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14.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ผลการวิเคราะห์ภาพรวมปัญหาของชุมชนเทศบาลต าบลนาจะหลวยตามผังเมืองรวม 

 1)  ด้านการใช้ที่ดิน  เนื่องจากชุมชนเทศบาลต าบลนาจะหลวย  ไม่มีการวางแผนการใช้ที่ดิน การ
ขยายตัวของสิ่งปลูกสร้างในชุมชนมีลักษณะกระจายไปตามธรรมชาติอย่างไม่มีระเบียบ  ตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข   2248  และทางหลวางชนบท 4029 สายนาจะหลวย –เดชอุดม  ทั้งสองฟาก  มีอาคารบ้านเรือน
เกาะกลุ่มหนาแน่นเป็นแนวยาวตามเส้นทางหลวง  ในอนาคตเมื่อชุมชนขยายตัวมากขึ้นปัญหาการให้บริการ
สาธารณะต่าง ๆ จะเกิดมากขึ้นหากไมม่ีการวางแผนรองรับ 
 2)  ด้านระบบการคมนาคมและขนส่ง  ปัจจุบันการติดต่อระหว่างชุมชนเป็นไปโดยสะดวกแต่ยังขาด
การวางโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง เพ่ือเชื่อมโยงถนนแต่ละสายให้เป็นระบบปัญหาความไม่ปลอดภัย
ด้านอุปกรณ์ควบคุมการจราจรไม่มีสัญญาณไฟจราจรอาจไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ส าหรับถนนใน
ชุมชนมีปัญหาด้านมาตรฐานของถนนและยังไม่มีการวางระบบท่อระบายน้ า   
 3)  เทศบาลไม่มีสถานีขนส่งโดยสาร   

ข้อจ ากัดของชุมชนเทศบาลต าบลนาจะหลวยตามผังเมืองรวม 
  1.บริเวณศูนย์กลางของชุมชนไม่มีโครงข่ายระบบการคมนาคมรองรับของพ้ืนที่วางผังจึงมี
ข้อจ ากัดในการขยายตัวชุมชน  
  2. เทศบาลต าบลนาจะหลวยยังไมม่ีคลองระบายน้ าทั่วถึงและไม่มีบ่อบ าบัดน้ าเสีย 
  3. เทศบาลต าบลนาจะหลวยยังไม่มีที่ท้ิงขยะ 

4. เทศบาลต าบลนาจะหลวย มีแหล่งรับซื้อผลผลิตการเกษตรของประชาชนน้อย ประชาชน
ขายผลผลิตโดยไม่มีทางเลือกในการต่อรองราคา 

ผลการวิเคราะหร์ะบบการคมนาคมและขนส่งตามผังเมืองรวม 
 สามารถแยกพิจารณาได้เป็น  2  ส่วนหลัก ๆ คือ  การคมนาคมขนส่งระหว่างชุมชนและการคมนาคม
ขนส่งภายในชุมชน 

สภาพการคมนาคมขนส่งภายในชุมชน 
 เส้นทางการคมนาคม – ปัจจุบันการเดินทางติดต่อเชื่อมโยงกันภายในพ้ืนที่ผังเมืองรวมชุมชนเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย  สามารถเดินทางได้ด้วยเส้นทางรถยนต์  ซึ่งเป็นเส้นทางการคมนาคมที่ชาวบ้านในชุมชน
นิยมใช้ในการเดินทางติดต่อเชื่อมโยงภายในเขตผังเมืองรวมชุมชนนาะหลวย  มีดังนี้ 

1.  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2248   
2.  ทางหลวงชนบทหมายเลข  4029  

  การขนส่ง  ปัจจุบันการขนส่งผู้โดยสารที่มีความต้องการเดินทางภายในเขตพ้ืนที่ผังเมืองรวม
ชุมชนเทศบาลต าบลนาจะหลวย  นั้น  ส่วนใหญ่นิยมเดินทางด้วยพาหนะส่วนตัว   เช่น  รถยนต์   
รถจักรยานยนต์  เป็นต้น 
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สภาพการจราจรในปัจจุบัน 
 ถนนในเขตผังเมืองรวมชุมชนเทศบาลต าบลนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี   ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพ
ใช้งานได้ดี  โดยที่ถนนสายหลักต่าง ๆ จะเป็นถนนลาดยางเกือบทุกสายแต่ขนาดเขตทางและขนาดความกว้าง
ผิวจราจรโดยภาพรวมแล้วมีขนาดเล็กและบริเวณทางร่วมทางแยกโดยส่วนใหญ่ยังขาดเครื่องหมายจราจรและ
สัญญาณไฟจราจร 
 ระบบถนนในเขตผังเมืองรวมชุมชนต าบลนาจะหลวย  มีลักษณะเป็นถนนระบบถนนตามแนวยาว  
(Lincar  Road  System)  มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2248  สายนาจะหลวย – บุณฑริกและสายนาจะ
หลวย - น้ ายืน  ท าหน้าที่เป็นถนนแกนกลางของระบบโครงข่ายถนนทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้    และมีถนนหรือ
ซอยต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อเชื่อมโยงการเดินทางเข้าสู่พ้ืนที่ต่าง ๆ ซึ่งระบบถนนตามแนวยาวนั้นมีข้อดี  คือสภาพ
การไหลของปริมาณจราจร  (Mobility)  ในถนนสายประธานจะมีความคล่องตัวสูง   

