยางตรงประเด็นจน
หมดไปอยางรวดเร็ว และปองกันไมใหปญหาใหมเกิดขึ้นอันจะสงผลใหการบริหาร จัดการและการพัฒนาประเทศในทุก ๆ 
ดาน ดําเนินการไปไดอยางตอเนื่องและราบรื่นตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนกุญแจสําคัญที่จะนําไปสูการ
บรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
  ๓.๒.๑ การแกไขปญหาความมั่นคงในปจจุบัน เพ่ือใหปญหาเดิมที่มีอยูไดรับการแกไข อยางจริงจัง จนยุติ
ลง หรือไมสงผลกระทบตอประเทศชาติรวมทั้งใหการบริหารและการพัฒนา บานเมืองเดินหนาไปไดอยางตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ โดยผลักดันการวิเคราะหหาสาเหตุที่แทจริง ของปญหาทุกภาคสวนในทุกประเด็นอยางเปนระบบ สงเสริม
การหารือ วางแผน และยกระดับวิธีการ แกไขปญหาที่อาศัยการผนึกกําลังคนและทรัพยากรใหมีสวนรวมแบบบูรณาการ
อยางแทจริง เสริมสราง ความรวมมือกันระหวางหนวยงานหลักและรองในการปองกัน แกไขปญหา และชวยเหลือ
ประชาชน ทั้ง จากภัยคุกคามและปญหาที่สงผลตอความมั่นคงตาง ๆ เชน การกอการราย อาชญากรรมทางไซเบอร การ
ฟอกเงิน การคามนุษยการหลบหนีเขาเมอืงโดยผิดกฎหมาย การลักลอบคาสินคาเถ่ือน  
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การคาและ การแพรระบาดของยาเสพติด การขยายอํานาจหรือแขงขันกันทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง รวมไปถึง ปญหาการ
รุกเขามาอยางรวดเร็วของทุนขนาดใหญ เทคโนโลยียุคใหม การยายถ่ินของทุนและแรงงานขามชาติที่จะสงผลกระทบตอ
ความมั่นคงของชาติและความมั่นคงของมนุษยปญหาภัยพิบัติสําคัญ ท่ีทําใหจําเปนตองมีการบริหาร 
จัดการความมั่นคง รวมไปถึงการสงเสริมผลักดันหลักการ นโยบาย ยุทธศาสตรตลอดถึงโครงการสําคัญของประเทศให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด  
  ๓.๒.๒ การติดตาม เฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหาท่ีอาจอุบัติข้ึนใหม เพ่ือใหทราบ สถานการณ
ลวงหนา และสามารถแกไขปญหาและภัยคุกคามในอนาคตไดทันทวงทีกอนที่จะลุกลามตอไป รวมทั้งปองกันไมใหสงผล
กระทบตอการบริหารและพัฒนาประเทศโดยเสริมสรางศักยภาพและความพรอม ในทุกดานทั้งคน เครื่องมือ ยุทโธปกรณ
แผน งบประมาณ ระบบควบคุมบังคับบัญชา ระบบงานดาน การขาวกรอง เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบเฝาตรวจและ
แจงเตือนตาง ๆ ของหนวยงานหลัก และหนวยงานรอง ตั้งแตขั้นการติดตาม เฝาระวัง แจงเตือน วิเคราะหกําหนดแนวทาง
ปองกัน ไปจนถึง ขั้นการลงมือแกไขปญหาความมั่นคงที่สําคัญตางๆรวมทั้งการติดตามและประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ 
ในทุกขั้นตอน เสริมสรางพลังของประชาชนและชุมชนใหรวมกับกําลังตํารวจ ทหาร และหนวยงานดาน ความมั่นคงอ่ืน ๆ 
ในการเฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหาสําคัญตาง ๆ อาทิภัยคุกคามทางไซเบอร การกอการรายและอาชญากรรมขาม
ชาติการแผอิทธิพลทางเศรษฐกิจของมหาอํานาจและการยายถิ่นของ ทุนขามชาติที่อาจกระทบตอความมั่นคง ไปจนถึง
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของสวนราชการตาง ๆ ใหดําเนินการไปตามเปาหมายการบริหารจัดการและพัฒนา
ประเทศที่กําหนดอยางราบรื่น  

3.๒.๓ การสรางความปลอดภัยและความสันติสุขอยางถาวรในพ้ืนท่ีจังหวัด ชายแดนภาคใตเพ่ือใหปญหา
ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการแกไขจนเกิด ความสงบและสันติสุขอยางยั่งยืน ประชาชนในพื้นที่มี
ความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพยสิน อยูรวมกัน อยางสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งไดรับการพัฒนาอยางเทา
เทียมกันกับภาคอ่ืน ๆ โดยยกระดับ การแกไขปญหาท่ีสงผลกระทบตอความมั่นคงอยางมีเอกภาพ ครอบคลุมทุกพื้นท่ีและ
ทุกกลุมเปาหมาย มีการบูรณาการ ความเชื่อมโยงระหวางประเด็นเชิงยุทธศาสตรและเชิงพื้นที่ แผนการดําเนินงาน การลง
มือ ปฏิบัติตลอดถึงการติดตาม ประเมิน และรายงานผลอยางสอดคลองตอเนื่องกันทุกระดับ สงเสริม และอํานวยความ
ยุติธรรม ประสิทธิภาพในการเขาแกไขปญหา สภาวะแวดลอมที่เอื้อตอการลดความ รุนแรง รวมทั้งการมีสวนรวมของ
ประชาชนและภาคประชาสังคมในพ้ืนที่อยางเหมาะสม มุงเนนการขจัด ปญหาความขัดแยงและความไมเปนธรรมใหได
อยางจริงจังและถาวร สงเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมในพ้ืนที่ ใหเขมแข็งจนเปนพลังสําคัญในการปกปองและแกไขปญหาตาง 
ๆ ที่จะเกิดขึ้นตอไป พรอมเสริมสราง ความเขาใจกับกลุมเห็นตางตามแนวทางสันติวิธีผานกลไกตาง ๆ รวมไปถึงการพูดคุย
กันอยางเปนมิตร ผลักดันใหมีการยึดถือคําสอนที่ถูกตองของศาสนามาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต พรอมดูแล และ
ปองกันมิใหมีการบิดเบือนคําสอนของศาสนาไปในทางที่ไมถูกตอง อันจะนําไปสูการปฏิบัติที่สง ผลกระทบตอความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชน และความมั่นคงของประเทศ มีการสงเสริม ใหภาคประชาสังคมรวมมือกับภาครัฐ
ในการพัฒนาพ้ืนที่อยางเขมแข็ง ตอเนื่อง และสอดคลองกับ ความตองการของทุกกลุมประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน ตาม
ยุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งศาสตรพระราชา รวมถึงการ
สรางเสริมโอกาสใน การเขาถึงการบริการตาง ๆ ของรัฐใหทัดเทียมกับภูมิภาคอ่ืน ๆ  

3.๒.๔ การรกัษาความม่ันคงและผลประโยชนทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมท้ังทางบกและทาง
ทะเล เพ่ือใหผลประโยชนที่เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมทั้งทางบกและทางทะเล สามารถดํารงอยูไดมี
ความอุดมสมบูรณและเปนประโยชนตอ ประชาชน สังคม รวมถึงประเทศชาติอยางยั่งยืน  
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โดยสงเสริมศักยภาพและความเขมแข็งของกองทัพ หนวยงานเก่ียวของ และภาคประชาชน ใหสามารถพัฒนาสมุททานุ
ภาพของประเทศ ควบคูไปกับ การมีสวนรวมในกระบวนการสมุทราภิบาลในการบริหารจัดการ ปกปอง และดูแลรักษา
ผลประโยชนทั้งมวล ของชาติเสริมสรางและบริหารจัดการความมั่นคงทั้งชายแดนทางบก ทะเลอาณาเขต และเขต
เศรษฐกิจ จําเพาะของไทยอยางบูรณาการและเปนระบบ รวมไปถึงการพัฒนาระบบเฝาตรวจติดตาม ระบบตรวจ คนเขา
เมือง การสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนทางบก และการเจรจาเพื่อแกไขปญหาเขตแดนทางทะเล สรางเสริมใหเจาหนาที่รัฐ
มีบทบาทและขีดความสามารถท่ีเหมาะสม มีการดําเนินการตาง ๆ และสอดสอง ดูแลอยางตอเนื่อง กําหนดพ้ืนท่ีอนุรักษ
อยางถูกตองและเปนระบบ สรางความตระหนักรูใหแกประชาชน ในเรื่องการใหความสําคัญกับฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของประเทศ การจัดสรรทรัพยากร อยางเปนธรรม ตลอดถึงแนวพระราชดําริในการอนุรักษ พัฒนา ฟนฟู
ปองกัน และดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติจนเกิดความรัก หวงแหน และมีสวนรวมในการดําเนินการตาง ๆ อยางเขมแข็ง
ยั่งยืน  
 ๓.๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความมั่นคง ของชาติเพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถของกองทัพและหนวยงานดานความม่ันคงทั้งระบบของประเทศ ใหมีความพรอมในการปองกันและรักษา
อธิปไตยของประเทศ รวมทั้งสามารถติดตาม ปองกัน แกไข และรับมือกับปญหาความมั่นคงทุกมิติทุกรปูแบบและทุกระดับ
แบบบูรณาการใหมีความพรอม และเพียงพอตอการปองกันภัยคุกคามทุกมิติทุกรูปแบบ และทกุระดับความรุนแรง  
  ๓.๓.๑ การพัฒนาระบบงานขาวกรองแหงชาติแบบบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหสามารถติดตาม 
แจงเตือน ระงับยับย้ัง และปองกันปญหาและภัยคุกคามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถประเมินสถานการณไดถูกตอง 
แมนยํา และทันเวลา โดยเสริมสราง พัฒนา และบูรณาการ ขีดความสามารถของระบบงานขาวกรอง หนวยงานขาวกรอง 
และประชาคมขาวกรองในประเทศ ใหทันสมัย ทันสถานการณท้ังดานศักยภาพของบุคลากร ยุทโธปกรณเทคโนโลยีและ
ระบบขอมูลขนาด ใหญ สามารถครอบคลุมการใชงานไดอยางครบถวนและตอเนื่อง มีการบูรณาการขอมูล และนําผลผลิต
ดานขาวกรองไปใชในการบริหารจัดการปญหาและความมั่นคงของชาติในทุกมิติและทุก ดาน รวมทั้งใหมีการเสริมสราง
ความรวมมือกับภาคประชาชนในรูปแบบประชารัฐ และประชาคมขาว กรองตางประเทศอยางแนนแฟน  
  ๓.๓.๒ การพัฒนาและผนึกพลังอํานาจแหงชาติกองทัพและหนวยงานความมั่นคง รวมท้ังภาครฐัและภาค
ประชาชน ใหพรอมปองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัย คุกคามไดทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ 
เพ่ือใหทรัพยากรท่ีสําคัญและจําเปนทั้งปวงของกองทัพและ หนวยงานความมั่นคง ไดรับการพัฒนา เสริมสรางศักยภาพ ให
มีความพรอม เพียงพอ และเปนรูปธรรม ทั้งคน เครื่องมือ ยทโธปกรณ ุ รวมทั้งระบบบริหารจัดการในการปองกันประเทศ 
และการปองกันภัยคุกคามทุกมิติทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรงตลอดจนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สามารถระดม ทรัพยากรไดอยางเปนระบบและมีขั้นตอนชัดเจน สงผลใหสามารถปกปองอธิปไตยและแกไขปญหา ความ
มั่นคงไดทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ โดยการจัดทําแผนพัฒนาและผนึกกําลังทรัพยากรรวมถึง ขีดความสามารถทั้งปวง
ของกองทัพ หนวยงานดานความมั่นคงทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ท่ีมีประสิทธิภาพเปนรูปธรรมชัดเจน มี
การประเมินขีดความสามารถของแตละหนวยงานท่ีเก่ียวของ อยางจริงจัง พรอมพัฒนาคน โครงสรางกําลังรบและ
ยุทโธปกรณใหเหมาะสมเพียงพอ และเปนรูปธรรม สามารถรับมือกับภัยคุกคามไดทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับความ
รุนแรง ยกระดับการฝกรวมใหเปน แบบบูรณาการท่ีทันสมัย มีความสมบูรณพรอมนําไปปฏิบัติไดกับสถานการณจริง 
เสริมสรางความสัมพันธ ในการปฏิบัติการรวมและการปองกันภัยคุกคามดานความมั่นคงกับเพื่อนบานและมิตรประเทศ มิ
ใหเกิด ขอขัดแยงหรือปญหาเก่ียวกับเขตแดน 

 
 



  

 

๒๖ 
 
ทางบกและอาณาเขตทางทะเล พรอมทั้งมีกลไกแกไขปญหา ความเห็นตางหรือความขัดแยง ผานทางการเจรจาและ
มาตรการทางการทูต ตลอดไปจนถึงการสงเสริม การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ 
การพลังงานทหาร กิจการอวกาศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางหลักประกันให 
ประเทศไทยกาวไปสู การมีอุตสาหกรรมปองกันประเทศแบบอัจฉริยะในอนาคต มีเทคโนโลยีเปนของตนเอง สามารถ
แขงขัน และลดการพ่ึงพาหรือนําเขาจากตางประเทศไดอยางเหมาะสม รวมทั้งสามารถสนับสนุนนโยบายและ ยุทธศาสตร
สําคัญของประเทศได  
  ๓.๓.๓ การพัฒนาระบบเตรียมพรอมแหงชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคาม ใหมีประสิทธิภาพ เพื่อให
มีความพรอมเผชิญกับสภาวะไมปกติภัยคุกคามทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ รวมทั้งภัยพิบัติและภัยคุกคามรูปแบบตาง ๆ 
ไดอยางแทจริง โดยพัฒนาปรับปรุงนโยบาย แนวทาง ระบบ กลไกการบริหารจัดการ ตลอดถึงแผนการปฏิบัติที่เก่ียวของทั้ง
ปวงใหชัดเจน มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และพรอมรองรับภัยทุกประเภททั้งในปจจุบันและอนาคต ผลักดันใหทุกภาคสวน
มีการฝกรวมกัน ในทุกขั้นตอนอยางตอเนื่องจริงจังจนสามารถปฏิบัติไดจริง เสริมสรางความรวมมือกันอยางบูรณาการ ของ
ทุกภาคสวนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ใหมีประสิทธิภาพชัดเจนเปนรูปธรรม ยกระดับการแบงปน ขอมูล ทรัพยากร 
การพัฒนาเทคโนโลยีและการฝกอบรมใหทุกสวนรูจักและเขาใจขั้นตอนการปฏิบัติ ตาง ๆ อยางแทจริง สามารถสนับสนุน
การบริหารจัดการไดทุกรูปแบบ ตั้งแตในระดับชาติไปจนถึงระดับ ทองถ่ิน ตลอดถึงพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและ
กระบวนการที่เก่ียวของใหมีความทันสมัยสอดคลองกับ บริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
 ๓.๔ การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองคกร ภาครฐัและที่มิใชภาครัฐ 
เพ่ือสรางเสริมความสงบ สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญกาวหนา ใหกับประเทศชาติภูมิภาค และโลก อยางยั่งยืน 
รวมท้ังสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางประเทศ ที่จะรองรับปญหารวมกันได  

3.๔.๑ การเสริมสรางและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ เพื่อให เกิดความสันติสุข 
มั่นคง และสมดุลสําหรับทุกฝาย ใหทุกประเทศพรอมเขามีสวนรวมในการประสานและปฏิบัติภารกิจตาง ๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมุงแบงปนและใชประโยชนจากขอมูลขาวสาร ดานความมั่นคงรวมกัน อันจะนําไปสูความรวมมือใน
การแกไขปญหาตาง ๆ อยางราบรื่นและยั่งยืน โดยสงเสริมปฏิสัมพันธในทุกระดับและทุกดานกับนานาประเทศโดยเฉพาะ
ประเทศมหาอํานาจและประเทศ ที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตรในมิติตาง ๆ อยางสมดุล พัฒนาและเสริมสรางระบบ 
กลไก มาตรการ ตลอดถึงความรวมมือระหวางประเทศที่เปนประโยชนกับประเทศไทยใหสามารถดําเนินไปไดอยาง มี
ประสิทธิภาพ สนับสนุนการแลกเปลี่ยน แบงปน และใชประโยชนจากขอมูลขาวสารดานความมั่นคง รวมกันอยาง
กวางขวางและตอเนื่อง ผลักดันการหารือท้ังแบบทวิภาคีและพหุภาคีในทุกระดับ อยางสรางสรรครวมทั้งเสริมสราง
ความสัมพันธความไวเนื้อเชื่อใจ ไปจนถึงความตระหนักรูในการแกไข ปญหาตาง ๆ พรอมทั้งลดความหวาดระแวงระหวาง
กัน โดยอาศัยการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับ ตาง ๆ และการจัดเวทีสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น จนทําให
บรรยากาศการดําเนินการ ระหวางประเทศในทุกเรื่องทุกขั้นตอน ดําเนินไปไดอยางราบรื่น ตอเนื่อง และมีเสถียรภาพอยาง
แทจริง  

3.๔.๒ การเสริมสรางและธํารงไวซึ่งสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค เพื่อให ประเทศในภูมิภาคอยู
รวมกันอยางสันติสุข สามารถแกไขปญหารวมกันไดอยางสันติวิธีและรวมมือกัน เพื่อการพัฒนาใหเปนไปตามเปาหมายการ
พัฒนาอยางยั่งยืน โดยสงเสริมความเปนปกแผนของประชาคม อาเซียน และความเปนแกนกลางของอาเซียนอยางจริงจัง
และตอเน่ือง สรางความสัมพันธที่ดีในระหวาง ประชาชนในทุกมิติและทุกระดับ ทําการแลกเปลี่ยนและสงเสริมความ
รวมมือระหวางกันอยางแนนแฟน ในทุก ๆ ดาน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  

 



  

 

๒๗ 
 

การเมืองและความมั่นคง วิทยาศาสตรเทคโนโลยี รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับมิตรประเทศ ซึ่งไดแก 
ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด ประเทศสําคัญในภูมิภาค และนานาประเทศทั่วโลก รวมทั้งกรอบความรวมมือดานความ
มั่นคงระดับ ภูมิภาคอ่ืน ๆ ท่ีจะชวยสรางเสริมเสถียรภาพในภูมิภาค ตลอดจนผลักดันและเผยแพร 
การพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรพระราชาใหเปนท่ีเขาใจและมีการนําไปประยุกตใช อยาง
กวางขวางและตอเนื่องในภูมิภาคอันจะนาไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืนรวมกันตอไป  

๓.๔.๓ การรวมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบาน ภูมิภาค โลก รวมถึงองคกร ภาครัฐและที่มิใช
ภาครัฐ เพ่ือใหความมั่นคงในภาพรวมทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และโลก มีการพัฒนา ไปสูสันติสุขอยางแทจริง เปน
รูปธรรม และย่ังยืน โดยผลักดันสงเสริมใหการดําเนินการและความรวมมือระหวางประเทศเปนไปตามหลักการปฏิบัติสากล 
กฎหมาย และความตกลงระหวางประเทศ พรอมคํานึงถึงความสัมพันธที่ดีระหวางรัฐตอรัฐ เอกชนตอเอกชน และ
ประชาชนตอประชาชน สรางเสริมความรวมมือ กับนานาชาติในการปองกันและระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบ พรอมพัฒนา
ความรวมมือและชวยเหลือซึ่งกัน และกันในทุกระดับของอนุภูมิภาคแมน้ำโขง อาเซียน รวมถึงระหวางมิตรประเทศในกรณี
เกิดวิกฤตการณสําคัญ อาทิความอดอยาก ภัยพิบัติขนาดใหญ ฯลฯ สงเสริมบทบาทของไทยในเวทีความมั่นคงระหวาง 
ประเทศและการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติใหนานาประเทศตระหนักและใหการยอมรับถึงความสําคัญ รวมไปถึง
การเสริมสรางพลังบวกหรืออํานาจแบบนุมนวลของไทย โดยอาศัยการสงเสริมและ เผยแพรภาพลักษณท่ีดีและวัฒนธรรม
ประเพณีไทย หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตรพระราชา ความนิยมวิถีไทย สินคาไทยฯลฯ ผานความสัมพันธทุก
รูปแบบทุกระดับและทุกชองทาง  
 ๔.๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม เพ่ือใหกลไกสําคัญตาง ๆ ทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถสงเสริมและสนับสนุนการบริหารและพัฒนาประเทศไดอยาง แทจริงเปนรูปธรรม มีการใชหลักธรร
มาภิบาล และการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด และมีประสิทธิภาพ สามารถขจัดปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อยางจริงจัง เกิดความมั่นใจไดวา หนวยงานรับผิดชอบท้ังหลักและรองพรอมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท้ังในปจจุบัน
และอนาคต  
  ๓.๕.๑ การพัฒนากลไกใหพรอมสําหรับการติดตาม เฝาระวัง แจงเตือน ปองกัน และแกไขปญหาความ
มั่นคงแบบองครวมอยางเปนรูปธรรม เพ่ือใหเกิดความพรอมรองรับปญหา ไดทุกรูปแบบทุกระดับและทุกชวงเวลาอยาง
ครบถวนสมบูรณและมีเอกภาพ โดยเสริมสรางพรอมท้ัง ยกระดับกลไก หนวยงาน เชน กองทัพไทย กองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล เปนตน และ
กฎหมายที่มีอยูเดิม หรือที่พัฒนาขึ้นใหม ผานทางการบูรณาการความรวมมือและการปฏิบัติกับทุกภาคสวน มีเปาหมาย 
และตัวชี้วัดที่ชัดเจนเปนรูปธรรม พัฒนาการวางแผนและเตรียมความพรอมในทุก ๆ ดาน กําหนด หนวยงานและ
ผูรับผิดชอบในทุกระดับ พรอมฝกรองรับปญหา สัมมนาระดมความคิดเห็น ตลอดจน ใหการสนับสนุนในทุกดาน อยาง
ตอเนื่องจริงจังตั้งแตยามปกติหรือยามสงบ มีการตรวจสอบ และประเมินผลอยางตอเนื่องตามหลักธรรมาภิบาลที่สอดคลอง
กับบริบทและความกาวหนาของยุคสมัย พรอมทั้งสามารถสรางความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ รวมไปถึงความเชื่อมโยงกับทุก
ภาคีเครือขายที่ เก่ียวของ และใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางจริงจังและมีประสิทธิภาพ  
 ๓.๕.๒ การบริหารจัดการความมั่นคงใหเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ เพ่ือใหการพัฒนาประเทศ
ตามยุทธศาสตรชาติสามารถขับเคลื่อนไปไดตามแผน อยางมีประสิทธิภาพ เปนรูปธรรม และไมสงผลกระทบใด ๆ ตอความ
มั่นคงของชาติโดยพัฒนาสงเสริมการวางแผนคูขนาน แบบบูรณาการใหสอดคลองรองรับยุทธศาสตรชาติในทุก ๆ ดาน รวม
ไปถงึการพัฒนาประเทศ ท่ีเกี่ยวของในทุกมิตอิยางครบถวนสมบูรณและ 
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มีประสิทธิภาพ เสริมสรางผลักดันการบริหารจัดการ ตลอดถึงการบูรณาการการดําเนินการในทุกดานใหประสานสอดคลอง
และสามารถปฏิบัติรวมกันได อยางใกลชิดระหวางหนวยงานดานความมั่นคง ดานเศรษฐกิจ และดานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
พรอมทั้ง ครอบคลุมการสรางความมั่นคงใหกับประเทศชาติในทุกมิติอยางยั่งยืน  

3.๕.๓ การพัฒนากลไกและองคกรขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง เพ่ือใหการดําเนินการของ
ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคงบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ เอกภาพ และเปนรูปธรรมตามเปาหมายที่กําหนด โดย
ใหสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติพัฒนาและเสริมสราง หนวยงาน บุคลากร เครื่องมือ ระบบการบริหาร และการ
จัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคงที่มีอยู ใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดการบูรณาการ
ความรวมมือ ของทุกภาคสวน รวมท้ังมีความพรอม มีขีดความสามารถที่ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ และคลองตัว มี
เอกภาพในการบริหารจัดการที่ชัดเจน ตลอดถึงมีบทบาทสําคัญในการรับผิดชอบดูแลปญหา ความม่ันคงทุกมิติในระดับ
นโยบาย พรอมรองรับบริบทที่จะเปลี่ยนแปลงตอไปในอนาคตไดอยางมี ประสิทธิภาพ จนสามารถบรรลุผลสําเร็จไดตาม
ยุทธศาสตรที่กําหนดอยางแทจริง  

 

ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
 

 ในชวง ๒ ทศวรรษที่ผานมา ประเทศไทยเผชิญกับความทาทายในการพัฒนาเพ่ือเสรมิสราง ความสามารถ
ทางเศรษฐกิจของประเทศอยางตอเน่ือง อาทิปจจัยดานความผันผวนของเศรษฐกิจโลก กฎ ระเบียบระหวางประเทศท่ี
เก่ียวของกับการแขงขันทางการคา ทักษะความสามารถของแรงงาน โครงสรางประชากรที่เขาสูสังคมสูงวัย และเทคโนโลยี
ที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็วท่ีสงผลให ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และภาคบริการตองปรับตัวใหสอดรับกับความ
ตองการของผูบริโภค รูปแบบการคาที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายการพัฒนาของประเทศตาง ๆ 
ในภูมิภาคที่ทําใหเกิดการลงทุนจากนักลงทุนตางประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใตซึ่ง
จากสถานการณการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อาทิเศรษฐกิจโลก โครงสราง ประชากร เทคโนโลยีจะทําใหประเทศไทยเผชิญ
ความทาทายมากขึ้นในการเสริมสรางความสามารถ ในการแขงขันของประเทศในระยะตอไป ในการพัฒนาเพื่อเสริมสราง
ความสามารถของประเทศในระยะตอไปโดยยึดเปาหมายในการ ยกระดับประเทศไทยใหมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปน
ประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจําเปนตองปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจท้ัง
ระบบเพ่ือสรางภูมิคุมกัน และสงผลใหเกิดการยกระดับรายไดและในขณะเดียวกันการพัฒนาดังกลาวจะตองสงผลใหความ
เหลื่อมล้ำ ลดลง ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะตอไป จําเปนอยางยิ่งที่ประเทศไทยจะตองสรางเครื่องยนต ทาง
เศรษฐกิจใหมที่จะชวยยกระดับการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายที่ตั้งไวซึ่งการพัฒนาในชวง ๒๐ ป ขางหนา จะมุงเนนการ
วิจัย พัฒนานวัตกรรม และนําเทคโนโลยีใหมมาปรับใชและตอยอดภาคการผลิต และบริการในปจจุบัน เพื่อเพ่ิมผลิตภาพ 
และสรางมูลคาเพ่ิม รวมทั้งการปรับโครงสรางภาคการผลิตและ บริการในปจจุบันไปสูภาคการผลิตและบริการใหมที่มี
ศกัยภาพ การพัฒนารูปแบบการคาใหสอดรับกับ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป การสงเสริมใหเกิดสังคมผูประกอบการ การ
พัฒนาทักษะและความสามารถ ของแรงงาน ดังนั้น เพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศใหเปนประเทศท่ีมีรายไดสูงไดอยาง
ประสบความสําเร็จ ใน ๒๐ ปประเทศไทยจึงจําเปนตองมีการขยายตัวและการเติบโตทางเศรษฐกิจทีตอเนื่อง รวมทั้ง มีขีด
ความสามารถทางการแขงขันที่เพ่ิมขึ้นในเวทีสากล ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถ ในการแขงขันสําหรับ
ประเทศไทยจึงไดมุงพัฒนาบนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ไดแก 
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 (๑) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเดน 

ทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในดานอ่ืน ๆ นํามาประยุกต
ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคม โลกสมัยใหม 

(๒) “ปรับปจจุบัน” เพ่ือปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ -๒๑- ในมิติตาง ๆ ทั้ง
โครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือ
ตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ 

 (๓) “สรางคุณคา ใหมในอนาคต” ดวยการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม รวมถึงปรับโมเดล
ธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการ ตอยอดอดีต
และปรับปจจุบัน พรอมทั้งการสงเสริมและสนับสนนุจากภาครัฐ จะทําใหประเทศไทยสามารถ สรางฐานรายไดและการจาง
งานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับ การยกระดับรายไดและการกินดีอยูดีรวมถึงการ
เพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลางในประเทศไดในคราวเดียวกัน ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขันจึงกําหนด
แนวทางการพัฒนา ที่ใหความสําคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคตที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มไดทั้งใน 
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการและการทองเที่ยว โดยใหประเทศสามารถยกระดับการผลิต ทางการเกษตรเพื่อสราง
มูลคาใหสูงขึ้น ขณะที่มีอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคตที่จะเปนกลไก ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูประเทศพัฒนาแลว 
ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแหงอนาคต รวมทั้งรักษาการเปนจุดหมายปลายทางของการทองเที่ยวระดับโลก ใน
ขณะเดียวกันจําเปนตองพัฒนาปจจัย สนับสนุนตาง ๆ ทั้งในสวนของโครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพในดานโครงขาย
คมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยีและโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ เพ่ืออํานวยความสะดวกและลดตนทุนใน
การ เคลื่อนยายสินคา บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก และรับมือ กับการ
เปลี่ยนแปลงสูอนาคต  

 
๒. เปาหมาย  
 ๒.๑ ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น  
 
๓. ตัวชี้วัด  
 ๓.๑ รายไดประชาชาติการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได  
 ๓.๒ ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปจจัยการผลิตและแรงงาน 

๓.๓ การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  
๓.๔ ความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

๔. ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
๔.๑ การเกษตรสรางมูลคา ประเทศไทยเปนหนึ่งในผูเลนสําคัญดานการผลิตและการคา สินคาเกษตรในเวทีโลก

ดวยพื้นฐานทางพืชเกษตรเขตรอน และมีขอไดเปรียบดานความหลากหลาย ทางชีวภาพที่สามารถพัฒนาตอยอดโครงสราง
ธุรกิจการเกษตรดวยการสรางมูลคาเพิ่ม เนนเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อนการเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให
ความสําคัญกับ การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลคา และความหลากหลายของสินคาเกษตร เพ่ือรักษาฐาน
รายไดเดิมและสรางฐานอนาคตใหมที่สรางรายไดสูง ท้ังเกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปร
รูป และเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือใหเกษตรกรมีรายไดสูงข้ึน 



  

 

๓๐ 
 

 ๔.๑.๑ เกษตรอัตลักษณพื้นถ่ิน สงเสริมการนําอัตลักษณพ้ืนถิ่นและภูมิปญญาทองถ่ิน ของไทยมาเปน
ผลิตภัณฑการเกษตร รวมทั้งสินคาที่ไดรับการรับรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรโดยสงเสริม การนําอัตลักษณพ้ืนถิ่นและภูมิ
ปญญาทองถิ่นของไทยมาใชในการผลิตสินคาและผลิตภัณฑการเกษตร ที่มีมูลคาเพ่ิมสูง เปนสินคาเกษตร 
ชนิดใหม ใหรองรับความตองการของตลาดยุคใหม เพ่ือสงเสริม เศรษฐกิจของทองถิ่น และสรางจุดเดน ความแตกตางของ
สินคาเกษตรไทยในตลาดโลกเพื่อตอบโจทย ความตองการของผูบริโภคท่ีแตกตางกันในประเทศตาง ๆ ไดพรอมทั้งสงเสริม
การประยุกตใชภูมปิญญา และเทคโนโลยีในการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ 
เพ่ือใหมีสินคาอัตลักษณพ้ืนถิ่นออกสู ตลาดสม่ำเสมอ รวมถึงสินคาเกษตรนอกฤดูกาล การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ
เกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน ใหไดรับการรับรองมาตรฐานทั้งระดับในประเทศและตางประเทศ การสงเสริมการข้ึนทะเบียน
รับรอง สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรการสงเสริมการสรางแบรนดสินคาของเกษตรอัตลักษณพื้นถ่ิน และการสรางความ ตองการ
ของสินคาดวยการสรางเรื่องราวของสินคาใหเปนที่รูจักและยอมรับในคุณภาพ ทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งการ
ผลักดันการสงออกสินคาเกษตรอัตลักษณไทยและสินคา ที่ไดรับการรับรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรและพืชผลเกษตรและ
ผลไมเขตรอนอ่ืน ๆ สูตลาดโลก  

๔.๑.๒ เกษตรปลอดภัย สรางความตระหนักแกผูผลิตและผูบริโภคทั่วโลกในเรื่องความสําคัญของ
มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร จูงใจและวางกรอบใหเกษตรกร และผูผลิตทําการผลิตสินคาที่
สอดคลองกับมาตรฐานและเขาสูระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ทางการเกษตรที่ไดรับการรับรองจากสถาบันที่มีความ
นาเชื่อถือ พรอมทั้งใหความรูเกษตรกร ดานกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากลเพ่ือมุงสูการเลิกใชสารเคมีในภาคเกษตร 
การเพิ่มพื้นที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรียในระยะตอไป โดยสงเสริมการถายทอดองคความรูแกเกษตรกรในการทํา
เกษตรปลอดสาร และเปลี่ยนผานไปสูการทําเกษตรอินทรียตลอดจนสนับสนุนกลไกทางการตลาด แกเกษตรกรที่ตองการ
ทําการเกษตรอินทรียการพัฒนาระบบการตรวจรับรองคุณภาพและมาตรฐาน สินคาเกษตรอินทรียของไทย รวมถึงระบบ
ตรวจสอบยอนกลับ สําหรับการตรวจสอบที่มาของสินคา ในทุกขั้นตอนใหเปนไปตามมาตรฐานอันเปนท่ียอมรับของตลาด
ทั้งในประเทศและตางประเทศ  

๔.๑.๓ เกษตรชีวภาพ สงเสริมการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ ของประเทศในการสราง
มูลคาเพิ่มของภาคการผลิต และนําไปสูการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑมูลคาสูง จากฐานเกษตรกรรมและฐานทรัพยากร
ชีวภาพ และสรางความมั่นคงของประเทศทั้งดานอาหารและ สุขภาพ โดยเฉพาะพืชสมุนไพร ที่ประเทศไทยมีศักยภาพใน
การผลิตและสงออกผลิตภัณฑจากสมุนไพร ในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยการสงเสริมการทําเกษตรกรรมแบบยั่งยืน 
รวมถึงการสงเสรมิการปลูก สมุนไพรเปนพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของสภาพแวดลอมในพ้ืนที่ เพื่อการผลิตและแปร
รูปสําหรับอุตสาหกรรมการแพทยการสรางเสริมสุขภาพ และพัฒนาตอยอดสูอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ โดยคํานึงถึงปริมาณและ
คุณภาพมาตรฐานตามความตองการของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ และการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกตใชนวัตกรรมจากภูมิปญญาทองถิ่น เทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยี วัสดุและนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและการ
แปรรูปสินคาจากความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้ง ผลิตภัณฑจากสมุนไพร โดยสรางความรวมมือท่ีใกลชิดระหวาง
ภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่มีองคความรู ภูมิปญญาดั้งเดิม พัฒนาตอยอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูพรอมทั้งสงเสริมใหมีการ
นําวัตถุดิบเหลือทิ้ง ทางการเกษตรมาใชประโยชนในอุตสาหกรรมและพลังงานที่ เก่ียวเน่ืองกับชีวภาพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

๔.๑.๔ เกษตรแปรรูป ปรับใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยอยูตลอดเวลา รวมทั้ง นวัตกรรมจากภูมิ
ปญญาในการแปรรูป สรางความแตกตาง และเพิ่มมูลคาในผลิตภัณฑและสินคาเกษตร รวมทั้งสงเสริมผลิตภัณฑเกษตร
คุณภาพสูงของไทยสูตลาดภายในประเทศและตางประเทศ โดยสงเสริม การแปรรูปสินคาเกษตรข้ัน 



  

 

๓๑ 
 

สูงท่ีมีคุณคาเฉพาะ สอดคลองกับความตองการของตลาดที่มีความหลากหลาย ดวยการตอยอดผลงานจากสถาบันวิจัยสูการ
ผลิตเชิงพาณิชยการสงเสริมใหนําเทคโนโลยีและนวัตกรรม ใหมๆ มาพัฒนาตอยอดสินคาเกษตรข้ันตนใหเปนผลิตภัณฑใหม
ที่มีมูลคาสูง การสงเสริมการใชวัตถุดิบ และผลิตผลทางการเกษตรเพ่ือแปรรูปเปน 
ผลิตภัณฑใหม รวมทั้งการสนับสนุนการนําเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหมมาใชในการสรางสรรคบรรจุภัณฑอัจฉริยะ เพื่อ
ปองกันการปลอมปน การควบคุม คุณภาพและความปลอดภัย การติดตามผลิตภัณฑในระหวางการขนสง รวมถึงยืดอายุ
ของอาหารและ สินคาเกษตรในบรรจุภัณฑซึ่งชวยเพ่ิมมูลคาทางการตลาดใหแกสินคา พรอมทั้งสงเสริมการสรางแบรนด 
และขยายชองทางการตลาดดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งใหความสําคัญในการสราง เครื่องหมายการคาและ
ปกปองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา  

๔.๑.๕ เกษตรอัจฉริยะนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชในการพัฒนาเปน ฟารมอัจฉริยะ เพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตการเกษตรในเชิงมูลคาและปริมาณตอพื้นที่สูงสุด และเตรียมพรอม รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ มีการคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางยั่งยืนและ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตลอดจนสรางสมดุลเกษตรอาหาร
และเกษตรพลังงาน โดยสรางและนําเทคโนโลยีนวัตกรรม และวิทยาการสมัยใหมมาใชในการเกษตร ใชเทคโนโลยีเกษตร
ดานความ แมนยํา เทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรือนเพาะปลูก ดวยการใชระบบอัตโนมัติและเซ็นเซอรอัจฉริยะ ติดตามการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งความชื้น แสง และอุณหภูมิภายในฟารม เพ่ือใหไดผลผลิตตรงตาม ความตองการ คุณภาพคงท่ี และ
สามารถวางแผนระบบการตลาดดีขึ้น รวมทั้งเทคโนโลยีการชวยบันทึก ขอมูลสําคัญและติดตามการบริหารจัดการภายใน
โรงเรือนและฟารม การปรับเปลี่ยนการทําเกษตรกรรม ใหเหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
รวมท้ังสงเสริมการถายทอดความรู แกเกษตรกรใหเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร การ
จัดการ ภาคเกษตรท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ระบบการผลิตทางการเกษตรใหปลอดวัสดุเหลือใชตลอดจน พัฒนาระบบ
ประกันภัยทางการเกษตรที่ยั่งยืน เพ่ือสนับสนุนและจูงใจใหเกษตรกรใชเครื่องมือดังกลาว บริหารจัดการความเสี่ยงในการ
ทําเกษตรกรรม รวมถึง การสงเสริมการวิจัยและพฒนาพ ั ันธุพืช พันธุสัตว ปจจัยการผลิต เทคโนโลยีการเกษตรใหมๆ และ
การใชวิทยาการดานเทคโนโลยีชีวภาพ พันธุวิศวกรรม ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรท่ีสามารถนํามาใช
ประโยชนทั้งในเรื่องการปรับสภาพดิน การตรวจจับสารเคมีตกคาง การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคสัตวและการพัฒนา
บรรจุภัณฑเพื่อเพ่ิมปริมาณผลผลิต เพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑและคุณคาทางโภชนาการ ลดการใชสารเคมีในการเกษตร รวมทั้ง
ยืด อายุการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเพ่ือยืดระยะเวลาการจําหนายผลผลิตและการสงออก พรอมท้ังการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการผลิตดวยเครื่องจักรกลและอุปกรณการเกษตรสําหรับระบบฟารมอัจฉริยะในประเทศ โดยยกระดับ
เทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรกลการเกษตรใหสูงข้ึนดวยการวิจัยและพัฒนา การสราง และกําหนดคุณภาพมาตรฐาน
ของสินคาเคร่ืองจักรกลและอุปกรณการเกษตร รวมทั้งการสงเสริม การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
การประยุกตใชขอมูลจากดาวเทียม และเชื่อมโยงฐานขอมูลจากการประยุกตใชระหวางหนวยงานตาง ๆ เพ่ือพัฒนาการ
บริหารจัดการ ความเสี่ยงอยางยั่งยืนใหกับภาคเกษตร การสรางฐานขอมูลการเพาะปลูกระดับประเทศ การจัดการ ดาน
ชลประทาน ทะเล และชายฝง รวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ  
 ๔.๒ อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต อุตสาหกรรมและบริการไทยตองพรอมรับมือและ สรางโอกาสจากความ
ทาทายที่เกิดข้ึนจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี ๔ ที่เปนผลของการหลอหลอม เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีชีวภาพ และ
เทคโนโลยีทางกายภาพเขาดวยกัน กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็วเปนวงกวางและลึกซึ้ง
ทั้งระบบอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน ประเทศไทยจึงจําเปนตองเปลี่ยนแปลงพ้ืนฐาน 

 
 



  

 

 
๓๒ 

 
โครงสรางอุตสาหกรรมและบริการ โดยสรางอุตสาหกรรม และบริการแหงอนาคตที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูประเทศ
พัฒนาแลวดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี แหงอนาคต เพ่ิมบุคลากรที่มีทักษะและความรูตามความตองการ 
ของตลาด สรางระบบนิเวศ อุตสาหกรรมและบริการท่ีเหมาะสม และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอยาง
ยั่งยืน  

๔.๒.๑ อุตสาหกรรมชีวภาพ สรางประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือตอยอดจากภาคเกษตร
ไทยและมุงสู อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพที่ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึง พลังงานชีวมวล โดยการเพ่ิมสัดสวน
อุตสาหกรรมชีวภาพที่มีมูลคาเพิ่มสูง ไดแกชีวเคมีภัณฑวัสดุชีวภาพ อาหารเสริม เวชสําอาง วัคซนี ชีวเภสัช 

 
ภัณฑและสารสกัดจากสมุนไพร การเพิ่มการผลิตและสงเสริม การใชพลาสติกชีวภาพ แปลงของเหลือทิ้งจากเกษตรและ
อุตสาหกรรม ใหเปนสารเคมีและพลังงานชีวภาพ ที่มีมูลคา โดยใชประโยชนจากวัตถุชีวมวล ในการผลิตพลังงานไฟฟาอยาง
คุมคา เพ่ือลดปญหาโลกรอน และสรางรายไดแกเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น การเนนการวิจัยและพัฒนา และนาํผลงานวิจัยมาใช
ในเชิงพาณิชย มากยิ่งขึ้น ตลอดจนใหความสําคัญกับระบบนวัตกรรมแบบเปด เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพไดเร็วขึ้น  

๔.๒.๒ อุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร อาศัยความเชี่ยวชาญ ดานบริการการแพทยของไทย
เพ่ือสรางอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องในประเทศเพ่ือรองรับความตองการ ใชบริการการแพทยท่ีจะเพิ่มมากขึ้นท้ังจากสังคม
ผูสูงอายุและความตองการการแพทยที่เพิ่มข้ึนจากทั้งใน ประเทศและตางประเทศ เพ่ือนําไปสูศูนยกลางอุตสาหกรรมและ
บริการการแพทยโดยการพัฒนา อุตสาหกรรมและบริการการแพทยครอบคลุมการผลิตเครื่องมือและอุปกรณการแพทยการ
ผลิตอวัยวะเทียม การผลิตเวชภัณฑและครุภัณฑการแพทยการผลิตเภสัชภัณฑซึ่งรวมถึงชีวเภสัชภัณฑและการใหบริการ 
การแพทยที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง รวมถึงการสงเสริมการพัฒนาและการใชเทคโนโลยีการแพทยใหมๆ เพ่ือเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตใหกับคนไทย การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในบริการการแพทย เพ่ือลดตนทุน การรักษาพยาบาล ยกระดับการ
ใหบริการการแพทยอยางมีคุณภาพในระดับสากล และสรางความมั่นคงใหกับระบบสาธารณสุขของไทย พรอมทั้งการ
เชื่อมโยงอุตสาหกรรมทางการแพทยและบริการทองเที่ยว เพื่อสุขภาพ เพ่ือเปนศูนยกลางการสงเสริมและดูแลสุขภาพและ
รักษาผูปวยทั้งดานรางกายและจิตใจ 

 ๔.๒.๓ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐใชเทคโนโลยี ดิจิทัล ขอมูลและ
ปญญาประดิษฐในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม และบริการ ครอบคลุมระบบ
อัตโนมัติและหุนยนตอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ และอินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของภาคเศรษฐกิจไทยทั้ง
ระบบ สรางแพลตฟอรม สําหรับเศรษฐกิจในอนาคต และเพ่ิมคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน โดยการสรางอุตสาหกรรมและ
บริการดิจิทัล ขอมูล และ ปญญาประดิษฐเพื่อเปนแรงขับเคลื่อนประเทศไทย และสงเสริมการลงทุนระหวางภาครัฐ 
ภาคเอกชน ไทย และบริษัทชั้นนําของโลกในอุตสาหกรรมเหลานี้เพื่อใหไทยเปนศูนยกลางการผลิตและการวิจัย และพัฒนา 
การสรางความตระหนักและใหความรูแกประชาชน และประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐสําหรับ
ภาคการผลิตและบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ สรางนวัตกรรม และดําเนิน ธุรกิจใหม ๆ การผลักดันใหผูประกอบการไดรับ
การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมในระดับสากล และสรางคลัสเตอรอุตสาหกรรมเพื่อขยายธุรกิจไทยในอุตสาหกรรมและ
บริการดิจิทัล ขอมูล ปญญาประดิษฐ ระบบอัตโนมัติและหุนยนตและอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะใหครอบคลุมตลอดทั้งหวงโซ
มูลคาระดับโลก การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของผูประกอบการท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยได 
สรางความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาตาง ๆ และสนับสนุนการใชขอมูลเปดท่ี ไมกระทบตอสิทธิ
สวนบุคคลเพ่ือประโยชนใน 



  

 

๓๓ 
 

การศึกษา การวิจัยและพัฒนา และการตอยอดทางธุรกิจ พรอมทั้งการสรางและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะความรูเพ่ือรองรับ
การเติบโตของอุตสาหกรรมและ บริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐรวมท้ังอุตสาหกรรมและบริการที่ 
ใชเทคโนโลยีเหลานี้ และสรางแรงจูงใจใหบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญจากท่ัวโลกใหมาทํางานในไทย ตลอดจนใหความ 
ชวยเหลือและเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและรวดเร็วของเทคโนโลยี  

๔.๒.๔ อุตสาหกรรมและบริการขนสงและโลจิสติกสใชตําแหนงที่ตั้งทางภูมิศาสตร ของประเทศไทยใน
การสงเสริมการคมนาคม ขนสง และโลจิสติกสใหเปนฐานการผลิตของภูมิภาค เพื่อการสงออกสูตลาดโลก และศูนยกลาง
การทองเที่ยวในภูมิภาค ลดตนทุนทางดานโลจิสติกสและเพ่ิม มูลคาจากการเปนศูนยกลางทางภูมิศาสตรสงเสริม
อุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวของ โดยการสงเสริม การสรางศูนยกลางดานโลจิสติกสระดับภูมิภาคและเชื่อมตอกับ
เครือขายโลจิสติกสของโลก การผลักดัน การเปลี่ยนผานของอุตสาหกรรมยานยนตทั้งระบบไปสูอุตสาหกรรมยานยนต
ไฟฟาอัจฉริยะ สงเสริม เทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงาน รวมท้ังสงเสริมการลงทุนท่ีเนนการวิจัย
และ พัฒนาและการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศเพ่ือรองรับการเติบโต ของอุตสาหกรรม
และบริการที่เกี่ยวของโดยยกระดับบริการซอมบํารุงอากาศยาน และการผลิตชิ้นสวน อากาศยาน ซึ่งจะตอยอดไปยัง
ชิ้นสวนยานอวกาศในที่สุด และสนับสนุนการลงทุนดานบริการดูแลรักษา และซอมแซมอากาศยานเพ่ือขยายตลาดบริการ
ดูแลรักษาและซอมแซมอากาศยาน ตลอดจนพัฒนา เทคโนโลยีสําหรับการบินและอวกาศ การสงเสริมและพัฒนาการขนสง
รูปแบบใหมท่ีสอดคลองกับบริบท ของไทยในอนาคต รวมทั้งอุตสาหกรรมและบริการที่เก่ียวเนื่อง พรอมทั้งการพัฒนา
บุคลากรที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญตรงกับความตองการของอุตสาหกรรมยานยนตอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ และ 
บริการโลจิสติกสการอํานวยความสะดวกสําหรับบุคลากรผูเชี่ยวชาญตางชาติใหเขามาทํางานในไทย และจัดตั้งศูนยให
คําปรึกษา ตลอดจนการสนับสนุนใหอุตสาหกรรมยานยนตการบินและอวกาศ และ โลจิสติกสตลอดจนหนวยงานกํากับดูแล 
ใหไดรับมาตรฐานสากลและสรางความรวมมือในการรับรอง มาตรฐานอุตสาหกรรมระหวางประเทศ  

๔.๒.๕ อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ พัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคง ของประเทศที่ไทยมี
ศักยภาพ เพ่ือลดการพ่ึงพาจากตางประเทศ และพัฒนาตอยอดเปนอุตสาหกรรมสงออก ตอไป โดยการตอยอดพัฒนา
อุตสาหกรรมความม่ันคงดานตาง ๆ จากอุตสาหกรรมของประเทศท่ีไทย มีความเขมแข็งอยูแลว รวมทั้งสงเสริมการวิจัย
และพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับความมั่นคงดานตาง ๆ และเทคโนโลยีที่มีประโยชนในบริบทดานความมั่นคงและเชิง
พาณิชยตลอดจนพัฒนาบุคลากรทางดาน วิจัยและพัฒนาการออกแบบ และการผลิตเพื่อรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เก่ียวของกับการจัดการภัยพิบัติซึ่งรวมถึงระบบการเตือน
ภัย การเตรียมตัวรับ ภัยพิบัติและการใหความชวยเหลือระหวางและหลังเกิดภัยพิบัติพรอมทั้งการสรางอุตสาหกรรมท่ี
สงเสริม ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรเพ่ือลดผลกระทบจากภัยคุกคามไซเบอรตอเศรษฐกิจและสังคม และปกปอง
อธิปไตยทางไซเบอรเพ่ือรักษาผลประโยชนของชาติจากการทําธุรกิจดิจิทัล สงเสริมการจัดหา พลังงานใหเพียงพอ เพ่ือเปน
ฐานความม่ันคงดานพลังงานของประเทศ พรอมไปกับการเพ่ิมสัดสวนการใช พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ใหมี
ความสมดุลและเกิดความมั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองทาง ดานพลังงาน ตลอดจนพัฒนาอุตสาหกรรมดานพลังงานที่มี
มูลคาเพิ่ม อุตสาหกรรมเทคโนโลยีพลังงานใหม และอุตสาหกรรมและบริการท่ีเก่ียวเนื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมปองกัน
ประเทศ รวมท้ังการผลิต ยุทโธปกรณและยุทธภัณฑทางการทหาร ไปพรอมกับอุตสาหกรรมท่ีเปนเทคโนโลยีสองทาง และ 
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  

 
 
 



  

 

๓๔ 
 

 ๔.๓ สรางความหลากหลายดานการทองเท่ียว โดยรักษาการเปนจุดหมายปลายทาง ท่ีสําคัญของการทองเที่ยว
ระดับโลกท่ีดึงดูดนักทองเที่ยวทุกระดับและเพิ่มสัดสวนของนักทองเที่ยวท่ีมี คุณภาพสูง มุงพัฒนาธุรกิจดานการทองเที่ยว
ใหมีมูลคาสูงเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ดวยอัตลักษณและวัฒนธรรมไทย และใชประโยชนจากขอมูลและภูมิ 
ปญญาทองถิ่นเพ่ือสรางสรรคคุณคาทางเศรษฐกิจและความหลากหลาย ของการทองเที่ยวใหสอดรับกับทิศทางและ
แนวโนมของตลาดยุคใหม โดยการสรางและใชประโยชนจาก ขอมูลขนาดใหญ รวมท้ังเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
สงเสริมการตลาด การดูแลความปลอดภัยและ อํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวทุกกลุม รวมถึงคนพิการและผูสูงอายุ
การใชประโยชนจากการทองเที่ยว ใหเอ้ือตอผลิตภัณฑชุมชนและเศรษฐกิจตอเน่ือง พัฒนาแหลงทองเท่ียวเดิมและสราง
แหลงทองเที่ยวใหม ที่มีเอกลักษณเฉพาะโดยคํานึงถึงศักยภาพของแตละพ้ืนที่ การสงเสริมการทองเท่ียวพํานักระยะยาว 
ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบนิเวศ และทรัพยากรที่เอ้ือตอการเติบโตของ การทองเที่ยวท่ีมีคุณภาพ 
เพ่ือกระจายโอกาสในการสรางรายไดไปสูชุมชนและเมืองอยางท่ัวถึงและ ยั่งยืน และพัฒนาการเชื่อมโยงการทองเที่ยวไทย
กับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค เพื่อการเปนแมเหล็กดึงดูด นักทองเที่ยวอยางประทับใจตลอดการทองเที่ยวจนเกิดการ
ทองเท่ียวซาและแนะนําตอ  
  ๔.๓.๑ ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม สงเสริมธุรกิจการทองเที่ยว เชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม 
โดยการสงเสริมการทองเที่ยวผานการสรางและพัฒนาสินคาและบริการดวย ภูมิปญญาทองถ่ิน ความคิดสรางสรรคและทุน
ทางวัฒนธรรม พรอมทั้งการสนับสนุนการใชเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจการทองเที่ยว การทําการตลาด 
และการบริหารจัดการสถานที่ ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรวิถีชีวิต และวัฒนธรรม เพื่อใหการทองเที่ยวไทยมีเรื่องราว 
ที่เปนเอกลักษณมีการคุมครองและปกปองดานทรัพยสินทางปญญาเพ่ือการปองกันการลอกเลียนแบบ ซึ่งรวมถึงการ
ผลักดันใหเมืองประวัติศาสตรวัฒนธรรม และศิลปะ ไดรับการข้ึนทะเบียนดานการอนุรักษ และสงเสริมใหกาวสูเมืองที่ไดรับ
การยอมรับในเวทีสากล อันนําไปสูการสรางภาพลักษณและการจัดทํา แผนพัฒนาเมืองและแหลงทองเที่ยวท่ีโดดเดน 
พรอมทั้งการสงเสริมการทองเที่ยวตามฤดูกาลและตาม ศักยภาพของพ้ืนที่ ทั้งการทองเที่ยววิถีชุมชน การทองเที่ยวเชิง
เกษตร การทองเที่ยวเชิงอนุรักษรวมท้ัง การสงเสริมการทองเที่ยววิถีพุทธ เพ่ือใหประเทศไทยเปนจุดหมายปลายทางการ
ทองเท่ียววิถีพุทธของโลก  
  ๔.๓.๒ ทองเท่ียวเชิงธุรกิจ สรางแรงดึงดูดและสิ่งจูงใจใหไทยเปนจุดหมายปลายทาง ของการทองเที่ยวเชิง
ธุรกิจ โดยสงเสริมการเปนศูนยกลางการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติของโลก เนื่องจากไทยมีความไดเปรียบเชิง
ภูมิศาสตรที่เหมาะแกการเดินทางเพ่ือประกอบธุรกิจและ การทองเที่ยว ทั้งยังมีความพรอมดานการบริการท่ีเปนเอกลักษณ
โดยพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ระบบขนสง ระบบดิจิทัลเพ่ือการติดตอส่ือสาร เพ่ืออํานวย
ความสะดวกทั้งในการเดินทางเขามาเพื่อการประชุมและการสรางความรวมมือทางธุรกิจระหวางกัน พรอมทั้งสงเสริมการ
ขยายพ้ืนท่ีจุดหมายปลายทางของการจัดประชุมและนิทรรศการ และการพักผอน ระหวางประชุมจากเมืองหลักสูเมืองอ่ืนท่ี
มีศักยภาพของไทย รวมถึงสรางพ้ืนที่หรือชองทาง การจัดแสดงผลงานรูปแบบตาง ๆ ทั้งการจัดแสดงผลงานจริงและใน
รูปแบบเสมือนจริง รวมถึง การสงเสริมใหการพักผอนระหวางการประชุมเปนการจูงใจและตอยอดการสงเสริมการ
ทองเที่ยว เชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมที่เนนรูปแบบการทองเที่ยวที่ยั่งยืนและสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจน การ
สนับสนุนการทองเท่ียวรูปแบบอ่ืนที่ไทยมีศักยภาพและเชื่อมโยงเสนทางการทองเท่ียวในพื้นที่อื่น เพ่ือใหเกิดการเติบโตทาง
เศรษฐกิจรวมกัน ซึ่งรวมถึงการสรางรูปแบบและจูงใจการเดินทางเขามา ประกอบธุรกิจและการทองเที่ยวดวยการอํานวย
ความสะดวกและมาตรการสนับสนุนตาง ๆ พรอมท้ัง การสรางความพรอมของธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวเนื่องในหวงโซธุรกิจ  
   

 



  

 

๓๕ 
 
  ๔.๓.๓ ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย ผสาน “ศาสตร” และ ความชํานาญของการ
ดูแลรักษาดวยภูมิปญญาไทย กับ “ศิลป” และความละเอียดออนในการใหบริการ แบบไทย เพื่อดึงดูดการทองเท่ียวเชิง
สุขภาพและการแพทยโดยยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการดานการ สงเสริมสุขภาพและการเสริมความงามสูตลาดระดับสูง 
โดยใชความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม เพ่ือให เกิดเปนเอกลักษณการใหบริการตามแบบความ 
เปนไทยท่ีโดดเดนในระดับสากล พรอมทั้งการสราง ความหลากหลายของกิจกรรมสงเสริมสุขภาพท่ีไดมาตรฐานเปนที่
ยอมรับและเชื่อมโยงกับกิจกรรม การทองเที่ยวอ่ืน ๆ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการดานการแพทยทางเลือก 
โดยผสาน องคความรูจากเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหมเขากับองคความรูและภูมิปญญาดั้งเดิมของไทยผลิตบุคลากร
ดานแพทยแผนไทยและบริการเชิงสุขภาพอื่นท่ีมีทักษะภาษา และไดรับการรับรอง มาตรฐานวิชาชีพใหเพียงพอตอทิศทาง
ของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และการสงเสริมการจัดกิจกรรมทาง การตลาดของการทองเท่ียวเชิงสุขภาพและการแพทย
ของไทยใหเปนท่ีรับรูในระดับโลก รวมทั้ง การสงเสริมการจัดการนําเที่ยวเชิงสุขภาพครบวงจรที่เชื่อมโยงกับการแพทยแผน
ปจจุบัน  
  ๔.๓.๔ ทองเที่ยวสําราญทางน้ำ สงเสริมใหไทยเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงสําราญ ทางทะเลและ
ชายฝง และเปนแหลงทองเที่ยววัฒนธรรมลุมน้ำที่มีเอกลักษณท่ีโดดเดน เนื่องจากไทย มีจุดเดนดานแหลงทองเที่ยวทางน้ำ
ที่สวยงามและกิจกรรมการทองเท่ียวที่หลากหลาย ที่สามารถดึงดูด นักทองเที่ยวผานการชื่นชมธรรมชาติการรอยเรียง
เรื่องราวประวัติศาสตรวิถีชีวิต วัฒนธรรมไทย ตามเสนทางทองเท่ียวทางน้ำ ทั้งเรือสําราญและเรือยอรช ตามชายฝงทะเล
ทั้งอันดามันและอาวไทย เกาะ แกง ที่สวยงาม รวมทั้งการทองเที่ยวตามแมน้ำลําคลอง นําไปสูศูนยกลางทองเที่ยวสําราญ
ทางน้ำ โดยการปรับบทบาทของทาเรือในประเทศที่มีศักยภาพใหเปนทาเรือหลัก การมุงพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และ
สาธารณูปโภคของทาเรือ มารีนา และทาเทียบเรือใหไดมาตรฐาน และการบริหารจัดการทาเรือทั้ง ในเรื่องความสะอาด 
และการจัดการความปลอดภัยของทาเรือและมารีนาที่ไดมาตรฐานสากล รวมทั้ง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการทองเที่ยวตามแมน้ำลําคลองที่สําคัญ และ มีมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยในการเดินทาง รวมถึง
การสงเสริมการเชื่อมโยงระบบเดินทาง ทองเที่ยวภายในประเทศ ทั้งการเชื่อมโยงเสนทางทองเที่ยวทางน้ำใหเชื่อมตอกับ
การเดินทางทางบกและ ทางอากาศใหมีความสะดวกรวดเร็ว รวมท้ังสรางใหเกิดเสนทางและแหลงทองเที่ยวใหม และ การ
จัดทําระบบฐานขอมูลดานการทองเที่ยวทางน้ำ นําเทคโนโลยีมาใชอํานวยความสะดวกในการ ดําเนินธุรกิจกับกระบวนการ
ตรวจคนเขาเมืองที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรทุกภาคสวนให มีความพรอม รวมถึงการใหความสําคัญกับการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติแหลงทองเที่ยว โดยคํานึงถึงความย่ังยืนของพ้ืนที่การทองเที่ยว  
  ๔.๓.๕ ทองเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค ใชประโยชนจากท่ีตั้งทางภูมิศาสตรในการเชื่อมโยง การทองเที่ยวกับ
ตางประเทศ เพ่ือขยายการทองเที่ยวของไทยและภูมิภาคไปพรอมกัน ผานการเชื่อมโยง โครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกส
จากเมอืงหลักสูเมืองรอง เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยว ไทยกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง ทั้งทาง
บก ทางน้ำ และทางอากาศ โดยการจัดทําเสนทาง ทองเที่ยวเชื่อมโยงระหวางประเทศ ดังเชน เสนทางจุดรวมทาง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตรท่ีเนน การพัฒนาการทองเที่ยวเชื่อมโยงและสงเสริมการทองเที่ยวรวมกับประเทศเพ่ือนบาน 
โดยใชประโยชน จากการพัฒนาเสนทางทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศระหวางกันในภูมิภาค และสงเสริม 
ความสัมพันธอันดีท่ีจะทําใหเกิดการทองเที่ยวที่ยั่งยืนรวมกัน พรอมทั้งการสงเสริมการทําการตลาด รวมกันในเสนทางการ
ทองเที่ยวระหวางประเทศใหสอดรับกับทิศทางและแนวโนมของตลาดยุคใหม ซึ่งรวมถึงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเดิมและ
สรางแหลงทองเท่ียวใหมในประเทศ ใหเหมาะสมกับ ศักยภาพและบริบทของแตละพ้ืนที่ เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงเสนทาง
การทองเท่ียวกับตางประเทศ และ 
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พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความปลอดภัยและไดมาตรฐาน รวมทั้งปองกันและแกไขปญหา ความเสื่อมโทรมของ
แหลงทองเที่ยว ทั้งแหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติและทางประวัติศาสตรวัฒนธรรมพรอมท้ังการใชประโยชนจากการ
ทองเท่ียวใหเอ้ือตอผลิตภัณฑชุมชน รวมทั้งอุตสาหกรรมและบริการ ตอเน่ือง เพื่อขยายโอกาสในการสรางรายได 
ไปสูเมืองและชุมชนเพ่ิมจากการทองเท่ียวของประเทศ และ การสงเสริมการขยายธุรกิจและการทําตลาดทองเที่ยวของไทย
ในตางประเทศ โดยใชประโยชน จากเทคโนโลยีตาง ๆ ที่สอดรับกับพฤติกรรมการทองเที่ยวรปูแบบใหม  
 ๔.๔ โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โครงสรางพ้ืนฐานเปนสิ่งจําเปนสําหรับประเทศ ไทยในการกาวสูการ
เปนศูนยกลางเศรษฐกิจอาเซียน และเปนจุดเชื่อมตอที่สําคัญของภูมิภาคเอเชีย ใน ยุคของการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เทคโนโลยีอยางรวดเร็วและรุนแรง โครงสรางพื้นฐาน จะครอบคลุมถึงโครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพในดานโครงขาย
คมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึง เทคโนโลยีตลอดจนโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่ออํานวยความสะดวกและลดตนทุน 
ในการเคลื่อนยายสินคา บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคม  
  ๔.๔.๑ เชื่อมโยงโครงขายคมนาคมไรรอยตอ เชื่อมโยงโครงขายคมนาคมระดับภูมิภาค จากเอเชีย
ตะวันออกถึงเอเชียใตอยางไรรอยตอ โดยมีไทยเปนจุดเชื่อมโยงหลักของการคมนาคมใหเปน ระเบียงเศรษฐกิจแหงเอเชีย 
เพื่อเปนศูนยกลางการคมนาคม การขนสง การกระจายสินคา การคา การลงทุน และการทองเที่ยวสอดรับกับการ
พัฒนาการเชื่อมโยงกับกลุมเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคโดยการ พัฒนาโครงขายคมนาคมและโครงสรางพื้นฐานทั้งทางบก 
ทางน้ำ และทางอากาศ เพ่ือรองรับการขนสง และโลจิสติกสตลอดหวงโซอุปทานของภูมิภาค โดยใหความสําคัญกับการ
ขนสงทางน้ำและระบบราง มากขึ้น รวมถึงการพัฒนาและบูรณาการการใชทาอากาศยานหลักในสวนกลางและทาอากาศ
ยานในสวน ภูมิภาคใหสอดคลองกับการเชื่อมโยงโครงขายทั้งในประเทศและตางประเทศมากขึ้น พรอมทั้งการวาง 
โครงขายเสนทางการคมนาคมเชื่อมโยงสูเมืองหลักของภูมิภาคอยางไรรอยตอ เพ่ือรองรับการเพิ่มจํานวนของเมืองและการ
ขยายเมือง และเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานและการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ สมัยใหมและส่ิงอํานวยความสะดวก
ภายในเมืองใหมีความเชื่อมโยงกัน สงเสริมระบบขนสงสมัยใหม และพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีระบบขนสงสาธารณะใหเกิด
ประโยชนทางเศรษฐกิจ รวมท้ังการสงเสริม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมและระบบโลจิ
สติกสใหมีมาตรฐานเดียวกัน และสรางความรวมมือในการอํานวยความสะดวกทางการคาระหวางกันในภูมิภาคใหงายและ
สะดวกมากที่สุด 

๔.๔.๒ สรางและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ใหเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ และกระจายความ
เจริญสูภูมิภาค ยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชน และแกปญหา ความมั่นคงบริเวณชายแดน โดยการพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกใหมีความพรอมทางโครงสราง พื้นฐานที่จะทําใหไทยเปนศูนยกลางท้ังทางบก ทางน้ำ และ
ทางอากาศ รวมทั้งเปนศูนยกลางอุตสาหกรรม และนวัตกรรม พัฒนาเมืองและสงเสริมการทองเท่ียว รวมถึงการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจตะวันตก เพื่อเชื่อมตอกับการพัฒนาภาคตะวันออก และภาคอื่น ๆ ตลอดจนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ทั้ง
ทางดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว โดยคํานึงถึงจุดเดนของแตละพื้นที่และการเสริมซึ่งกัน และกันกับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบาน พรอมทั้งการจัดผังเมือง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การอํานวยความสะดวก
ทางการคาการลงทุน ท้ังในดานขอมูล แรงงาน และกฎระเบียบตาง ๆ รวมท้ังมีมาตรการสนับสนุนใหเกิดการลงทุนใน
อุตสาหกรรมและบริการเปาหมายที่มีการใช เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีมูลคาเพ่ิมสูง โดยตระหนักถึงความยั่งยืน  

๔.๔.๓ เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ สรางศูนยกลางเศรษฐกิจและนวัตกรรมแหงใหม ในสวนภูมิภาค
คูขนานกับการเติบโตของกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยยกระดับจังหวัดสําคัญของไทย สงเสริมการพัฒนาในเชิงพื้นท่ี 
พัฒนาเศรษฐกิจควบคูไปกับการพัฒนาเมือง และสรางเมืองเศรษฐกิจ เฉพาะดานเพ่ือสงเสริมการสรางคลัส 

 



  

 

๓๗ 
 

เตอรของเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ภายใตระบบนิเวศ ที่เอ้ือตอการสรางนวัตกรรมซึ่งมีมหาวิทยาลัยแตละภูมิภาค 
สถาบันการศึกษาทองถิ่น และทุกภาคสวน มีสวนรวมเปนแรงขับเคลื่อน การยกระดับจังหวัดสําคัญเปนเมืองเศรษฐกิจ
ประจําภาค เพ่ือเปนศนูยกลาง เศรษฐกิจในแตละภาคที่เชื่อมตอกับเมืองเศรษฐกิจอ่ืนและเศรษฐกิจ 
ประเทศเพ่ือนบาน และกระจาย ศูนยกลางการพัฒนาเศรษฐกิจไปสูภาคตาง ๆ ของไทย การสรางเมืองเศรษฐกิจเฉพาะ
ดานโดยอาศัย ความไดเปรียบท่ีแตกตางกันของแตละจังหวัด ซึ่งชวยสงเสริมการพัฒนาคลัสเตอรของเกษตรอุตสาหกรรม 
และบรกิาร พรอมทั้งการสงเสรมิและพัฒนาเมืองสรางสรรคเพื่อใหเมืองเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจ ดึงดูดการ
ลงทุนใหม โดยการสงเสริมใหเมืองเปนเจาภาพจัดเทศกาลความคิดสรางสรรค และวัฒนธรรมระดับสากลโดยให
ความสําคัญกับการใชมหาวิทยาลัยในแตละภูมิภาคและสถาบันการศึกษา ทองถิ่น ขับเคลื่อนองคความรูดานนวัตกรรม 
เพ่ือใหเปนศูนยกลางเศรษฐกิจในแตละภาค  

๔.๔.๔ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม สนับสนุนใหเกิดระบบนิเวศ ในการรวมสรางงานวิจัย
และนวัตกรรมจากภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และหนวยงานวิจัยหรือ มหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก เพ่ือสราง 
และถายทอดเทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐานและเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อการใชประโยชนในเชิงพาณิชยไดจริง ตอบสนองความตองการ
ของผูใชทั้งในภาครัฐและเอกชน พรอมท้ังการสรางระเบียงทางดวนดิจิทัล และเสริมสรางความรูและโอกาสในการเขาถึง
โครงขาย บรอดแบนดหลากรูปแบบตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ โดยมีรูปแบบการเชื่อมโยงดานดิจิทัลที่เปน มาตรฐาน
เดียวกันในระดับสากลทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการวางกรอบในการจัดการทรัพยากร คลื่นความถ่ีใหเพียงพอรองรับ
บริการที่มีคุณภาพในราคาที่ประชาชนท่ัวไปเขาถึงไดมีการสนับสนุน ธุรกิจแบบแพลตฟอรม ที่ทําใหเกิดการสรางงาน
บริการในโลกดิจิทัลใหม เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน บริการและบริหารของภาครัฐและเอกชน และสรางความม่ันคงใน
การเชื่อมโยงเครือขายดิจิทัลเชื่อมตอ กับโลก และการสนับสนุนและเรงรัดการนําวิทยาศาสตรขอมูล ปญญาประดิษฐและ
หุนยนต การออกแบบที่คํานึงถึงผูใชเปนศูนยกลาง มาใชในภาคการผลิตและบริการ เพ่ือเพิ่มความสามารถใน การแขงขัน
ในรูปแบบท่ีทุกคนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลหลากหลายแหลงใหเกิด ประโยชนสูงสุดในการเพ่ิมศักยภาพ
คนในสังคมดวยการเขาถึงความรูเครื่องมือบนพ้ืนฐานของ ธรรมาภิบาลขอมูล ซึ่งครอบคลุมความปลอดภัยไซเบอรความมี
จริยธรรม และการไมละเมิดสิทธิ สวนบุคคล รวมทั้งการเสริมสรางความมั่นคงดานพลังงาน โดยการจัดหาและพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน ดานพลังงาน บริหารจัดการพลังงานใหมีประสิทธิภาพและมีการแขงขันอยางเปนธรรม มีราคาที่
เหมาะสม และการสรางโครงสรางพื้นฐานที่รองรับการใชพลังงานในรูปแบบตางๆเพ่ือสนับสนุนภาคการผลิต บริการ และ
การขนสง รวมทั้งสงเสริมการใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในสัดสวนท่ีมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาระบบโครงขาย
ไฟฟาอัจฉริยะสรางและรวบรวมผูเชี่ยวชาญทั้งในและตางประเทศ ทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีทั้งในมหาวิทยาลัย 
และหนวยงานวิจัยผานการสรางแรงจูงใจตาง ๆเพ่ือใหมีความพรอมกับ การประยุกตใชเทคโนโลยีชั้นสูงในอนาคต รวมทั้ง
การสรางผลงานที่ชวยใหผูประกอบการทั้งภาครัฐและ เอกชนสามารถนําไปพัฒนาตอยอดในการสรางความสามารถในการ
แขงขันของประเทศอยางเตม็ที่  

๔.๔.๕ รักษาและเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค ดําเนินกรอบนโยบาย การเงินและการคลังที่
ยืดหยุนที่พรอมรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจจากปจจัยภายในและภายนอก และพัฒนานโยบายใหสอดคลองกับ
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลกและการดําเนินธุรกิจ ในอนาคต เพ่ือใหเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพเหมาะ
สําหรับการดําเนินและลงทุนทางธุรกิจ เชื่อมโยง การคาการลงทุนของไทยกับตางประเทศ เพ่ือพัฒนาไปสูการเปนชาติ
การคาในอนาคต และสนับสนุน การเขาถึงบริการทางการเงินอยางสมดุล โดยการสรางภูมิคุมกันใหเศรษฐกิจไทยทามกลาง
ความผันผวน ของเศรษฐกิจโลก โดยสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจและ 

 



  

 

๓๘ 
 

การเงินชุมชน ขยายความรวมมือทางการคา และการลงทุนเพ่ือเปดตลาดใหมท่ีมีศักยภาพ เพ่ือรวมมือกันในการพัฒนาจาก
การผลิตไปสูตลาดเพื่อ สงเสริมการเปนชาติการคาอยางครบวงจร พรอมทั้งการรักษาความยั่งยืนทางการคลัง เพ่ือ
สนับสนุน การเติบโตของเศรษฐกิจอยางมั่นคงและยั่งยืน ดวยการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณ 
เชิงรุก เชิงยุทธศาสตรและเชิงพ้ืนท่ี การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดภาครัฐ ขยายฐานภาษี และดําเนินการจัดเก็บ
ภาษีรายการใหมใหครอบคลุมบริบททางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว การรักษาเสถียรภาพการเงิน เพ่ือสราง
ภาวะแวดลอมที่เอ้ือตอการลงทุนและการดําเนินธุรกิจ โดยดูแล เสถียรภาพระบบการเงินและเสถียรภาพราคา โดยมีกรอบ
การดําเนินนโยบายการเงินที่โปรงใสและ ยืดหยุน สงเสริมใหกลไกตลาดการเงินทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ภาครัฐและ
เอกชนมีเครื่องมือพรอม ปองกันความเสี่ยง และมีกลไกเชิงสถาบันในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินในภาพรวมได อยาง
ครอบคลุมและการสงเสริมประสิทธิภาพของระบบการเงิน สงเสริมการแขงขันระหวางผูใหบริการ ทางการเงินดานตาง ๆ 
สรางบรรยากาศที่เอ้ือตอการนําเทคโนโลยีมาใชในการใหบริการทางการเงิน พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานกลางทางการเงิน 
ปรับปรุงกฎเกณฑที่เปนอุปสรรคตอการสรางนวัตกรรม ในภาคการเงินและการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน  
 ๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหม สรางและพัฒนาผูประกอบการ ยุคใหม ไมวาจะเปน
ผูประกอบการรายใหญ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มตน วิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจ เพ่ือสังคม รวมทั้งเกษตรกร ใหเปน
ผูประกอบการยุคใหมที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการ ท่ีมีความสามารถในการแขงขันและมีอัตลักษณ
ชัดเจน โดยมีนวัตกรรมใน ๓ ดาน คือ นวัตกรรมในการ สรางโมเดลธุรกิจ นวัตกรรมในเชิงสินคาและบริการ และนวัตกรรม
ในเชิงกระบวนการผลิตและบริการ พรอมทั้งเปนนักการคาที่เขมแข็งที่จะนําไปสูการสนับสนุนการเปนชาติการคา มี
ความสามารถในการเขาถึง ตลาดทั้งในและตางประเทศเปนผูประกอบการที่ “ผลิตเกง ขายเกง” หรือ “ซื้อเปน ขายเปน” 
บริการเปน เลิศสามารถขยายการคาและการลงทุนไปตางประเทศรวมทั้งสงเสรมิใหผูประกอบการมีธรรมาภิบาล  
  ๔.๕.๑ สรางผูประกอบการอัจฉริยะ สรางและพัฒนาผูประกอบการท่ีมีความสามารถ ในการสรางและใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดกระบวนการการผลิตและบริการ การจัดการ และ การตลาด สามารถบริหารจัดการธุรกิจ
และบริการไดอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส โดยการสรางและ พัฒนาทักษะ องคความรูรอบดานที่จําเปนตอการ
ประกอบธุรกิจในยุคใหมที่มีการแขงขันสูง รวมท้ัง ทักษะในการวิเคราะหและใชประโยชนจากขอมูลเพ่ือการวางแผนธุรกิจ
และสามารถบริหารจัดการ ความเสี่ยงทางธุรกิจไดไปพรอมกับการวางรากฐานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบใหกับ
เยาวชน รุนใหมใหมีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบการ พรอมท้ังการสงเสริมผูประกอบการในการสราง นวัตกรรม 
เพ่ือสรางความแตกตางของสินคาและบริการ และนําไปสูการพัฒนาตอยอดดานเทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีสนับสนุนการ
สรางมูลคาเพ่ิมทางธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอนาคต ตลอดจนการผลิตที่เปน มิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึงการสรางทักษะ
พื้นฐานท่ีจําเปนและความถนัดที่แตกตางและหลากหลายของ แรงงาน โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีและธุรกิจ
รูปแบบใหมในอนาคต และการสนับสนุน ผูประกอบการในการสรางและพัฒนาสินคาและบริการใหมีคุณภาพมาตรฐาน
สอดคลองกับ ความตองการของผูบริโภคและสามารถเชื่อมโยงการผลิตกับผูประกอบการรายใหญ โดยสรางระบบและ 
กลไกท่ีทําใหเกิดความเชื่อมโยงของหวงโซมูลคาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิต การขนสงและโลจิ
สติกสเพ่ือลดตนทุนและใหผลผลิตออกสูตลาดอยางสม่ำเสมอ และการสงเสริม การรวมกลุมใหเกิดคลัสเตอรที่เขมแข็ง 
ผูประกอบการสามารถเก้ือหนุนและเชื่อมโยงกันท้ังในแนวตั้ง และแนวนอน เพ่ือเพิ่มอํานาจการตอรองในตลาดที่สูงขึ้น 
และลดตนทุนการผลิตลง โดยการพัฒนา ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในกลุมของตน  