รูปแบบของระบบถนนในอนาคต 
  การวางผังระบบโครงการคมนาคมและขนส่งของผังเมืองรวมชุมชนเทศบาลต าบลนาจะหลวย   
ได้พิจารณาโครงข่ายระบบถนนเดิมเป็นหลัก   โดยแบ่งถนนตามลักษณะหน้าที่การให้บริการ  ออกเป็น  4  
ประเภท  ดังนี้ 
  -  ถนนสายประธาน  (Arterial  Road)   เป็นถนนสายส าคัญของชุมชน  ท าหน้าที่เชื่อมโยง
พ้ืนที่ในระดับจังหวัดหรือระดับภาค   รองรับปริมาณจราจรที่มีความเร็วสูง  การจราจรที่มีระยะทางการเดิน
ทางไกล   การจราจรเข้า – ออกพ้ืนที่  และการจราจรผ่านเมือง   ถนนสายประธานในระบบโครงข่ายถนนใน
พ้ืนที่ผังเมืองรวมชุมชนเทศบาลต าบลนาจะหลวย  ได้แก่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2248และทางหลวง
ชนบท 4029 
  -  ถนนสายหลัก  (Sub –Arterial  Road)  เป็นถนนที่ใช้เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างพ้ืนที่
ผังเมืองรวม  กับพ้ืนที่อ่ืน ๆ ข้างเคียง  และยังท าหน้าที่เป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างถนนสายประธานกับถนน
สายรองเข้าด้วยกันได้แก่ ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 
  -  ถนนสายรอง  (Collector  or  Distributor  road)  เป็นถนนที่ท าหน้าที่รวบรวมและ
กระจายปริมาณจราจรเข้าและออกจากถนนสายหลักและถนนสายย่อย  เป็นถนนทีใ่ห้บริการพื้นท่ีหรือ 
 
กิจกรรมสองข้างทางของถนนได้แก่ ถนนวิเศษโกสินทร์ ถนนเถาว์ถวิล ถนนชัยสุวรรณถนนสุนัย ณ อุบล ถนน
พิรุณ ถนนวิเชียร 
  -  ถนนสายย่อย  (Aecess  Road)  เป็นถนนที่ท าหน้าที่บริการเข้าถึงพ้ืนที่  (Aecessibility)  
เป็นหลัก  ส่วนใหญ่มีขนาดเขตทางค่อนข้างแคบ  มีปริมาณจราจรและความเร็วของยวดยานต่ า  มักจะเป็น
ถนนสายสั้น ๆ ได้แก่  ตรอกหรือซอยต่าง ๆได้แก่ ซอยศรีมัน1 ซอยศรีมัน2 ถนนห้วยโลก1 ถนนห้วยโลก2 
ถนนห้วยโลก3 ซอยวิเศษโกสินทร์1 ซอยวิสูตรโยธาภิบาล1 ซอยหลักเมือง1 ซอยหลักเมือง2 ซอยเถาว์ถวิล1 
ซอยกิง่พงษษ์า  
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 จากการก าหนดบทบาทหน้าที่ตามลักษณะการให้บริการของถนนข้างต้น  พบว่าระบบโครงข่าย
คมนาคมของผังเมืองรวมชุมชนเทศบาลต าบลนาจะหลวย   ปริมาณจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  
2248 ทางหลวงชนบท 4029  ส่วนใหญ่จะเป็นปริมาณจราจรผ่านเมือง  แต่ไม่มีเส้นทางทีจ่ะให้ปริมาณจราจร
เหล่านั้นเลี่ยงเมือง จึงท าให้ยังต้องใช้เส้นทางที่ต้องผ่านเมือง   โดยเฉพาะยานพาหนะขนาดใหญ่ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา 

ข้อเสนอแนะด้านระบบคมนาคมขนส่ง 
 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวางผังเมืองระบบถนนที่ได้แสดงไว้ในแผนผังแสดงโครงการคมนาคม
ขนส่งของผังเมอืงรวมชุมชนเทศบาลต าบลนาจะหลวย  ควรยึดหลักการพัฒนาดังนี้ 
 -เพ่ือความสะดวกต่อการน าผังระบบโครงการคมนาคมและขนส่งไปสู่การปฏิบัติจริงจึงไม่ได้ท าการ
ก าหนดหรือออกแบบในขั้นรายละเอียดของถนนเพ่ือที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถด าเนินการออกแบบใน
ขั้นรายละเอียดของถนนได้เองตามความเหมาะสม 
 -ควรใช้มาตรการบริหารการจราจร  (Traffic  Management)  กล่าวคือ  การควบคุมในเรื่องที่จอด
รถ  การปรับปรุงบริเวณทางร่วมทางแยก  การจัดระบบการเดินรถและการจัดการระบบสัญญาณไฟจราจร  
เป็นต้น  ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมใหก้ารเดินทางบนระบบโครงข่ายถนนเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 -ควรจัดหาระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพภายในพื้นที่ผังเมืองรวมเพ่ือรองรับการเดินทางของ
ประชาชนที่ไม่มียานพาหนะเป็นของตังเองและเพ่ือลดปริมาณการจราจรที่มีความต้องการการเดินทางที่
ซ้ าซ้อนกันลง 
 -ควรจัดหาที่จอดรถโดยสารประจ าทางที่ระบุต าแหน่งที่ตั้งชัดเจน ทั้งนี้เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในการจัดการการเดินรถโดยสารประจ าทาง 
 -ควบคมุการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ  โดยเคร่งครัดเพ่ือไม่ให้
เกิดความสับสนในการใช้ที่ดิน  ซึ่งจะมีผลท าให้เกิดการเดินทางท่ีไมจ่ าเป็นเพิ่มข้ึน 
ผลการวิเคราะห์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