 
 
 



  

 

๓๙ 
 
๔.๕.๒ สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน สงเสริมการเขาถึงบริการทางการเงิน ของผูประกอบการ 

โดยการจัดหาแหลงเงินทุนและสนับสนุนใหมีชองทางทางการเงินท่ีหลากหลายและ นาเชื่อถือ การพัฒนาผลิตภัณฑทาง
การเงินและการบริหารความเสี่ยง เพื่อตอบสนองความตองการ ที่เหมาะสมกับแตละกลุม การ 
ที่ทุกภาคสวนสามารถเขาถึงบริการทางการเงินดวยตนทุนที่เหมาะสม โดยนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาชวยเพ่ิมความ
สะดวกในการเขาถึงแหลงเงินทุน การพัฒนาระบบ ประเมินมูลคาทรัพยสินในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือใชเปนหลักประกันทาง
ธุรกิจในการขอสินเชื่อของ ผูประกอบการ และการมีระบบการประเมินความนาเชื่อถือทางเครดิต และระบบการรูจักลูกคา
ที่สะดวก มากข้ึน โดยใชประโยชนจากขอมูลทั้งดานการเงินและที่มิใชการเงิน เพื่อเปนขอมูลบงชี้สถานะและ ประวัติดาน
เครดิตประกอบการพิจารณาของสถาบันการเงินหรือตลาดทุน  

๔.๕.๓ สรางโอกาสเขาถึงตลาด สนับสนุนและสรางโอกาสใหผูประกอบการสามารถ เขาสูตลาดทั้งในและ
ตางประเทศตามระดับศักยภาพการประกอบการ โดยการสนับสนุนผูประกอบการ ใหมีอัตลักษณและแบรนดท่ีเดนชัด 
รวมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาที่มีคุณภาพและมีความแตกตาง เพ่ือสงเสริมการเขาถึงตลาดตาง ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงใน
ตลาดตางประเทศ รวมทั้งแพลตฟอรมในการ แสดงผลงานของธุรกิจสรางสรรคการใหความสําคัญกับการผลิตโดยใชตลาด
นําที่คํานึงถึงความตองการ ของตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มีมูลคาสูง การสนับสนุนชองทางการตลาดและการชําระเงิน
รูปแบบใหม โดยการสรางตลาดออนไลนแอพพลิเคชันและชองทางใหมรองรับไลฟสไตลของคนในอนาคต การสรางโอกาส
ใหผูประกอบการสามารถเขาถึงตลาดจัดซื้อจัดจางภาครัฐไดมากขึ้น และการพัฒนาศูนยกระจาย สินคาที่มีมาตรฐานในทุก
ภูมิภาคของไทย และพัฒนานวัตกรรมการกระจายสินคาโดยการพัฒนากระบวนการ ใหทันสมัยดวยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและธุรกิจในอนาคต  

๔.๕.๔ สรางโอกาสเขาถึงขอมูล อนาคตของโลกไรพรมแดนคือการแขงขันบนฐานขอมูล จึงตองสราง
โอกาสใหผูประกอบการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารที่จําเปนและเปนขอมูลท่ีทันสมัย เพ่ือการวางแผนธุรกิจ โดยการสราง
โอกาสใหผูประกอบการสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยี และฐานขอมูลขนาดใหญผานระบบออนไลนเพ่ือตอ
ยอดพัฒนาธุรกิจเดิมและสรางธุรกิจใหมการสรางและ พัฒนาศูนยบริการขอมูลผูประกอบการ เพ่ือเปนชองทางหลักในการ
ใหขอมูลและคําปรึกษาแก ผูประกอบการ และเปนแหลงรวมที่ปรึกษาทางธุรกิจ การพัฒนาระบบฐานขอมูลและสรางระบบ 
เชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐใหมีมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงฐานขอมูลความรูวิจัยและ นวัตกรรม โดยเปนขอมูล
ที่มีความทันสมัย บูรณาการ และตอเนื่อง เพื่อประโยชนในการสืบคน ตอยอด ในทุก ๆ ดาน และการกําหนดนโยบายที่
เหมาะสมตอการพัฒนาผูประกอบการ การสนับสนุนการสราง และพัฒนาแพลตฟอรมกลาง ทั้งในดานการผลิต การบริหาร
จัดการ การตลาด ที่ผูประกอบการสามารถ เขาถึงและใชประโยชนรวมกันในการวางแผนธุรกิจในอนาคต เพ่ือลดตนทุน
ของทั้งภาครัฐและเอกชน และการสนับสนุนใหเกิดพ้ืนที่ทํางานรวม สําหรับผูประกอบการ เพื่อลดตนทุนและเปนแหลง
แลกเปลี่ยน นวัตกรรมและเชื่อมตอธุรกิจระหวางกันอีกทางหนึ่ง  

๔.๕.๕ ปรับบทบาทและโอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐ ในการพัฒนาและบูรณาการ กลไกภาครัฐเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการใหสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน โดยเนนประเด็นการเริ่มตนธุรกิจ 
การขออนุญาตตาง ๆ การจดทะเบียนทรัพยสิน กระบวนการขอและ ไดรับสินเชื่อ การคุมครองผูลงทุน การชําระภาษีและ
การคาระหวางประเทศ รวมทั้งการพัฒนาระบบ คุณภาพของชาติทั้งระบบมาตรฐานผลิตภัณฑระบบมาตรวิทยา ระบบ
ทดสอบ และระบบรับรอง คุณภาพ ใหมีประสิทธิภาพ รองรับภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งการสรางและพัฒนา
โครงสราง พ้ืนฐานดานมาตรฐาน เชน ศูนยทดสอบกลางสําหรับสินคาเกษตรและ 

 
 



  

 

๔๐ 
 

อุตสาหกรรม และศูนยตรวจ รับรองคุณภาพมาตรฐานสินคาและบริการในระดับสากล โดยใหภาคเอกชนเขามามีบทบาท
ในการดําเนินการมากขึ้น พรอมทั้งการสรางระบบและศูนยบมเพาะผูประกอบการใหมีความเปนอัจฉริยะ โดยบูรณาการ
การทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันวิชาการ และ พัฒนาศูนยการ 
เรียนรูและใหคําปรึกษาทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการทั้ง ในระดับสวนกลางและชุมชน 
พรอมท้ังการสงเสริมการจัดการพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีชั้นสูงใหมี ประสิทธิภาพและมีความคลองตัวในการ
ปฏิบัติงาน และการสงเสริมและสนับสนุนใหผูประกอบการทําธุรกิจอยางเก้ือหนุนกันระหวางผูประกอบการที่มีขนาดและ
ศักยภาพตางกัน โดยมีระบบจูงใจใหเกิดการ ถายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนารวมกัน ตลอดจนผลักดันการเจรจาจัดทํา
ความตกลงทางการคาและ ความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ  
 

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 

  ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยขับเคลื่อนสําคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู เปาหมายการ
เปนประเทศที่พัฒนาแลวที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปญญาและนวัตกรรมในอีก ๒๐ ปขางหนา ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการ
วางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศอยางเปนระบบ โดยจําเปนตองมุงเนนการพัฒนาและยกระดับคนในทุก
มิติและในทุกชวงวัยใหเปนทรัพยากรมนุษยที่ดีเกง และมีคุณภาพพรอมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปขางหนาไดอยาง
เต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต จะตองมีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดี
ในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถอดออม โอบออมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเปน 
พลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาท่ี ๓ และ
อนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทย ที่มีทักษะสูง เปน
นวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” ดังนั้น เพ่ือให
ทรัพยากรมนุษยในทุกมิติและในทุกชวงวัยสามารถไดรับการพัฒนาและยกระดับ ไดเต็มศักยภาพและเหมาะสม ยุทธศาสตร
ชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย จึงไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรที่เนนทั้งการแกไขปญหาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยในปจจุบัน และการเสริมสรางและยกระดับการพัฒนา ท่ีใหความสําคัญท่ีครอบคลุมทั้งในสวนของ
การพัฒนา ทุนมนุษยและปจจัยและสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของเพ่ือสรางระบบนิเวศที่เอ้ือตอการพัฒนาทรัพยากร มนุษย
อยางครอบคลุม ประกอบดวย การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ควบคูกับการปฏิรูปที่สําคัญ ทั้งในสวนของการ
ปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม เพ่ือใหคนมีความดีอยูใน ‘วิถี’ การดําเนินชีวิตและมีจิตสํานึกรวมในการสรางสังคมที่นา
อยู และมีการปฏิรูปการเรียนรูแบบพลิกโฉม ในทุกระดับตั้งแตระดับ ปฐมวัยจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต โดยการพัฒนา
ระบบการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ ๒๑ มีการออกแบบระบบการเรียนรูใหม การเปลี่ยน
บทบาทครูการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ บริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาผูเรียนให
สามารถกํากับ การเรียนรูท่ีเหมาะสมกับตนเองไดอยางตอเนื่องแมจะออกจากระบบการศึกษาแลว รวมถึงความตระหนัก 
ถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลายตลอดจนพัฒนาและรักษากลุมผูมีความสามารถพิเศษของพหุปญญา แตละประเภท 
และการปฏิรูประบบเสริมสรางความรอบรูและจิตสํานึกทางสุขภาพ เพ่ือใหคนไทย มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได
ดวยตนเอง พรอมกับการสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนา และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ทั้งการ
เสริมสรางครอบครัวที่เขมแข็งอบอุนซึ่งเปน การวางรากฐานการสงตอเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพสูการพัฒนาในชวงอายุ
ถัดไป โดยการสงเสริมการ เกิดที่มีคุณภาพ การสรางครอบครวัที่ 

 



  

 

๔๑ 
 
เหมาะสมกับคนรุนใหม การสงเสริมบทบาทในการมีสวนรวมพัฒนาคน การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการ ขอมูลดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางกระทรวง/หนวยงานท่ี
เก่ียวของ และการเสริมสราง ศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ ในการ 
ใชกิจกรรมนันทนาการและ กีฬาเปนเครื่องมือในการเสริมสรางสุขภาวะของประชาชนอยางครบวงจรและมีคุณภาพ
มาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาทักษะดานกีฬาสูความเปนเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ  
๒. เปาหมาย  
 ๒.๑ คนไทยเปนคนดีคนเกง มีคณุภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑  
 ๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต  
๓. ตัวชี้วัด  
 3.๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเปนอยูที่ดีของคนไทย  

๓.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  
๓.๓ การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย  

๔. ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรพัยากรมนุษย  
๔.๑ การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม มุงเนนใหสถาบันทางสังคมรวมปลูกฝงคานิยม วัฒนธรรมท่ีพึงประสงค

โดยบูรณาการรวมระหวาง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และสื่อ” ในการหลอหลอมคนไทยใหมีคุณธรรม 
จริยธรรม ในลักษณะที่เปน ‘วิถี’ การดําเนินชีวิต  

๔.๑.๑ การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมผานการเลี้ยงดูในครอบครัว โดยสงเสริมให ครอบครัวมีความ
อบอุน ดําเนินชีวิตโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มัธยัสถอดออม ซื่อสัตยและ แนวปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการ
จัดกิจกรรมท่ีชวยเสริมสรางคุณลักษณะดังกลาว รวมทั้ง การพัฒนาพอแมใหเปนแบบอยางท่ีดีในการดําเนินชีวิต  

๔.๑.๒ การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตยวินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการ เรียนการสอนใน
สถานศึกษา โดยใหสถานศึกษาสอดแทรกการปลูกฝงคุณธรรม จรยิธรรม และการมี จิตสาธารณะเขาไปในทุกสาระวิชาและ
ในทุกกิจกรรม รวมทั้งปรับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก สถานศึกษาใหเอ้ือตอการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิต
สาธารณะ รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมและ ประเพณอีันดีงาม  

๔.๑.๓ การสรางความเขมแข็งในสถาบันทางศาสนา เพื่อเผยแผหลักคําสอนที่ดีงาม ใหแกประชาชน โดย
พัฒนา ผูเผยแผศาสนาใหประพฤติปฏิบัติตัวเปนแบบอยางตาม คําสอนที่ถูกตอง ของแตละศาสนา รวมทั้งมีการเผยแผ
หลักธรรมคําสอนทางศาสนาที่สอดคลองกับการดําเนินชีวิต ที่เขาใจงาย และสามารถนําไปปฏิบัตไิดจริง  

๔.๑.๔ การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมโดยใชชุมชนเปนฐาน โดยการพัฒนา ผูนําชุมชนใหเปนตนแบบ
ของการมีคุณธรรมจริยธรรม การสรางความเขมแข็งใหชุมชนในการจัด กิจกรรมสาธารณประโยชนการจัดระเบียบสังคม 
และการนําเยาวชนเขามามีสวนรวมในการทํากิจกรรม รวมถึงการลงโทษผูละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  

๔.๑.๕ การสรางคานิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงคจากภาคธุรกิจ โดยกระตุนให ภาคธุรกิจมีการบริหาร
จัดการอยางมีธรรมาภิบาล พัฒนาสรางความรูสึกรับผิดชอบตอสังคมของคนทุกคน ในบริษัททั้งพนักงานและลูกคา 
ปรับเปลี่ยนทัศนคติการคํานวณผลตอบแทนใหคํานึงถึงตนทุนทางสังคม สงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือตอบแทนสังคม รวมท้ัง
กระตุนใหเกิดการประกอบธุรกิจเพ่ือสังคม  

 
 
 



  

 

๔๒ 
 
๔.๑.๖ การใชสื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมของคน ในสังคม โดยสงเสริมให

สื่อและสื่อสารมวลชนปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่ออยางเครงครัด การจัดเวลา และพ้ืนท่ีออกอากาศใหแกสื่อสรางสรรคใน
ชวงเวลาที่มีผูชมมากที่สุด รวมทั้งการสงเสริมการใช สื่อออนไลนและเครือขายสังคมออนไลนอยางสรางสรรคนําเสนอ
ตัวอยางของการมีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพ่ือปลูกฝงคณุธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  

๔.๑.๗ การสงเสริมใหคนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบตอสวนรวม โดย สรางความตระหนัก
ใหประชาชนรูจักหนาที่ของตนเอง การตรงตอเวลา การยอมรับความหลากหลาย เห็นคุณคาและความสําคัญในการ
ประกอบสัมมาอาชีพหรือมีงานทํา เนนการพ่ึงพาตนเอง และมี ความรับผิดชอบตอสังคมและตอผูอ่ืน และเปนพลเมืองที่ดี
และสงเสริมใหมีวัฒนธรรมการทํางานเพ่ือสวนรวม สนบัสนุน สงเสริม เปาหมายของประเทศและยุทธศาสตรชาติ  
 ๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต มุงเนนการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชวงวัย ตั้งแตชวงการตั้งครรภ
ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุน วัยเรียน วัยผูใหญ วัยแรงงาน และวัยผูสูงอายุ เพ่ือสราง ทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพ มีทักษะ
ความรูเปนคนดีมีวินัย เรียนรูไดดวยตนเองในทุกชวงวัย มีความ รอบรูทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและ
การวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแตละ ชวงวัย และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา รวมถึงการพัฒนาและ
ปรับทัศนคติใหคน ทุกชวงวัยที่เคยกระทําผิดไดกลับมาใชชีวิตในสังคมไดอยางสงบสุขและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา 
ประเทศ  
  ๔.๒.๑ ชวงการตั้งครรภ/ปฐมวัย เนนการเตรียมความพรอมใหแกพอแมกอน การตั้งครรภสงเสริมอนามัย
แมและเด็กตั้งแตเริมตั้งครรภสงเสริมการเกิดอยางมีคุณภาพ สนับสนุน การเลี้ยงลูกดวยนมแม การสงเสริมการให
สารอาหารที่จําเปนตอสมองเด็ก และใหมีการลงทุนเพ่ือ การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการที่สมวัยในทุกดาน  
  ๔.๒.๒ ชวงวัยเรียน/วัยรุน ปลูกฝงความเปนคนดีมีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถ การเรียนรูที่สอดรับ
กับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะดานการคิดวิเคราะหสังเคราะห ความสามารถในการแกปญหาที่ซับซอน มี
ภูมิคุมกันตอปญหาหรืออาชญากรรมตาง ๆ มีความคิด สรางสรรค มีความสามารถในการทํางานรวมกับผู อ่ืน มีความ
ยืดหยุนทางความคิด รวมถึงทักษะ  ดานภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใชเทคโนโลยีและไดรับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ สอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรูเพ่ือการวางแผน ชีวิต
และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมในแตละชวงวัยและนําไปปฏิบัติไดตลอดจนการพัฒนาทักษะ การเรียนรูที่เชื่อมตอกับ
โลกการทํางาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยูรวมและทํางานกับ
ผูอื่นไดภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม  
  ๔.๒.๓ ชวงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอยางตอเนื่อง สอดคลองกับ
ความสามารถเฉพาะบุคคล และความตองการของตลาดแรงงาน มีการทํางานตามหลัก การทํางานที่มีคุณคาเพ่ือสรางผลิต
ภาพเพ่ิมใหกับประเทศ มีวัฒนธรรมการทํางานที่พึงประสงคมีความรู ความเขาใจและมีทักษะทางการเงินเพ่ือใหสามารถ
บริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัว มีการวางแผนทางการเงินและมีการออม การรับผิดชอบของพอแมตอ
ครอบครัว มีการพัฒนาระบบ การเรียนรูและการอํานวยความสะดวกดานความรูเพ่ือพัฒนาความรูแรงงานฝมือ ความ
ชํานาญพิเศษ การเปนผูประกอบการใหม และการพัฒนาตอยอดความรูในการสรางสรรคงานใหม ๆ รวมทั้ง มาตรการ
ขยายอายุการทํางาน  
 

 
 
 



  

 

๔๓ 
 

๔.๒.๔ ชวงวัยผูสูงอายุสงเสริมใหผูสูงอายุเปนพลังในการขับเคลื่อนประเทศ สงเสริม ใหมีการทํางานหลัง
เกษียณ ผานการเสริมทักษะการดํารงชีวิต ทักษะอาชีพในการหารายไดมีงานทํา ที่เหมาะสมกับศักยภาพ มีการสรางเสริม
สุขภาพ ฟนฟูสุขภาพ การปองกันโรคใหแกผูสูงอายุ พรอมกับ จัดสภาพแวดลอมใหเปนมิตรกับผูสูงอายุและหลักประกัน
ทางสังคมที่สอดคลองกับความจําเปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต การมีสวนรวมของผูสูงอายุในสังคม  
 ๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรยีนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุงเนน ผูเรียนใหมีทักษะการ
เรียนรูและมีใจใฝเรยีนรูตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรูใหม การเปลี่ยนบทบาทครูการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู ตลอดชีวิต การสรางความตื่นตัวใหคนไทยตระหนักถึงบทบาท ความ
รับผิดชอบ และการวางตําแหนง ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนยและประชาคมโลก การวางพ้ืนฐานระบบรองรับ
การเรียนรู โดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม และการสรางระบบการศึกษาเพ่ือเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  
  ๔.๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดยออกแบบ
กระบวนการเรียนรูในทุกระดับชั้นอยางเปนระบบ ตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่มุงเนนการใชฐานความรูและระบบ
คิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิความรูทางวิทยาศาสตร และการตั้งคําถาม ความเขาใจและความสามารถในการใช
เทคโนโลยีความรูทางวิศวกรรมศาสตร และการคิดเพื่อหาทางแกปญหา ความรูและทักษะทางศิลปะ และความรูดาน
คณิตศาสตรและระบบคิด ของเหตุผลและการหาความสัมพันธการพัฒนาระบบการ 
เรียนรูเชิงบูรณาการที่เนนการลงมือปฏิบัติ มีการสะทอนความคิด/ทบทวนไตรตรอง การสรางผูเรียนใหสามารถกํากับการ
เรียนรูของตนได การหลอหลอมทักษะการเรียนรูและความคิดสรางสรรคที่ผูเรียนสามารถนําองคความรูไปใชในการสราง 
รายไดหลายชองทาง รวมทั้งการเรียนรูดานวิชาชีพและทักษะชีวิต  

 ๔.๓.๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ใหเปนครูยุคใหม โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เปน “โคช” หรือ 
“ผูอํานวยการการเรียนรู” ทําหนาที่กระตุน สรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธี เรียนรูและวิธีจัดระเบียบการสรางความรู
ออกแบบกิจกรรมและสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน และ มีบทบาทเปนนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือ
ผลสัมฤทธิ์ของผูเรยีน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและ พัฒนาครูตั้งแตการดึงดูด คัดสรร ผูมีความสามารถสูงใหเขามาเปนครู
คุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะครูอยางตอเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เสนทางสายอาชีพ การ
สนับสนุนสื่อการสอน และสรางเครือขายพัฒนาครูใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มี ความ
เชี่ยวชาญดานการสอนมาเปนผูสรางครูรุนใหมอยางเปนระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนา ผูเรียนโดยตรง  

๔.๓.๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท จัดใหมีมาตรฐานขั้นต่ำ
ของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสรางการจัดการการศึกษาเพ่ือสรางความ รับผิดชอบตอผลลัพธและใหเอ้ือตอการเขาถึง
การศึกษาอยางเสมอภาค ทั่วถึง และใชทรัพยากรไดอยาง มีประสิทธิภาพ การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความ
เชี่ยวชาญสูความเปนเลิศ ปฏิรูปการคลัง ดานการศึกษาเพ่ือเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรร
งบประมาณตรง สูผู เรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
การศึกษาโดยแยกออกจากระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพที่เนนผลลัพธที่ตัวผูเรียน รวมทั้ง มีการปฏิรูประบบ
การสอบที่นําไปสูการวัดผลในเชิงทักษะท่ีจําเปนสําหรับศตวรรษท่ี ๒๑ มากกวา การวัดระดับความรูตลอดจนมีการวิจัย
และใชเทคโนโลยีในการสรางและจัดการความรูในการจัดการ เรียนการสอน การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพท่ี
สอดคลองกับบริบทพื้นที่  

 
 
 



  

 

๔๔ 
 
๔.๓.๔ การพัฒนาระบบการเรยีนรูตลอดชีวิต โดยเนนการจัดระบบการศึกษาและ ระบบฝกอบรมบนฐาน

สมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุนผานการพัฒนากลไกตาง ๆ อาทิการพัฒนา การศึกษาออนไลนแบบเปด การพัฒนา
ระบบการเรียนรูเก่ียวกับทักษะการรูดิจิทัล การมีระบบเทียบโอน ประสบการณระบบธนาคารหนวยกิต มาตรการจูงใจให
คนเขาสูการยกระดับทักษะ การให สถานประกอบการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานผานการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพอยาง
ตอเนื่องภายใต กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากนี้ตองพัฒนาระบบการเรียนรูในชุมชนใหเขาถึงความรูไดทุกที่ ทุกเวลา 
ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนพ้ืนที่เรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต รวมถึงการเรียนรูและทบทวน ทักษะพ้ืนฐาน 
ไดแก การอานออก-เขียนได-คิดเลขเปน โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและ ภาคประชาสังคม การพัฒนาทัศนคติและ
แรงบันดาลใจที่อยากเรียนรูการสรางนิสัยใฝเรียนรูและให ผูเรียนไดตระหนักถึงสิ่งที่เกิดข้ึนรอบตัว รวมทั้งนําความรูไป
พัฒนาตอยอดหรือประยุกตใชในการดําเนิน ชีวิตได  

๔.๓.๕ การสรางความตื่นตัวใหคนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และ การวางตําแหนงของ
ประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนยและประชาคมโลก บนพื้นฐานของความ เขาใจลุมลึกในประวัติศาสตรประเพณี
วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพื่อนบาน เพิ่มการรับรูของคนไทยดานพหุวัฒนธรรม การเห็นคุณคาและมี
ความอดกลั้นตอความแตกตางทางความเชื่อ ความคิด วิถีชีวิต ผานความสามารถในการใชภาษาเพื่อนบาน การแลกเปล่ียน
เด็ก เยาวชน และนกัเรียน การฝงตัวและการทํางานระยะสั้นในประเทศเพ่ือนบานในภูมิภาคเอเชียอาคเนย  

๔.๓.๖ การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม โดยเนน การพัฒนาทักษะดิจิทัล 
ทักษะการคัดกรองความรูองคความรูการใชเทคโนโลยีผสมผสานกับคุณคา ของครูไปพรอมกัน การพัฒนาสื่อการเรียนรูท่ีมี
คุณภาพท่ีประชาชนสามารถเขาถึงทรัพยากร และใชประโยชนจากระบบการเรียนรูและพัฒนาตนเองผานเทคโนโลยีการ
เรียนรูสมัยใหมใหเกิด ประโยชนสูงสดุ  

๔.๓.๗ การสรางระบบการศึกษาเพื่อเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติโดยเนน การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเดนเฉพาะสาขา สูระดับนานาชาติในการใหบริการทาง
การศึกษา วิชาการ และการพัฒนาสมรรถนะแรงงาน ควบคูกับ การสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการและการ
แลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ทางการศึกษาเพื่อสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ เปนศูนยฝกอบรม และ
ศูนยทดสอบสมรรถนะ ในระดับภูมิภาค  
 ๔.๔ การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย อาทิภาษา ตรรกะ และคณิตศาสตรดานทัศนะและมิติ
ดนตรีกีฬาและการเคลื่อนไหวของรางกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธรวมถึงผูมีความสามารถอันโดดเดนดานใดดาน
หนึ่งหรือหลายดาน โดยการพัฒนา และรักษากลุมผูมีความสามารถพิเศษของพหุปญญาแตละประเภท การสราง
สภาพแวดลอมและระบบ สนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปญญา การสรางเสริมศักยภาพผูมีความสามารถพิเศษ 
ใหสามารถตอยอดการประกอบอาชีพไดอยางมั่นคง  
  ๔.๔.๑ การพัฒนาและสงเสริมพหุปญญาผานครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดลอม รวมทั้งสื่อ 
ตั้งแตระดับปฐมวัย เพ่ือสรางเด็กและเยาวชนไทยมีการพัฒนาที่สมดุล มีทางเลือกในการใชศักยภาพพหุปญญาในการ
ดํารงชีวิต เกิดอาชีพบนฐานพหุปญญาที่สังคมยอมรับ และเห็นความสําคัญ รวมทั้งมีกลไกคัดกรองและสงเสริมเด็กและ
เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ จัดโรงเรียน ระบบเสริมประสบการณการมีสวนรวมของภาคเอกชน ตลอดจนสราง
มาตรการจูงใจ เพ่ือพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษผลักดันใหประเทศไทยมีบทบาทเดนในประชาคมโลก ทั้งดานกีฬา ภาษา
และวรรณกรรม สุนทรียศลิปตลอดจนการวิจัย  
 

 



  

 

๔๕ 
 
  ๔.๔.๒ การสรางเสนทางอาชีพ สภาพแวดลอมการทํางาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมสําหรับผูมี
ความสามารถพิเศษผานกลไกตาง ๆ โดยจัดใหมีโครงสรางพ้ืนฐาน เครื่องมือ การทํางานท่ีเหมาะสม การสรางระบบ
เชื่อมโยงเครือขายวิจัยกับศูนยความเปนเลิศท่ีมีอยูในปจจุบัน ในรูปแบบการรวมมือ การมีกลไกการทํางานในลักษณะการ
รวมตัวของกลุมคนในหลายสาขาวิชา เพ่ือรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหนาใหสามารถตอยอดงานวิจัยท่ีสามารถ
ตอบโจทยการพัฒนา ประเทศ การสรางความรวมมือและเชื่อมตอกับสถาบันวิจัยอ่ืน ๆ ทั่วโลก เพ่ือสรางความเขมแข็งให
นักวิจัยความสามารถสูงของไทย รวมถึงการเปดพ้ืนที่ในการสรางเสริมศักยภาพผูมีความสามารถ พิเศษใหสามารถตอยอด
การประกอบอาชีพไดอยางม่ันคง  
  ๔.๔.๓ การดึงดูดกลุมผูเชี่ยวชาญตางชาติและคนไทยที่มีความสามารถ ในตางประเทศใหมาสรางและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหกับประเทศ ทั้งในรูปแบบการทํางาน ชั่วคราวและถาวร ตามความเหมาะสมของ
เปาหมายการพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาตาง ๆ รวมถึง ผูมีความสามารถที่มีศักยภาพสูงดานตาง ๆ ลูกหลาน
ชาวตางชาติที่กําเนิดในประเทศไทยท่ีมี ความสามารถพิเศษ และการรบัเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษจากทั่วโลก 
และผูเชี่ยวชาญที่มี ศักยภาพหรือทักษะสูงในสาขาตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ ควบคูกับการรักษา และ
สงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทั้งคนไทยหรือคนตางชาติที่กําเนิดในประเทศไทยไดแสดงศักยภาพ และใชความสามารถใน
การทําประโยชนและสรางชื่อเสียงใหแกประเทศ  
 ๔.๕ การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดีครอบคลุมทั้งดาน กาย ใจ สติปญญา และสังคม มุงเนนการเสริมสราง
การจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ที่นําไปสูการมีศักยภาพในการจัดการ สุขภาวะที่ดไีดดวยตนเอง พรอม 
ทั้งสนับสนนุใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการสรางเสริมใหคนไทย มีสุขภาวะที่ดีและมีทักษะดานสขุภาวะที่เหมาะสม  
  ๔.๕.๑ การสรางความรอบรูดานสุขภาวะ โดยพัฒนาองคความรูและการสื่อสาร ดานสุขภาวะท่ีถูกตอง
และเชื่อถือไดใหแกประชาชน พรอมทั้งเฝาระวังและจัดการกับความรู ดานสุขภาวะที่ไมถูกตอง จนเกิดเปนทักษะทาง
ปญญาและสังคมที่เปนการเพ่ิมศักยภาพในการจัดการ สุขภาวะตนเองของประชาชน อาทิการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของตนเองใหมีความเหมาะสม และการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในการดํารงชีวิต  
  ๔.๕.๒ การปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ โดยผลักดันการสรางเสริม สุขภาวะในทุก
นโยบายที่ใหหนวยงานทุกภาคสวนมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสุขภาพของประชาชน เพื่อลดภัยคุกคามที่เปนอุปสรรค
ตอการพัฒนาสุขภาวะคนไทย  
  ๔.๕.๓ การสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการมีสุขภาวะที่ดีโดยสงเสริมใหมีการ จัดสภาพแวดลอมทาง
กายภาพที่เปนมิตรตอสุขภาพและเอ้ือตอการมีกิจกรรมสําหรับยกระดับสุขภาวะ ของสังคม จัดทํามาตรการทางการเงินการ
คลังที่สนับสนุนสินคาท่ีเปนมิตรตอสุขภาพ สนับสนุน การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ชวยในการเสริมการมีสุขภาวะ 
รวมท้ังกําหนดใหมีการประเมิน ผลกระทบดานสุขภาพ โดยชุมชนและภาคประชาชนกอนการดําเนินโครงการที่อาจกระทบ
ตอระดับ สุขภาวะ  
  ๔.๕.๔ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสรางสุขภาวะท่ีดี โดยนําเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสมัยใหมมาใชในการสรางความเปนเลิศทางดานบริการทางการแพทย และสุขภาพแบบครบวงจรและทันสมัย ท่ี
รวมไปถึงการพัฒนาปญญาประดิษฐในการใหคําปรึกษา วินิจฉัย และพยากรณการเกิดโรคลวงหนา การพัฒนาระบบการ
ดูแลสุขภาพทางไกลใหมีความ หลากหลาย เขาถึงงาย เพื่อเปนการแกไขปญหาบุคลากรทางการแพทยที่มีความเชี่ยวชาญ
ในพ้ืนที่ห่างไกล มีการเชื่อมโยงผลิตภัณฑเขากับอินเทอรเน็ต ทางดานสุขภาพ และจัดใหมีระบบการเก็บขอมูล สุขภาพของ

ประชาชนตลอดชวงชีวิตใหมีประสิทธิภาพ โดยอยูบนพื้นฐานความยั่งยืนทางการคลัง รวมถึง การปฏิรูประบบการเก็บภาษี
และรายจายเพ่ือใหบริการดานสุขภาพ ตลอดจนการปฏิรปูระบบ  



  

 

๔๖ 
 
หลักประกันสุขภาพในการสรางสุขภาวะที่ดีใหกับประชาชนทุกชวงวัยอยางมีประสิทธิภาพ พอเพียง เปนธรรม และยั่งยืน  
  ๔.๕.๕ การสงเสริมใหชุมชนเปนฐานในการสรางสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่ โดยให ชุมชนเปนแหลงบมเพาะ
จิตสํานึกการมีสุขภาพดีของประชาชน ผานการจัดการความรูดานสุขภาพท่ีเปน ประโยชนและสนับสนุนใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูการสรางสุขภาวะที่พึงประสงคระหวางกัน โดยรัฐจะทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกท่ีสําคัญในการ
อํานวยความสะดวกใหชุมชนสามารถ สรางการมีสุขภาวะดีของตนเองไดเพ่ือใหชุมชนเปนพ้ืนท่ีสําคัญในการจัดการสุขภาวะ
ของแตละพื้นที่  
 ๔.๖ การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มุงเนนการสรางความ
อยูดีมีสุขของครอบครัวไทย การสงเสริมบทบาทในการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัวและชุมชนในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยการปลูกฝงและพัฒนาทักษะ นอกหองเรียน และการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย  

๔.๖.๑ การสรางความอยูดมีีสุขของครอบครัวไทย โดยสงเสริมการเกิดอยาง มีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย 
พัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรูการทํางานและการดํารงชีวิตอยางมี คุณภาพของประชากรแตละชวงวัย โดยเร่ิมจากการ
สรางและพัฒนาบุตรที่มีคุณภาพ เพื่อสงเสริม การเกิดที่มีคุณภาพในกลุมประชากรวัยเจริญพันธุทุกกลุมใหมีประชากรที่มี
คุณภาพ รวมถึงการสราง ครอบครัวที่เหมาะสมกับโลกในศตวรรษที่ ๒๑ โดยสงเสรมิ 
ความรูในการวางแผนชีวิตที่เหมาะสม กับคานิยมของคนรุนใหม และการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมบนฐานความรูทางวิชาการ
ตั้งแตชวงตั้งครรภ และถึงชวงอายุตาง ๆ โดยใหทุกภาคสวนในสังคมเขามามีสวนรวม พรอมท้ังการพัฒนาสภาพแวดลอม ที่
เอ้ือตอการสรางครอบครัวอบอุนเขมแข็ง โดยเนนการสงเสริมการเก้ือกูลกันของคนทุกวัยในครอบครัว ในการดูแลสมาชิกใน
ครอบครัว การสงเสริมนโยบายการสรางความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน การสงเสริมสนับสนุนภาคเอกชน สถาน
ประกอบการจัดบริการที่สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ สนับสนุนครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรและการดูแล
ผูสูงอายุ การสนับสนุนบทบาทของชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเขามาเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว 
รวมท้ังปรับปรุง กฎหมาย กําหนดบทบาท และจัดสรรทรัพยากรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเสริมพลังครอบครัว 
ควบคูกับการปฏิรูปสื่อใหมีบทบาทในเชิงสรางสรรคในการใหความรูตอการพัฒนาและเสรมิสรางความ เขมแข็งครอบครัว  

๔.๖.๒ การสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาครฐั ภาคเอกชน องคกรปกครอง สวนทองถ่ิน ครอบครัว
และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเขามามีสวนรวมในการสรางบรรทัดฐาน ที่ดใีนสังคม การสรางกระบวนการเรียนรู
และพัฒนาทักษะของประชากรใหสอดคลองกับ ความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตสรางความตระหนักถึงความสําคัญ
ของการพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมในการแกปญหาและพัฒนาสังคม รวมทั้งสนับสนุนดานวิชาการและสรางนวัตกรรม
ที่สนับสนุน การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  

๔.๖.๓ การปลูกฝงและพัฒนาทักษะนอกหองเรียน โดยเนนใหพอแมมีวัฒนธรรม ที่ปลูกฝงใหลูกเพ่ิมพูน
ทักษะการเรียนรูชีวิต ดนตรีกีฬา ศิลปะ รวมท้ังสงเสริมใหทุกภาคสวน เปดพ้ืนท่ี แหงการเรยีนรูและจัดกระบวนการเรียนรู
ที่หลากหลายและเหมาะสม เอื้อแกครอบครัวทุกลักษณะ รวมถึงจัดใหมีพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมสาธารณะใหเปนศูนยรวม
แหงการถายทอดและแลกเปลี่ยน ประสบการณการเรียนรูรวมกัน เพ่ือสงเสริมการใชเวลาอยางสรางสรรคและมีคุณภาพ 
ตลอดจน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีคุณภาพและสามารถเขาถึงไดงาย  

๔.๖.๔ การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ที่มีความ เชื่อมโยงและบูรณาการ
ขอมูลดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางกระทรวง หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยการเชื่อมโยงขอมูลรายบุคคล 

 
 



  

 

๔๗ 
 

ที่เก่ียวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพ ในตลอดชวงชีวิต เพื่อเสริมและสรางศักยภาพของการ
ดําเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามพันธกิจ ของแตละกระทรวงใหมีความเขมแข็ง และตอบโจทยประเทศ เปน
ฐานขอมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดออน จุดแข็ง 
และศักยภาพบุคคล ของประเทศ นําไปสูการตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติเพื่อพัฒนาคนไทยอยางมีทิศทาง และ
สอดคลองกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต รวมถึงขอมูลที่สนับสนุนการผลิตกําลังแรงงานที่มี ทักษะตรงตอความ
ตองการของตลาดงานในอนาคต และใชประกอบการตัดสินใจในการศึกษา ตอ ธนาคารคลังสมองเพื่อรวบรวมผูสูงอายุที่มี
ความรูประสบการณและทักษะ เพ่ือถายทอดความรู ประสบการณและทักษะ ใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติ  
 ๔.๗ การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดยมุงสงเสริมการใช
กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเปนเครื่องมือในการเสริมสรางสุขภาวะของประชาชน อยางครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน 
การสรางนิสัยรักกีฬาและมีน้ำใจเปนนักกีฬา และการใชกีฬา และนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สรางความสามัคคีของคน
ในชาติหลอหลอมการเปนพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาทักษะดานกีฬาสูความเปนเลิศและกีฬาเพ่ือการ
อาชีพในระดับ นานาชาติในการสรางชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมกีฬา  

๔.๗.๑ การสงเสริมการออกกําลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานใหกลายเปนวิถีชีวิต โดยสงเสริมใหเด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุมพิเศษ และผูดอยโอกาส มีความรูความเขาใจ ที่ถูกตองเก่ียวกับการออกกําลังกาย การปฐม
พยาบาลเบื้องตน และการเลนกีฬาบางชนิดที่มี ความจําเปนตอทักษะในการดํารงชีวิต รวมทั้งการมีอิสระในการประกอบ
กิจกรรมนันทนาการตามความ ถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล และปฏิบัติอยางตอเนื่องจนกลายเปนวิถีชีวิต เพ่ือพัฒนา
จิตใจ สรางความสัมพันธอันดีหลอหลอมจิตวิญญาณและการเปนพลเมืองดี  

๔.๗.๒ การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ โดยเนนการ
จัดกิจกรรมกีฬา สรางโอกาสและสนับสนุนการมีสวนรวมในกิจกรรมกีฬาอยางตอเนื่อง การปลูกฝงใหมีคณุธรรมของความ
เปนนักกีฬา มีระเบียบ วินัย รูแพรูชนะ รูอภัย และรูจักการขอโทษ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและโครงสรางพ้ืนฐาน ดาน
อุปกรณสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกทางกีฬาและนันทนาการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคลองกับความ ตองการ
และเหมาะสมกับประชาชนทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัย  

๔.๗.๓ การสงเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสูระดับอาชีพ โดยมุงการสรางและพัฒนา นักกีฬาของชาติการเฟน
หานักกีฬาที่มีความสามารถ สรางพ้ืนที่และโอกาสในการแขงขันแสดงศักยภาพ ดานกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร
การกีฬา การสงเสริมการจัดกีฬาระดับนานาชาติ และสรางแรงบันดาลใจในการตอยอดความสําเร็จจากความเปนเลิศสูการ
ประกอบอาชีพและมีเสนทาง อาชีพที่มั่นคง ควบคูกับสงเสริมสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมดานการกีฬา นันทนาการ 
และวิทยาศาสตรการกีฬา การจัดการความรูและพัฒนาระบบฐานขอมูล เพ่ือนํามาใชสงเสริมและ สนับสนุนกีฬาเพ่ือความ
เปนเลิศ กีฬาเพื่อการอาชีพ และนันทนาการเชิงพาณิชย  

๔.๗.๔ การพัฒนาบุคลากรดานการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของ อุตสาหกรรมกีฬา โดย
มุงสรางและพัฒนาบุคลากรดานการกีฬาและนันทนาการทั้งครูหรือผูสอนกีฬา ผูตัดสินกีฬา นักวิทยาศาสตรการกีฬา 
ผูบริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา ตลอดจนผูที่เก่ียวของตาง ๆ อยางเปนระบบและมีมาตรฐาน สามารถถายทอดความรูให
เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคล กลุมพิเศษ และผูดอยโอกาสไดอยางถูกตอง และสามารถตอยอดศักยภาพในการ
พัฒนาเปนบุคลากร ทางการกีฬาและนนัทนาการที่มีมาตรฐานของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนและเสริมศกัยภาพรองรับ การ
เติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาและนันทนาการและการพัฒนา 

 
 



  

 

๔๘ 
 

ใหเปนศูนยกลางการลงทุน และฐานการผลิตดานอุตสาหกรรมกีฬาของภูมิภาคเอเชียควบคูกับการพัฒนาการทองเที่ยวเชิง
กีฬา และนันทนาการ การสนับสนุนและสงเสริมการผลิตบุคลากร และการพัฒนานวัตกรรมท่ีสนับสนุน อุตสาหกรรมกีฬา
และนันทนาการ ตลอดจนมีมาตรการสงเสรมิและสนับสนุนผูประกอบการกีฬา และนันทนาการ และธุรกิจที่เก่ียวของ 
 

ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 

๑. บทนํา 
 ปญหาความเหลื่อมล้ำจะเปนหนึ่งความทาทายที่สําคัญในการพัฒนาและยกระดับประเทศ ใหสามารถ

เติบโตไดอยางยั่งยืน และบรรลุเปาหมายของการเปนประเทศที่มีรายไดสูงในอีก ๒๐ ป ขางหนา ทั้งนี้ ถึงแมวาหลาย
ทศวรรษที่ผานมา ประเทศไทยประสบความสําเร็จในการพัฒนาประเทศ ใหกาวออกจากภาวะความยากจน แตการ
แกปญหาความเหลื่อมล้ำและการสรางความเปนธรรมนับวา ยังประสบปญหาทาทายในหลายมิติโดยการกระจายทรัพยากร
และความมั่งค่ังในสังคมยังคงมี การกระจุกตัวอยูมาก การกระจายโอกาสของการพัฒนายังไมทั่วถึง รวมทั้งโอกาสการถือ
ครองท่ีดินและ การเขาถึงขอมูลขาวสาร องคความรูแหลงทุน บริการทางสังคมและกระบวนการยุติธรรมที่มีคุณภาพ ยังมี
ความเหล่ือมล้ำระหวางกลุมประชากร โดยเฉพาะในภาคการเกษตรและชนบท ซึ่งอาจกอใหเกิด ปญหาดานอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวของ ทั้งในสวนของภาวะหนี้สิน การอพยพแรงงานเขาสูภาคอุตสาหกรรม และบริการ โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อมีการ
กระจุกตัวในเมืองใหญไมก่ีเมือง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง โครงสรางของครอบครัว และสงผลกระทบตอเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ในระยะยาวและอาจมีความรุนแรงมากขึ้นในสภาวะของการเขาสูสังคมสูงวัยอยาง
สมบูรณในอนาคตอันใกล ดังนั้น ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมจึงไดกําหนดประเด็น 
ยุทธศาสตรที่เนนการตอบโจทยการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ 
เพ่ือใหการเติบโตของประเทศเปนการเติบโตท่ียั่งยืนโดยทุกคนไดรับประโยชนอยางท่ัวถึง และเปนธรรม การกําหนดใหภาค
การเกษตรและครัวเรือนเปนกลุมเปาหมายของการปรับโครงสราง และพฤติกรรม และการกระจายศูนยกลางความเจริญ
เพ่ือใหเกิดการสรางงานในพื้นที่ เพื่อพลิกฟน โครงสรางทางสังคมควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และชวยลดความเสี่ยง
ตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังเนน
การดึงเอา พลังทางสังคมที่ประกอบดวยภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนทองถิ่น มารวม ขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศในรูปแบบประชารัฐ ซึ่งจะชวยใหเกิดการแกปญหาความเหลื่อมล้ำที่ยั่งยืน รวมทั้งการเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของ ประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม 
และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนาน
ที่สุด 
๒. เปาหมาย  
 ๒.๑ สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิต ิ 
 ๒.๒ กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสใหทุกภาคสวนเขามา เปนกําลังของการ
พัฒนาประเทศในทุกระดับ  

๒.๓ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ ตนเองเพื่อสรางสังคม
คุณภาพ 
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๓. ตัวชี้วัด  
 ๓.๑ ความแตกตางของรายไดและการเขาถึงบริการภาครัฐระหวางกลุมประชากร  

๓.๒ ความกาวหนาของการพัฒนาคน  
๓.๓ ความกาวหนาในการพัฒนาจังหวัดในการเปนศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ๓.๔ 

คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ  
 
๔. ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
 ๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ำ สรางความเปนธรรมในทุกมิติ  
  ๔.๑.๑ ปรับโครงสรางเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาการเกษตรใหเหมาะสมกับศักยภาพ ของเกษตรกร ฐาน
ทรัพยากรและบริบทของพ้ืนท่ีและชุมชนทองถิ่น โดยเนนระบบการจัดการตนเอง ของเกษตรกร และการมีกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก เพ่ือใหเกษตรกรเขาถึงฐานทรัพยากร การวิจัย ความรูทั้งทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการผลิตและยกระดับเปนผูประกอบการตลอด หวงโซคุณคา และเพ่ิมชองทางการตลาดและเชื่อมโยงการคาดวย
เครือขายพันธมิตรและวิสาหกิจ เพ่ือสังคม กําหนดนโยบายและกติกาเพ่ือเพิ่มโอกาสของเกษตรกร พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมบนฐาน ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น รวมถึงสงเสริมการผลิตแปรรูปสินคาใหมีเอกลักษณ และ
การจัดการในภาคบริการที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรของชุมชน เพ่ือยกระดับเกษตรกรสูการเปน ผูประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการเกษตร  
  ๔.๑.๒ ปฏิรูประบบภาษีและการคุมครองผูบริโภค โดยกําหนดมาตรการเพ่ือสราง ความเสมอภาคที่สําคัญ 
การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพ่ิมความเสมอภาคในการจัดเก็บภาษีและพัฒนา ระบบขอมูลการทําธุรกรรมทางการเงินของ
ประชาชนและภาคธุรกิจ กําหนดเปาหมายการจัดเก็บภาษี และคาธรรมเนียมเพ่ือนําไปใชในการจัดบริการที่ชัดเจน 
ตลอดจนการคุมครองผูบริโภค โดยเนน การแกไขกฎหมายที่ไมเปนธรรม ปรับปรุงระบบและกลไกในการคุมครองผูบริโภค 
สนับสนุนองคกร ของผูบริโภคใหมีความเขมแข็ง ปองกันการละเมิดสิทธิผูบริโภคและอํานวยความยุติธรรมแกผูบริโภค 
สนับสนุนการบริโภคอยางยั่งยืน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทในการคุมครอง ผูบริโภคไดอยางเปน
รูปธรรม  
  ๔.๑.๓ กระจายการถือครองที่ดินและการเขาถึงทรัพยากร โดยแกไขปญหา ความขัดแยงระหวางเขตพื้นท่ี
ปาทับซอนพ้ืนท่ีทํากินของประชาชน รับรองสิทธิชุมชนในการเขาใช ประโยชนที่ดิน กําหนดมาตรการเพื่อใหเกิดการใช
ประโยชนที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์อยางเปนธรรม และกระจายการถือครองท่ีดินในขนาดที่เหมาะสมตอการประกอบอาชีพเพ่ือให
เกิดความเปนธรรม ในการถือครองที่ดิน ปรับระบบเอกสารสิทธิ์การถือครองที่ดินประเภทตางๆใหผูมีรายไดนอยและผูท่ีไม
มีที่ดินเปนกรรมสิทธ์ิใชเปนหลักฐานประกอบการขอพิจารณาสินเชื่อกับสถาบันการเงนิไดรวมถึงการปรับปรุง กฎระเบียบท่ี
เก่ียวของในการใชประโยชนที่ดินสาธารณะเพ่ือการประกอบอาชีพสําหรับประชาชน เพื่อใหผูมีรายไดนอยเขาถึงการใช
ประโยชนที่ดินไดอยางเปนธรรมและมีที่อยูอาศัยที่มั่นคง  
  ๔.๑.๔ เพิ่มผลิตภาพและคุมครองแรงงานไทย ใหเปนแรงงานฝมือที่มคีณุภาพ และความริเริ่มสรางสรรคมี
ความปลอดภัยในการทํางาน โดยสงเสริมการปรับทัศนคติของนายจาง ใหมองลูกจางวาสามารถเพ่ิมมูลคาและคุณคาใหกับ
ธุรกิจไดสถานประกอบการจัดโครงสรางคาจาง ตามความสามารถและประสบการณสงเสริมกลไกและระบบการออมและ
แหลงเงินทุนเพ่ือผู ใชแรงงาน ในสถานประกอบการ รวมถึงการยกระดับกลไกการดูแลแรงงานไทยให เปนไปตาม
มาตรฐานสากล ตลอดจนการพัฒนาดานคุณภาพแรงงาน ทั้งในดานทักษะฝมือแรงงานและความสามารถดานเทคโนโลยี 
ภาษาและการจัดการ เพ่ือสงเสรมิใหแรงงานพัฒนาตนเองไปเปนผูประกอบการได  



  

 

๕๐ 
 

๔.๑.๕ สรางหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกชวงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุม 
เพ่ือรองรบัการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในบริบทของสังคมสูงวัย รวมทั้ง สรางสภาพแวดลอมทางกายภาพและทางสังคมท่ี
เอ้ือตอการดํารงชีวิตและการมีสวนรวมเปนพลัง ในสังคมสําหรับคนทุกกลุม โดยเฉพาะผูพิการและผูสงูวัย โดยการเชื่อมโยง
ระบบขอมูลสวัสดิการ รายบุคคล และการพัฒนาระบบการใหบริการสวัสดิการที่เปนความรวมมือระหวางรัฐบาล องคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น องคกรชุมชน ธุรกิจ หรือองคกรประชาสังคม เพ่ือใหสามารถพัฒนาระบบ สวัสดิการถวนหนาไดอยาง
มีประสิทธิภาพและควบคุมคาใชจายไมใหเปนภาระทางการคลังมากเกินไป สงเสริมและสรางแรงจูงใจในการออมและการ
ลงทุนระยะยาวเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการพ่ึงตนเอง ทางเศรษฐกิจของประชาชนทุกกลุมดวยมาตรการทางภาษีและอื่น ๆ 
ตลอดจนสงเสริมใหแรงงาน ทั้งในระบบและนอกระบบเขาสูระบบประกันสังคมอยางทั่วถึง  

๔.๑.๖ ลงทุนทางสังคมแบบมุงเปาเพื่อชวยเหลือกลุมคนยากจนและกลุม ผูดอยโอกาสโดยตรง โดยการ
จัดใหมีมาตรการพิเศษเพ่ือใหสามารถระบุตัวกลุมเปาหมายที่ตองการ ความชวยเหลือเปนพิเศษ และใหความคุมครองทาง
สังคมและสวัสดิการอยางเฉพาะเจาะจง กลุมเปาหมายผูมีรายไดนอย ยากจน และผู ท่ีถูกเลือกปฏิบัติซ้ำซอน โดยมี
เปาหมายการตัดขาดวงจร ความยากจนไมใหสงตอจากรุนพอแมไปสูรุนลูกหลาน และชวยเหลือกลุมคนที่เดือดรอนท่ีสุด  

๔.๑.๗ สรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสําหรับผูมีรายได
นอยและกลุมผูดอยโอกาส โดยในดานบริการสาธารณสุข เนนการกระจาย ทรัพยากรและเพิ่มบุคลากรทางการแพทยการ
พยาบาล ใหกระจายไปยังพ้ืนที่อําเภอ ตําบล เพ่ือให สามารถดูแลประชาชนไดอยางทั่วถึง การพัฒนาระบบหลักประกัน
สุขภาพใหครอบคลุมผูมีรายไดนอย ใหไดรับบริการที่ไมมีความเหลื่อมล้ำในดานคุณภาพ รวมทั้งระบบคุมครองการ
รักษาพยาบาล ตอการเจ็บปวยที่สรางภาระทางการเงินโดยไมคาดคิดหรือเกินขีดความสามารถของผูมีรายไดนอย สนับสนุน
สงเสริมใหสังคมเขามามีสวนรวมในการสรางเสริมสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาสถานพยาบาล ใหมีคุณภาพและมีสัดสวน
แพทยตอประชากรตามมาตรฐานสากลในทุกพื้นที่ และสงเสริม การใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการใหบริการสาธารณสุข ดาน
การศึกษาเนนการสรางโอกาสในการเขาถึง การศึกษาท่ีมีคุณภาพที่เปนมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพื้นที่หางไกล
ทุรกันดารและยากจน และกลุมเปาหมายที่ตองการการดูแลเปนพิเศษ การจัดใหมีมาตรการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษา การสนับสนุนกลไกความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ เพ่ือพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด การใช เทคโนโลยีเพ่ือ
สงเสริมการเรียนรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร ความรูและนวัตกรรมของคนทุกกลุม รวมถึงระบบการติดตามสนับสนุน
และประเมินผลเพ่ือสรางหลักประกันสิทธิการไดรับการศึกษา ที่มีคุณภาพของประชาชน ๔.๑.๘ สรางความเปนธรรมในการ
เขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางทั่วถึง เนนการสรางหลักประกันในการเขาถึงความยุติธรรมอยางเทาเทียมกัน การพัฒนา
กลไกชวยเหลือ ผูมีรายไดนอยในการตอสูคดีที่มีคุณภาพมาตรฐานและเพียงพอ การใหหลักประกันสิทธิของผูเสียหาย และ
ผูถูกกลาวหาในการไดรับความชวยเหลือจากรัฐอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน การกําหนด กรอบเวลาและขั้นตอนใน
กระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด เปนธรรมและเสมอภาค และการมีมาตรการที่
ละเอียดออนสําหรับคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ และการจัดการคดีเก่ียวกับกลุมที่มีความเปราะบาง ตลอดจนการพัฒนาวิธี
พิจารณาความแพง และคดีปกครองเพ่ือเพ่ิมโอกาสของประชาชนในการเขาถึงความยุติธรรม ปรับปรุงระบบโทษปรับ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพและความโปรงใส และระบบการชวยเหลือผูพนโทษในการกลับสูสังคม  

 
 

 
 
 



  

 

๕๑ 
 

 ๔.๒ การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  
๔.๒.๑ พัฒนาศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค โดยคํานึงถึงสัดสวน

จํานวนประชากรของจังหวัดบริวาร เพื่อใหสามารถดูแลการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชากรไดอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
กระจายโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีคมนาคม และการสื่อสาร จัดทําผังเมืองและผังภาคเพ่ือการจัดโครงสรางพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค แหลงงาน แหลงน้ำ และการใชที่ดิน ใหสามารถพึ่งตนเองไดภายในกลุมจังหวัด รวมทั้งสงเสริมใหจังหวัด
หลักมีความสามารถ ในดานการบริหารจัดการและจัดการตนเองไดอยางเปนอิสระมากข้ึน เพื่อใหสามารถสรางความ
แตกตาง บนฐานศักยภาพของทรัพยากรและความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดและสงเสริมการพัฒนา จังหวัดรอง
ควบคูไปกับการพัฒนาจังหวัดหลัก  

๔.๒.๒ กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแตละกลุมจังหวัดในมิติตาง ๆ โดยการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการกําหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของตนเอง และบูรณาการแผน ใหมีความเชื่อมโยงสอดคลองกันในทุก
ระดับเปนแผนเดียวกัน ตั้งแตระดับหมูบาน ทองถ่ิน อําเภอ จังหวัด จนถึงกลุมจังหวัด เนนการกระจายแหลงอุตสาหกรรม
ในทองถ่ินเพ่ือสงเสริมการสรางงาน ในพื้นท่ี และการพัฒนาภาคบริการที่คนในพื้นท่ี สามารถเปนผูประกอบการ และ
สามารถกระจายรายได ใหเกิดความเปนธรรม ใหความสําคัญกับการสราง “คุณคา” และ “มูลคา” ทางเศรษฐกิจ จาก
ศักยภาพ ของฐานทรัพยากรของแตละพื้นที่ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคม การสรางการมีสวน
รวมของคนในพ้ืนท่ีและผูประกอบการในการสืบคน นํามาปรับใชและยกระดับ การใชทรัพยากรนั้นอยางยั่งยืน  

๔.๒.๓ จัดระบบเมืองที่เอ้ือตอการสรางชีวิตและสังคมท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย ใหสามารถตอบสนองตอ
สังคมสูงวัยและแนวโนมของการขยายตัวของเมืองในอนาคต โดยพัฒนา ระบบผังเมืองของประเทศและผังเมืองระดับพ้ืนท่ี 
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการเมือง และการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหเปนเมืองอัจฉริยะ ปลอดภัย สะดวก
สําหรับคนทุกกลุมอยางทั่วถึง และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สงเสริมการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของเมืองดวยการมีสวน
รวมและ การลงทุนของภาคเอกชน ชุมชนและภาคประชาสังคม รวมทั้งสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปน
ผูรับผิดชอบหลักในการดูแลคุณภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของคนในเมือง ตลอดจนลดความ เหลื่อมล้ำระหวางกลุม
ประชากรที่อาศัยในเขตเมอืง  

๔.๒.๔ ปรับโครงสรางและแกไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน เพ่ือวาง ระบบและกลไกการ
บริหารงานในระดับภาค กลุมจังหวัด เพ่ือรับผิดชอบการบริหารงานในระดับภาค กลุมจังหวัด ที่เชื่อมโยงกัน และสนับสนุน
การขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับกลุมจังหวัดและระดับภาค ปรับโครงสรางและปรับปรุงกฎหมายเพ่ือจัดความสัมพันธ
ระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และ สวนทองถิ่นใหเอ้ือตอประชาชนในการตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนา
พื้นที่และการกํากับติดตาม เพื่อสรางธรรมาภิบาลในการทํางานของภาครัฐ ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือพัฒนาระบบ 
การปกครองทองถิ่น และการเปดพ้ืนที่และโอกาสการมีสวนรวมอยางกวางขวางของภาคสวนตาง ๆ ไดแก ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน และภาควิชาการในการกําหนดยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจังหวัด  

๔.๒.๕ สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานขอมูลความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลมิติตาง ๆ ของพ้ืนท่ีใหมีความถูกตองแมนยํา การเปดเผยขอมูลสําคัญ ที่จะเอื้อใหประชาชนและภาคสวนตาง ๆ 
เขามามีสวนรวมในการวางแผน การตัดสินใจและการติดตาม การดําเนินงานของรัฐ พัฒนากลไกเพ่ือสนับสนุนการสราง
องคความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สอดคลองกับความตองการของพ้ืนท่ี รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการ
สงเสริมภูมิปญญา ทองถ่ิน การขยายเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหชุมชนสามารถ 

 
 



  

 

๕๒ 
 

เขาถึงขอมูลขาวสาร ความรูตาง ๆ และนําไปใชเพื่อพัฒนาพื้นที่ตลอดจนการเพ่ิมบทบาทของสถาบันการศึกษาและภูมิ
ปญญาทองถิ่น เพื่อรวมพัฒนาพื้นที่และชุมชนทองถิ่น  

๔.๒.๖ การพัฒนากําลังแรงงานในพื้นที่ โดยการวางแผนกําลังคนท่ีสอดคลองกับ แผนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของกลุมจังหวัด และการพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคลองกับบริบท ของเมืองทั้งในปจจุบันและอนาคต 
เนนการสงเสริมการยกระดับทักษะของผูประกอบการ และกลุมวิสาหกิจในพ้ืนท่ีทั้งในดานภาษา การบริหารธุรกิจ การ
จัดการหวงโซคุณคาและตลาด การเขาถึงขอมูลขาวสาร เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพ
ในการ เชื่อมโยงความตองการของกําลังแรงงานในพ้ืนท่ีกับระบบการผลิตกําลังคนในสายอาชีพ  

๔.๓ การเสริมสรางพลังทางสังคม  
๔.๓.๑ สรางสังคมเขมแข็งที่แบงปน ไมทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุน การรวมตัวและดึงพลัง

ของภาคสวนตาง ๆ โดยเฉพาะการเชื่อมพลังของคนสามวัย คือเยาวชนคนรุนใหม คนวัยทํางาน และผูสูงอายุใหมาเปน
กําลังของการพัฒนาเพ่ือสวนรวม โดยการสรางเวทีกลางเปนพื้นที่ สาธารณะ เพื่อปรึกษาหารือปญหาสาธารณะของพ้ืนที่ 
ตั้งแตระดับชุมชน ทองถิ่น อําเภอจนถึงระดับ จังหวัด การสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสรางกลไกการทํางาน
รวมกันของภาคสวนตาง ๆ การสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชนในจังหวัดตาง ๆ เพ่ือฝกทักษะใหเปนผูนํารุนใหมใน
อนาคต ตลอดจนสนับสนุนระบบวิสาหกิจเพื่อสังคม การดําเนินงานของภาคประชาสังคม การสรางเครือขาย ในพ้ืนท่ี 
รวมถึงการสรางชุมชนเสมือนบนเครือขายสื่อ ใหเปนเครือขายเรียนรูรวมกันทางสังคมที่รวมทําสงที่สรางสรรคและการยก
ยองใหคุณคากับการทาํประโยชนรวมกันเพื่อสวนรวม  

๔.๓.๒ การรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ โดยเตรียมความพรอมในทุกมิติทั้งมิติ เศรษฐกิจ สังคม 
สุขภาพ และสภาพแวดลอม โดยเฉพาะการออมและการลงทุนระยะยาวของคนตั้งแต กอนเกษียณอายุ พัฒนาระบบและ
กลไกเพื่อสนับสนุนการปรับตัวของประชากรใหสามารถปรับเปลี่ยน อาชีพใหเหมาะสมตามแตละชวงอายุ เพื่อยืดชวงเวลา
และเพ่ิมโอกาสในการทํางานในยามสูงอายุ และสรางหลักประกันทางรายไดใหแกตนเองไดนานข้ึน สรางแรงจูงใจให
ภาคเอกชนหรือสถาน ประกอบการในการเตรียมความพรอมของแรงงานกอนวัยเกษียณ การจางงานผูสูงอายุใหเหมาะสม
กับ วัยวุฒิประสบการณและสมรรถนะ ตลอดจนสงเสริมการสรางสรรคเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับการสงเสริมและ
ฟนฟูศักยภาพผูสูงอายุสงเสริมใหผูสูงอายุมีกิจกรรมทําตอเนื่องทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ รวมทั้งคงไวซึ่ง
บทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม โดยสงเสริมและ สรางแรงจูงใจใหทุกภาคสวนมีการจางงานผูสูงอายุใหเหมาะสม
กับวัยวุฒิประสบการณและสมรรถนะ สงเสริมการถายทอดภูมิปญญาและประสบการณและรวมสรางสังคมท่ีไมทอดทิ้งกัน 
เพ่ือเพิ่มคุณคา ของผูสูงอายุ  

๔.๓.๓ สนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชา สังคมและภาค
ประชาชน เพ่ือสนับสนุนการทํางานของภาคสวนตาง ๆ สนับสนุนการจัดตั้งองคกร ภาคประชาสังคมและองคกรชุมชนใน
รูปแบบนิติบุคคลเพื่อดําเนินกิจกรรมสรางสรรคประโยชน สาธารณะตาง ๆ รวมทั้งการปรับปรุงระเบียบการใชงบประมาณ
และจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ เพ่ือเอ้ือใหสามารถสนับสนุนความริเร่ิมที่สรางสรรคของภาคสวนตาง ๆ  

๔.๓.๔ สงเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสรางสรรคสังคม โดยปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและบทบาทเพศ เสรมิสรางความรูความเขาใจและการยอมรับของสังคม ตอเรื่องเพศสภาพและความเสมอภาคทาง
เพศ สงเสรมิใหทุกเพศมีสวนรวมรับผิดชอบครอบครัวและ รวมกันพัฒนาสังคม สงเสริมความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 
พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคม ในสถานประกอบการเพ่ือใหทั้งชายและหญิงสามารถดูแลครอบครัวไดอยางสมดุลกับการ
ทํางาน สงเสริม การสรางประชากรรุนใหมบนรากฐานของครอบครัวที่มี 

 



  

 

๕๓ 
 

คุณภาพ เพ่ิมโอกาสของสตรีในการทํางานเชิงเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ตลอดจนเพ่ิมศักยภาพความรูความสามารถและภาวะ
ผูนําของสตรี เพ่ือใหสามารถมีบทบาทในทางการเมืองและการบริหารทั้งในระดับสากล ระดับชาติและในระดับทองถิ่น ได
อยางเหมาะสมและกวางขวาง  

๔.๓.๕ สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ภายใตบริบทของ สังคมท่ีมีความ
หลากหลายมากขึ้นทั้งทางชาติพันธุศาสนา และวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ สงเสริมความตระหนักในสิทธิ
มนุษยชน สรางความเทาเทียมกันในเรื่องสิทธิและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ในกลุมชาติพันธุ ใหความสําคัญกับองคความรู
และภูมิปญญาของกลุมชน สรางความภาคภูมิใจ ในรากเหงาของคนในทองถิ่น สรางความเขาใจและจุดรวมบนความ
แตกตางอยางสรางสรรค และสงเสริมบทบาทของสถาบันการศึกษาในการชวยยกระดับคุณคาที่หลากหลายทางสังคมและ 
วัฒนธรรมใหเปนมูลคาทางเศรษฐกิจท่ีสรางสรรคเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากไดรวมถึงเชื่อมโยง การสรางความรวมมือ
และความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบานบนรากฐานมรดกทางวัฒนธรรมท่ีมี รวมกันกับประเทศไทย  

๔.๓.๖ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสรางสรรคเพื่อรองรับ สังคมยุคดิจิทัล พัฒนา
ระบบโครงสรางเครือขายดานขอมูลเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล ขาวสารที่ถูกตองทันสมัยไดอยางรวดเร็ว สงเสริม
เสรีภาพของสื่อสาธารณะ ควบคูไปกับมาตรการสราง ความรับผิดชอบของสื่อตอสังคม รวมถึงสงเสริมบทบาทขององคกรที่
เก่ียวของในการใหความรูเรื่องสิทธิ เพื่อคุมครองการใชเทคโนโลยีและสื่อตามมาตรฐานความปลอดภัยและกฎหมาย 
ตลอดจนพัฒนา สื่อสรางสรรคทั้งในเชิงเนื้อหา และการสรางความตระหนักและภูมิคุมกันของผูเสพสื่อ  
 ๔.๔ การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการ จัดการตนเอง  

๔.๔.๑ สงเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ใหมีขีดความสามารถใน การจัดการวางแผนชีวิต 
สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ โดยใชขอมูลความรูและการยกระดับ การเรียนรูของครัวเรือน ทั้งในกลุมครัวเรือน
ภาคเกษตรและอาชีพอื่น ๆ เพ่ือปรับการคิดเชิงระบบ การวางแผนอนาคต การออมและการลงทุน การดูแลสุขภาพความ
เปนอยูของสมาชิกในครอบครัว เพิ่มทักษะทางการเงินและการวางแผนการจัดการที่ดิน ที่อยูอาศัยและระบบการผลิตดาน
อาชีพ เพ่ิมความสามารถในการประกอบการธุรกิจ การบริหารจัดการ ตลอดจนพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงใน ระดับชุมชน
และทองถิ่น อันเปนการสรางการเรียนรูจากภายในเพ่ือสรางคนที่มีระบบคิดที่มีเหตุผล และพ่ึงตนเองไดตามแนวทางหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๔.๔.๒ เสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพึ่งพากันเอง โดยสนับสนุนการรวมกลุม
ของสมาชิกในชุมชนเพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน ใหชุมชนไดบริหาร จัดการและมีสวนรวมในกิจการท่ีสงผลกระทบตอ
ชุมชนโดยตรง การสนับสนุนการจัดทําแผนแมบท ชุมชนที่สะทอนปญหาความตองการที่แทจริงของชุมชน โดยมีขอมูล
ครัวเรือนเพื่อสนับสนุนการจัดทําแผน และเชื่อมโยงแผนชุมชนกับแผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนาภาค และเชื่อมโยงกับการกําหนดการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกัน 
ขับเคลื่อนกลไกความรวมมือทุกภาคสวนใหมีเปาหมายทิศทาง มีความสมดุล มีอิสระและมีอํานาจในการ ตัดสินใจ โดยมี
ระบบการติดตามตรวจสอบที่ตอเนื่องและโปรงใส ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาตัวชี้วัด และระบบการประเมินความ
เขมแข็งของชุมชน เพ่ือใหสามารถติดตามความกาวหนาในการยกระดบั ความเขมแข็งของชุมชนไดอยางตอเน่ือง  

๔.๔.๓ สรางการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ เพ่ือสรางประชาธิปไตยชุมชน โดยสนับสนุนใหประชาชน
สามารถรวมกลุมและมีเวทีกลางเพื่อสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันและเพื่อ ปรึกษาหารือกิจการที่เปน 

 
 
 



  

 

๕๔ 
 

ประเด็นสาธารณะ สามารถกําหนดเปาหมายการพัฒนาบนฐานการมีขอมูล และการใชเหตุผล และสรางขอตกลงรวมกันที่
สามารถผูกพันและตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ และ ลดความขัดแยงไดอันจะเปนเครื่องมือสําคัญในการสราง
ประชาธิปไตยที่ระดับฐานราก และสราง ความสมานฉันทตลอดจนปรับบทบาทภาครฐัใหเปนฝายสนับสนุนใหชุมชนจัดการ
ตนเองไดมากข้ึน โดยรัฐเปนท่ีปรึกษาสนับสนุนองคความรูและพัฒนาทกัษะในการบริหารจัดการใหกับชุมชน เพ่ือเปน พลัง
ของการพัฒนา  

๔.๔.๔ สรางภูมิคุมกันทางปญญาใหกับชุมชน โดยการสรางการเรียนรูของชุมชน ใหสามารถกาวทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลก การพัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริมโอกาสการเขาถึงขอมูล ขาวสารและองคความรูของชุมชน ผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางทั่วถึงและเปนธรรม เพื่อเรงกระบวนการเรียนรูของชุมชนในการกาวเขาสูสังคม
ในยุคดิจิทัล การพัฒนาวิธีคิดในการ ประกอบการและการจัดการความเสี่ยงดานตาง ๆ ในบริบทของการแขงขันอยางยั่งยืน 
รวมถึงการเพิ่ม ความสามารถและทักษะในการใชความรูและเทคโนโลยีอยางสรางสรรคเพื่อแกปญหาและยกระดับขีด 
ความสามารถของชุมชนในการจัดการตนเอง และสรางหลักประกันใหคนทุกกลุมไดรับโอกาสและเขาถึง การเรียนรูตลอด
ชีวิตเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยไมจํากัดวัยหรือเพศสภาวะ 

 

ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตบนคณุภาพชีวิตเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
๑. บทนํา  
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซึ่งเปนปจจัยที่มีอยูอยางจํากัด ถือวาเปนองคประกอบ สําคัญในการ
ดํารงชีพของมนุษยและสงผลตอการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา และเพ่ือใหสามารถ บรรลุเปาหมายการพัฒนา
ประเทศในระยะ ๒๐ ปไดอยางยั่งยืน จึงจําเปนตองกําหนดใหมียุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือกําหนดแนวทางการแกไขปญหา ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศใน
ปจจุบันที่มีปญหาความเสื่อมโทรมอยางตอเนื่อง ทั้งในสวนของพ้ืนที่ปาไมที่ลดลง ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความ
หลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากรน้ำที่ยังไมสามารถจัดสรรไดตามความตองการไดอยางเต็มศักยภาพและมีความ
เสี่ยงในการ ขาดแคลนในอนาคต ซึ่งปญหาเชิงทรัพยากรและสิ่งแวดลอมดังกลาวจะกอใหเกิดจุดออนของการรักษา และ
ยกระดับฐานการผลิตและบริการของประเทศไดอยางย่ังยืนตอไปในอนาคต ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ไดนอมนํา ศาสตรของพระราชาสูการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยยึดหลัก ๓ ประการคือ “มี
ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน” มาเปนหลักในการจัดทํายุทธศาสตรชาติควบคูกับการนําเปาหมายของการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ทั้ง ๑๗ เปาหมาย มาเปนกรอบแนวคดิที่จะผลักดันดําเนินการเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนใน
ทุกมิติทั้งมิติดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวน ความรวมมือระหวางกันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอยางบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศนเพ่ือใหประเทศไทย เปนประเทศพัฒนาแลวที่มีคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดลอมที่ดีท่ีสุดในอาเซียนภายในปพ.ศ. ๒๕๘๐ จากหลักการดังกลาวขางตน ทําใหการพัฒนายุทธศาสตรชาติดานการ
สรางการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ถูกดําเนินการบนพ้ืนฐานความเชื่อในการเติบโตรวมกัน ไมวาจะ
เปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลทั้ง ๓ ดาน ไมใหมากหรือนอย
จนเกินไป อันจะนําไปสูความย่ังยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง สอดคลองกับ แนวคิดหลักของแผน คือ เติบโต สมดุล 
ยั่งยืน ซึ่งเปนหัวใจของยุทธศาสตรชาติดานนี้  
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๒. เปาหมาย  
๒.๑ อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ใหคนรุนตอไปไดใช อยางย่ังยืน มีสมดุล  
๒.๒ ฟนฟูและสรางใหมฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือลดผลกระทบทางลบ จากการพัฒนาสังคม

เศรษฐกิจของประเทศ  
๒.๓ ใชประโยชนและสรางการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมใหสมดุล ภายในขีด

ความสามารถของระบบนิเวศ  
๒.๔ ยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม บน

หลักของการมีสวนรวม และธรรมาภิบาล  
๓. ตัวชี้วัด  
 ๓.๑ พ้ืนที่สีเขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

๓.๒ สภาพแวดลอมและทรพัยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมไดรับการฟนฟู  
๓.๓ การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
๓.๔ ปริมาณกาซเรือนกระจก มูลคาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ  

๔. ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอ สิ่งแวดลอม  
 ๔.๑ สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มุงเนนการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจใหเติบโตและมีความ
เปนธรรมบนความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ สิ่งแวดลอมที่ดีดวยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ นําไปสูการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ิมความเปนธรรม ทางสังคม สามารถลดความเสี่ยงของผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและลดปญหา
ความขาดแคลนของ ทรัพยากรลงไดโดยมีเปาหมายสูสังคมท่ีมีระดับคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นแตมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ต่ำลง ผานแนวทางและมาตรการตาง ๆ เชน การบริโภคและการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพิ่มพ้ืนที่ สีเขียวและปาไม
รักษาฐานทรัพยากรสัตวปาและความหลากหลายทางชีวภาพ สงเสริมใหส่ิงแวดลอม มีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม มีความเอ้ืออาทร และเสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม ของชาติ  

๔.๑.๑ เพิ่มมูลคาของเศรษฐกิจฐานชีวภาพใหสอดคลองกับยุทธศาสตรดานการ สรางความสามารถในการ
แขงขัน โดยสงเสริมและสรางเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม และสงเสรมิ การทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่มีคุณภาพ  

๔.๑.๒ อนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินกําเนิด โดยเฉพาะสัตวปาและพันธุ
พืชที่ใกลสูญพันธุโดยลดอัตราการสูญเสียชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ เฉพาะถ่ิน และแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ
ตลอดจนควบคุมชนิดพันธุตางถิ่นท่ีมีผลกระทบตอ ระบบนิเวศ โดยอนุรักษพ้ืนที่ปาไมที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 
ชนิดพันธุสัตวปาและพันธุพืช เฉพาะถิ่น สัตวปาและพันธุพืชหายากและใกลสูญพันธุใหเปนฐานทรัพยากรที่มั่นคง ควบคูกับ
การลด ภัยคุกคามและ การบริหารจัดการไมใหเกิดความขัดแยงระหวางสัตวปากับคนและชุมชน รวมถึง การสรางระบบ
ฐานขอมูลในรูปแบบธนาคารพันธุกรรม โดยใหความสําคัญกับพันธุกรรมทองถ่ินท่ีมี คุณคาตอระบบนิเวศและ/หรือมี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจและภูมิปญญาทองถ่ินที่เกี่ยวของ เพื่อรวบรวมเชื้อพันธุและองคความรูสําหรับใชประโยชนใน
อนาคตและคงความหลากหลายทาง พันธุกรรม มีการสงเสริมมาตรการทางเศรษฐศาสตรและมาตรการจูงใจในการอนุรักษ
และใชประโยชน จากความหลากหลายทางชีวภาพ สรางกลไกการใชประโยชนในระดับทองถิ่นอยางยั่งยืน และพัฒนา 
ระบบการแบงปนผลประโยชนรวมถึงพัฒนาและบังคับใชมาตรการ 
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ทางกฎหมายที่เก่ียวของ เชน สงเสริมพัฒนาและการใชแนวคิดผูไดรับผลประโยชนเปนผูจาย โดยเฉพาะอยางย่ิงแนวคิด 
การเก็บคาบริการเชิงนิเวศในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พรอมทั้งการศึกษา สํารวจ และวิจัยดาน
ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศที่มีความสําคัญ ทั้งในและนอกพื้นที่คุมครอง โดยเฉพาะพ้ืนที่ ท่ีมีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง และพื้นที่วิกฤต เพ่ือพัฒนาและเชื่อมโยง ระบบฐานขอมูลใหไดมาตรฐาน สะดวกตอการเขาถึง
และนําไปใชประโยชนและการสงเสริมการเกษตร ที่ชวยอนุรักษฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ  