แหล่งน้ าที่ส าคัญ  เทศบาลต าบลนาจะหลวยมีพ้ืนที่ชลประทาน ได้แก่ล าน้ าห้วยโลก ล าน้ า
ห้วยซัน และล าน้ าร่องแทน ไหลผ่านเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวย  

- ล าน้ าห้วยโลกอยู่บริเวณทิศเหนือ ทิศทางน้ าไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ คงสภาพ
น้ าไหลตลอดปีโดยเทศบาลต าบลนาจะหลวยใช้น้ าจากล าห้วยโลกในการผลิตน้ าประปาซึ่งเป็นแหล่งน้ าจืดที่
ส าคัญของเทศบาล มีอ่างเก็บน้ าห้วยโลกที่คอยรองรับกักเก็บน้ าไว้ใช้ ครอบคลุมพ้ืนที่ ประมาณ 100 ไร่
เนื่องจากเทศบาลมีแหล่งก าจัดขยะใกล้ต้นน้ าแห่งนี้ หากไม่มีการบริหารจัดการขยะอาจเกิดผลระยะยาวต่อ
คุณภาพน้ า 

-ล าน้ าห้วยซันอยู่บริเวณทิศใต้คงสภาพน้ าไหลตลอดปี มีอ่างเก็บน้ าห้วยซันที่คอยรองรับกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ไม่มีมีปัญหาน้ าเน่าเสียจากชุมชน 

- ล าน้ าร่องแทนบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ สภาพน้ าไหลตลอดปี มีอ่างเก็บน้ าร่องแทนที่
คอยรองรบักกัเก็บน้ าไว้ใช้ไมม่ีปัญหาน้ าเน่าเสีย 
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ผลการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม 
 -ปัจจุบันภายในเขตพ้ืนที่ชุมชนต าบลนาจะหลวย  มีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ  6  ตันต่อวัน  และ
คาดว่าจะเกิดปริมาณขยะมูลฝอยในเขตชุมชนประมาณ 8 ตันต่อวัน  แต่ทางชุมชนไม่มีความสามารถก าจัด
ขยะได้  ท าให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยสะสมในพ้ืนที่ และในปีอนาคตคาดว่าจะเกิดปริมาณขยะมูลฝอยในเขต
ชุมชนต าบลนาจะหลวย ประมาณ 10 ตันต่อวัน ดังนั้น จึงควรจัดหาระบบก าจัดขยะที่มีความสามารถในการ
ก าจัดขยะได้อย่างเพียงพอในพ้ืนที่ 

-  เนื่องจากปัจจุบันภายในเขตพ้ืนทีผ่ังเมืองรวมชุมชนเทศบาล  ส่วนใหญ่ยังขาดระบบระบายน้ าท าให้
เกิดปัญหาน้ าท่วมขังเป็นประจ าปีละ  1 – 2  ครั้ง  โดยเฉพาะพ้ืนที่บ้านหลักเมืองซึ่งมีตลาดสดท าให้น้ าเน่า
เหม็นต่อเนื่องไปถึงบ้านห้วยซันเหนือและห้วยซันใต้ท าให้น้ าเสียไหลลงสู่ล าห้วยซันเกิดมลพิษทางน้ าหากไม่มี
ระบบบ าบัดน้ าเสียอาจก่อให้เกิดปัญหารุนแรงขึ้นเนื่องจากชุมชนขยายตัวมากข้ึนน้ าเสียชุมชน น้ าเสียตลาดสด
มากข้ึนดังนั้นจึงควรจัดหาระบบระบายน้ าเพ่ิมเติมให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่และจัดท าระบบบ่อบ าบัดน้ าเสีย 
ผลการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ 
แนวโนม้และทิศทางการขยายตัวของชุมชน 

เนื่องจากชุมชนเทศบาลต าบลนาจะหลวย ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพท านาซึ่งส่วนใหญ่พ้ืนที่
อยู่นอกเขตเทศบาลต าบลนาจะหลวยและในส่วนของประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขาย  มีอัตราการขยายตัว
ค่อนข้างต่ า   อัตราการเพ่ิมโดยธรรมชาติค่อนข้างต่ ามาก  เนื่องจากปัจจุบันนี้ในพ้ืนที่วางผังยังไม่มีโครงการ
พัฒนาขนาดใหญ่ที่จะกระตุ้นหรือส่งเสริมให้ชุมชนขยายตัวโดยเร็ว   ดังนั้นหากแหล่งจ้างงานในชุมชนไม่มีการ
ขยายกิจการหรือจัดสร้างโครงการใหม่และไม่มีการลงทุนจากภายนอก  คาดว่าการเจริญเติบโตของชุมชนจะมี
ลักษณะค่อยเป็นค่อยไปตามล าดับเวลา   พ้ืนที่ปลูกสร้างอาคารพาณิชย์จะยังคงขยายตัวอยู่บริเวณริมสองฝั่ง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2248  และทางหลวงชนบท  4029 
ผลวิเคราะห์ทางด้านการศึกษา 