๔.๑.๓ อนุรักษและฟนฟูแมน้ำลําคลองและแหลงน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ โดยฟนฟู แมน้ำลําคลองและ
การปองกันตลิ่งและฝายชะลอน้ำ มีการวางแผนการอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ำ บนพ้ืนฐานของการรักษาสมดุลนิเวศ 
สงเสริมกลไกการมีสวนรวมในการบริหารการจัดการอนุรักษ และพัฒนาแมน้ำ คูคลองและแหลงน้ำธรรมชาติมีระบบ
รวบรวมและบําบัดน้ำเสีย ระบบเก็บขน และกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของชุมชนใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 
สนับสนุนใหมีโครงขาย การสัญจรทางน้ำที่สะดวก ปลอดภัย ประหยัดและมีประสิทธิภาพ สงเสริม สนับสนุนใหประชาชน 
องคกรเอกชน เอกชน มีความรูความเขาใจ ความตระหนักตอคุณคาและความสําคัญของแมน้ำ คูคลอง  

๔.๑.๔ รักษาและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยหยุดยั้งการบุกรุก ทําลายพื้นที่ปา โดย
ประยุกตใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการถูกบุกรุก มีการบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ีและมีการ บูรณาการทุก
หนวยงานในการเฝาระวังและปองกันการบุกรุกปา สงเสริมการฟนฟูระบบนิเวศปาธรรมชาติที่เสื่อมโทรม พื้นท่ีปาอนุรักษ
ตามกฎหมาย พื้นที่ปาตนน้ำ บนพ้ืนที่สูงชัน และพ้ืนที่แนวกันชน สงเสริมการเพ่ิมพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน 
สงเสริมการใช ประโยชนพื้นที่ตนน้ำที่เหมาะสมและไมเกิดผลกระทบโดยกําหนดสิทธิชุมชนท่ีเขาไปใชประโยชนจากปา 
จะตองคํานึงถึงความเปราะบางของระบบนิเวศขีดจํากัด และศักยภาพในการฟนตัว เพื่อใหชุมชน มีความรูสึกหวงแหน เกิด
การอนุรักษทรัพยากรปาไมและมีการปลูกปาเพ่ิมข้ึนตามหลักการ    ผูไดรับ ประโยชนจากปาเปนผูดูแลปา สงเสริมปลูกปา
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากปาปลูกแบบครบวงจร สรางกลไกหรอืระบบตัดฟนระยะยาวที่ถูกตองตามหลักวิชาการและ
กฎหมายสําหรับพื้นที่ท่ีอยูนอกเขต พ้ืนท่ีปาไมและพ้ืนที่ของเอกชน โดยใหสามารถนํามาใชประโยชนควบคูกับการสงเสริม
การวิจัย และพัฒนาเพ่ือสามารถระบุแหลงกําเนิดของไมและปองกันการลักลอบนําไมออกจากปา รวมถึง การสรางและ
พัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผอนหยอนใจและการเรียนรูทางธรรมชาติในเขตชุมชนเมือง และชนบทเพ่ือใหประชาชนได
ประโยชนและรูสึกใกลชิดธรรมชาติเกิดความรูสึกหวงแหน เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษและไดรับความสุขจาก
ทรัพยากรธรรมชาติพรอมทั้งการแกไขปญหาชุมชนที่ทํากินในเขตปา โดยเนนการใชประโยชนที่ไมเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมในรูปแบบคนอยูกับปาอยางยั่งยืน การจัดทํา แผนที่แนวเขตพื้นที่สีเขียว ที่เปนมาตรฐานเดียวกัน และจัดทํา
ฐานขอมูลพื้นท่ีสีเขียวรายจังหวัด การสงเสริมการบริหารจัดการพื้นที่ปาชุมชนและปาครอบครัวแบบมีสวนรวม การสราง
เครือขาย ภาคประชาชนทุกระดับอายุใหมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

๔.๑.๕ สงเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยสงเสริมการบริโภคและการผลิต สีเขียวอยางยั่งยืน ซึ่ง
รวมถึงการสงเสริมใหเกิดการลงทุนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและการผลิต วิธีคิดและวิถีชีวิตของบุคคลและ
องคกรใหมีการใชทรัพยากรอยางประหยัดคุมคาและมีประสิทธิภาพ มากที่สุด การสรางการมีจิตสํานึกในการผลิตที่มีความ
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและพฤติกรรม การบริโภคอยางพอเพียงและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การใชกลไกทาง
เศรษฐศาสตรและมาตรการ ทางสังคมจูงใจผูบริโภคและผูผลิต การสรางระบบและ 

 
 
 
 



  

 

๕๗ 
 

กลไกการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมมลพิษในภาคการผลิต และการใชมาตรการการตรวจสอบยอนกลับถึง
แหลงที่มา ของวัตถุดิบ พรอมทั้งสงเสริมใหมีการลดขยะเปนศูนยจัดการขยะแบบเบ็ดเสร็จยั่งยืน การลดการปลอย มลพิษ
และผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งรวมถึงการจัดการการปลอยมลพิษจากภาคการผลิตเพื่อขับเคลื่อน เศรษฐกิจควบคูกับการใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพมีมลพิษต่ำโดยกระบวนการผลิตที่เปนมิตร ตอสิ่งแวดลอม การมีระบบจัดการของเสียจาก
แหลงกําเนิดมลพิษทุกประเภทที่เพียงพอและมีการจัดการ มลพิษไดเปนไปตามมาตรฐาน มีการบังคับใชกฎหมายกับ
ผูประกอบการอยางเครงครัด รวมทั้ง การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน การพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือกดวยการวิจัย พัฒนาวัตถุดิบและเทคโนโลยีการเพ่ิมศักยภาพการผลิต การใชและตลาด ตลอดจนการสราง
จิตสํานึก และเขาถึงองคความรูดานพลังงาน พรอมท้ังการสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสีเขียวทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงการ สนับสนุน
ใหทุกหนวยงานของรัฐมีการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่ไดรับการรับรองผลิตภัณฑ ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การ
สงเสริมใหภาคเอกชนใชสินคาและบริการจากผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ สิ่งแวดลอม การสงเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน โดย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พรอมทั้งมีการสงเสริมและพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรเพ่ือสราง
แรงจูงใจใหดําเนินการเพ่ือรองรับ การปลูกปาและเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวในพื้นที่เอกชน การปรับปรุงกลไกรัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ที่เปนมติรตอสิ่งแวดลอมของประชาชนและภาคเอกชน  

๔.๒ สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล มุงเนนการใหความสําคัญกับการสรางการเติบโต
ของประเทศจากกิจกรรมทางทะเลท่ีหลากหลายควบคูไปกับการดูแล ฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทั้งหมด ภายใต
อํานาจและสิทธิประโยชนของประเทศที่พึงมีพึงได เพ่ือความเปนธรรมและลดความเหลื่อมลาทาง 
สังคม โดยมุงเนนการถายทอดองคความรูเรื่องทะเล ที่ถูกตองและเพียงพอ เพ่ิมมูลคาของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 
ปรับปรุงและฟนฟูทรัพยากร ทางทะเลและชายฝงทั้งระบบ พัฒนาและเพ่ิมสัดสวนกิจกรรมทางทะเลที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม  

 ๔.๒.๑ เพ่ิมมูลคาของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล โดยเสริมสรางความสามารถ ในการแขงขันของ
ประเทศในดานตาง ๆ ตามแนวทางเศรษฐกิจภาคทะเลใหมีบทบาทเปนที่ยอมรับ ในกลุมประเทศอินโดจีนและประชาคม
อาเซียน เรงลดความเหลื่อมลํ้าในการเขาถึงทรัพยากร กระจาย ประโยชนที่เกิดขึ้นใหทั่วถึง เพ่ือยกระดับรายไดและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน พรอมทั้งสงเสริมและสรางเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล สงเสรมิผูประกอบการรายยอยและ
วิสาหกิจชุมชนใหคํานึงถึง ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมพัฒนาศักยภาพคนและการใชเทคโนโลยีเพ่ือเพิ่มความสามารถในการ
แขงขัน บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการกับกาซเรือนกระจก พรอมรับมือกับผล
จากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ตลอดจนเศรษฐกิจภาคทะเล การ
ปรับตัวตอสภาวะการเปลี่ยนแปลง และมีการประเมินมูลคา ทางเศรษฐศาสตรของระบบนิเวศที่เปนมาตรฐาน มีระบบ
เศรษฐศาสตรและเครื่องมือทางการคลัง ท่ีเหมาะสม เพื่อใหเกิดความรับผิดชอบโดยผูใชประโยชนหรือตอผูทําความ
เสียหายตอทรัพยากร และสงเสริมการใชประโยชนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมถึงมีกลไกการบริหารจัดการพ้ืนท่ีชายฝง
ทะเล และในทะเลที่มีประสิทธิภาพ มีผังชายฝงและฝงทะเลชัดเจน กําหนดพื้นที่การพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ โดยการมีสวน
รวมของประชาชนและสอดคลองกับสภาพภูมิศาสตรและทรัพยากรในพ้ืนที่  

 ๔.๒.๒ ปรับปรุง ฟนฟูและสรางใหมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทั้งระบบ โดยรักษาแนวปะการังท่ี
สําคัญตอการทองเท่ียว รักษาปาชายเลนที่สําคัญตอการดูดซบักาซเรอืนกระจก รักษาแหลงหญาทะเลที่ 

 
 
 



  

 

๕๘ 
 

สําคัญตอประมงและสัตวทะเลหายาก มีพ้ืนที่คุมครองทางทะเลที่มีประสิทธิภาพ ในรูปแบบตาง ๆ โดยสงเสริมการมีสวน
รวมของภาคเอกชนและประชาชนในการดูแลจัดการพื้นที่ พัฒนา กลไกคุมครองสัตวท่ีมีความสําคัญตอระบบนิเวศ การ
ทองเท่ียว และการอนุรักษที่มีมาตรฐานระดับ สากล พ รอมทั้ง มีระบบควบคุมและตรวจสอบผลกระทบจากสิ่งแวดลอมที่
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืนโดยคํานึงถึงมูลคาของระบบนิเวศและ สิ่งมีชีวิต
ทางทะเล กระบวนการมีสวนรวมชัดเจนและเปนท่ียอมรับ รวมถึงมีระบบตรวจสอบ แจงเตือน ติดตาม และประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพในปญหาสิ่งแวดลอม เพ่ือลดผลกระทบตอระบบนิเวศ สัตวทะเลหายาก หวงโซอาหาร และคุณภาพอาหาร
ทะเล รวมถึงมีการกระจายความรูดานทะเลใน ทุกระดับชั้นและครอบคลุมทุกรูปแบบ และมีกิจกรรมการสรางความ
ตระหนักทางทะเล มีระบบ ศูนยขอมูลความรูเชิงรกุที่เขาถึงไดผานระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มีการศึกษาวิจัยเรื่องทะเลอยาง
ตอเนื่อง และพัฒนาฐานขอมูลเปนคลังรวมความรูดานผลประโยชนทางทะเลเพ่ือใหคําปรึกษาชวยการตัดสินใจ ของ
ผูบรหิารและใหบริการความรูแกประชาชน ที่จะนําความรูไปพัฒนาใหเกิดการใชประโยชน อยางย่ังยืน  

 ๔.๒.๓ ฟนฟูชายหาดที่เปนแหลงทองเที่ยว ชายฝงทะเลไดรับการปองกันและแกไข ทั้งระบบ และมี
นโยบายการจัดการชายฝงแบบบูรณาการอยางเปนองครวม โดยจัดการชายฝง ประเทศไทยท้ังหมดแบบบูรณาการ ชายฝง
ทะเลไดรับการปองกัน แกไขปญหา และมีนโยบาย การจัดการชายฝงที่เหมาะสม มีแผนแมบทกําหนดวิธีการจัดการในแต
ละพื้นที่สําคัญทั่วประเทศ มีการลดพื้นท่ีที่มีปญหาการกัดเซาะชายฝง โดยใชรูปแบบการปองกันและแกไขปญหาการกัด
เซาะ ชายฝงที่เหมาะสม รวมถึงการปองกันการกัดเซาะชายฝงในบริเวณที่ยังไมเกิดปญหา  

 ๔.๒.๔ พัฒนาและเพ่ิมสัดสวนกิจกรรมทางทะเลที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการทองเที่ยวทางทะเลมี
การคํานึงถึงความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ การลดความเหลื่อมล้ำและดูแลผลประโยชนใหเกิดข้ึนกับ
ประชาชนในพ้ืนที่ การดูแลความปลอดภัยนักทองเท่ียว ทางทะเล การพัฒนาทาเรือท้ังระบบใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
พัฒนาการทองเที่ยวทางทะเลรูปแบบใหม พัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางทาเรือสําราญในภูมิภาค การจัดทําแหลง
ทองเท่ียวดําน้ำที่มนุษยสราง ข้ึนเพ่ือรองรับปริมาณนักทองเที่ยวในอนาคต สงเสริมใหประเทศเปนศูนยกลางดานพาณิชย
นาวี ของภูมิภาค พัฒนาการเดินเรือสินคาตามแนวชายฝงใหเติบโตอยางยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สงเสริมการ
ประเมินทรัพยากรประมง เพื่อใชในการวางแผนการบริหารจัดการใหสอดคลองกับศักยภาพ การทําประมงที่คํานึงถึงความ
สมดุลของทรัพยากร ควบคุมและยกเลิกเครื่องมือประมงท่ีทําลายลาง และปองกันไมใหเรือประมงผิดกฎหมาย ทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศเขามาทําการประมง ท่ีผิดกฎหมาย เรงพัฒนาการจัดการดานการเพาะเลี้ยงในทะเล ท่ี
สอดคลองกับแผนการใชประโยชน เชิงพ้ืนที่ทางทะเล การศึกษาวิจัยเพ่ือนําความรูและนวัตกรรมใหมๆ มาพัฒนาการ
ประมงครบวงจร เพื่อให ประเทศยังคงเปนผูนําดานการผลิตและสงออกผลิตภัณฑประมงมูลคาสูงและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม  

๔.๓ สรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ มุงเนนการลด การปลอยกาซเรือน
กระจก และสรางสังคมคารบอนต่ำ ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งระบบ และการสรางขีดความสามารถของ
ประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหาย จากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวของกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พรอมทั้งสนับสนุน การลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ  

 ๔.๓.๑ ลดการปลอยกาซเรือนกระจก โดยพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดการเมือง เพ่ือมุงสูเมือง
คารบอนต่ำ และพื้นที่สีเขียวในทุกรูปแบบ รวมทั้งสนับสนุนการจัดการดานการเกษตร ที่มีผลประโยชนรวมในการลดกาซ
เรือนกระจก รวมทั้งเรงฟนฟูพื้นที่ปาเสื่อมโทรม สงเสรมิการเพิ่มพื้นท่ีปา เพ่ือเปนแหลงกักเก็บกาซเรือนกระจก  
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 ๔.๓.๒ มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติ และผลกระทบที่เก่ียวของกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยพัฒนาระบบฐานขอมูล การคาดการณสภาพภูมิอากาศและระบบเตือนภัยลวงหนาท่ี
รวดเร็ว แมนยําและมีประสิทธิภาพ และมี การเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันและลดผลกระทบทั้งในเชิงโครงสรางและไมใช
โครงสรางเพื่อเตรียม รับมือกับพิบัติภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เหมาะสมกับแตละภูมิสังคมของประเทศ 
พรอมทั้งพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการพิบัติภัยท้ังระบบ โดยคํานึงถึงปจจัยการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศใน
ระยะยาว รวมถึงการเสริมสรางขีดความสามารถของประชาชน ชุมชน และเมือง ในการรับมือและปรับตัวตอผลกระทบ
จากพิบัติภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 ๔.๓.๓ มุงเปาสูการลงทุนที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสราง พื้นฐาน ของภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยบูรณาการนโยบายและแผนพัฒนาประเทศในทุกสาขา โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน มีการ
สงเสริมสินคาและบริการคารบอนต่ำเพื่อเพ่ิม ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศอยางเปนระบบ และพัฒนา
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร เพ่ือสรางแรงจูงใจและสนับสนุนการลงทุนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง
พัฒนารูปแบบทางธุรกิจดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พรอมทั้งมีการพัฒนากฎหมายเพื่อขับเคลื่อน การบริหาร
จัดการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางมีประสิทธิภาพ  

 ๔.๓.๔ พัฒนาและสรางระบบรับมือปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ำที่เกิด จากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ โดยพัฒนาโครงสรางระบบสาธารณสุข เครอืขายเตือนภัยและเฝาระวัง โรคใหมีคุณภาพ 
และมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมประชากรกลุมเสี่ยงที่มีความออนไหวตอปจจัย การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ตอโรคอุบัติ
ใหม โรคอุบัติซ้ำ การพัฒนาระบบสาธารณสุขส่ิงแวดลอม และเวชศาสตรปองกันทั้งระบบ  

๔.๔ พัฒนาพื้นท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปน เมืองที่เติบโตอยาง
ตอเนื่อง มีขอกําหนด รูปแบบ และกฎเกณฑที่เก่ียวเนื่องกับลักษณะการใชพื้นที่ตาม ศักยภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
โดยเนนการพัฒนา “เมืองนาอยู ชนบทม่ันคง เกษตรยั่งยืน อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” โดยใหความสําคัญกับการจัดทําแผนผัง
ภูมินิเวศ การพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษตามศักยภาพและความเหมาะสม
ทางภูมินิเวศ พัฒนา พื้นที่ตนแบบตามแผนผังภูมินิเวศในทุกจังหวัดอยางย่ังยืน ลดการปลดปลอยมลพิษและผลกระทบ ตอ
สิ่งแวดลอม สงเสริมเกษตรอัจฉริยะ สงวนรักษาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อุทยานธรณีวิทยา แหลง
โบราณคดีมรดกทางสถาปตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณและวิถีชีวิต พื้นถิ่นอยางยั่งยืน  

 ๔.๔.๑ จัดทําแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม รวมถึง
พื้นที่อนุรักษตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอยางเปน เอกภาพ โดยจัดทําและพัฒนาระบบการเชื่อมโยง 
จัดการ และ วิเคราะหขอมูลขนาดใหญ เพื่อการ จัดทําแผนผังภูมินิเวศระดับประเทศ รวมถึงสนับสนุนการบริหารจัดการ
ตามศักยภาพของภูมินิเวศ จัดทําแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ตามเกณฑและมาตรฐานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การจัดการ 
สิ่งแวดลอม การกําหนดเขตพ้ืนที่แนวกันชน พรอมท้ังการจัดทําผังเมืองและชนบท ตามเกณฑมาตรฐาน และองคประกอบ
ของผังเมืองรวมดานการใชประโยชนที่ดิน คมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การจัดทําแผนผังพ้ืนที่เขตเกษตร
เศรษฐกิจ แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก เพื่อใชในการพัฒนาการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรียการจัดทํา
ผังพื้น ท่ีอุตสาหกรรมตามเกณฑ มาตรฐานตลอดจนตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การจัดทําผังพ้ืนที่อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ แหลงโบราณคดีมรดกทางสถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณและ วิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอยางยั่งยืน  
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 ๔.๔.๒ พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มี การบริหารจัดการตาม
แผนผังภูมินิเวศอยางยั่งยืน โดยพัฒนาเมืองนาอยูอยางย่ังยืน พัฒนาชนบท มั่นคง พัฒนาพื้นท่ีเกษตรกรรมปลอดภัย 
พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติอุทยานธรณีวิทยา แหลงโบราณคดี
มรดกอาเซียนและมรดกโลก มรดก ทางสถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณและวิถีชีวิตพื้นถ่ิน  

 ๔.๔.๓ จัดการมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสารเคมีในภาคเกษตร ทั้งระบบ ใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากลและคามาตรฐานสากล โดยปรับปรุงมาตรฐานสิ่งแวดลอมของ ประเทศตามมาตรฐานสากล และบังคับใช
มาตรฐานสิ่งแวดลอมดานดิน น้ำ อากาศ ปาไมสัตวปา และ ความหลากหลายทางชีวภาพ กับทุกภาคสวนอยางเครงครัด 
การพัฒนามาตรฐานและระบบจัดการ มลพิษกําเนิดใหม พรอมท้ังขจัดมลพิษและแกไขฟนฟูผลกระทบสิ่งแวดลอมดาน ดิน 
น้ำ อากาศ ปาไม สัตวปา และความหลากหลายทางชีวภาพ อันเกิดจากโครงการพัฒนาประเทศดานตาง ๆ มีการพัฒนา 
และใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือลดมลพิษ และผลกระทบสิ่งแวดลอม พรอมท้ังกําหนดเปาหมาย การจัดการขยะตั้งแต
ตนทางถึงปลายทาง ดวยเปาหมาย ๓R (Reduce, Reuse, Recycle) พรอมทั้ง มีกลไกกํากับดูแลการจัดการขยะและ
มลพิษอยางเปนระบบทั้งประเทศ  

 ๔.๔.๔ สงวนรักษา อนุรักษ  ฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติมรดก ทางสถาปตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณและวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินบนฐานธรรมชาติและฐาน วัฒนธรรมอยางย่ังยืน โดยกําหนดใหภาครัฐเปน
แกนกลางในการใหความรูประสาน และบูรณาการ ทุกภาคสวนในการเพ่ิม และ รักษาพ้ืนที่สีเขียว เพ่ือเพ่ิม 
พื้นท่ีปาไมในภาพรวมของประเทศ การฟนฟู ระบบนิเวศ และ ความหลากหลายทางชีวภาพ พรอมกับการปรับปรุง
กฎหมายและบังคับใชเรื่อง การใชประโยชนของชุมชนในพื้นที่ปาอยางสมดุล การพัฒนาและสงเสริมกลไกคารบอนเครดิต 
และกลไกคาตอบแทนการใหบริการของระบบนิเวศ และการสงวนรักษา อนุรักษและฟนฟู แหลงโบราณคดีมรดกทาง
สถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณและวิถีชีวิตพื้นถิ่นอยางย่ังยืน โดยจัดใหมีมาตรการชดเชยและแรงจูงใจในการ
ดําเนนการ ิ  

 ๔.๔.๕ พัฒนาเครือขายองคกรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมท้ังกลุมอาสาสมัคร ดวยกลไกการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในทองถิ่น โดยการสนับสนุนการพัฒนาเครือขายองคกร พัฒนาเมือง ชุมชน และเครือขาย ที่ประกอบดวย
ภาคีสําคัญตามบริบทของพื้นที่อยางเปนรูปธรรม เชื่อมโยงการพัฒนารวมกันในทุกระดับและพัฒนาศักยภาพ องคกร เพ่ือ
การพัฒนาเมือง ชุมชน และเครือขาย ใหมีทักษะทัดเทียมกับประเทศอื่นในระดับสากล โดยพัฒนาสหกรณวิสาหกิจชุมชน 
หรือ องคกรธุรกิจประจําชุมชน เพ่ือสงเสริมใหเกิดกลไกทางเศรษฐศาสตรในการพัฒนาผลผลิต ตามมาตรฐานสากล ธุรกิจ
ชุมชนแบบครบวงจร และตลาดเพ่ือเกษตรกรโดยเกษตรกร พรอมกับสงเสริม กิจกรรมสรางความสัมพันธและรายไดใหกับ
ชุมชน  

 ๔.๔.๖ เสริมสรางระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอม และยกระดับ ความสามารถในการปองกันโรค
อุบัติใหมและอุบัติซ้ำ ตลอดจนควบคุมการแพรระบาดของโรคเหลานี้ โดยศึกษาวิจัย สรางองคความรูดานการสงเสริม
สุขภาพและการปองกันโรคในประชากรทุกกลุม โดยเฉพาะกลุมเปราะบาง เพ่ิมขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห
และประเมินแนวโนม สถานการณปญหาโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ำ และสรางความพรอมของภาคีเครือขายในการรับมือกับ 
ภาวะฉุกเฉินจากโรคระบาดตางๆ  

๔.๕ พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มุงเนนพัฒนา ระบบจัดการน้ำทั้งระบบ 
เพ่ือใหเกิดความมั่นคง เพิ่มผลิตผลในเรื่องการจัดการและการใชน้ำทุกภาคสวน ดูแลภัยพิบัติจากน้ำทั้งระบบ พัฒนาความ
มั่นคงทางพลังงานอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เนนสงเสริม การใชพลังงานทดแทนและพลังงาน 
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ทางเลือกที่คํานึงถึงการพัฒนาอยางเหมาะสม ใหมีประสิทธิภาพ เพ่ิมศักยภาพและการใชพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือกในพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุด พัฒนาความมั่นคงการเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ใหเปนฐานการผลิตอาหารที่
มั่นคงและปลอดภัย และเปนฐานการผลิตที่มีผลิตภาพสูง  

 ๔.๕.๑ พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุมน้ำทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงดานน้ำ ของประเทศ โดยจัดใหมีน้ำ
สะอาดใชทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เขาถึงได มีระบบการจัดการน้ำชุมชนที่เหมาะสม 
พรอมทั้งสงเสริมฟนฟูอนุรักษพื้นที่ตนน้ำ พื้นที่ชุมน้ำ พื้นที่พักน้ำ แหลงน้ำธรรมชาติแองน้ำบาดาล การระบายน้ำชายฝง 
ใหมีปริมาณและคุณภาพน้ำ และใชประโยชน ไดตามเกณฑมีการจัดทําแผนปองกัน ฟนฟูรักษา รวมกับแผนรักษาเขตตนน้ำ 
แผนปองกันแผนดินถลม แผนอนุรักษฟนฟูรักษาสภาพสิ่งแวดลอม แหลงน้ำธรรมชาติตามพื้นที่ ท่ีกําหนดและตาม
ความสําคัญ และมีการพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุมน้ำทั้งระบบใหมีระดับความมั่นคงในระดับสากล โดยการจัดหา และใชน้ำ
ที่สมดุล ทันสมัย ทันการณและสรางความเปนธรรม ใชระบบท้ังทางโครงสราง กฎระเบียบ การบริหารจัดการการจัดหา
และใชน้ำท่ีไดสมดุล ระบบและกลไกการจัดสรรน้ำที่เปนธรรม การยกระดับ ผลิตภาพการใชน้ำใหเทียบเทาระดับสากล 
รวมทั้งการเตรียมความพรอมทางบุคลากร สังคม สารสนเทศ และการสื่อสาร การพัฒนาเครื่องมือการจัดการ การ
ดําเนินการเพ่ือสรางสมดุล สรางวินัยของประชาชน ในการใชน้ำและการอนุรักษอยางรูคุณคา พรอมทั้งมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณสารสนเทศ กับนานาชาติและการดําเนินการรวมใชน้ำกับแมน้ำระหวางประเทศ โดยพิจารณาและดําเนินการ 
โครงการบูรณาการและเชื่อมโยงกับประเด็นอ่ืนรวมกับระดับสากล และมีการจัดระบบการจัดการน้ำ ในภาวะวิกฤติให
สามารถลดความสูญเสีย ความเสี่ยง จากภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำตามหลักวิชาการใหอยู ในขอบเขตที่ควบคุมที่มีประสิทธิภาพ 
โดยแบงตามลักษณะของแตละพื้นท่ีไดและสามารถฟนตัวได ในเวลาอันสั้น  

 ๔.๕.๒ เพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใชน้ำอยางประหยัด รูคุณคา และสราง มูลคาเพิ่มจากการใช
น้ำใหทัดเทียมกับระดับสากล โดยจัดใหมีน้ำเพียงพอตอการเจริญเติบโต ของเขตเมืองเพ่ือการอยูอาศัยการพาณิชยและ
บริการ พรอมระบบจัดการน้ำในเขตเมือง มีระบบแผนผังน้ำ ระบบกระจายน้ำดีระบบรวบรวมน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ 
สําหรับภาคบริการในเขตเมือง รวมถึงชุมชน เมืองใหเพียงพอตอความตองการท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยพัฒนา
ระบบน้ำในเมืองที่มี ความเชื่อมโยง มีแหลงน้ำสํารอง การใชน้ำซ้ำในพ้ืนที่วิกฤติพรอมทั้งจัดใหมีน้ำใชเพียงพอสําหรับ การ
พัฒนาเกษตร อุตสาหกรรม และทองเที่ยว รวมทั้งมีระบบดูแลน้ำภายในพ้ืนท่ีสําหรับผูใชน้ำในนิคม เกษตร อุตสาหกรรม
สมัยใหม พื้นที่ชลประทาน พื้นที่เกษตรน้ำฝน พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ แหลงทองเที่ยว เกษตรพลังงาน เกษตรเพิ่มมูลคาและ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยทบทวนระบบน้ำตามการปรับ โครงสรางเกษตร และอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป เนนปรับ
โครงสรางการใชนำ้ การจัดสรรน้ำในแตละภาคสวนพรอมทั้งการเพิ่มผลิตภาพของการใชน้ำ โดยการใชอยางมีคุณคา การ
นําน้ำกลับมาใชใหม เพ่ิมประสิทธิภาพการสงและการใชน้ำทุกภาคสวน และเพิ่มการเก็บกักในพ้ืนที่ มีระบบการขออนุญาต 
ใชน้ำตามเกณฑและความสําคัญ เพ่ือสนับสนุนการสรางมูลคาเพ่ิมของภาคการผลิตและบริการ และรองรับการเติบโตของ
เศรษฐกิจและสังคมในอนาคต  

 ๔.๕.๓ พัฒนาความม่ันคงพลังงานของประเทศ และสงเสรมิการใชพลังงาน ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ิม
สัดสวนการใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ทดแทนเชื้อเพลิง ฟอสซิลในการผลิตไฟฟา รวมท้ังพัฒนาวิธีการ
บริหารจัดการระบบไฟฟาทั้งดานอุปทานและดานอุปสงค ใหมีประสิทธิภาพและความยืดหยุน เพื่อใหสามารถรองรับ
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ที่เพ่ิมขึ้นในระบบไดอยางมั่นคงและมีเสถียรภาพ พรอมทั้งสนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ ใชพลังงานในภาคอุตสาหกรรม และสรางความเชื่อมโยงระหวางภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาค
ธุรกิจ และภาคครัวเรือน รวมทั้ง สนับสนนุการวิจัย พัฒนา และถายทอด 

 



  

 

๖๒ 
 

เทคโนโลยีเก่ียวกับ การกักเก็บพลังงาน และระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ เพ่ือใหสามารถผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน 
และพลังงานทางเลือกไดในสัดสวนที่สูงขึ้น และการผลิตไฟฟาท่ีมีการกระจายศูนยมากขึ้น พรอมทั้ง สนับสนุนการใชกลไก
การตลาดหรือมาตรการทางเศรษฐศาสตรเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการดานพลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

 ๔.๕.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานโดยลดความเขมขนของการใชพลังงาน โดยสนับสนุนการอนุรักษ
และการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อลดตนทุนพลังงานของประเทศ ดวยการสงเสริมผานเครื่องมือและกลไก
ทางการเงินและมิใชการเงิน รวมทั้งมาตรการทางกฎหมาย พรอมทั้งสงเสริมการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน 
สนับสนุนทางการเงินและบังคับใชกฎหมาย เก่ียวกับการกอสรางและออกแบบอาคาร มีการรณรงคและใหความรูความ
เขาใจกับประชาชน ในดานการประหยัดพลังงาน สงเสริมใหใชอุปกรณและเครื่องจักรที่ประหยัดพลังงาน การใชฉลากสี
เขียว กับยานยนตและอุปกรณประหยัดไฟฟาตาง ๆ รวมถึงการสงเสริมระบบโลจิสติกสและการขนสง ที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม  

 ๔.๕.๕ พัฒนาความม่ันคงดานการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคา
และการเขาถึงอาหาร โดยบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร และเพิ่มผลติภาพการเกษตรแบบบูรณาการ โดยเนนให
เกิดความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศ และเกษตรอาหารมูลคาเพ่ิมสูง พรอมทั้งเพ่ิมพนทื ี่เกษตรผสมผสาน จัดเขต
การเกษตร มีการใชมาตรการ การตรวจสอบยอนกลับถึงแหลงที่มาของวัตถุดิบ เพ่ือลดการบุกรุกและทําลายพื้นที่ปา 
รวมทั้งมีการ พัฒนาเกษตรกรรุนใหม เพ่ิมการจางงานในภาคเกษตรเพื่อรองรับเศรษฐกิจชีวภาพ รวมทั้งยกระดับ อาชีพ
เกษตรกรใหมีรายไดตอหัวเพ่ิมข้ึนและมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม  

๔.๖ ยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกําหนดอนาคตประเทศ มุงสงเสริมคุณลักษณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงคดาน
สิ่งแวดลอมของคนไทย พัฒนาเครื่องมือและกลไกเพ่ือการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ มี
ประสิท ธิภาพ รองรับการเติบโตที่ มีคุณภาพในอนาคต  รวมทั้ งจั ดตั้ งและพัฒนากระบวนการยุติธรรมดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และพัฒนาระบบ ประชาธิปไตยสิ่งแวดลอม เพ่ือแกไขปญหาและลดความขัดแยง 
พัฒนา และดําเนินโครงการยกระดับ กระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ  

 ๔.๖.๑ สงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย 
โดยปรับปรุงกลไกรัฐและพัฒนาเครื่องมือตาง ๆ เพ่ือการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของประชาชนและ
ภาคเอกชนใหรองรับการเติบโตท่ีมีคุณภาพ ในอนาคต มีการสรางความรูความเขาใจ การตระหนักรูและการมีสวนรวมดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอมใหรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและตางประเทศ ผานชองทางตาง ๆ อยาง
เปน ระบบและตอเนื่อง  

 ๔.๖.๒ พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตย สิ่งแวดลอมเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับ การเตบิโตท่ีมีคุณภาพในอนาคต โดยพัฒนา
และยกระดับการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร เพ่ือเปนกลไกในการปองกันผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ 
และสังคมในพื้นที่สําคัญ พรอมทั้ง ประยุกตใชนวัตกรรมเวทีดิจิทัล เพื่อรังสรรคนโยบายท่ีนําไปสูการปฏิบัติไดจริง และ
สอดคลอง กับการพัฒนาที่ยั่งยืน พรอมทั้งพัฒนาระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดลอม โดยเพิ่มบทบาทของประชาชน ในการมี
สวนรวมในการอนุรักษคุมครองและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และการเขาถึง ขอมูลขาวสารดาน
สิ่งแวดลอม และกระบวนการมีสวนรวมที่สรางสรรคในโครงการที่มีผลกระทบ ตอสิ่งแวดลอม สุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ 
ทั้งนี้รวมถึงการกระจายอํานาจและการสรางความเขมแข็ง ใหแกองคกรชุมชน องคกรประชาสังคม และองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ในการดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 



  

 

๖๓ 
 

และมีการพัฒนาและออกกฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย และองคกรในกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหทันสมัย มีความ เช่ียวชาญ และมีประสิทธิภาพตามหลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตยสิ่งแวดลอม ที่จะ
สามารถ ลดความเหลื่อมล้ำ และปองกันแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดครอบคลุม ท้ังปญหาเดิม และ
ปญหาอุบัติใหมอันจะทําใหเกิดการจัดการอยางย่ังยืน สามารถเยียวยาฟนฟูบุคคลชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดลอมที่ เสียหายไดอยางเหมาะสมและเปนธรรม พรอมทั้งพัฒนา ความรวมมือในเรื่องการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขามพรมแดนกับประเทศ อาเซียนและภูมิภาคอื่นอยางเปนรูปธรรม เพ่ือปองกันแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอมของภูมิภาค การฟนฟู และขยายพื้นที่สีเขียว และความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาค รวมทั้งการเพ่ิม
กระบวนการมีสวนรวม กอนการตัดสินใจในโครงการขนาดใหญที่มีผลกระทบขามพรมแดน การเพิ่มความรวมมือในเรื่อง 
การจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคไดอยางท่ัวถึงและทันการณและการพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงาน ยุติธรรมในภูมิภาค 
ในการสรางระบบยุติธรรมเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนไป ตามมาตรฐานสากล  

  ๔.๖.๓ จัดโครงสรางเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นรวม ดานการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่สําคัญ รวมทั้ง ประเด็นบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมขามพรมแดน โดยกําหนดและจัด
โครงสราง เพื่อขับเคลื่อนประเด็นรวมดานการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสงแวดลอมที่สําคัญ โดยใชเครื่องมือทันสมัย และใหมีหนวยงาน รับผิดชอบ สงเสริมการวิจัย พัฒนา และสราง
นวัตกรรม  

 ๔.๖.๔ พัฒนาและดําเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกําหนดอนาคต ประเทศ ดานทรัพยากร 
ธรรมชาติสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวม และธรรมาภิบาล โดยพัฒนาโครงการสําคัญที่จะกําหนด
อนาคตของประเทศใหทันสมัย โดยปรับ กระบวนทัศนการวางแผนแบบองครวม เพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาระยะ
ยาวของประเทศโดยเร็ว 

 

ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
 

๑. บทนํา  
  ภาครฐัเปนกลไกหนึ่งที่สําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวทาง นโยบายและทิศทาง การ
พัฒนาตามที่กําหนดตามกรอบการบริหารราชการแผนดิน และการท่ีประเทศไทยจะบรรลุเปาหมาย อนาคตในระยะยาวท่ี
กําหนดไวนั้น ระบบบริหารจัดการภาครัฐจะตองสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร การพัฒนาอยางมีบูรณาการ มีความ
ตอเนื่อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อยางไรก็ตาม ที่ผานมา การบริหารจัดการภาครัฐขาดประสิทธิภาพ มีปญหาเชิง
การบริหารจัดการและโครงสราง ปญหาคอรรัปชัน และระบบอุปถัมภดังนั้น จึงจําเปนตองกําหนดใหมียุทธศาสตรชาติดาน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือแกไขปญหาตาง ๆ อยางเปนระบบและสอดคลองกับทิศ
ทางการพัฒนา ประเทศในทุกมิติโดยมีเปาหมายการพัฒนาที่เนนการตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยาง 
สะดวก รวดเร็ว โปรงใส ผานการมีหนวยงานภาครัฐที่มีโครงสรางและภารกิจที่เหมาะสม และวัฒนธรรม การทํางานที่มุง
ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนของสวนรวม เปดโอกาสใหทุก ๆ ภาคสวนเขามามีสวนรวม ในการดําเนินการบริการสาธารณะ 
ตรวจสอบการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐและภาคสวนอ่ืน ๆ ตลอดจนดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
สังคมไดอยางเหมาะสม  

 
 



  

 

๖๔ 
 
ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐจึงมีประเด็น ยุทธศาสตรที่ เนนการ
ปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน สวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดท่ี
เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐ ที่ทําหนาที่ในการกํากับหรือในการใหบริการในระบบ
เศรษฐกิจท่ีมีการแขงขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลัก ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการนํา นวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ และระบบการทํางานท่ีเปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และ
ปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสให ทุกภาคสวนเขามามีสวน
รวมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกัน
ปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจรติประพฤติมิชอบอยาง
สิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมาย ตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาท่ีจําเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ 
และนําไปสูการ ลดความเหลื่อมล้ำและเอ้ือตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เปน 
ธรรม และไมเลือกปฏิบัติการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม รวมทั้งตองมีการพัฒนาระบบ บริหารจัดการบุคลากร
ภาครัฐที่สามารถจูงใจและดึงดูดใหคนดีคนเกงเขามารวมพลังการทํางานท่ีมีความ มุงมั่นและมีแรงบันดาลใจในการที่จะ
รวมกันพลิกโฉมประเทศไปสูเปาหมายที่พึงประสงค  
๒. เปาหมาย 
  ๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง ความตองการของ
ประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส  
 ๒.๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
 ๒.๓ ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ๒.๔ กระบวนการยุติธรรม เปนไปเพ่ือประโยชนตอสวนรวมของประเทศ  
๓. ตัวชี้วัด  
 ๓.๑ ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะของภาครัฐ  
 ๓.๒ ประสิทธิภาพของการบริการภาครฐั  
 ๓.๓ ระดับความโปรงใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
  ๓.๔ ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม  
๔. ประเด็นยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 ๔.๑ ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยาง สะดวกรวดเร็ว โปรงใส 
หนวยงานของรัฐตองรวมมือและชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาที่ มีระบบ การบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มี
ความโปรงใส ใหการบริหารราชการแผนดินทั้งราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น และงานของรัฐอยางอื่นให
เปนไปตามหลักการบริหารกิจการ บานเมืองที่ดีสรางประโยชนสุขแกประชาชน  
  ๔.๑.๑ การใหบริการสาธารณะของภาครัฐไดมาตรฐานสากลและเปนระดับ แนวหนาของภูมิภาค ปรับ
รูปแบบและวิธีการดําเนินการของภาครัฐมีลักษณะที่เบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความตองการของ
ผูรับบริการ มีความรวมมือกับภาคีอ่ืน ๆ พรอมทั้ง ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของภาครัฐใหมีลักษณะบูรณาการ สามารถ
สงเสริมภารกิจของภาคสวน ตาง ๆ โดยเฉพาะการปรับปรุงบทบาทและกลไกภาครัฐใหเปน 
 

 



  

 

๖๕ 
 

ผูสนับสนุนและอํานวยความสะดวก ในการประกอบการ การกําหนดกฎระเบียบท่ีไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจ
ภาคเอกชนทุกขนาด สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว  
  ๔.๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการ นําเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกตใชมีระบบการบริหารจัดการขอมูลที่มีความเชื่อมโยงระหวางหนวยงาน และแหลงขอมูลตาง ๆ นําไปสูการ
วิเคราะหการจัดการขอมูลขนาดใหญ เพ่ือการพัฒนานโยบาย และการใหบริการภาครัฐ มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกตใชในการใหบริการสาธารณะตั้งแตตนจนจบ กระบวนการ เพ่ือใหสามารถติดตอราชการไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว 
โปรงใส เสียคาใชจายนอย และตรวจสอบได  
 ๔.๒ ภาครฐับริหารงานแบบบูรณาการโดยมยีุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยง การพัฒนาในทุกระดับ ทุก
ประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ การบริหารจัดการภาครัฐมีความ สอดคลองเชื่อมโยงและเปนกลไกสําคัญในการนํา
ยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรร งบประมาณที่มีลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตรในทุกระดับ มีเปาหมาย
รวมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพื้นที่ โดยอาศัยขอมูลขนาดใหญ รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผล 
การดําเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตรภารกิจและพื้นที่ เพ่ือนําไปสูการกําหนดประเด็นการพัฒนา การจัดทํานโยบาย และ
การตดิตามประเมินผลท่ีเปนระบบอยางตอเนื่อง  
  ๔.๒.๑ ใหยุทธศาสตรชาติเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ใชแผนแมบท ตามยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและนโยบาย และแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคง
แหงชาติในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ ผานแผนปฏิบัติการในระดับตาง ๆ โดยเชื่อมโยงการทํางานของ
ภาครัฐในทุกระดับใหมีเอกภาพ และสอดรับประสานกันตามหวงโซการพัฒนาระหวางราชการบริหารสวนกลาง สวน
ภูมิภาคและสวนทองถิ่น รวมท้ังการประสานความรวมมือที่หลากหลาย การพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุนให
เกิด การบูรณาการในลักษณะหุนสวนการพัฒนา ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาค
ประชาชน และภาคสวนอ่ืนในสังคม โดยดําเนินการอยางตอเนื่องและมีเปาหมายที่ชัดเจน  
  ๔.๒.๒ ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ หนวยงานที่เกี่ยวของกับ
ระบบการเงินการคลังของประเทศมีการปฏิบัติหนาท่ีตามกรอบภารกิจใน การสนับสนุนและไมเปนอุปสรรคในการบรรลุ
เปาหมายยุทธศาสตรชาติระบบงบประมาณแผนดินตอง สอดรับกับลักษณะการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติท้ังในลักษณะ
แผนเชิงยุทธศาสตรแผนตามภารกิจ และแผนระดับพ้ืนท่ี มีการรักษาวินัยการเงนิการคลังภายใตกรอบความยั่งยืนทางการ
คลัง การพัฒนา ระบบการคลังลวงหนาระยะปานกลางและระยะยาว การปรับปรุงวิธีการงบประมาณใหมีความคลองตัว 
สะดวก เหมาะสมกับสถานการณและความเรงดวน การใชจายงบประมาณโปรงใส เปนไปตามเปาหมาย ในระยะเวลาท่ี
กําหนด และมีแผนเพ่ิมรายไดของประเทศคูกับแผนงบประมาณใหเกิดสมดุลระหวาง รายไดกับรายจาย พรอมท้ังเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดของรฐัและการปรบัปรุงระบบภาษี  
  ๔.๒.๓ ระบบติดตามประเมินผลที่สะทอนการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ในทุกระดับ มีการติดตาม
ประเมินผลทั้งกอนเริ่มโครงการ ระหวางดําเนินการและหลังการดําเนินงานเปนการติดตามประเมินผลท้ังระบบ ตั้งแตปจจัย
นําเขา กระบวนการดําเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติตั้งแตระดับชาติ
ระดับประเด็นการพัฒนา ระดับหนวยงาน และระดับพ้ืนที่ พรอมทั้งเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสยีเขามามีสวนรวมในการ
ติดตาม ประเมินผล และจัดใหมีการรายงานการติดตามประเมินผลในการ 
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บรรลุเปาหมายตอสาธารณะ เปนประจํา รวมท้ังการตรวจสอบโดยองคกรอิสระตองเปนไปเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติ 
 ๔.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวน มีสวนรวมในการพัฒนา
ประเทศ พรอมทั้งมีการกําหนดความสัมพันธระหวางการบรหิารราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นใหมีความ
ชัดเจน ไมซ้ำซอนกัน รวมท้ังมีการถายโอนภารกิจ ท่ีสําคัญและการกระจายอํานาจในระดับที่เหมาะสมเพื่อใหชุมชนและ
ทองถ่ินเขมแข็ง  
  ๔.๓.๑ ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม ตรวจสอบความซ้ำซอนและปรับภารกิจและพันธกิจ ของหนวยงาน
ภาครัฐใหสอดคลองกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติในเชิงบูรณาการ โดยยุบเลิกภารกิจ ท่ีไมจําเปนถายโอนภารกิจใหภาค
สวนอ่ืนรับไปดําเนินการ รวมถึงการจัดระบบองคกรภาครัฐที่แยกแยะ บทบาทหนวยงานของรัฐที่ทําหนาท่ีกํากับและ
หนวยงานผูใหบริการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานและมีการแขงขันที่เปนธรรม โดยภารกิจที่ภาครัฐยังจําเปน
จะตองดําเนินการจะตองกําหนดใหมีโครงสรางหนวยงานท่ีสอดคลองกับบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ มีความคุมคา และ
สามารถ ขับเคลื่อนการบริหารราชการแผนดินไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  ๔.๓.๒ ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ เปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามา มีสวนรวมในการ 
ดําเนินการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอยางเหมาะสม กําหนดความสัมพันธและการพัฒนาบทบาทในฐานะ
ของหุนสวนการพัฒนาในการดําเนินภารกิจที่สําคัญระหวาง การบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ินให
มีความชัดเจน ไมซ้ำซอนกัน รวมถึง การสนับสนุนใหชุมชนหรือเอกชนรวมดําเนินการในบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะตาง ๆ    
  ๔.๓.๓ สงเสริมการกระจายอํานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนทองถ่ินใหองคกร ปกครองสวนทองถิ่นเปน
หนวยงานที่มีสมรรถนะสูงตั้งอยูบนหลักธรรมาภิบาลในการที่จะจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ มีบทบาท
เชิงยุทธศาสตรระดับพ้ืนที่ โดยเปดโอกาสใหมีรูปแบบการจัดบริการสาธารณะท่ีหลากหลาย มีระบบภาษีและรายไดของ
ทองถ่ินอยางเหมาะสมสามารถพัฒนารายไดและทุนเพ่ือดําเนินกิจกรรมในการตอบสนองตอการแกไขปญหาและพัฒนา
พื้นที่รวมกับชุมชนทองถิ่น โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศ ประชาชน และความตองการของคนทุกกลุม ทุกวัย และ
ทุกเพศสภาวะในทองถิ่น  
 ๔.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงาน อยางมีประสิทธิภาพ มี
ความคุมคา เทียบไดกับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดลอม ในการปฏิบัติงานท่ีมีความหลากหลายซับซอน
มากขึ้น และทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
  ๔.๔.๑ องคกรภาครัฐมีความยืดหยุนเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ ปรับโครงสราง และระบบ
บริหารงานราชการใหมในรูปแบบท่ีมีความหลากหลาย มีการดําเนินงานที่มีความยืดหยุน สามารถปรับตัวเขาสูการเปน
สํานักงานสมัยใหมนําไปสูการเปนองคกรที่มี ขีดสมรรถนะสูงสามารถปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล มีความคลองตัว 
ไมยึดติด กับการจัดโครงสรางองคกรแบบราชการ สามารถยุบ เลิก ปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกร กฎ ระเบียบ ไดตาม
สถานการณ  
 
  ๔.๔.๒ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย โดยมีการกําหนด นโยบายและการบริหาร
จัดการที่ตั้งอยูบนขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษมุงผลสัมฤทธิ์มีความโปรงใส ยืดหยุนและคลองตัวสูง นํานวัตกรรม 
เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานที่เปนดิจิทัล มาใช ในการบริหารและการตัดสินใจ รวมทั้งนําองคความรูใน
แบบสหสาขาวิชาเขามาประยุกตใชเพ่ือสราง คุณคาและแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศในการตอบสนองกับ 
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สถานการณตาง ๆ ไดอยางทันเวลา พรอมทั้ง มีการจัดการความรูและถายทอดความรูอยางเปนระบบเพ่ือพัฒนาภาครัฐให
เปนองคกรแหงการเรียนรู  
 ๔.๕ บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปน
มืออาชีพ ในการปฏิบัติหนาที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตรชาติ โดยภาครัฐมีกําลังคนท่ีเหมาะสมทั้งปริมาณและ
คุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร ใหสามารถสนองความตองการในการปฏิบัติงาน มีความกาวหนาใน
อาชีพ สามารถจูงใจใหคนดีคนเกง ทํางานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐใหมีสมรรถนะใหม 
ๆ สามารถ รองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยน แนวคิดให
การปฏิบัติราชการเปนมืออาชีพ มีจิตบริการ ทํางานในเชิงรุกและมองไปขางหนา สามารถ บูรณาการการทํางานรวมกับ
ภาคสวนอื่นไดอยางเปนรูปธรรม  
  ๔.๕.๑ ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนที่มีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม เพิ่มความ ยืดหยุนคลองตัว
ใหกับหนวยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคูไปกับ การเสริมสรางประสิทธิภาพและคุณภาพ
ภายใตหลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไก การวางแผน กําลังคน รูปแบบการจางงาน การสรรหา การคัดเลือก 
การแตงตั้ง เพ่ือเอ้ือใหเกิด การหมุนเวียน ถายเทแลกเปลี่ยน และโยกยายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหวาง
ภาคสวน ตาง ๆ ของประเทศไดอยางคลองตัว รวมทั้งทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบคาตอบแทนที่เปนธรรม มีมาตรฐาน 
เหมาะสมสอดคลองกับภาระงาน  
  ๔.๕.๒ บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเสนทาง
ความกาวหนาในอาชีพ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและวาง มาตรการที่เหมาะสมกับเสนทางความกาวหนาใน
สายอาชีพใหมีสมรรถนะใหมๆ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม การทํางานและสรางคานิยมในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนและ
ประโยชนสวนรวม สามารถบูรณาการ การทํางานรวมกับภาคสวนอื่นไดอยางเปนรูปธรรม ใหความสําคัญกับการพัฒนา
ภาวะผูนําในทุกระดับ ใหมีขีดสมรรถนะสูง มีความรับผิดชอบ และมีความเปนมืออาชีพ เปนท้ังผูนําทางความรูและ
ความคิด ผลักดันภารกิจ นําการเปลี่ยนแปลง พัฒนา นโยบายและยุทธศาสตรเปนแบบอยางที่ดีตอผูรวมงาน และตอสังคม 
โดยมีการสรางผูนําทางยุทธศาสตรในหนวยงานภาครัฐทุกระดับอยางตอเนื่องและ เปนระบบเพ่ือรองรับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติระยะยาว  
 ๔.๖ ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคสวนรวมตอตาน การทุจรติ ภาครัฐมีการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในทุกระดับ โดยเฉพาะการสรางวัฒนธรรม
แยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมของบุคลากรภาครัฐใหเกิดขึ้น รวมทั้งสรางจิตสํานึกและคานิยมใหทุก
ภาคสวนตื่นตัวและละอาย ตอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ พรอมท้ัง สงเสริม สนับสนุน ใหภาคีองคกรภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีตาง ๆ มีสวนรวมในการสอดสอง เฝาระวัง ใหขอมูล แจงเบาะแสการทุจริต 
และตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และภาคสวนอ่ืน ๆ โดยไดรับ ความคุมครองจากรัฐตามที่กฎหมาย
บัญญัติ  
  ๔.๖.๑ ประชาชนและภาคีตาง ๆ ในสังคมรวมมือกันในการปองกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ รัฐตอง
สงเสริม สนับสนุน และใหความรูแกประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการ ทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน จัดใหมีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกลาวอยาง
เขมงวด รวมทั้ง สงเสริม และเสริมสราง การมีสวนรวมของประชาชนโดยเฉพาะการเขาถึงขอมูลขาวสาร การรณรงคให
ความรูตอตาน หรือ ชี้เบาะแสการทุจริต โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติพรอมทั้ง มีระบบการรับเรื่อง 
รองเรยีนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ  
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  ๔.๖.๒ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตยสุจริต กําหนดใหเจาพนักงาน
ของรัฐตองยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง และหลีกเลี่ยงการขัดกัน
ระหวางประโยชนบุคคลและประโยชนสวนรวม รวมทั้ง ย่ืนบัญชีทรัพยสินและหนี้สินของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะ โดยเฉพาะผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ ผูวาการ
ตรวจเงินแผนดิน และผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามท่ีกฎหมายกําหนด จะตองเปดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน และ
หนี้สินใหประชาชนทราบ  
  ๔.๖.๓ การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาดเปนธรรม และตรวจสอบ
ไดจัดการกับผูกระทําความผิดทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกระดับอยางตรงไปตรงมาเปนธรรม และตรวจสอบไดพรอมท้ัง
ใหการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมปราศจากการแทรกแซงของนักการเมืองและผูมีอิทธิพล ตลอดจนวางมาตรการ
คุมครองพยานและผูท่ีเกี่ยวของ นอกจากนี้ตองกําหนดใหมีการลงโทษผูกระทําผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบ อยาง
จริงจังและรวดเร็ว  
  ๔.๖.๔ การบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบ แบบบูรณาการ จัดใหมี
กลไกการประสานงานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบาย ยุทธศาสตรและการขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตรตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการพัฒนา
ระบบงานและโครงสรางองคกรที่เอ้ือ ตอการดําเนินงานแบบบูรณาการและมุงผลสัมฤทธิ์  
 ๔.๗ กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาท่ีจําเปน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับมี
เทาที่จําเปน ทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ โดยมุงใชกฎหมาย เปนเครื่องมือในการสนับสนุนการพัฒนา การ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ การแกไข ปญหาและอุปสรรคที่นําไปสูความเหลื่อมล้ำดานตาง ๆ เอื้อตอ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ  
  ๔.๗.๑ ภาครัฐจัดใหมีกฎหมายที่สอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน
บทบาทของภาครัฐเปนผูอํานวยความสะดวก กําหนดกติกาในการแขงขัน ใหเกิดความเปนธรรมแกการดําเนินธุรกิจทั้งใน
ธุรกิจทั่วไปและธุรกิจเฉพาะ ปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวของ ใหสามารถตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการผลิต 
การคา การบริการ และสามารถอํานวย ความสะดวกในการดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการคุมครอง
ผูบริโภค โดยเฉพาะ การปรับปรุงแกไขและยกเลิกกฎหมายตาง ๆ ใหมีความชัดเจน ทันสมัย เปนธรรม เอื้ออํานวยตอการ 
บริหารราชการแผนดิน การพัฒนาประเทศ การใหบริการประชาชน การประกอบธุรกิจ การแขงขัน ระหวางประเทศ 
สอดคลองกับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ รวมทั้ง การสรางการรับรู และความเขาใจในขอกฎหมาย และ
บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพเทาเทียม  
  ๔.๗.๒ มีกฎหมายเทาที่จําเปน ออกแบบกฎหมายที่รอบคอบรัดกุมเพ่ือแกปญหา อยางตรงจุดใหมีความ
สอดคลองกับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศที่เปนประโยชน ตอประชาชนโดยรวม ดวยการสรางความเปน
ธรรมในการจัดสรรผลประโยชนและบริหารจัดการ ผลกระทบท่ีเกิดจากกฎหมายท่ีเก่ียวกับสิทธิในทรัพยสินและการ
ประกอบอาชีพ ใชกฎหมาย เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติและกําหนดวงรอบในการทบทวนปรับปรุงแกไข
กฎหมาย ใหทันสมัยอยูตลอดเวลา นอกจากนั้น ในการตรากฎหมายตองดําเนินการใหมีการรับฟงความคิดเห็น ของ
ผูเกี่ยวของ วิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอยางรอบดานและเปนระบบ รวมทั้ง เปดเผยผลการรับฟงความ
คิดเห็นและการวิเคราะหตอประชาชน และนํามาประกอบการพิจารณา ในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน รวมทั้งจัด
ใหมีการสรางความรับรูและความเขาใจ ในขอกฎหมาย และประเมนิ 
 



  

 

๖๙ 
 
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กําหนด เพ่ือพัฒนากฎหมาย ทุกฉบับใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง 
ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป  
  ๔.๗.๓ การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ เทาเทียม มีการเสริมสราง ประสิทธิภาพการใช
กฎหมาย บังคับใชกฎหมายอยางเครงครดั ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ไมเลือก ปฏิบัตินําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการ
เสริมสรางประสิทธิภาพการใชกฎหมาย ปองกันการกระทําผิด และจับกุมผูกระทําผิดไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ๔.๘ 
กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค มีความเปนกลาง นาเชื่อถือ โปรงใส 
ตรวจสอบไดกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมมีความกลาหาญทาง
จริยธรรม เปนมืออาชีพ มีความเปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยสะดวก มุงใหเกิด
การสรางมาตรฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมเทียบเทาระดับสากล ตามหลักนิติธรรม โปรงใส ลดความ
เหลื่อมล้ำและสรางโอกาสในการเขาถึงความยุติธรรม สรางความสมดุลระหวางสิทธิและเสรีภาพ ของประชาชนกับ
ประโยชนสาธารณะ การอํานวยความยุติธรรมมีประสิทธิภาพ และเปนไปอยางเสมอภาค หนวยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมมีความรวมมือท่ีดีบูรณาการและเชื่อมโยงการทํางานระหวางกัน  
  ๔.๘.๑ บุคลากรและหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลัก ประชาธิปไตย เคารพ
ศักด์ิศรีความเปนมนุษยที่พึงไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม ปรับวัฒนธรรมองคกร และทัศนคติเจาหนาที่ของรัฐใน
กระบวนการยุติธรรมใหเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศกัด์ิศรีความเปนมนุษยที่พึงไดรับการปฏิบัติอยางเทา
เทียม รวมทั้งเสริมสรางและพัฒนา วัฒนธรรมของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมใหมีความโปรงใส เปนกลาง ปราศจาก
การแทรกแซง หรือครอบงําใด ๆ การบริหารงานบุคคลในกระบวนการยุติธรรมตองโปรงใส เปนอิสระ และมีการพัฒนา ตัว
บุคคลอยางตอเนื่อง ๔.๘.๒ ทุกหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกรวมกันในทุกขั้นตอน ของการคนหา
ความจริง การรวบรวมและการพิสูจนพยานหลักฐานเปนไปตามมาตรฐานสากล โดยตองใชประโยชนจากนิติวิทยาศาสตร
และศาสตรอื่น ๆ และจัดใหมีบริการทางดานนิติวิทยาศาสตร เพื่อใหประชาชนไดรับบริการในการพิสูจนขอเท็จจริงอยางมี
ทางเลือก อํานวยความยุติธรรม อยางมีประสิทธิภาพ ไมเลือกปฏิบัติมีความโปรงใส และประชาชนเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรม ไดโดยสะดวก รวดเร็ว ยกระดับความโปรงใสในการใชอํานาจกับประชาชนและการแตงตั้งโยกยาย รวมทั้ง
ยกระดับมาตรการตรวจสอบการประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมใหมีความ นาเชื่อถือและมี
ประสิทธิภาพ  
  ๔.๘.๓ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพง อาญา และปกครอง มีเปาหมายและยุทธศาสตร
รวมกัน เพื่อประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายและอํานวยความยุติธรรม พัฒนาเปาหมายและยุทธศาสตรระยะกลาง
และระยะยาวระหวางหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของขอมูลเชิงประจักษมีรูปแบบกระบวนการ
ยุติธรรมที่มีการประสานงานระหวาง หนวยงานกันบนพ้ืนฐานแหงการไววางใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งสรางเครื่องมือการ
ประเมินคุณภาพ และผลงานที่หนวยงานที่เกี่ยวของตองมุงกอใหเกิดผลลัพธตอสังคมรวมกัน พรอมทั้งพัฒนาระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรมเพ่ือเปนชองทางใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรม ตลอดกระบวนการ
พิจารณาคดีไดอยางสะดวก รวดเร็ว และไมเสียคาใชจายสูงเกินสมควร  
  ๔.๘.๔ สงเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีสวนรวม ของประชาชนใน
กระบวนการยุติธรรม สงเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบตาง ๆ การไกลเกลี่ยขอพิพาทกอนเขาสู
กระบวนการยุติธรรม การชวยเหลือประชาชนใหเขาถึงความเปนธรรม การพัฒนารูปแบบของการมีสวนรวมใน
กระบวนการยุติธรรมใหมีความหลากหลาย การสรางความรู ความเขาใจดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 



  

 

๗๐ 
 
ใหกับประชาชน การพัฒนากลไกคุมครองสิทธิ และเสรีภาพประชาชนผูไดรับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมและความ
ขัดแยงระหวางภาครฐั เอกชน และชุมชน รวมทั้ง การสงเสริมพัฒนาระบบการสืบเสาะและการสอดสองใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน  
  ๔.๘.๕ พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา เพื่อลดทอนความเปนโทษทางอาญา ที่ไมจําเปน สราง
ความสมดุลระหวางการบังคับโทษตามคําพิพากษากับการใหโอกาสผูตองโทษกลับคืน สูสังคม เปดโอกาสใหภาคสวนอ่ืนเขา
มามีสวนรวมในการบริหารการบังคบัโทษ และการพัฒนาระบบ คุมประพฤติในชุมชน รวมทั้ง การใชกฎหมายอาญาโดยยึด
มั่นหลักการตคีวามโดยเครงครดั ไมขยาย ขอบเขตฐานความผิดใหครอบคลุมการกระทําที่แทจริงแลวไมเขาองคประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

๗๑ 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 

  ไดจัดทำขึ้นในชวงเวลา ของการปฏิรูปประเทศและสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและ
เชื่อมโยงกันใกลชิดกันมากขึ้น โดยไดนอมนำหลัก “ของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศ
ตอเนื่องจาก แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ – ๑๑ เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางมั่นคง 
เกิดภูมิคุมกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม สงผลใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและ ยั่งยืน ใน
การจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติ (สศช.) ไดจัดทำ
บนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเปนแผน หลักของการพัฒนาประเทศ และ
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสู
ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ไดใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนา
ทุกภาคสวน ท้ังในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค และ ระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่อง 
เพ่ือรวมกันกำหนดวิสัยทัศนและ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมท้ังรวมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพ่ือมุงสู 
“ความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน ” การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเปนจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการ
เช่ือมตอกับ ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติ โดยในแตละยุทธศาสตรของ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ไดกำหนดประเด็นการพัฒนา พรอมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญท่ีตองดำเนินการให เห็นผลเปน
รูปธรรมในชวง ๕ ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพ่ือเตรียมความพรอมคน สังคม และ ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังไดกำหนดแนวคิดและ
กลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกำกับใหการ พัฒนาเปนไปอยางมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ 
นำไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชำติ 
สำนักนำยกรัฐมนตรี (ราง) สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
การพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ผานมา สงผลให ประเทศไทยมีระดับการ
พัฒนาที่สูงขึ้นตามลำดับ ไดแก เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญขึ้น มีฐานการผลิตและ บริการที่มีความเขมแข็งและโดดเดนใน
หลายสาขา และความรวมมือกับมิตรประเทศทั้งในรูปทวิภาคีและพหุ ภาคี รวมถึงความรวมมือกับประเทศในอนุภูมิภาค
และอาเซียนมีความเขมขนและชัดเจนขึ้น ขยายโอกาสดาน การคาและการลงทุนของไทยเพิ่มขึ้น ในขณะที่โครงสราง
พื้นฐานมีการพัฒนาครอบคลุมมากขึ้น และการ บริการทางสังคมทุกดานที่มีความครอบคลุมทั่วถึง ทำใหรายไดประชาชน
สูงขึ้นปญหาความยากจนลดลง และ คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น อยางไรก็ตาม โครงสรางเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจและสังคมโลกมากข้ึน จึงทำใหมี ความออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอก ในขณะที่ความสามารถในการ
แขงขันปรับตัวชา เนื่องจากการ ยกระดับหวงโซมูลคาการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการสูการใชองคความรู 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมยังดำเนินการไดนอย ทำใหฐานการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการมีผลิตภาพ
การผลิตตาง ประกอบกับประเทศไทยยังประสบปญหาคุณภาพในเกือบทุกดาน ที่สำคัญไดแก คุณภาพคน คุณภาพ 
การศึกษา คุณภาพบริการสาธารณะและบริการสาธารณสุข สังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้ำสูง กอใหเกิดความ แตกแยก 
นอกจากนี้ทรัพยากรธรรมชาติรอยหรอและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมอยางรวดเร็ว มีภาวะขยะลนเมือง และการบริหารจัดการ
น้ำยังไมเปนระบบโครงขายท่ีสมบูรณ ในขณะที่ความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจาก สภาพภูมิอากาศผันผวนมีความรุนแรง
มากขึ้น ทำใหกฎเกณฑและกฎระเบียบของสังคมที่เกี่ยวกับการใช  

 
 



  

 

๗๒ 
 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความเขมงวดมากขึ้น ซึ่งสวนหนึ่งสะทอนถึงปญหาการจัดการภาครัฐท่ี ขาด
ประสิทธิภาพเพราะการบริหารจัดการยังขาดเอกภาพ และการปฏิรูปกฎหมายเพ่ือพัฒนาประเทศยังลาชา ดังนั้น การ
พัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จำเปนตองมีการเตรียมความพรอมเพื่อ วางรากฐานของประเทศในระยะ
ยาวใหมุงตอยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สอดคลองเชื่อมโยงและรองรับการ พัฒนาอยางตอเนื่องกัน ไปตลอด ๒๐ ป ตาม
กรอบยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) โดยมีสาระสำคัญ สรุปได ดงันี้  
 ๑. ภาพรวมการพฒันาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
  ๑.๑ หลักการ หลักการพัฒนาประเทศที่สำคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลัก “ปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาท่ีย่ังยืน” และ “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ที่ตอเนื่องจาก ๒ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙-
๑๑ และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการ เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพ
การผลิตบนฐานการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม สำหรับการกำหนดวิสัยทัศนของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ยึดวิสัยทัศของกรอบ 
ยุทธศาสตรชาติท่ีกำหนดวา “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ พัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในขณะที่การกำหนดเปาหมายและตัวชี้วัดในดานตางๆ ของแผนพัฒนาฯ ไดยึดเปาหมาย
อนาคตประเทศไทยป ๒๕๗๙ ที่เปนเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป มาเปน กรอบในการกำหนดเปาหมายที่จะบรรลุใน ๕ 
ป โดยที่เปาหมายและตัวชี้วัดตองสอดคลองกับกรอบเปาหมาย การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ที่องคกร
ระหวางประเทศกำหนดขึ้ น  อาทิ  การพัฒ นาที่ ย่ั ง ยืน  (sustainable development goals : SDGs) ท่ี องคการ
สหประชาชาติกำหนดข้ึน เปนตน สวนแนวทางการ พัฒนา ไดบูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนาที่สำคัญของประเด็น
การปฏิรูปประเทศ ๓๗ วาระ และ ไทย แลนด ๔.๐ การจัดทำแผน ขับเคลื่อน และการติดตามประเมินผล เนน
กระบวนการมีสวนรวม ทั้ง จากภาครัฐ เอกชน ประชาชน และภาคการศึกษา ในทุกพ้ืนที่ของประเทศ เปนกลไกประชารัฐ
ที่รวมพลัง ให สามารถกำหนดเปาหมาย แนวทางการพัฒนา รวมทั้งแผนงานโครงการสำคัญท่ีตอบสนองความตองการและ 
แกไขปญหาใหกับประชาชนไดอยางสอดคลองกับภูมิสังคมและเกิดผลสมัฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ป  
  ๑.๒ จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี ๑๒ ประเทศไทยมียุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะเปนแผนแรกที่ ถูกใชใหเปนกลไกเชื่อมโยงสูการขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งกำหนดเปาหมาย
และตัวชี้วัดที่จะตองบรรลุผลลัพธ และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา รวมทั้งกำหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่ตอง
เช่ือมตอถึงการปฏิบัติที่ ตองดำเนินการในชวง ๕ ป โดยไดกำหนดแผนงาน/โครงการสำคัญ (Flagship Program) และ
ประเด็นพัฒนา เชิงบูรณาการที่สำคัญ ในชวง ๕ ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติ จะทำใหระบบการ
จัดสรร งบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณแผนดิน แผนสำหรับบริหารราชการแผนดิน กฎ ระเบียบวินัยทาง 
การเงินและการคลังภาครัฐ และระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา ตลอดจนระบบการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานภาครัฐตองมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก นอกจากนี้ในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ มีแนวทางการพัฒนาจังหวัด ภาค และเมือง ที่ กำหนดพ้ืนท่ีเปาหมาย สาขาการผลิตและบริการเปาหมายที่
ชัดเจน เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติและกำกับ ใหการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี จังหวัด ภาค และเมือง เกิด
ผลสัมฤทธิ์และสอดคลองกับเปาหมายรวมของ ประเทศ รวมท้ังไดกำหนดแนวทางเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการ
ปฏิรูปประเทศที่สภาปฏิรูปแหงชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปไดเสนอและตองเรงดำเนินการใหแลวเสร็จในชวง ๕ ปตอ
จากนี้  
 
 

 



  

 

๗๓ 
 
  ๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประเทศไทยแมวา ไดดำเนินมาตรการ
เพ่ือสงเสริมการบริหารจัดการที่ดี มีการขยายการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเปนระบบ โครงขายมากข้ึน และมีการเพ่ิม
การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา แตอันดับความสามารถในการแขงขันของไทย ยังปรับตัวชาเมื่อ 
เทียบกับหลายประเทศ เนื่องจากคุณภาพคนตาง การลงทุนในการวิจัยและพัฒนายังมีนอย คุณภาพของโครงสรางพ้ืนฐาน
ยังไมดี และปญหาการบริหารจัดการภาครัฐและกฎระเบียบตางๆ ลาสมัยและ ๓ ขาดประสิทธิผลในการบังคับใช เมื่อตอง
เผชิญกับปญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกและภัยพิบัติธรรมชาติ ทำให เศรษฐกิจไทยผันผวนไดงาย และเศรษฐกิจโดยรวม
ขยายตัวในอัตราที่ต่ำกวาศกัยภาพมาตอเนื่องหลายป นอกจากนี้ประเทศไทยตองเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากข้ึน
ภายใตสถานการณที่ กระแสโลกาภิวัตนเขมขนมากขึ้น เปนโลกไรพรมแดน โดยมีการเคลื่อนยายคน เงินทุน องคความรู 
เทคโนโลยี ขาวสาร สินคาและบริการอยางเสรี ทำใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้น สงผลใหมีการรวมตัวดานเศรษฐกิจ 
ของกลุมตางๆ ในโลกมีความเขมขนขึ้น ประเทศเศรษฐกิจใหมมีขีดความสามารถในการแขงขันมากขึ้น เชน จีน อินเดีย 
ละตินอเมริกา และเวียดนาม ซึ่งมีแรงงานราคาถูกและมีมาตรการอื่นๆประกอบในการดงึดูดการลงทุน จากตางประเทศได
เพ่ิมขึ้น นอกจากนั้นการพัฒนาการสื่อสารดวยเทคโนโลยีสมัยใหมทำใหสังคมโลกมีความ เชื่อมโยงกันอยางใกลชิดมากขึ้น 
ท าใหเกิดภัยคุกคามและความเสี่ยง อาทิ การกอการราย โรคระบาด อาชญากรรมขามชาติ ปญหาแรงงานตางดาว ใน
ขณะเดียวกันประเทศไทยมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมสูง วัยมากขึ้น จำนวนประชากรวัย
แรงงานลดลง ผูสูงอายุมีปญหาสุขภาพและมีแนวโนมอยูคนเดียวสูงข้ึน ปญหา ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแนนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ รวมท้ังความแตกตางของรายได ระหวางกลุมคนรวยที่สุดและกลุมคนจนที่สุดสูงถึง 
๓๔.๙ เทา ในป ๒๕๕๖ เนื่องจากการกระจายโอกาสการ พัฒนาไมทั่วถึง ย่ิงไปกวานั้นทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม มี
ปญหาความขัดแยงในการใชประโยชน ทรัพยากรธรรมชาติระหวางรัฐกับประชาชน และระหวางประชาชนในกลุมตางๆ 
เน่ืองจากการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติมีลักษณะรวมศูนยขาดการเชื่อมโยงกับพื้นที่ ในขณะที่ปญหาสิ่งแวดลอมเพ่ิม
สูงขึ้นตาม การขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ประกอบกับสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงผันผวนมากขึ้น 
ประเทศไทยตองเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงมากข้ึน สงผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมไทยมากกวาในอดีต 
ภายใตเงื่อนไขและสภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ี เกิดขึ้นทั้งในและตางประเทศ
ดังกลาว จะเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอยางชาญฉลาดมากขึ้น ตอจากนี้ไป 
ประเทศไทยตองปรับเปลี่ยนครั้งใหญ เพ่ือแกไขปญหารากฐานสำคัญที่เปนจุดออนและขอจำกัดของประเทศที่สั่งสมมานาน 
ในขณะเดียวกันดำเนินยุทธศาสตรเชิงรุกเพื่อใชประโยชนจากจุดแข็งและจุดเดนของประเทศ ดังนั้นจึงมีความจำเปนท่ี
จะตองใหความสำคัญกับประเด็นที่มีลักษณะการบูรณาการ และใชประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการ
แปลงแผนไปสูการปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์ไดอยาง แทจริง ในประเด็นตางๆ ดังนี้  
  ๑.๓.๑ การพัฒนานวัตกรรมและการนำมาใชขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพ่ือ ยกระดับศักยภาพของ
ประเทศ โดยจะมุงเนนการน าความคิดสรางสรรคและการพัฒนานวัตกรรม ทำใหเกิดสิ่ง ใหมท่ีมีมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจทั้ง
ในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑและบริการใหมๆ โดยการ กำหนดวาระการวิจัยแหงชาติ (National 
Research Agenda) ใหมีจุดเนนที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และ สอดคลองกับสาขาเปาหมายการพัฒนาประเทศ และใชกล
ยุทธดานนวัตกรรมบูรณาการวิจัยและพัฒนากับการ นำไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยและการพัฒนานวัตกรรม ๔  
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  ๑.๓.๒ การสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และนวัตกรรม โดย
สนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและตอยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสูความเปน อัจฉริยะโดยใชเทคโนโลยีขั้นสูงและ
การผสมผสานเทคโนโลยี การพัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทาง เทคโนโลยี(Technopreneur) รวมทั้งการ
เช่ือมโยงระหวางภาคการผลิตที่เปนกลุมใหญของประเทศ ไดแก เกษตรกรรายยอย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมกับสถาบันวิจัย และ สถาบันการศึกษา รวมทั้งพัฒนาและยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีอยูให
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี แบบกาวกระโดด โดยเฉพาะเรงสรางและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขา STEM 
(Science, Technology, Engineering, and Mathematics) และสนับสนุนการดำเนินงานอยางเปนเครือขายระหวาง
สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน รวมทั้งการปรับกลไกระบบวิจัยและพัฒนา 
ของประเทศท้ังระบบ  
  ๑.๓.๓ การเตรียมพรอมดานกำลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของประชากร ในทุกชวงวัย มุงเนนการ
ยกระดับคุณภาพทุนมนุษยของประเทศ โดยพัฒนาคนใหเหมาะสมตามชวงวัย เพื่อให เติบโตอยางมีคุณภาพ การหลอ
หลอมใหคนไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม เปนคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมี
จิตสำนึกที่ดีตอสังคมสวนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคลองกับความ ตองการในตลาดแรงงานและทักษะที่จำเปนตอการดำ
ชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของคนในแตละชวงวัยตาม ความเหมาะสม การเตรียมความพรอมของกำลังคนดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใน อนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ การสรางเสริมให
คนมีสุขภาพดีที่เนนการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปจจัยเสี่ยงดานสภาพแวดลอมที่สงผลตอสุขภาพ  
  ๑.๓.๔ การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ ใหความสำคัญกับการ จัดบริการของรัฐที่มี
คุณภาพทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข ใหกับผูท่ีดอยโอกาสและผูท่ีอาศัยในพื้นที่หางไกล การจัดสรรที่ดินทำกิน สนับสนุน
ในเรื่องการสรางอาชีพ รายได และสนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพ ผูดอยโอกาส สตรี และผูสูงอายุ รวมทั้งกระจายการ
จัดบริการภาครัฐใหมีความครอบคลุมและทั่วถึงท้ังในเชิงปริมาณและ คุณภาพ ตลอดจนสรางชุมชนเขมแข็งใหเปนพลังรวม
ทางสังคมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและพรอมรับ ผลประโยชนจากการพัฒนา โดยสงเสริมการประกอบอาชีพของ
ผูประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุน ศูนยฝกอาชีพชุมชน สงเสริมใหชุมชนจัดสวัสดิการและบริการในชุมชน และ
ผลักดันกลไกการกระจายที่ดินทำกินและการบริหารจัดการที่ดินของชุมชน โดยมุงบรรลุเปาหมายสำคัญในการยกระดับ
รายไดประชากรกลุม รอยละ ๔๐ ท่ีมีรายไดต่ำสุด  
  ๑.๓.๕ การปรับโครงสรางการผลิตและการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจในแตละ ชวงของหวงโซมูลคา เนน
สรางความเขมแข็งใหกับปจจัยพื้นฐาน ทุนทางเศรษฐกิจใหสนับสนุนการเพ่ิม ศกัยภาพของฐานการผลิตและฐานรายไดเดิม 
และยกระดับหวงโซมูลคาดวยการใชเทคโนโลยีวิจัยและพัฒนา เพ่ือสรางนวัตกรรมการผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและ
สอดคลองกับความตองการของตลาด รวมทั้งสราง สังคมผูประกอบการใหมีทักษะการทำธุรกิจที่ทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาพ้ืนที่ ชายแดนที่มีศักยภาพและพื้นที่เศรษฐกิจใหม เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจเขา สูการเปนประเทศรายไดสูงในอนาคต ๕    
  ๑.๓.๖ การปรับระบบการผลิตการเกษตรใหสอดคลองกับพันธกรณีในดาน การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและศักยภาพของพ้ืนที่ เนนการสรางองคความรูทางวิชาการเกษตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบ
มีสวนรวมที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Based) ในการ สรางมูลคาเพิ่มใหสินคาเกษตรมีความปลอดภัย ไม
สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดลอม ของประเทศ การพัฒนาระบบเกษตรกรรมท่ีย่ังยืนและการ
ขยายโอกาสในการเขาถึงพื้นที่ทำกินของเกษตรกร รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมทาง 
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การเกษตรจากกิจการเจาของคนเดียว เปนการประกอบการในลักษณะสหกรณ หางหุนสวน และบริษัท เพื่อใหเกิดการ
ประหยัดตอขนาด  
  ๑.๓.๗ การเพ่ิมศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมท่ีมีศักยภาพในปจจุบันให ตอยอดไปสูฐานการผลิต
และบรกิารที่ใชเทคโนโลยีที่เขมขนและมีนวัตกรรมมากขึ้น ควบคูกับการ วางรากฐานเพ่ือสรางและพัฒนาภาคการผลิตและ
บริการสำหรับอนาคต ทั้งในดานการเตรียมศักยภาพคน และโครงสรางพ้ืนฐาน ตลอดจนสรางกลไกและเครือขายความ
รวมมือของธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร (Cluster)  
  ๑.๓.๘ การสงเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม อาทิ เศรษฐกิจ ดิจิทัล เศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม (Start Up) และวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึง
การสรางสังคมผูประกอบการเพ่ือตอยอดฐานการผลิตและบริการ  
  ๑.๓.๙ การสรางขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจบริการและการ ทองเที่ยวที่มีศักยภาพใหเติบโต
และสนับสนุนภาคการผลิต เนนการปรับปรุงกฎหมายที่ เก่ียวของ เพื่อใหเกิด ความสมดุลและย่ังยืนในการพัฒนา
อุตสาหกรรมทองเที่ยวที่คำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบ นิเวศ และศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งการสราง
มูลคาเพ่ิมในอุตสาหกรรมกีฬาใหครอบคลุมทุกมิติและครบวงจร ท้ังการผลิตและธุรกิจที่เก่ียวของ   ๑.๓.๑๐ 
การสรางความเชื่อมโยงระหวางภาคการผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ ขยายฐานเศรษฐกิจใหกวางขึ้น และตอยอดหวง
โซการผลิตใหเขมแข็งข้ึน โดยการเชื่อมโยงเครือขายการผลิต และนำผลการวิจัยและการพัฒนาที่เก่ียวของมาใชประโยชน
ในการสรางผลิตภัณฑเชิงพาณิชยที่หลากหลาย และสอดคลองกับความตองการของตลาด โดยเฉพาะอยางย่ิงการพัฒนา
ความเชื่อมโยงดาน คมนาคมขนสง โลจิสติกส และโทรคมนาคม ในกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคภายใตแผนงานของกรอบ
ความ รวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง กรอบความรวมมือลุมแมน้ำอิระวดี เจาพระยา แมโขง กรอบ ความ
รวมมือเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย กรอบความรวมมือความริเริ่มแหงอาวเบงกอลสำหรับความรวมมือ
หลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ กรอบความรวมมือเพ่ือพัฒนา ชายแดนไทย-มาเลเซีย และภูมิภาคอาเซียนเพ่ือ
อำนวยความสะดวกและลดตนทุนดานโลจิสติกส  
  ๑.๓.๑๑ การพัฒนาวิสาหกิจขนาดยอย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม 
เพ่ือขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหมีความครอบคลุมมากขึ้น เปนการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับกลุมตางๆ 
ในสังคม โดยดำเนินการควบคูไปกับการพัฒนาและสงเสริมสังคม ผูประกอบการเพื่อสงเสริมผูประกอบการที่ผลิตไดและ
ขายเปน  
  ๑.๓.๑๒ การสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพ สิ่งแวดลอมเนนการ
รักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เรงแกไขปญหาวิกฤติสิ่งแวดลอม ๖ เพ่ือลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิตและ
การบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปรงใสเปนธรรม สงเสริม การผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เรง
เตรียมความพรอมในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพ่ือลด ความเสี่ยงดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
  ๑.๓.๑๓ การฟนฟูพื้นฐานดานความมั่นคงที่เปนปจจัยสำคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศใหความสำคัญกับการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติของผูมีความเห็นตางทางความคิดและอุดมการณบนพื้นฐานของ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขและการเตรียมการรับมือกับ 
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อาชญากรรมขามชาติ ซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยยะสำคัญตอการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ ๒๐ ป
ขางหนา  
  ๑.๓.๑๔ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ การสรางธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย ใหความสำคัญกับการสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอยาง เปนรูปธรรมทั้งดานระบบการบริหารงาน
และบุคลากร มีการบริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใส มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบไดอยางเปนธรรม และประชาชนมี
สวนรวม มีการกระจายอำนาจ และแบงภารกิจ รับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และทองถ่ิน  
  ๑.๓.๑๕ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศเพื่อขยาย ขีดความสามารถและ
พัฒนาคุณภาพการใหบริการเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ หลัก และสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของทุกกลุมในสังคม เนนใหเกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและใน อาเซียนอยางเปนระบบ โดยมีโครงขายเชื่อมโยง
ภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียง เศรษฐกิจตางๆ รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการและการ
กำกับดูแลใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล สราง ความเปนธรรมในการเขาถึงบริการพ้ืนฐาน และการคุมครองผูบริโภค 
นอกจากนี้พัฒนาอุตสาหกรรม ตอเนื่องเพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ และการพัฒนาผูประกอบการใน
สาขาโลจิสติกสและ หนวยงานท่ีมีศักยภาพไปทำธุรกิจในตางประเทศ  
  ๑.๓.๑๖ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ เรงดำเนินการในประเด็น ทาทาย ไดแก การสราง
ความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานการผลิตและบริการใหมที่ สรางรายไดสำหรับประชาชนในแต
ละภาค การพัฒนาเมืองใหเติบโตอยางมีคุณภาพ การพัฒนาและฟนฟูพื้นที่ บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกใหรองรับการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแหงอนาคตอยางมีสมดุล และ การบริหารจัดการพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดนใหเจริญเติบโตและ
แขงขันไดอยางย่ังยืน รวมทั้งการเพ่ิม ประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม  
  ๑.๓.๑๗ การสรางความรวมมือระหวางประเทศใหเขมขนและสงผลตอการพัฒนา อยางเต็มที่ มุงเนน
ผลักดันใหความเชื่อมโยงดานกฎระเบียบและในเชิงสถาบันใหมีความคืบหนาและชัดเจนใน ระดับปฏิบัติการและในแตละ
จุดพื้นที่เชื่อมโยงระหวางประเทศ ผลักดันการลดการใชมาตรการที่ไมใชมาตรการ ทางภาษี ควบคูกับการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานท่ีตองเชื่อมโยงเครือขายภายในประเทศและประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งสงเสรมิบทบาทท่ีสรางสรรคของไทยในกรอบ
ความรวมมือตางๆ ในเวทีโลก และสนับสนุนการขับเคลื่อน การพัฒนาภายใตกรอบเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) ๗  
  ๑.๓.๑๘ การสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ ใหความสำคัญกับการพัฒนา ผูประกอบการ ให
สามารถพัฒนาธุรกิจรวมกับประเทศเพื่อนบาน พัฒนาทรัพยากรมนุษย เทคโนโลยี และ นวัตกรรม พัฒนาสภาพแวดลอม
ทางธุรกิจ และการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาธุรกิจภายใตกรอบความ รวมมือตางๆ รวมทั้งสนับสนุนแหลงเงินทุน
และแหลงขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับฐานการผลิตในตางประเทศ  
  ๑.๓.๑๙ การปรับปรุงภาคการเงินของไทยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและให สามารถแขงขันไดเรงปรับปรุง
กฎระเบียบในการกำกับดูแลภาคการเงินเพ่ือสนับสนุนความสามารถในการ แขงขันและการใหบริการตอผูบริโภคและภาค
ธุรกิจเอกชนอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม รวมทั้งการกำกับ ดูแลท่ีสามารถปองกันความเสี่ยงจากความเชื่อมโยงทาง
การเงินและกระแสการเคลื่อนยายของเงินทุนที่จะมี รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป และมีปริมาณธุรกรรมท่ีมากขึ้น ใน
ขณะเดียวกันสนับสนุนการน าเทคโนโลยีทางการ เงนิมาใชอยางเขมขน พัฒนาเครื่องมือทาง 
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การเงินเพ่ือระดมทุนมาใชสนับสนุนการลงทุนโครงการขนาดใหญ ตลอดจนขยายการเขาถึงบริการทางการเงินอยางท่ัวถึง
ในตนทุนท่ีเหมาะสม 
   ๑.๓.๒๐ การปฏิรูปดานการคลังและงบประมาณ ประกอบดวย การขยายฐาน ภาษี การปรับระบบการ
จัดทำคำของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การจัดทำงบประมาณบูรณาการ ทั้งเชิงประเด็นพัฒนาและเชิงพ้ืนท่ี การ
ติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณ และกระจายอำนาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดเก็บภาษีและ
คาธรรมเนียม และลดความซ้ำซอนของสิทธิประโยชน ดานสวัสดิการสังคม รวมท้ังสรางความยั่งยืนทางการคลังของระบบ
การคุมครองทางสังคม ไดแก การปรับปรุง ระบบการออมเพ่ือการเกษียณอายุ และการปรับปรุงระบบประกันสุขภาพ เพ่ือ
ลดภาระการพ่ึงพารายไดจากรัฐบาล  
๒. การประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาประเทศ  
 ๒.๑ สถานการณและแนวโนมภายนอก  
  ๒.๑.๑ สถานการณและแนวโนมเศรษฐกิจโลก มีตลาดเกิดใหมที่มีบทบาทสูงขึ้น ตลาดการเงินโลกเขาสู
สถานการณไรพรมแดน ซึ่งเปนผลจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินท่ีมี ความกาวหนาอยางรวดเร็ว ทำใหมีการ
พัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหมๆ รวมทั้งมีการรวมกลุมทางเศรษฐกิจที่ หลากหลายสงผลตอการเปดเสรีทางการคามากขึ้น 
ซึ่งจะเปนโอกาสที่สำคัญของการพัฒนาประเทศไทย ๒.๑.๒ การวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางกาว
กระโดดเปน กุญแจสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตของคน ทำใหเกิดสาขา 
อุตสาหกรรมและบริการใหมๆ ที่ผสมผสานการใชเทคโนโลยีสมัยใหมหลากหลายสาขา มนุษยจะสามารถเขาถึง ขอมูลและ
องคความรูไดอยางไรขีดจำกัด มีการแยงชิงแรงงานท่ีมีทักษะดานเทคโนโลยีและมีทักษะหลายดาน ในตลาดแรงงาน 
ขณะเดียวกันเกิดความเหลื่อมล้ำในมิติตางๆ เชน ความเหลื่อมล้ำในการเขาถึงเทคโนโลยี เปนตน ๒.๑.๓ สถานการณและ
แนวโนมสังคมโลก การเขาสูสังคมสูงวัยของโลกสงผลตอ เศรษฐกิจและรูปแบบการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุใน
ประเทศที่พัฒนาแลวเปนกลุมสำคัญ ที่ทำใหมีการบริโภคสินคาและบรกิารเพิ่มข้ึน แตอาจกอใหเกิดการแยงชิงประชากรวัย
แรงงาน โดยเฉพาะคน ที่มีศักยภาพสูง ขณะเดียวกันการเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกที่ผสมผสานกับวัฒนธรรม
ทองถ่ินสงผลตอ ๘ การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและเกิดการสรางวัฒนธรรมรวมสมัย แตอาจกอใหเกิดวิกฤตทางวัฒนธรรม
เนื่องจาก การขาดการคดักรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี  
  ๒.๑.๔ สถานการณและแนวโนมสิ่งแวดลอมโลก วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ เปนทิศทางหลักใน
การพัฒนาของโลกหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ โดยมี เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบดวย ๑๗ เปาหมายและ ๑๖๘ 
เปาประสงค รวมถึงขอตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศที่ทวีความเขมขนขึ้น จะมีสวน
สำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ยิ่งไปกวานั้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
ธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น สงผลตอ การผลิตในภาคเกษตรและความมั่นคงดานอาหารและน้ำ  
  ๒.๑.๕ สถานการณความมั่นคงโลก ประเทศมหาอำนาจมีแนวโนมใชอำนาจทาง ทหารและทางเศรษฐกิจ
เขาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศตางๆ รวมถึงเกิดความขัดแยงระหวางประเทศ ดานอาณาเขตแบบรัฐตอรัฐทั้งดาน
อาณาเขตทางบก การอางสิทธิทับซอนทางทะเล และภูมิรัฐศาสตร เพ่ือผลประโยชนและการแยงชิงทรัพยากร นอกจากน้ัน 
การกอการราย อาชญากรรมขามชาติ และอาชญากรรม ทางไซเบอรจะทวีความรุนแรงและมีวิธีการที่ซับซอนมากขึ้น 
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  ๒.๒ สถานการณและแนวโนมภายใน  
  ๒.๒.๑ สถานการณและแนวโนมเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจไทยในชวงป ๒๕๐๔- ๒๕๕๘ ขยายตัวเฉลี่ยรอย
ละ ๖.๑ สูงเปนอันดับที่ ๒๒ ของโลก สงผลใหรายไดตอหัวของประชาชนเพิ่มขึ้น สามารถขยับฐานะการพัฒนาประเทศเปน
ประเทศรายไดปานกลางตอนบนในป ๒๕๕๓ โครงสรางเศรษฐกิจ เปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและ
บริการมากขึ้น ภาคการผลิตมีการสั่งสมองคความรูและปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตอยางตอเน่ือง ประเทศไทยยังคงมี
ความหลากหลายของฐานการผลิตที่มีความแข็งแกรงในระดับโลก อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมมีแนวโนม
ปรับตัวดีขึ้น เศรษฐกิจไทยกลับเขาสูเสถียรภาพและอยูในเกณฑที่แข็งแกรง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการ
พัฒนาในระดับใกลเคียงกัน อยางไรก็ตามในชวง ๘ ปที่ผานมา เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราการขยายตัวท่ีต่ำกวา
ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจ การสงออกของไทยปรับตัวลดลงทั้งในดานการสงออกสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมมีสาเหตุ
จากจุดออนที่สำคัญๆ ท้ังทางดานปญหาเชิงโครงสรางเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลกและปจจัยทางดานการ ดำเนินนโยบาย
และการบริหารจัดการเศรษฐกิจ  
  ๒.๒.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม อยูในลำดับต่ำ และการบริหารจัดการ
งานวิจัยขาดการบูรณาใหมีเอกภาพตั้งแตระดับนโยบายการสนับสนุนทุนวิจัยและหนวยวิจัยหลัก ทำใหทิศทางการพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยพัฒนา และนวัตกรรมของประเทศไมชัดเจน มีความซ้ำซอนและยังมีขอจำกัดในการตอบโจทย
การพัฒนาประเทศเปนผลใหการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศลาชา ไมทันตอการพัฒนาเทคโนโลยีของโลก
ตลอดจนมีการนำผลงานวิจัยไปใช ประโยชนในเชิงพาณิชยในระดับต่ำ  
  ๒.๒.๓ สถานการณและแนวโนมของสังคมไทย โครงสรางประชากรไทย เปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมสูงวัย
อยางสมบูรณเม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยป ๒๕๕๗ ประชากรวัย แรงงานจะมีจำนวนสูงสุดและเริ่มลดลงอยาง
ตอเนื่อง คุณภาพคนไทยทุกกลุมวัยยังมีปญหา คุณภาพการศึกษา และการเรียนรูของคนไทยยังอยูในระดับคอนขางต่ำ 
ขณะที่คนไทยมีแนวโนมเปนโรคไมติดตอมากขึ้น ซึ่งเปน ๙ สาเหตุหลักของการเสียชีวิต รวมถึงปญหาดานสุขภาพในวัย
ผูสูงอายุจะสงผลตอภาระคาใชจายภาครัฐ นอกจากนี้ คนไทยสวนใหญยังมีปญหาดานคณุธรรมจริยธรรม และไมตระหนัก
ถึงความสำคัญของระเบียบวินัย ความซื่อสัตย และการมีจิตสาธารณะ     ๒.๒.๔ สถานการณดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ ลดลงและเสื่อมโทรมเนื่องจากการใชประโยชนเกินกวา
ศักยภาพในการฟนตัวของระบบนิเวศ การบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำยังขาดกระบวนการมีสวนรวมและการวิเคราะห
ประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจกอน 
ดำเนินการอยางเปนระบบ ขณะเดียวกันการเขาถึงและการจัดสรรการใชประโยชน ทรัพยากรธรรมชาติยังไมเปนธรรม 
กอใหเกิดปญหาความเหลื่อมล้ำ ความขัดแยง และขอพิพาทในระดับพื้นที่  ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 
นอกจากนี้ยังมีปญหามลพิษที่สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของ ประชาชนและตนทุนทางเศรษฐกิจ และกอใหเกิดรูปแบบ
การผลิตและการบริโภคที่ไมย่ังยืน  
  ๒.๒.๕ การเจริญเติบโตของภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระจุกตัวใน
กรุงเทพมหานครและภาคกลาง ทำใหเกิดปญหาชองวางการกระจายรายไดระหวางภาค รวมถึง กลไกการพัฒนาจังหวัด
และกลุมจังหวัดยังไมสามารถเชื่อมโยงการท างานของหนวยงานท่ีเก่ียวของได ขณะท่ี การขยายตัวของเมืองในภาคตางๆ 
ของประเทศที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทำใหการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่ จำเปนไมสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองได
อยางเพียงพอ นอกจากนี้การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจหลักของ ประเทศมีแนวโนมการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ระดับสูง สงผลกระทบตอความย่ังยืนและสมดุล ของการพัฒนาในพื้นที่  
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  ๒.๒.๖ ความมั่นคงภายในประเทศ สถาบันหลักของชาติไดรบัผลกระทบ จากความขัดแยงที่มีรากฐานของ
ปญหามาจากความเห็นตางทางความคิดและความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และสังคม ขณะที่สถานการณในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ยังมีการสรางสถานการณโดยมีเปาหมายใหเกิด ความสูญเสียตอเจาหนาที่รัฐ นอกจากนี้ยังตองเผชิญกับมีความ
เสี่ยงจากปญหาอาชญากรรมทางไซเบอร ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปสูการโจมตีระบบขององคกรขนาดใหญที่สงผลกระทบใน
วงกวางและมีมูลคา ความเสียหายสูง  
  ๒.๒.๗ ความรวมมือระหวางประเทศและความเช่ือมโยงเพื่อการพัฒนา การเชื่อมโยงระหวางประเทศไทย
กับนานาประเทศมีความใกลชิดกันมากข้ึนโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุม อนุภูมิภาคและภูมิภาคเอเชีย เปนเงื่อนไขสำคัญของ
ประเทศไทยในการขยายความรวมมือดานเศรษฐกิจ การคา การคมนาคมขนสง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และเทคโนโลยี
และสารสนเทศ กับกลุมประเทศตางๆ ทั้งในระดับทวิภาคแีละพหุภาคี  
  ๒.๒.๘ การบริหารจัดการภาครัฐยังออนแอ ภาครัฐมีขนาดใหญและรายจาย ประจำเพิ่มสูงข้ึนอยาง
ตอเนื่อง การบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพต า ขาดระบบการทำงาน ที่เชื่อมโยงเปนเครือขายแบบบูรณาการกับ
หนวยงานหรือภาคสวนอ่ืนๆ การใหบริการประชาชนยังตอง ปรับปรุงใหไดมาตรฐานสากล ขณะที่การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบไดขยายไปในวงกวางท้ังในภาครัฐ เอกชน และองคกรเอกชน นอกจากนี้ กฎหมายหลายฉบับยังไมไดมาตรฐานสากล
เนื่องจากลาสมัยและกระบวนการ ตรากฎหมายยังมีจุดออนหลายประการ ตลอดจนกระบวนการยุติธรรมยังขาด
ประสิทธิภาพและไมสามารถ อำนวยความยุติธรรมไดอยางเสมอภาค ๑๐ 
 
๓. วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
 ๓.๑. วัตถุประสงค  
  ๓.๑.๑. เพ่ือวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย คานิยมที่ดี มีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจน เปนคนเกงที่มีทักษะความรู
ความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต  
  ๓.๑.๒. เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมใน การเขาถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมี ความเขมแข็งพ่ึงพาตนเองได  
  ๓.๑.๓. เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความย่ังยืน สรางความเขมแข็งของฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ  
  ๓.๑.๔. เพ่ือรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคณุภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถ สนับสนนุการเติบโตท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
  ๓.๑.๕. เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมี การทำงานเชิงบูรณา
การของภาคีการพัฒนา  
  ๓.๑.๖. เพ่ือใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง เพ่ือรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดมิและขยายฐานการผลิตและบริการใหม 
  ๓.๑.๗. เพื่อผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศตางๆ ทั้งในระดับ อนุภูมิภาค ภูมิภาค 
และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหประเทศไทยมีบทบาทนำและสรางสรรคในดานการคา การ
บริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตางๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก  
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๓.๒. เปาหมายรวม  
  เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกำหนดเปาหมายรวมการพัฒนาของ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
ประกอบดวย  
  ๓.๒.๑. คนไทยมีคุณ ลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและ พฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดี
ของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรู เทาทันสถานการณ มีความรับผิดชอบและทำ
ประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญ งอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมีความเปน
ไทย  
  ๓.๒.๒. ความเหลื่อมล้ำทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก มีความเขมแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี คุณภาพอยางทั่วถึงและเปน
ธรรม กลุมที่มีรายไดต่ำสุดรอยละ ๔๐ มีรายไดเพ่ิมขึ้นอยางนอยรอยละ ๑๕.๑๑  
  ๓.๒.๓. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันไดโครงสรางเศรษฐกิจปรับสู เศรษฐกิจฐานบรกิารและ
ดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาด กลางและขนาดเล็กที่เขมแข็งสามารถใช
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคณุคาสินคาและบริการมีระบบการผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมที่
มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรูชั้นสูงใหมๆ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน 
รวมท้ังกระจายฐานการผลิตและการ ใหบริการสูภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตรา
การขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๕ ตอป และมีปจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส พลังงานและการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อ
ตอการ ขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ  
  ๓.๒.๔. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ี เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพ่ิมพ้ืนที่ปาไมใหไดรอยละ ๔๐ ของ พื้นที่ประเทศเพื่อรักษาความสมดุลของ
ระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสง ไมนอยกวารอยละ ๗ ภายในป ๒๕๖๓ เทียบกับการ
ปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยท่ี ไดรับการจัดการอยางถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษา
คุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตใหอยู ในเกณฑมาตรฐาน  
  ๓.๒.๕. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยสังคมปลอดภัยสามัคคีสรางภาพลักษณดีและเพิ่มความ
เชื่อมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและ ความคิดในสังคมลดลง ปญหาอาชญากรรมลดลง 
ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสงสินคาและคามนุษยลดลง มีความพรอมที่ปกปองประชาชนจาก
การกอการรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีสวนรวมในการกำหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ เกิดความ
เชื่อมโยงการขนสง โลจิสติกส หวงโซมูลคา เปนหุนสวนการพัฒนาท่ีสำคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการ
เติบโตของมูลคา การลงทุนและการสงออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงข้ึน  
  ๓.๒.๖. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอำนาจและ
มีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการซึ่งภาคเอกชน ดำเนินการแทนไดดีกวาลดลง เพิ่มการใชระบบ
ดิจิทัลในการใหบริการปญหาคอรรัปชั่นลดลงและการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระมากข้ึน โดย
อันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดยสถาบัน การจัดการนานาชาติและอันดับความยากงายในการดำเนินธุรกิจในประเทศ
ดีขึ้นการใชจายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงฐานภาษีกวางขึ้นและดัชนีการรับรูการทุจริตดีขึ้น รวมถึงมี
บุคลากรภาครัฐที่มี ความรูความสามารถและปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมขึ้น  
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๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร โดยมี ๖ 
ยุทธศาสตรตามกรอบ ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ปและอีก ๔ ยุทธศาสตรที่เปนปจจัยสนับสนุน ดังนี้  
 ๔.๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยทุนมนุษยของประเทศไทยยังมีปญหาใน ดานคุณภาพคนในแต
ละชวงวัย โดยผลลัพธทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนคอนขางต่ำ การพัฒนาความรูและทักษะของแรงงานไมตรงกับตลาด
งาน ในขณะที่คนไทยจำนวนไมนอยยังไมสามารถคัดกรองและเลือกรับ ๑๒ วัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม ซึ่งสงผลตอวิกฤต
คานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต การพัฒนาใน ระยะตอไปจึงตองใหความสำคัญกับการวางรากฐานการ
พัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เพื่อใหคนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ไดรับการศึกษาที่มี
คุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกชวงวัยมีทักษะ 
ความรู และความสามารถเพิ่มขึ้น รวมท้ังสถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น แนว
ทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบดวย  
  (๑) ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค 
อาทิ สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน และนอกหองเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย 
และจิตสาธารณะ 
  (๒) พัฒนาศักยภาพ คนใหมทีักษะ ความรู และความสามารถในการดำรงชีวิตอยางมีคุณคา อาทิ สงเสริม
เด็กปฐมวัยใหมีการพัฒนา ทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุนมีทักษะการคิดวิเคราะหอยาง
เปนระบบ  
  (๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต อาทิ ปรบัระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาด
เล็ก ใหมีการจัดทรัพยากรรวมกันใหมีขนาดและจำนวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนแหลง เรียนรูเชิง
สรางสรรคและมีชีวิต  
  (๔) ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคำนึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ อาทิ สงเสริมใหมีกิจกรรม
ทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและ ภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑท่ีสงผลเสีย
ตอสุขภาพ 
  (๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังดานสุขภาพ 
อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรรวมกันระหวาง สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพื้นที่สุขภาพ  
  (๖) พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับ สังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันใหมีกฎหมาย
การดแูลผูสูงอายุระยะยาว และ  
  (๗) ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวน รวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง อาทิ กำหนดมาตรการดูแล
ครอบครวัที่เปราะบาง และสงเสริม สถาบันการศึกษาใหเปนแหลงบริการความรูทางวิชาการที่ทุกคนเขาถึงได  ๔ . ๒ 
ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสงัคม การพัฒนา ในชวงที่ผานมาทำใหสังคมไทยกาวหนาไป
หลายดาน แตการแกปญหาความเหลื่อมล้ำและสรางความเปนธรรม ในสังคมไทยมีความคบืหนาชา ทั้งเรื่องความแตกตาง
ของรายไดระหวางกลุมประชากร ความแตกตางของ คุณภาพการบริการภาครัฐ รวมท้ังขอจำกัดในการเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุม ผูดอยโอกาสและกลุมท่ีอยูในพ้ืนที่หางไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะตอไป จึงจำเปนตอง
มุงลดปญหาความ เหลื่อมล้ำดานรายไดของกลุมคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมท่ีแตกตางกัน แกไขปญหาความยากจน 
เพ่ิม โอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมี ความ
เขมแข็ง เพ่ือใหชุมชนพึ่งพาตนเองและไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากข้ึน แนวทางการพัฒนาสำคัญ 
ประกอบดวย 
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  (๑) การเพิ่มโอกาสใหกับกลุมเปาหมาย ประชากรรอยละ ๔๐ ท่ีมีรายไดต่ำสุดสามารถเขาถึงบริการที่มี
คุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพใหแกเด็กและเยาวชนที่ดอยโอกาสทาง
การศึกษาอยางตอเนื่องโดยใหการดูแลนักเรียนท่ีครอบคลุมตั้งแตการสรางรายไดของครัวเรือนสนับสนุนคาเดินทางไปยัง
สถานศึกษาใหทนุการศึกษาตอระดับสูง  
  (๒) การกระจายการใหบริการภาครัฐทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให 
ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการใหบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ผานการ พัฒนาระบบ
สงตอผูปวยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ  
  (๓) เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสรางความเขมแข็งการเงนิฐานรากตาม
หลัก ๑๓ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากร 
ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการใหความรูในการบริหารจัดการทางการเงนิแกชุมชนและครัวเรือน การปรับ องคกรการเงิน
ของชุมชนใหทำหนาท่ีเปนสถาบันการเงนิในระดับหมูบาน/ตำบลท่ีทำหนาที่ทั้งการใหกูยืม 
และ การออม และจัดตั้งโครงขายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณเปน แม
ขาย  
 ๔.๓ ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำกวา
ศักยภาพอยางตอเนื่องเปนเวลาหลายป ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซา และขอจำกัดภายในประเทศเองที่เปน
อุปสรรคตอการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน รวมทั้ง ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวชา การ
พัฒนา ๕ ปตอจากน้ีไป จึงเนนใหเศรษฐกิจเติบโตไดตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคสงออกมีการพัฒนาจนสามารถ
ขยายตัวและเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการ ผลิตของประเทศเพ่ิมข้ึน การลงทุนภาครัฐและ
เอกชนมีการขยายตัวอยางตอเนื่องและมาจากความรวมมือกัน มากขึ้น ประชาชนและผูประกอบการเขาสูระบบภาษีมาก
ขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน ทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากน้ี ยังเนนใหเศรษฐกิจรายสาขามีการ
เติบโตอยางเขมแข็ง ภาคการเกษตรเนน เกษตรกรรมยั่งยืนและใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
นิเวศ การทองเท่ียวสามารถ ท ารายไดและแขงขันไดมากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทตอระบบ
เศรษฐกิจมากขึ้น ภาค การเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสำคัญ ประกอบดวย  
  (๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจ สวนรวม ทั้งในดานการคลัง อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดแผนงาน
โครงการ การจัดสรรงบประมาณ การ บริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และดานการเงิน อาทิ เพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบการเงิน และสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนใหสามารถสนับสนุนการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ และ  
  (๒) การ เสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ มุงเนนการ
สรางความ เชื่อมโยงของหวงโซมูลคาระหวางภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการคาการลงทุน เพื่อยกระดับ 
ศักยภาพในการแขงขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบมาตรฐาน ตอ ยอดความ
เขมแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปจจุบันเพื่อยกระดับไปสูอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีขั้นสูง วาง อนาคตรากฐานการ
พัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแกไขกฎหมายและ
กฎระเบียบเพื่อสงเสริมการคาที่เปนธรรมและอำนวยความสะดวกดานการคาการ ลงทุน  
 ๔.๔ ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน ปจจุบันสภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมกำลังเปนจุดออนสำคัญตอการรักษาฐานการผลิตและการใหบรกิาร รวมท้ัง การ 

 



  

 

๘๓ 
 
ดำรงชีวิตของคนไทย ซึ่งปญหาดังกลาวเกิดจากการลดลงของพื้นที่ปาไม ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความ หลากหลายทาง
ชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ำในอนาคต ปญหาสิ่งแวดลอมเพ่ิม สูงข้ึนตามการขยายตัวของ
เศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง ธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น 
และขอตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศทวีความเขมขน ซึ่งจะสงผลตอแนวทางการพัฒนา
ประเทศในอนาคต ๑๔ ดังนั้น การพัฒนาในระยะตอไปจึงมุงเนนการรักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสราง
ความมั่นคงดานน้ำ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำใหมีประสิทธิภาพ การสรางคุณภาพ สิ่งแวดลอมที่ดี ลดมลพิษ และ
ลดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการ ลดกาซเรือนกระจกและขีดความสามารถ
ในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัย
พิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินที่เกิด จากสาธารณภัย แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบดวย  
  (๑) การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สราง สมดุลของการอนุรักษและใชประโยชนอยางย่ังยืนและเปน
ธรรม  
  (๒) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรพัยากรน้ำเพ่ือใหเกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน  
  (๓) การแกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม  
  (๔) สงเสริมการ ผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
  (๕) สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพิ่มขีด ความสามารถในการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ    
  (๖) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัย พิบัติ 
  (๗) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม และ  
  (๘) การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ  
 ๔.๕ ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง และยั่งยืน กระแสโลกาภิ
วัตนและความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน มีแนวโนมสงผลกระทบตอความ มั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยใน
หลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคตางๆ 
ของโลก อาชญากรรมขามชาติและการกอการรายและภัยคุกคามภายในประเทศ ไดแก ความเห็นตางทางความคิดและ
อุดมการณของคนในชาติ การสรางสถานการณใน จังหวัดชายแดนภาคใต และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรม
คอมพิวเตอร ดังนั้น การพัฒนาในระยะตอไป จึงเนนในเรื่องการปกปองและเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริยใหเปนสถาบัน
หลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท ประชาชนมีสวนรวมปองกันแกไข ปญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีโอกาสใน การศึกษาและการประกอบอาชีพที่สรางรายไดเพ่ิมขึ้น 
ประเทศไทยมีความสัมพันธและความรวมมือดานความ มั่นคงกับนานาประเทศในการปองกันภัยคุกคามในรูปแบบตางๆ 
ควบคูไปกับการรักษาผลประโยชนของชาติมี ความพรอมตอการรับมือภัยคุกคามท้ังภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคาม
อ่ืนๆ และแผนงานดานความมั่นคงมี การบูรณาการสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบดวย  
  (๑) การรักษาความม่ันคงภายใน เพ่ือใหเกิด ความสงบในสังคมและธำรงไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
 

 
 



  

 

๘๔ 
 
   (๒) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ เพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือภัยคุกคามทั้ง
การทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ  
  (๓) การสงเสริมความรวมมือกับ ตางประเทศดานความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความรวมมือกับมิตรประเทศ
เพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และการปองกันภัยคุกคามขามชาติ  
  (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนของชาติทางทะเลเพ่ือคงไวซึ่ง อำนาจอธิปไตยและสิทธิ
อธิปไตยในเขตทะเล และ  
  (๕) การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อใหเกิด ความสอดคลองกันระหวางแผนงานท่ี
เก่ียวของกับความมั่นคงการพัฒนาภายใตการมีสวนรวมของภาค ประชาชน ๑๕  
 ๔.๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเปนอุปสรรคที่สำคัญตอการ พัฒนาประเทศมาอยางตอเนื่อง ทั้งการ
ใหบริการประชาชนยังไมไดมาตรฐานสากล การบังคับใชกฎหมายที่ขาด ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการใหบริการ
ของทองถิ่นขาดความโปรงใส ระบบและกระบวนการ ยุติธรรมไมสามารถอำนวยความยุติธรรมไดอยางเสมอภาคและเปน
ธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบใน สังคมไทย การพัฒนาระยะตอไปจึงตองเรงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให
เกิดผลสัมฤทธ์ิอยาง จริงจัง โดยมุงเนนในเรื่องการลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและ การใหบริการของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การปรับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหอยูในระดับท่ีดีขึ้น และ การลดจำนวน
การดำเนินคดีกับผูมิไดกระทำความผิด แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบดวย  
  (๑) ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมีความโปรงใส 
ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา  
  (๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
เพ่ือให การจัดสรรและการใชจายมีประสิทธิภาพ  
  (๓) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหได มาตรฐานสากล เพื่อใหประชาชนและ
ภาคธุรกิจไดรบับริการท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และอำนวยความสะดวก ตรงตามความตองการ  
  (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือให ประชาชนไดรับการ
บริการอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง  
  (๕) ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ เพ่ือใหสังคมไทยมีวินัย โปรงใส และยุติธรรม 
และ  
  (๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความ ทันสมัย เปนธรรม และสอดคลองกับขอบังคับ
สากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ  
 ๔.๗ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ที่ผานมาการพัฒนา โครงสรางพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกสของประเทศประสบปญหาดานความตอเนื่องในการดำเนินการ และ ปญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการ
บริหารจัดการการใหบริการที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล ทำใหมี ขอจำกัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศใหมี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาในระยะตอไปจึงมุงเนนในเรื่องการลดความเขมของการใชพลังงานและลด ตนทุนโลจิสติกสของ
ประเทศ การพัฒนาระบบขนสงทางรางและทางน้ำ เพ่ิมปริมาณการเดินทางดวยระบบ ขนสงสาธารณะในเขตเมือง และ
ขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผูโดยสารของทาอากาศยานใน กรุงเทพมหานคร 

 



  

 

๘๕ 
 
และทาอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถในการแขงขันดานโลจิสติกสและการ อำนวยความสะดวกทางการคา 
การพัฒนาดานพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานทดแทนตอปริมาณการ ใชพลังงานขั้นสุดทาย และลดการพ่ึงพากาซ
ธรรมชาติในการผลิตไฟฟา การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการ พัฒนาดานสาธารณูปการ (น้ำประปา) แนวทางการพัฒนา
สำคัญ ประกอบดวย  
  (๑) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานขนสง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟใหเปนโครงขายหลักในการเดินทาง
และขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายถนน พัฒนา ระบบขนสงทางอากาศ และพัฒนาระบบขนสงทางนำ้  
  ๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสง อาทิ การ พัฒนาอุตสาหกรรมตอเน่ืองท่ีเกิดจากการลงทุนดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขา ๑๖ ขนสง  
  (๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสและโซ 
อุปทานใหไดมาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดบัมาตรฐานการอำนวยความสะดวกทางการคา  
  (๔) พัฒนา ดานพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานใหเพียงพอและสรางความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพ่ิม
ศักยภาพการบริหาร จัดการ การผลิต และการใชพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด  
  (๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและ ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศใหท่ัวถึง
และมีประสิทธิภาพ และสงเสริมการใชเทคโนโลยี ดิจิทัลในการสรางมูลคาเพ่ิมทางธุรกิจ และ  
  (๖) พัฒนาระบบน้ำประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ำประปาให ครอบคลุมและทั่วถึง และการบริหารจัดการ
การใชน้ำอยางมีประสิทธิภาพและการสรางนวัตกรรม  
 ๔.๘ ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศไทย
ในชวงระยะเวลาที่ผานมา อาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากปจจัยความไดเปรียบดาน แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการ
นำเขาเทคโนโลยีสำเร็จรูปจากตางประเทศมากกวาการสะสมองคความรู เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ทำใหสวนแบง
ผลประโยชนทางดานเทคโนโลยีซึ่งมีมูลคาเพ่ิมสูงตกอยูกับ ประเทศผูเปนเจาของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนดานการวิจัย
และพัฒนายังไมเพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู สังคมนวัตกรรมได การพัฒนาจึงเนนในเรื่องการเพ่ิมความเขมแข็งดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ ประเทศ และการเพ่ิมความสามารถในการประยุกตใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อยกระดับ ความสามารถการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน แนว
ทางการพัฒนาสำคญั ประกอบดวย  
  (๑) เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ ผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม อาทิ 
ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุมเทคโนโลยีที่ประเทศไทย มีศักยภาพพัฒนาไดเอง และกลุมเทคโนโลยีที่นำสูการพัฒนาแบบกาว
กระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  
  (๒) พัฒนา ผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ สงเสริมผูประกอบการใหมีบทบาท
หลักดานนวัตกรรม เทคโนโลยีและรวมกำหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม สงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรมดานการ
ออกแบบและ การจัดการธุรกิจท่ีผสานการใชเทคโนโลยีใหแพรหลายในกลุมผูประกอบการธุรกิจของไทย และ  
  (๓) พัฒนา สภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ดานบุคลากรวิจัย 
อาทิ การเรงการ ผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการโดยเฉพาะใน
สาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมีท้ังความรูและความเขาใจในเทคโนโลยี  
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 ๔.๙ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประเทศไทยตองใช
ประโยชนจากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ และการดำเนินยุทธศาสตรเชิงรุกเพ่ือ เสริมจุดเดนในระดับภาคและ
จังหวัดในการเปนฐานการผลิตและบริการท่ีสำคัญ ประกอบกับการขยายตัวของ ประชากรในเขตเมืองจะเปนโอกาสในการ
กระจายความเจริญและยกระดับรายไของประชาชนโดยการพัฒนา เมืองใหเปนเมืองนาอยูและมีศักยภาพในการรองรับ
การคาการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัว ของการพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสูภูมิภาค นอกจากนี้
การเปนสวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนยังเปนโอกาสในการเปดพื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเชื่อมโยง
การคาการลงทุนในภูมิภาคของ ไทยกับประเทศเพ่ือนบานอีกดวย ๑๗ ดังนั้น การพัฒนาจึงมุงเนนในเรื่องการลดชองวาง
รายไดระหวางภาคและมีการกระจาย รายไดท่ีเปนธรรมมากขึ้น การเพ่ิมจำนวนเมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยู
สำหรับคนทุกกลุมในสังคม พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ
การเพิ่มมูลคาการ ลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดน แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบดวย  
  (๑) การพัฒนาภาคเพ่ือสรางโอกาสทาง เศรษฐกิจใหกระจายตัวอยางทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือใหเปน
ฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง พัฒนาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือใหหลุดพนจากความยากจนสูเปาหมายการพ่ึงตนเอง 
พัฒนาภาคกลางเปนฐานเศรษฐกิจ ชั้นนำ พัฒนาภาคใตเปนฐานการสรางรายไดที่หลากหลาย  
  (๒) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดลอม เมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู สงเสริมการ
จัดการสิ่งแวดลอมเมืองอยางมีบูรณาการภายใตการมี สวนรวมของสวนกลาง สวนทองถิ่น ภาคประชาสังคม และ
ภาคเอกชน พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมอืง และ 
  (๓) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟนฟูพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกใหเปนฐานการผลิต 
อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอยางมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ พัฒนา พื้นท่ี
เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานใหเจริญเติบโตอยางย่ังยืน และเกิดผลที่
เปนรูปธรรม  
 ๔.๑๐ ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา การพัฒนาความรวมมือ ระหวางประเทศของไทย
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลักคิดเสรี เปดเสรีและเปดโอกาส โดยมุงเนนการ พัฒนาและขยายความรวมมือทั้ง
ดานเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอ่ืนๆ กับมิตรประเทศ และเปนการ ขับเคลื่อนตอเนื่องจากการดำเนินการภายใต
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ โดยกำหนดเปนแนวทางการดำเนิน นโยบายการคาและการลงทุนที่เสรี เปดกวาง และเปนธรรม 
ดำเนินยุทธศาสตรเชิงรุกในการแสวงหาตลาด ใหมๆ สงเสริมใหผูประกอบการไทยไปลงทุนในตางประเทศ และสงเสริม
ความรวมมือเพ่ือการพัฒนากับ ประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมท้ังประเทศนอกภูมิภาค ดังนั้น การพัฒนาจึงมุงเนน
ในเรื่องการมีเครือขายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียง เศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใชประโยชนไดเต็มศักยภาพ การเพ่ิม
ระบบหวงโซมูลคาในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเปนฐานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนท่ีสำคัญใน
ภูมิภาคอนุภูมิภาคอาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาสวนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคใหครอบคลุม
ภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต และประเทศไทยเปนหุนสวนการพัฒนาที่สำคัญทั้งในทุกระดับ แนว
ทางการพัฒนาสำคญั ประกอบดวย  
  (๑) ขยายความรวมมือทางการคาและการ ลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหมสำหรับสินคา
และบริการของไทย  
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  (๒) พัฒนาความเชื่อมโยงดาน การคมนาคมขนสง โลจิสติกส และโทรคมนาคมในกรอบความรวมมืออนุ
ภูมิภาคภายใตแผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออำนวยความสะดวกและ
ลดตนทนุดานโลจิสติกส  
  (๓) พัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเดนใน
ภูมิภาค 
  (๔) สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศของผูประกอบการไทย  
  (๕) เปดประตูการคาและพัฒนาความรวมมือ กับประเทศเพ่ือนบานในลักษณะหุนสวนทางยุทธศาสตรทั้ง
ในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาค กัน  
  (๖) สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ  
  (๗) เขารวมเปน ภาคีความรวมมือระหวางประเทศโดยมีบทบาทที่สรางสรรค  
  (๘) สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ๑๘ ในการสรางความมั่นคงในทุกดานที่เก่ียวกับเรื่อง
ความอยูดีมสีุขของประชาชน  
  (๙) บูรณาการภารกิจดานความ รวมมือระหวางประเทศและดานการตางประเทศ และ  
  (๑๐) สงเสริมใหเกิดการปรับตัวภายในประเทศท่ีสำคัญ  

 
๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สูการปฏิบัติมีหลักการและแนวทาง ดำเนินงาน สรุปได ดังน้ี 
 ๕.๑ หลักการ  
  ๕.๑.๑ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เปนกรอบ ทิศทางหลัก และแปลงสู
การปฏิบัติในระดับตางๆ ที่สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม  
  ๕.๑.๒ กระจายการพัฒนาลงสูพื้นที่ โดยยึดหลักการพัฒนาพ้ืนท่ี ภารกิจ และการ มีสวนรวม ใหจังหวัด
เปนพ้ืนที่ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเปนจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากชุมชนสู ประเทศ และประเทศสูชุมชน  
  ๕.๑.๓ เพ่ิมการใชองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคให เปนเครื่องมือหลักในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคสวนในระดับพ้ืนที่ ทองถ่ิน และชุมชน  
  ๕.๑.๔ ใชกลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ เอกชน และสื่อมวลชน
อยางบูรณาการ ใหการขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพโดยกระบวนการสรางเครือขาย หรือคลัสเตอรที่ตอบสนองตอการแกไข
ปญหาและการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่  
  ๕.๑.๕ ระบบการบริหารจัดการแผนสูการปฏิบัติที่ มีความเชื่อมโยงกันในระดับ ตางๆ ต้ังแตระดับ
ยุทธศาสตรท่ีเชื่อมตอกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนเฉพาะดาน และ แผนปฏิบัติการ และระบบการ
จัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพท่ีตอบสนองการพัฒนาเชิงบูรณาการ การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและการพัฒนาท่ีตอเนื่อง 
รวมท้ังระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของภาครัฐ ที่สอดคลองกับประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา และ
ผลของการพัฒนาอยางแทจริง  
 
 ๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
  ๕.๒.๑ สรางความรูความเขาใจใหทุกภาคสวนตระหนักถึงความสำคัญและพรอม เขารวมในการผลักดัน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไปสูการปฏิบัติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ 

 



  

 

๘๘ 
 
สรางความเขาใจกับภาคีทุกภาคสวนโดยกำหนดกิจกรรมดำเนินการ ประเด็นสื่อสาร และ เครื่องมือสื่อประชาสัมพันธแบง
ตามกลุมเปาหมาย (Stakeholder) ของการสรางความรูความเขาใจ ในการ ขับเคลื่อนระดับพื้นที่ สศช. จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการในระดับภาคและชุมชนเพ่ือสรางความรูความเขาใจและ สรางความตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบ
รวมกันของประชาชนซึ่งจะเปนประโยชนตอการนำประเด็น การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไปขับเคลื่อนผาน
กลไกการพัฒนาระดับพ้ืนที่และสรางแนวรวมการ พัฒนาของ สศช. ๕.๒.๒ สรางความเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ ๑๒ ยุทธศาสตรชาติ นโยบายรัฐบาล แผนเฉพาะดาน และแผนปฏิบัติการ โดยกำหนดประเด็นการพัฒนาสำคัญภายใต
ยุทธศาสตร ของแผนพัฒนาฉบับท่ี ๑๒ นำไปสูการกำหนดแผนงานโครงการ การระดมทรัพยากร และแนวทางการรวม 
ดำเนินงานของภาคสวนตางๆ รวมถึงบูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใตยุทธศาสตรท่ีมีความเช่ือมโยงกันและ ๑๙ จัดทำ
เปนแผนการลงทุนการพัฒนา/แผนพัฒนาเฉพาะดานที่ตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติภายใต ยุทธศาสตรแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ เพื่อปดชองวางการพัฒนา (Development Gap) ของประเทศในแตละ ชวงเวลาและสรางรากฐานสำคัญของ
การพัฒนาประเทศสูเปาหมายที่กำหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ๕.๒.๓ หนวยงานกลาง อาทิ สศช. สำนักงบประมาณ 
สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) จัดทำยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณแบบมีสวนรวม 
การจัดสรร งบประมาณรายจายประจำปใชเปาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในการ 
กำหนดลำดับความสำคัญของแผนงานโครงการและภารกิจหนวยงาน เพ่ือใหการดำเนินงานสามารถบรรลุ วัตถุประสงค
และเปาหมายที่กำหนดไวในแผนฯ อยางมีประสิทธิผลบนพื้นฐานการมีสวนรวมของประชาชน  
  ๕.๒.๔ ผลักดันใหภาคเอกชนนำประเด็นการพัฒนาสำคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๒ พิจารณา
ประกอบการจัดทำแผนการลงทุนทางธุรกิจ ที่สรางการมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ อยางเปนหุนสวนการพัฒนา และ
สงเสริมใหคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแกไขปญหาทาง เศรษฐกิจ (กรอ.) เปนกลไกหลักในการเชื่อมโยงการ
พัฒนาระหวางภาครัฐและเอกชน รวมทั้งให กรอ. สวนกลางกระจายความรับผิดชอบและภารกิจให กรอ. จังหวัด/กลุม
จังหวัดมากขึ้น โดยคำนึงถึงความ สอดคลองของยุทธศาสตรชาติและความเชื่อมโยงในระดับพื้นที่  
  ๕.๒.๕ สรางสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาตางๆ โดยกำหนดใหมีการ
ผลักดันปจจัยหลักใหสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อเปนเครื่องมือที่สำคัญ อาทิ น าการศึกษาวิจัย มาเปนเครื่องมือสำคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายตางๆ ใหเอ้ือตอ การขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับตางๆ โดยนำ
เครื่องมือวิเคราะหผลกระทบทางกฎหมายมาใชประเมินอยางมี ประสิทธิภาพ  
  ๕.๒.๖ เพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน สามารถ ขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ ในระดับประเทศและระดับพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ การตั้งและ การเชื่อมโยงคณะกรรมการระดับชาติ
ที่มีอยูใหนำยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๒ มาเปนกรอบการ ดำเนินงาน ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา
ระดับประเทศและพื้นที่โดยใหจังหวัดเปนจุดประสาน  
 ๕.๓ การติดตามประเมนิผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีแนวคิด หลักการ และแนวทาง ดำเนินการ ดังนี้  
 ๕.๓.๑ แนวคดิและหลักการติดตามประเมินผลแบบมีสวนรวม เนนการติดตาม ประเมินผลท่ีเปดโอกาสใหผูมีสวน
ไดสวนเสียเขามามีสวนรวม เปนระบบประเมินผลเชิงบูรณาการ ที่มุงเสนอผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ ประเมินดวย
ตนเองเพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูและติดตามผล อยางใกลชิด ควบคูกับการใหหนวยงานหรือสถาบันที่เปนกลางท า
หนาท่ีประเมินผล มีหลักเกณฑการติดตาม ประเมินผลและตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน โปรงใส มีมาตรฐาน เปนกลาง และถูกตองตาม
หลักวิชาการ  
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  ๕.๓.๒ แนวทางการประเมนิผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแบบมี สวนรวม ดำเนินการโดย  
   ๑) วางระบบการติดตามประเมินผล ๓ ระยะเวลา ประกอบดวย การประเมินผลกอนการ
ปฏิบัติการหรือกอนเริ่มโครงการ การประเมนิผลระหวางดำเนินการและการประเมินผลหลังการดำเนินงาน  
   ๒) วางระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการระดับกระทรวงและงานที่เก่ียวของมากกวา
หน่ึงกระทรวง เพ่ือเชื่อมโยงตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการกระทรวงและกลุมกระทรวงกับ เปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
รวมท้ังเปาหมายและประเด็นพัฒนาสำคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
   ๓) วางระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการระดับจังหวัดและพื้นที่ เพ่ือเชื่อมโยง
แผนปฏิบัติการจังหวัดและกลุมจังหวัดกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตรชาติ  
   ๔) ตั้งหนวยวิจัย ฝกอบรม และตรวจสอบมาตรฐานระบบติดตามและ ประเมินผล เพ่ือทำให
ระบบติดตามประเมินผลมีมาตรฐานสากลและพัฒนาใหทันสมัยเพ่ือฝกอบรม เทคนิค วิธีการ หลักการ แนวคิดในการ
ประเมินผลแผนงานโครงการกอนเริ่ม ระหวางดำเนินการ และหลังท่ีเสร็จสิ้น แลว  
   ๕) สงเสริมใหเกิดการประสานความรวมมือระหวางสำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงบประมาณ และ หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ทั้งในสวนกลางและในพ้ืนที่เพ่ือใหการติดตามประเมินผลแบบมีสวนรวมมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
   ๖) จัดเตรียมองคกรกลางที่มีความเปนมืออาชีพ มีความชำนาญและ เปนที่ยอมรับของทุกฝาย 
เพ่ือใหการติดตามประเมินผลมีความเปนสากล ถูกตองตามหลักวิชาการ เชื่อถือได เปนพ้ืนฐานสำหรับการตัดสินใจนโยบาย
และการดำเนินงานภาครัฐ  
   ๗) พัฒนาตัวชี้วัดและตัวชี้วัดรวมใหไดมาตรฐานสากล เพ่ือประเมินการ บรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตรชาติซึ่งสามารถวัดไดทั้งตัวชี้วัด ผลกระทบรวม ตัวชี้วัดผลลัพธรวม 
และตัวชี้วัดผลผลิตรวม  
   ๘) จัดเวทีสาธารณะเพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียไดมีเวทีแสดงความคิดเห็น วิพากษวิจารณ และ
แสดงความคิดเห็นอยางเปดเผยและโปรงใส ตรวจสอบได เนนการสื่อสารแบบสองทางเนนการสื่อสารแบบสวนเสวนา
มากกวาถายทอดดานเดียว และใหมีคูเจรจาโดยตรง เชน ระหวางกลุมเปาหมายและผูกำหนดนโยบาย เปนตน  
   ๙) นำเสนอผลการติดตามประเมินผล เปนการนำเสนอผลการประเมินให ทุกฝายไดรับทราบทั้ง
ประชาชนกลุมเปาหมาย ผูกำหนดนโยบาย หนวยงานนำนโยบายไปปฏิบัติ หนวยงาน สนับสนุนงบประมาณ ตลอดจน
สาธารณชนผูสนใจไดรบัทราบผลการประเมิน  
   ๑๐) พัฒนาระบบขอมูลและประยุกตใชเทคโนโลยี เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถ ในการประเมินผล
โดยจัดทำระบบขอมูลการบริหาร การเขาถึงขอมูล การวิเคราะหและการนำขอมูลไปใชได อยางเหมาะสม เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และสามารถนำขอมูลการประเมินไปใชในการกำหนดทางเลือกนโยบาย และสรางนวัตกรรมในการบริหาร
จัดการ 
 
 
 
 
 
 



  

 

๙๐ 
แผนพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 

 
1. ขอมูลเพื่อการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 
 1.1 ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ 
      ๑)  ดานกายภาพ 
  (1) ที่ต้ังทางภูมิศาสตร  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย และสุรินทร มีพื้นที่ประมาณ 51,720.19 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 32,323,535ไร ตั้งอยูระหวาง เสน
ละดิจูดที่ 14 องศา รลิปดาเหนือ ถึงเสนละติจูดที่ 16 องศา 43 ลิปดาเหนือ และระหวางเสนลองจิจูดที่ 107 องศา 10 
ลิปดาตะวันออก ถึงเสนลองจิจูดท่ี 110 องศา 7 ลิปดาตะวันออก ซึ่งจากท่ีตั้งทางภูมิศาสตรดังกลาวนี้ จะทำใหพื้นที่ตั้งอยู
ในโซนเวลามาตรฐานสากลท่ีพิกัดลองจิจูด 105 องศาตะวันออก ซึ่งเปนเวลาที่เร็วกวากรีนิช ประเทศอังกฤษ 7 ชั่วโมง 
และมีสภาวะอากาศแบบสวันนา (Tropical Savanna Climate) ตามการจำแนกเขต ภูมิอากาศแบบ Koppen^งจะมี
อากาศรอนอุณหภูมิสูงตลอดป โดยมีฤดูฝนสลับกับฤดูแลงอยางเดนซัด โดยฤดู ฝน เริ่มต้ังแตเดือนพฤษภาคม ถึง เดือน
ตุลาคม และฤดแูลงเริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนเมษายน 
        (2) ที่ตั้งสัมพันธ ะพื้นที่กลุมจังหวัด (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรรีัมย และสุรินทร) มีอาณาเขตติดตอกับ พ้ืนท่ี
จังหวัดใกลเคียง ดังนี้ 

  

ทิศเหนือ ติดตอกับจังหวัดขอนแกน มหาสารคาม และรอยเอ็ด 

ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดศรีสะเกษ 

ทิศใต ติดตอกับจังหวัดปราจีนบุรี สระแกว และราชอาณาจักรกัมพูชา 

ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดเพชรบูรณ ลพบุรี สระบุรี และจังหวัดนครนายก 

 



  

 

๙๑ 

              ๒)  ขนาดพื้นท่ี  จากการรวบรวมขอมูลของกรมพัฒนาที่ดินพบวาพื้นที่ท้ัง 4 จังหวัดมีพื้นที่รวมกัน ทั้งหมด
ประมาณ 51,720.192 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 32,323,870 ไร ซึ่งคิดเปนรอยละ 30.63 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (168,854 ตารางกิโลเมตร) และคิดเปนพ้ืนที่รอยละ 10.08 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ (513,115 
ตารางกิโลเมตร) โดยจังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนท่ีมากที่สุด รองลงมาไดแก จังหวัดชัยภูม ิบุรีรัมย และสุรินทร ตามลำดับ 
ปรากฏตามตารางที่ 1 และภาพประกอบ ขางทายนี้ 
ตารางที่ 1  แสดงพื้นที่ครอบคลุมของกลุมจังหวัด 

จังหวัด 
เนื้อท่ี รอยละ (ของกลุม

จังหวัด) 
ตร.กม. ไร 

นครราชสีมา 20,493.964 12,808,728 39.60 
ชัยภูม ิ 12,778.287 7,986,429 24.25 
บุรีรัมย 10,323.885 6,451,178 19.25 
สุรินทร 8,124.056 5,077,535 16.91 

รวม (กลุมจังหวัด) 51,720.192 32,323,870 100.00 
ภาคอีสาน 168,854.000 105,533,963  

ประเทศ 513,115.000 320,696,887  

ที่มา : ขอมูลเนื้อที่ (ตร.กม.)จากเว็บไซตสารานุกรมเสรี ขอมูลเนื้อที่ (ไร) จากกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
พื้นที่ครอบคลุมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 

  

          3)  ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 มีลักษณะทั้งเปนพ้ืนท่ีราบ สูงและ
ภูเขา พื้นที่ราบลุม และพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น และพื้นท่ีลูกคลื่นลอนลึก โดยสามารถแบงออกเปน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

 



  

 

92 
 

 - ลักษณะเทือกเซาสูงและที่ราบสูง 
  มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลมากกวา 250 เมตร อยูบริเวณ อำเภอปากชอง ปกธงชัย วังนํ้าเขียว ครบุรี 
และเสิงสางเขตเทือกเขาดงพญาเย็น มีความสูงตั้งแต 500 - มากกวา 1,000 เมตร จากระดับนํ้าทะเล ปานกลาง อยู
บริเวณ ทางตอนเหนือของเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ บางสวนของอำเภอหนองบัวระเหว อำเภอเทพ สถิต อำเภอคอนสาร 
อำเภอเกษตรสมบูรณ อำเภอหนองบัวแดง อำเภอภูเขียว อำเภอแกงครอ อำเภอภักดีชุม พล อำเภอซับใหญบริเวณ
เทือกเขาพนมดงรักมีความสูงตั้งแต 200 เมตรจากระดับน้ําทะเล บริเวณดานตะวันตก ของอำเภอหนองหงส ตอนใตของ
อำเภอโนนสุวรรณ อำเภอหนองกี่ อำเภอนางรอง อำเภอปะคำ อำเภอละหาน ทราย อำเภอบานกรวด อำเภอโนนแดง ของ
จังหวัดบุรีรัมย อำเภอบัวเชด อำเภอลังขะ อำเภอกาบเชิง อำเภอ พนมดงรัก จังหวัดสุรนิทรท่ีราบสู'มแมนํ้า เชน บริเวณที่
ราบสุมแมนํ้าลำเขียงไกร ลำปลายมาศ ท่ีราบสุมริมสงลำสะแทด พื้นที่ราบสุมแมนํ้าซี ในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอคอน
สวรรณ อำเภอบานเขวา อำเภอแกงครอ อำเภอเทพ สถิต อำเภอบำเหน็จณรงค พื้นที่ราบสุมริมสงแมน้ํามูล บริเวณอำเภอ
พุทไธสง อำเภอคูเมือง อำเภอสตึก จังหวัด บุรีรัมย เขตอำเภอทาตูม อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร 
 - พื้นท่ีลูกคลื่น 
  มีลักษณะเปนพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นที่สูงสลับท่ีนา สูงจากระดับนํ้าทะเลไมเกิน 200 เมตร อยูเขต อำเภอ
แกงสนามนาง อำเภอบานเหลื่อม อำเภอบัวใหญ อำเภอสีดา อำเภอบัวลาย อำเภอโนนแดง อำเภอ ประทาย อำเภอลำทะ
เมนชัย อำเภอเมืองยาง อำเภอชุมพวง อำเภอพีมาย อำเภอคง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ลูกคลื่นลอนตํ่ามี
ความสูงประมาณ 300 - 500 เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง ในพ้ืนท่ี บางสวนของอำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอหนอง
บัวระเหว อำเภอบานเขวา อำเภอแกงครอ อำเภอเทพสถิต อำเภอ บำเหน็จณรงค อำเภอเกษตรสมบูรณ อำเภอบานแทน 
จังหวัดชัยภูมิ พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้น ท่ีมีความสูงประมาณ 150 - 200 เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง บริเวณอำเภอ
ประโคนชัย อำเภอพลับพลาซัย อำเภอเมือง บุรีรัมย อำเภอหวยราช อำเภอคูเมือง อำเภอลำปลายมาศ อำเภอกระลัง 
อำเภอบานดาน บางสวนของอำเภอ นางรอง อำเภอหนองก่ี อำเภอหนองหงส อำเภอสตึก อำเภอพุทไธสง อำเภอนาโพธ 
อำเภอบานใหมชัยพจน อำเภอชำน ิอำเภอแคงดง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย 
 -  ลักษณะทางธรณีวิทยา : พ้ืนที่ตั้งอยูในบริเวณที่ราบสูงโคราช หินท่ีรองรับสวนใหญประกอบดวย หินแข็ง (หิน
ชุดโคราช) ประกอบดวยลักษณะโครงสรางแบบรูปประทุนควํ่าและรูปประทุนหงาย มีรอยแตกรอย แยกและรอยคดโคง
ทั่วไป รวมทั้งโดมเกลือ ลักษณะภูมิประเทศและภูมิสัณฐานของแองยอยบรเิวณนี้เรียกวา แองโคราช-อุบล มีพ้ืนที่ประมาณ 
33,000 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด บุรีรัมย กาฬ
สินธุ ยโสธร สุรินทร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ แมน้ีาในบริเวณนี้สวนใหญมีดนกำเนิดจากเทือกเขาที่เปน
ขอบแองทางทิศเหนือและทิศตะวันตก ที่สำคัญ ไดแก แมนี้ามูล มีดนกำเนิดจากเขาวงและเขาสมิงของเทือกเขาสันกำแพง 
บริเวณอำเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา แมนี้าซี มีดนกำเนิดจากสันปนนี้าของเทือกเขาเพชรบูรณในเขตจังหวัดชัยภูมิ 
แมนี้าทั้งสองสายไหลผานท่ีราบ ตอนกลางของแองและบรรจบรวมกันเปนแมนี้าขนาดใหญกอนจะไหลลงสูแมนี้าโขงทางทิศ
ตะวันออกบรเิวณ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เปนดน 
 - ปฐพีวิทยา : มีการแทรกดันของเกลือหินกระจายอยูทั่วไป ทำใหเกิดดินเค็มและนํ้าเค็ม ลักษณะดิน เปนดินที่มี
ศักยภาพปานกลางถึงตํ่า สำหรับทำการเกษตร ดนิที่เหมาะสมสำหรบัการปลูกขาวจะอยูใกลลุมนํ้า และพื้นที่นํ้าขังในฤดูฝน 

 
 
 
 



  

 

๙๓ 
 

กลุมจังหวัดมีกลุมแรธาตุที่สำคัญ โดยแบงเปน  
  1) กลุมแรเพ่ือการพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและ โครงการขนาดใหญของรัฐ มีกลุมยอยคือ กลุมแร
เพ่ือการกอสราง เชน หินปูน หินบะซอลต หินแกรนติ หินออน หินทราย หินกาบ ดินลูกรัง กรวด ทรายกอสราง กลุมแร
เพ่ืออุตสาหกรรมซีเมนต เชน หินปูน 
  2) กลุมแรเพ่ือ สนับสนุนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เชน ดินเหนียวสี เกลือหิน หินทรายแกะสลัก และ  
  3) กลุมแรเพ่ือ การเกษตร เชน โพแทช โดโลไมต ซึ่งกลุมจังหวัดมีแรธาตุท่ีสำคัญ ปรากฏตามตารางท่ี 2 
ขางทายนี้ 
ตารางที่ 2 ะ แสดงชนิดแรธาตุสำคัญที่ปรากฎอยูในกลุมจังหวัด 

จังหวัด ชนิดแรธาตุ (ระบุชื่อ) พบมากในพื้นท่ี (ระบุ) 
นครราชสีมา หินปูน อำเภอปากชอง 

หินบะซอลต อำเภอโชคชัย 

หินแกรนิต อำเภอวังนำ้เขียว 

หินออน อำเภอปากชอง 

หินกาบ/หินชนวน อำเภอปากชอง 

หินทราย อำเภอปากชอง อำเภอสีคิ้ว อำเภอดานขุนทด 

หินฮอรนแบลนไดด อำเภอวังนำ้เขียว 
ทรายกอสราง อำเภอเมืองนครราชสีมา โนนสูง เฉลิมพระเกียรติ จักราช พีมาย 

ชุมพวง เมืองยาง ลำทะเมนชัย 

ดินลูกรังและกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอโนนสูง 
เหล็กแมก'นีใทดต - เอเมอ
ร ี

อำเภอวังนำ้เขียว 

ดินเหนียวสี ต.ดานเกรียน อ.โชคชัย 
เกลือหิน (โดมเกลอื) อ.โนนไทย โนนสูง ขามสะแกแสง คง เฉลิมพระเกียรติ ดานขุน

ทด ประทาย พระทองคำ 
เกลือหิน (แองเกลือ) อ.โนนไทย โนนสูง ขามสะแกแสง คง เฉลิมพระเกียรติ เมือง

นครราชสีมา พีมาย ดานขุนทด ประทาย พระทองคำ 

โพแทช อ.โนนไทย โนนสง ขามสะแกแสง คง 

โคโลไมต อำเภอปากชอง 
ชัยภูมิ หินปูน อำเภอภักดีชุมพล อำเภอหนองบัวแดง อำเภอคอนสาร 

หินทรายประดับ อำเภอซับใหญ อำเภอหนองบัวระเหว 

ดินสี อำเภอจัตุรสั อำเภอหนองบัวระเหว 
  



  

 

จังหวัด ชนิดแรธาตุ (ระบุชื่อ) พบมากในพื้นท่ี (ระบุ) 
 ดินลูกรังและกรวด อำเภอจัตุรสั อำเภอบานแทน อำเภอหนองบัวระเหว 
 เกลือหิน อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอบำเหน็จณรงค อำเภอคอนสวรรค 

อำเภอจัตุรสั อำเภอหนองบัวระเหว 
โพแทช อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอบำเหน็จณรงค อำเภอคอนสวรรค 

อำเภอจัตุรสั อำเภอหนองบัวระเหว 
บุรีรัมย หินบะซอลต อำเภอเมืองบุรีรัมย อำเภอเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอนางรอง 

เกลือหิน อำเภอคูเมือง อำเภอแคนดง อำเภอสตึก 

ดินลูกรัง อำเภอบานกรวด อำเภอประโคนชัย อำเภอหนองก่ี 

หินทราย อำเภอปะคำ อำเภอโนนดินแดง 

โพแทช อำเภอพุทไธสง อำเภอบานใหมไชยพจน 
สุรินทร หินบะซอลต อำเภอเมืองสุรินทร อำเภอปราสาท 

เกลือหิน อำเภอชุมพลบุรี อำเภอทาตูม อำเภอรัตนบุรี 
ที่มา : โครงการจำแนกเขตเพ่ือการจัดการดานธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีรายจังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
การใชประโยชนท่ีดิน  
  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 มีการใชประโยชนท่ีดิน อันดับ 1 คือเปนพื้นที่เกษตรกรรม 
จำนวน 22,304,142ไร รองลงมาเปนพ้ืนท่ีปาไมจำนวน 6,046,827ไร และพื้นท่ีชุมชนและสิ่งกอสราง จำนวน 
1,908,860 ไร  พื้นท่ีแหลงน้ํา  จำนวน 942,430ไร  ปรากฏตามตารางท่ี 3 และกราฟท่ี 1 ขางทายนี้ 
ตารางที่ 3  แสดงการใชประโยชนที่ดินประเภทตางๆ พ.ศ. 2560 

การใชประโยชน ที่ดิน 
ประเภทตางๆ 

พื้นท่ี (ไร) 

กลุมจังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร 

พื้นที่เกษตรกรรม 22,304,142 8,907,219 4,405,951 5,037,119 3,953,853 

พื้นที่นา 12,439,524 4,044,133 1,833,169 3,312,381 3,249,841 

พืชไร 7,752,532 4,115,236 2,222,206 1,094,838 320,252 

ไมผล 275,343 193,212 65,890 13,697 2,544 

พืชสวน 36,111 30,987 1,727 2,896 501 

ไมยืนตน 1,600,924 373,974 259,755 596,406 370,789 

พืชน้ํา 147 49 98 - - 

ปศุสัตว 156,940 126,502 15,828 11,605 3,005 

สถานที่เลี้ยงสัตวนํ้า 33,058 15,648 6,681 5,063 5,666 
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การใชประโยชน ท่ีดิน ประเภทตางๆ 
พ้ืนท่ี (ไร) 

กลุมจังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรมัย สุรินทร 

เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 9,563 7,478 597 233 1,255 

พื้นที่ปาไม 6,046,827 2,219,900 2,780,126 600,285 446,516 

พื้นที่แหลงนํ้า 942,430 322,211 201,147 247,262 171,810 

นํ้าธรรมชาติ 480,714 138,324 131,861 123,738 86,791 

นํ้าท่ีสรางขึ้น 461,716 183,887 69,286 123,524 85,019 

พื้นที่ชุมชนและส่ิงกอสราง 1,908,860 828,841 280,373 457,653 341,993 

ตัวเมืองและยานการคา 148,124 69,461 28,323 24,807 25,533 

สถานที่ราชการและสถาบัน 265,908 129,685 26,421 65,311 44,491 

หมูบานบนพื้นราบ 1,351,550 536,701 214,788 332,933 267,128 

นันทนาการ 74,596 67,400 2,708 3,156 1,332 

ส่ิงกอสรางเกี่ยวกับคมนาคม และสถานีนํ้ามัน 45,198 12,863 924 30,272 1,139 

ลานตากและแหลงรับซ้ือทางการเกษตร 19,481 10,924 5,944 934 1,679 

สุสาน ปาชา 4,003 1,807 1,265 240 691 

พื้นที่อุตสาหกรรม 100,240 63,797 12,333 15,223 8,887 

พื้นที่เบ็ดเตล็ด 1,004,393 451,692 305,871 93,001 153,829 

พื้นที่ราง 16,978 15,068 628 635 647 

รวม 32,323,870 12,808,72
8 

7,986,42
9 

6,451,1
78 

5,077,53
5 ท่ีมา : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ http://www.ldcl.go.th 

กราฟท่ี 1  การใชประโยชนที่ดิน 

 
ดานประชากร 
 (1) สัดสวน แนวโนมประชากรและความหนาแนน : จากขอมูลของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ป 2561 ปรากฏวากลุมจังหวัด “นครชัยบุรินทร” มีประชากรจำนวน 6,777,885 คน แบงเปนเพศ
ชาย 3,358,487 คน เพศหญิง 3,419,398 คน คิดเปนรอยละ 10.21 จากจำนวน ประชากร 

อืนๆ แหล่งนํา 



  

 

๙๖ 
 

ท้ังประเทศ 66,413,979 คน เพิ่มขึ้นจากป 2560 จำนวน 10,218 คน คิดเปนเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.15 เมื่อเทียบจาก
กลุมจังหวัด โดยมีความหนาแนนของประชากรในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด คิดเปน 130 คน/ตาราง กิโลเมตร และเมื่อเทียบความ
หนาแนนของประชากรในพื้นท่ีประเทศ คิดเปน 13 คน/ตารางกโิลเมตร ปรากฏ ตามตารางที ่4 ตารางที ่5 และตาม
กราฟท่ี 2 ขางทายนี้ 
ตารางท่ี 4  แสดงจำนวนประชากรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 

ประเภท 
จำนวนประชากร (คน) 

ความหนาแนนของ ประชากร (คน/ตร.กม.) 
ป 2559 ป 2560 ป 2561 

ชาย 3,351,603 3,356,859 3,358,487  

หญิง 3,400,859 3,410,808 3,419,398 

รวมทั้งกลุมฯ 6,752,462 6,767,667 6,777,885 131 

ประเทศ 65,931,550 66,188,503 66,413,979 13 

ท่ีมา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2561 
 
กราฟที 2  ประชากรกลม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -------- เชิงเสน้ (จํานวน (คน)) 
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ตารางที่ 5  แสดงประชากรแบงตามเขตเทศบาลของกลุมจังหวัด 

จังหวัด 

2559 (2016) 2560 (2017) 2561(2018) 

รวม 
Total 

ชาย 
Male 

หญิง 
Female 

รวม 
Total 

ชาย 
Male 

หญิง 
Female 

รวม 
Total 

ชาย 
Male 

หญิง 
Female 

กลุมจังหวัดภาคตะจันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 

รวมยอด 6,753,698 3,351,993 3,401,705 6,767,667 3,356,859 3,410,808 6,777,885 3,358,487 3,419,398 

ในเขตเทศบาล 1,221,395 596,429 624,966 1,218,188 594,281 623,907 1,229,954 602,101 627,853 

นอกเขตเทศบาล 5,532,303 2,755,564 2,776,739 5,549,479 2,762,578 2,786,901 5,547,931 2,756,386 2,791,545 

นครราชสีมา 

รวมยอด 2,631,435 1,297,919 1,333,516 2,639,226 1,301,249 1,337,977 2,646,401 1,303,951 1,342,450 

ในเขตเทศบาล 636,960 311,453 325,507 635,474 310,734 324,740 635,072 311,146 323,926 

นอกเขตเทศบาล 1,994,475 986,466 1,008,009 2,003,752 990,515 1,013,237 2,011,329 992,805 1,018,524 

ชัยภูม ิ

รวมยอด 1,138,799 565,576 573,223 1,139,356 565,245 574,111 1,138,777 563,934 574,843 

ในเขตเทศบาล 149,925 72,762 77,163 148,655 71,764 76,891 161,437 79,677 81,760 

นอกเขตเทศบาล 988,874 492,814 496,060 990,701 493,481 497,220 977,340 484,257 493,083 

บุรรัีมย 

รวมยอด 1,587,897 791,482 796,415 1,591,905 792,963 798,942 1,594,850 793,433 801,417 

ในเขตเทศบาล 340,248 167,320 172,928 340,217 167,200 173,017 339,866 166,877 172,989 

นอกเขตเทศบาล 1,247,649 624,162 623,487 1,251,688 625,763 625,925 1,254,984 626,556 628,428 

สุรินทร 

รวมยอด 1,395,567 697,016 698,551 1,397,180 697,402 699,778 1,397,857 697,169 700,688 

ในเขตเทศบาล 94,262 44,894 49,368 93,842 44,583 49,259 93,579 44,401 49,178 

นอกเขตเทศบาล 1,301,305 652,122 649,183 1,303,338 652,819 650,519 1,304,278 652,768 651,510 

ที่มา : สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
  เม่ือพิจารณาสัดสวนประชากรเมืองตอชนบทของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ในป 
พ.ศ. 2561 พบวาสัดสวนประชากรชนบท (นอกเขตเขตเทศบาล) มีจำนวนมากกวาประชากรเมือง (ในเขต  

 



  

 

๙๘ 
เทศบาล) คิดเปนรอยละ 81.85 ประชากรเมือง คิดเปนรอยละ 18.15 เมื่อพิจารณาเปนรายจังหวัด จังหวัด สุรินทรมี
สัดสวนประชากรชนบทมากที่สุดในกลุมจังหวัดฯ คิดเปนรอยละ 93.31 รองลงมาเปนจังหวัดชัยภูมิ  
บุรีรัมย และนครราชสีมา ตามลำดับ โดยจังหวัดนครราชสีมาเปนจังหวัดที่มีประชากรในเขตเทศบาลสูงเปน อันดับหนึ่ง 
ปรากฏตามตารางที่ 6 ขางทายนี้ 
ตารางที่ 6  สัดสวนประชากรเมืองตอชนบทของกลุมจังหวัด ป พ.ศ. 2561 

จังหวัด 2561 (2018) สัดสวน ป 61 (รอยละ) 

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

Total Male Female Total Male Female 

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 

รวมยอด 6,777,885 3,358,487 3,419,398 100 100 100 

ในเขตเทศบาล 1,229,954 602,101 627,853 18.15 17.93 18.36 

นอกเขต เทศบาล 5,547,931 2,756,386 2,791,545 81.85 82.07 81.64 

 