จ าแนกข้อมูลการศึกษาของประชากร 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม คิดเป็นร้อยละ 
ชาย หญิง 

ไม่เคยศึกษา 102 97 199 1.77 
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 245 276 521 4.63 
ต่ ากว่าช้ันประถมศึกษา 399 432 831 7.39 
จบช้ันประถมศึกษา 3,091 2,804 5,895 52.44 
จบช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 1,056 1,014 2,070 18.41 
จบช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 547 566 1,113 9.90 
จบช้ันอนปุริญญาหรือเทียบเท่า 64 64 128 1..14 
จบช้ันปริญญาตรีหรือเทยีบเทา่ 195 273 468 4.16 
จบสูงกว่าช้ันปริญญาตรี 5 11 16 0.14 

รวม 5,704 5,537 11,241 100.00 
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ที่มา การส ารวจและจัดเก็บข้อมลูเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา :พัฒนาชุมชนอ าเภอนาจะหลวย ข้อมลู ณ วันที่ 13 
กันยายน 2564 

จ าแนกข้อมูลการศึกษาของประชากร 

           การศึกษาของประชากรในเขตเทศบาล เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้  
จบชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 52.44 จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ร้อยละ 18.41 จบชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทยีบเท่า ร้อยละ 9.90 ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษา 7.39 อนุบาล/ศูนย์เด็กเลก็ ร้อยละ 4.63  
จบชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 4.16 ไม่เคยศึกษา ร้อยละ1.77 จบชั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 1.14 
และ จบสูงกว่าชั้นปริญญาตรี ร้อยละ 0.14 
ผลวิเคราะห์ทางด้านสาธารณสุข 
   1) ประเภทของการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล พ.ศ. 2564 (เรยีงตามล าดับมาก-น้อย) 
 1.โรคความดันโลหิตสูง    จ านวน 1,700  ราย 
 2.โรคเบาหวาน  จ านวน 1,709  ราย 
ที่มา ข้อมูลการแพทย์ : โรงพยาบาลนาจะหลวย ข้อมูล ณ 13 กันยายน 2564 

   3)การเจ็บป่วชยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในเขตเทศบาลพบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่เจ็บป่วย
ด้วยโรคอุจาระร่วงรองลงมา คือ โรคปอดบวม โรควัณโรคระบบต่าง ๆ และโรคไข้เลือดออก 

ตารางแสดงข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในเขตเทศบาล 
โรค พ.ศ.2560 

(คน) 
พ.ศ.2561 

(คน) 
พ.ศ.2562 

(คน) 
พ.ศ.2563 

(คน) 
พ.ศ.2564 

(คน) 
อุจจาระร่วง 196 199 188 170 48 
ปอดบวม 28 71 69 30 13 
ไข้เลือดออก 5 21 58 12 2 
การฆ่าตัวตาย - 1 - - 3 
วัณโรคระบบ ต่าง ๆ - - - - - 
โรคโควิค-19 - - - - 38 
ที่มา ข้อมูลการสาธารณสุข : โรงพยาบาลนาจะหลวยข้อมูล ณ วันท่ี 13 กันยายน 2564 

4)สถานการณ์ปัจจุบันการเจ็บป่วยดว้ยโรคไข้เลือดออก จ านวน  2 คน 
(เฉพาะห้วงเดือนมกราคม 2564 – สิงหาคม 2564) 

บ้านห้วยโลก  หมู่ที่ 7  จ านวน  1  คน  
บ้านหลักเมือง  หมู่ที่ 8  จ านวน   -  คน 
บ้านศรีพรหม  หมู่ที่ 10  จ านวน  -   คน 
บ้านกลางเมือง  หมู่ที ่11  จ านวน  1  คน 
บ้านห้วยซันใต้  หมู่ที ่12  จ านวน  -   คน 
บ้านหว้ยซันเหนือ หมู่ที ่13  จ านวน  -   คน 

ที่มา ข้อมูล: โรงพยาบาลนาจะหลวยข้อมูล ณ วันท่ี 13 กันยายน 2564 
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ผลการวิเคราะห์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 -ส าหรับการดับเพลิงนั้น  ควรจัดหาหัวท่อประปาส าหรับต่อกับสายดับเพลิงให้มีจ านวนเพ่ิมขึ้นกว่า
ปัจจุบัน  และให้มีต าแหน่งของแต่ละหัวกระจายครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  และควรเตรียมน้ าเพ่ือการดับเพลิงให้มี
ปริมาณที่เพียงพอส าหรับการดับเพลิงในแต่ละครั้งคือ  ต้องเตรียมน้ าไว้ให้เพียงพอต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้            
ไม่ต่ ากว่า  10  ชั่วโมงต่อครั้งส าหรับปีอนาคต  ควรต้องเตรียมปริมาณน้ าเพ่ือการดับเพลิงส าหรับชุมชน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  ประมาณไม่ต่ ากว่า 7,300 ลูกบาศก์เมตร และไม่ต่ ากว่า 8,500 ลูกบาศก์เมตร   

-ควรมีมาตรการห้ามการรุกล้ าพ้ืนที่สาธารณะริมถนนส าหรับเส้นทางที่ ใช้ในการเดินรถดับเพลิงเพ่ือ
ไม่ให้กีดขวางการเดินรถดับเพลิงกรณีเกิดเพลิงไหม้ 
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ตารางแสดงข้อมูลการด าเนินงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

รายการข้อมูล 
พ.ศ.2561 

 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

6.1 อัตราในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
- อัตราก าลังพนักงาน/เจ้าหน้าที่ดับเพลิง 

11 คน 10 10 

6.2 อัตราอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย            
(อปพร.) 

252 คน 252 252 

6.3 ในรอบปีที่ผ่านมา มีการปฏิบัติหน้าที่ อปพร. 35 ครั้ง 20 25 
6.4 ในรอบปีทีผ่่านมา มีการฝึกซ้อม อปพร. ไม่มีการฝึกซ้อม - - 

6.5 จัดท ากิจกรรมฝึกซ้อม ตามแผนป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

2 ครั้ง   

6.6 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
- การฝึกอบรมแก่บุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ในเรื่อง
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น ทั้งก่อน ขณะ 
และหลังเกิด 
- การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพืน้ทีเ่กีย่วกับการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

 
 

4 ครั้ง 
 
 

ไม่มีการจัดกิจกรรม 

 
 
1 
 
 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ อปพร. 
ประจ าปี 2562 

 
 
1 
 
 

1.โครงการฝึกอบรม
จิตอาสาภัยพิบัติ 
จ านวน 50 คน 
ประจ าปี 2563 

2. โครงการฝึกอบรม
จัดตั้ง อปพร. 

 จ านวน 17 คน 
6.7 การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  
- จัดรณรงค์ การให้งบประมาณสนับสนุน และการ
ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปบ าบัดรักษา  
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
- การดูแลและติดตามภายหลังการบ าบัดรักษาเพ่ือป้องกัน 
มิให้ผู้ผ่านการบ าบัดกลับไปเสพซ้ า 

 
1 กิจกรรม 

 
 

ไม่มีการดแูล    
และติดตาม 

 
- 

 
- 
 

6.8 การบูรณฟ้ืนฟูสภาพชีวิต ความเป็นอยู่และจิตใจทีไ่ด้รับ
ความเสียหายจากภัยพิบัติ (สงเคราะห์ผู้ประสบภัย) 

ไม่มีคน/ครัวเรือน
เสียหาย 

  

ที่มา การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย : งานป้องกันและบรรเทา          
สาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล ข้อมูล ณ วันที่  7 มิถุนายน 2562 
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 วัสดุ อปุกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  
ตารางแสดงข้อมูลวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

ชนิดยานพาหนะ ทะเบียน จ านวน  ความจุ 
รถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิงเอนกประสงค์ ป-9184 อบ(สีแดง) 1 คัน 6,000 ลิตร 
รถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิงเอนกประสงค์ ป-9185 อบ(สีแดง) 1 คัน 6,000 ลิตร 
รถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิงเอนกประสงค์ ผ-2480 อบ(สีส้ม) 1 คัน 12,000 ลิตร 
รถดับเพลิงเอนกประสงค์ - 1 คัน 200 ลิตร 
เครื่องสูบน้ า (เล็ก) (ช ารุดใช้การไม่ได้) - 5 เครื่อง - 
เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ - 30 เครือ่ง 15 ปอนด์ 
รถตรวจการ บน-4793 1 คัน ไม่เกิน 2 ทีน่ั่ง 
เรือยนต์เอนกประสงค์ (ช ารุดใช้การไม่ได้) - 1 ล า ไม่เกิน 10 ที่นั่ง 

 วิทยุสื่อสาร  จ านวน 41 เครื่อง ได้แก่ 
- ชนิดแม่ข่าย (ประจ าที่)   จ านวน 1   เครือ่ง  
- ชนิดมือถอืยี่ห้อไอคอม(สีด า)   จ านวน 32 เครื่อง 
- ชนิดมือถือยี่ห้อSPENDER(สีแดง)  จ านวน 8   เครือ่ง 
ที่มา ข้อมูลเครื่องมือ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล ข้อมูล ณ วันที่               

30 มิถุนายน 2564 
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ความเสียหายในรอบปี ที่เกิดขึ้น  
 ตารางแสดงข้อมูลสถิติเพลิงไหม้ในปี พ.ศ.2561-2563 
เดือน 
 

            ประเภท
ความเสียหาย                              

ปี พ.ศ. 