จังหวัด 2561 (2018) สัดสวน ป 61 (รอยละ) 

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

Total Male Female Total Male Female 

นครราชสีมา 

รวมยอด 2,646,401 1,303,951 1,342,450 100 100 100 

ในเขตเทศบาล 635,072 311,146 323,926 24.00 23.86 24.13 

นอกเขตเทศบาล 2,011,329 992,805 1,018,524 76.00 76.14 75.87 

ชัยภูมิ 

รวมยอด 1,138,777 563,934 574,843 100 100 100 

ในเขตเทศบาล 161,437 79,677 81,760 14.18 14.13 14.22 

นอกเขต เทศบาล 977,340 484,257 493,083 85.82 85.87 85.78 

บุรีรัมย 

รวมยอด 1,594,850 793,433 801,417 100 100 100 

ในเขตเทศบาล 339,866 166,877 172,989 21.31 21.03 21.59 

นอกเขตเทศบาล 1,254,984 626,556 628,428 78.69 78.97 78.41 

สุรินทร 

รวมยอด 1,397,857 697,169 700,688 100 100 100 

ในเขตเทศบาล 93,579 44,401 49,178 6.69 6.37 7.02 

นอกเขตเทศบาล 1,304,278 652,768 651,510 93.31 93.63 92.98 

ท่ีมา : สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
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 เมื่อจำแนกตามชวงอายุออกเปนสามชวงวยั วัยเด็ก วัยทำงาน และวัยสูงอายุ ในป พ.ศ. 2561 กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลาง 1 มีจำนวนประชากรวัยแรงงานมากท่ีสุด โดยเปนผูมีอายุระหวาง 20 - 29 ป และชวงอายุ
ระหวาง 35 - 54 ป ปรากฏตามกราฟที ่3 ขางทายนีก้ราฟที ่3  โครงสรางอายปุระชากร พ.ศ. 2561 

 
 

กลุมชาติพันธุ 
 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ประกอบดวยกลุมชาติพันธุหลายกลุม กระจายอยูในพ้ืนที่ทั้ง 4 จังหวัด 
ดังนี้ 
 - ไทยโคราช 
 กลุมชาติพันธุไทยโคราช เดิมถ่ินนี้ชาวพ้ืนเมืองเปนละวา ชาวไทยไดอพยพเขามาอยูอาศัย สมัยกรุงศรีอยุธยา พระเจาลู
ทองใหขุนหลวงพะง่ัวยกกองทัพมารวบรวมดินแดนแถบนี้เขากับกรุงศรีอยุธยา พระเจาลูทองโปรดฯ ใหกองทหารอยุธยาต้ังดาน 
อยูประจำ และสงชางชาวอยุธยามากอสรางบานเรือนและ วัด วาอารามเปนอันมาก ชาวไทยอยุธยาไดอพยพเขามาอยูอาศัย
เพิ่มข้ึนในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชและได อพยพมาอยูนครราชสีมาอีกระลอกหนึ่งคือ คราวเสียกรุงคร้ังที่ 2 โดยมีชาว
ไทยชายสงทะเลภาคตะวันออกได อพยพเขามาเพ่ิมดวย ชาวไทยกลุมนี้และชาวไทยพ้ืนเมืองเดิม (เขาใจวาเปนชาวสยามลุมนี้ามูล 
(ไท-เสยีม) อาจม ีเขมรและมอญปนอยูดวย) สบืเชื้อสายเปนชาวไทยโคราชและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีสืบทอดกันมา 

กลุมไทยโคราชเปนกลุมที่แสดง เอกลักษณของเมืองนครราชสีมา 
เพราะสำเนียงแตกตาง จากกลุมอื่น เปนกลุมท่ีพูดภาษาไทยโคราช
ซึ่งคลายคลึง ภาษาไทยกลางแตสำเนียงเพ้ียน เหนอ หวนส้ัน เก่ิน
เสยีง มีคำไทยลาว (อีสาน) ปะปนบางเล็กนอย ชาวไทยโคราช แตง
กายแบบไทยภาคกลาง รับประทานขาวเจา อาหาร ท่ัวไป
คลายคลึงภาคกลาง ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
คลายไทยภาคกลาง ปจจุบัน กลุมไทยโคราช อาศัยอยูในทุกอำเภอ
ในจังหวัดนครราชลึมา ยกเวนบางอำเภอท่ีมีชาวไทยลาวมากกวา  

ชาย 

หญงิ 

ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (ขอมลมเีฉพาะผมีสัณชาติไทย และมีชื่อในทะเบียนบาน) 
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(อำเภอบัวใหญ-ปก ธงชัย และสูงเนิน) และยังพบชาวไทยโคราชในบางสวนของจังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยภูมิ 
(อำเภอ บำเหน็จณรงคและจัตุรัส) และจังหวัดบุรรีัมย(อำเภอเมืองบุรีรัมย นางรอง และหนองก่ี) 
 - ไทยลาวเวียงจันทน 
 กลุมไทยลาวเวียงจันทน สวนใหญอพยพเขามาอยูสมัยสงครามปราบปรามเมืองเวียงจันทน สมัยธนบุรี มีการกวาดตอน
ครอบครัวลาวเขามาอยูในหัวเมืองชั้นใน และอพยพเขามาโดยสมัครใจเพิ่มขึ้นในระยะ หลังอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ เปนสวนใหญ 
และกระจายตัวอยูในพ้ืนท่ีทั้ง 3 จังหวัด เหมือนกับหลายจังหวัดใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยไดใชภาษา ขนบธรรมเนียม
ประเพณ ีและวัฒนธรรมที่เหมือนกันกับชาวไทยลาว โดยทั่วไป แตก็จะมีอยูที่แตกตางในเรื่องของภาษาบางในแตละทองถ่ิน 
 - ไทยเขมร 
 กลุมไทยเขมร มีการตั้งถ่ินฐานอยูในทองที่จังหวัดสุรินทร บุรีรัมย ศรีสะเกษ อุบลราชธานี รวมไปถึง รอยเอ็ด 
มหาสารคาม และ นครราชสีมาบางพ้ืนที่ มีภาษาพูดและอักษรเปนของตนเอง ภาษาเขมรปา ดงเหมือนภาษาเขมรในกัมพูชา แต
เสียงเพี้ยนกันอยูบาง มีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมเปนของตนเอง เขมรปาดงแตเดิมนับถือพุทธศาสนานิกายมหายาน 
ผสมกับศาสนาพราหมณ และเทวนิยมตั้งเดิม 
 - ไทยจีน 
 กลุมไทยเชื้อสายจีน สวนใหญท่ีอพยพเขามากอตัวเปนชุมชนขึ้นในจังหวัดเขตตัวเมืองท้ัง 4 จังหวัด เหมือนกันจังหวัด
อ่ืนๆ ในประเทศไทย สาเหตุหลัก ๆ มาจากปญหาการลี้ ภัยสงครามที่เกิดข้ึนตอเนื่อง ยาวนาน นับตั้งแตยุคการปฏิ วัติ
ประชาธิปไตยสมัย ดร.ชุนยัดเซ็น การปฏิวัติคอมมิวนิสตนำโดยเหมา เจอ ตง และสงครามโลกครั้งท่ี 2 กองทัพญี่ปุนบุกจีน ท่ี
ตอเนื่องยาวนานถึง 54 ป ในระหวาง พ.ศ. 2438 - 2492 ทำให ประชาชนเดือดรอนลำเค็ญ โดยเฉพาะชวงสงครามโลกครั้งท่ี 
2 ชาวจีนในจังหวัดแตจิ๋ว มณฑลกวางตุง ไดอพยพ ลี้ภัยเขามายังเมืองไทยเปนจำนวนมาก สายหนึ่งมาทางเรือ ข้ึนสงที่เมือง
บางกอก อีกสายหนึ่งผานเขามาทาง เวียดนามและลาว 
 - ไทยแขก 
 กลุมไทยเชื้อสายแขก สวนใหญที่อพยพเขามากอตัวเปนชุมชนขึ้นในจังหวัดเขตตัวเมืองทั้ง 4 จังหวัด เหมือนกันจังหวัด
อ่ืนๆ ในประเทศไทย ประกอบอาชีพคาขายเปนหลัก 
 - ไทยมอญ 
 กลุมไทยมอญชาวมอญอพยพเขามาอยูบริเวณเมืองนครราชสีมา ตั้งแตป พ.ศ. 2318ในสมัย กรุงธนบุรี สมเดจ็พระเจา
กรุงธนบุร ีพระราชทานครัวมอญที่อพยพเขามาสวามิภักด มีเจาพระยามหาโยธา (พญาเจง) ดนสกุล "คชเสนี" เปนหัวหนา แบง
ใหพระยานครราชสีมานำขึ้นมาอยูที่เมืองนครราชสีมา ตั้งครัวมอญ ที่ ลำพระเพลิง เขตอำเภอปกธงซัยที่บานพลับพลา อำเภอ
โชคชัย พระยาศรีราชรามัญผูเปนหัวหนาพาญาติพ่ีนองมาอยูในเมืองเปนสายกองสวยทอง ตั้งบานเรือนเรียกวาบานมอญ เมื่อเกิด
กบฏเจาอนุวงศ เมื่อป พ.ศ.2336 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวไดโปรดเกลาฯ ใหเจาพระยามหาโยธา (ทอเรียะ คชเสนี) 
คุมกองมอญ มาสมทบมารวมรบกับกำลังฝายไทย เมื่อเสร็จศึกแลวพวกมอญเห็นเมืองปกธงชัยอุดมสมบูรณจึงมาตั้งถิ่นฐาน 
ปจจุบันชาวมอญในนครราชสีมายังรักษาวัฒนธรรมประเพณีมอญไว เชน ภาษา การไหวผี การเลนสะบาในเขต บานทาโพธิ บาน
สำราญเพลิง ตำบลนกออก อำเภอปกธงชัย ประกอบอาชีพทำนา ทำสวนทำเครื่องปนดินเผา ภาษามอญจะใชพูดในชาวไทยมอญ
ที่อายุเกิน 60 ปขึ้นไป คนรุนหลังจากนี้จะพูดภาษาไทยโคราชท้ังสิ้น 
 - ไทยสวย 
 กลุมไทยสวย สวย หรือ ขา เปนชนพ้ืนเมืองของหัวเมืองเขมรปาดง พูดภาษาตระกูลมอญ - เขมร ไดอยูในพ้ืนท่ีนี้กอนที่
คนไทยจะเขามามีอิทธิพลเหนือดินแดนบรเิวณลุมแมนี้ามูลตอนบน ปจจุบันอาศัยอยู ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร 
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 และจังหวัดบุรีรัมยบางสวน นอกจากนี้ภาษาสวย เปนภาษาของชาว สวยที่อพยพมาจากจังหวัดสุรินทร จังหวัดศรีสะเกษ และ
จังหวัดบุรีรัมย ปจจุบันมีเฉพาะผูที่อายุเกิน 40 ปขึ้นไป ที่ยังคงใชภาษาสวยในกลุมของตนเอง 
 - ไทยญัฮกุร 
 กลุมไทยญัฮกุร หรอื เนียะกุล เปนชนกลุมนอยที่อาศัยอยูตามไหลเขาหรือเนินเขาเตี้ย ๆ บริเวณดานในของท่ีราบสูง
โคราช อาจสืบเชื้อสายมาจากคนในสมัยทวารวดี ภาษาเปนภาษาตระกูลมอญ-เขมร ปจจุบันพูดเฉพาะผูที่อายุเกิน 60 ปขึ้นไป 
นอกจากนั้นใชภาษาไทยโคราช ปจจุบันอาศัยอยูในจังหวัด นครราชสีมา พื้นที่อำเภอปกธงชัย อำเภอครบุรี และอำเภอหนองบุญ
มาก ในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ จะอาศัยอยูใน เขตอำเภอเทพสถิต 
 -ไทยคูย 
กลุมไทยกูย (แปลวา คน) เปนกลุมชาติพันธุ “ขา” อีกกลุมหนึ่ง มีรูปราง
ลักษณะคลายชนเผาเขมร สวนใหญ ตั้ง ถิ่นฐานอยูในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 
อุบลราชธานี สุรินทร บุรีรัมย บางสวน กูยไมมีหลักฐานทางประวัติศาสตร 
ทราบเพียงวา แตเดิม อยูในกัมพูชา นิยมพูดภาษาเปน 2 กลุม คือ กูยลาว 
อยูในพื้นที ่จังหวัดศรีสะเกษตอนบน ซึ่งพูดภาษากูยโดยมีคำภาษาลาวปน
อยู ดวยบางคำ และกูยเขมร อยูในเขตจังหวัดสุรินทร ศรีสะเกษ 
ตอนลาง และอุบลราชธานีตอนลาง ซึ่งพูดภาษากูยโดยมีคำภาษาเขมรปน
อยูดวย ชาวไทยกูย อาศัยอยูหนาแนน 
ที่สุดท่ีอำเภอ ศรชีรภูมิ สำโรงทาบ จอมพระ ลังชะ บัวเชด ศรีณรงค สนม ทาตูม บางสวนของอำเภอเมือง เข 
วาสินรินทร และกาบเชิง 
 - ไทยวน 
 กลุมไทยวน หรือ ไทยโยนก เปนเผาไทยในภาคเหนือของไทย ไดอพยพเขามาอยูที่จังหวัด นครราชสีมา เขตอำเภอสีคิ้ว
สองทางดวยกันคือ พวกแรกอพยพจากทางเหนือมาอยูที่อำเภอเสาไห จังหวัด สระบุรี ตอมาเจาเมืองสระบุรีตองการตั้งกองเลี้ยง
โคนมท่ีเมืองนครจันทึก จึงไดแบงครอบครวัชาวไทยวนจาก อำเภอเสาไห!ปอยูท่ีอำเภอสีคิ้ว สวนอีกพวกหนึ่งอพยพมาจากเรียง
จันทน ชาวไทยวนยังรักษาประเพณีและ วัฒนธรรมแบบโยนกไวไดดีมาก ภาษาไทยวน ใชพูดในหมูไทยวนดวยกันเองซึ่งมีอยู
ประมาณ 5,000 คน ในเขต อำเภอสีค้ิว ในทองที่ตำบลลาดบัวขาว ตำบลสีคิ้ว และตำบลบานหัน 
๑)  ดานการปกครอง เขตการปกครองของกลุมจังหวัดฯ ทั้ง 4 จังหวัด ประกอบดวยขอมูลรายละเอียด ปรากฏตามตารางที่ 7 
ขางทายนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

๑๐๒ 
 ตารางท่ี 7  แสดงเขตการปกครองของกลุมจังหวัดฯ ทั้ง 4 จังหวัด 

จังหวัด 

การปกครองสวนภูมิภาค การปกครองสวนทองถิ่น 

อำเภอ ตำบล หมูบาน ชุมชน อบจ. 
เทศบาล 

นคร 

เทศบาล 

เมือง 

เทศบาล 

ตำบล 
อบต. รวม 

นครราชสีมา 32 287 3,739 169 1 1 4 85 243 334 

ชัยภูม ิ 16 124 1,617  1  1 35 106 143 

บุรีรัมย 23 188 2,546  1  3 59 146 209 

สรุินทร 17 158 2,122  1  1 27 144 173 

รวม 88 757 10,024 169 4 1 9 206 639 859 

ท่ีมา : ขอมูลจากสำนักงานจังหวัดในกลุมจังหวัด 
๒.  จุดผานแดน ไทย – กัมพูชา 
ตารางท่ี 8  แสดงจุดผานแดนไทย - กัมพูชา 

จังหวัด จุดผานแดน 

ถาวร 

จุดผอนปรน พื้นที่ของไทย พื้นท่ีของกัมพูชา 

บุรีรัมย   จุดผอนปรนชองสายตะกู บาน 
สายโท 6 ใตตำบลจันทบเพชร 
อำเภอบานกรวด 

บานจุบโกกี ตำบลอำปก อำเภอ บัณเดียอำปน 
จังหวัดอุดรมีชัย (ดานชายแดน) 

สุรินทร   ดานชองจอม บานดานพัฒนา 
บานโอรเสม็ด อำเภอสำโรง จังหวัด อุดรมีชัย 
(ดานชายแดนสากล) 

ที่มา : ขอมูลจากสำนักงานจังหวัดในกลุมจังหวัด 
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พืน้ท่ีกลุมจงหวัดภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือดอนลาง 1 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) 
- เชื่อมเขาสูสปป.ลาว เขินเสนทางในการขนสงสินคาออก 
ไปนอกประเทศ (ไทย-ลาว-เวยีดนาม) 
เสนทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก-ตะวันตก 
- เชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพิ่มรายไดและลดความ 
ยากจนในพื้นที่ตามแนว 
- เพิ่มขนาดตลาดเศรษฐกิจ เพ่ือดูดดิงใหนักลงทนุเขามา 
ลงทุนมากขึ้น 
ทางรถไฟสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สนับสนุนการพัฒนากิจกรรมทาง เศรษฐกิจในพ้ืนที่ 

เปนเสนทางในการสงสนิคาไปยังหนองคายเพ่ือสงขามไป ยัง
สปป.ลาว 

       - ชายแดนที่ติดกับกัมพูขา 
      - เกิดประโยชนตอการคา การลงทุน สงผลใหอัตราการ เจริญเติบโตชองรายไดในพื้นที่สูงข้ึน 
โครงสรางพ้ืนฐานและการเขาถึงบริการ 
 ทางหลวงสายตางๆ ในกลุมจังหวัด ะระบบคมนาคมขนสงในพื้นที่กลุมจังหวัดมีถนนสายสำคัญ หลายสาย มีทางหลวง
แผนดินสายหลักและสายรอง ที่เชื่อมโยงระหวางจังหวัด และภายในจังหวัด ทำใหการ คมนาคมขนสงในกลุมจังหวดัมี
ประสิทธิภาพสามารถเดินทางไดอยางสะดวก โดยมีเสนทางสำคัญดังนี้ 
 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 หรือ ถนนมิตรภาพ 
 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 24 ,201,202,205,206,207,218,219,224,225,226,304 และ 348 นอกจากนี้
กลุมจังหวัดยงัมีทางหลวงสายอาเขียนพาดผาน ไดแก 
สาย AH 12 ผานสะพานมติรภาพไทย/ลาว - หนองคาย - อุดรธานี- อ.นี้าพอง - ขอนแกน - อ. บานไผ - อ.พล - จังหวัด
นครราชสีมา - อ.สงูเนิน - อ.สคีิ้ว - อ.มวกเหล็ก - จังหวดัสระบุรี - หินกอง - รังสิต - กรุงเทพฯ รวมระยะทาง 511.5 กโิลเมตร 
สาย AH 121 ผานมุกดาหาร - อำนาจเจริญ - ยโสธร - อ.สุวรรณภูมิ -อ.พยัคฆภูมิพิสยั - บุรีรัมย - อ.นางรอง - อ. สมปอย –  
บ.ชองตะโก รวมระยะทาง 458.5  กิโลเมตร 
 
ทางรถไฟ : เสนทางรถไฟที่ผานกลุมจังหวัด คือ รถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ (ประกอบดวย เสนทาง กรุงเทพ - อบุลราชธาน,ี 
กรงุเทพ - หนองคาย, เสนทางลำซี - อบุลราชธานี, เสนทางนครราชสีมา - อบุลราชธานี, เสนทางกรุงเทพ - ศรีษะเกษ) 
จังหวัดนครราชสีมา  มีเสนทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผาน 2 สาย คือ 
เสนทางกรุงเทพมหานคร - จังหวดัอุบลราชธาน ี
เสนทางกรุงเทพมหานคร - จังหวดัหนองคาย  
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๑๐๔ 
 

รถไฟทั้งสองสายจะแยกกันท่ีชุมทางจิระจังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้ยังมีรถไฟอีกสายหนึ่งโดยแยกที ่ชุมทางแกงคอย คือ สาย
อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุร ี- อำเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสมีา โดยจังหวัด นครราชสีมา มีสถานีรถไฟ รวม 38 สถาน ีและ 
2 ชุมทาง รวม 40 สถาน ีสถานีหลักในการขนสงผูโดยสารและ สินคาคือ สถานีนครราชสีมา และสถานีชมุทางบัวใหญ 
จังหวัดชัยภูมิ มเีสนทางรถไฟผานพ้ืนท่ีทางตอนใตของจังหวัดซ่ึงเปนเสนทางระหวาง อำเภอแกงคอยจังหวัด สระบุร ี– อำเภอ 
บัวใหญ จังหวัดนครราชสมีา - อำเภอเทพสถิต - บำเหน็จณรงค - จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิซึ่งม ีสถานีรถไฟรวม 6 สถาน ีมีขบวน
รถไฟผานสถานีรถไฟอำเภอบำเหน็จณรงค และอำเภอจัตรุัส 
จังหวัดบุรีรัมย มเีสนทางรถไฟผาน คือ เสนทางกรงุเทพมหานคร - จังหวัดอุบลราชธาน ีกรุงเทพ - สรุินทร 
จังหวัดสุรินทร มเีสนทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผานทางตอนบนของจังหวดั โดยมีเสนทางผาน 1 สาย คือ เสนทาง
กรงุเทพมหานคร - อบุลราชธาน ี
ระบบขนสงทางอากาศ 
ตารางท่ี 9 ะ ระบบขนสงทางอากาศ 

ทาอากาศยาน สายการบิน 
เสนทางการบิน (Rout) 

เวลาออก เวลาถึง อตัรา คาโดยสาร 
เร่ิมตน ปลายทาง 

บุรีรัมย 

©NOKAIR กรงุเทพฯ (DMK) บุรีรัมย (BFV) 05.55 น. 07.00 น. 585 - 1,894 
 กรงุเทพฯ (DMK) บุรีรัมย (BFV) 14.00 น. 14.55 น. 590 - 3,258 
@ NOKAIR กรงุเทพฯ (DMK) บุรีรัมย (BFV) 14.35 น. 15.45 น. 

585 - 1,894 
® NOKAIR กรงุเทพฯ (DMK) บุรีรัมย (BFV) 17.25 น. 18.40 น. 

น้ีNOKAIR บุรีรัมย (BFV) กรงุเทพฯ (DMK) 07.30 น. 08.35 น. 585 - 1,894 
 บุรีรัมย (BFV) กรงุเทพฯ (DMK) 15.20 น. 16.10 น. 590 - 3,258 
@ NOKAIR บุรีรัมย (BFV) กรงุเทพฯ (DMK) 16.20 น. 17.30 น. 

585 - 1,894 
@ NOKAIR บุรีรัมย (BFV) กรงุเทพฯ (DMK) 19.40 น. 20.55 น. 

ท่ีมา : สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย ป พ.ศ. 2560 
 
โครงสรางพื้นฐานท่ีรัฐบาลใหการ สนับสนุน 
รถไฟทางคู สายมาบกะเบา-ชุมทางถนน จิระ 128 กโิลเมตร 
โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ- นครราชสีมา หรือรถไฟ
ไทย-จีน ระยะทาง 253 กิโลเมตร

ฦาพ เสน้ทางรถไฟ'ความเร็วสูงทเีซึอมไป'สู ่
AEC 



  

 

๑๐๕

- โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมืองหรือมอเตอรเวยสายบางปะอิน - นครราชสีมา 

ภาพความเพ่ือมโยงของรถไฟทางคู จากไทยสูจีน 

 
ภาพสายทางการกอสรางรถไฟทางคู สายมาบกะเบา-ขุมทางถนนจีระ 
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ใครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายบางบะอิน - นครราชลีมา 

 



  

 

๑๐๗ 

(๑)  ไฟฟา 

 ขอมูลป 2561 จำนวนผูใซไฟฟามีจำนวนทั้งส้ิน 1,960,750 ราย เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2560 ที่มีผูใช 
ไฟฟา 1,921,958 ราย ทำใหกระแสไฟฟาที่จำหนายมากขึ้น เปนจำนวนทั้งสิ้น 8,918,170,467 กิโลวัตต/
ชั่วโมง โดยจำหนายใหกับกิจการขนาดใหญมากที่สุด 2,646,962,009 กิโลวัตต/ชั่วโมง รองลงไปเปนบานอยู
อาศยั กิจการขนาดกลาง กิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดกลาง และอ่ืนๆ ตามลำดับ ปรากฏตามตารางที่ 10 ขาง
ทายนี้ 
ตารางที่ 10 แสดงจำนวนและปริมาณการใชจายไฟฟา 

ประเภทอตัราไฟฟา 
กลุมอังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนลาง 1 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ผูใซไฟฟา (ราย) 1,875,439 1,921,958 1,960,750.00 
ไฟฟาที่จำหนาย/ใช (กิโลวัตต/ชั่วโมง) 8,382,670,868.02 8,647,571,878 8,918,170,467.00 

- บานอยูอาศัย 2,559,241,291.55 2,577,449,565 2,646,962,009.00 
     

ประเภทอตัราไฟฟา 
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

- กิจการขนาดเล็ก 922,334,455.32 936,186,633 966,626,300.00 

- กิจการขนาดกลาง 1,313,072,430.2
8 

1,318,601,610 1,349,778,822.00 

- กิจการขนาดใหญ 3,362,715,111.5
2 

3,592,608,599 3,715,871,531.00 
- อื่น ๆ 225,307,579.35 222,725,471 238,931,805.00 

ที่มา : การไฟฟาสวนภูมิภาค และสำนักงานสถิติแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



  

 

๑๐๘ 
 

เมื่อพิจารณาเปนรายจังหวัดแลวพบวา จังหวัดนครราชสีมามีผูใซไฟฟามากที่สุด เนื่องจากมีจำนวน 
ประชากรมากท่ีสุด จึงมีไฟฟาที่จำหนายหรือใชไปจำนวนมากถึง 6,095,833,222 กิโลวัตต/ชั่วโมง ปรากฏตาม 
ตารางที ่11 ขางทายนี้ 

ตารางท่ี 11  แสดงจำนวนและปริมาณการใชจายไฟฟา ประจำป พ.ศ. 2561 (รายจังหวัด) 

ประเภทอัตราไฟฟา 
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร 

ผูใซไฟฟา (ราย) 851,900.00 331,274.00 420,264.00 357,312.00 
ไฟฟาที่จำหนาย/ใช (กิโลวัตต/ชั่วโมง) 6,095,833,222.00 810,983,067.00 1,134,807,097.00 876,547,081.00 

- บานอยูอาศัย 1,352,829,722.00 359,196,031.00 516,202,913.00 418,733,343.00 
- กิจการขนาด เล็ก 491,532,194.00 138,768,108.00 185,535,798.00 150,790,200.00 

- กิจการขนาด กลาง 828,223,251.00 131,859,454.00 227,761,207.00 161,934,910.00 
- กิจการขนาด ใหญ 3,261,366,920.00 157,868,803.00 174,824,412.00 121,811,396.00 

- อื่น ๆ 161,881,135.00 23,290,671.00 30,482,767.00 23,277,232.00 
ที่มา : การไฟฟาสวนภูมิภาค และสำนักงานสถิติแหงชาติ  

(๑)  ประปา 

 ขอมูลป 2560 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 มีกำลังการผลิตนี้าประปาในพื้นที่ ทั้งลิ้น 
111.1837 ลานลูกบาศกเมตร มากกวาปที่กอน ที่มีปริมาณการผลิต 106.1653 ลูกบาศกเมตร มีปริมาณ ที่
จำหนายแกผูใช 79.4916 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 71.50 ของปริมาณนี้าที่ผลิตได ทั้งนี้มจีำนวนผูใช 
ทั้งลิ้น 338,719 ราย ปรากฏตามตารางที่ 12 ขางทายนี้ 

ตารางท่ี 12  แสดงจำนวนและปริมาณการใชนํ้าประปา 

รายละเอียด 
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนลาง 1 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

ผูใชนี้า (ราย) 316,213 327,966 338,719 

ปริมาณการผลิต (ลานลูกบาศกเมตร) 
99.1197 106.1653 111.1837 

ปริมาณการจำหนาย (ลานลูกบาศกเมตร) 74.9528 78.6718 79.4916 

เฉลี่ยการใชนํ้า (ลบ.ม./ราย/ เดือน) 80.2399 81.2805 79.0712 

ที่มา : การประปาสวนภูมิภาค และสำนักงานสถิติแหงชาติ  

 

 



  

 

๑๐๙ 

 เมื่อพิจารณาเปนรายจังหวัดแลวพบวา จังหวัดนครราชสีมามีผูใชนํ้ามากที่สุด จำนวน 131,282 ราย  
ทำ ใหมีปริมาณการผลิตและการจำหนายสูง แตปริมาณการใชนํ้าเฉลี่ยเปนรายเดือนกลับพบวา จังหวัดสุรินทรมีการ 
ใชนํ้ามากท่ีสุดถึง 22.0943 ลูกบาศกเมตร/ราย/เดือน จังหวัดท่ีใชนํ้านอยที่สุดในกลุมจังหวัดคือจังหวัดชัยภูมิมี 
ปริมาณการใชนํ้าเฉลี่ย 16.5643 ลูกบาศกเมตร/ราย/เดือน ปรากฏตามตารางที่ 13 ขางทายนี้ 
ตารางที่ 13  แสดงจำนวนและปริมาณการใชนํ้าประปา ประจำป พ.ศ. 2560 (รายจังหวัด) 

รายละเอียด 
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร 

ผูใชนี้า (ราย) 131,282 89,814 62,606 55,017 

ปริมาณการผลิต (ลานลูกบาศกเมตร) 
46.2368 26.4029 20.1117 18.4322 

ปริมาณการจำหนาย (ลานลูกบาศกเมตร) 31.9076 17.8525 15.1447 14.5867 

เฉลี่ยการใชนํ้า (ลบ.ม./ราย/เดือน) 20.2539 16.5643 20.1587 22.0943 
ที่มา : การประปาสวนภูมิภาค และสำนักงานสถิติแหงชาติ  

๑) ดานพลังงาน 

 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 มีขอมูลจำนวนแหลงผลิตไฟฟาในกลุมจังหวัดฯ จำนวน 
170โรงโดยมีโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยและโซลารรูฟทอปมากที่สุดถึง 44โรง โดยเฉพาะจังหวัด ชัยภูมิ มี
โรงไฟฟาพลังงานทดแทนมากที่สุดในกลุมจังหวัดฯ ปรากฏตามตารางที่ 14 ขางทายนี้ 
 ตารางที ่14  แสดงแหลงผลิตไฟฟาในกลุมจังหวัดฯ 

จังหวัด 
โรงไฟฟา 

พลังนํ้า 

โรงไฟฟา 

กาซชีวภาพ 

โรงไฟฟา ขีว

มวล 

โรงไฟฟา 

พลังงานลม 

โรงไฟฟาพลังงาน 

แสงอาทิตย และ

โซลาร รูฟทอป 

รวม 

นครราชลีมา 3 22 10 6 20 61 
ชัยภูม ิ 3 59 6 3 13 84 
บุรีรัมย - 3 7 - 7 17 
สุรินทร - - 4 - 4 8 
กลุมจังหวัดฯ 6 84 27 9 44 170 
ที่มา : สำนักงานพลังงานจังหวัดในกลุมจังหวัด ป พ.ศ. 2560  

 

 

 



  

 

 
  นํ้ามันเชื้อเพลิงท่ีผูคานํ้ามันจำหนายใหลูกคาของจังหวัดในกลุมจังหวัด โดยนํ้ามันเบนซิน มี 
ปริมาณที่มากชื้นทุกป สวนกาซปโตรเลียมเหลว เริ่มมีปริมาณการจำหนายสูงชื้นในป พ.ศ. 2561 นํ้ามันดีเซล 
และนี้ามันเตามีปริมาณการจำหนายนอยลง ปรากฏตามตารางที่ 15 ขางทายนี้ 
ตารางที่ 15  ปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ผูคานํ้ามันจำหนายใหลูกคาของจังหวัดในกลุมจังหวัดฯ 

หนวย : พันลิตร 

จังหวัด ประเภท 2557 2558 2559 2560 2561 

นครราชสีมา 

นํ้ามันเบนซิน 237,608.08 274,571.01 308,073.03 311,725.95 313,880.09 

นํ้ามันดีเซล 770,218.24 786,545.24 810,268.45 853,438.01 803,714.69 

กาซปโตรเลยีมเหลว (พัน กก.) 153,263.89 144,159.98 136,052.89 134,627.11 133,851.81 

นํ้ามันเตา 24,584.15 24,109.92 25,219.06 26,335.74 23,966.57 

ชัยภูมิ 

นํ้ามันเบนซิน 40,233.99 45,666.03 51,239.51 50,930.79 53,457.51 

นํ้ามันดีเซล 120,194.90 127,128.65 125,663.70 138,150.87 143,026.59 

กาซปโตรเลยีมเหลว (พัน กก.) 22,687.45 21,907.63 21,871.56 22,846.04 23,775.17 

นํ้ามันเตา 616.25 600.46 720.5 229.76 283.20 

บุรีรัมย 

นามันเบนซิน 99,778.81 95,735.92 110,897.62 115,025.94 117,035.40 

นํ้ามันดีเซล 302,127.53 305,754.62 288,317.98 301,587.51 289,432.03 

กาซปโตรเลยีมเหลว (พัน กก.) 35,765.57 35,136.76 31,396.36 31,519.07 32,235.14 

นํ้ามันเตา 900.74 1,171.92 1,354.58 521.14 446.76 

สุรินทร 

นํ้ามันเบนซิน 51,667.96 59,798.55 66,440.65 69,881.86 74,971.55 

นํ้ามันดีเซล 134,550.59 152,193.01 163,125.23 158,585.00 165,512.02 

กาซปโตรเลยีมเหลว(พัน กก.) 30,265.57 29,199.67 28,278.51 28,983.45 30,559.56  
 

จงัหวดั ประเภท  
 

2558 2559 2560 2561 
 

นํ้ามันเตา 11.94 53.71 80.49 0.00 0.00 

กลุ่มจงัหวดั 

นํ้ามันเบนซิน 429,288.84 475,771.51 536,650.81 547,564.55 559,344.55 

นํ้ามันดีเซล 1,327,091.26 1,371,621.52 1,387,375.
36 

1,451,761.
38 

1,401,685.34 

กาซปโตรเลียมเหลว 
(พัน กก.) 

241,982.48 230,404.04 217,599.32 217,975.67 220,421.67 

นํ้ามันเตา 26,113.08 25,936.01 27,374.63 27,086.64 24,696.53 

 
ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
หมายเหตุ : กลุมนํ้ามันเบนซิน ประกอบดวย มันเบนซิน ,เบนซนิ ออกเทน 91, เบนซิน ออกเทน 95, แกส
โซฮอลอี 10 ออกเทน 91 , แกสโซฮอล อี 10 ออกเทน 95, แกสโซฮอลอี 20 และแกสโซฮอลอี 85 



  

 

๑๑๑ 

 -  กลุมนํ้ามันดเีซล ประกอบดวย ดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ,ดีเซลหมุนเร็ว บี 5 ,นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว(เปนดีเซล
หมุนเรว็เกรดเดียว ตั้งแต พ.ค. 54) ,ปาลมดีเซล , ดีเซลประมงชายสง และ ดีเซลพ้ืนฐาน 
 -  กลุมกาซปโตรเลียมเหลว ประกอบดวย กาซปโตรเลียมเหลว, บิวเทน และโพรเพน 
ปริมาณการจำหนาย รวมการจำหนายใหผูคาตามมาตรา 10 ซึ่งไมสามารถระบุจังหวัดปลายทางในการขนสงได   
 ๑)  บริการพื้นฐานดานสังคม 
สถานศึกษา : กลุมจังหวัดฯ มีโรงเรยีนประถมศึกษา รวม 3,784 แหง โรงเรียนมัธยมศึกษา รวม 396 แหง ระดับ
อาชีวศึกษา มีจำนวนสถานศึกษาจำนวน 61 แหง และระดับอุดมศึกษา มีจำนวน 25 แหง ปรากฏตามตารางที่ 16 
ขางทายนี้ 
ตารางที่ 16  แสดงจำนวนสถานศึกษาจำแนกตามประเภท ป พ.ศ. 2560 

จังหวัด โรงเรียนประถม (แหง) โรงเรียนมัธยม (แหง) อาชีวศึกษา (แหง) อุดมศึกษา (แหง) 

นครราชสีมา 1,329 176 23 13 
ชัยภมิ 725 69 17 2 
บุรีรัมย 897 66 13 6 
สุรินทร 833 85 8 4 

กลุมจังหวัด 3,784 396 61 25 
ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานจังหวัดในกลุมจังหวัด  

 (๑)  จำนวนนักเรียน/ครู : กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 มีจำนวนนักเรียน ประจำป 
พ.ศ. 2560 ทั้งหมด 807,696 คน และมีจำนวน ครู ทั้งหมด 69,166 คน คิดเปนจำนวน ครู 1 คน ตอ นักเรียน 
11 คน ปรากฏตามตารางที่ 17 ขางทายนี้ 
ตารางที่ 17 ะ ตารางแสดงจำนวนนักเรียนและครู ประจำป พ.ศ. 2560 

จังหวัด กลุมจังหวัด ฯ นครราชสีมา ชัยภมิ บุรีรัมย สุรินทร 
นักเรียน 807,696 485,200 168,637 110,889 42,970 

คร ู 69,166 27,899 12,828 11,940 16,499 
ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานจังหวัดในกลุมจังหวัด   



  

 

๑๑๒ 
 

ตารางที่ 18 แสดงรายช่ือสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 

จังหวัด สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน วิทยาเขต สถาบันอดุมศึกษา 

นครราชสีมา  ๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 
 ๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 
๓. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  
4. มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  
๕. วิทยาลัยนาฎคิลปนครราชสีมา 
๖. วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 
๗. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
๘. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย 

๑. มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 
2. วิทยาลัยนครราชสีมา 

๑. สถาบันบัณฑติ พัฒนบริหาร
ศาสตร (นิดา) 
๒. มหาวิทยาลัย รามคำแหง 
สาขา วิทยบริการเฉลิมพระ 
เกียรติจังหวัด นครราชสีมา 

ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูม ิ
  

บุรีรัมย มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย  ๑. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
สาขาวิทยบรกิารเฉลิม พระ
เกียรติจังหวัด บุรรีมัย 

สุรินทร ๑. มหาวิทยาลัยราชภัฎสริุนทร 
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร 

 ๑. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระ 
เกียรติจังหวัดสุรินทร 

ที่มา : ขอมูลจากสำนักงานจังหวัดในกลุมจังหวัด และเว็บไซตสารานุกรมเสรี 
 
 (๒)  ดานการบริการสาธารณ สุข : การบริการดานสาธารณสุขในพ้ืนที่ กลุมจังหวัด มีจำนวน 
สถานพยาบาลทั้งสิ้น 2,011 แหง จำแนกเปนโรงพยาบาลของรัฐบาล 86 แหง โรงพยาบาลเอกชน 16 แหง 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 945 แหง คลินิกรวมทุกประเภท 964 แหง ขอมูลจากสำนักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข รวบรวมโดยสำนักงานสถิติแหงชาติ เมื่อป พ.ศ. 2559 ดานบุคลากรทางการแพทย รวม 
15,339 คน มีแพทยจำนวน 2,266 คน ทันตแพทย 673 คน เภสัชกร 942 คน พยาบาลวิชาชีพ 11,365 คน 
และพยาบาลเทคนิค 93 คน 
 (๓)  แหลงนันทนาการและพักผอนหยอนใจ : มีจำนวนท้ังสิ้น 1,070 แหง ซึ่งกระจายอยูในหลายๆ พ้ืนที่ 
โดยจังหวัดสุรินทรมีจำนวน 162 แหง จังหวัดนครราชสีมาจำนวน 738 แหง จังหวัดบุรีรัมยจำนวน 10 แหง และ
จังหวัดชัยภูมิจำนวน 160 แหง 

๑)  ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญ (ปาไม ดิน นํ้า) 

(1) ดานทรัพยากรปาไม 

 ในปพ.ศ.2560 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 มีเนื้อท่ีปา 6,188,083 ไร คิดเปนรอย
ละ 19.13 ของเนื้อที่ทั้งกลุมจังหวัด โดยจังหวัดชัยภูมิมีเนือ้ท่ีปามากที่สุด คิดเปนรอยละ 34.81 ของเนื้อที่จังหวัด 
และเปนรอยละ 45.98 ของเนื้อท่ีปากลุมจังหวัดฯ เมื่อเทียบกับเนื้อที่ปาของกลุมจังหวัดฯ 
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กับเนื้อที่ปาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีจำนวน 18,467,743 ไรกลุมจังหวัดฯมีเน้ือที่ปาคดิเปนรอยละ 
32.74 และเม่ือเปรียบเทียบกับเน้ือที่ปาของกลุมจังหวัดฯ กับเนื้อที่ปาทั้งประเทศที่มีทั้งสิ้น 105,846,356 ไร 
กลุมจังหวัดฯมีเนื้อที่ปาคิดเปนรอยละ 5.71 ปรากฏตามตารางที่ 19 ขางทายนี้ 

ตารางที่ 19 ขอมูลเนื้อท่ีปาไมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง1 ป พ.ศ. 2559/60 

จังหวัด เนื้อท่ี (ไร) เนื้อท่ีปาไม (ไร) 

รอยละของเนื้อ ที่
ปาตอเนื้อที่ 
จังหวัด 

รอยละของ เนื้อท่ีปา
จังหวัด ตอเนื้อท่ีปาของ 
กลุมจังหวัด 

นครราชสีมา 12,828,728.00 2,219,900.00 17.30 36.71 
ชัยภูม ิ 7,986,429.00 2,780,126.00 34.81 45.98 
บุรีรัมย 6,451,178.00 600,285.00 9.31 9.93 
สุรินทร 5,077,535.00 446,516.00 8.79 7.38 
กลุมจังหวัดฯ 32,343,870.00 6,046,827.00 18.70 100.00 
ภาคตะวันออกเฉืยงเหนือ 105,533,963.00 18,467,743.00 17.50  

ประเทศ 320,696,887.00 105,846,356.00 33.01  

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ (ขอมูลพ้ืนที่ปาไมรายจังหวัด ป พ.ศ. 2560 สำหรับพ้ืนท่ีปาไม
ภาคและ ประเทศ ป พ.ศ. 2559) 
 
 (2) ดานทรัพยากรนํ้า : กลุมจังหวัดตั้งอยูในเขตพื้นท่ีลุมนํ้าหลัก 3 ลุมนํ้า ไดแก ลุมนํ้าซ ีลุมนํ้ามูล และ
กลุมนํ้าปาสัก 
  ๑) ลุมนํ้าชี :  มีพื้นที่รับนํ้า 49,477 ตารางกิโลเมตร แบงออกเปน 20 ลุมน้ําสาขาพ้ืนที่โครงการ 
ที่ อยูในพ้ืนที่ลุมนํ้าชไีดแกพื้นที่เกือบท้ังหมดของจังหวัดชัยภูมิและพื้นที่บางสวนของจังหวัดนครราชสีมา รวมคิด 
เปนรอยละ 25.8 ของพ้ืนที่ลุมนํ้าขีทั้งหมด 
  ๒) ลุมนํ้ามูล :  มีพ้ืนที่รับนํ้า 69,700 ตารางกิโลเมตร แบงออกเปน 31 ลุมนํ้าสาขาพื้นที่
โครงการที ่อยูในพ้ืนท่ีลุมนํ้าไดแกพื้นที่เกือบท้ังหมดของจังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดบุรีรัมย
และจังหวัด สุรินทร รวมคิดเปนรอยละ 54.2 ของพ้ืนที่ลุมนํ้ามูลทั้งหมด 
  ๓) ลุมนํ้าปาสัก :  มีพื้นที่รับนํ้า 6,292 ตารางกิโลเมตร แบงออกเปน 8 ลุมนํ้าสาขาพื้นที่
โครงการที ่อยูในพ้ืนท่ีลุมนํ้ามูลไดแกพ้ืนที่บางสวนของจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา รวมคิดเปนรอยละ 2.4 
ของ พื้นที่ทั้งลุมนํ้าปาสัก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 

๑๑๔ 
 

ตารางที่ 20 :  ขอมูลปริมาณความจุที่เก็บกักนํ้าของอางเก็บนํ้าขนาดใหญในพื้นที่กลุมจังหวัดฯ 
 

แหลงเก็บนํ้า ความจุที่เก็บกักนํ้า (ลบ.ม.) 
ลำตะคอง 300,000,000 
มูลบน 141,000,000 
ลำแซะ 270,000,000 
ลำพระเพลิง 105,000,000 

ลำปลายมาศ 100,000,000 

ลำนางรอง 120,000,000 

เขื่อนจุฬาภรณ 188,000,000 

หวยทุม 22,000,000 

หวยปะทาว 44,000,000 

ลำเขียงไกร (ตอนลาง) 27,700,000 

บานซับกระจาย 4,300,000 
  ที่มา : สำนักชลประทานที่ 8  นครราชสีมา  

 (๑)  ทรัพยากรดิน :  ความเหมาะสมของที่ดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ: ชั้นความเหมาะสมของที่ดินเพ่ือ 
การปลูกพืชเศรษฐกิจ3กลุมหลักไดแกขาวพืชไร และไมผลไมยืนดนสรุปไดวามีชั้นความเหมาะสมของดินเพ่ือ การ
ปลูกพืชเศรษฐกิจทั้ง 3 กลุมในเกณฑเหมาะสมปานกลางถึงเหมาะสมดีมาก ดังนี้(เกณฑการประเมินที่ดิน ของกรม
พัฒนาท่ีดิน และ FAO) ปรากฏตามตารางที่ 21 ขางทายนี้ 
 
ตารางที่ 21 : แสดงพื้นท่ีทรัพยากรดิน 
 
ชั้นความเหมาะสมระดับปานกลาง - ดีมาก พื้นที่ (ไร) รอยละ 

การปลูกขาว 20,413.49 39.47 

การปลูกพืชไร 11,191.99 21.64 

การปลูกไมผล - ไมยืนดน 11,874.68 22.96 
รวมพื้นท่ี 43,480.16 84.07 

ที่มา : สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดในกลุมจังหวัด 
 
 
 
 

 



  

 

115  

 ๒)  ดานการทองเท่ียว 
  (1) แหลงทองเท่ียวในพื้นท่ีกลุมจังหวัด :  จากลักษณะการจัดหมวดหมูแหลงทองเที่ยวของ การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย สามารถจัดแบงสถานที่ทองเที่ยวในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดได 6 ประเภท ปรากฏตามตารางที่ 
22 - 24 ขางทายนี้ 
 
ตารางที่ 22 :  แสดงแหลงทองเท่ียวภายในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 
 

ประเภทแหลงทองเที่ยว กลุมจังหวัด ฯ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร 

แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ 77 20 27 6 24 

แหลงทองเท่ียวเชิงวิถีชีวิต 36 14 5 6 11 

แหลงทองเท่ียวเชิงศลิปะ วัฒนธรรม และแหลงมรดกประเพณี 71 13 7 20 31 

แหลงทองเท่ียวเชิงวิชาการ 13 4 2 3 4 

 
 

ประเภทแหลงทองเที่ยว กลุมจังหวัด ฯ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร 

แหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาและความเชื่อ 64 34 13 8 9 

แหลงทองเที่ยวเชิงสันทนาการ และ บันเทิง 26 18 4 3 1 

 287 103 58 46 80  

ที่มา : จากการรวบรวมของสำนักงานจังหวัดในกลุมจังหวัดๆ พ.ศ. 2559 
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ตารางที่ 23 : แสดงจำนวนแหลงทองเที่ยวของเสนทางอารยธรรมขอมในพื้นท่ีนครชัยบุรินทร (รายจังหวัด) 

จังหวัด 

แหลงทองเท่ียวหลักของ
เสน ทางทองเท่ียว 
อารยธรรมขอม 
(8 แหง) 

แหลงทองเที่ยวรอง ของ
เสนทางการทองเที่ยว 
อารยธรรมขอมประเภท 
โบราณสถาน 
(34 แหง) 

แหลงทองเที่ยวรองของ
เสนทางการทองเที่ยว 
อารยธรรมขอมประเภท 
ศิลปะวัฒนธรรม 
(8 แหง) 

แหลงทองเที่ยวเสริม ของเสน 
ทางการทองเที่ยวอารยธรรมขอม 
(44 แหง) 

นครราชสีมา  
(35 แหง) 

๑. ปราสาทหินพนมวัน 
๒. ปราสาทหิน พิมาย 

๑. ปรางคพะโค 
๒. ภูพราหมณจำศีล 
๓. ปราสาทนางรำ 
๔. กุฏิซนีอย 
๕. แหลงหินดัดสีคิ้ว 
๖. ปราสาทโนนภู 
๗. ปราสาทเมืองแขก 
๘. ปราสาทเมืองเกา 
๙. โบราณสถานเมอืง 
เสมา 
๑๐. ปราสาทหินบาน 
ถนนหัก 
๑๑. ปราสาทหวยแคน 

๑. แหลงโบราณคดี บาน
ปราสาท 
๒. พิพิธภัณฑสถาน 
แหงชาติพีมาย 
๓. พิพิธภัณฑสถาน 
แหงชาติมหาวีรวงศ 
หมูบานดาน เกวียน 

๑. อนุสาวรียทาวสุรนาร ี
๒. อนุสรณสถานวีรกรรมบานทุง
สัมฤทธึ๋ 
๓. วัดเขาจันทรงาม (ภาพเขียนสี
โบราณบน เพิงผาหิน) 
๓. วัดธรรมจักรเสมาราม 
(พระพุทธรูป ปางไสยยาสน) 
๔. วัดศาลาลอย (อุโบสถศิลปะไทย
ประยุกต) 
๕. ศูนยวัฒนธรรมสถาบันราชภัฏ
นครราชสีมา 
๖. สวนนํ้าบุงตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ 
๗. หมูบานปลูกหมอนเลี้ยงไหมบาน
หลุง ประดูสามัคคี 
๘. พิพิธภัณฑไมกลายเปนหิน ชางดึก
ดำ บรรพและไดโนเสาร 
๙. ประตูชุมพล 
๑๐. วัดบานไร 
๑๑. วัดโนนคุม (วิหารหลวงพอโต) 
๑๒. ศูนยวัฒนธรรมผาไหมปกธงชัย 
๑๓. อุทยานแหงชาติเชาใหญ 
๑๔.เขื่อนลำตะคลอง 
๑๕. โฮมสเตยบานปราสาท 
๑๖. สวนสัตวนครราชสีมา 
1๘. ฟารมโชคชัย 

ชัยภูมิ  
(15 แหง) 

1. ปรางคภู ๑. บานกุดโงง 
๒. เมืองโบราณ คอน
สวรรค 
๓. ภูบานกุดยาง 

 ๑. อบุสาวรียเจาพอพญาแล 
๒. คาลเจาพอพระยาภักดชีุมพล  
๓. ทุงดอกกระเจียว 
4. อุทยานแหงชาติไทรทอง 
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จังหวัด 

แหลงทองเท่ียว หลักของ
เสนทางทองเที่ยว 
อารยธรรมขอม  
(8 แหง) 

แหลงทองเที่ยวรอง 
ของเสนทางการ
ทองเท่ียว อารยธรรม
ขอมประเภท 
โบราณสถาน 
(34 แหง) 

แหลงทองเที่ยวรองของ
เสน ทางการทองเท่ียว 
อารยธรรมขอมประเภท 
ศิลปะวัฒนธรรม 
(8 แหง) 

แหลงทองเที่ยวเสริม ของเสน ทางการ
ทองเท่ียวอารยธรรมขอม (44 แหง) 

  (ภูแดง) 
4.พระธาตุหนอง 
สามหมื่น 

 ๑. อุทยานแหงชาติน้ําตกตาดโตน 
๒. อุทยานแหงชาติปาหินงาม 
๓. อุทยานแหงชาติภูแลนคา  
๔. มอหินขาว 
๕. ศนูยสงเริมผาไหมจังหวัดชัยภูมิ  
(บานเขวา) 
๕. เข่ือนจุฬาภรณ บุรีรัมย  

(22 แหง) 
๑. ปราสาทพนมรุง 
๒. ปราสาทเมืองต่ํา 

๑, ภูพระอังคาร 
๒. ปราสาทหนองหงส 
๓. เตาสวาย 
๔. เตานายเจียน 
๕. แหลงตัดหินบาน 
กรวด 
๖. ปรางคภูซี 
๗. ปรางคภูสวนแตง 
๘. กุฏิซบีานโคก 
เมือง 
๙. กุฏิซบีานบัวลาย 
๑๐. ปราสาทบานบุ 
เมืองฝาย 

1. ศูนยวัฒนธรรม  
อีสานใต 

๑. พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเดจ็ 
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 
๒. พิพืธภัณฑยุคกอนประวัต ิศาสตรวัด 
บานพระสบาย 
๓. ศนูยวัฒนธรรมจังหวัดบุรรีมัย 
๔. วนอุทยานเขากระโดง 
๕. เขตหามลาสัตวปา 
๖. อางเก็บนํ้าหวยตลาด 
๗. เขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญ 
๘. คนูยหัตถกรรมทอผาไหมบานนาโพธ  
9. เขื่อนลำนางรอง 

สุรินทร 
 (22 แหง) 

๑. ปราสาทตาเมือนธม 
๒. ปราสาทศรชีรภูมิ 
๓. ปราสาทภูมิโปน 

๑. ปราสาทเมืองที 
๒. ปราสาทจอมพระ 
๓. ปราสาทตามอญ 
๔. ปราสาทบานพลวง 
๕. ปราสาทบานไพร 
๖. ปราสาทตาเมือน 
๗. ปราสาทตาเมือน 
โตจ 
๘. ปราสาทยายเหงา 

๑. พิพิธภัณฑสถาน 
แหงชาติสุรนิทร 
๒. หมูบานหัตถกรรม 
เครื่องเงนิเขวา 
สนิรินทร 
๓. หมูบานวัฒนธรรม 
ดงมัน 

๑. อนุสาวรียพระยาสุรินทรภักดีศรณีรงค 
จางวาง (เขียงบุ'น) 
๒. หองภาพเมอืงสุรินทร 
๓. วัดบูรพาราม(หลวงพอพระขีว) 
๔. วนอุทยานพนมสวาย 
๕. วนอุทยานปาสนหนองคู 
๖. หมูบานชาง (บานตากลาง) 
๗. กลุมหัตถกรรมบานโชค 
๘. ตลาดการคาชองจอม 

ที่มา : รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแมบทการทองเท่ียวเสนทางอารยธรรมขอม 



  

 

๑๑๘ 
 

ตารางที ่24 : ขอมูลงานเทศกาลประจำปของจังหวัด หรอืงานที่มีสวนสำคัญในการสงเสรมิการทองเที่ยวจังหวัด 

เดือน เทศกาล จังหวัด 

มกราคม 

งานเบญจมาศบานในมานหมอก 
งานเทศกาลดอกจานบานที่แกงสนามนาง 
งานฉลองอนุสาวรียเจาพอพญาแล 
งานรับอรุณเบิกฟาวันปใหม ณ พนมรุง 
งานวันมหกรรมหอมแดง 
งานวันหัวผักกาดหวาน ขาวหอมมะลิ หมี่ยำไทย 
งานเทศกาลสนมเมืองดอกจานประสานใจไหวปูตา 

จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดบุรีรัมย 
จังหวัดบุรีรัมย 
จังหวัดบุรีรัมย 
จังหวัดสุรินทร 

กุมภาพันธ 

งานตรษุจีนนครราชสีมา 
ฉลองตรษุจีนชัยภูมิ 
งานทำบุญขวัญขาวพระแมโพสพ 
งานฉลองเจาพอหลวงอุดม 
งานประเพณีทองเที่ยวปราสาทเมืองตํ่า ตามรอยอารยธรรมขอม 
งานเทศกาลสนมเมืองดอกจานประสานใจไหวปูตา 
งานแสงสีเสียง ปราสาทมีชัย 
งานจดทะเบียนสมรสบนหลังชาง (พิธีแตงงานแบบชาวกุยหรอืซัตเต) 
งานตรษุจีนไหวเจา ไชนาทาวนสำโรงทาบ 

จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดสุรินทร 
จังหวัดสุรินทร 
จังหวัดสุรินทร 
จังหวัดสุรินทร 
จังหวัดสุรินทร 
จังหวัดสุรินทร 
จังหวัดสุรินทร 

มีนาคม 

ฉลองวันแหงชัยชนะของทาวสุรนารี 
งานประเพณีกินเขาคํ่าของดีเมืองสูงเนิน 
งานประเพณีฉลองศาลหลักเมืองและแขงขันตะกรอแบบ open 
งานนมัสการพระเจาใหญวัดหงษ 
งานปดทองและสรงน้ําหลวงพอชำนิจ 
งานเทศกาลสนมเมืองดอกจานประสานใจไหวปตา 
งานวันชางไทย 
เทศกาลประเพณี “บุงผาไหม ใสประเกือม เรือมกันตรีม” 
ประเพณีขึ้นเขาสวาย 

จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดบุรีรัมย จังหวัด
บุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 
จังหวัดสุรินทร จังหวัด
สุรินทร จังหวัดสุรินทร 
จังหวัดสุรินทร 

เมษายน 

งานประเพณีสงกรานต 
บุญเดือนสี่ไทยคอนสาร 
งานประเพณีสงกรานต 
งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง 
งานประเพณีขึ้นเขากระโดง 
งานวันสงกรานต สนาม 1 - MOBILE STADIUM 
งานเครื่องเคลือบพันป ประเพณีบานกรวด 
งานนมัสการหลวงปูสุข 
งานปรางคกุญซี 

จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดบุรีรัมย 
จังหวัดบุรีรัมย 
จังหวัดบุรีรัมย 
จังหวัดบุรีรัมย 
จังหวัดบุรีรัมย 
จังหวัดบุรีรัมย 
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เดือน เทศกาล จังหวัด 

พฤษภาคม 

งานสืบสานตำนานปราสาทภูมิโปน 
งานเยี่ยมเยือนตาเมือน เดือนเมษา 
งานวันที่ระลึกพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงคจางวาง 
งานสงเสริมการทองเที่ยวปราสาทตาควาย 
งานสืบสานจารีตประเพณีชุมชนทองถ่ินเพื่อบูชา ปราสาทยายเหงา 
งานประเพณีบวชนาคชาง 
งานเอ้ืองกุหลาบเหลืองโคราช 
งานวิสาขบูชา พุทธบารมี 
บุญเดือนหกศาลเจาพอพญาแล 
งานประเพณีบุญบั้งไพและงานปรางคภูสวนแตง 
งานบุญบ้ังไพอำเภอแคนดง 
งานสืบสานประเพณีของดีโนนสุวรรณ 
งานประเพณีบวชนาคชาง 
ประเพณีบุญบั้งไฟบวงสรวงเจาพอศรีนครเตาทาวเธอ 
การสงเสริมการทองเที่ยว อนุรักษประเพณีวัฒนธรรมพนมดงรัก 

จังหวัดสุรินทร จังหวัด
สุรินทร จังหวัดสุรินทร 
จังหวัดสุรินทร 
จังหวัดสุรินทร 
จังหวัดสุรินทร 
จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัด
บุรีรัมย 
จังหวัดบุรีรัมย จังหวัด
บุรีรัมย จังหวัดสุรินทร 
จังหวัดสุรินทร 
จังหวัดสุรินทร 

มิถุนายน 
งานประเพณีบุญบั้งไพลาน ตำนานพอชุนอุดม 
ทองเที่ยวดอกกระเจียว 
งานสืบสานประเพณีวิถีชีวิตคนโนนนารายณ 

จังหวัดสุรินทร จังหวัด
ชัยภูม ิจังหวัดสุรินทร 

กรกฎาคม 

งานประเพณีแหเทียนพรรษาโคราช 
งานประเพณีแหเทียนพีมาย 
งานนอยหนาและของดีเมืองปากชอง 
ทองเที่ยวดอกกระเจียว 
ประเพณีแหเทียนเขาพรรษาอำเภอเมืองฯ 
ประเพณีแหเทียนเขาพรรษาอำเภอนางรอง 
ประเพณีแหเทียนเขาพรรษาอำเภอประโคนชัย 
มหกรรมแหเทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังชางจังหวัดสุรินทร 

จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดบุรีรัมย 
จังหวัดบุรีรัมย 
จังหวัดบุรีรัมย 
จังหวัดสุรินทร 

สงิหาคม 61. ทองเท่ียวดอกกระเจียว จังหวัดชัยภูมิ 

กันยายน 
งานไดเห็ดเขาอังคาร 
งานประเพณีแซนโฏนตาบุชาบรรพบุรุษ 

จังหวัดบุรีรัมย จังหวัด
สุรินทร 

ตุลาคม 

แหกระธูป 
งานประเพณีสืบสานตำนานกวนขาวทิพยและประเพณีตักบาตร เทโวโรหณะ 
งานประเพณีแชงเรือยาวชิงถวยพระราชทาน อำเภอทาตูม 

จังหวัดชัยภูมิ จังหวัด
บุรีรัมย 
จังหวัดสุรินทร 

พฤศจิกายน 
เทศกาลเท่ียวพีมาย และ แชงขันเรือยาวประเพณชีิงถวย 
พระราชทานฯ 
งานประเพณีลอยกระทง พระประทีปพระราชทานฯ 

จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 

 



  

 

๑๒๐ 

เดือน เทศกาล จังหวัด 

 งานเทศกาลอาหารยางโคราช 
งานเกษตรแฟรปากชอง 
ดีคลีไฟ 
งานประเพณีแชงเรือยาวชิงถวยพระราชทาน 
งานมหกรรมมวยไทย เทศกาลกินไก ไหวเจาพอขุนศรี 
งานตอนรบั เลี้ยงอาหารชาง และการแสดงชาง 
งานสืบสานตำนานพันปปราสาทคีขรภูมิ 
งานประเพณีลอยกระทง 

จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัด
บุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 
จังหวัดสุรินทร จังหวัด
สุรินทร จังหวัดสุรินทร 

ธันวาคม 

งานวันผาไหมและของดีเมืองปกธงชัย 
งานปากชองคาวบอยเฟสติวัล 
งานปากชองคาวบอยขิตี้ 
หนาวนี้ที่คอนสาร 

จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดชัยภูมิ 

ธันวาคม 

count downที่มอหินขาว 
งานกาชาดและไหมจังหวัดบุรีรัมย 
งานประกวดดนตร ี"เทิดไทคีตะราชัน" 
งานมหกรรมวาวอีสาน (นอนดูดาว ชมวาวกลางคืน) 
งาน หวานวันแม เก่ียววันพอ 
งานเทศกาลขาวมะลิหอม ปลาจอมกุง ชมทุงนกประโคนชัย 
งานสมโภชศาลเจาพอปูอุปฮาดและเจาพออุดมเดช 
งานกาชาดอำเภอลำปลายมาศ 
งานกาชาดอำเภอบานใหมไชยพจน 
งานสมโภชศาลเจาพอหลักเมืองและสิ่งศักดสิทธจังหวัดสุรินทร 
งานเทศกาลขาวใหมหอมมะลิและงานกาชาด อำเภอชุมพลบุรี 

จังหวัดชัยภูมิ จังหวัด
บุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 
จังหวัดบุรีรัมย จังหวัด
บุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 
จังหวัดบุรีรมัย จังหวัด
บุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 
จังหวัดสุรินทร จังหวัด
สุรินทร 

ที่มา : ขอมูลจากสำนักงานจังหวัดในกลุมจังหวัด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

๑๒๑ 

 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนากลุมจังหวัด 

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

  ๑.๑ ที่ต้ัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู ระหวางละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘◦๒๗' เหนือ และลองติ
จูด ๑๐๐◦๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ตั้งอยูในตำแหนง ศูนยกลางของอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง โดยมีอาณาเขต
ติดตอ กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดานตะวันออก และดานเหนือ มีแมน้ำโขงเปนเสนกั้นพรมแดน 
และดานใต ติดตอราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรกั ก้ันพรมแดน  
  ๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพื้นที่รวม ๑๐๕.๕๓ ลานไร ลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบสูง 
มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคลายกระทะ แบงเปน ๒ เขตใหญ ไดแก บริเวณแองที่ราบโคราช อยู
บริเวณที่ราบลุมแมน้ำมูลและชี ลักษณะเปนที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแองสกลนคร อยูทาง ตอนเหนือ
ของภาค ตั้งแตแนวเขาภูพานไปจนถึงแมน้ำโขง เทือกเขาที่แบงระหวางแองโคราชและแองสกลนคร ไดแก เทือกเขา
ภูพาน  
  ๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศรอนชื้นสลับกับแลง แบงเปน ๓ ฤดู คือ ฤดูรอน ชวงเดือนกุมภาพันธ- 
พฤษภาคม อากาศจะรอนและแหงแลงมาก จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน ชวงเดือน พฤษภาคม-
ตุลาคม ไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ทำใหมีฝนตกเปนบริเวณกวาง แตมีแนวเทือกเขาดงพญาเย็น
และสันกำแพง ก้ันลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต สงผลใหพ้ืนที่แองโคราช ซึ่งเปนเขตเงาฝนจึงมีสภาพแหงแลง
กวาแองสกลนคร จังหวัดที่มีฝนตกมากท่ีสุด คือ นครพนม ฝนตกนอยที่สุด คือ นครราชสีมา ฤดูหนาว ชวงเดือน 
พฤศจิกายน-กุมภาพันธอากาศหนาวเย็น ไดรับอิทธิพลของลมมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จังหวัดท่ีมี
อุณหภูมิตำ่สุด คือ จังหวัดเลย  
  ๑.๔ การใชประโยชนท่ีดิน ในป ๒๕๖๐ มีพ้ืนที่ รวม ๑๐๕.๕๓ ลานไร จำแนกเปนพ้ืนที่ปาไม 
๑๕.๗๕ ลาน ไร หรือรอยละ ๑๔.๙ พื้นที่ทำการเกษตร ๖๓.๘7 ลานไร หรือรอยละ ๖๐.๕ และพื้นที่ใชประโยชน
อ่ืนๆ 26.02 ลานไร หรอืรอยละ ๒๔.7 ของพ้ืนที่ภาค  
 ๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  
  ๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเปนดินทรายไมอุมน้ำ ทำใหขาดแคลนน้ำ และขาดธาตุอาหาร ใตดินมีเกลือ
หิน ๒ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำใหดินเคม็ จึงมีขอจำกัดตอการใชที่ดินเพื่อการเกษตร  
  ๑.๕.๒ แหลงน้ำ มีลุมน้ำขนาดใหญ ๓ ลุมน้ำ ไดแก ลุมน้ำโขง ลุมน้ำชีและลุมน้ำมูลลำน้ำหลักของ
ภาค ไดแก แมน้ำชี มีความยาวประมาณ ๗๖๕ กิโลเมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย มีตนน้ำที่ทิวเขา เพชรบูรณ และ
ไหลไปรวมกับแมน้ำมูลที่จังหวัดอุบลราชธานี แมน้ำมูล มีความยาวประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร ตนน้ำอยูที่เทือกเขาสัน
กำแพงแลวไหลลงสูแมน้ำโขงที่จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีลำน้ำสาขายอย ไดแก ลำปาว ลำน้ำอูน ลำน้ำ
สงคราม ลำน้ำเสียว ลำน้ำเลย ลำน้ำพอง และลำตะคอง รวมทั้งแหลงนำ้ธรรมชาต ิขนาดใหญ ท่ีกระจายอยูในพ้ืนท่ี 
เชน หนองหาร (สกลนคร)และ บึงละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมีแหลงน้ำบาดาล มีปริมาณน้ำในเกณฑเฉลี่ย ๕-๑๐ 
ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ที่ความลึกของบอประมาณ ๓๐ เมตร คุณภาพของน้ำบาดาลมีตั้งแตเค็มจัด กรอย และจืด 
เนื่องจากพื้นที่ในแองโคราชและแองสกลนครจะรองรับดวยหินเกลือ หากเจาะน้ำบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบน้ำเค็ม  
  ๑.๕.๓ ปาไม ในป ๒๕6๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ปาไม จำนวน ๑๕.๗๕ ลานไร คิดเปน
รอยละ ๑๕.๐๓ ของพื้นท่ีภาค หรือรอยละ ๑๘.๑๖ ของพื้นที่ปาไมทั้งประเทศ ซึ่งยังต่ำกวาคาเปาหมาย ในการ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศที่จะตองมีพื้นที่ปาไมรอยละ ๔๐ ของพ้ืนท่ี สวนใหญมีลักษณะเปน ปาเบญจพรรณ  
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 ๒. โครงขายคมนาคมขนสงและการบริการสาธารณูปโภค  
  ๒.๑ โครงขายถนน เชื่อมโยงกับโครงขายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสูประเทศเพื่อนบาน สปป.
ลาว กัมพูชา และสามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต  
   ๒.๑.๑ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) เชื่อมโยงทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒ (อุดรธานี สกลนคร นครพนม) เชื่อมสู สปป.ลาว 
ผานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงท่ี ๓ (นครพนม-แขวงคามวน) และมีถนนที่เชื่อมโยงอุดรธานี-หนองคาย เชื่อมสู
สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหงท่ี ๑ (หนองคาย-เวียงจันทน)  
   ๒.๑.๒ เสนทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic 
Corridor: EWEC) เชื่ อมโยงจากชายแดนไทย-เมียนมา จากจังห วัดตาก-พิษณุ โลก-เพชรบูรณ  เข าสูภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ (ชัยภูม ิขอนแกน มหาสารคาม กาฬสินธุ มุกดาหาร) และ
เชื่อมสู สปป.ลาว ผานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ ๒ (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) เปนเสนทางเชื่อมโยงการคา 
การลงทุนภายใตกรอบความรวมมือกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง (GMS)  
   ๒.๑.๓ เสนทางใหมเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ๒ (East- West Economic Corridor 
: EWEC ๒) เชื่อมโยงจาก ภาคกลางของเวียดนามในจังหวัดกวางนาม เขาสูสปป.ลาว ทางดาน ดากตะออก ผาน
แขวงเซกอง แขวงจาปาศักดิ์สปป.ลาว และเขาสูไทย ที่ดานวังเตา-ชองเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี  
 ๒.๒ รถไฟ มีเสนทางเชื่อมโยงกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของ ประเทศบริเวณภาคกลางและพื้นท่ีโครงการ
ระเบียงเศรษฐกิจภาค ตะวันออก (EEC) ๓ เสนทาง ไดแก  
  ๑) กรุงเทพฯ-หนองคาย เชื่อมสู สปป.ลาว 
  ๒) กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี 
  ๓) สายใหม เชื่อมโยงบานไผ ๓ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม รอยเอ็ด 
มุกดาหาร นครพนม  
 ๒.๓ สนามบิน มี ๙ แหง เปนสนามบินนานาชาติ ๒ แหง คือ อุดรธานี และอุบลราชธานี และสนามบิน
ภายในประเทศ ๗ แหง ไดแก ขอนแกน นครพนม นครราชสีมา สกลนคร บุรีรัมย รอยเอ็ด และเลย  
 ๒.๔ ดานชายแดน มี ๑๕ ดานถาวร ๒๓ จุดผอนปรน ที่เปนจุดเชื่อมโยงการคาชายแดนกับประเทศเพื่อน
บาน  
 ๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญที่อยูระหวางดำเนินการในภาค ไดแก รถไฟความเร็วสูง 
(ชวงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ชวงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู (ชวงชุมทางถนนจิระ-ขอนแกน ชวงขอนแกน-
หนองคาย ชวงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษระหวางเมืองและทางพิเศษ (ชวงบางปะอิน-นครราชสีมา ชวง
ระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ดานตะวันออก)  
 ๒.๖ บริการสาธารณูปโภค  
  ๒.๖.๑ ไฟฟา มีระบบสายสงเชื่อมโยงกับระบบสายสงของประเทศและมีเข่ือนผลิตกระแสไฟฟา ท่ี
สำคัญ ไดแก เขื่อนอุบลรัตน (ขอนแกน) เขื่อนจุฬาภรณ (ชัยภูมิ) เขื่อนลำตะคอง (นครราชสีมา) และเขื่อนสิรินธร 
(อุบลราชธานี)  
  ๒.๖.๒ ประปา มีระบบบริการประปาครอบคลุมพื้นที่เขตเมือง ประกอบดวย การประปา สวน
ภูมิภาค มีหนวยงานระดับเขต ๓ แหง คือ ส านักงานเขตประปาเขต ๖ (ขอนแกน) สำนักงานประปาเขต ๗ 
(อุดรธานี) และส านักงานประปาเขต ๘ (อุบลราชธานี) ๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได  
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 ๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ  
  3.1.1 เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีขนาดเล็ก มูลคาผลิตภัณฑภาค ณ ราคาประจำป ๒๕
60 เทากับ 1,496,072 ลานบาท คิดเปนรอยละ ๙.7 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมประเทศ ซึ่งลดลง เมื่อเทียบกับ
ป ๒๕56 ที่มีสัดสวนรอยละ ๑๐.6 ของประเทศ  
  3.1.2 โครงสรางการผลิตยังคงพ่ึงพิงภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเปนหลัก ในป ๒๕60 ภาค
เกษตรและภาคอุตสาหกรรมมีสัดสวนเทากันรอยละ 19.6 สำหรับภาคบริการ มีสัดสวน รอยละ 60.8 ซึ่ง
ประกอบดวย สาขาขายสง ขายปลีกฯ สาขาขนสงฯ และบริการอื่นๆ รอยละ 13.4 2.4 และ 45.0 ตามลำดับ ซึ่ง
รายไดหลักของภาคมาจากภาคบริการและภาคเกษตร ในขณะที่ ภาคอุตสาหกรรม จะมีแนวโนมจะเปนฐานรายได
ใหมของภาคจากนโยบายการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ ป ๒๕๕๙    
  3.1.3 เศรษฐกิจขยายตัวต่ำกวาระดับประเทศ เกิดความเหลื่อมล้ำระหวางภาคมากขึ้น โดย ป ๒๕
60 มีการขยายตัวรอยละ  
 ๒.5 ซึ่งต่ำกวาการขยายตัวของประเทศ ท่ีมีการขยายตัวรอยละ 4.0 เปนผล มาจากการชะลอตัวของภาค
เกษตร ไดรับผลกระทบจากฝนท้ิงชวงและภัยแลง รวมทั้งราคาพืชผลเกษตรตกตอตอเนื่อง ทำใหรายไดลดลง สงผล
กระทบตออำนาจซื้อของครัวเรือน  
  3.1.4 รายไดเฉลี่ยตอประชากรเพิ่มข้ึนแตยังต่ำกวาคาเฉลี่ยของประเทศ ในป ๒๕60 ผลิตภัณฑ
ภาคตอหัวประชากร (GRP Per capita) เฉลี่ย 80,352 บาทตอคนตอป ซึ่งต่ำกวาคาเฉลี่ยของประเทศ ๒.8 เทา 
และต่ำกวา กทม. และปริมณฑลถึง ๕.6 เทา จังหวัดที่มีรายไดเฉลี่ยตอหัวสูงที่สุด ๓ อันดับ แรกของภาค ไดแก 
จังหวัดขอนแกน (117,560 บาท) นครราชสีมา (๑๐0,301 บาท) และเลย (97,903 ๔ แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ บาท) สวน ๓ อันดับสุดทาย ไดแก จังหวัดกาฬสินธุ (61,084 บาท) ยโสธร (54,183 บาท) 
และ หนองบัวลำภู (53,416 บาท) 
ตารางที่ ๑ ผลิตภัณฑมวลรวมและโครงสรางเศรษฐกิจ    

รายการ ๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕60 
มูลคาผลิตภัณฑภาคมูลคา (ลานบาท) 1,373,003 1,319,175 1,363,568 1,438,846 1,496,072 
สดัสวนตอประเทศ (รอยละ) 10.6 10.0 9.9 9.9 9.7 
อัตราขยายตัวที่แทจริง (รอยละ) 0.9 0.4 3.1 3.0 2.5 
มูลคาผลิตภัณฑภาคตอหัวมูลคา  
(บาท/คน/ป) 

72,925 70,247 72,810 77,049 80,352 

อัตราการขยายตัว (รอยละ) 7.9 3.7 3.6 5.8 4.3 
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โครงการภาคการผลิต 2556 2557 2558 2559 2560 
ภาคเกษตร 26.2 23.1 21.8 20.7 19.6 
  - เกษตรกรรม 25.7 22.6 21.4 20.3 19.2 
  -  ประมง 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 
  -  ภาคอุตสาหกรรม 18.1 19.4 19.0 19.3 19.6 
  -  เหมืองแรฯ 0.9 1.0 1.1 1.1 0.9 
  -  อุตสาหกรรม 17.2 18.4 17.9 18.2 18.7 
      
  -  ภาคบริการ 55.7 59.2 60.0 60.0 60.8 
  -  การคา  10.4 11.3 12.0 12.8 13.4 
  -  การขนสง 2.0 2.2 2.3 2.3 2.4 
  -  อื่นๆ 43.3 44.0 44.9 44.9 45.0 

 ที่มา : ประมวลจากขอมูลของสำนักบัญชีประชาชาติ สศช.  
 
  3.1.5 เศรษฐกิจยังคงกระจุกตัวอยูในบางจังหวัดที่เปนแหลงการผลิตที่สำคัญของภาค ในป ๒๕
60 จังหวัดนครราชสีมา มีสัดสวนการผลิตรอยละ 18.4 ของภาค และจังหวัดขอนแกน มีสัดสวนการผลิต รอยละ 
๑3.6 ของภาค ในขณะที่ จังหวัดอำนาจเจริญ หนองบัวลำภู มุกดาหาร ยโสธร และบึงกาฬ มีขนาด เศรษฐกิจเล็ก
ที่สุดของภาค แตละจังหวัดมีสัดสวนไมถึงรอยละ ๒.๐ ของภาค  
 ๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา  
  ๓.๒.๑ ภาคเกษตร  
   1) เปนแหลงผลิตพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ แตรูปแบบการผลิตยังอาศัย น้ำฝนเปน
หลักจึงมีผลิตภาพต่ำ โดยในป ๒๕60 ผลิตภัณฑภาคเกษตรมีมูลคา 292,688 ลานบาท พืชหลัก ของภาคไดแก 
ขาว ออยโรงงาน และ มันสำปะหลัง โดยมีพ้ืนที่ปลูกขาวมากที่สุดของประเทศ สวนใหญปลูก ขาวหอมมะลิ ๑๐๕ ใน
พื้นท่ีตอนกลางและตอนลางของภาค โดยเฉพาะพ้ืนท่ีทุงกุลารองไหครอบคลุมพ้ืนที่ จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร 
มหาสารคาม รอยเอ็ด และทุงสัมฤทธิ์ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย โดยผลผลิตเฉลี่ยตอไรใน
ภาพรวมต่ำกวาระดับประเทศ เนื่องจากทำการเกษตรแบบด้ังเดิม ๕ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช
สารเคมีสูง ซึ่งในแตละปมีการนำเขาวัตถุอันตรายทางเกษตร เฉลี่ยไมต่ำกวา ๓ พันลานบาทตอป เปนภาค ที่มีพ้ืนที่
ปลูกออยและมันสำปะหลังมากที่สุดของประเทศ โดยออยสวนใหญปลูกในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแกน 
กาฬสินธุ และอุดรธานี และมันสำปะหลัง ในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ และอุดรธานี สำหรับพื้นที่ปลูกขาว
อินทรีย มีแนวโนมขยายพื้นที่มากข้ึน ปจจุบันแหลงปลูกขาว อินทรียในประเทศไทยรอยละ ๘๐.๐ อยูในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ทุงกุลารองไห (จังหวัดยโสธร สุรินทรมหาสารคาม ศรีสะเกษ รอยเอ็ด) และ
จังหวัดอุบลราชธานี สวนอีกรอยละ ๒๐.๐ อยูใน ภาคเหนือตอนบน ตลาดขาวอินทรีย สวนใหญสงออกตางประเทศ 
โดยเฉพาะสหภาพยุโรป  
   ๒) มีพ้ืนที่ใชประโยชนทางการเกษตรมากที่สุด แตขนาดฟารมที่ถือครองตอ ครัวเรือน
เกือบตำ่สุดของประเทศ ในป ๒๕60 มีพื้นท่ีใชประโยชนทางการเกษตร ๖๓.๘5 ลานไร คิดเปน รอยละ ๔๒.๘  

 
 
 



  

 

๑๒๕ 
 

ของประเทศ โดยพบวาพื้นที่ท่ีมีการใชประโยชนที่ดินสูงสุดคือจังหวัดในบริเวณตอนลางของ ภาค มีการพื้นที่ใช
ประโยชนทางการเกษตรมากที่สุด 32.92 ลานไร คิดเปนรอยละ 5๑.5 ของภาค สำหรับ ขนาดฟารมที่ถือครองตอ
ครัวเรือน มีเพียง 23.4 ไรตอครัวเรือน ต่ำกวาระดับประเทศที่มีขนาดฟารมถือครอง ตอครัวเรือน 25.2 ไรตอ
ครัวเรือน จังหวัดที่มีเนื้อที่ถือครองทำการเกษตรตอครัวเรือนมากที่สุด ไดแก จังหวัด นครราชสีมา บึงกาฬ 
หนองบัวลำภู และเลย มีเนื้อที่ถือครอง 32.14 31.12 30.19 และ 28.83 ไรตอครัวเรือน ตามลำดับ จังหวัดที่มี
เน้ือที่ถือครองทำการเกษตรต่ำสุดของภาค ไดแก จังหวัดสกลนคร นครพนม และ รอยเอ็ด โดยมีเนื้อท่ีถือครอง 
17.79 18.29 และ 20.10 ไรตอครวัเรือน ตามลำดับ  
   ๓) พ้ืนท่ีชลประทานนอยกวาทุกภาค โดยมีเพียง 7.12 ลานไร คิดเปนรอยละ 11.2 ของ
พื้นที่เกษตร ซึ่งต่ำกวาระดับประเทศท่ีมีพ้ืนท่ีชลประทานตอพื้นที่เกษตรรอยละ 22.0 ผลผลิตการเกษตร ของภาค
ขึ้นอยูกับสภาพดินฟาอากาศเปนหลัก ประกอบกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ทวีความ
รุนแรงมากขึ้น สงผลกระทบตอความมั่งคงดานอาหาร ในพื้นที่ตอนกลางของภาคมีสัดสวนพื้นที่ ชลประทานตอพื้นที่
เกษตรมากที่สุด รอยละ 16.7 ไดแก จังหวัดกาฬสินธุ มีสัดสวนรอยละ 21.9 ของพ้ืนที่ เกษตรของจังหวัด 
รองลงมาพ้ืนท่ีตอนลางของภาคมีสัดสวนพ้ืนที่ชลประทานตอพื้นที่เกษตร รอยละ 11.4 ไดแก ยโสธร และจังหวัด
นครราชสีมา มีสัดสวนรอยละ ๑7.6 และ ๑2.7 ของพ้ืนที่เกษตรของจังหวัดตามลำดับ  
  ๓.๒.๒ ภาคอุตสาหกรรม  
   ๑) อุตสาหกรรมขยายตัวในทิศทางที่เพิ่มข้ึน แตมีบทบาทนอยเมื่อเทียบกับประเทศ การ
ผลิตสวนใหญเปนอุตสาหกรรมแปรรูปขั้นตน สรางมูลคาเพ่ิมต่ำโดยมีสัดสวนเพียงรอยละ  
๖.7 ของ ประเทศ ในป ๒๕60 มีมูลคา ณ ราคาประจำป 280,337 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก ๒36,562 ลานบาท 
ในป ๒๕๕6 และมีอัตราการขยายตัวในป 2560 เพ่ิมขึ้นรอยละ 6.3 ซึ่งสูงกวาอัตราการขยายตัวระดับประเทศ  
ที่ มีการขยายตัวรอยละ 3.0 โดยอุตสาหกรรมของภาคสวนใหญกระจุกตัวอยูตามเมืองหลัก อาทิ จังหวัด ขอนแกน 
และนครราชสีมา สำหรับโครงสรางการผลิตอุตสาหกรรมยังอยูในกลุมอาหารและเครื่องดื่ม  
สวนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ผลิตภัณฑยางและพลาสติก และสิ่งทอ เริ่มมีบทบาทมากขึ้น และเปนฐานสราง 
รายไดใหมใหกับภาค ซึ่งอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส กระจุกตัวในจังหวัดนครราชสมีา รอยละ ๙6.2 ของภาค  
สวน อุตสาหกรรมสิ่งทอ สวนใหญกระจายอยูทุกจังหวัด โดยจังหวัดที่มีสัดสวนมากที่สุด ๕ อันดับแรกของภาค 
ไดแก จังหวัดขอนแกน มหาสารคาม นครราชสีมา ชัยภูมิ และอุดรธานีสำหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางและ 
พลาสติก สวนใหญกระจุกตัวอยูท่ีจังหวัดนครราชสีมา อุดรธานีบึงกาฬ และบุรีรัมย สำหรับอุตสาหกรรมท่ีเคยอยูใน
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนฐานรายเดิมของภาค เริ่มมีแนวโนมเพิ่มข้ึน อาทิ อุตสาหกรรมเครื่องแตง
กาย จากรอยละ 3.1 เพ่ิมข้ึน รอยละ 3.4 ของสาขาอุตสาหกรรมโดยจังหวัดท่ีมีสัดสวนมากที่สุด ๕ อันดับแรกของ
ภาค ไดแก ขอนแกน สุรินทร นครราชสีมา อุบลราชธานี รอยเอ็ด สวนอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน  
(เอทานอล) ปจจุบันมี ผูประกอบการเปดดำเนินการแลว 8 ราย ปริมาณการผลิต เฉล่ีย 2.3 ลานลิตรตอวัน หรือ
รอยละ 38.5 ของ การผลิตรวมทั้งประเทศ  
  ๒) การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ที่อยูภายใตการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ปจจุบัน
มี2 แหง ไดแก นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี โดย กนอ. ไดอนุมัติใหบริษัทเมืองอุตสาหกรรม อุดรธานี จ ากัด 
ดำเนินการ ซึ่งเปนโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว ปจจุบันอยูระหวางการด าเนินการ มีพ้ืนที่ประมาณ 
๒,๒๑9 ไร ในทองท่ีตำบลโนนสูง และตำบลหนองไผ อำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี โดยอุตสาหกรรม
เปาหมาย ไดแก อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต อิเล็กทรอนิกส ยางพาราขั้นปลาย และศูนย โลจิสติกสและนิคม
อุตสาหกรรมหนองคาย ดำเนินการโดย บริษัทนาคา คลีนเพาเวอร จำกัด ปจจุบันอยู ระหวางการศึกษาวิเคราะห 

 



  

 

๑๒๖ 
 
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) มีเนื้อที่ประมาณ 2,960 ไร ในพ้ืนท่ีตำบลโพนสวาง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย รองรับอุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทาง การเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม 
ชิ้นสวนยานยนต และโลจิสติกส  
  ๓.๒.๓ การคาชายแดน  
   ๑) การคาชายแดนและผานแดน มีการขยายตัวอยางกาวกระโดด และมีบทบาท สำคัญ
ตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคมากขึ้น โดยในป ๒๕61 มีมูลคาการคาชายแดน 333,960.30 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 24.0 ของการคาชายแดนทั้งประเทศ เพ่ิมขึ้นจากรอยละ ๑5.4 ในป ๒๕๕6 โดยการ สงออกมีมูลคา 
187,323.79 ลานบาท และการนำเขามีมูลคา ๑46,636.51 ลานบาท เกินดุลการคา 40,687.28 ลานบาท 
จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบาน และประเทศจีน สินคาสงออกที่ สำคัญ ไดแก น้ำมันดีเซลและ
เบนซิน รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ ผลไมสดแชเย็น แชแข็งและแหง และ เครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล ซึ่งเปน
สินคาสงออกท่ีผลิตจากนอกภาค สินคานำเขาที่สำคัญ ไดแก ทองแดงและ ผลิตภัณฑ เครื่องรับ-สงสัญญาณและ
อุปกรณติดตั้ง (โทรศัพท วิทยุ โทรทัศน อุปกรณ) ผักและของปรุงแตงจาก ผัก เปนตน  
   ๒) โครงสรางของมูลคาการคาชายแดน จำแนกตามประเทศคูคาของภาค พบวา ในป ๒๕
61 การคากับ สปป.ลาว มีมูลคาการคา เทากับ ๑๖7,194.41 ลานบาท คิดเปนรอยละ 50.1 ของมูลคาการคา
ชายแดนทั้งภาค โดยผานดานศุลกากรมุกดาหาร หนองคาย และดานชองเม็ก จังหวัด อุบลราชธานี คิดเปนรอยละ 
๓7.3 ๓7.1 และ 10.6 ของมูลคาการคากับ สปป.ลาว ตามลำดับ การคากับ จีนตอนใตมีมูลคาการคา 
83,467.65 ลานบาท และเวียดนาม มีมูลคาการคา 77,142.90 ลานบาท คิดเปนรอยละ 25.0 และ 23.1 
ตามลำดับ แนวโนมการคาชายแดนมีความสำคัญมากขึ้น สวนใหญผานดาน ศุลกากรมกุดาหาร สำหรับมูลคาการคา
กับกัมพูชา มีเพียงรอยละ ๑.8 ของมูลคาชายแดนทั้งภาค 
  ๓.๒.๔ การทองเท่ียว  
   ๑) ทรัพยากรการทองเที่ยว มีความหลากหลายทั้งการทองเที่ยวยุคกอน ประวัติศาสตร
และอารยธรรมขอม การทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญ ไดแก  อุทยานแห งชาติเขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา ภู
หลวง ภูเรือ และภูกระดึง จังหวัดเลย รวมทั้งการทองเที่ยวประเพณีวัฒนธรรม และ การทองเที่ยวบริเวณเมือง
ชายแดนริมแมน้ำโขงเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบาน ๗ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
   ๒) รายไดจากการทองเท่ียวของภาคต่ำกวารอยละ ๕ ของรายไดการทองเที่ยวทั้ง 
ประเทศ ในป ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนนักทองเที่ยว 40.59 ลานคน คิดเปนรอยละ ๑๔.0 ของ
จำนวนนักทองเที่ยวท้ังประเทศ และมีรายไดจากการทองเที่ยว 86,721.62 ลานบาท คิดเปนรอยละ ๓.5 ของ
รายไดทองเที่ยวทั้งประเทศ และรายไดจากการทองเท่ียวของภาคสวนใหญเปนรายไดจากนักทองเที่ยวชาวไทย รอย
ละ ๙๕.6 ชาวตางชาติรอยละ  ๔.4 สำหรับระยะเวลาพักเฉลี่ยลดลงจาก ๒.๔4 วัน ในป ๒๕๕6 เหลือ เพียง 
๒.๓3 วัน และคาใชจายตอหัวเพ่ิมขึ้นจาก 1,015.3๐ บาทตอวัน ในป ๒๕๕6 เปน ๑,213.63 บาทตอวัน ในป 
๒๕60  
   ๓) การกระจายตัวของนักทองเที่ยว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง มีจำนวน 
นักทองเที่ยวสูงสุด ประมาณ 19.53 ลานคนตอป สรางรายไดประมาณ 39,749.60 ลานบาทตอป ในป ๒๕60 
รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีนักท องเที่ ยวประมาณ  ๑3.66 ลานคนตอป  สราง
รายได27,788.09 ลานบาทตอป และในพื้นที่ตอนกลางของภาค มีนักทองเที่ยวประมาณ 7.39 ลานคนตอป 
สรางรายได 19,183.93 ลานบาทตอป จังหวัดนครราชสีมา มีจำนวนนักทองเที่ยวและรายไดมากที่สุด สวน 
จังหวัดอำนาจเจริญและหนองบัวลำภูมีจำนวนนักทองเที่ยวและรายไดต่ำที่สุด 
 



  

 

๑๒๗ 
 
ศิลปวัฒนธรรมมีปฏิทินการทองเท่ียวในชวงระยะเวลาสั้น ๆ สิ่งอำนวยความสะดวกและบุคลากรดานการทองเที่ยว
ขาดมาตรฐาน รวมถึงขาดการเชื่อมโยงเสนทางทองเที่ยว และปฏิทินการทองเที่ยว ๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน 
๓.๓.๑ รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่ำเปนอันดับสองของประเทศ โดยในป ๒๕60 มีรายได
เฉลี่ย ๒0,750 บาทตอเดือน ต่ำกวารายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนทั้งประเทศที่ ๒๖,973 บาทตอเดือน ๓.๓.๒ หนี้สิน
เฉลี่ยตอครัวเรือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงกวาระดับประเทศ โดยในป ๒๕60 มีจำนวนครัวเรือนที่เปนหนี้ ๓.61 
ลานครัวเรือน มากกวาทุกภาค หรือมีสัดสวนรอยละ ๓๓.3 ของครัวเรือนที่ เปนหนี้ทั้งประเทศ และหนี้สินครัวเรือน
ของภาคเฉล่ีย ๑79,923 บาท เพิ่มขึ้นจาก ๑49,307 บาท ในป ๒๕๕6 และสูงกวาหนี้สินตอครัวเรือนเฉลี่ยทั้ง
ประเทศที่ ๑78,994 บาท โดยหนี้สินสูงขึ้นจากราคาสินคา เกษตรตกต่ำ และตนทุนการผลิตสูงข้ึน ทำใหรายไดไม
พอรายจาย เมื่อพิจารณาวัตถุประสงคของการกูยืม พบวา ครัวเรือนสวนใหญกูยืมใชจายเพ่ือการอุปโภคบริโภค เพื่อ
ทำการเกษตร และนำไปใชลงทุนในสินทรัพย เชน บาน รถยนต มากกวาการกูยืมเพ่ือการศึกษา 
๔. ประชากรและสังคม  
 ๔.๑ ประชากร  
  ๔.๑.๑ จำนวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศ ป ๒๕60 มีจำนวนประชากร ๒๑.๙9 ลาน
คน หรือรอยละ ๓๓.2 ของประเทศ เพิ่ม ข้ึนจาก 21.70 ลานคน ในป 2555 และมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของ 
ประชากรในชวงป 2555-๒๕60 โดยเฉลี่ยรอยละ 0.22 ต่ำกวาประเทศท่ีมีอัตราการเพิ่มเฉลี่ยรอยละ 0.54 โดย
จังหวัดนครราชสีมา มีประชากรมากที่สุด 2.64 ลานคน รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี มีประชากร ๘ 
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.87 ลานคน และจังหวัดขอนแกน มีประชากร 1.81 ลานคน คิดเปนรอยละ 
๑๒.๐ ๘.๕ และ ๘.๒ ของประชากรภาค ตามลำดับ  
  ๔.๑.๒ สัดสวนประชากรสูงอายุเพิ่มข้ึน โครงสรางประชากรมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลง ไปสูสังคม
สูงวัยมากขึ้น โดยในป 2555 มีสัดสวนประชากรสูงอายุรอยละ 15.8 เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 19.4 ในป ๒๕60 ซึ่งสูง
กวารอยละ 17.1 ของสัดสวนผูสูงอายุระดับประเทศ จึงทำใหประชากรวัยแรงงาน ตองรับภาระในการดูแลผูสูงอายุ
มากขึ้น จากประชากรวัยแรงงาน 3.91 คน ดูแลผูสูงอายุ ๑ คน ในป2555 เปนประชากรวัยแรงงาน 3.13 คน 
ดูแลผูสูงอายุ๑ คน ในป๒๕60  
  ๔.๑.๓ ประชากรเมืองโดยรวมเพ่ิมขึ้น ป ๒๕๕5 มีประชากรเมืองจำนวน ๔.36 ลานคน หรือรอย
ละ 20.1 ของประชากรทั้งภาค เพ่ิมขึ้นเปน ๔.๔๕ ลานคน หรือรอยละ 20.2 ของประชากรทั้งภาค ในป ๒๕60 
โดยจังหวัดมหาสารคามมีอัตราการเพ่ิมของประชากรเมืองมากที่สุด รอยละ ๑๘.๐ รองลงมา ไดแก จังหวัดขอนแกน 
รอยเอ็ด และอุบลราชธานี มีอัตราการเพิ่มของประชากรเมืองรอยละ ๑๔.๙ ๘.๒ และ ๖.๖ ตามลำดับ ซึ่งสวนใหญ
เปนเมืองศูนยกลางความเจริญของภาคท้ังดานเศรษฐกิจ และการศึกษา จึงทำให ประชากรอพยพเขาไปทำงานและ
อาศยัจำนวนมาก 
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ตารางที่ ๒ ประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
รายการ ป 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 2560 
จำนวนประชากร (ลานคน) ๒๑.๗๐ ๒๑.๗๘ ๒๑.๘๕ ๒๑.๙๒ ๒๑.๙๕ 21.99 
โครงสรางประชากร (รอยละ)   ๒๒.๔ ๒๑.9 ๒๑.3 ๒๐.8 ๒๐.๓ 19.9 
 -  กลุม ๐ - ๑๔ ป  ๖1.8 ๖๑.6 ๖๑.5 ๖๑.3 ๖๑.0 60.7 
-  กลุม ๑๕-๕๙ ป       
  -  กลุม ๖๐  ปขึ้นไป ๑๕.8 ๑๖.5 ๑๗.2 ๑๗.9 ๑๘.7 19.4 
จำนวนประชากรเมือง (ลานคน) ๔.๓๖ ๔.๓๖ ๔.๔๐ ๔.๔๓ ๔.๔๕ 4.45 

   
 ๔.๒ แรงงาน แรงงานสวนใหญมีความรูระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะมีสัดสวนนอยมาก ในป 
2560 มีกำลังแรงงาน 9.63 ลานคน สวนใหญอยูในภาคเกษตร รอยละ 50.77 ของกำลังแรงงาน ของภาค 
จำนวนแรงงานที่มีความรูระดับประถมลดลง จากรอยละ 56.8 ในป 2556 เปนรอยละ 56.48 ในป 2560 มี
ความรูระดับมัธยมตน เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 16.02 ในป 2555 เปนรอยละ 17.9 ในป 2560 ระดับมัธยมปลาย 
เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 11.87 ในป 2555 เปนรอยละ 11.96 ในป 2560 แรงงานระดับ อาชีวะเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 
2.07 ในป 2555 เปนรอยละ 2.09 ในป ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษา เพ่ิมขึ้นจาก รอยละ 7.05 ในป 2555 เปน
รอยละ 9.56 ในป ๒๕60  
 ๔.๓ การศึกษา  
  ๔.๓.๑ สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี ๕๓ แหง ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด 
แยกเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แหง เอกชน ๑๐ แหง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๗ แหง ในจำนวนนี้เปน 
สถาบันวิจัย ๑๒ แหง ซึ่งมากที่สุดในประเทศ  
  ๔.๓.๒ จำนวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรต่ำกวาคาเฉลี่ยประเทศ ในป 2560 ประชากร  
มีจำนวนปการศึกษาเฉลี่ย ๘.6 ป ซึ่งต่ำกวาระดับประเทศที่มีปการศึกษาเฉลี่ย ๙.5 ปโดยจังหวัดขอนแกน ๙ 
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจำนวนปการศึกษาเฉลี่ยสูงสุด ๙.3 ป รองลงมา ไดแก จังหวัดมหาสารคาม 
นครราชสีมา และหนองคาย 9.1 9.0 และ ๘.๘ ป ตามลำดับ ขณะที่จังหวัดบึงกาฬ และสกลนคร มีจำนวน 
ปการศึกษาเฉลี่ยต่ำสุด 8.1 ป  
  ๔.๓.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยูในเกณฑต่ำ โดยผลการสอบ O-NET ชั้น ม.๓ (4 วิชาหลัก)  
ในปการศึกษา 2555 มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 34.9 ลดลงเปนรอยละ ๓2.5 ในป ๒๕60 ซึ่งต่ำกวาเกณฑ คาเฉลี่ย
รอยละ ๕๐ ในทุกวิชา เมื่อพิจารณาในรายวิชาป ๒๕60 พบวา วิชาคณิตศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด รอยละ ๒3.9 
และภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสดุรอยละ ๔6.5 รองลงมา ไดแก วิชาวิทยาศาสตร และ ภาษาอังกฤษ 31.1  
และ 28.6 ตามลำดับ สาเหตุสำคัญสวนหนึ่งมาจากความพรอมทางเชาวปญญาของ เด็กวัยเรียนท่ีเปนผลกระทบ 
จากปญหาภาวะโภชนาการของแมและเด็ก  
 ๔.๔ สาธารณสุข  
  ๔.๔.๑ มีสถานบริการสาธารณสุขใหบริการครอบคลุมท่ัวถึงทุกพ้ืนที่ ในป 2560 มีจำนวน 
โรงพยาบาลรัฐบาล 323 แหง ไดแก โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙1 แหง โรงพยาบาลท่ัวไป (รพท.) 23 แหง 
โรงพยาบาลศูนย (รพศ.) 9 แหง และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน ๓,๔๗7 แหง  
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  ๔.๔.๒ บริการสาธารณสุขมีการพัฒนาดีขึ้นเปนลาดับและมีแพทยเฉพาะทางที่เชี่ยวชาญ ดานโรค
ประจาถิ่น โดยสัดสวนแพทยตอประชากรมีแนวโนมดีขึ้น จากแพทย ๑ คนตอประชากร 4,176 คน ในป 2555 
เปน 2,846 คน ในป 2560 และมีแพทยเฉพาะทางที่เชี่ยวชาญดานการรักษาโรคไต โรคหัวใจ มะเร็งทอน้ำดี และ
การผาตัดนิ่วในถุงน้ำดี อยางไรก็ตามบุคลากรทางการแพทยยังกระจุกตัวอยูในเมืองหลักของ ภาค ไดแก จังหวัด
ขอนแกน นครราชสีมา อุบลราชธานี และอุดรธานี จำนวน 1,502 1,126 728 และ 550 คน ตามลำดับ จังหวัด
ที่มีสัดสวนแพทยตอประชากรมาก ไดแก จังหวัดบึงกาฬ หนองบัวลำภู นครพนม และอำนาจเจริญ จำนวน 5,021 
4,864 4,804 และ 4,141 คน ตามลำดับ โดยแพทยตองมีภาระ ในการดูแลผูปวยมากขึ้น ซึ่งอาจมีผลตอความ
ลาชารวมถึงคุณภาพในการใหบริการ  
  ๔.๔.๓ ยังมีปญหาความชุกของโรคพยาธิใบไมตับมากที่สุดในประเทศและมีแนวโนมเพ่ิม สูงขึ้น ซึ่ง
มีความสัมพันธกับการเกิดมะเร็งทอน้ำดี อัตราของผูปวยดวยโรคมะเร็งทอน้ำดีในภาคเพิ่มขึ้น จาก 71.4 ตอ
ประชากรแสนคน ในป 2555 เปน 104.3 ตอประชากรแสนคน ในป ๒๕60 โดยจังหวัด ขอนแกน มีอัตราของ
ผูปวยดวยโรคมะเร็งทอน้ำดีสูงสุด 200.6 ตอประชากรแสนคน รองลงมา ไดแก จังหวัด รอยเอ็ด อุบลราชธานี และ
สกลนคร 190.2 164.7 และ 132.0 ตอประชากรแสนคน ตามลำดับ ท้ังนี้มี สาเหตุมาจากคานิยมความเชื่อและ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารจากปลาน้ำจืดมีเกล็ดแบบดิบ ๆ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ ท่ีมีตัวออนพยาธิใบไมตับอาศัยอยู  
  ๔.๔.๔ มีปญหาภาวะทุพโภชนาการท่ีสงผลกระทบตอความพรอมทางเชาวปญญาวัยเด็ก โดย
คาเฉลี่ยเชาวปญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ มีแนวโนมลดลงและต่ำกวาระดับคาเฉลี่ย ของ
ประเทศ ป ๒๕๕๙ มีคาเฉลี่ยเชาวปญญาที่ระดับ ๙๔.๕ ลดลงจากระดับ ๙๖.๐ ในป ๒๕๕๔ และต่ำกวา ประเทศท่ีมี
คาเฉลี่ย ๙๘.๒ โดยจังหวัดที่มีคาเฉลี่ยเชาวปญญาต่ำสุด ๓ อันดับแรกของภาค ไดแก จังหวัด อุบลราชธานี 
อำนาจเจริญ และมุกดาหาร มีคาเฉลี่ยเชาวปญญา ๘๗.๗ ๙๐.๘ และ ๙๑.๓ ตามล  อันเนื่องมาจากปญหา
โภชนาการของแมและเด็ก ๑๐ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔.๕ สัดสวนคนจน สัดสวนคนจนมีแนวโนม
ลดลง การกระจายรายไดมีแนวโนมคงที่ แตยังอยูในระดับสูงเม่ือ เทียบกับภาพรวมทั้งประเทศ สัดสวนคนจนของ
ภาคลดลงจากรอยละ 19.8 ในป 2555 เปนรอยละ ๑๑.๔ ในป ๒๕๖๐ แตยังสูงกวาสัดสวนคนจนของประเทศที่มี
อัตรารอยละ ๗.๙ โดยมี 3 จังหวัดในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ คือ จังหวัดกาฬสินธุ นครพนม และบุรีรัมยติดลำดับ 
1 ใน 10 จังหวัดที่มีความยากจนสูงที่สุดของ ประเทศ โดยกาฬสินธุ มีสัดสวนคนจนสูงสุด รอยละ 33.0 รองลงมา 
ไดแก นครพนม รอยละ 27.8 และ บุรีรัมย รอยละ 21.0 สวนการกระจายรายไดของภาคมีแนวโนมคงที่ โดยคา
สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาคดาน รายไดปรับจาก ๐.๔๔ ในป ๒๕๕๖ เปน ๐.๔๕ ในป ๒๕๖๐ มีคาสูงสุดเมื่อเทียบ
กับภาคอ่ืน  
๕. ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และภัยพิบัติ  
 ๕.๑ สถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
  ๕.๑.๑ ทรัพยากรปาไมมีแนวโนมลดลง ในป ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ปาไม จำนวน 
๑๕.๖6 ลานไรคดิเปนรอยละ ๑๔.9 ของพ้ืนท่ีภาค หรือรอยละ ๑๕.๓ ของพื้นที่ปาไมท้ังประเทศ ในชวงป 2556 - 
2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาไมของภาคลดลงเฉลี่ยรอยละ 0.24 เนื่องจาก การบุกรุกพ้ืนที่ปาไมเพ่ือ
การเกษตรที่เพ่ิมมากข้ึน โดยจังหวัดที่มีพื้นที่ปาไมตอพื้นที่จังหวัดมากที่สุดไดแก จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือ 
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี  
  ๕.๑.๒ ปริมาณการกักเก็บน้ำในเขื่อนขนาดใหญมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
ปริมาณน้ำทารายป ๖๑,๕๑๓ ลานลูกบาศกเมตรตอป มีอางเก็บน้ำขนาดใหญ ๑๒ แหง ความจุในการกักเก็บ น้ำ 
๘,๓๖๘ ลานลูกบาศกเมตร หรือรอยละ ๑๓.6 ของปริมาณน้ำทารายป และมีอัตราการเปลี่ยนแปลง ปริมาณน้ำใน
อาง 



  

 

๑๓๐ 
 

เก็บน้ำขนาดใหญเพ่ิมขึ้น เฉลี่ยรอยละ ๕.๗ ในชวงป ๒๕๕6-๒๕60 โดยในป ๒๕60 อางเก็บน้ำ ขนาดใหญของภาค 
มีปริมาณการกักเก็บ 5,805 ลานลูกบาศกเมตร หรือรอยละ ๖9.4 ของความจุทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากป ๒๕๕6 
จำนวน 3,630 ลานลูกบาศกเมตร หรือคิดเปนรอยละ 44.๑ ของความจุทั้งภาค  
  ๕.๑.๓ คุณภาพแหลงน้ำมีแนวโนมดีขึ้น แหลงน้ำสำคัญ ๆ ๑๒ แหง ไดแก ลำน้ำชี ลำปาว ลำน้ำมูล 
น้ำอูน น้ำสงคราม ลำชี ลำเสียว ลำน้ำเลย นำ้ลำตะคองตอนบน ลำตะคองตอนลาง และ หนองหาร ป ๒๕60 แหลง
น้ำอยูในเกณฑดีมีเพียง 3 แหง ไดแก แมน้ำสงคราม ลำชี และหนองหาร แหลงน้ำ อยูในเกณฑพอใช จำนวน 7 แหง 
แหลงน้ำอยูในเกณฑเสื่อมโทรม มีจำนวน 2 แหง ไดแก น้ำพอง และ ลำตะคองตอนลาง ป ๒๕๖๑ แหลงน้ำสวน
ใหญอยูในเกณฑดี จำนวน ๑๐ แหง แหลงน้ำอยูในเกณฑพอใช จำนวน ๑ แหง คือ ลำตะคองตอนบน และแหลงน้ำ
อยูในเกณฑเสื่อมโทรม 1 แหง คือ ลำตะคองตอนลาง  
  ๕.๑.๔ ปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโนมลดลงเพียงเล็กนอย โดยในป ๒๕60 มีปริมาณทั้งสิ้น ๗.3๑ 
ลานตัน คิดเปนรอยละ 28.0 ของปริมาณขยะทั้งประเทศ ลดลงจากป ๒๕๕6 จำนวน 7.76 ลานตัน หรือในชวงป 
๒๕๕๖-๒๕60 ลดลงเฉลี่ยรอยละ 1.4 จำนวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใหบริการในการเก็บ รวบรวมและกำจัด
ขยะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ ๕.๑ แตก็ยังคอนขางนอยเมื่อเทียบกับประเทศ คิดเปน รอยละ ๓๒.๘ โดยมี
ปริมาณขยะที่ถูกกำจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการเพียง 1.62 ลานตัน ในป ๒๕60 หรือคิดเปนรอยละ ๑๐.๖ 
ของขยะที่ถูกกำจัดถูกตองท้ังประเทศ เพ่ิมขึ้นจากป ๒๕๕6 จำนวน 1.02 ลานตัน ขยะที่ถูกนำไปใชประโยชน ในป 
2560 จำนวน 3.20 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากป 2556 ที่มีจำนวนขยะท่ีนำไปใช ประโยชน จำนวน 1.50 ลานตัน  
 ๕.๒ สถานการณดานภัยพิบัติ  
  ๕.๒.๑ การเกิดไฟปามีแนวโนมเพิ่มขึ้น ในชวงป ๒๕๕๗-๒๕6๑ มีจำนวนการเกิดไฟปา เพ่ิมขึ้น
เฉล่ียรอยละ 8.๓๔ โดยป ๒๕6๑ เกิดไฟไหมปาจำนวน 87๙ ครั้ง พ้ืนที่ถูกไฟไหม 9,6๙๙.๑ ไร เพ่ิมข้ึนจากป 
๒๕๕๗ ที่มีจำนวน ๗๗๒ ครั้ง และจำนวนพื้นที่ปาถูกไฟไหม10,984 ไร โดยในระหวางป ๒๕๕๗ - ๒๕6๑ เกิดไฟ
ไหมปาเฉลี่ย ๑,032.6 ครั้งตอป คิดเปนพื้นที่ท่ีถูกไฟไหมเฉลี่ย 14,578.54 ไรตอป  
  ๕.๒.๒ พื้นที่ประสบปญหาอุทกภัยมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ริมแมน้ำและพื้นท่ี ที่มี
ความเสี่ยงจากน้ำปาไหลหลาก ในป ๒๕๖๐ มีจำนวนหมูบานที่ประสบอุทกภัย จำนวน 22,792 หมูบาน คิดเปน
รอยละ ๔๖.๖ ของหมูบานที่ประสบอุทกภัยทั้งประเทศ เพิ่มขึ้นจากป ๒๕๕๖ ซึ่งมีหมูบานประสบ ปญหาอุทกภัย 
๑๕,๒๓๕ หมูบาน หรือรอยละ ๕๒.๖ ของหมูบานที่ประสบอุทกภัยท้ังประเทศ สวนใหญ เกิดข้ึนในพื้นที่จังหวัดท่ีมี
แมน้ำสำคัญในภาคไหลผานลงสูแมน้ำโขง โดยจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ นครพนม และมุกดาหาร 
เปนพืน้ที่ท่ีประสบอุทกภัยมากที่สุด จำนวน ๒,๖๐๓ หมูบาน  
  ๕.๒.๓ ปญหาภัยแลงเกิดข้ึนเปนประจาทุกป ในป ๒๕๖๐ หมูบานประสบภัยแลง จำนวน 418 
หมูบาน คิดเปนรอยละ ๖๐.๒ ของหมูบานประสบภัยแลงทั้งประเทศ ลดลงจากป ๒๕๕๖ หมูบานประสบภัยแลง 
จำนวน ๒๓,๗๙๘ หมูบาน คิดเปนรอยละ ๖๔.๑ ของหมูบานประสบภัยแลงท้ังประเทศ โดยเฉพาะบริเวณตอนกลาง
และตอนลางของภาค เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของดินมีความสามารถในการอุมน้ำต่ำ ขาด ระบบชลประทาน
ที่ครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตร น้ำใตดินไมเพียงพอในฤดูแลง บอบาดาลขาดการบำรงุรกัษา  
 
 
 
 
 

 



  

 

๑๓๑ 
 

ตารางที่ ๓ ปญหาภัยพิบัติของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รายการ ป 

๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๖๐ 
ผูไดรับผลกระทบจากอุทกภัย      
   - จำนวนหมูบาน 15,235 5,127 1,505 ๖,๐๙๕ 22,๗๙๒ 
   - จำนวนครัวเรือน  (ลานครัวเรือน) 0.93 0.16 0.01 0.13 0.59 
ผูไดรับผลกระทบจากภัยแลง 
   - จำนวนหมูบาน 
   - จำนวนครัวเรือน (ลานครัวเรือน) 

 
23,798 
1.61 

 
8,704 
0.69 

 
5,014 
0.58 

 
๓๒๘ 
0.27 

 
418 
0.02  

๖. สภาวะแวดลอม  
 ๖.๑ จุดแข็ง  
  ๖.๑.๑ ที่ตั้งของภาคอยูในตำแหนงศูนยกลางของอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง (GMS) ซึ่งมี การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว โดยมีแนวชายแดนติดตอกับ สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถ เชื่อมโยงตอไป
เวียดนามและจีนตอนใตไดอยางสะดวก  
  ๖.๑.๒ พื้นที่ทำมีมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ ๔๒.๘ ของพื้นที่เกษตรประเทศ และมีพ้ืนที่ ปลูกขาวมาก
ที่สุดโดยสามารถปลูกขาวหอมมะลิคุณภาพดทีี่สุดของประเทศ ๑๒ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  ๖.๑.๓ ทรัพยากรทองเที่ยวมีความหลากหลาย อาทิ แหลงทองเที่ยวซากดึกดำบรรพไดโนเสาร ยุค
กอนประวัติศาสตรโบราณคดีบานเชียง อารยธรรมขอม ทองเที่ยวเชิงนิเวศและธรรมชาติ และทองเที่ยวเชิง กีฬา ที่
สามารถสรางแรงดึงดูดนักทองเท่ียวนานาชาติและนักทองเที่ยวเฉพาะกลุมได  
  ๖.๑.๔ สถาบันวิจัยตั้งอยู ในพ้ืน ท่ี ๑๒ แหง ซึ่งมีความสามารถเฉพาะทางท่ีโดดเดน อาทิ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ดานสาธารณสุขและเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดานวิศวกรรมศาสตร และแปร
รูปอาหาร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตสกลนคร ดานเกษตรและประมง เปนตน  
 ๖.๒ จุดออน  
  ๖.๒.๑ ดินขาดความอุดมสมบูรณ สภาพพื้นดินเปนดินทรายไมอุมน้ำ บางพ้ืนที่มีปญหาดินเค็ม ทำ
ใหไมสามารถใชประโยชนจากที่ดินอยางเต็มท่ี    
  ๖.๒.๒ ระบบชลประทานครอบคลุมพ้ืนท่ีเกษตรเพียงรอยละ 11.9 เกษตรกรสวนใหญ ยังทำการ
ผลิตที่พ่ึงพาน้ำฝน  
  ๖.๒.๓ จำนวนคนจนมากที่สุดของประเทศ คิดเปนรอยละ ๑๑.๔ ของประชากรภาค ไมสามารถ 
เขาถึงบริการท่ีมีคณุภาพของรฐั ขาดโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ  
  ๖.๒.๔ คนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารดิบ มีปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดี มากที่สุด
ในประเทศ  
  ๖.๒.๕ แมและเด็กมีปญหาโภชนาการสงผลใหเด็กในวัยเรยีนมีความสามารถทางเชาวปญญา และ
ความฉลาดทางอารมณต่ำสุดของประเทศ  
  ๖.๒.๖ แหลงทองเที่ยวเสื่อมโทรม สิ่งอำนวยความสะดวกยังไมเพียงพอและไมไดมาตรฐาน บาง
แหงตั้งอยูหางไกลเขาถึงไดยาก กิจกรรมเพ่ือการทองเท่ียวมีนอย  
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 ๖.๓ โอกาส  
  ๖.๓.๑ การกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ สูภาค 
อาทิ โครงขายรถไฟทางคู รถไฟความเร็วสูง ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง รวมท้ังการพัฒนาพื้นที่เขต เศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน จะทำใหเกิดโอกาสทางเศรษฐกิจใหม ๆ ในภาค  
  ๖.๓.๒ ประเทศเพ่ือนบานมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง มีความตองการสินคาและ บริการ
มากข้ึน ๖.๓.๓ กระแสของสังคมโลกใหความสำคัญตอการดูแลสุขภาพ ประกอบกับโครงสรางประชากร สัดสวน
ผูสูงอายุเพ่ิมขึ้น ทำใหมีความตองการสินคาและบริการดานสุขภาพสูงขึ้น เชน อาหารมาตรฐานอินทรยี พืชสมุนไพร 
ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนอืมีความพรอมในดานการผลิต  
 ๖.๔ ภัยคุกคาม  
  ๖.๔.๑ การยายฐานการผลิตและการขนสงยาเสพติดบริเวณชายแดน อาชญากรรมขามชาติภัยจาก
โรคติดตอจากคนและสัตวท่ีเคล่ือนยายจากประเทศเพื่อนบาน สงผลตอความมั่นคงของชาติ  
  ๖.๔.๒ การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากข้ึน 
โดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแลง สงผลตอความมั่นคงดานอาหารและรายไดของเกษตรกร ๑๓ แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
๗. ปญหาและประเด็นทาทาย  
 ๗.๑ ขาดแคลนน้ำทัว่ทั้งภาค ประสบปญหาภัยแลงซ้ำซาก  
 ๗.๒ มีจำนวนคนจนมากท่ีสุด สวนใหญอยูในภาคเกษตร จึงไมสามารถหลุดพนความยากจนได  
 ๗.๓ ปญหาโภชนาการในแมและเด็กสงผลใหเด็กในวัยเรียนมีความสามารถทางเชาวปญญาและ ความฉลาด
ทางอารมณต่ำ  
 ๗.๔ มีความรุนแรงของโรคมะเร็งตับและทอน้ำดี อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารดิบ  
 ๗.๕ เศรษฐกิจของภาคมีขนาดเล็ก มีอัตราการขยายตัวต่ำกวาระดับประเทศ จึงมีแนวโนมเกิด ความเหลื่อม
ล้ำทางรายไดระหวางภาคและประเทศมากขึ้น  
 ๗.๖ ภาคการผลิตหลักดานเกษตรยังเปนแบบดั้งเดิมพึ่งพาธรรมชาติ ทำใหมีผลิตภาพต่ำ และมีการใช 
สารเคมีสูง ๗.๗ อุตสาหกรรมสวนใหญเปนอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรข้ันตน มูลคาเพิ่มต่ำ ประกอบกับการลงทุน 
ใหมๆ มีนอย จึงมีแหลงสรางงานนอย  
 ๗.๘ การคาชายแดน สินคาสงออกสวนใหญผลิตจากนอกภาค ไมสรางมูลคาเพ่ิมและรายไดใหกับภาค 
 ๗.๙ ทรัพยากรการทองเที่ยวหลากหลาย แตยังไมไดรับการพัฒนาใหเปนที่รูจัก อยูในพื้นที่หางไกล ขาดสิ่ง
อำนวยความสะดวก  
๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปญหาพื้นฐานดานการขาดแคลนน้ำ ดินคุณภาพต่ำ ประสบอุทกภัยและ 
ภัยแลงซ้ำซาก คนมีปญหาทั้งในดานความยากจน และมีปญหาภาวะทุพโภชนาการ แตมีความพรอม ดาน
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสูความ “มั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน” จำเปนจะตองแกไขปญหาพ้ืนฐานควบคูไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช ความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และความคิดสรางสรรคในการเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายในภาค ใหมีการเจริญเติบโตไดอยางเต็ม
ศักยภาพ พรอมทั้งการแสวงหาโอกาสการนำความรู ทุน เทคโนโลยีและ นวัตกรรมจากภายนอกมาชวยขับเคลื่อน 
โดยการใชประโยชนจากโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน คมนาคมขนสงขนาดใหญที่เชื่อมโยงภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงขายระบบการคมนาคมขนสงและพื้นที่ เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช 
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ประโยชนจากการเชื่อมโยงและขอตกลงกับประเทศเพ่ือนบานในกลุม อนุภูมิภาคลุมแมนำที่กำลังมีการเจริญเติบโต
อยางรวดเร็วมาเสริมสรางกิจกรรมการพัฒนาใหม ๆ ใหแกภาค เพื่อใหมีอัตราการเติบโตท่ีสูงเพียงพอตอการลด
ความเหลื่อมล้ำกับพื้นที่สวนอ่ืน ๆ ของประเทศได ในระยะยาว  
 ๘.๑ เปาหมายเชิงยุทธศาสตร :  
   พัฒนาอีสานสูมิติใหมใหเปน  “ศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุมแมน้ำโขง”  
 ๘.๒ วัตถุประสงค  
  ๘.๒.๑ เพื่อแกปญหาปจจัยพ้ืนฐานดานน้ำและดิน ใหเอ้ือตอการประกอบอาชีพ การดำรงชีพ และ
การพัฒนาเศรษฐกิจของภาค ๑๔ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  ๘.๒.๒ เพ่ือดูแลชวยเหลือคนจน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี พ่ึงพาตนเอง 
พึ่งพาครอบครัว และพึ่งพากันในชุมชนได  
  ๘.๒.๓ เพื่อยกระดับการผลิตและการสรางมูลคาเพิ่มโดยใชความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
สนับสนุนใหการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไมต่ำกวาระดับประเทศ  
  ๘.๒.๔ เพื่อเชื่อมโยงหวงโซมูลคาของระบบเศรษฐกิจภาคเขากับระบบเศรษฐกิจของประเทศและ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
  ๘.๒.๕ เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง
และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเปนศูนยกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
 ๘.๓ เปาหมาย  
  ๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคขยายตัวเพ่ิมขึ้น  
  ๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดลดลง  
 ๘.๔ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ตัวชี้วัด คาฐาน คาเปาหมาย ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  
2562-2565 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาค 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 3.5 ตอป สัมประสิทธ์ิความไม เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได 0.446 
(ป2560) ลดลงต่ำกวา 0.446 ลดลงต่ำกวา 0.446 ลดลงต่ำกวา 0.446 ลดลงต่ำกวา 0.446 ลดลงต่ำกวา 
0.446  
 ๘.๕ ยุทธศาสตรการพฒันา  
  8.5.1 ยุทธศาสตรที่ ๑ บริหารจัดการน้ำใหเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ ชีวิต
อยางย่ังยืน ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ตัวชี้วัด คาฐาน ป ๒๕๕๙ คาเปาหมาย ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-
2565 พื้นที่ชลประทาน 6.91 ลานไร เพิ่มขึ้น 120,000 ไร เพิ่มข้ึน 120,000 ไร เพ่ิมข้ึน 120,000 ไร 
เพ่ิมขึ้น 120,000 ไร เพิ่มข้ึน 480,000 ไร 
แนวทางการพฒันา  
  1) พัฒนาแหลงน้ำและแหลงน้ำธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ โดยการปรับปรุง
อางเก็บน้ำ หนอง ฝายและพ้ืนที่ชุมน้ำที่มีอยูเดิม และพัฒนาแหลงน้ำธรรมชาติใหสามารถ เพ่ิมปริมาณการกักเก็บ 
รวมทั้งพัฒนาแหลงนำใตดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยไมใหเกิดผลกระทบจาก ดินเค็ม สรางแหลงกักเก็บ 
(แกมลิง) อางเก็บน้ำ ฝาย และแหลงน้ำขนาดเล็กในพ้ืนที่ที่เหมาะสมในพ้ืนที่ การเกษตร ๑๕ แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
   2) พัฒนาแหลงน้ำใหมในพ้ืนที่ลุมน้ำโขง ชี มูล โดยศึกษา สำรวจ และจัดหาพ้ืนที่ เพื่อพัฒนา
แหลงน้ำ ตลอดจนการผันน้ำระหวางลุมน้ำ แมน้ำในภาคและระหวางภาค 
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   3) พัฒนาระบบสงและกระจายน้ำ เชน ระบบสูบนำ้ อาคารบังคบัน้ำ คลองสงน้ำ เปนตน  
  4) บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเชิงลุมน้ำท้ังระบบ โดยดำเนินการในระดับลุมน้ำ ใหมีความ
สมดุลระหวางการใชน้ำทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ำตนทุน สงเสริมการมีสวนรวมของผูเก่ียวของทุก ภาคสวน และมี
การจัดทำแผนบรหิารจัดการน้ำทั้งในระยะเรงดวนและระยะยาวเพื่อปูองกันความเสียหายจาก อุทกภัยและภัยแลง  
  8.5.2 ยุทธศาสตรท่ี ๒ แกปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอยเพื่อ ลดความ
เหลื่อมลำ้ทางสังคม ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ตัวชี้วัด คาฐาน ป ๒๕๕๙ คาเปาหมาย ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
2562-2565 สัดสวนคนจน รอยละ 13.0 ลดลงเหลือรอยละ 12.2 ลดลงเหลือรอยละ 11.5 ลดลงเหลือรอยละ 
10.8 ลดลงเหลือรอยละ 10.0 ลดลงเหลือรอยละ 10.0  
แนวทางการพฒันา  
  1) พัฒนาอาชีพและรายไดของผูมีรายไดนอย โดยสรางโอกาสใหกลุมผูมีรายไดนอย มีที่ดินทำกิน
ของตนเอง สงเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปจจัยการผลิตและแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับฝมือและ
อบรมใหความรู เพ่ือใหมีรายไดเสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได ตามแนวทางกาฬสินธุ โมเดล และหนองบัวลำภู
โมเดล  
  2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส โดยเพ่ิมสวัสดิการ
ทางดานสังคมใหกับกลุมผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ สงเสรมิการมีสวนรวมของ ชุมชนในการดูแลผูพิการและ
ผูสูงอายุ และสนับสนุนการออมเพื่อสรางความมั่นคงทางรายได และพ่ึงพาตนเอง ไดในบั้นปลายชีวิต ยกระดับ
สถานพยาบาลชุมชนในพ้ืนท่ีหางไกลใหไดมาตรฐาน และใชประโยชนจาก ระบบสื่อสารทางอินเตอรเน็ตเชื่อมโยง
โรงพยาบาลขนาดใหญใหสามารถดูแลผูปวยและผูสูงอายุ  
  3) พัฒนาความรู ทักษะอาชีพ และการเรียนรูตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการดาน การศึกษาท่ี
มีคุณภาพใหมีความเทาเทียมระหวางพื้นที่ เพื่อพัฒนาทักษะใหสามารถประกอบอาชีพและมีรายได ตามศักยภาพ
ของแตละบุคคล ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนและสงเสริมใหมีระบบการจัดการความรู ภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริม
ใหสถาบันทางสังคมบูรณาการรวมกันระหวาง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา สื่อ และภาคเอกชน” ในการ
หลอหลอม ปลูกฝงคานิยม วัฒนธรรมใหคนไทยดำเนินชีวิตที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ จิต
อาสา และมีความรับผิดชอบตอสวนรวม  
  4) พัฒนาระบบการปูองกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แกปญหาโรคพยาธิใบไมตับ ในพื้นที่เสี่ยง 
อาทิ จังหวัดขอนแกน สกลนคร รอยเอ็ด หนองบัวลำภู กาฬสินธุ อำนาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี นครพนม 
และยโสธร โดยสงเสริมการเรียนรูในการปูองกันโรคพยาธิใบไมตับใหแกประชาชน ท้ังในชุมชนและเยาวชนใน
สถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและคานิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก ปลาน้ำจืดมีเกล็ด กำจัดสิ่งปฏิกูลจาก
ชุมชนบริเวณรอบแหลงน้ำอยางถูกหลักสุขาภิบาล สรางเครือขาย ๑๖ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โรงพยาบาลในการคัดกรอง เฝาระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไมตับและผูปวยมะเร็งทอน้ำดี พรอมทั้ง พัฒนา
ระบบคัดกรองกลุมเสี่ยงและระบบฐานขอมูลเพ่ือติดตามการทำงาน  
  5) พัฒนาโภชนาการแมและเด็ก โดยสงเสริมการบริโภคไอโอดีนและใหความรูแก พอแมหรือผูดูแล
เด็กในดานโภชนาการที่เหมาะสม ตั้งแตเริ่มต้ังครรภ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กท่ีเหมาะสม เพื่อกระตุนการพัฒนาเด็ก
ในชวง ๐-๓ ปแรก และยกระดับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพื้นที่หางไกลใหได มาตรฐาน เพื่อเสริมสราง
ศักยภาพเด็กกอนวัยเรียน ใหมีพัฒนาการความพรอมทั้งทักษะสมอง รางกาย และสังคม  
  6) อำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ โดยยกระดับการใหความชวยเหลือ ผูมีรายไดนอย
และผูดอยโอกาสดานกฎหมายและคดีความ บูรณาการการท างานรวมกันระหวางหนวยงาน ภาครัฐและเครือขาย
ภาค 
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ประชาชนในการแกไขขอพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธีและสรางการรับรูกฎหมายเพ่ือ สรางภูมิคุมกันในการปกปอง
ตนเองไมใหตกเปนเหยื่อ  
  8.5.3 ยุทธศาสตรท่ี ๓ สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูกับ การแกปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ตัวชี้วัด คาฐาน ป ๒๕๕๙ คาเปาหมาย ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕  อัตราการขยายตัวการ ผลิตภาคเกษตร 145,538 ลานบาท ขยายตัวไมต่ำกวารอยละ 1.5 
ขยายตัว ไมต่ำกวารอยละ 1.5 ขยายตัวไมต่ำกวารอยละ 1.5 ขยายตัวไมต่ำกวารอยละ 1.5 ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 
1.5 ตอป สัดสวนพ้ืนที่ปาไมตอพื้นท่ีภาค 15.65 ลานไร สัดสวนรอยละ 14.5 ตอพื้นที่ภาคไมต่ำกวา รอยละ 
15.0 ตอพื้นท่ีภาคไมต่ำกวารอยละ 15.0 ตอพื้นที่ภาคไมต่ำกวารอยละ 15.0 ตอพื้นที่ภาคไมต่ำกวารอยละ 15.0 
ตอพื้นที่ภาค สัดสวนไมต่ำกวารอยละ 15.0 ตอพื้นที่ภาค  
แนวทางการพฒันา  
  1) พัฒนาอาชีพและรายไดของเกษตรกร โดยสรางความมั่นคงของเกษตรกรรายยอย โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรแปลง ใหญ เกษตรอัต
ลักษณพื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และระบบนิเวศ การพัฒนาการเกษตร 
สนับสนุนการรวมกลุมเกษตรกร พัฒนาความเขมแข็งขององคกรและสถาบันเกษตรกร พัฒนาเครือขายวิสาหกิจ
ชุมชนหรือสหกรณการเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปนมืออาชีพ สนบัสนุน การเขาถึงแหลงเงินทุนที่เปนธรรม  
  2) พัฒนาพ้ืนท่ีทุงกุลารองไหใหเปนแหลงผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพื้นที่จังหวัด ยโสธร 
สุรินทร รอยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพื้นท่ีที่มีศักยภาพอื่น ๆ โดยปรับกระบวนการผลิต ใหอยูภายใต
มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาหวงโซเกษตรอินทรียใหครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต พรอมท้ัง ขยายพ้ืนท่ีเกษตร
อินทรีย โดยสงเสริมการผลิตและแปรรูปโดยใชนวัตกรรม การยกระดับราคาสินคาเกษตร อินทรียใหแตกตางจาก
สินคาเกษตรที่ใชสารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย การสงเสริมกระบวนการตรวจ
รับรองแบบมีสวนรวมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุมผูผลิตและชุมชน รวมทั้งการจัดท าโซนนิ่งระบบเกษตร
อินทรียอยางเปนรูปธรรม โดยนำรองในพื้นที่ท่ีมีความพรอมและเหมาะสม ๑๗ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และเชื่อมโยงไปสูการทองเท่ียวเชิงเกษตรหรือการทองเท่ียววิถีไทยเพื่อขยายฐานรายได พรอมท้ังจัดทำ ฐานขอมูล
เกษตรอินทรีย เพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนการผลิตท่ีเหมาะสม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ให
ตอบสนองตลาดสินคาเพื่อสุขภาพและการสงออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย ตลอดจน มาตรการสงเสริมตลาดสี
เขียวในชุมชนและทองถิ่น สงเสริมเกษตรกรและกลุมเกษตรกรจำหนายสินคาผาน ชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
(E-Commerce) ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  
  3) สงเสริมการปรับเปลี่ยนไปสูสินคาเกษตรชนิดใหมตามศักยภาพของพ้ืนที่ (Zoning) และความ
ตองการตลาด โดยสงเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม และไมดอก ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ศรีสะ
เกษ และอุบลราชธานีโดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ การตรวจรับรองมาตรฐานสินคา เกษตร การ
ประชาสัมพันธและการจัดต้ังตลาดกลาง รวมทั้งสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรสำคัญที่เปนสารตั้งตน ในการแปรรูป
ผลิตสินคา ในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ใหมีปริมาณ มากพอและมี
คุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ และ จัดทำฐานขอมูล
พื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือการบริหารจัดการ และสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร 
มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร ชัยภูมิ บุรีรัมย และอุบลราชธานี และโคนม ใน พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 
ขอนแกน โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ สงเสริมการปลูกแปลงหญาและปรับปรุง คุณภาพอาหารสัตว พัฒนา
เทคโนโลยีการเลี้ยง 
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และทักษะเกษตรกร รวมท้ังการจัดระบบมาตรฐานโรงฆาสัตวใหได มาตรฐานอุตสาหกรรม (GMP) และเพ่ิมชอง
ทางการจำหนายและขยายตลาดไปสูอาเซียน  
  4) สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) ใหเปนฐานรายไดใหมที่ สำคัญของ
ภาค โดยมุงลงทุนสรางเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะ 
สหวิทยาการ ที่ใชทรัพยากรฐานชีวภาพ (พืช สัตว จุลินทรีย) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียและน้ำเสีย
จาก โรงงานอุตสาหกรรม ฟารมปศุสัตว และชุมชน พัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑชีวภาพที่มีมูลคาสูง กอใหเกิด 
ความกาวหนาและนวัตกรรมในมิติใหมๆ ที่สงผลตอการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย 
พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม โดยพัฒนาใหนครราชสีมา ขอนแกน อุบลราชธานี และสกลนคร เปน
ศูนยกลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร สงเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพ้ืนที่ จังหวัดสกลนคร 
มหาสารคาม สุรินทร อำนาจเจริญ และอุดรธานี โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหได มาตรฐาน GMP พัฒนาระบบ
รับรองผลิตภัณฑสมุนไพรและสรางแบรนดเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการ แขงขันและสงออก สงเสริมอุตสาหกรรม
ใหมและ ธุรกิจแนวใหม ในพื้ นที่ กลุ มจั งห วัดภ าคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ  ตอนกลาง กลุ มจั งห วัดภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 และตอนลาง 2 ดวยการพัฒนาตอยอดจาก วัตถุดิบและของเหลือทิ้งทาง
การเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความหลากหลายทางชีวภาพไปสูผลิตภัณฑ มูลคาสูง เชน ชีวเภสัชภัณฑอาหาร 
อาหารสัตวในอนาคต โปรตีนทางเลือก ผลิตภัณฑอินทรีย พลาสติก ชีวภาพ (bio-plastic) สารสกัดจากพืชมูลคาสูง 
เอนไซมหรืออาหารเสริมสุขภาพจากจุลินทรยี เปนตน รวมทั้ง สรางความมั่นคงทางพลังงานระดับชุมชน จากการน า
วัตถุดิบในชุมชน ของเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะครัวเรือน มาผลิตเปนพลังงานเพ่ือใชภายในครัวเรือนหรือชุมชน 
และสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน  
  5) สงเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินคา อุปโภค
บริโภค ในพ้ืนที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ไดแก จังหวัดชัยภูมิขอนแกน กาฬสินธุรอยเอ็ด 
มุกดาหาร เพื่อการสงออกสูประเทศเพ่ือนบาน โดยเนนอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช วัตถุดิบในพื้นที่ พัฒนา
ผูประกอบการ รวมท้ังสนับสนุนความรูดานกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ สงเสริมการเขาถึง ๑๘ แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แหลงเงินทุนที่เปนธรรม การพัฒนาชองทางการตลาดในตนทุนที่ต่ำโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เชน E-Commerce, E-Marketing เปนตน  
  6) ยกระดับมาตรฐานสินคากลุมผาไหม ผาฝาย ผายอมคราม และสงเสริมพ้ืนที่ท่ีมี ศักยภาพให
กาวไปสูการเปนศูนยกลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร และ
สกลนคร เปนตน โดยสงเสริมการพัฒนาคณุภาพสินคา การออกแบบ และตราสัญลักษณ พัฒนา เทคโนโลยีและงาน
ศึกษาวิจัยสรางนวัตกรรมเพ่ิมมูลคา พรอมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑชุมชนอื่นๆ ยกระดับผูประกอบการและ
นักออกแบบรุนใหม ใหมีทักษะ มีความรูความสามารถทั้งการออกแบบและ การจัดการ เพ่ือใหสินคามีความ
หลากหลายและทันสมัย สรางความเชื่อมโยงระหวางวิสาหกิจชุมชนและ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับ
ภาคอุตสาหกรรม และสงเสริมการจับคูธุรกิจเพ่ือสรางโอกาสทางธุรกิจ  
  7) พัฒนาเมืองศูนยกลางจังหวัดเปนเมืองนาอยู โดยจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มี
คุณภาพและใหเพียงพอตอความตองการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการสังคมที่ได
มาตรฐาน ที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอย ใหความสำคัญตอการผังเมือง การเพิ่มพ้ืนที่ สีเขียว ความสะอาด และดูแล
ความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ มุงเนน การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน 
และสนับสนุนพลังงานสะอาด  
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  8) อนุรักษและสงเสริมการฟนฟูทรัพยากรปาไมใหคงความอุดมสมบูรณและรักษา ความ
หลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่ตนน้ำและปาธรรมชาติท่ีสำคัญ ในพ้ืนที่จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ 
นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทรและศรีสะเกษ โดยกำหนดและทำเครื่องหมายแนวเขตพื้นท่ีปาอนุรักษ และพ้ืนท่ีปา
นอกเขตอนุรักษใหชัดเจน สงเสริมประชาชนมีสวนรวมในการฟนฟู ปลูกปา และปูองกันการบุกรุก เพ่ือรักษาพื้นที่ปา
ตนน้ำและปูองกันการชะลางพังทลายของดินรวมถึงการอนุรักษพ้ืนที่ชุมน้ำ  
  9) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและ ความคิด
สรางสรรค ในการพัฒนาภาค โดยใชประโยชนจากสถาบันการศึกษา หนวยงานดานการวิจัยพัฒนา ที่กระจายตัวอยู
ในพ้ืนที่ สรางความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาเครือขายของ อุตสาหกรรมในลักษณะคลัส
เตอร สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ใหมีความพรอมดานโครงสราง พ้ืนฐานและบุคลากรดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยในข้ันประยุกต และทดลองเพ่ิมข้ึน ทั้งการ
จัดทำผลิตภัณฑตนแบบ การท าวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ และโรงงานนำรอง เพ่ือใหสามารถแปลงงานวิจัย
ไปสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น  
  8.5.4 ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการทองเที่ยวเชิงบูรณาการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ตัวชี้วัด คา
ฐาน ป ๒๕๕๙ คาเปาหมาย ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 รายไดการทองเที่ยว 73,893 ลานบาท 
ขยายตัว ไมต่ำกวา รอยละ 10.0 ขยายตัว ไมต่ำกวา รอยละ 10.0 ขยายตัว ไมต่ำกวา รอยละ 10.0 ขยายตัว ไม
ต่ำกวา รอยละ 10.0 ขยายตัวเฉลี่ย รอยละ 10.0 ตอป แนวทางการพัฒนา  
  1) พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนท่ี โดยสงเสริม ชุมชนในการ
สรางสรรคกิจกรรมหรือเทศกาลประจำถิ่นในแตละเดือนในพื้นที่ตางๆ โฆษณาประชาสัมพันธแก ๑๙ แผนพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักทองเที่ยวท้ังชาวไทยและตางประเทศ เพ่ือสรางการรับรูสินคา บริการ แหลงทองเที่ยว
ที่สะทอนอัตลักษณของ ชุมชน และเมืองเกา ไดแก เมืองเกาบุรีรัมย เมืองเกาพิมาย เมืองเกาสุรินทร เมืองเกา
นครราชสีมา และเมืองเกา สกลนคร พัฒนาแบรนดและสื่อสารความแตกตางของชุมชนตาง ๆ ในรูปแบบการเลา
เรื่อง (Storytelling) สงเสรมิการขายแพ็กเกจการทองเที่ยวเพื่อกระตุนการทองเที่ยวนอกฤดูกาล สงเสริมการตลาด
แบบมีเปาหมาย เฉพาะกลุม เชน กลุมผูสูงอายุ กลุมนักเรียนนักศึกษา กลุมผูปฏิบัติธรรม กลุมสุภาพสตรี เปนตน  
  ๒) พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใตในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย 
สุรินทร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนทองเท่ียวในแตละจังหวัดที่ดึงจุดเดน หรืออัตลักษณ
ของแตละพ้ืนที่มาสรางเสนทางทองเที่ยวเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต และ เชื่อมโยงสูประเทศ
ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาพานักและคาใชจายเฉลี่ยตอหัวของกลุม นักทองเท่ียวคุณภาพทั้งชาว
ไทยและตางประเทศ พัฒนาสินคาและบริการที่มีจุดเดนหรืออัตลักษณที่สรางจาก ทุนทางวัฒนธรรม เพ่ือใหเกิด
ความจดจำและสรางความโดดเดน ลอกเลียนไดยาก พัฒนาบุคลากรและ ผูประกอบการการทองเที่ยวใหเปนมือ
อาชีพ รักษามาตรฐานการใหบริการ จัดทำแผนที่ทองเที่ยวใหทองเที่ยว ไดตลอดท้ังป พัฒนาระบบโลจิสติกสขนถาย
นักทองเท่ียวอยางเปนระบบไปสูแหลงทองเที่ยว ดูแลความปลอดภัยและสุขลักษณะใหนักทองเที่ยว  
  ๓) พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยววิถีชีวิตลุมน้ำโขง ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ 
นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเสนทางเชื่อมโยงแหลง ทองเที่ยวกับ
ประเทศเพื่อนบาน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมลานชาง เลย-อุดรธานี-หนองบัวลำภู-หนองคายสปป.ลาว โดยพัฒนา
แหลงทองเที่ยว สินคาและบริการ ใหสอดคลองกับกระแสความนิยมการทองเที่ยวเชิง วัฒนธรรมของสองฝงโขง 
พัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวใหมีความหลากหลาย อาทิ การทองเที่ยว/พักผอน ชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตลุมแมน้ำ
โขง (Leisure/Lifestyle) การทองเที่ยวดวยจักรยานและการเดินทางแบบ คาราวาน (Cycling/Caravan Tours)  
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การทองเที่ยวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เปนตน พัฒนาถนน เชื่อมโยงระหวางแหลงทองเที่ยวพัฒนาทาเรือ
และการทองเท่ียวทางน้ำใหไดมาตรฐานความปลอดภัย สงเสริมการบริหารจัดการที่เกิดจากชุมชนเพ่ือสรางงานและ
รายได เนนพัฒนาผูประกอบการดานการจัดการและทักษะทางภาษาเพ่ือรองรับนักทองเที่ยวตางชาติที่เพ่ิมขึ้น  
  ๔) พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวยุคกอนประวัติศาสตรในจังหวัดขอนแกน กาฬสินธุอุดรธานี
หนองบัวล าภูและชัยภูมิโดยพัฒนาแหลงทองเที่ยวและพิพิธภัณฑใหเปนแหลงเรียนรูเชิง สรางสรรคและมีชีวิต 
ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมตางๆ ใหผูชมมีสวนรวม มีความสนุกรื่นรมยเสมอ 
(play and learn) ท้ังภาษาไทยและตางประเทศเพ่ือขยายฐานนักทองเท่ียวที่สนใจ ศกึษาวิวัฒนาการของภาคตั้งแต
ยุคกอนประวัติศาสตรจนถึงปจจุบัน ปลูกฝงใหเด็กเขาพิพิธภัณฑผานกิจกรรม ทัศนศึกษาของโรงเรียนและ
นันทนาการของครอบครัว พัฒนาสินคา/บริการ/ของที่ระลึก ปรับปรุง สิ่งอำนวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยวให
ไดมาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง พัฒนาระบบ ขนสงสาธารณะเขาสูแหลงทองเท่ียวเพ่ือใหเขาถึงได
งายและกลับมาไดบอยครั้ง 
  ๕) พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย ศรีสะเกษ นครราชสีมา โดย
สงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาใหครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมทั้งจาก การกีฬาและธุรกิจที่เก่ียวของ 
อาทิ ธุรกิจการแขงขันตางๆ การผลิตอุปกรณ/ชุดกีฬา/ของที่ระลึก สนามแขงขัน อาหารเสริมและเครื่องดื่ม โรงแรม 
รานอาหาร การเดินทางและขนสง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพ ทุกระดบั เปนตน สงเสริมการศึกษาในดาน
เวชศาสตรการกีฬา วิทยาศาสตรการกีฬา และการบริหารจัดการ ๒๐ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธุรกิจ
กีฬา เพ่ือผลิตบุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ รวมทั้ง
สงเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธเพื่อสรางการรับรูใหกับนักทองเที่ยว  
  ๖) พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี โดย
สงเสริมการทองเที่ยวที่คำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพ่ือใหเกิด ความสมดุลและยั่งยืน 
มุงเนนนักทองเที่ยวคุณภาพเพ่ือใหสอดคลองกับกิจกรรมการทองเที่ยวท่ีมุงเนนใหเกิด ความคุมคาตอประสบการณ
มากกวาการทองเท่ียวที่คุมคาเงิน สนับสนุนใหคนไทยเดินทางมาทองเที่ยวในพื้นที่ มากขึ้น รวมทั้งใหความรู
นักทองเที่ยวในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
  ๗) พัฒนาแหลงทองเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกใหไดมาตรฐาน ดูแล ความปลอดภัยให
นักทองเท่ียว ประชาสัมพันธการทองเที่ยว และพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวที่เชื่อมโยง ในลักษณะเครือขายเพ่ือ
กระจายนักทองเท่ียวจากเมืองหลักไปสูชุมชนและทองถิ่น เชื่อมโยงกิจกรรม การทองเท่ียวระหวางภาคเอกชน กับ
ชุมชนและทองถิ่น ทั้งในประเทศและกับประเทศเพ่ือนบาน ที่สอดคลอง กับความตองการของนักทองเท่ียว รวมทั้ง
พัฒนาทักษะฝมือบุคลากรในภาคบริการและการทองเที่ยว จัดฝกอบรมมัคคุเทศกดานภาษาตางประเทศ 
นอกจากน้ันพัฒนาสินคา OTOP สินคาวิสาหกิจชุมชน ของที่ระลึก รานอาหาร ท่ีพักใหมีคุณภาพดี สงเสริมการ
ทองเที่ยวเฉพาะกลุมตามความสนใจของนักทองเที่ยว รวมถึงระบบ การจัดการสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยว  
  8.5.5 ยุทธศาสตรท่ี 5 ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงท่ีเชื่อมโยงพ้ืนที่ เศรษฐกิจ
หลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม ๆ ของภาค 
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ตัวชี้วัด คาฐาน ป ๒๕๕๙ คาเปาหมาย ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 
อัตราการเจริญเติบโต เศรษฐกิจของภาค 892,676 ลานบาท ขยายตัว ไมต่ำกวา รอยละ 3.5 ขยายตัว ไมต่ำกวา 
รอยละ 3.5 ขยายตัว ไมต่ำกวา รอยละ 3.5 ขยายตัว ไมต่ำกวา รอยละ 3.5 ขยายตัวเฉลี่ย รอยละ 3.5 ตอป แนว
ทางการพัฒนา 1) เรงพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญที่เชื่อมโยงภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก ภาคกลางและพ้ืนท่ี
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ใหแลวเสร็จตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ อาทิ แผนการพัฒนา
รถไฟความเร็วสูง  
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ชวงนครราชสีมา-หนองคาย การพัฒนาโครงขายรถไฟทางคู ชวงขอนแกน-หนองคาย ชวงจิระ-อุบลราชธานี และ
โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมืองและทางพิเศษ ชวงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ดานตะวันออก  
  2) เรงพัฒนาโครงขายระบบการคมนาคมขนสงภายในภาคใหเปนระบบที่สมบูรณ อาทิ การพัฒนา
รถไฟสายใหม (บานไผ-นครพนม) โครงการพัฒนาทาอากาศยาน ใหสามารถรองรับปริมาณ ความตองการเดินทาง
และขนสงสินคาทางอากาศที่เพ่ิมขึ้น (อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย รอยเอ็ด นครราชสีมา ขอนแกน เลย และ
สกลนคร) และขยายถนน ๔ ชองจราจรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง  
  3) พัฒนาเมืองขอนแกนใหเปนเมอืงศูนยกลางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การบริการสุขภาพและ
ศูนยกลางการศึกษา โดยจัดทำแผนแมบทพื้นที่ศูนยกลางความเจรญิ เชน แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เขตนวัตกรรม พื้นที่อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม และพ้ืนที่เปดโลง เปนตน พัฒนา และ
ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงกับระบบโครงสรางพ้ืนฐานหลักที่เชื่อมโยงระหวางภาค เรงรัดพัฒนา ระบบขนสง
รางเบาเมืองขอนแกน พรอมทั้งสงเสริมระบบขนสงสาธารณะในเมืองใหเช่ือมโยงระหวางเมืองและ ระบบขนสงอ่ืน  
  4) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนสงระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่สำคัญ อาทิเมือง ขอนแกน เมือง
นครราชสีมา และเมืองอุบลราชธานี โดยพัฒนาพ้ืนที่ในรูปแบบเมืองกระชับ ใหมีการใช ประโยชนที่ดินแบบ
ผสมผสานทั้งการทำงาน การอยูอาศัย และการนันทนาการลอมรอบสถานีขนสง และ พัฒนาพื้นที่บริเวณเมือง
ชายแดนที่มีศักยภาพ รวมท้ังบริเวณใกลพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ นครพนม หนองคาย มุกดาหาร ใหมี
ความพรอมสำหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับ ประเทศเพ่ือนบาน และเปนศูนยกลาง
ความเจริญในการกระจายความเจริญไปยังพ้ืนที่โดยรอบ 
  5) พัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม โดยพัฒนาและยกระดับ ความ
เชี่ยวชาญของผูประกอบการอุตสาหกรรมซอมบำรุงและผลิตชิ้นสวนอากาศยานและระบบราง ที่ไดมาตรฐานและ
เปนที่ยอมรับในระดับสากล พัฒนากำลังแรงงานและนวัตกรรมเพ่ือเตรียมพรอมรองรับ การพัฒนาอุตสาหกรรมการ
บินในจังหวัดนครพนม อุตสาหกรรมระบบรางในจังหวัดขอนแกน และพัฒนา สถานีขนสงสินคาในจังหวัดขอนแกน 
นครราชสีมา และอุดรธานี  
  8.5.6 ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากขอตกลงกับประเทศ เพ่ือนบานใน
การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ตัวชี้วัด 
คาฐาน ป ๒๕๕๙ คาเปาหมาย ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 มูลคาการคาชายแดน 273,510 
ลานบาท ขยายตัว ไมต่ำกวา รอยละ 20.0 ขยายตัว ไมต่ำกวา รอยละ 20.0 ขยายตัว ไมต่ำกวา รอยละ 20.0 
ขยายตัว ไมต่ำรอยละ 20.0 ขยายตัวเฉลี่ย รอยละ 20.0 ตอป  
แนวทางการพฒันา  
  1) พัฒนาดานชายแดน โดยพัฒนาคำสรางพ้ืนฐานบริเวณดานศุลกากรใหเพียงพอ สนับสนุนการ
จัดการดานพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ใหไดมาตรฐานสากล เรงเชื่อมตอ
ระบบสารสนเทศภายในและระหวางหนวยงานเพ่ือสามารถใหบริการ ณ จุดเดียว (National Single Window) เพ่ิม
อัตรากำลังเจาหนาที่ใหเพียงพอ พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณจุดผอนปรน การคาชายแดนที่มีศักยภาพ  
  2) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเรงกอสรางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ ๕ 
(บึงกาฬ-ปากซัน) พัฒนาเสนทางใหมเชื่อมโยงบึงกาฬ-อุดรธานี และรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยง โครงขาย
เสนทางคมนาคมระหวางไทย ลาว เวียดนาม และจีน ใหมีความสะดวก ประหยัดเวลาและคาใชจาย ในการเดินทาง 
3) พัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุกดาหาร นครพนม และ หนองคาย เพื่อเสริมสรางศักยภาพใน
การลงทุนและสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในการพัฒนาแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เศรษฐกิจ
ชายแดน  
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พรอมท้ังเรงรัดการดำเนินงานโครงการและมาตรการสำคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ใหมี ความพรอมดานโครงสราง
พื้นฐาน และบริการ CIQ ที่ไดมาตรฐานสากล 
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แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 256๑ – 256๕)  ของเทศบาลตำบลสามแวง 

3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทำยุทธศาสตรการพฒันาทองถิ่น 

 3.1.1 การพัฒนาตามยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ  (คสช.) และรัฐบาล  
        1. ยุทธศาสตรหลัก 
     1.1  ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม 
     1.2  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 
     1.3  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
     1.4  ยุทธศาสตรการพปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 
     1.5  ยุทศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม 
     1.6  ยุทธศาสตรการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
     1.7  ยุทธศาสตรในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจใหเกิด
ประโยชนกับประชาชนในการใชบริการอยางแทจริง 
     1.8  ยุทธศาสตรในเรื่องการปรับปรงุระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติใหเกิดความมั่นคง
และยั่งยืนในอนาคตใหทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
    1.9  ยุทธศาสตรในการปองกันและปราบปรามการทุจริต คอรรัปชั่นอยางยั่งยืน 
               2. การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรที่สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตร 
  การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.256๔ ได
กำหนดประเด็นที่เห็นควรดำเนินการ จำนวน 17 เรื่อง ประกอบดวย 
  2.1 การสรางความปรองดองและสมานฉันท 
  2.2 การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
  2.3 การจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย 
  2.4 การปองกัน ปราบปรามและบำบัดรกัษาผูติดยาเสพติด 

2.5 การจัดการปญหาที่ดินทำกิน 
  2.6 การสรางรายไดจาการทองเท่ียวและบริการ 
  2.7 การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
  2.8 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
  2.9 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
  2.10 การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ 
  2.11 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสตกิส 
  2.12 การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา 
  2.13 การพัฒนาศกัยภาพตามชวงวัย 
  2.14 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
  2.15 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  2.16 การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย 
  2.17 การปองกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
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       3. คานิยมหลักของคนไทย 
  3.1 มีความรกัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน 
  3.2 ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพ่ือสวนรวม 
  3.3 กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย 
  3.4 ใฝหาความรู หมั่นศึกษา เลาเรียน ทางตรงและทางออม 
  3.5 รักษาวัฒนาธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
  3.6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน 
  3.7 เขาใจ เรียนรู การเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง 
  3.8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 
  3.9 มีสต รูตวั รูคิด รูปฏิบัต ิตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
  3.10 รูจักดำรงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจำเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย จำหนาย และขยายกิจการเมื่อมี
ความพรอม โดยมีภูมิคุมกันที่ดี 
  3.11 มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออำนาจฝายต่ำหรอืกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวตอบาป ตามหลักของศาสนา 
  3.12 คำนึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และตอชาติ มากกวาผลประโยชนของตนเอง 

 
       3.1.2  ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 1๒ 
        การพัฒนาประเทศใหมั่นคง สังคมสงบสันติ  และประชาชนดำรงชีวิตอยางมีความสุข  ภายใตกระแส
การเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกที่คาดการณไดยากและมีแนวโนมรุนแรงท้ังการเมืองในประเทศ วิกฤต
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นบอยครั้งและสงผลกระทบวงกวาง ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี  11  
จึงตองเรงสรางภูมิคุมกันทั้งเพ่ือปองกันปจจัยเสี่ยงตางๆ  และเสริมรากฐานของประเทศดานตางๆ ใหเขมแข็ง  
รวมทั้งสรางโอกาสใหประเทศสามารถเจริญกาวหนาตอไป โดยใหความสำคัญกับยุทธศาสตรท่ีมีลำดับความสำคัญสูง  
ในมิติสังคมเนนการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  การลดความเลื่อมล้ำในสังคม  การพัฒนาการศึกษาที่เชื่อมโยง
ไปสูการเปนเศรษฐกิจสรางสรรค  สวนมิติเศรษฐกิจมุงปรับโครงสรางการผลิตใหมีคุณภาพ  การลงทุนที่มี
ประสิทธิภาพและการพัฒนาศักยภาพแรงงานใหสามารถเพิ่มรายไดสูงขึ้น  และยกระดับเปนชนชั้นกลาง  ขณะที่มิติ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เนนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  ภายใต
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่สำคัญ  6 ยุทธศาสตร  ดังนี้ 
   (1) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม 