ไหม้ทรัพย์สินในเขต 
จ านวน (ครั้ง) 

ไหม้ทรัพย์สินนอกเขต 
จ านวน (ครั้ง) 

ไหม้ป่า ป่าหญา้ในเขต/นอกเขต 
จ านวน (ครั้ง) 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 

มกราคม - - - - - - 3 - - 
กุมภาพันธ์ - - - - - - - - - 
มีนาคม - - - - - - 6 - - 
เมษายน - - - - - - 7 - - 

พฤษภาคม - - - - - - - - - 
มิถุนายน - - - - - - - - - 
กรกฎาคม - - - - - - - - - 
สิงหาคม - - - - - - - - - 
กันยายน - - - - - - 16 - - 
ตุลาคม - - - - - - 6 5 - 

พฤศจิกายน - - - - - - 6 5 - 
ธันวาคม - - - - - - - - - 

รวม - - - 1 1 - 27 19 16 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
     1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
วิสัยทัศน์ :  

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมัน่คงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ 
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ มีความ
มัน่คงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศ มีความม่ันคงใน
เอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบ
การเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมี
ความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมคี 
วามอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียง กับการด ารงชีวิต มีการออม
ส าหรบัวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สนิ 
          ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน จนเข้า
สู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ ผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน  มีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้ งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนา ที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมี
บทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการ
ท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนา
ต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา  ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม 
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
          ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ ประชาชน
ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา และการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมี ความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
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คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความ เอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน  และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาค
ส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ 
และยั่งยืน  
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.  ๒๕๖๑  -  ๒๕๘๐)  

ยุทธศาสตร์ที๑่ : ด้านความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี

ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และ
มีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี 
และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และ
ทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแกไ้ขปัญหาแบบบูรณาการ ทัง้กับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม 
และองคก์รที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อ
เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการ ของยุทธศาสตร์ชาติอ่ืน ๆ ให้สามารถขบั เคลื่อนไปได้ตามทิศทางและ
เป้าหมายทีก่ าหนด  
 เป้าหมาย  20 ปี  
 เป้าหมายที ่1  ประชาชนอยู่ดี กินดี  มคีวามสุข 
 เป้าหมายที่ 2  บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 

 เป้าหมายที่ 3  กองทัพ หนว่ยงานด้านความมัน่คง ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน     
มีความ พร้อมในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาความมัน่คง  

 เป้าหมายที ่4  ประเทศไทยมบีทบาทด้านความมั่นคงเปน็ที่ชื่นชมและได้รบัการยอมรับโดย
ประชาคม ระหวา่งประเทศ  
           เป้าหมายที่ 5  การบริหารจัดการความมัน่คงมผีลส าเร็จที่เป็นรปูธรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ตัวช้ีวัด  
               1)  ความสุขของประชากรไทย   
               2)  ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ   

     3)  ความพรอ้มของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
                4) บทบาทและการยอมรับในด้านความม่ันคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ  
                5) ประสิทธภิ าพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม   
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 59 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก 
1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 

1.1 การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม  

     ตระหนักในเรื่องความมัน่คง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
1.2 การพัฒนาและเสริมสรา้งความจงรกัภักดตี่อสถาบนัหลักของชาต ิ

      การพัฒนาและเสริมสรา้งการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอนัม ี

1.3 พระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุขทีม่ีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เหน็แก่
ประโยชนข์องประเทศชาติ มากกว่าประโยชน์สว่นตน 

           1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกทีส่ามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น 
ปัญหาความม่ันคงท่ีส าคัญ 

2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
2.1 แก้ไขปัญหาความม่ันคงในปัจจุบัน 
2.2 ติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ 
2.3 สร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในในพ้ืนทีจ่ังหวัดชายแดนใต้ 
2.4 รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้ง     
     ทางบกและทางทะเล 

3. พัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคงของชาติ 
3.1 การพัฒนาระบบงานขา่วกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

       3.2 การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง  
     รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของ     
     ประเทศ และเผชิญกับภัย คุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ 

   3.3 การพฒันาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคาม  
     ให้มปีระสิทธิภาพ 

4. บูรณาการร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเชียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐท่ีมิใช่
ภาครัฐ 
4.1 เสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
4.2 เสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค 
4.3 ร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและ  
     ที่มิใช่ภาครัฐ 

5. พัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบบูรณาการ 
5.1 พัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไข   
     ปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม 
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5.2 บรหิารจัดการความมั่นคงให้เอ้ือยอ านวยต่ดการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ 
5.3 พัฒนากลไกลและองค์กรขับเคลื่อนยุทศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที๒่ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
          ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่  (๑) “ต่อยอดอดีต” 
โดยมองกลับไปที่ รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์  วัฒนธรรม ประเพณี  วิถีชีวิต และจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ในด้านอ่ืน ๆ น ามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 
(๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม
ให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิม
ศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับ อนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้ง
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ  ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยาย
โอกาสทางการค้าและการลงทุน ในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการ
เพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลาง  และลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
 เป้าหมาย  20 ปี 
 เป้าหมายที่ 1  ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั้งยืน 
 เป้าหมายที่ 2  ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
 ตัวช้ีวัด 
         1)   รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้  
               2)    ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน   
               3)    การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  
               4)    ความสามารถในการแขง่ขันของประเทศ   
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก 