     1. การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยสามารถจัดการ 
ความเสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง 

         2. สรางโอกาสใหทุกคนเขาถึงบริการทางสังคมตามสิทธิพึงมีพึงได  เนนการสรางภูมิคุมกัน
ระดับปจเจกและสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 

     3. การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใชชีวิตในสังคมและสราง 
การมีสวนรวมในเชิงเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองไดอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรี 

         4. เสริมสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหแนนแฟนเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 
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    (2) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 

     1. การสงเสริมคนไทยใหมีการเกิดที่มีคุณภาพ มีการกระจายที่สอดคลองกับศักยภาพและ
โอกาสของพ้ืนที่ 

     2. พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 
         3. สงเสริมการเรยีนรูตลอดชีวิต 
          4. เสริมสรางคานิยมที่ดีและวัฒนธรรมไทยที่ดีมาขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 
  (3) ยุทธศาสตรการสรางความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน 

     1. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน 
     2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและสรางมูลคา 
     3. สรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร 
     4. สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงานในระดับครัวเรือนและชุมชน 
     5. สรางความมั่นคงดานพลังงานเพื่อสนบัสนุนการพัฒนาประเทศและความเขมแข็งภาค

เกษตร 
     6. ปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสรางความสมดุลดานอาหารและพลังงาน 

 (4) ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 
       1. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่มีคุณภาพและย่ังยืน 
       2. การพัฒนาวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม 
       3. การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันที่มีประสิทธิภาพ  เทาเทียมและเปนธรรม 
       4. บริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีเสถียรภาพ 
   (5) ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกจิ
ทางเศรษฐกิจ 
       1. พัฒนาความเชื่อมโยงดานขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบความรวมมือในอนุภูมิภาค
ตางๆ 
       2. พัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุภูมิภาค 
       3. สรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
       4. เขารวมภาคีความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาคภายใตบทบาทที่สรางสรรค 
       5. บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการรักษา
ผลประโยชนของชาติทั้งทางบกและทางทะเล  รวมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรอยางตอเนื่อง 
   (6) ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
        1. การอนุรักษ  ฟนฟู  และสรางความมั่นคงของฐานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
        2. การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและพฤติกรรมการบริโภคสูสังคมท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
        3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรของภาคการผลิต  และบริการเพื่อนำไปสูสังคมท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
           4. การจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและโครงสรางพ้ืนฐาน 
        5. การยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  เพ่ือให
สังคมมีความยืดหยุนและมีภูมิคุมกัน 
        6. การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ  โปรงใสและเปนธรรม 
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  3.1.3 ยุทธศาสตรท่ีสำคัญของชาติ 
     ยุทธศาสตรประเทศ(Country  Strategy)  จัดทำขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหนาสวนราชการ 
ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเทา วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดชลบุรี 
เพื่อรวมกันวางยุทธศาสตร วิสัยทัศน เปาหมายและแนวทางในการทำงานรวมกันในปงบประมาณ 2556 และเปนกรอบ 
ในการจัดทำงบประมาณป 2557 ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเก่ียวกับภาพรวมของการทำงานรวมกันในรอบป
ที่ผานมา ซึ่งเดิมประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร 28 ประเด็นหลัก 56 แนวทางการดำเนินการ รวมทั้งไดมีการบูรณาการ 
รวมกับยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขาสูประชาคม 
อาเซียน ป 2558 ครั ้งที ่ 2 เมื ่อวันที ่ 24 ตุลาคม 2555 ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ ทำเนียบ
รัฐบาล เพ่ือเตรียมความพรอมของหนวยงานที่เกี่ยวของในการเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบดวย 8 
ยุทธศาสตร โดยหลังจากการบูรณาการเปนยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร 30 
ประเด็นหลัก 79 แนวทางการดำเนินการ เพื่อเปนกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  วิสัยทัศน  :  “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน คนไทยอยูดีกินดี มีความเสมอภาคและ เปน
ธรรม” 
  หลักการของยุทธศาสตร  :  “ตอยอดรายไดจากฐานเดิม สรางรายไดจากโอกาสใหม เพื่อความ สมดุล และ
การพัฒนาอยางย่ังยืน” 
  วัตถุประสงค  : 1. รักษาฐานรายไดเดิม และสรางรายไดใหม 
    2. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ตองผลิตสินคาไดเร็วกวาปจจุบัน) 
    3. ลดตนทุนใหกับธุรกิจ (ดวยการลดตนทุนคาขนสงและโลจิสติกส) 
   เปาหมายเชิงยุทธศาสตร  : 1. การเพ่ิมรายไดจากฐานเดิม 
    2. การสรางรายไดจากโอกาสใหม 
    3. การลดรายจาย 
    4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขัน 
          ยุทธศาสตร  :  ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการดำเนินการ คือ 

  ยุทธศาสตรท่ี 1  : การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพื่อหลุดพนจากประเทศรายไดปาน
กลาง   (Growth & Competitiveness) ประกอบดวย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการดำเนินการ 
 เปาหมาย  : เศรษฐกิจขยายตัว  รายไดตอหัวเพ่ิมขึ้น 
 
ประเด็นหลัก      แนวทางดำเนินการ 

1. ดานเกษตร        1.1 แผนที่การใชท่ีดิน (Zoning) เพื่อผลิตสินคาเกษตร 
     1.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแตตนน้ำถึงปลายน้ำ 
2. ดานอุตสาหกรรม     2.1 แผนที่การใชที่ดิน (Zoning) เพื่ออุตสาหกรรม 
     2.2 กำหนดและสงเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic, etc.) 
     2.3 การเพ่ิมขีดความสามารถให SME และ OTOP สูสากล 
     2.4 การนำทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยมาเพ่ิมมูลคา 
3. การทองเที่ยวและบริการ      3.1 แผนที่การจัดกลุมเมืองทองเท่ียว 
     3.2 เพ่ิมขีดความสามารถทางการทองเที่ยวเขาสูรายได 2 ลานลานบาทตอ
ป     3.3 ไทยเปนศูนยกลาง Medical Tourism ของภูมิภาค 
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4. โครงสรางพ้ืนฐาน     4.1 การพัฒนาระบบโลจิสติกสและโครงสรางพ้ืนฐาน 
     4.2 การลงทุนการใหบริการและใชประโยชน ICT 
     4.3 การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาค 
     อาเซยีน 
5. พลงังาน                                          5.1 นโยบายการปรับโครงสรางการใชและราคาพลังงานท่ีเหมาะสม 
                                                         5.2 การลงทุนเพ่ือความม่ันคงของพลังงานและพลังงานทดแทน 

 5.3 การเช่ือมโยงแหลงพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน 
6. การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค     6.1 การเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของสินคา บริการ และการ

ลงทุนเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 
 6.2 แกไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน 

6.3 ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern 
seaboard 
6.4 เสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบาน 

7. การพัฒนาขีดความ สามารถในการแขงขัน       7.1 การปรับปรุงขีดความสามารถในการแขงขัน (100 ดัชนีชี้วัด)   
7.2 การพัฒนาการสราง Brand ประเทศไทย เปน Modern 
Thailand 

8. การวิจัยและพัฒนา   8.1 ขับเคลื่อนคาใชจายดาน R & D เปนรอยละ 1 ของ GDP 
8.2 Talent Mobilityการใชประโยชนจากกำลังคนดาน S&T 
8.3 การใชประโยชน Regional Science Parks 
8.4 การขับเคลื่อนขอริเริ่มกระบี่ตามกรอบความรวมมืออาเซียน 

9. การพัฒนาพื้นท่ีและเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาส 9.1 การพัฒนาเมืองหลวง 
จากอาเซยีน     9.2 การพัฒนาเมืองเกษตร 

9.3 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
9.4 การพัฒนาเมืองทองเที่ยว 
9.5 การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ 
9.6 การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ 
9.7 การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อการคาการลงทุน 
9.8 ปจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่มีศักยภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 2  :  การลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Growth) ประกอบดวย 8 ประเด็นหลัก 20 แนวทางการ
ดำเนินการ 
เปาหมาย  : ความยากจนลดลง มีการกระจายรายไดมากขึ้น  เพ่ือลดชองวางระหวางคนรวยและคนจน 
10. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา    10.1 ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตร เทคโนโลยีการดูแลเด็กกอน

วัย เรียน และการใช ICT ในระบบการศึกษา เชน แท็บเล็ตและ
อินเตอรเน็ตไรสาย เปนตน) 
10.2 พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน   

11. การยกระดับคุณภาพชีวิตและมาตรฐาน  11.1 การจัดระบบบริการ กำลังพล และงบประมาณ 
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บริการสาธารณสุข    11.2 การพัฒนาระบบคุมครองผูบริโภคพรอมเขาสูประชาคม 
                           อาเซียน  

11.3 สรางและพัฒนาความรวมมือระหวางไทยกับประเทศ
สมาชิกอาเซียนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

12. การจัดสวัสดิการสังคม และการดูแลผูสูงอายุ เด็ก  12.1 การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพิ่มศักยภาพและสตรี และ
ผูดอยโอกาส     โอกาส ความเทาเทียม คุณภาพชีวิต 
      12.2 กองทุนสตรี 
13. การสรางโอกาสและรายไดแกวิสาหกิจขนาดกลาง 13.1 กองทุนตั้งตัวได 
และขนาดยอม (SMEs) และเศรษฐกิจชุมชน    13.2 กองทุนหมูบาน 

13.3 โครงการ SML 
13.4 โครงการรับจำนำสินคาเกษตร 

14. แรงงาน 14.1 การพัฒนาทักษะเพ่ือเพิ่มคุณภาพแรงงาน ใหสอดคลองกับ
ความตองการ และพฒันาทักษะผูประกอบการ 
14.2 การจัดการแรงงานตางดาว 
14.3 การพัฒนาระบบการคุมครองแรงงานในระบบและนอก
ระบบตามกฎหมาย อยางทั่วถึงพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

15. ระบบยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ  15.1 การเขาถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 
16. การตอตานการคอรรัปชั่น สรางธรรมาภิบาล 16.1 การรณรงคและสรางแนวรวมในสังคม 
และความโปรงใส     16.2 การเสริมสรางธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน   
17. การสรางองคความรูเรื่องอาเซียน  17.1 ภาคประชาชน 

17.2 ภาคแรงงานและผูประกอบการ 
17.3 บุคลากรภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตรที่ 3  :  การเติบโตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth) ประกอบดวย 5 ประเด็นหลัก       
     11 แนวทางการดำเนินการ 
เปาหมาย  : ลดการปลอยกาซเรือนกระจกลง 

18. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 18.1 พัฒนาตัวอยางเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 10 แหง เพื่อ
ความยั่งยืน 

19. การลดการปลอยกาซเรือนกระจก (GHG)       19.1 การประหยัดพลังงาน 
19.2 การปรับกฎระเบียบ (เชน green building code) 
19.3 สงเสริมการดำเนินงาน CSR เพ่ือลดการปลอยกาซเรือน
กระจก 

20. นโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม     20.1 ระบบภาษีสิ่งแวดลอม 
20.2 การจัดซื้อจัดจางสีเขียวในภาครัฐ 

21. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการ  21.1 การปลูกปา 
บริหารจัดการน้ำ                                              21.3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
                                                                   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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22. การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ                   22.1 การปองกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and  
                                                                   adaptation) 
                                                                    22.2 การปองกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ 
 
ยุทธศาสตรที่ 4  :  การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)  
 ประกอบดวย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการดำเนินการ 
เปาหมาย  : กลไกภาครัฐมีประสิทธิภาพ  โปรงใส 
23. กรอบแนวทางและการปฏิรปูกฎหมาย  23.1 ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ 

23.2 เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรและองคกรดานยุติธรรม 
23.3 ปรับปรุงระเบียบ ขอกฎหมายที่เปนขอจำกัดตอการพัฒนา
ประเทศ 

24. การปรับโครงสรางระบบราชการ   24.1 เพ่ิมประสิทธิภาพองคกรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการ
ทำงานของภาครัฐดวยการสรางความพรอมในการบริหารการ
จัดการแบบบูรณาการโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง 
24.2 ปองกันและปราบปรามทุจริตคอรรัปช่ัน 
24.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนดวยระบบ E – 
Service 
 

25. การพัฒนากำลังคนภาครัฐ      25.1 บริหารกำลังคนใหสอดคลองกับบทบาทภารกิจท่ีมีใน
ปจจุบัน และเตรียมพรอมสำหรับอนาคต 
25.2 พัฒนาทักษะและศักยภาพของกำลังคนภาครัฐ และเตรียม
ความพรอมบุคลากรภาครฐัสูประชาคมอาเซียน 

26. การปรับโครงสรางภาษี 26.1 ปรับโครงสรางภาษีทั้งระบบใหสนับสนุนการกระจายรายได 
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

27. การจัดสรรงบประมาณ 27.1 พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณใหสามารถสนับสนุน
การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล 

28. การพัฒนาสินทรัพยราชการท่ีไมไดใชงาน 28.1 สำรวจสินทรัพยราชการที่ไมไดใชงาน 
ใหเกิดประโยชนสูงสุด   28.2 บริหารจัดการสินทรัพยราชการท่ีไมไดใชงานใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 
29. การแกไขปญหาความม่ันคงจังหวัดชายแดนภาคใต  29.1 ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบ 
และเสริมสรางความมั่นคงในอาเซียน  และสงเสริมการพัฒนาในพื้นที่ 3 จังหวัด     

ชายแดนภาคใตภายใตกรอบนโยบายความมั่นคงแหงชาติ 2555 
- 2559 
29.2 การเสริมสรางความมั่นคงของประชาคมอาเซียน 

30. การปฏิรูปการเมือง     30.1 กระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 
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3.1.4  วิสัยทัศน เปาประสงคและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย 
แผนพัฒนาของจังหวัดบุรีรัมย (พ.ศ. 25๖๑ –256๕) ฉบับทบทวน ป 256๓ 
1.วิสัยทัศนจังหวัดบุรีรัมย ( Vision ) 
   “ศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเขมแข็ง”  

2.2 เปาหมายการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย                                                                                                                                                                                                         
“ศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเขมแข็ง”  

 2.2.1  วัตถุประสงครวม  
 1. เพื่อเปนศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก 
 2. เพ่ือเปนศูนยกลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใตพื้นฐานของการผลิตสินคาดานการเกษตรและ

อาหารปลอดภัยมาตรฐานสากล 
 3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกชวงวัย 
 4. หมูบาน/ชุมชนเขมแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. เพื่อพัฒนาแหลงน้ำและคุณภาพของนำ้ควบคูการเสริมสรางความรูในเรื่องน้ำและการบริหาร

จัดการน้ำ 
 6. เพ่ือฟนฟู อนุรักษและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทาง

ชีวภาพแบบมีสวนรวมของประชาชนอยางย่ังยืน 
 7. เพื่อจัดการขยะ/สิ่งปฏิกูล และลดมลพิษอยางเปนระบบโดยการมีสวนรวมของประชาชน 
 8. สังคมสงบสุขและอบอุน 
 9. เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 10. เพ่ือสงเสรมิปองกันแกไขปญหายาเสพติด 

 2.2.2 ตัวช้ีวัดเปาหมายการพัฒนา    
  1. รายไดจากการทองเที่ยวเพ่ิมขึ้นไมนอยกวารอยละ 10 

 2. อัตราการขยายตัวของ GPP จังหวัดเพ่ิมขึ้น รอยละ 5 
 3. ครัวเรือนที่อยูใตเกณฑความยากจนไดรับการแกไขปญหาใหผานเกณฑ รอยละ 50 
 4. รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไดรบัการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
 5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

 2.2.3  ประเด็นการพัฒนา 
 2.2.3.1 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ดานเศรษฐกิจ "เปนศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอม

กีฬามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใตพื้นฐานของการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย”  
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อเปนศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก 
 2. เพ่ือเปนศูนยกลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใตพื้นฐานของการผลิตสินคาดานการเกษตรและ

อาหารปลอดภัยมาตรฐานสากล  
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 ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 
1. รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน (รอยละ 10 ) 
2. จำนวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น (รอยละ 10 ) 
3. รอยละของมูลคาการจำหนายสินคา OTOP เพิ่มขึ้น (รอยละ 10) 
4. รอยละของผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ินไดรบัการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) (รอยละ 80) 

 5. มูลคาการคาชายแดนเพ่ิมขึ้น  (รอยละ 10 ) 
 6. อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้น (รอยละ 5) 
 7. จำนวนพ้ืนที่การเกษตรไดรับการรับรองมาตรฐาน อินทรีย/GAP (ไร) 

 
แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวและสิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืน 
  2. พัฒนาและปรบัปรุงโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการทองเที่ยว 
  3. พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียวเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมทองเท่ียวของจังหวัด 
  4. สงเสริมและพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยดานการทองเที่ยว  
  5. พัฒนาสินคาและบรกิารดานการทองเที่ยว 
  6. สงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธการทองเที่ยว 
  7. สงเสริมการมีสวนรวม และการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวแบบประชารัฐ 
  8. พัฒนากีฬาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงกีฬาในทุกรูปแบบ 
  9. สรางอัตลักษณเมืองบุรีรัมยใหเปน “เมืองแหงความจงรักภักดี” Buriram Blue City) เพื่อ

สงเสริมการทองเที่ยว 
10. สงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชน เพื่อกระจายรายไดสูชุมชน 
11. เรงรัดการจัดหาน้ำและการเตรียมความพรอมในการใหบริการน้ำเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ของเมืองบุรีรัมย 
12.  สงเสริมการพัฒนาศูนยกีฬา และสนามกีฬามาตรฐานโลก 
13. สงเสริมการเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวแบบครบวงจร 
14. สงเสริมการทองเที่ยวเชิงศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เปนเอกลักษณของจังหวัดบุรีรัมยและกลุมจังหวัด

อีสานใต 
15.สงเสริมการคาชายแดนเพ่ือการคาและการลงทุน 
 16. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตร 
17. สงเสริมและพัฒนาศกัยภาพการผลิตและการแปรรปูสินคาเกษตรอินทรยีและเกษตรปลอดภัย 
18. สงเสริมและพัฒนาความเขมแข็งของกลุม/เครือขายเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย 
19. สงเสริมการนอมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกับแผนชีวิตหมูบาน 
20. สงเสริมการลงทุนและปจจัยเอ้ือให เกิดการลงทุน เพ่ือพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการเกษตร

อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมกลุมวิสาหกิจ 
21. สงเสริมและพัฒนาคณุภาพผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ินเพ่ือใหไดการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน 
22. สงเสริมและพัฒนาตลาดสินคาเกษตรแปรรปูและเกษตรปลอดภัย 
23. สงเสริมการพัฒนามาตรฐานและคณุภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑจากไหมแบบครบวงจร 
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24. การบริหารจัดการทางการเกษตร (Zoning) 
25. พัฒนาสถานประกอบการดานอาหารใหไดรับการรบัรองมาตรฐานและคุณภาพ 
26. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายในการเฝาระวังความปลอดภัยดานอาหาร 

        2.2.3.2  ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 : ดานสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมยมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง" 

วัตถุประสงค  
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกชวงวัย 
2. เพ่ือใหหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 
1. รอยละของครัวเรือนยากจนที่มีรายไดต่ำกวาเกณฑ จปฐ. ไดรับการสงเสริมและพัฒนา ใหมีรายไดผาน

เกณฑ จปฐ. (รอยละ 50) 
2. รอยละของประชากรไดรับการพัฒนาและสริมสรางศักยภาพตามชวงวัย 
3. คนอายุ 60 ปข้ึนไป มีอาชีพและรายได สามารถพึ่งพาตนเองได (รอยละ 90) 
4. เด็กอายุ 6-14 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป (รอยละ 90) 
5. รอยละของหมูบาน/ชุมชนเขมแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (รอยละ 50) 
แนวทางการพฒันา 
1. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนทุกชวงวัย 
2. สงเสริมและพัฒนาครอบครัวใหมีความอบอุน 
3. สงเสริมการแกปญหาครัวเรือนยากจน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เสริมสรางการเรียนรูและพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนทุกระดับ ตามเกณฑคุณภาพทาง

การศกึษาของทองถ่ินและระดับชาติ 
5. เสริมสรางความมีศีลธรรมและการใชศีลธรรมเปนพ้ืนฐานในการดำรงอยูในชุมชนและสังคมของเด็กและ

เยาวชนในทุกระดับ  
6. สงเสริมและพัฒนาทักษะดานแรงงานและการเขาถึงสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน 
7. สงเสริมการสรางอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนเอกลักษณและการจัดการแบบครบวงจรของกลุม

อาชีพและกลุมวิสาหกิจชุมชนโดยกลไกประชารัฐ 
8. ยกระดับการบริการสาธารณสุข การเรียน การสอน และการวิจัยดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี

ทางการแพทย 
9. สงเสริมและพัฒนามาตรการปองกันและแกไขปญหาคุณภาพชีวิต 
10. สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนชีวิตหมูบานสันติสุข 9 ดี (เปนคนดี มีปญญา รายไดสมดุล 

สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดลอมสมบูรณ สังคมอบอุน หลุดพนอาชญากรรม กองทุนพ่ึงพาตนเอง และคณะกรรมการ
หมูบาน/ชุมชนเขมแข็ง) 

11. สรางและเสริมสรางความเขมแข็งของกลไกลในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐ สูการปฏิบัติในระดับ
หมูบาน/ชุมชน 
           2.2.3.3 ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม “ทรัพยากร 
ธรรมชาติสรางสรรคชีวิตและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม"  
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วัถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนาแหลงน้ำและคุณภาพของน้ำ ควบคูการเสริมสรางความรูในเรื่องน้ำและการบริหารจัดการน้ำ 

    2. เพื่อฟนฟู อนุรักษและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพแบบมี
สวนรวมของประชาชนอยางยั่งยืน 
    3. เพื่อจัดการขยะ/สิ่งปฏิกูล และลดมลพิษอยางเปนระบบโดยการมีสวนรวมของประชาชน  

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 
๑. จำนวนแหลงน้ำของจังหวัดมีปริมาณและคุณภาพเพียงพอสำหรับการใชประโยชน  (แหง) 
2. จำนวนพ้ืนท่ีประสบปญหาภยัแลง น้ำทวม และภัยธรรมชาติตางๆ ไดรับการแกไขปญหา (แหง) 
3. รอยละของพ้ืนที่ปาไมเพ่ิมข้ึน 
4. รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไดรบัการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
แนวทางการพฒันา 
1.  สงเสริมการจัดหาและพัฒนาแหลงน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคใหเพียงพอ ควบคูกับการเสริมสรางความรู

ในเรื่องนำ้และการบริหารจัดการน้ำ 
2. สงเสริม อนุรักษ และฟนฟูสภาพทรัพยากรปาไม และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ โดยเนนการใชประโยชน

อยางย่ังยืนและชาญฉลาด 
3. สงเสริมใหเกิดชุมชนตนแบบในการบริหารจัดการและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
4. สงเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนหนาท่ีของ

พลเมืองคนบุรรีัมย 
5. สงเสริมให เกิดกระบวนการควบคุมและลดมลพิษโดยเนนการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ 
6. สงเสริมใหเกิดกระบวนการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลในระดับพื้นที่ตั้งแตตนทางถึงปลายทาง โดย

เนนกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
7. สงเสริมใหเกิดชุมชนหรือองคกรตนแบบในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร 

      2.2.3.4 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : ดานรักษาความม่ันคงและความสงบ  “บุรีรัมยสงบสุข”  
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหสังคมสงบสุขและอบอุน 

       2. เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 ๓. เพื่อสงเสริมปองกันแกไขปญหายาเสพติด 
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 
 1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
 2. รอยละที่เพ่ิมขึ้นของผูเสพ/ผูติดยาเสพติดไดรับการบำบัดฟนฟูและไดรับการติดตามดูแลอยาง

ตอเน่ือง 
แนวทางการพฒันา 
  1. พัฒนาศักยภาพใหกับบุคลากรดานการรักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน/ชุมชน และการ

เพ่ิมจำนวนบุคลากรดานการรักษาความสงบเรียบรอยใหเพียงพอตอการรักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน 
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  2.  สงเสริมและพัฒนาระบบการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน 
อยางย่ังยืน 

  3. ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด ไดรับการบำบัดรักษาฟนฟูสมรรถภาพ และไดรับการติดตามดูแล
ชวยเหลือภายหลังจาการบำบัดฟนฟู 

  4. เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยการสรางความเปนธรรมและความสมานฉันทของประชาชนภายในจังหวัด 

  5. ปองกันและแกไขปญหาเยาวชนทั้งในสถานศึกษาและเยาวชนนอกสถานศึกษาที่อาจเขาไป
เก่ียวของกับปญหาภัยทางสังคม และภัยยาเสพติด 

  6. เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนและทองถิ่นในการบริหารจัดการ การ
ตรวจสอบ และการเฝาระวังการทุจริตคอรรัปชั่นและการแสวงหาผลประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ 

  7. เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันดานความมั่นคงภายในจังหวัด 
  8.  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ ของหมูบานตามแนวชายแดนใหเปนหมูบาน

มั่นคงและสงบสุข 
  9.  พัฒนาความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน 
  10. พัฒนาระบบเครือขายขาวภาคประชาชน 
  11. สรางจิตสำนึกใหกับผูประกอบการที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรมปฏิบัติตามกฎหมาย

และขอบังคับอยางเครงครดั 
  12. รณรงคและสงเสริมการขึ้นทะเบียน การควบคุมดูแลแรงงานตางดาวในสถานประกอบการ

และในชุมชน เพื่อจัดระบบปองกันและแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง   
  13. รณรงคการเฝาระวังและปองกันอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัยโดยการมีสวนรวมของ

ประชาชนและเครือขายของประชาสังคม 
จังหวัดบุรีรัมยกำหนดตำแหนงทางการพัฒนา 4 ดาน  ดังนี้ 
         1. พัฒนาศักยภาพเปน “ศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก”  
 2. สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัยไดมาตรฐานสากล   
 3. สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑไหม  

4. สงเสริมการคาชายแดนเพ่ือการคาและการลงทุน 
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ความสอดคลองและตอบสนองตอแนวทางการพัฒนาประเทศของ 

แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย พ.ศ. 2561 - 2565  
 

 
 
 
  
 

 
 

 

  
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
 ๑. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
 ๒. การสรางความเปนธรรมลดและความเหลื่อมล้ำในสังคม  
 ๓. การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขนัไดอยางยั่งยนื  
 ๔. การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพือ่การพัฒนาอยางยั่งยนื  
 ๕. การเสริมสรางความมัน่คงแหงชาตเิพ่ือการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและย่ังยืน  
 ๖. การบริหารจัดการในภาครฐั การปองกนัการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
          ในสังคมไทย   
 ๗. การพฒันาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส  
 ๘. การพฒันาวทิยาศาสตร เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม 
 ๙.  การพัฒนาภาค เมอืง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
 ๑๐. ความรวมมอืระหวางประเทศเพือ่การพัฒนา  

แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 1. บริหารจัดการน้ำใหเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกจิและคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน 
 2. แกปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชวิีตผูมรีายไดนอย เพ่ือลดความเลื่อมล้ำทางสังคม 
 3. สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกจิภายใน ควบคูกับการแกไขปญหาดานทรัพยากร  
          ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 4. พัฒนาการทองเทีย่วเชิงบูรณาการ 
 5. ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงท่ีเชือ่มโยงพ้ืนทีเ่ศรษฐกจิหลักภาค 
          กลาง และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพือ่พัฒนาเมอืง และพ้ืนที ่
          เศรษฐกิจใหมๆ ของเมอืง 
 6. พัฒนาความรวมมอืและใชประโยชนจากขอตกลงกับประเทศเพ่ือนบานในการสราง 
          ความเขมแขง็ทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียบเศรษฐกจิ 

ยุทธศาสตรหลัก  
 1. ดานความมั่นคง 

2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขนั 
3. การพฒันาและเสริมสรางศกัยภาพคน 
4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทยีมกันทางสังคม 
5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
6 .ดานการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

  

เปาหมายการพัฒนา : ศูนยกลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑไหม ทองเที่ยวอารยธรรม

ขอม และการคาชายแดน 
 1. การพฒันาขดีความสามารถในการแขงขนัเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
 2. การพฒันาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเพ่ือสนับสนนุการทองเท่ียวอารยธรรมขอมและ 
          ผลิตภณัฑไหม 
 3. การสงเสรมิและพัฒนาการคาการลงทนุ และการคาชายแดน  

เปาหมายการพัฒนา : ศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอมและกฬีามาตรฐานโลก 

เศรษฐกิจม่ันคง สังคมเขมแข็ง  
 1. ดานเศรษฐกิจ “เปนศนูยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอม กีฬามาตรฐานโลก  
          และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใตพื้นฐานของการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย”   
 2. ดานสังคมและคุณภาพชีวิต “คนบุรีรมัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพืน้ฐาน 
          ความพอเพียง”  
 3. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม “ทรัพยากรธรรมชาติสรางสรรคชีวิตและ 

    เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม”  
 4. ดานรกัษาความมั่นคงและความสงบ “บุรีรัมยสงบสุข”  

ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป  
(พ.ศ.2560 – 2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  

แผนพัฒนากลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

1  

แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย  
(พ.ศ.2561 – 2565) 

แนวทางการพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  
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ตําแหนง่การพฒันา 
จงัหวดับรุรีมัย ์ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

“ศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอม
และกีฬามาตรฐานโลก  เศรษฐกิจมั่นคง 

สังคมเขมแข็ง” 

สงเสริมการคาชายแดน  
เพ่ือการคาและการลงทุน  

(ชองสายตะกู) 

พัฒนาศักยภาพเปน “ศูนยกลาง 
การทองเที่ยวอารยธรรมขอม 
และกีฬามาตรฐานโลก”  

สงัคมและคุณภาพชีวิต 

  เศรษฐกิจ 

สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑไหม  
 

จงัหวดับรุรีมัย ์

 

           
 
สงเสริมการผลิตสินคาเกษตร 
และอาหารปลอดภัยได

มาตรฐานสากล   
  

ความมนัคงและความสงบ 

ทรพัยากรธรรมชาติและ

สงิแวดลอ้ม 
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2.1 แบบสรุปบัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 
(แบบ จ. 1) 
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ภาคผนวก ข 
สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) (ฉบับทบทวน) 
 

 
         หัวขอ  

แผนพัฒนาจังหวัด 
 (พ.ศ. 2561-2564) 
(เสนอในปงบประมาณ  

พ.ศ. 2562) 

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด 
(พ.ศ. 2561-2565) 

(ฉบับทบทวน) 

เหตุผลการปรับเปลี่ยน 

เปาหมายการพัฒนา ศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรม
ขอมและกีฬามาตรฐานโลก 
เศรษฐกิจม่ันคง สังคมสันติสุข 9 ดี 
 

ศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรม
ขอมและกีฬามาตรฐานโลก 
เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเขมแข็ง 
 

เปลี่ยนแปลงคำเพ่ือใหมี
ความหมายที่ครอบคลุม
การพัฒนาและเปนสากล   

ตัวชี้วัดความสำเร็จตาม
เปาหมายการพัฒนา 

1. รายไดจากการทองเที่ยว
เพ่ิมขึ้นไมนอยกวารอยละ 10 
2. จำนวนท่ีเพ่ิมขึ้นของเกษตรกร 
รุนใหมและเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) ที่เนนการทำ
การเกษตรอินทรียและเกษตร
ปลอดภัย จำนวน 1,000 ราย 
3. จำนวนแปลงที่ไดรับการตรวจ
รับรองแปลงมาตรฐานเกษตร
อินทรียสากล จำนวน 1,600 
แปลง 
4. ครวัเรือนท่ีอยูใตเกณฑความ
ยากจนไดรับการแกไขปญหาให
ผานเกณฑ รอยละ 50 
5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน รอยละ 90 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร าย ได จ ากการท อ ง เที่ ย ว
เพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ 10 
2. อัตราการขยายตัวของ GPP 
จังหวัดเพ่ิมขึ้น รอยละ 5 
3. ครัวเรือนท่ีอยูใตเกณฑความ
ยากจนไดรับการแกไขปญหาให
ผานเกณฑ รอยละ 50 
4. รอยละของปริมาณขยะมูล
ฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยาง
ถูกตองตามหลักวิชาการ 
5. ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน  

 

เป ลี่ ย น แป ล ง เพ่ื อ ให
สอดคลองกับเปาหมาย
การพัฒนา  



  

 

 
 
          หัวขอ 

แผนพัฒนาจังหวัด/ 
กลุมจังหวัด 

(พ.ศ. 2561-2564) 
(เสนอในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561) 

แผนพัฒนาจังหวัด/ 
กลุมจังหวัด 

(พ.ศ. 2561-2564) 
(ฉบับทบทวน) 

 
เหตุผลการปรับเปลี่ยน 

ประเด็นการพัฒนา 1. ดานเศรษฐกิจ "เปนศูนยกลาง
การทองเท่ียวอารยธรรมขอมและ
กีฬามาตรฐานโลก และการ
พัฒนาเศรษฐกิจภายใตพื้นฐาน
ของการผลิตสินคาเกษตร
ปลอดภัย”  
2.ดานสังคมและคณุภาพชีวิต  
"คนบุรีรัมยมี คุณภาพชีวิตที่ดี  
มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความ
พอเพียง" 
3. ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
“ทรัพยากรธรรมชาติสรางสรรค
ชีวิตและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม" 
4. ดานรักษาความม่ันคงและ
ความสงบ  “บุรีรัมยสันติสุข 9 ดี” 

 
 
 

1. ดานเศรษฐกจิ "เปนศูนยกลาง
การทองเที่ยวอารยธรรมขอม 
กีฬามาตรฐานโลก และการ
พัฒนาเศรษฐกิจภายใตพ้ืนฐาน
ของการผลิตสินคาเกษตร
ปลอดภัย”  
2.ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
"คนบุ รีรัมยมีคุณภาพชีวิต ท่ีดี  
มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความ
พอเพียง" 
3. ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
“ทรัพยากรธรรมชาติสรางสรรค
ชีวิตและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม" 
4. ด านรักษาความม่ันคงและ
ความสงบ  “บุรีรัมยสงบสุข” 

 

เปลี่ยนแปลงเพ่ือความ
เหมาะสม            
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3.1.5 นโยบายการพัฒนาของผูบริหารเทศบาลตำบลสามแวง 
      นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง  และคณะผูบริหารไดกำหนดแนวทางและนโยบายในการบรหิารงานของ
เทศบาลตำบลสามแวง ตอสภาเทศบาลตำบลสามแวง เมื่อวันที่  9 ธันวาคม 2556   โดยยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และประชาชนมีสวนรวมในการปกครองตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ยึดถือตามนโยบายของรัฐบาล  นโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) กระทรวงมหาดไทย 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินตลอดจนกฎหมายที่ เก่ียวของ  โดยมีเปาหมายเพื่อการพัฒนาทองถ่ินให
เจริญกาวหนา ทั้งในดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการเกษตร การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย   การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  และ การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. นโยบายดานการพัฒนาการบริหาร 
     1.1 การบริหารจัดการยึดหลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  เพ่ือใหเกิดความรัก ความสามัคคี 
ความประหยัด ความโปรงใส เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยคำนึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนหลัก 
     1.2  ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ โดยยึดหลักการาบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 
     1.3  สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลใหไดรับความรู การฝกอบรม สัมมนาและศึกษา
ดูงาน เพ่ือเปนการพัฒนาความรู เสริมสรางประสบการณและเพ่ิมทักษะอยางตอเนื่อง สามารถนำมาประยุกตใชกับ
การปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     1.4  สนับสนุนการเผยแพรความรูดานขอมูลขาวสาร สาระนารู กิจกรรมและผลการปฏิบัติของ
เทศบาลใหประชาชนไดทราบโดยทั่วกัน 
     1.5 ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน ใหมีความถูกตอง 
สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและเสมอภาค โดยการจัดหาเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณสำนักงานที่ทันสมัยใหมีอยาง
เพียงพอ 
     1.6 การบริหารราชการและการบริหารจัดการดานการเงิน การคลังและงบประมาณของ
เทศบาลเปนไปโดยประหยัดและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน โดยการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือสั่งการ มติคณะรฐัมนตรี เทศบัญญัติงบประมาณรายจายและนโยบายของราชการ 
     1.7  ใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นตอการบริหารงานของเทศบาล 
เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุง แกไขดานการบริหารงานของผูบริหารและเจาหนาที่ของเทศบาล 
     1.8  สงเสริมใหประชาชนมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตรยิทรงเปนพระประมุข 
     1.9  ปรับปรุงสถานท่ีปฏิบัติงานใหมีความเหมาะสม สะอาดเรียบรอย และสวยงาม 
 

2. นโยบายดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
      2.1  สงเสริมใหชุมชนมีความเขมแข็ง สนับสนุนใหมีการฝกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานนอก
สถานท่ีของคณะกรรมการชุมชน อาสามสมัครสาธารณสุขชุมชนและผูที่เกี่ยวของในการบริหารงานเทศบาล เพ่ือการ
เสริมสรางความรูและประสบการณ พรอมที่จะนำมาพัฒนาชุมชนของตนเองได 
     2.2  สงเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน เพื่อใหสามารถตอบสนองและแกไขปญหา 
ความตองการของประชาชนไดอยางตรงจุด  ครอบคลุมและท่ัวถึง 
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     2.3 ใหการสงเคราะหดูแลผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑของระเบียบ
มหาดไทย กำหนดใหไดรับเบ้ียยังชีพอยางทั่วถึง 
     2.4 ใหการสงเคราะห ผูดอยโอกาสทางสังคม เชน คนพิการ ผูติดยาเสพติด ผูติดเชื้อเอดส และ
ผูที่ถูกทอดทิ้งอยางท่ัวถึง 
     2.5 สงเสริมกิจกรรมของผูนำชุมชน ชมรมและองคกรตางๆ เชน กลุมสตรี แมบาน อสม. อป
พร. กลุมอาชีพอ่ืนๆ อยางตอเนื่อง 
     2.6 สนับสนุนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนาทองถ่ินโดยการรวมจัดทำ
แผนพัฒนาทองถ่ิน และจัดทำกิจกรรมตางๆรวมกัน 
     2.7 สนับสนุนใหมีการจัดซื้อจัดหา วัสดุอุปกรณกีฬา เครื่องออกกำลังกาย ปรับปรุงสถานที่ออก
กำลังกาย สวนสุขภาพ และสถานที่พักผอนหยอนใจใหมีอยางเพียงพอเหมาะสมกับความตองการของประชาชนใน
ทองถ่ิน 
  3. นโยบายดานการศึกษา 
      3.1 สนับสนุนใหเด็กปฐมวัย ไดรับการบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่อง เพ่ือเตรียมความ
พรอมกอนเขารับการศกึษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      3.2 ใหมีการจัดระบบและวางแผนระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษาจากเงิน
งบประมาณในอัตราสวนที่เหมาะสม 
      3.3 การจัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชนเพื่อพัฒนาการอาน เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคม 
      3.4  ใหมีการจัดตั้งหองสมุดประชาชนเพ่ือพัฒนาตนเองดานขอมูลขาวสาร 
      3.5 จัดตั้งศูนยสารสนเทศเพ่ือประชาชนไดใชประโยชนในดานการศึกษาคนควาขอมูลตางๆ 
      3.6  สนับสนุนและพัฒนาสถานที่และอุปกรณการเรียนการสอน โดยขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากสวนกลางเพ่ือนำมาพัฒนาดานวัสดุอุปกรณสื่อการเรียนการสอนและสถานศึกษาใหมีอยางเพียงพอ 
      3.7  สนับสนุนใหบุคลากร ครอบครัว ชุมชน องคกรวิชาชีพ สถานประกอบการและสถาบัน
ตางๆ มีสวนรวมในการจัดการการศึกษา สนับสนุนการศึกษาและการฝกอบรม 
       3.8  สงเสริมใหมีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือเขาสู
มาตรฐานระดับชาติ และเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ 
       3.9  สนับสนุนใหมีการอบรมและจัดกิจกรรมในการรณรงค เพ่ือสรางความตระหนักถึง
อันตรายของโรคเอดส การปองกันยาเสพติดใหแกเด็กและเยาวชน 
       3.10 สงเสริมดานคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากรทางการศึกษา 
 3.2 ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพฒันา 
     3.2.1 ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่น 
   จากผลการวิเคราะหสภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลสามแวง จากการท่ีแตละหมูบานไดเสนอโครงการผาน
การประชาคมของหมูบานสามารถสรุปปญหาที่ทุกหมูบานมีความตองการคลายๆกัน ดังนี้ 
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ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสามแวง 
 

ขอบขายและปริมาณของปญหา พื้นที่เปาหมาย / กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต 
1. ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 เสนทางคมนาคมไมสะดวก 
   - เนื่องจากถนนภายในหมูบานบางแหง
ยังไมมีถนนเพื่อการสัญจร และบางแหง
เปนถนนดิน ซึ่งเมื่อฝนตกจะทำใหน้ำทวม
ขัง ขรุขระเปนหลุมเปนบอ และชวงฤดู
แลงมีฝุนละออง 
 
  1.2 ปญหาระบบการระบายน้ำ 
   - ในชวงฤดูฝนน้ำไมสามารถระบายได
ทัน  ทำใหน้ ำท วมบ านเรือน  และราง
ระบายน้ำบางแหงมีปญหาทอตัน และบาง
แหงรางระบายน้ำไมมีฝาปด ทำใหเกิด
อุบัติเหตุแกประชาชนท่ีสัญจร   ไปมา 
 
 
 
 
   1 .3 ปญหาไฟฟ าแรงต่ำและไฟฟ า
สาธารณะ 
    - การขยายเขตไฟฟาแรงต่ำยังไมทั่วถึง
และไฟฟาสาธารณะในหมูบานมีปริมาณไม
เพียงพอตอความตองการของประชาชน 
 
 
 
1.4 ปญหาน้ำสำหรบัการอุปโภคบริโภค 
    - ไม มี น้ ำป ระ ป า ใช ทุ ก ค รั ว เรื อ น 
น้ำประปาไมเพียงพอตอความตองการ 
และน้ำไมสะอาด 
 
 
 
 

  - พื้นที่ ทุกหมูบานในเขตเทศบาล
ตำบลสามแวง ยังประสบปญหาการ
คมนาคมภายในหมูบานยังไมสะดวก 
 
 
 
 
 
- พ้ืน ท่ี ทุกหมูบานในเขตเทศบาล
ตำบลสามแวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
พื้นที่ทุกหมูบานในเขตเทศบาลตำบล
สามแวง 
 
 
 
 
 
 
- ทุกหลังคาเรือน หมูท่ี 1 – 9 ตำบล
สามแวง 

- เทศบาลตำบลสามแวงดำเนินการ
สำรวจพื้นที่และจัดทำงบประมาณ
ในการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม
ถนนในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง 
 
 
 
-เทศบาลตำบลสามแวงดำเนินการ
สำรวจรางระบายน้ำที่อุดตันและไม
มีฝาปด และที่ยังไมไดดำเนินการ 
พ ร อ ม ก า รด ำ เนิ น ก า ร จั ด ท ำ
งบประมาณรายจายเพื่อดำเนินการ
กอสรางและซอมแซมรางระบายน้ำ
ในเขตพ้ืนที่ 
 
-เทศบาลตำบลสามแวงดำเนินการ
สำรวจพื้นที่และจัดทำงบประมาณ
ในการขยายเขตไฟฟาแรงต่ำและ
ติดตั้ งโคมไฟฟาสาธารณะ และ
ซอมแซมโคมไฟฟาสาธารณะให
ครอบคลุม 
 
- เทศบาลตำบลสามแวงดำเนินการ
สำรวจหมูบานที่ไมมีน้ำประปาใช 
ขยายเขตประปา และปรับปรุง
ระบบประปาใหมีมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 
 
 

ขอบขายและปริมาณของปญหา พื้นที่เปาหมาย / กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต 



  

 

  1.5 ขาดแคลนน้ำเพ่ือการเกษตร 
   - แหล งน้ ำธ รรม ชาติ ใน พ้ื น ท่ี มี น้ ำ
ปริมาณนอย เน่ืองจากความเปลี่ยนแปลง
ของธรรมชาติ และสระน้ำมีความตื้นเขิน 
ทำใหน้ำไมเพียงพอในการเกษตร 
 

  - สระน้ำสาธารณะประโยชนในเขต
ตำบลสามแวง 
 
 
 
 

-เทศบาลตำบลสามแวงดำเนินการ
จัดทำงบประมาณในการขุดลอก
แหลงน้ำธรรมชาติใหสามารถกัก
เก็บน้ำไดเพียงพอตอความตองการ
ของเกษตรกร 
 

2. ปญหาดานสังคม 
   - ปญหาอบายมุข ยาเสพติด      เด็ก
แวน ทองกอนวัยอันควร แพรระบาดใน
กลุมเยาวชน 

เยาวชน ประชาชนในเทศบาลตำบล
สามแวง 

- นโยบาย Road Map การเมือง
การปกครอง รวมมือกับผูนำชุมขน
ในการสอดสองดูแลกลุมท่ีมีภาวะ
สุ ม เสี่ ยง และมีการดำเนินการ
ตอเนื่อง 

3 . ปญหาดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
    - ขาดแหลงเรียนรูในชุมชนสำหรับ
ประชาชน 
    - ขาดการสงเสริมความรูความเขาใจ
เก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
   - ขาดการใหความรูดานขอมูลขาวสาร
ทางราชการใหแกประชาชน  

ประชาชานในเขตเทศบาลตำบล 
สามแวง 

-เท ศบ าลจั ด ส ร ร งบ ป ระม าณ
สนับสนุนจัดใหมีแหลงเรียนรูใน
ชุมชน และสงเสริมความรูความ
เขาใจเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
 -เทศบาลดำเนินการใหความรูดาน
ขอมูลขาวสารทางราชการ 

4. ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
    - ป ญ หาขยะในหมู บ าน ตลอดจน
บริเวณขางทางสาธารณะ (รมิถนน) 
   -  ดินเสื่อมจากการเผาตอซังขาวซึ่ง
สงผลตอภาวะโลกรอนและการทำลาย
หนาดิน 
-ประชาชนยังคงใหความสำคัญกับการใช
ปุยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร 
 
5. ปญหาดานสาธารณสุข 
   - ขาดสถานที่พั กผอนหยอนใจและ
สำหรับออกกำลังกายในชุมชน 
   - ขาดการสงเสริมแกนนำในการออก
กำลังกาย 
 
 
 
 

- พื้นท่ีตำบลสามแวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล
สามแวง 

-รณรงคใหความรูความเขาใจ
เก่ียวกับผลกระทบของการเผาตอ
ซังขาวและการใชปุยเคมี สารเคมี
ทางการเกษตร 
-จัดใหมีแหลงเรียนรูทางการเกษตร
และอบรมใหประชาชนผลิตปุ ย
อินทรียจากขยะครวัเรือน 
 
- จั ด ส ร ร งบ ป ร ะ ม าณ ใน ก า ร
กอสรางสวนสาธารณะและสถานท่ี
ในการออกกำลังกาย 
-จัดหาอุปกรณกีฬา 
-จัดอบรมแกนนำในการออกกำลัง
กายในชุมชน 

ขอบขายและปริมาณของปญหา พื้นท่ีเปาหมาย / กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต 



  

 

6. ปญหาดานการเมืองการปกครอง 

   - สถานะทางการคลังของเทศบาล
ตำบลสามแวง   ยังมีขอจำกัด ไม
เพียงพอในการบริหารงาน และการ
ดำเนินโครงการที่มีขนาดใหญ และไม
สามารถตอบสนองตอความตองการ
ของประชาชนไดอยางทั่วถึง 

เทศบาลตำบลสามแวง -อบรมใหความรูแกประชาชนในดาน
การเมืองการปกคอรง 
-สงเสริมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
บำรุงทองถ่ิน 

7. ปญหาดานเศรษฐกิจ 
   - กลุมอาชีพที่กอตั้งข้ึนไมยั่งยืน ขาด
การบริหารจัดการกลุม 

กลุมอาชีพในเขตเทศบาลตำบล
สามแวง 

-ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของใหความรู
ความเขาใจในการบริหารจัดการกลุมให
สามารถดำเนินการได 
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โครงสรางความเชื่อมโยงแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตำบลสามแวง พ.ศ. 256๑ – 256๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจงัหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ของเทศบาลตำบลสามแวง 

 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของจังหวัด

บุรีรัมย 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 
ดานเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 
ดานสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 4 
ดานรักษาความ
มั่นคงและความ

สงบ   

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ

องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน

เขตจังหวัด
บุรีรัมย 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 
เมืองนาอยูและ
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

ยุทธศาสตรที่ 2 

การพัฒนาการ
ทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนา

เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาขีด

สมรรถนะองคกร 

 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเทศบาล
ตำบลสามแวง 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตรที่ 2 

การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การเกษตร 

ยุทธศาสตรท่ี 3 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
การจัด
ระเบียบ

ชุมชน/สังคม 
และการรักษา

ความสงบ
เรียบรอย 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ 

การบริหาร

จัดการ

บานเมืองที่ด ี

 

ยุทธศาสตรที่ ๖ 
การบริหาร

จัดการ
ทรัพยากรธรรม

ชาติและ
สิ่งแวดลอม 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
จังหวัดบุรีรัมย 

 

ยุทธศาสตรที่ 1  
ดานเศรษฐกิจ 

 

1. พัฒนาและฟนฟู
แหลงทองเที่ยวให
เกิดความยั่งยืน 
2.พัฒนาโครงสราง
พื้ น ฐ า น แ ล ะ สิ่ ง
อำนวยความสะดวก
ทางการทองเที่ยว 

3. พัฒนาบุคลากร
ดานการทองเท่ียว 
4. พัฒนาสินคา
และบริการดาน
การทองเที่ยว 
 

5. สงเสริม
การตลาดและการ
ประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยว 
6. พัฒนาระบบ
บรหิารจัดการการ
ทองเที่ยว 
 

7. พัฒนาและ
สงเสรมิกีฬา
สนับสนุนการ
ทองเท่ียว 
8. สงเสริมการคา
ชายแดนเพ่ือการคา
และการลงทุน 
9. พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดาน
การเกษตร 

10. สงเสริมดาน
การตลาดสินคา
เกษตร 
11. สงเสริมการ
ผลิตสินคาเกษตรให
ปลอดภัยและได
มาตรฐาน 
12. เพิ่มมูลคา
สินคาเกษตร 
 

13. เพิ่มประสิทธิ 
ภาพการผลิต 
14. พัฒนาองคกร
เกษตรใหมีความ
เขมแข็ง 
15. พัฒนา
อุตสาหกรรม
การเกษตร 
 

16. สงเสริมการ
ปลูกหมอนเล้ียง
ไหม 
  17. การบริหาร
จัดการทาง
การเกษตร 
(Zoning 
การเกษตร) 

18. การเพิ่มขีด
ความสามารถ
เกษตรกร 
  19. การจัดการ
ฐานขอมูล (ของดี 
ของเดน ของดงั) 
     20. การจัดการ
มาตรฐานสินคาและ
บรกิาร 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 
ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 

 

1. พัฒนาคณุภาพชวีิตของคน
บุรีรัมยใหมีความมั่นคงเพ่ิมข้ึน 
2 สงเสริมและพัฒนาครอบครัว
ใหมีความอบอุน  
3. สรางและพัฒนาเครือขาย
ชุมชนใหเกิดความเขมแข็งตาม
วิถีพอเพียง 
4. พัฒนาสังคมโดยใชหลัก   
ธรรมาภิบาลเพื่อใหเกิดความ
สงบสุขและรมเย็น             
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในเขตจังหวัดบุรีรัมย 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2  
การพัฒนาการทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาเกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรม 

1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
และการเชื่อมโยงดานการ
ทองเที่ยว 
2. สงเสรมิการคา การ
ลงทุนและการทองเที่ยว 
3. อนุรักษ ฟนฟู 
ศิลปะวัฒนธรรม จารตี 
ประเพณี วิถีชวีิตและภูมิ
ปญหาทองถิ่น 
 

4. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพ่ือการบรกิาร
และรองรับการทองเที่ยว 
5. สงเสริมและบูรณาการ
ในการอนุรักษและฟนฟู
ทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมเพื่อความสมดุล
ทางธรรมชาติอยางยั่งยืน
และเพื่อการทองเท่ียวเชิง
นเิวศ 
 

6. สงเสริมและพัฒนาผลิต
สินคาหน่ึงตำบลหน่ึง
ผลิตภัณฑและผลิตภัณฑ
ชุมชน 
7. สงเสริมเยาวชนและ
ประชาชนใหเปนเลิศดานกีฬา
สูการพัฒนาอาชีพ 
8. เสริมสรางความมั่นคงและ
พัฒนาความสัมพันธอันดีกับ
ประเทศเพื่อนบาน 

1. พัฒนาและ

สงเสรมิการทำเกษตร

อินทรยีและอินทรยี

ชีวภาพในการเพิ่ม

มูลคาสินคา

เกษตรกรรม 

2. เพิ่มพูนทักษะการ

พัฒนาอาชีพดาน

เกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรมในระดับ

ครัวเรอืนและชุมชน 

 

3. สรางมูลคาเพิ่ม

ใหแกสนิคา

เกษตรกรรม 

4. สงเสรมิการปลูก

พืชเศรษฐกิจและพืช

พลังงาน 

5. พัฒนาระบบน้ำ

และแหลงน้ำเพื่อการ

เกษตรกรรม อุปโภค

และบริโภค 

6.พัฒนาโครงสราง

พื้นฐานในการผลิต

และแปรรูปสินคา

เกษตรครบวงจร 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
เทศบาลตำบลสามแวง 

ยุทธศาสตรท่ี 1  
การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

และการเกษตร 

1. กอสรางปรับปรุง
บำรุงรักษา  ซอมแซมถนน  
ทางระบายน้ำ  สะพาน  ฯลฯ 
2. การพัฒนาตดิตั้งโคมไฟฟา
สาธารณะ ขยายเขตไฟฟา 
3. การพัฒนาตดิตั้งสญัญาณ
ไฟจราจร เครื่องหมายจราจร  
ปายบอกทาง 
 

4. การพัฒนาขยายเขต
ประปาภูมิภาค ประปา
หมูบาน  
5. การพัฒนาแหลงน้ำ 
6. การผังเมืองและการ
ควบคุมอาคาร   
 

1.  พัฒนาสงเสริม
การศึกษา 
2.  พัฒนาสงเสริม
ดานสวัสดิการสังคม 
3.  พัฒนาสงเสริม
สุขภาพอนามัย 
4.  พัฒนาสงเสริม
กีฬาและนันทนาการ   
 

5.  การพัฒนา
ปองกันและควบคุม
โรค 
6. การพัฒนาการ
พัฒนาสงเสรมิดาน
คุณธรรม จรยิธรรม 
วัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
จังหวัดบุรีรัมย 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 
ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร 4 
ดานรักษาความมั่นคงและ

ความสงบ   

1. ระดับความสำเรจ็ของการ
แกไขปญหาเพือ่ลดจำนวน
ครัวเรือนยากจนที่มีรายไดเฉลี่ย
ต่ำกวาเกณฑ จปฐ. 
2.รอยละของครัวเรือนที่ไดรบั
การสำรวจและผานเกณฑเปน
ครัวเรือนอบอุน 
3. รอยละของประชาชนท่ีมีสวน
รวมในการบรหิารจัดการ  
4. รอยละของการสงเสรมิวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียงในหนวยงาน
ตางๆ 

5. จำนวนประชาชนที่ไดรับการ
สงเสรมิและสนับสนุนตลอดจน
การพัฒนาดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ
เขาถึงขอมูลขาวสาร 
6.รอยละของราษฎรไดรบัการ
ฝกอบรมเพ่ือเตรียมความพรอม
เขาสูโรงงานอุตสาหกรรมและ 
สามารถทำใหเกิดการจางงาน  
7. ระดับความสำเรจ็ในการแกไข
ปญหาสังคมและพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต 

8. รอยละของสถานศึกษาที่ผาน
เกณฑ QA 
9. รอยละของการเขาเรยีนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรอื
เทยีบเทา 
10. ผูวางงาน ผูถกูเลิกจาง 
นกัเรียน นักศึกษาไดรบัการ
ฝกอบรมดานอาชีพเพ่ือเตรียม
ความพรอมเขาสูสถาน
ประกอบการและมอีาชีพสราง
รายได (ราย) 
 

14. รอยละชุมชนท่ีพัฒนาตาม
วิถีเศรษฐกิจพอเพยีง 
15. รอยละของการสงเสริมวิถี
ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงใน
หนวยงานตางๆ 
16. ระดับความสำเรจ็ในการ
สรางความเขมแข็งดานวัฒนธรรม
แกชุมชน 
17.รอยละของประชาชนที่มีสวน
รวมในการบรหิารจัดการ 
 
 

18. ระดับความสำเรจ็ในการ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมแก
นักเรียนนักศกึษา 
19. รอยละของความพึงพอใจ
ของผูมารับบริการ 
20. ระดับความสำเร็จของการ
เปดเผยขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ 
21. ระดับความสำเร็จของการ
เปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ 
 

1. ระดับความสำเร็จในการ
สรางความเขมแข็งและ
พัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยา
เสพติด 
2. รอยละของหมูบาน
ชายแดนเขมแข็ง 
3. รอยละของการฟนฟูผูติด
ยาเสพติดที่เขารับการบำบัด
เพื่อคืนคนดีสูสังคม 
4. ระดับความสำเร็จในการ
พัฒนาจุดตรวจจุดสกัดกั้นยา  
เสพติด 

5. รอยละของเครอืขายขาว
ภาคประชาชนที่เพิ่มขึ้น 
6. รอยละความสำเร็จของ
การพัฒนาสื่อและการ
ประชาสัมพันธในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด 
7. ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินงานกองทุนแมของ
แผนดิน 
8. รอยละความสำเร็จในการ
ปองกันและปราบปราม
ปญหาอาชญากรรม 

9. ระดับความสำเร็จในการ
พัฒนาระบบความมั่นคงและ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรพัยสิน 
10. ระดบัความสำเร็จในการ
พัฒนาความสัมพันธอันดี
ระดับทองถ่ินกับประเทศ
เพื่อนบาน 
11. ระดบัความสำเร็จในการ
พัฒนาเพื่อความมั่นคงตาม
แนวชายแดน 
 

12. ระดบัความสำเร็จในการ
สนับสนุนสงเสริมโครงการอัน
เนื่องจากพระราชดำร ิ
13. ระดบัความสำเร็จรักษา
ความม่ันคงภายในจังหวัด 
14. รอยละความสำเรจ็ใน
การพัฒนาระบบสมานฉันท
หมูบาน 
15. ระดบัความสำเร็จในการ
สงเสรมิใหเกิดความ
สมานฉันทและความสามัคคี
ของประชาชน 

16. ระดบัความสำเร็จในการ
สรางจิตสำนึกใหกับ
ผูประกอบการปฏิบัติตาม
กฎหมาย 
17. ระดบัความสำเร็จในการ
บังคับใชกฎหมายอยาง
เครงครดั 
18. ระดบัความสำเร็จในการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณะภยั 
19. ระดบัความสำเร็จในการ
พัฒนาระบบปองกันและ
บรรเทาสาธารณะภยั 
 

20. ระดบัความสำเร็จในการ
ลดอุบัติเหตุบนทองถนน 
21. ระดบัความสำเร็จในการ
ปองกันและเฝาระวังภัย
สุขภาพ 
22. ระดบัความสำเร็จในการ
พัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือ
เฝาระวังภัยสุขภาพ 
23. ระดบัความสำเร็จในการ
บรหิารจัดการท่ีมีคณุภาพ
ภายใตการบรหิารจัดการท่ีด ี
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ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในเขตจังหวัดบุรีรัมย 

ยุทธศาสตรท่ี 1  
เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตรท่ี 2  
การพัฒนาการทองเท่ียวและกีฬา 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
เทศบาลตำบลสามแวง 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการ

รักษาความสงบเรียบรอย 

1. สงเสริมและบูรณาการการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมแบบองค
รวม 
2. สรางคานิยม จิตสำนกึและ
พัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
ของเด็ก เยาวชน และประชาชน 
3.สนับสนุนและสงเสรมิการจัด
สวัสดิการใหแกกลุมผูดอยโอกาส 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและ
พัฒนาสถาบันครอบครัว 
4. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในกลุมเด็ก เยาวชน สตร ีคนชรา
และผูดอยโอกาส 
 
 

5. ปองกันและแกปญหายา 
เสพติด 
6. สรางความม่ันคงในอาชีพ
และรายได 
7. สงเสรมิและแกไขปญหา
ดานสาธารณสุขเพื่อให
ประชาชนมีสุขภาวะที่ดแีละมี
พลานามัยที่สมบูรณ 
8. สงเสรมิการใชวิถีชีวิตตาม
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
9. เสริมสรางความสงบ
เรียบรอยและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

 
 

1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
การเชื่อมโรงดานการทองเที่ยว 
2. สงเสรมิการคา การลงทุนและ
การทองเที่ยว 
3. อนุรักษ ฟนฟู ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต ประเพณี วถิีชีวิต
และภูมิปญหาทองถิ่น 
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
การบริการและรองรบัการ
ทองเที่ยว 
5. สงเสรมิและบูรณาการในการ
อนุรักษและฟนฟูทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือ
ความสมดุลทางธรรมชาติอยาง
ยั่งยืนและเพ่ือการทองเท่ียวเชิง
นิเวศ 

6. สงเสริมและพัฒนา
ผลิตสนิคาหนึ่งตำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑและผลิตภัณฑ
ชุมชน 
7. สงเสริมเยาวชนและ
ประชาชนใหเปนเลิศดาน
กีฬาสูการพัฒนาอาชีพ 
8. เสริมสรางความมั่นคง
และพัฒนาความสัมพันธ
อันดีกับประเทศเพ่ือน
บาน 
 
 
 
 
 
 

1.  พัฒนาสงเสรมิประชาธิปไตยและ
เสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชน 
2.  พัฒนาสงเสรมิการพิทักษรักษา
และเทิดทนูสถาบันสำคัญของชาต ิ
3.  พัฒนาการปองกันและบรรเทา  
สาธารณภัย 
4.  พัฒนาสงเสรมิการจัดระเบียบ
สังคมและรักษาความสงบเรยีบรอย
ในชุมชน 

1.  พัฒนาสงเสรมิการศึกษา 
2.  พัฒนาสงเสรมิดานสวัสดิการ
สังคม 
3.  พัฒนาสงเสรมิสุขภาพอนามยั 
4.  พัฒนาสงเสรมิกีฬาและ
นันทนาการ   
5.  การพัฒนาปองกันและควบคุม
โรค 
 

6. การพัฒนาการพัฒนา
สงเสริมดานคณุธรรม 
จริยธรรม วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
7. การพัฒนาการเชิดชู
คุณธรรม 
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46 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
จังหวัดบุรีรัมย 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในเขตจังหวัดบุรีรัมย 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4  
การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกรที่ดี 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
เทศบาลตำบลสามแวง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
จังหวัดบุรีรัมย 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
ดานการบริหารจัดการ 

1. มีแผนระยะยาว 15 ป 
2. มีการจัดกจิกรรมสัมมนาผูมีสวนไดสวนเสีย
ในการพัฒนาจังหวัด เพื่อทบทวน 
แผนยุทธศาสตรและงบประมาณทุกป    
3.มีแผนที่สำคัญจำเปน ไดแกแผนหลัก แผน
ทรพัยากรมนุษย แผนยุทธศาสตร 
ดานการเงนิ/การพ่ึงพาตนเองดานรายได และ
แผนพันธกจิ (แผน) 
 

4. มีการประเมินครึ่งแผนและเม่ือสิ้นสุดแผน 
11 
5. มีการปรับปรุงระบบฐานขอมูลของศูนย
ปฏิบัติการจังหวัดเพ่ือประกอบการ 
จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด  (ครั้ง) 
6. ประชาสัมพันธเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวดัและ
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 
จังหวัด (ครั้ง) 
 

1. พัฒนาขีดสมรรถนะ
ของบุคลากรใหมีความ
พรอมในการปฏิบัตินาที่
สงเสริมการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
2. สรางความรบัผิดชอบ
และมีจิตสำนึกตอสังคม 
 

3. ออกแบบและพัฒนา
ระบบการบริหารงานแบบ
บูรณาการ 
4. สงเสริมใหองคกรและ
บุคลากรยึดหลักธรรมา-     
ภิบาลในการบริหาร
จัดการ 
 

1.  สงเสริมการมีสวนรวมและ
สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การบริหารงานทองถิ่น 
2.  พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ในองคกรเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
3.  พัฒนากอสราง ปรับปรุง 
สถานที่ปฏิบัติงาน 
 

4.  พัฒนาปรับปรุงและ
พัฒนารายได 
5.  ปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใชในการ
ปฏิบัติงาน 
6.  การพัฒนาระบบการ
บริการสาธารณะ   
 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

18. ระดับความสำเร็จในการ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมแก
นักเรียนนักศกึษา 
19. รอยละของความพึงพอใจ
ของผูมารับบริการ 
20. ระดับความสำเร็จของการ
เปดเผยขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ 
21. ระดับความสำเร็จของการ
เปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
จังหวัดบุรีรัมย 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 
ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

1. ระดับความสำเร็จของการ
แกไขปญหาเพ่ือลดจำนวน
ครัวเรอืนยากจนท่ีมีรายไดเฉล่ีย
ต่ำกวาเกณฑ จปฐ. 
2.รอยละของครวัเรอืนที่ไดรับ
การสำรวจและผานเกณฑเปน
ครัวเรอืนอบอุน 
3. รอยละของประชาชนท่ีมีสวน
รวมในการบริหารจัดการ  
4. รอยละของการสงเสริมวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียงในหนวยงาน
ตางๆ 

5. จำนวนประชาชนท่ีไดรับการ
สงเสรมิและสนับสนุนตลอดจน
การพัฒนาดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
เขาถึงขอมูลขาวสาร 
6.รอยละของราษฎรไดรับการ
ฝกอบรมเพื่อเตรียมความพรอม
เขาสูโรงงานอุตสาหกรรมและ 
สามารถทำใหเกิดการจางงาน  
7. ระดับความสำเร็จในการแกไข
ปญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

8. รอยละของสถานศึกษาที่ผาน
เกณฑ QA 
9. รอยละของการเขาเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา 
10. ผูวางงาน ผูถูกเลิกจาง 
นักเรียน นักศึกษาไดรับการ
ฝกอบรมดานอาชีพเพื่อเตรียม
ความพรอมเขาสูสถาน
ประกอบการและมอีาชีพสราง
รายได (ราย) 
 

14. รอยละชมุชนที่พัฒนาตาม
วิถีเศรษฐกิจพอเพยีง 
15. รอยละของการสงเสรมิวิถี
ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงใน
หนวยงานตางๆ 
16. ระดบัความสำเร็จในการ
สรางความเขมแข็งดานวัฒนธรรม
แกชุมชน 
17.รอยละของประชาชนที่มีสวน
รวมในการบริหารจัดการ 
 
 

18. ระดบัความสำเร็จในการเสริมสรางคณุธรรมจรยิธรรมแก
นักเรียนนักศกึษา 
19. รอยละของความพึงพอใจของผูมารับบริการ 
20. ระดบัความสำเร็จของการเปดเผยขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ 
21. ระดบัความสำเร็จของการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการแสดงความคดิเห็นและรวมติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ 

1. รอยละของเครอืขาย
อาสาสมัครอนรัุกษ
ทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
2. ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาฐานขอมูล
ทรพัยากรธรรมชาติ 
3. ระดับความสำเร็จของการ
อนุรักษฟนฟู
ทรพัยากรธรรมชาติอยาง
ตอเน่ือง 
4. ระดับความสำเร็จของการ
สรางความสมดุลทาง
ธรรมชาติที่ยั่งยืน 
 

5. ระดับความสำเรจ็ของการ
บังคับใชกฎหมาย ขอบัญญัติ
ตางๆ 
6. ระดับความสำเรจ็ในการ
พัฒนาระบบการจัดการขยะ 
7. รอยละของการมีสวนรวม
ของทกุภาคสวนในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม 
8. ระดับความสำเรจ็ในการ
พัฒนาและสงเสริมการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
9. รอยละของการมีแหลง
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
 

10. ระดบัความสำเรจ็ในการ
พัฒนาและสงเสรมิใหเกิด
ความหลากหลายทาง 
ชีวภาพ 
11. ระดบัความสำเรจ็ในการ
อนุรักษและเสริมสรางความ
หลากหลายทางชวีภาพ 
ในพื้นที่ชุมน้ำและในผืนปา 
12.ระดับความสำเรจ็ในการ
บรหิารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

13.ระดบัความสำเรจ็ของ
การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลเพื่อการจัดการ 
14. จำนวนแหลงน้ำ
ไดรับการพัฒนาอยางเปน
ระบบ 
15. จำนวนแหลงน้ำ
เพ่ิมขึ้น 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในเขตจังหวัดบุรีรัมย 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
เทศบาลตำบลสามแวง 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
การเชื่อมโรงดานการทองเท่ียว 
2. สงเสริมการคา การลงทุนและ
การทองเท่ียว 
3. อนุรักษ ฟนฟู ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต ประเพณี วถีิชีวิต
และภูมิปญหาทองถิ่น 
4. พัฒนาศกัยภาพบุคลากรเพ่ือ
การบริการและรองรับการ
ทองเท่ียว 
5. สงเสริมและบูรณาการในการ
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพือ่
ความสมดุลทางธรรมชาติอยาง
ยั่งยืนและเพื่อการทองเที่ยวเชิง
นเิวศ 

6. สงเสริมและพัฒนา
ผลิตสินคาหนึ่งตำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑและผลิตภัณฑ
ชุมชน 
7. สงเสริมเยาวชนและ
ประชาชนใหเปนเลศิดาน
กีฬาสูการพัฒนาอาชีพ 
8. เสริมสรางความมั่นคง
และพัฒนาความสัมพันธ
อันดีกับประเทศเพ่ือน
บาน 
 
 
 
 
 
 

1.  สรางจิตสำนึกและความ
ตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
2. การพัฒนาการบรหิาร
จัดการสิ่งแวดลอม 
3. พัฒนาการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมภูมิทัศนของ
บานเมือง 
4. พัฒนาการดูแลท่ีสาธารณะ 
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4. แผนที่ยุทธศาสตร 
 
 
 

วิสัยทัศน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

พันธกจิ 

1. กอสราง 
ปรับปรุง 
บำรุงรักษาดาน
โครงสรางพ้ืนบาน 
เชน ถนน สะพาน 
รางระบายน้ำ 
ระบบาธารณูป
โภค 
สาธารณูปการ
เปนตน 

2. สงเสริม การ
พัฒนา การขยาย
ไฟฟาสาธารณะ 
กิ่งโคมไฟฟา
สาธารณะ  

3. สงเสริม 
และสนบัสนุน
การพัฒนา
ระบบจราจร 
ปายบอกทาง 

4. กอสราง 
พัฒนาแหลงน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

6. สงเสริมและ
พัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและ
เชิงนิเวศ 

7. สงเสริมให
ประชาชนไดรับ
ความรูความ
เขาใจและนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชใน
การดำเนินชีวิต 

8. สงเสริมให
ความรูและเพ่ิม
ทักษะการผลติ
เพ่ือเตรียม
ความพรอมสู
ประชาคม
อาเซียน (AC) 

9. สงเสริม
พัฒนาการตลาด
เพ่ือเปนชอง
ทางการจัด
จำหนายสินคา
ทางการเกษตร 

10. สงเสริมให
ประชาชนเขาถึง
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและ
การศึกษาตลอด
ชีพโดยทั่วถึง 

11. สงเสริม
และสนบัสนุน
การสาธารณสุข 
ปองกันโรค
มาตรฐานมี
อาหาร
ปลอดภัย 

12. สงเสริม
และอนรุักษ 
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณีและ
ภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

13. สงเสริมและ
สนับสนุนการ
กีฬาและ
นันทนาการ 

14. สนับสนุน
การจัดสวัสดิการ
ชมุชนและ
สงเสริมคณุภาพ
ชวีิตประชาชนใน
ชมุชน 

15.สงเสริม
และสนับสนุน
การจัดระเบียบ
สังคมในชุมชน
ใหมีความม่ันคง
และสงบ
เรียบรอย 

16. การสงเสริม
และการเชิดชู
คุณธรรมบุคคลที่
ควรยกยอง 

17. สงเสริมการ
พิทักษรักษาและ
เทิดทูนสถาบัน
สำคญัของชาติ 

18. ปองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยตางๆ
ในพ้ืนท่ี 

19. สงเสริม
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการตาม
หลักธรรมาภิ
บาล(คุณธรรม 
นิติธรรม คุมคา 
โปรงใส การมี
สวนรวมและรับ
ผดิขอบ) 

20. สงเสริมการ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารของ
ทองถ่ิน 

21. สงเสริมและ
พัฒนารายไดของ
ทองถิ่น 

22. สงเสริม
และสนับสนุน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและรักษา
คุณภาพ
สิ่งแวดลอมให
เกิดการใช
ประโยชนอยาง
มีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 
 

จุดมุงหมาย
เพื่อการ
พัฒนา 
 
 
 
 

2. การบริหาร
จัดการแหลงน้ำ
เพ่ือการอุปโภค
บริโภคและ
แหลงน้ำเพื่อ
การเกษตร 

3. การสงเสริม
และพัฒนาการ
เศรษฐกิจโดย
การสงเสริม
อาชีพ การ
พัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรและ
การพัฒนาดาน
การเกษตร

4. สงเสริม
คุณภาพชีวิต
โดยการ
สงเสริมความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน การ
สั่งคม
สงเคราะห 

5. การ
อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรร
ม ประเพณี 
และภมูิปญญา
ทองถ่ิน โดย
สงเสริม
เอกลักษณ 
ศิลปวัฒนธรร

6. การพัฒนา
ดานการบริหาร
จัดการโดยการ
สงเสริมการมี 
สวนรวมของ
ประชาชนการ
พัฒนาบุคลากร 
พัฒนาสถานท่ี
และอุปกรณใน
การปฏิบัติ

7. สรางความ
พรอมของตำบล
สูประชาคม
อาเซยีน 

8. การ
อนุรักษและ
บำรุงรกัษา
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดลอม 
โดยการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศนกอสราง

“มุงพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางเศรษฐกิจใหรุงเรือง สรางเมืองใหนาอยู พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน” 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตำบลสามแวง 
Strategy Map 



  

 

สงเสริม
เศรษฐกิจ
พอเพียงตาม
แนว
พระราชดำร ิ

การพัฒนา
และแกไข
ปญหาทาง
สังคม การ
สงเสริมการ
ดูแลรักษา
สุขภาพ
อนามัยและ
การกีฬา การ
สงเสริม
การศึกษา 
การเรยีนรู 
ขอมูลขาวสาร 

ม ประเพณี
และภมูิปญญา
ทองถ่ิน 
สงเสริมกิจการ
ดานศาสนา 

ราชการการ
สนับสนุนการ
ดำเนินการตาม
นโยบายของ
รัฐบาลและ
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด 

พัฒนาและ
ปรับปรุง
สวนสาธารณะ 
รักษา
สภาพแวดลอ
มแมน้ำลำ
คลอง จัดใหมี
ระบบการ
รักษาความ
สะอาดและ
ความเปน
ระเบียบ
เรียบรอยของ
ชุมชน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตำบลสามแวง 
 

ยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรท่ี 

1 
การพัฒนา

ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ
การเกษตร 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การจัดระเบียบ

ชุมชน/สังคมและ
การรักษาความ
สงบเรียบรอย 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การบริหารจัดการ

บานเมืองที่ด ี

ยุทธศาสตรที่ 
6 

การบริหาร
จัดการ

ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดลอม 

แนวทาง การ
พัฒนา 

 1. กอสราง
ปรับปรุง
บำรุงรกัษา  
ซอมแซมถนน  
ทางระบายน้ำ  
สะพาน  ฯลฯ 
2. การพัฒนา
ติดตั้งโคม
ไฟฟา
สาธารณะ 
ขยายเขต
ไฟฟา 
3. การพัฒนา
ติดตั้ง
สัญญาณไฟ
จราจร 
เครื่องหมาย
จราจร  ปาย
บอกทาง 
4. การพัฒนา
ขยายเขต
ประปา
ภูมิภาค 
ประปา
หมูบาน  
5. การพัฒนา
แหลงน้ำ   

 

1. พัฒนา
สงเสริมและ
พัฒนาการ
ทองเที่ยว 
2.  พัฒนา
สงเสริมและ
พัฒนาการ
เกษตร 
3.  พัฒนา
สงเสริมอาชีพให
มีศักยภาพตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
4.  พัฒนาการ
สรางความ
พรอมของชุมชน
และยกระดับ
สินคา
เกษตรกรรมเพ่ือ
การเขาสู
ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน (AC) 
5. การพัฒนา
สงเสริมการ
พัฒนาการตลาด 
 

1.  พัฒนาสงเสริม
การศึกษา 
2.  พัฒนาสงเสริม
ดานสวสัดิการ
สังคม 

3.  พัฒนาสงเสริม
สุขภาพอนามัย 

4.  พัฒนาสงเสริม
กีฬาและ
นันทนาการ   
5.  การพัฒนา
ปองกันและ
ควบคุมโรค 

6. การพัฒนาการ
พัฒนาสงเสรมิดาน
คุณธรรม 
จริยธรรม 
วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

7. การพัฒนาการ
เชิดชูคณุธรรม 
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๕. เปาประสงค  (Goals) 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

เปาประสงค :  1. การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว สาธารณูปโภคเพ่ิมข้ึน ประชาชนไดรับบริการ 
    สาธารณะ อยางทั่วถึง  
2. เพื่อพัฒนาบำรุงรักษาคลองและทางระบายน้ำใหมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อใหทุกครวัเรือนมีไฟฟาสองสวางใชอยางท่ัวถึง 
4. เพื่อใหมีสัญญาณไฟจราจร เครื่องหมายจราจร ปายบอกทางเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน 
5. เพื่อปรับปรงุตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมูบาน 
6. เพื่อพัฒนาการวางระบบผังเมืองและการควบคุมอาคาร 

ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ : 
กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

1. กอสราง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทอระบายน้ำ ฯลฯ - จำนวนถนนคอนกรีตเพ่ิมมากขึ้นและถนนที่ชำรุดไดรับ
การบำรุงรักษาใหอยูในสภาพที่ดีสามารถใชงานได
ตามปกต ิ 
- รอยละของการระบายน้ำท่ีมีมาตรฐาน 

2 การพัฒนา ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ ขยายเขตไฟฟา - รอยละของครัวเรือนที่มีไฟฟาใช 
- จำนวนหมูบานที่ไดรับการติดต้ังไฟฟาสองสวาง 

3. ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร  เครื่องหมายจราจร  ปายบอกทาง - จำนวนจุดเสี่ยงอันตรายมีสัญญาณไฟจราจร 
เครื่องหมายจราจร ปายบอกทางท่ีเพ่ิมขึ้น 
- รอยละของอุบัติเหตุทางถนนลดลง 

4. การพัฒนา ขยายเขตประปาภูมิภาค ประปาหมูบาน - รอยละของครัวเรือนมีน้ำใชเพ่ิมขึ้น 
-  จำนวนประปาที่มีการพัฒนาและบำรุงรักษา 

5. การพัฒนาแหลงน้ำ  - จำนวนแหลงน้ำที่มีการขุดลอกเพ่ิมมากขึ้น  
- รอยละของเกษตรกรมีน้ำใชเพียงพอในการเกษตร 

6. การสงเสริมการวางระบบผังเมืองและการควบคุมอาคาร - จำนวนหมูบานที่มกีารวางระบบผังเมืองและการควบคุม
อาคาร 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 

กองชาง เทศบาลตำบลสามแวง 
ความเชื่อมโยง 
 1.  ยุทธศาสตรจังหวัด : 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานเศรษฐกิจ 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น : 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา และ 3  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
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ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการเกษตร 
พันธกิจ :  1. สงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียวเชิงนิเวศ และเชิงวัฒนธรรมในทองถ่ิน 
    2. กอสรางและพัฒนาแหลงน้ำเพ่ือการเกษตร 
    3. สงเสริมและสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีดานเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดตนทุนเพ่ือการเกษตร
    4. สงเสริมพัฒนาอาชีพใหมีศกัยภาพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    5. สงเสริมและเตรียมความพรอมของชุมชนและการยกระดับสินคาเกษตรกรรมเพ่ือการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
เปาประสงค :   
 1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียวแหลงธรรมชาติ เรียนรูวัฒนธรรม สภาพแวดลอมและสราง
โอกาสทางเศรษฐกิจใหกับคนในทองถิ่น 
           2. เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
           3. เพื่อพัฒนาปรับปรุงแหลงน้ำเพ่ือการเกษตร 
           4. เพื่อสงเสริมและสนบัสนุนการพัฒนาอาชีพเพื่อนำไปสูเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน 
           5. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความรู ความเขาใจและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
ชีวิตอยางถูกตองและยั่งยืน 
           6. สงเสริมพัฒนาทักษะและศักยภาพของกลุม/องคกรในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
           7. สงเสริมและสนับสนุนขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมใหยั่งยืนสูอาหารเพื่อสุขภาวะของคนในทองถิ่น 
           8. สงเสริมและสนับสนุนจัดใหมีชองทางการจัดจำหนายสินคาดานเกษตรและผลิตภัณฑชุมชน 
ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ : 

กลยุทธ / แนวทางการพฒันา  ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
1. สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  - มีแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงวัฒนธรรมที่ไดรับการสงเสริม

สนับสนุนท่ีไดมาตรฐาน  
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวของ 

2. สงเสริมและพัฒนาการเกษตร  - รอยละของแหลงน้ำที่ไดรบัการพัฒนาและฟนฟู 
- รอยละของกลุมเกษตรกรที่ไดรับการสนับสนุนขับเคลื่อนระบบ
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
- จำนวนแหลงเรียนรูดานการเกษตรที่ไดมาตรฐาน 

3. การสงเสรมิพัฒนาอาชีพใหมีศักยภาพตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

- จำนวนกลุมอาชีพท่ีไดรับการสนับสนุนทักษะในการประกอบ
อาชีพดานการเกษตร 
-  รอยละของครัวเรือนที่มีการดำเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

4. สงเสริมและเตรียมความพรอมของชุมชนและ
การยกระดับสินคาเกษตรกรรมเพ่ือการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 

 

 

- รอยละของประชาชนมีความรูความเขาใจและพรอมเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
- รอยละของสินคาดานการเกษตรไดรับการยกระดับเพ่ือรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

5. สงเสริมและพัฒนาดานการตลาด  - รอยละของประชากรในทองถิ่นมีรายไดเพ่ิมขึ้น 
- รอยละสินคาทางการเกษตรมีจำนวนเพียงพอตอความตองการ
ของตลาด   
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หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 
สำนักปลัด   เทศบาลตำบลสามแวง 
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสามแวง 
  

ความเชื่อมโยง 
 1.  ยุทธศาสตรจังหวัด  : ยุทธศาสตรที่  1 ดานเศรษฐกิจ 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  :   
  ยุทธศาสตรท่ี  2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา  และ 3  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
 

ยุทธศาสตรที่ 3  การพฒันาคณุภาพชีวิต 

เปาประสงค :  1. เพื่อพัฒนาศนูยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคใหไดตามเกณฑมาตรฐาน 
2. สงเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับอนุบาลตามหลักเกณฑการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. สงเสริมดานการศึกษาใหแกประชาชนผูสูงวัย ผูดอยโอกาส ไดรับโอกาสไดเรียนรูตลอดชีวิต 
4. เพื่อใหการสงเคราะหชวยเหลือผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดส ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
5. เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผูดอยโอกาสทางสังคม 
6. เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงการบริการสาธารณสุขพื้นฐาน 
7. เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาชนไดรับโอกาสทางดานกีฬาและหางไกลยาเสพติด 
8. เพื่อสงเสริมใหประชาชนมคีวามรูและความเขาใจในการปองกันและควบคุมโรค 
9. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนรวมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นใหอยูสืบไป 
10.สงเสริมและสนับสนุนผูท่ีทำคุณประโยชนตอสังคมควรยกยองเชิดชูเกียรติ 
 

ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ : 
กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา  ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1. การสงเสรมิและพัฒนาการศึกษา  - รอยละศูนยพัฒนาเด็กเล็กผานการประเมินของ สมศ.  
- รอยละของเด็กเล็กไดรับโอกาสทางการศกึษา 
- รอยละของประสิทธิภาพของบุคลากรทางการศึกษาที่เพิ่มขึ้น 

2. การสงเสรมิดานสวัสดิการสังคม  - รอยละของกลุมเปาหมายที่ไดรับการสงเคราะหและพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหดีขึ้น 
- รอยละของจำนวนผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวยเอดสที่ไดรับ
การสงเคราะห เบี้ยยังชีพ  
- รอยละของกลุมอาชีพที่ไดรับการสงเสริมและสนับสนุน 

3. การสงเสรมิสุขภาพอนามัย    - รอยละของประชาชนที่ไดรับการสงเสริมสุขภาพ  
  อนามัยมีสุขภาพดีข้ึน 
-  จำนวนโครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับการสนับสนุน 

4. การสงเสรมิกีฬาและนันทนาการ 
 

 

 

- รอยละของลานกีฬาและสวนสุขภาพที่เพิ่มขึ้น  
- รอยละของประชาชนมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีเพ่ิมข้ึน 



  

 

- รอยละของเด็กและเยาวชนที่ไดรับโอกาสดานกีฬา 
5. ปองกันและควบคุมโรค  - รอยละโรคติดตอลดลง 

- รอยละของประชาชนมีความรูความเขาใจในการปองกันและ
ควบคุมโรค 
- รอยละของสุนัขและแมวไดรบัการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบา 

6. การพัฒนาสงเสรมิดานคุณธรรม จริยธรรม 
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

 - จำนวนกิจกรรมดานศาสนาและอนุรักษ สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมปญญาทองถิ่น  
- รอยละของประชาชนมีความรักและหวงแหนในทองถ่ิน 
- จำนวนแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน 

7. การเชิดชูคุณธรรม  - รอยละของประชาชนมีจิตสำนึกในการทำคุณประโยชนตอ
สังคม 
- รอยละของประชาชนไดรวมสงเสรมิคุณธรรมจริยธรรม 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลสามแวง 
 กองการศึกษา เทศบาลตำบลสามแวง 
 กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลสามแวง 

ความเชื่อมโยง 
  1.  ยุทธศาสตรจังหวัด  :   
   ยุทธศาสตรท่ี ๒  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต และ 4 ดานรักษาความมั่นคงและความสงบ 
  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น : 
   ยุทธศาสตรท่ี  1  เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

ยุทธศาสตรที่ 4 การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
พันธกิจ :  1. สงเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบสังคมในชุมชนใหมีความม่ันคงและเรียบรอย 

2. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ ในพ้ืนท่ี 

เปาประสงค :  1. เพื่อสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมทางดานการเมืองและประชาธิปไตยทองถิ่น 

2. การสงเสรมิการพิทักษรักษาและเทดิทูนสถาบันสำคัญของชาติ 
3. เพื่อเตรียมความพรอมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4. เพื่อจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   
    ของคนในชุมชน 

ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ : 
กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา  ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

1. การสงเสรมิประชาธิปไตยและเสรมิสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

 - รอยละการมีสวนรวมของประชาชนในการสงเสริม
ประชาธิปไตยและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนเพิ่มขึ้น 
 - รอยละของผูนำชุมชนมีความรูความเขาใจดานกฎหมาย
ทองถิ่นเพ่ิมข้ึน 

2. การสงเสรมิการพิทักษรักษาและเทดิทูนสถาบัน
สำคัญของชาติ 
 

 - รอยละของประชาชนที่มีสวนรวมในการพิทกัษและ
เทิดทูนสถาบันของชาติ 
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมการพิทักษและเทิดทูนสถาบัน



  

 

ของชาติ 

3. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

 

 
   

- รอยละของประชาชนที่มีความรูความเขาใจในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย)  
-  จำนวนโครงการ/กิจกรรมการดำเนินการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

4. การจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบ
เรียบรอยในชุมชน 

 
 

 

 

- รอยละของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน  
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินการจัดระเบียบ
สังคมและรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 
 สำนักปลัด   เทศบาลตำบลสามแวง 

ความเชื่อมโยง 
  1.  ยุทธศาสตรจังหวัด : 
   ยุทธศาสตรท่ี ๔  ดานรักษาความมั่นคงและความสงบ 
  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น : 
   ยุทธศาสตรท่ี  1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี 

 
ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

 
พันธกิจ : 1. สงเสริมพัฒนาระบบตามหลักธรรมาภิบาล (คุณธรรม นิติธรรม คุมคา โปรงใส การมีสวนรวมและ   
       รับผิดชอบ) 
            2. สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ 
            3. สงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของทองถ่ิน 
            4. สงเสริมการพัฒนารายไดของทองถิ่น 

เปาประสงค :  1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการ 
    บานเมืองท่ีดี 
2. สงเสริมการมีสวนรวมและสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการบริหารงานทองถิ่น 
3. เพื่อสงเสริมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 
4. เพื่อศกึษาและออกแบบกอสรางปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติราชการใหมีมาตรฐานและเพียงพอ 
   ในการใหบริการประชาชน 
5. เพื่อปรับปรงุและพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได 
6. เพื่อจัดใหมี ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน 
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ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ : 

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา  ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
1. การสงเสรมิการมีสวนรวมและสรางความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการบริหารงานทองถิ่น 

 - รอยละของประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
บริหารงานทองถ่ิน 
- รอยละของประชาชนไดรับขอมูลขาวสารของทาง
ราชการอยางท่ัวถึง 
- รอยละของประชาชนไดมีสวนรวม 

2. การพัฒนาศกัยภาพของบุคลากรในองคกรเพ่ือเพิ่มขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 - รอยละของบุคลากรสามารถปฏิบัตหินาที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
- จำนวนครั้งท่ีเขารับการอบรม 

3. กอสราง ปรับปรุง สถานที่ปฏิบัติงาน  - จำนวนสถานท่ีในการปฏิบัติงานเพียงพอในการ
ใหบริการประชาชน 
- รอยละของประชาชนมีความพึงพอใจในการใชบริการ
ของเทศบาลเพ่ิมขึ้น 

4.การปรับปรุงและพัฒนารายได  

 

- รอยละของรายไดที่จัดเก็บเองเพ่ิมข้ึน 
- แนวทางการจัดกิจกรรมปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดำเนินการ 
- รอยละของประชาชนท่ีคางชำระภาษีลดลง 

5. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมอืเครื่องใชในการปฏิบัติงาน  - รอยละของเคร่ืองมือเครื่องใชท่ีไดมาตรฐานเหมาะสม
สำหรับการปฏิบัติงาน 
- รอยละของการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

6.การพัฒนาระบบการบริการสาธารณะ   - รอยละของประชาชนไดรับการบริการอยางทั่วถึง 
- รอยละของประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการ
ของหนวยงานภาครัฐ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลสามแวง 
 กองคลัง เทศบาลตำบลสามแวง 
 กองชาง เทศบาลตำบลสามแวง 
 กองการศึกษา เทศบาลตำบลสามแวง 
 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสามแวง 

ความเชื่อมโยง 
  1.  ยุทธศาสตรจังหวัด : 
   ยุทธศาสตรท่ี 5  ดานการบริหารจัดการ 
  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น : 
   ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร 
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ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาสิ่งแวดลอมและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

เปาประสงค :  1. เพื่อสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2. เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดการใช 

ประโยชนอยางสมดุล 
3. เพื่อพัฒนาศกัยภาพในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 

  4. เพื่อสงเสริมและปรับปรงุสภาพแวดลอมและพัฒนาภูมิทัศนของบานเมือง 
5. เพื่อสงเสริมการดูแลและปองกันการรกุล้ำที่สาธารณประโยชน 

  6. เพื่อใหประชาชนมีการนำพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกมาใชในชีวิตประจำวัน 
 

ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ : 
กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1. เพื่อสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

- รอยละของประชาชนไดมีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- รอยละจำนวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีไดดำเนินการ
เพิ่มข้ึน 

2. การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม - รอยละของสภาพแวดลอมในชุมชนมีความสะอาด
เพิ่มข้ึน 
- รอยละของประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาความ
สะอาดในครัวเรือนและชุมชน 
- รอยละของประชาชนมีสวนรวมในการดูแลรักษาความ
สะอาดทางสาธารณะ 

3. ปรับปรุงสภาพแวดลอมและพัฒนาภูมิทัศนของ
บานเมือง 

- จำนวนชุมชนมีความเปนระเบียบเรียบรอย 
- จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการเพ่ิมขึ้น 

4. การดูแลท่ีสาธารณะ - รอยละของการบุกรุกล้ำท่ีสาธารณะลดลง 
- รอยละของประชาชนมีจิตสำนึกในการดูแลท่ีสาธารณะ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลสามแวง 
 กองชาง เทศบาลตำบลสามแวง  

ความเชื่อมโยง 
  1.  ยุทธศาสตรจังหวัด  : 
   ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานเศรษฐกิจ  และ  3 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  : 
   ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตำบลสามแวง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร  
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/
แนว

ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล

ยุทธ 

ความ 
กาวหนา

ของ
เปาหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผดิ 
ชอบ 

หนวย
สนับ 
สนุน 6๖ 6๗ 6๘ 6๙ 70 

ยุทธศาสตรที่ 1 

ดานเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาการ
ทองเที่ยวและ
กีฬา และ 3  
การพัฒนา
เกษตรกรรม
และ
อุตสาหกรรม 
 

ยุทธศาสตรที่ 
1การพัฒนา 
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

เพ่ือพัฒนา
บำรุงรักษา
เสนทาง
คมนาคมให
ไดมาตรฐาน 

เพ่ือพัฒนา
บำรุงรักษา
เสนทาง
คมนาคมขนสง
ใหไดมาตรฐาน 

15 30 45 60 65 แนว
ทางการ
พัฒนา
กอสราง 
ปรับปรุง 
บำรุงรักษ
า   
ซอมแซม
ถนนทาง
ระบายน้ำ 
สะพาน 

รอยละของ
ถนนที่ได
มาตรฐาน
เพ่ิมขึ้น 

ปละ 15-
20 สาย  

-โครงการกอสรางถนน 
คสล. 43 สาย 
-โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง 8 สาย 
-โครงการกอสรางถนน
หินคลุก 12สาย 
-โครงการกอสรางถนน
ดิน 7 สาย 

กองชาง - 

10 18 27 30 40 รอยละของ
เสนทาง
คมนาคมท่ี
ไดรับการ
ดูแล
ซอมแซม
ปรับปรุง 

ปละ 10 
สาย 

โครงการปรับปรุง
ซอมแซมปรับปรุง
เสนทางคมนาคมใน
หมูบาน จำนวน 45 
สาย 

กองชาง - 

15 25 36 62 70 จำนวนทอ/
รางระบาย
น้ำที่เพ่ิมข้ึน 

ปละ 15 
สาย 

โครงการกอสราง 
ปรับปรุงบำรุงรักษา
ทอ/รางระบายน้ำ 
จำนวน 62 สาย 

กองชาง - 

1 1 2 2  จำนวน
สะพานที่
เพ่ิมขึ้น 

ปละ 2 
แหง 

โครงการกอสราง 
ปรับปรุงบำรุงรักษา
เสนทางคมนาคม
ประเภทตางๆ 

กองชาง - 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตำบลสามแวง 

 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร  
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัด
ระดับ

เปาประสงค
(ตัวชี้วัด
รวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/  แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ 

ความ 
กาวหนา

ของ
เปาหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หนวย 
งานรับ

ผิด 
ชอบ 

หนวย
สนับ 
สนุน 6๖ 6๗ 6๘ 6๙ ๗๐ 

ยุทธศาสตรที่ 1 
ดานเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาการ
ทองเท่ียวและ
กีฬา และ 3  
การพัฒนา
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 
 

ยุทธศาสตรที่ 
1การพัฒนา 
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

เพ่ือใหทุก
ครัวเรือนมี
ไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

ทุกหมูบานมี
ไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง 

20 40 60 80 ๘๕ แนวทางการ
พัฒนาติดตั้ง
โคมไฟฟา
สาธารณะ    
ขยายเขตไฟฟา 

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

ปละ 9 สาย 
(คิดเปนรอย
ละ 20  
ตอป) 

โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำ 45 
สาย 

กองชาง 
 

- 

1 3 5 7 ๑๐ จำนวนหมูบาน
ที่ติดตั้งไฟฟา
สองสวาง 

ปละ 2 
หมูบาน 

โครงการติดตั้ง/
ซอมแซมไฟฟาสอง
สวาง 9 หมูบาน 

กองชาง - 

   แนวทางการ
พัฒนาติดตั้ง
สัญญาณไฟ
จราจร  
เคร่ืองหมาย 
ปาย บอกทาง 

อุบัติเหตุทาง
ถนนลดลง 

5 10 15 20 ๒๕ แนวทางการ
พัฒนาติดตั้ง
สัญญาณไฟ
จราจร   

รอยละของ
อุบัติเหตุทาง
ถนนลดลง 

ปละ 5 จุด โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟ
กระพริบ 20 จุด 

กองชาง - 

   เพ่ือปรับปรุง
ตรวจสอบ
คุณภาพ
น้ำประปา
หมูบาน 

ระบบ
ประปา
หมูบานมี
คุณภาพและ
ปลอดภัย 

12 20 25 30 ๓๕ แนวทางการ
พัฒนา ขยาย
เขตประปา
ภูมิภาค  
ประปาหมูบาน 

รอยละของ
ประชาชนไดมี
น้ำใชในการ
อุปโภค บริโภค
อยางเพียงพอ 

ปละ 12 จุด -โครงการขยายเขต/
ซอมแซม/ปรับปรุง
น้ำประปา 12 จดุ 
-โครงการปรบัปรุง
โรงผลิตน้ำ 1 แหง 

กองชาง - 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตำบลสามแวง 

 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร  
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดบั
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ 

ความ 
กาวหนา

ของ
เปาหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หนวย 
งานรับ

ผิด 
ชอบ 

หนวย
สนับส
นุน 6๖ 6๗ 6๘ 6๙ ๗๐ 

ยุทธศาสตรที่ 1 

ดานเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาการ
ทองเท่ียวและ
กีฬา และ 3  
การพัฒนา
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 
 

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนา 
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

เพ่ือบริหาร
จัดการแหลง
น้ำเพ่ืออุปโภค
บริโภคอยาง
ปลอดภัยและ
มีคุณภาพ 

แหลงน้ำ
สำหรับอุปโภค
บริโภคไดรบั
การพัฒนา
ปรับปรุง 
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

1 3 5 7 ๑๐ แนวทางการ
พัฒนาแหลง
น้ำ 

รอยละของ
แหลงน้ำที่
ไดรับการ
พัฒนาและ
ฟนฟ ู

ปละ 2 แหง โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำ 45 
สาย 

กองชาง 
 

- 

ทุกหมูบานมี
กรอบการ
พัฒนาเมืองที่ดี
มีมาตรฐาน
เมืองนาอยูและ
สอดคลองกับ
สภาพแวดลอม 

9 9 9 9 ๑๐ การสงเสริม
การวางระบบ
ผังเมืองและ
การควบคุม
อาคาร 

จำนวน
หมูบานที่มี
การวางระบบ
ผังเมืองและ
สำรวจ
ตรวจสอบ
ควบคุมอาคาร 

ทุกหมูบาน โครงการสงเสริม
วางระบบผังเมือง
และการสำรวจ
ตรวจสอบควบคุม
อาคารในตำบล 

กองชาง - 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร  
อปท. 

เปาประสงค
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/  
แนว

ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ กล
ยุทธ 

ความ 
กาวหนา

ของ
เปาหมาย 

ผลผลิต/
โครงการ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ 

หนวย
สนับส
นุน 6๖ 6๗ 6๘ 6๙ ๗๐ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 

ดานเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรที่ 2 

การพัฒนาการ
ทองเที่ยวและ
กีฬา และ 3  
การพัฒนา
เกษตรกรรม
และ
อุตสาหกรรม 
 

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและ
การเกษตร 

เพ่ือสงเสริม
และสนับสนุน
การทองเที่ยว
แหลงธรรมชาติ 
เรียนรู
วัฒนธรรม 
สภาพแวดลอม    
และสราง
โอกาสทาง
เศรษฐกิจใหกับ
คนในทองถ่ิน 

สรางโอกาส
ทางเศรษฐกิจ
การทองเท่ียว
ในทองถิ่น 

1 2 3 4 ๕ สงเสริม
และ
พัฒนาก
าร
ทองเที่ย
ว 

มีแหลงทองเท่ียว
สำหรับเปนที่
พักผอนหยอนใจที่
ไดมาตรฐาน 

ปละ 1 แหง - โครงการ
สงเสริมพัฒนา
แหลงทองเท่ียว
เชิงนิเวศ 2 แหง 
-โครงการ
หมูบาน
เศรษฐกิจ
พอเพียงตนแบบ 
2 หมูบาน 

สำนัก
ปลัด/กอง
สวสัดิการ

สังคม 
 

- 

     1 2 3 4 ๕ จำนวนโครงการ/
กิจกรรมที่
ดำเนินการ 

ปละ 2 ครั้ง โครงการ
เผยแพร
ประชาสมัพันธ
การทองเที่ยว
เชิงนิเวศและเชิง
วัฒนธรรม 

สำนัก
ปลัด/กอง
สวสัดิการ

สังคม 

- 

   เพื่อสงเสริม
การทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 

 1 3 5 7 ๕  มีแหลงทองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมที่
ไดรับการสงเสรมิ
สนับสนุนท่ีได

ปละ 2 กลุม โครงการสงเสริม
การทองเที่ยว
เชิงนิเวศและเชิง
วัฒนธรรม 2 

สำนัก
ปลัด/กอง
สวสัดิการ

สังคม 

- 
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มาตรฐาน กลุม 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร  
อปท. 

เปาประสงค
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/  
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ กล

ยุทธ 

ความ 
กาวหน
าของ

เปาหมา
ย 

ผลผลิต/โครงการ หนวย 
งานรับ

ผิด 
ชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

6๖ 6๗ 6๘ 6๙ ๗๐ 

ยุทธศาสตรที่ 2 

ดานเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาการ
ทองเท่ียวและกีฬา 
และ 3  การ
พัฒนาเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและ
การเกษตร 

เพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงแหลง
น้ำ 

ระบบแหลงน้ำ
การเกษตร
เพ่ิมขึ้นและ
เพียงพอ 

2 3 4 5 7 สงเสริมและ
พัฒนาการ
เกษตร 

จำนวน
แหลงน้ำเพ่ือ
การเกษตรที่
ไดรับการ
ฟนฟ ู

ปละ 2 
แหง 

โครงการขุดลอก
แหลงน้ำ
สาธารณประโยชน
(ลำหวยราช , หนอง
อันต่ำ,หนอง
ชลประทาน ม.1 ,
ม.8 ,หนองอันสาม,
หนองกะหาด หนอง
สะแก) 

กองชาง - 

ยุทธศาสตรที่ 2 

ดานเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาการ
ทองเท่ียวและกีฬา 
และ  3  การ
พัฒนาเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและ
การเกษตร 

เพ่ือสงเสริม
และสนับสนุน
ใหประชาชนมี
ความรูความ
เขาใจและนำ
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช
ในการดำเนิน
ชีวิตอยาง
ถูกตองและ

ชุมชนได
ดำเนินการตาม
แนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

20 30 40 50 60 สงเสริมอาชีพ
ใหมีศักยภาพ
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
การ
ดำเนินงาน
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

รอย ละ 
20 ตอ
ป 

-โครงการอบรมให
ความรูเกี่ยวกับการ
ผลิตขาวหอมมะลิท่ี
มีคุณภาพ 
-โครงการอบรม
สงเสริมปลุกพืชผัก
ปลอดสารพิษ 
-สงเสริมสนับสนุน
การดำเนินการตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กอง
สวัสด ิ
การ

สังคม 

สำนัก
ปลัด 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร  
อปท. 

เปาประสงค
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/  แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ 

ความ 
กาวหนา

ของ
เปาหมาย 

ผลผลิต/
โครงการ 

หนวย 
งานรับ

ผิด 
ชอบ 

หนวย
สนับ 
สนุน 6๖ 6๗ 6๘ 6๙ ๗๐ 

ยุทธศาสตรที่ 2 

ดานเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาการ
ทองเท่ียวและกีฬา 
และ  3  การ
พัฒนาเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและ
การเกษตร 

เพ่ือสงเสริม
และสนับสนุน
ใหประชาชนมี
ความรูความ
เขาใจและนำ
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช
ในการดำเนิน
ชีวติอยาง
ถูกตองและ
ยั่งยืน 

ชุมชนได
ดำเนินการตาม
แนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

20 30 40 50 ๖๐ สงเสริมอาชีพใหมี
ศักยภาพตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

รอยละของ
ครัวเรอืนท่ีมี
การดำเนินงาน
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

รอย ละ 
20 ตอป 

-โครงการอบรมให
ความรูเกี่ยวกับการ
ผลิตขาวหอมมะลิที่
มีคุณภาพ 
-โครงการอบรม
สงเสริมปลุกพืชผัก
ปลอดสารพิษ 
-สงเสริมสนับสนุน
การดำเนินการตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-โครงการสงเสริม
หมูบานทองเท่ียว
เศรษฐกิจพอเพียง 

กอง
สวัสด ิ
การ

สังคม 

สำนัก
ปลัด 

ยั่งยืน -โครงการสงเสริม
หมูบานทองเท่ียว
เศรษฐกิจพอเพียง 



  

 

   สงเสริมพัฒนา
ทักษะและ
ศักยภาพของ
กลุม/องคกรใน
การเตรียม
ความพรอมเขา
สูประชาคม
เศรษฐกิจ 

ทุกหมูบาน
ไดรับความรู
และทักษะใน
การเขาสู
ประชาคม
อาเซียน 

2 3 5 7 ๘ การสรางความ
พรอมของชุมชน
และการยกระดับ
สินคาเกษตรกรรม
เพ่ือการเขาสู
ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน  

จำนวนหมูบาน
ท่ีไดรับการ
สรางความรู
ความเขาใจสู
ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน(AEC) 

ปละ 2 
หมูบาน 

โครงการอบรม
เสริมสรางความรู
ความเขาใจเพ่ือเขา
สูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน 
(AEC) 

กอง
สวสัดิกา
รสังคม 

สำนัก
ปลัด 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร  
อปท. 

เปาประสงค
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย  กลยุทธ/  แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 

 กลยุทธ 

ความ 
กาวหนา

ของ
เปาหมาย 

ผลผลิต/
โครงการ 

หนวย 
งานรับ

ผิด 
ชอบ 

หนวย
สนับ 
สนุน 6๖ 6๗ 6๘ 6๙ ๗๐ 

ยุทธศาสตรที่ 2 

ดานเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาการ
ทองเท่ียวและกีฬา 
และ  3  การ
พัฒนาเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและ
การเกษตร 

เพ่ือสงเสริม
และสนับสนุน
ใหประชาชนมี
ความรูความ
เขาใจและนำ
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช
ในการดำเนิน
ชีวิตอยาง
ถูกตองและ
ยั่งยืน 

ชุมชนได
ดำเนินการ
ตามแนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

20 30 40 50 ๖๐ สงเสริมอาชีพใหมี
ศักยภาพตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

รอยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
การ
ดำเนินงาน
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

รอย ละ 20 
ตอป 

-โครงการอบรม
ใหความรูเก่ียวกับ
การผลิตขาวหอม
มะลิที่มีคุณภาพ 
-โครงการอบรม
สงเสริมปลุก
พืชผักปลอด
สารพิษ 
-สงเสริม
สนับสนุนการ
ดำเนินการตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-โครงการสงเสริม
หมูบานทองเที่ยว
เศรษฐกิจพอเพียง 

กอง
สวัสด ิ
การ

สังคม 

สำนัก
ปลัด 
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   สงเสริมพัฒนา
ทักษะและ
ศักยภาพของ
กลุม/องคกรใน
การเตรียม
ความพรอมเขา
สูประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน 

ทุกหมูบาน
ไดรับความรู
และทักษะใน
การเขาสู
ประชาคม
อาเซียน 

2 3 5 7 ๘ การสรางความ
พรอมของชุมชน
และการยกระดับ
สินคาเกษตรกรรม
เพ่ือการเขาสู
ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน 
(AEC) 

จำนวน
หมูบานท่ี
ไดรับการ
สรางความรู
ความเขาใจสู
ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน
(AEC) 

ปละ 2 
หมูบาน 

โครงการอบรม
เสริมสรางความรู
ความเขาใจเพื่อ
เขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) 

กอง
สวัสดิกา
รสังคม 

สำนัก
ปลัด 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร  
อปท. 

เปาประสงค
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดบั
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/  
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ 

ความ 
กาวหนา

ของ
เปาหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หนวย 
งานรับ

ผิด 
ชอบ 

หนวย
สนับ 
สนุน 6๖ 6๗ 6๘ 6๙ ๗๐ 

ยุทธศาสตรที่ 2 

ดานเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาการ
ทองเท่ียวและกีฬา 
และ  3  การ
พัฒนาเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและ
การเกษตร 

เพ่ือสงเสริม
และสนับสนุน
การขับเคลื่อน
ระบบ
เกษตรกรรม
ยั่งยืนสูอาหาร
เพ่ือสุขภาวะ
ของชุมชน 

การขับเคล่ือน
ระบบเกษตร
กรรรมยั่งยืนสู
อาหารเพ่ือสุข
ภาวะของชุมชน
ที่มั่นคงและ
ยั่งยืน 

1 3 5 7 ๘ สงเสริมและ
พัฒนาการ
เกษตร 

จำนวนกลุมที่
ไดรับการ
สนับสนุนการ
ขับเคลื่อน
ระบบเกษตร
ยั่งยนืสูอาหาร
สุขภาวะของ
ชุมชน 

ปละ 2 กลุม -โครงการสงเสริม
สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนระบบ
เกษตรยั่งยืนสู
อาหารเพ่ือสุขภาวะ
ของชุมชน
(เปาหมาย หมูบาน
ละ 1 กลุม) 

สำนัก
ปลัด 

 

สสส/
สปสช. 
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สงเสริมและ
สนับสนุนจดั
ใหมีชองทาง
การจัด
จำหนายสินคา
ดานเกษตร
และผลิตภัณฑ 
ชุมชน 
 

ชุมชนมี
ชองทางการจัด
จำหนายสินคา
ดานเกษตรและ
ผลิตภัณฑ
ชุมชน 

1 2 3 4 ๕ สงเสริมและ
พัฒนาการ
ตลาด 

รอยละของ
ประชากรใน
ทองถ่ินมี
รายไดเพ่ิมขึ้น 

ปละ 1 แหง -จัดหาสถานท่ี
กอสรางศนูย
แสดงสินคา
ชุมชน OTOP  
สูประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน 
 1 แหง 
 
 

กองชาง สำนัก
ปลัด 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร  
อปท. 

เปาประสงค
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย  กลยุทธ/  
แนว

ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ 

ความ 
กาวหนา

ของ
เปาหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผดิ 
ชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

6๖ 6๗ 6๘ 6๙ ๗๐ 

ยุทธศาสตรที่ ๒  
ดานสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรที่ 1  
เมืองนาอยูและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

เพื่อพัฒนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กให
มีคุณลักษณะที
พึงประสงคใหได
ตามเกณฑ
มาตรฐาน 

สงเสริมใหศนูย
พัฒนาเด็กเล็กได
มาตรฐาน 

1 3 5 7 ๘ การสงเสริม
การศกึษา 

รอยละของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
ผานการประเมิน
ของ สมศ. 

ปละ 1 แหง -สงเสริมกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนและการ
จัดการศึกษา 
-พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทาง
การศกึษา 

กอง
การศกึษา 

 

- 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตำบลสามแวง 

สงเสริมและ
ขยายโอกาสทาง
การศึกษาใน
ระดับอนุบาล
ตามหลักเกณฑ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 

เด็กเล็กมีโอกาส
ไดรบัโอกาสใน
การศึกษาระดับ
โรงเรียนอนุบาล
ท่ีไดมาตรฐาน 

1 1 1 1 ๑ มีสถานศึกษาที่
ไดมาตรฐาน 

ปละ 1 แหง -โครงการกอสราง
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลสาม
แวง 
-ซอมแซม/ปรับปรุง
อาคารภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯ 
-ปรบัปรุงภูมิทัศน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
ปาเลไลย 

กอง
การศกึษา 

กองชาง 

   สงเสรมิดาน
การศึกษาใหแก
ประชาชนผูสูงวัย 
ผูดอย โอกาส 
ไดรับโอกาส
เรียนรูตลอดชีวิต 

ประชาชนมี
โอกาสเรียนรู
ตลอดชีวิต 

2 2 2 2  จำนวน
สถานศึกษาที่ให
ความรูกับ
ประชาชนทั้งใน
และนอกระบบ 

ปละ 2 แหง -สงเสริม/สนับสนุน
แหลงเรียนรูและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
-ศูนยการเรยีนรู
ชุมชนสามแวง 

กอง
การศกึษา 

- 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร  
อปท. 

เปาประสงค
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/  
แนว

ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ 

ความ 
กาวหนา

ของ
เปาหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผดิชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

6๖ 6๗ 6๘ 6๙ ๗๐ 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร  
อปท. 

เปาประสงค
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดบั
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/  
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ  

กลยุทธ 

ความ 
กาวหนา

ของ
เปาหมาย 

ผลผลิต/
โครงการ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

6๖ 6๗ 6๘ 6๙ ๗๐ 

ยุทธศาสตร
ที่ ๒  ดาน
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรที่ 1  
เมืองนาอยูและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สงเสริมดาน
การศึกษา
ใหแก
ประชาชนผูสูง
วัย ผูดอย 
โอกาส ไดรับ
โอกาสเรียนรู
ตลอดชีวิต 

ประชาชนมี
โอกาสเรียนรู
ตลอดชีวิต 

2 2 2 2 ๒  จำนวน
สถานศึกษาที่
ใหความรูกับ
ประชาชนท้ัง
ในและนอก
ระบบ 

ปละ 2 
แหง 

-การเตรยีมความ
พรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน 
-โครงการฝกอบรม
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอาเซียน 
- จัดกิจกรรมวัน
เด็กแหงชาต ิ
-จัดกิจกรรม
บัณฑิตนอย 
-ทัศนศกึษาดูงาน
นอกสถานท่ี 

กอง
การศึกษา 

- 

เพ่ือใหการ
สงเคราะห
ชวยเหลือ
ผูสูงอายุ คน
พิการและ
ผูปวยเอดสให
มีคุณภาพชีวิต
ที่ด ี

เพ่ือใหการ
สงเคราะห
ชวยเหลือ
ผูปวยสูงอายุ 
คนพิการและ
ผูปวยเอดส 

100 100 100 100 ๑๐๐ การสงเสริม
ดาน
สวัสดิการ
สังคม 

รอยละของ
กลุมเปาหมาย
ที่ไดรับการ
สงเคราะห
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ใหดีขึ้น 

รอยละ 
100  
ทุกป 

โครงการเงิน
สงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุ คน
พิการและผูปวย
เอดส 

กอง
สวสัดิการ

สังคม 

- 



  

 

ยุทธศาสตรที่ ๒  
ดานสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรท่ี 1  
เมืองนาอยูและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เพ่ือสงเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
สตรี คนชรา 
และ
ผูดอยโอกาส
ทางสังคม 

เด็ก สตรี 
คนชรา คน
พิการและ
ผูดอยโอกาส
ทางสังคมมี
คุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน 

4 5 6 7 ๘ สงเสริมและ
สนับสนุน
สวสัดิการ
สังคม 

จำนวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ไดรับการ
สงเสริม
และ
สนับสนุน 

ปละ 9 
กิจกรรม 

โครงการสงเสริม
และสนบัสนุน
เด็ก สตรี คนชรา 
คนพิการและ
ผูดอยโอกาสทาง
สังคมในชุมชน 

กอง
สวสัดิการ

สังคม 

- 

เพ่ือให
ประชาชนได
เขาถึงการ
บริการ
สาธารณสุข
พ้ืนฐาน 

สงเสริมความรู
และใหบริการ 

100 100 100 100 ๑๐๐ สงเสริมและ
พัฒนาสุขภาพ
อนามัย 

รอยละของ
ประชาชน
ที่ไดรับการ
สงเสริม
สุขภาพ
อนามัย 

รอยละ 
100 ทุก
ป 

-จัดกิจกรรม
สงเสริมความรู
และใหบริการการ
ตรวจสุขภาพ
ใหกับประชาชนใน
พ้ืนท่ี 
-สมทบกองทุน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นท่ี 
-สงเสริมการดูแล
สุขภาพชองปาก 
-สงเสริมการนวด
แผนไทยเพือ่
สุขภาพ 

สำนักปลดัฯ - 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตำบลสามแวง 

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร  เปาประสงค ตัวชี้วัดระดบั คาเปาหมาย กลยุทธ/  ตวัชี้วัด ความ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน หนวย
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กับยุทธศาสตร
จังหวัด 

อปท.ในเขต
จังหวัด 

อปท. ตามพันธกิจ เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม) 

6๖ 6๗ 6๘ 6๙ ๗๐ แนวทางการ
พัฒนา 

ระดับ  
กลยุทธ 

กาวหนา
ของ

เปาหมาย 

รับผดิ 
ชอบ 

สนับ 
สนุน 

ยุทธศาสตรที่ ๒  
ดานสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรท่ี 1  
เมืองนาอยูและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สงเสริมการ
ออกกำลังกาย
เพ่ือสุขภาพ 

เพ่ือให
ประชาชนไดมี
สุขภาพที่
แข็งแรง 

2 3 4 5 ๗  รอยละ
ของ
ประชาชน
ที่ไดรับ
การ
สงเสริม
สุขภาพ
อนามัยดี
ข้ึน 

ปละ 2 
กิจกรรม 

-จัดอบรมแกนนำในการ
เปนผูนำในการออก
กำลังกายในระดับตำบล 
-รณรงคใหประชาชน
ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการออกกำลงักาย 
-กอสรางสวนสุขภาพ
ลานกีฬาพรอมจัดซื้อ
เครื่องออกกำลังกาย 

สำนักปลดั
ฯ 

- 

   เพ่ือสงเสริมให
เด็กและ
เยาวชนไดรับ
โอกาส
ทางดานกีฬา
และหางไกล
ยาเสพตดิ 

เด็ก เยาวชน
ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
หางไกลยาเสพ-
ติด 

4 4 4 4 ๔ การสงเสริม
กีฬาและ
นันทนาการ 

รอยละ
ของ
ประชาชน
มี
สุขภาพจิต
และ
สุขภาพที่ดี
ข้ึน 

ปละ 4 
กิจกรรม 

-กิจกรรมแขงขันกีฬาสี
และกีฬาเชื่อมสัมพันธ
ภายในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 
-การแขงขันกีฬา
ประจำปของตำบลสาม
แวง 
-จัดสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันในทุกระดับ 
-จัดหาวัสดุ/อุปกรณ
กีฬาประจำศูนย
เทศบาลและหมูบาน 

กอง
การศึกษา 

- 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

ยุทธศาสตร  
อปท. 

เปาประสงค
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค

คาเปาหมาย กลยุทธ/  แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ กล

ความ 
กาวหนา

ผลผลิต/
โครงการ 

หนวยงาน
รับผดิ 

หนวย
สนับ 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตำบลสามแวง 

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร  เปาประสงค ตัวชี้วัดระดบั คาเปาหมาย กลยุทธ/  แนว ตัวชี้วัดระดบั ความ ผลผลิต/โครงการ หนวย หนวย

6๖ 6๗ 6๘ 6๙ ๗๐ 

ยุทธศาสตรที่ ๒  
ดานสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรที่ 1  
เมืองนาอยูและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สงเสริมให
ประชาชนมี
ความรูและ
ความเขาใจใน
การปองกัน
และควบคมุ
โรค 

ประชาชนมี
ความรูความ
เขาใจในการ
ปองกันและ
ควบคุมโรค 

2 3 3 3 5 ปองกันและ
ควบคุมโรค 

ปญหา
โรคตดิตอ
ลดลง 

ปละ 2 
กิจกรรม 

- โครงการปองกัน
และควบคุมโรค
พิษสุนัขบา 
-โครงการปองกัน
และควบคุมโรค
ไขเลือดออกที่มี
ยุงและแมลงเปน
พาหะนำโรค 

สำนักปลดั
ฯ 

- 

ยุทธศาสตรที่ ๒  
ดานสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรที่ 1  
เมืองนาอยูและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สงเสริมและ
สนับสนุนให
ประชาชนรวม
สืบทอด
ศิลปวัฒนธรร
มประเพณี
ทองถ่ินใหอยู
สืบไป 

ประชาชน
รวมกันสืบทอด 
ฟนฟูอนุรักษ
ศิลปะ 
วัฒนธรรม
ประเพณีแหลง
เรียนรูภมูิ
ปญญาทองถ่ิน
และปราชญ
ชาวบานใน
ชุมชนทองถิ่นให
คงอยูสืบไป 

3 4 4 5 7 สงเสริมและ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม
วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

จำนวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดำเนินงา
นสงเสริม
และ
อนุรักษ
วัฒนธรรม
ประเพณี
ทองถิ่น 

ปละ 3 
กิจกรรม 

-โครงการผูสูงวัย
เปนหลักชัยของ
ครอบครัว(วัน
สงกรานต) 
-โครงการอนุรักษ
วัฒนธรรม
ประเพณีลอย
กระทง 
-โครงการ
ประเพณีแหเทียน
เขาพรรษา 
--จัดกิจกรรมวัน
สำคญัตาง ๆทาง
ศาสนา 
วัฒนธรรม  

กอง
การศึกษา 

- 



  

 

กับยุทธศาสตร
จังหวัด 

อปท.ในเขต
จังหวัด 

อปท. ตามพันธกิจ เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม) 

6๖ 6๗ 6๘ 6๙ ๗๐ ทางการพัฒนา กลยุทธ กาวหนา
ของ

เปาหมาย 

งานรับ
ผิด 
ชอบ 

สนับ 
สนุน 

ยุทธศาสตรที่ ๒  
ดานสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรท่ี 1  
เมืองนาอยูและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สงเสริมและ
สนับสนุนผูท่ีมี
จิตสำนึกและ
ทำคุณ 
ประโยชนตอ
สังคมควรยก
ยองเชิดชู
เกียรต ิ

ประชาชนมี
จิตสำนึกในการ
กระทำ
คุณประโยชน
ตอสังคม 

3 4 5 5 ๗ การเชิดชูคุณธรรม จำนวน
โครงการ/
กิจกรรมท่ี
สนับสนุนใน
การสราง
จิตสำนึกใหกับ
ประชาชน 

ปละ 3 
กิจกรรม 

- สงเสริมศาสนาเขา
วัดฟงธรรมรวม
ธรรมะ  
- โครงการปณิธาน
ความดีปมหามงคล 
-ยกยองเชิดชูเกียรติ
บุคคลตัวอยางใน
ทองถิ่น 

 - 

ยุทธศาสตรที่ 4  
ดานรักษาความ
มั่นคงและความ
สงบ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  
เมืองนาอยูและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ยุทธศาสตรที่ 4 
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบรอย 

เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนการ
มีสวนรวม
ทางดาน
การเมืองและ
ประชาธิปไตย
ทองถิ่น 

ประชาชนเขา
มามีสวนรวม
ทางดาน
การเมืองและ
ความเปน
ประชาธิปไตย
ในทองถ่ิน
เพ่ิมขึ้น 

70 80 90 100 ๑๐๐ การสงเสริม
ประชาธิปไตย 
และเสรมิสราง
ความเขมแข็ง 
ของชุมชน 

รอยละของการ
มีสวนรวมของ
ประชาชนใน
การสงเสริม
ประชาธปิไตย
และเสริมสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน
เพ่ิมขึ้น 

ประชาชน
ทุก
หมูบานมี
สวนรวม 

-สงเสริม
ประชาธิปไตยใน
ชุมชน 
-อบรมสงเสริม
ความรูดาน
กฎหมายใหแก
ประชาชน 
สงเสริม
ประชาธิปไตยการ
ปกครองทองถิ่น
และสนับสนุนการ
เลือกตั้งในระดับ
ตางๆ 
 

สำนัก
ปลัดฯ 

- 
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ความ
เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

ยุทธศาสตร  
อปท. 

เปาประสงค
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค

คาเปาหมาย กลยุทธ/  
แนวทางการ

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ 

ความ 
กาวหนา

ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับ
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร  เปาประสงค ตัวชี้วัดระดบั คาเปาหมาย กลยุทธ/  ตวัชี้วัดระดับ ความ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน หนวย

6๖ 6๗ 6๘ 6๙ ๗๐ 

(ตอ)   เพื่อสงเสริม
สนับสนุนการ
มีสวนรวม
ทางดาน
การเมืองและ
ประชาธิปไตย
ทองถ่ิน 

ประชาชนเขา
มามีสวนรวม
ทางดาน
การเมืองและ
ความเปน
ประชาธปิไตย
ในทองถิ่น
เพ่ิมขึ้น 

70 80 90 100 ๑๐๐ การสงเสรมิ
ประชาธิปไตย
และเสริมสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน 

รอยละของการ
มีสวนรวมของ
ประชาชนใน
การสงเสริม
ประชาธิปไตย
และเสริมสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
ทุก
หมูบานมี
สวนรวม 

-สงเสริม
ประชาธิปไตยใน
ชุมชน 
-อบรมสงเสริมความรู
ดานกฎหมายใหแก
ประชาชน 
 

สำนักปลัดฯ - 

ยุทธศาสตร
ที่ 4  ดาน
รักษาความ
มั่นคงและ
ความสงบ 

ยุทธศาสตรที่ 1  
เมืองนาอยูและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ยุทธศาสตรที่ 4 
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบรอย 

การจัด
ระเบียบสังคม
และความสงบ
เรียบรอยใน
ชุมชน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรพัยสิน 

๗๐ ๘๐ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ การสงเสรมิ
ประชาธิปไตย
และเสริมสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน 

จำนวน
โครงการ/
กิจกรรมการ
จัดระเบียบ
สังคมและ
รักษาความ
สงบเรียบรอย
ในชุมชน 

ปละ ๔ 
กิจกรรม 

-ฝกอบรมผูนำชุมชน
เขมแข็งตานยาเสพติด 
-การอบรมเชิง
ปฏิบัติการแกนนำ
เยาวชนตนกลาตานภัย
ยาเสพติดนำพาชีวิตสู
สังคมอาเซยีน 
-ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด (ตาม
นโยบายของรัฐบาล
และ คสช.) 
-สงเสริมความรูดาน
สิทธิและหนาที่ของ
พลเมืองแกประชาชน
ในตำบลสามแวง 

สำนักปลัดฯ - 



  

 

กับยุทธศาสตร
จังหวัด 

อปท.ในเขต
จังหวัด 

อปท. ตามพันธกิจ เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม) 

6๖ 6๗ 6๘ 6๙ ๗๐ แนวทางการ
พัฒนา 

กลยุทธ กาวหนา
ของ

เปาหมาย 

รับผดิชอบ สนับสนุน 

ยุทธศาสตรที่ 4  
ดานรักษาความ
มั่นคงและความ
สงบ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  
เมืองนาอยูและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ยุทธศาสตรที่ 4 
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบรอย 

เพ่ือสงเสริม
การพิทักษ
รักษาและ
เทิดทูน
สถาบันสำคญั
ของชาต ิ

การแสดงความ
จงรักภักดีและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริ
ยรวมท้ังพระ
บรมวงศานุวงศ 

3 3 3 3 5 การสงเสริม
การพิทักษ
รักษาและ
เทิดทูน
สถาบันสำคญั
ของชาต ิ

จำนวน
โครงการ/
กิจกรรมการ
พิทักษรักษา
และเทิดทูน
สถาบันของ
ชาติ 

ปละ 3 
กิจกรรม 

-ปกปองและเทิดทูน
สถาบันสำคัญของชาติ 
- โครงการจัดงาน
เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ 
-โครงการจัดงาน
เทิดพระเกียรติพระ
นางเจาสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ  

สำนักปลดัฯ - 

   เพื่อเตรียม
ความพรอมใน
การปองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

ประชาชนความ
พรอมในการ
ปองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 
(อุทกภัย วาต
ภัย อัคคีภัย) 

4 4 4 4 5 การปองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

จำนวน
โครงการ/
กิจกรรม
ปองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยท่ี
ดำเนิน 

ปละ 4 
กิจกรรม 

-รณรงค/สงเสรมิการ
ใหความรูดานการ
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภยั 
-ฝกอบรม/ทบทวน/
ซักซอมแผนการ
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภยั 
-ฝกอบรมทบทวน/
เสรมิสรางทักษะการ
ปฏบิัติงานหนวยกูชีพ
กูภัย 
-จัดหาวัสดุอุปกรณ/
ครุภัณฑสำหรับ
ปฏบิัติงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

สำนักปลดัฯ - 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร  
อปท. 

เปาประสงค
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/  
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ กล

ยุทธ 

ความ 
กาวหนา

ของ
เปาหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผดิ 
ชอบ 

หนวย
สนับ 
สนุน 6๖ 6๗ 6๘ 6๙ ๗๐ 

ยุทธศาสตรที่ 4  
ดานรักษาความ
มั่นคงและความ
สงบ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  
เมืองนาอยูและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ยุทธศาสตรที่ 4 
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบรอย 

เพ่ือจัด
ระเบียบสังคม
และรักษา
ความสงบ
เรยีบรอย 
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน   
ของคนใน
ชุมชน 
 

ชุมชนมีความ
สงบสุขและ
ประชาชนไดรับ
การคุมครอง
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

5 5 5 5 ๕ สงเสริมการจัด
ระเบียบสังคม
และรักษา
ความสงบ
เรยีบรอยใน
ชุมชน 

จำนวน
โครงการ/
กิจกรรมการ
จัดระเบียบ
สังคมและ
รักษาความ
สงบ
เรียบรอยใน
ชุมชน 

ปละ 5  
กิจกรรม 

-จัดสายตรวจเวร
ยามในสถานที่
ราชการและ
หมูบาน/ชุมชน 
-สงเสริม/สนับสนุน
การจัดกิจกรรมตาม
มติ คสช. / 
คณะรัฐมนตรี/
นโยบายรัฐบาล 
-การปลูกจิตสำนึก
พลเมืองทองถิ่น 
-จัดระเบียบสังคมใน
หมูบาน/ชุมชน 
-ติดตัง้กลองวงจรปด 
CCTVภายในหมูบาน 

สำนักปลดั
ฯ 

- 

ยุทธศาสตรที่ 5  
ดานการบริหาร
จัดการ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
การพัฒนาขีด
สมรรถนะ
องคกร 

ยุทธศาสตรที่ 5  
ดานการบริหาร
จัดการบานเมือง
ที่ด ี

เพ่ือพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดีมี
ประสิทธิภาพ
ตามหลักการ
บริหารจัดการ
บานเมืองท่ีด ี

การบริหาร
จัดการตาม
หลักธรรมาภิ
บาลเปนไป
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

8 8 10 12 
 

๑๕ สงเสริมการมี
สวนรวมและ
สรางความรู
ความเขาใจ
เก่ียวกับการ
บริหารงาน
ทองถิ่น 

จำนวน
โครงการ/
กิจกรรมท่ี
ดำเนินการ 

ปละ 6 
กิจกรรม 

-ใหบรกิารและ
อำนวยความสะดวก
ในการบรกิารหรือ
สืบคนขอมูล 
-จัดหาวัสดุ/ครภัุณฑ'
เพื่อปรับปรุงศูนย
ขอมูลขาวสาร 
-อุดหนุนศูนยรวมขอมูล
ขาวสารในการจัดซือ้จัด
จางของ อปท.
(เทศบาล/อบต.) 

 - 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร  
อปท. 

เปาประสงค
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย  กลยุทธ/  
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ 

ความ 
กาวหนา

ของ
เปาหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หนวย 
งานรับ

ผิด 
ชอบ 

หนวย
สนับ 
สนุน ๖๖ 6๗ 6๘ 6๙ ๗๐ 

(ตอ)             -อุดหนุน
คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนา
ทองถิ่นระดับอำเภอ
อำเภอหวยราช 
จังหวัดบุรีรัมย 
-ประชาสัมพันธการ
ดำเนินงานของ
เทศบาล 
-จัดประชุมสภา
เทศบาลสัญจร 
-อบรมสงเสริม
ความรูดานกฎหมาย
ใหแกประชาชน 
-จัดฝกอบรมสราง
ความรูความเขาใจ 
และบทบาทหนาที ่
 
 

 - 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

198 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตำบลสามแวง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร  
อปท. 

เปาประสงค
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/  แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ  
กลยุทธ 

ความ กาวหนา
ของเปาหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หนวย 
งานรับ

ผิด 
ชอบ 

หนวย
สนับ 
สนุน 6๖ 6๗ 6๘ 6๙ ๗๐ 

ยุทธศาสตรที่ 4  
ดานรักษาความ
มั่นคงและความ
สงบ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  
เมืองนาอยูและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ยุทธศาสตรที่ 4 
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบรอย 

เพ่ือสงเสริม
ขีด
ความสามารถ
ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

บุคลากรมี
ศักยภาพและ
ความสามารถ
ในการพ
ปฏิบัติหนาท่ี
เพ่ิมขึ้น 

1 1 1 1 ๑ การพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรใน
องคกรเพ่ือเพ่ิม
ขีด
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 

จำนวน
ครั้งท่ีเขา
รับการ
อบรม 

ปละ 1 ครั้ง สงเสริมบุคลากร
ใหเขารับการ
อบรมตาม
โครงการของกรม
สงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 

ทุกสวน
ราชการ 

- 

1 1 1 1 ๑ ปละ 1 ครั้ง โครงการฝกอบรม
เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงานของ
คณะผูบรหิารสมาชิก
สภาและพนักงาน
เจาหนาที่เทศบาล
ตำบลสามแวง 

ทุกสวน
ราชการ 

- 

1 1 1 1  ปละ 1 ครั้ง โครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
ของพนักงานและ
ลูกจาง 

ทุกสวน
ราชการ 

- 

1 1 1 1  ปละ 1 ครั้ง โครงการฝกอบรม/
ทบทวนการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานเจาหนาที ่

ทุกสวน
ราชการ 

- 

 



  

 

 

199 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตำบลสามแวง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร  
อปท. 

เปาประสงคตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/  
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ  
กลยุทธ 

ความ 
กาวหนา

ของ
เปาหมาย 

ผลผลิต/
โครงการ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

6๖ 6๗ 6๘ 6๙ ๗๐ 

(ตอ) 
 

    1 1 1 1 ๑ การพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรใน
องคกรเพื่อ
เพ่ิมขีด
ความสามารถ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

จำนวน
ครั้งท่ีเขา
รับการ
อบรม 

ปละ 1 ครั้ง โครงการ
ประเมินความ
พึงพอใจตอการ
ปฏิบัติงาน
บริการ
ประชาชนของ
เทศบาล
ประจำป 

สำนักปลดั - 

1 1 1 1 ๑ ปละ 1 ครั้ง สนับสนุน
ทุนการศึกษาใน
ระดับปริญญา
ตรีและปรญิญา
โทสำหรบั
บุคลากรของ
เทศบาล 

ทุกสวน
ราชการ 

- 
 

ยุทธศาสตรที่ 5 
ดานการบริหาร
จัดการ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
การพัฒนาขีด
สมรรถนะ
องคกร 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การบริหาร
จัดการบานเมือง
ที่ด ี

เพื่อศึกษาและ
ออกแบบกอสราง
ปรับปรุงสถานท่ี
ปฏิบัติราชการใหมี
มาตรฐานและ
เพียงพอ 
ในการใหบริการ
ประชาชน 

มีอาคาร
สำนักงานที่ได
มาตรฐานและ
เพียงพอใน
การใหบรกิาร
ประชาชน 

2 2 2 2 ๑ กอสราง 
ปรับปรุง 
สถานที่
ปฏิบัติงาน 

จำนวน
สถานที่ใน
การ
ปฏิบัติงาน
เพียงพอ
ในการ
ใหบริการ

จำนวน 2 
แหง/ป 

-ศึกษาและ
ออกแบบกอสราง
หองประชุม
อเนกประสงค 
-กอสรางอาคาร
สำนักงานเทศบาล
ตำบลสามแวง 

กองชาง - 



  

 

ประชาชน 

200 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตำบลสามแวง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร  
อปท. 

เปาประสงค
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/  
แนว

ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ 

ความ 
กาวหนา

ของ
เปาหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หนวย 
งานรับ

ผิด 
ชอบ 

หนวย
สนับ 
สนุน 6๖ 6๗ 6๘ 6๙ ๗๐ 

(ตอ)             -ตอเติม/ปรับปรุง/
ซอมแซมอาคาร
สำนักงานและ
อาคารตางๆของ
เทศบาลตำบลสาม
แวง 
-ติดตั้งประตู
ทางเขา-ออก
เทศบาล 

 - 

   เพื่อปรับปรุง
และพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บ
รายได 

ระบบการ
จัดเก็บรายได
มี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

4 5 6 6 8 ปรับปรุง
และพัฒนา
รายได 

แนวทางการ
จัดกิจกรรม
ปรับปรุงและ
พัฒนา
ประสิทธภิาพ
การจัดเก็บ
ภาษีที่
ดำเนินการ 

ปละ  4-6 
กิจกรรม 

-พัฒนาระบบแผน
ที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 
-พัฒนาบุคลากรใช
ระบบโปรแกรม
อยางมี
ประสิทธิภาพ 
- พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน

กองคลัง - 



  

 

การจัดเก็บรายได 
-กิจกรรมสงเสริม
หรือจูงใจใหผูทีม่า
ชำระภาษีตาม
ระยะเวลาที่
กำหนด 

201 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตำบลสามแวง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร  
อปท. 

เปาประสงค
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/  
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ  
กลยุทธ 

ความ 
กาว 

หนาของ
เปาหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หนวย 
งานรับ

ผิด 
ชอบ 

หนวย
สนับ 
สนุน 6๖ 6๗ 6๘ 6๙ ๗๐ 

(ตอ)             -โครงการสงสาร
สัมพันธ(แจง
กำหนดการชำระ
ภาษี) 
-โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่ออก
บริการชำระภาษ ี

 - 

   เพ่ือจัดใหมี 
ปรับปรุงและ
พัฒนา
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชในการ
ปฏิบัติงาน 

หนวยงานมี
เครื่องมี
เครื่องใช
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

100 100 100 100 ๑๐๐ ปรับปรุงและ
พัฒนา
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชใน
การปฏิบัติงาน 

รอยละของ
เครื่องมือ
เครื่องใชมี
ความ
เหมาะสม
สำหรับการ
ปฏิบัติงาน 

รอยละ 
100 

- ติดตั้ง/ปรับปรุง
ระบบงานและ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
-จัดหาครภัุณฑ
สำนักงาน/
ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร/
ครุภณัฑกอสราง/
ครุภณัฑสำรวจ/

ทุกสวน
ราชการ 

- 



  

 

ครุภณัฑโฆษณา
และเผยแพร ฯลฯ 
 
 

 
 
 

202 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตำบลสามแวง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร  
อปท. 

เปาประสงค
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/  
แนว

ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ  

กลยุทธ 

ความ 
กาวหนา

ของ
เปาหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผดิ 
ชอบ 

หนวย
สนับ 
สนุน 6๖ 6๗ 6๘ 6๙ ๗๐ 

   เพื่อพัฒนา
ระบบการ
บริการ
สาธารณะ 

ประชาชน
ไดรับการ
บริการอยาง
ทั่วถึง 

100 100 100 100 ๑๐๐ การพัฒนา
ระบบการ
บริการ
สาธารณะ   

รอยละของ
ประชาชน
ไดรับการ
บริการ
อยางท่ัวถึง 

รอยละ 
100 

-จัดตั้งศนูยบริการ
ประชาชน"One 
Stop Service" ณ 
อาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลสาม
แวง 
-จัดตั้งศนูย
ประชาสมัพันธเพ่ือ
เปนแมขายในการ
แจงขอมูลขาวสาร
ทางราชการเทศบาล
ตำบลสามแวง 

ทุกสวน
ราชการ 

- 



  

 

 
 

203 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตำบลสามแวง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร  
อปท. 

เปาประสงค
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดบั
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/  
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ 

ความ 
กาวหนา

ของ
เปาหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หนวย 
งานรับ

ผิด 
ชอบ 

หนวย
สนับ 
สนุน 6๖ 6๗ 6๘ 6๙ ๗๐ 

   เพื่อพัฒนา
ศักยภาพใน
การบริหาร
จัดการ
สิ่งแวดลอม 

การมีสวนรวม
ในการบริหาร
จัดการ
สิ่งแวดลอม
อยางยั่งยนื 

50 60 70 80 ๙๐ การบริหาร
จัดการ
สิ่งแวดลอม 

รอยละของ
สภาพแวดลอม
ชุมชนมีความ
สะอาดเพ่ิมขึ้น 

เพ่ิมข้ึนรอย
ละ10ตอป 

-โครงการบรหิาร
จัดการขยะมูล
ฝอยอยางครบ
วงจร 
 

สำนัก
ปลัดฯ 

 

70 80 90 100 ๑๐๐ รอยละของ
ประชาชนมี
จิตสำนึกในการ
ดูแลรักษาความ
สะอาดในชุมชน 

เพ่ิมข้ึนรอย
ละ10ตอป 

-เผยแพร
ประชาสมัพันธ
รณรงคสราง
จิตสำนึกในการ
รักษาความสะอาด 

ยุทธศาสตรที่ 2 
ดานเศรษฐกิจ 
และ 3 ดาน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาการ
ทองเท่ียวและ
กีฬา 

-ยุทธศาสตรที่ 6 
การพัฒนา
สิ่งแวดลอมและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาต ิ

เพ่ือสราง
จิตสำนึกและมี
ความตระหนัก
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ประชาชนมี
จิตสำนึกและมี
ความตระหนัก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

3 3 3 3 ๕ สราง
จิตสำนึก
และความ
ตระหนักใน
การจัดการ
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

จำนวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ได
ดำเนินการ
เพ่ิมข้ึน 

ปละ  3 
กิจกรรม  

ตอป 

-กิจกรรมเพ่ือ
ปองกันอนุรักษฟนฟู
และแกไขปญหา
ปญหาทรัพยากร
ธรรม ชาต ิ
-โครงการสงเสรมิ
สรางจิตสำนึกและ
การมีสวนรวมในการ
ประหยดัพลังงาน 

สำนักปลดั
ฯ 

 



  

 

100 100 100 100 ๑๐๐ รอยละของ
สภาพแวดลอม
ในชุมชนมี
ความสะอาด 

รอยละ 
100 

-จัดหาครภุัณฑ
อุปกรณการรักษา
ความสะอาด 

2 2 2 2 ๒ รอยละของ
สภาพแวดลอม
ในชุมชนมี
ความสะอาด 

จำนวน 2 
คนตอป 

-โครงการจาง
เหมาเอกชน/
ชุมชน ดูแลทำ
ความสะอาดและ
พัฒนา
สภาพแวดลอมใน
หมูบาน 9 
หมูบาน 

 

 
204 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตำบลสามแวง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร  
อปท. 

เปาประสงค
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/  แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ 

ความ 
กาวหนา

ของ
เปาหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผดิ 
ชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

6๖ 6๗ 6๘ 6๙ ๗๐ 

   เพื่อสงเสริม
และปรับปรุง
สภาพแวด 
ลอมและ
พัฒนาภูมิทัศน
ของบานเมือง 

การมีสวนรวม
ในการสงเสริม
และปรับปรุง
สภาพแวด 
ลอมและ
พัฒนาภูมิทัศน

50 60 70 80 ๙๐ สงเสริมและ
ปรับปรุงสภาพ
แวด ลอมและ
พัฒนาภูมิทัศน
ของบานเมือง 
 

รอยละของ
สภาพแวดลอม
ในชุมชนมี
ความเปน
ระเบียบ
เรียบรอย
เพ่ิมข้ึน 

เพ่ิมขึ้นรอย
ละ10ตอป 

-โครงการจดัทำ
ปายบานเลขที่ทุก
ครัวเรือนและปาย
ชื่อซอยภายใน
หมูบาน 
 

กองชาง - 
 



  

 

 ของบานเมือง 
 

70 80 90 100 ๑๐๐  
 

เทศบาลมีภูมิ
ทัศนท่ีสวยงาม
เพ่ิมข้ึน 

เพ่ิมขึ้นรอย
ละ10ตอป 

-กอสรางซุมประตู
ทางเขาตำบลสาม
แวงพรอมปรับปรุง
ภูมิทัศน 

กองชาง - 

100 100 100 100 ๑๐๐ เทศบาลมีความ
สะอาดและ
บรรยากาศการ
ปฏิบัติงานดีขึ้น 

รอยละ 
100 

-การพัฒนาความ
สะอาดสำนักงาน 
(Big Cleanning 
Day) 

ทุกสวน
ราชการ 

 

เพ่ือสงเสริม
การดูแลและ
ปองกันการ 
รุกล้ำที่สา
ธารณ 
ประโยชน 

ที่สาธารณะ
ไดรับการดูแล
และการรุกลำ้
ที่สาธารณะ
ลดลง 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ที่สาธารณะ
ไดรับการดูแล
และการรุกลำ้ท่ี
สาธารณะลดลง 

รอยละของการ
บุกรุกล้ำท่ี
สาธารณะลดลง 

รอยละ 
100 

-โครงการรังวัด
ออกหนังสือสำคัญ
สำหรับที่หลวง 
-โครงการกอสราง
แนวเขตที่
สาธารณะ 

กองชาง - 
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(๖)  การวิเคราะหเพื่อกาพัฒนา 
      ๖.1 สรุปสถานการณการพัฒนา 
  (.1.1 ผลการวิเคราะหศักยภาพ (SWOT  Analysis) ของเทศบาลตำบลสามแวง 

 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 
S1 มีคำสั่งแบงโครงสรางของเทศบาลตำบลสามแวง

ชัดเจน คลอบคลุมอำนาจหนาที่ตามภารกิจ และ 
สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไดตามภารกิจที่
ไดรบัเพ่ิมข้ึนหรือถายโอน 

W1 จำนวนบุคลากรยังขาดแคลนไมเพียงพอตอการ
บริหารงาน 
 
 

W2 ความตองการ และคาดหวังของประชาชนมีสูงตอ
การแกไขปญหาความเดือดรอนแตเทศบาลยัง
ตอบสนองไดนอย 

S2 มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบรูณาการจัดทำ
แผน การทำงาน รวมกับหนวยงาน หรอืสวน
ราชการอ่ืน 

S3 มีคำสั่งแบงงานหรือการมอบอำนาจ                
การบริหารงานตามลำดับชั้น 

 

W3 คนในทองถ่ินมีปญหาหนี้สินอันเก่ียวเนื่องกับการ
ประกอบอาชีพหรือการดำรงชีวิตประจำวันใน
อัตราสูง 

S4 ผูบริหารทองถิ่นกำหนดนโยบายไดเองภายใต
กรอบของกฎหมาย W4 พื้นที่ตำบลไมคอยมีรถโดยสารประจำทางสัญจร

ผานทำใหการเดินทางไมสะดวก                สวน
ใหญประชาชนจะใชรถสวนตัว 

S5 มีเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเปนของตนเอง
ซึ่งเปนเครื่องมือในการตอบสนองความตองการ
ของประชาชนในตำบล W5 มีระเบียบ/กฎหมายใหมๆ จำนวนมากทำใหทำให

การปฏิบัติของบุคลากรไมทันตอเหตุการณ 
S6 สภาเทศบาลตำบลสามแวงสามารถออกเทศ

บัญญัติไดเอง ภายใตกรอบกฎหมาย W6 บุคลากรมนีอย ทำใหตองรับผิดชอบงานหลาย
อยาง เกิดการทำงานไมมีความตอเนื่อง และ
ประสบการณในการทำงานนอย S7 สามารถจัดกรอบอัตรากำลังไดเองตามภารกิจและ

กำลังงบประมาณ 

S8 ผูบริหารและฝายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชนโดยตรงทำใหเขาใจปญหาความ
เดือดรอน และความตองการของประชาชนอยาง
แทจริง 

W7 ขาดแคลนน้ำใชอุปโภค บริโภค และ                 
เพ่ือการเกษตรในฤดูแลง 

W8 มีการแพรระบาดของยาเสพติด เชน ยาบา 
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จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 
S9 มรีายไดจากการจัดเก็บรายไดเปนของตนเอง 

ทำใหคลองตัวในการบริหารงาน 
W9 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผน 

และความไมเขาใจสิทธิในการแสดงออกความ
คิดเห็น 

S10 มีเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานอยาง
เพียงพอและทันสมัย 

W10 ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบ
อาชีพแบบเดิมๆ เชน การปลูกพืชเชิงเดียว ฯลฯ 

S11 มีพื้นท่ีขนาดตำบลขนาดเล็กงายตอ              
การบริหาร และดูแลอยางทั่วถึง 

W11 งบประมาณคอนขางนอย ทำใหตอบสนองตอ
ความตองการของประชาชนยังครอบคลุมไมได
เพียงพอ 

S12 เปนหนวยงานท่ีมีความใกลชิดกับประชาชน
มากที่สุด และสามารถแกไขปญหาไดอยาง
รวดเรว็ 

W12 ระบบขอมูลไมเปนปจจุบัน หรือไมครบถวน
ครอบคลุมในทุกดาน 

S13 สภาพของพ้ืนดิน มีคุณภาพคอนขางสมบูรณ
เหมาะกับการปลูกพืช 

W13 ขาดการอนุรักษในขนบธรรมเนียมประเพณ ี
และภูมิปญญาทองถ่ิน 

S14 กลุมองคกรภาคประชาชนที่เขมแข็งและ             
มีการทำงานในระบบของเครือขาย 

W14 เยาวชนขาดความตระหนักในการเขาไปมี สวน
รวมในกิจกรรมทางการเมือง 

S15 มีการจัดสงบุคลากรเขารบัการฝกอบรมอยาง
ตอเน่ือง 

W15 ประชาชนขาดความตระหนักในการดแูลและ
บำรุงรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

S16 มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศท่ี
เหมาะสม 

W16 อาชีพหลักของคนในชุมชนสวนใหญทำ
การเกษตร ตองอาศัยแหลงน้ำจากธรรมชาติซึ่ง
บางครั้งไมเพียงพอ 

S17 ผูนำ ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกำหนด
นโยบายการพัฒนาในดานการเมอืง การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 

W17 การดแูลสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหยัง
ไมเพียงพอและครอบครุมทุกกลุมเปาหมาย 

S18 มีกลไกการบริหารราชการ ประชาคม  ภาค
ประชาชนในทุกชุมชน 
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โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
O1 มีแนวโนมไดรบัการถายโอนภารกิจเพ่ิม

มากขึ้นตามแผนกฎหมายกระจายอำนาจฯ 
T1 อำนาจหนาที่ตามแผนกระจายอำนาจฯ บางภารกิจ

ยังไมมีความชัดเจน 
O2 แนวโนมของรายไดที่ไดรับจัดสรรมากขึ้น 

ตามลำดับแผนกระจายอำนาจฯ และการ
จัดเก็บรายไดเองของเทศบาล 

T2 การใหความอิสระจากสวนกลางยังไมเต็มที่ ยังตอง
อยูภายใตการกำกับ ควบคุมดูแลจาก สวนภูมิภาค 

O3 กฎหมายกระจายอำนาจฯ เอ้ือตอการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

T3 การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไมเพียงพอกับ
ภารกิจที่ถายโอนใหกับทองถิ่น 

O4 ความกาวหนาดานเทคโนโลยีทำใหมีความ
สะดวกคลองตัว และมีประสิทธิภาพในการ
ทำงานมากขึ้น 

T4 ภาคเกษตรกรรมมีปญหาหนี้สิน ขาดทุน คุณภาพต่ำ 
ผลผลิตทางเกษตรสวนใหญมีราคาตกต่ำ 

O5 ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี 
มีความขัดแยงทางการเมือง ทางความคดิ
เห็นนอย 

T5 น้ำมันมีราคาแพงอยางตอเนื่อง 

O6 มีสถาบันทางศาสนา สามารถพัฒนา
เสริมสรางความพรอมใหเปนแหลงพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในตำบล 

T6 การอพยพแรงงานของคนในพ้ืนที่ เนื่องจากแหลง
งานรองรับไมเพียงพอ 

O7 มีสถานศึกษาอยูในพ้ืนที่ ตั้งแตเดก็กอนวัย
เรยีน ถึง มัธยมตอนตน และมีศูนยการ
เรยีนรูนอกระบบ ซึ้งมีความพรอม มี
ศักยภาพในการจัดการศึกษาอยางทั่วถึง 

T7 ความไมมั่นคงทางการเมืองระดับชาติมีผลตอการ
จัดสรรงบประมาณของทองถิ่น 

O8 มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชน
ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่อยางเพียงพอ รวมถึง
การใหบริการฟรีในเร่ืองรับสงผูปวยฉุกเฉิน 
หรือตามแพทยนัด 

T8 ผลจากการถายโอนภารกิจทำใหมีงาน/หนาที่
เพ่ิมขึ้นแตไมมีบุคลากรมารองรับ 

O9 การแกไขปญหาความยากจนและปญหา
ยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล จังหวัด 
และอำเภอสอดคลองกับนโยบายและ
ยุทธศาสตรของเทศบาล 

T9 สภาวการณทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองสงผลตอการพัฒนาทองถ่ิน 
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โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
O10 นำขอมลูจาการจัดทำเวทีประชาคม  

จัดทำโครงการ/กิจกรรมหรือสนับสนุน
ดานตาง ๆ เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของชุมชน 

T10 ประชาชนไมสนใจ ขาดจิตสำนึกในการมีสวน
รวมในการพัฒนาพ้ืนท่ี และไมใหความสำคัญ
กับการมีสวนรวมในกิจกรรมของทองถ่ินและ
ของภาครัฐ 

O11 มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทาง
สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกันใชสันติวิธีเปน
แนวทางในการแกไขปญหา 

T11 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 สนับสนุนใหมีการจัดการศึกษาที่
สอดคลองกับความตองการของประชาชนใน
ทองถ่ินอยางเทาเทียมและทั่วถึง 

O12 มีความเขมแข็งทางการเมืองในระดับ
ทองถ่ินทำใหการบริหารจัดการมีความ
ตอเนื่อง 

T12 ขาดความรูความเขาใจเรื่องประชาคม
อาเซยีน 
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สวนที่  ๓ 

การนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ 

    (๑) ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน    
    

ท่ี 
ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

-โครงสรางพ้ืนฐาน -เคหะและชุมชน 
-อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 
-การพาณิชย 

-กองชาง -กรมสงเสริมฯ 
-การไฟฟา
จังหวัดฯ 
-โยธาจังหวัดฯ 

2 การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

-เศรษฐกิจ -บริหารงานทั่วไป 
-สงเสรมิการเกษตร 

-สำนักปลัด -อำเภอหวย
ราช 
-สำนักงาน
เกษตร 

3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต -คุณภาพชีวิต -การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 
-สังคมสงเคราะห 
-สรางความแขมแข็ง 
-สาธารณสุข 
-งบกลาง 

-กองศึกษา 
 
-กองสวัสดิการ
สังคม 
-สำนักปลัด 

-โรงเรียนวัด
บานใหม 
-พมจ.บุรีรัมย 
-สำนักงานปภ.
จังหวัดฯ 
-รพ.สต.บาน
ใหม 
-ศูนยพัฒนา
ฝมอืแรงงานฯ 

4 การจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

-บริการชุมชนและ
สังคม 
-บริหารงานทั่วไป 
 

-การรักษาความสงบ
เรียบรอย  ภายใน 
-ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

-สำนักปลัด -สำนักงานปภ.
จังหวัดฯ 
-สถานีตำรวจ
หวยราช 
-อำเภอหวย
ราช 

 
 
 
 
 
 



  

 

๒๑๐ 

5 การบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีด ี

-บริหารงานทั่วไป -บริหารงานท่ัวไป -สำนักปลัด -สำนักงาน
สงเสริมการ
ปกครองสวน
ทองถ่ินจังหวัด 
-อำเภอหวย
ราช 

6 ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

-บริหารงานทั่วไป -บริหารงานท่ัวไป -สำนักปลัด -สำนักงาน
สงเสริมการ
ปกครองสวน
ทองถ่ินจังหวัด 
-อำเภอหวย
ราช 
-สำนักงาน
สิ่งแวดลอม
จังหวัดฯ 

รวม 6  ยุทธศาสตร 5  ดาน 13  แผนงาน 4 หนวยงาน 13  หนวยงาน 

 