1. การเกษตรสร้างมูลค่า 
          1.1 เกษตรอตัลักษณ์พ้ืนถิ่น ส่งเสริมการน าอัตลักษณ์พํ้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     ของไทยมาเป็นผลิตภัณฑ์การเกษตร 
1.2 เกษตรปลอดภัย ให้ความรู้ สนับสนุนกลไกตลาด เปลี่ยนผานสู่เกษตรอินทรีย์ 
1.3 เกษตรชีวภาพ ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากฐานเกษตรกรรม ฐานทรัพยากรชีวภาพ 
1.4 เกษตรแปรรูป เพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรพรีเมี่ยม 
1.5 เกษตรอจัฉริยะ น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา   
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2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

2.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ 

2.2 อตุสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 

2.3 อุตสาหกรรมและบริการดิจทิัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 

2.4 อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 

2.5 อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 

3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

3.1 ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

3.2 ท้องเทีย่วเชิงธุรกิจ 

3.3 ท้องเทีย่วเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 

3.4 ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

4. โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมโยง เชื่อมโลก 

4.1 เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้ร้อยต่อ 

4.2 การสร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

4.3 การเพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 

4.4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม ่

4.5 การรักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาค 

5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

5.1 การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 

5.2 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 

5.3 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 

5.4 การสร้างโอกาสเข้าถึงข้อมลู 

5.5 การปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริหารภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ที๓่ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย การพัฒนาที่
ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้ง
กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย  มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่
ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษา
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ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็น
นวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  

เป้าหมาย  20 ปี 
เป้าหมายที่ 1  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
เป้าหมายที่ 2  สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต                   

          ตัวช้ีวัด   
             1)   การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเปน็อยู่ที่ดีของคนไทย  

  2)    ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต         
  3)    การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย   

          ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 7  ประเด็นหลัก 
               1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

1) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว 
2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอน        

ในสถานศึกษา 
3) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา 
4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
5) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 
6) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 
7) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

2. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย 
2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
3) ช่วงวัยแรงงาน 

                    4)   ชว่งวัยผูสู้งอายุ 
3. ปฏิรปูกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘คร’ู ให้เป็นครูยุคใหม่ 
3) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท   
4) การพัฒนาระบบการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
5) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และ 

การวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
6) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
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7) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
4. ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

1) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา  

สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ 
2) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุน   

ที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ 
3) การดงึดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถ  

                ในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 
5. เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
2) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
3) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
4) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทนัสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี   
5) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 

6. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
2) การส่งเสรมิบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
3) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

7. เสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

1) การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต   

2) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ 

3) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 

4) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเตบิโตของ 
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ยุทธศาสตรท์ี๔่ : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย การพัฒนาที่ให้

ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท า เพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจ
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและ สวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง  
  เป้าหมาย  20  ปี 
 เป้าหมายที่ 1  สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
 เป้าหมายที ่2  กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
เป็นก าลังของการพัฒนาประเทศไทยในทุกระดับเพ่ือความสมานฉันท์ 
 เป้าหมายที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพ่ึงตนเองและการจัดการ
ตนเองเพ่ือสรา้งสังคมคุณภาพ 
          ตัวชี้วัด   

             1)  ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร  
             2)  ความกา้วหน้าของการพัฒนาคน  

   3)  ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม  
       และ เทคโนโลยี   
  4) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  4  ประเด็นหลัก 
1. การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

1) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
 2) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค 
 3) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรพัยากร 
 4) เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพ  

และความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท างาน 
 5) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัยทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม 

 6) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง 

            7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้  

               น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

8) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง 
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2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
1) พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค 
 2) ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ 

           3) จัดระบบเมืองทีเ่อ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย   

ให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
            4) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวาง 

ระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด 
  5) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
  1) สรา้งสังคมเข้มแข็งทีแ่บ่งปนั ไม่ทอดทิ้งกนั และมคีุณธรรม 

  2) การรองรบัสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

  3) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาค   

     ประชาชน 

  4) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม 

  5) สนับสนนุการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวฒันธรรม 

  6) สนับสนนุการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่สร้างสรรค์ เพ่ือรองรับสงัคมยคุดิจิทัล 
3. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 

ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถใน  

  1) การจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ 
 2) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง   
 3) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน   
 4) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที๕่ : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
              ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ํงยืนในทุกมิติ  ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็น การด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่า
จะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะ
น าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
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              เป้าหมาย  20 ปี 

    เป้าหมายที่ 1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไป
ได้ใช้ อย่างยั่งยืน มีสมดุล   

    เป้าหมายที ่2 ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทาง
ลบ จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ   

    เป้าหมายที ่3  ใช้ประโยชน์และสรา้งการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมดุล ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ   

    เป้าหมายที่ 4  ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล   
          ตัวชี้วัด  

           1) พ้ืนที่สีเขียวทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
           2) สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู  
           3) การเตบิโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     
           4) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ   
ประเด็นยทุธศาสตร์ ประกอบด้วย  6  ประเด็นหลัก 

1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
1) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการ 

สรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
2) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด 
3) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ 
4) รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

2. สร้างการเติมโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
1) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 

          2) ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ   
          3) ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเทีย่ว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไข 
             ทัง้ระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม 
          4) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   

3. สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน บนสังคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
2) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติ  

และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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3) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้าง 
     พ้ืนฐาน ของภาครัฐและภาคเอกชน 
4) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัตซ้ิ าที่เกิด 

จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนทบ เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองท่ีเติบโต 

1) จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรม  
    และอุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมิ     
    นิเวศอย่างเป็น เอกภาพ 
2) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มี  

การบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 
3) จัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร  

ทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล   
4) สงวนรักษา อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดก  

ทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐาน 
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

5) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร   
ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

6) เสรมิสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับ 
ความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 

5. พัฒนาความม่ันคงทางน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
1) พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ า  

ของประเทศ 
2) เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง 

มูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
3) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงาน  

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4)   เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 
5) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน  

ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 
6. ยกระดบักระบวนทัศน์  เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 

1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม  
และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย 
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2) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตย 
สิ่งแวดล้อม 

3) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการ 
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทีส่ าคัญ 

4) พัฒนาและด าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคต 
     ประเทศ ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมสี่วนร่วม       

ยุทธศาสตร์ที๖่ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
             ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐ
ที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน  มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรร
มาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน านวัตกรรม เทคโนโลยี
ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่ เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รวมทัง้มีลักษณะเปิดกว้าง เช่ํอมโยงถึงกนัและเปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้อง
ร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้าง จิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความ ชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มี
ความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลด ความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติ
ธรรม  
      เป้าหมาย  20 ปี 
          เป้าหมายที่ 1  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง     
          ความตอ้งการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
          เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐมีขนาดพ้ืนที่เล็กลง พร้อมปรับตวัให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
          เป้าหมายที่ 3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
          เป้าหมายที่ 4 กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
          ตัวชี้วัด   

              1)  ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ  
             2)  ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ   
             3)  ระดบัความโปร่งใส การทจุรติ ประพฤติมิชอบ  
             4)  ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม  
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ประเด็นยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 6 ประเด็นหลัก 
1. ภาครัฐทีย่ึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 

โปร่งใส 
1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดบั แนวหน้าของภูมิภาค 
2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัล           

มาประยุกต์ใช้ 
2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาใน

ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 
1) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
2) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
3) ระบบตดิตามประเมินผลทีส่ะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  

ในทุกระดับ 
3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ เปิดกว้าง ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วน

รว่มในการพัฒนาประเทศ 
1) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 
2) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
3) ส่งเสริมการกระจายอ านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นใหอ้งค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
4. ภาครัฐมีความทันสมัย 

1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ   
2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรมมีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ันและเป็นมือ
อาชีพ 
1) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม   

และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุกจริต 

1) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
2) บุคลากรภาครฐัยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และ

ตรวจสอบได้ 
4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 70 
 

7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
1) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง 
2) มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น 
3) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

8. กระบวนการยุทติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและน าปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอ 
1) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลัก 

               ประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 
2) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกข้ันตอน 

ของการค้นหาความจริง 
3) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง  

มีเปา้หมายและยุทธศาสตรร์ว่มกัน 
4) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วม  

ของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม 
5) พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา 

ที่มา.www.ratchakitcha.80c.go.th/DATA/PDF/2561/A/082/T_0001.PDF 

     1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
กรอบแนวคิดและหลักการ ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-

2564) ประเทศไทยจะยังคง ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงทั้งจากภายในและ ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความทา้ทายของเทคโนโลยี
ใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมของประเทศ ในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น 
ปัญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เป็นต้น ท า
ให้การพัฒนาในช่วง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่
ส าคัญ ดังนี้  

 (1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม   
 (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ   
 (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  

          กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
  1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจาก
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการ ของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
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ของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา อย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน 
โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่
มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความม่ันคง และ
ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของ
ประเทศ  
 2. การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนด ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้นประเทศไทย
เป็นประเทศ รายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของ
ภูมิภาคสู่ความเป็น ชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และมีนวัตกรรมสูงทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
 3. เป้าหมาย   
 3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 5.0 2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GNP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP 
Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์ USA) 
และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ USA) ต่อคนต่อปี 3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไม่ต่ํากว่าเฉลี่ย ร้อยละ 
2.5 ต่อปี 4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ย ร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ   ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ย ร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณ    การ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
  3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย อย่างมี
คุณภาพ 1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic  Security) และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็ง
เป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  
 3.3 การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 2) บริการทาง
สังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  
          3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1) รักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 2) ขับเคลื่อน
ประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดลุระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
 3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม        
มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม  
แนวทางการพัฒนา  
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 72 
 

1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
         1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้าน  การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และ
ด้านการบริหารจัดการ รวมทั้ง สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ พัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดย
ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  
         1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา
ก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะ ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการ
เปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงาน
ทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน เพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงาน สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมี
ความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้าย ระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถ
เคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิต ภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม
และบริการจัดท ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและ มาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับ
ทักษะของแรงงานไทย  
           1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่ เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล พัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจ ท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการ
การกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของ ของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยาย
ตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรม
และบริการเพือ่เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บรกิาร และอุตสาหกรรม ดิจิตอล  
           1.4 การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือ
เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่าย
หลักในการเดินทางและ ขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็น
ท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์ เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนา ด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศใน
การเป็นฐานการผลิต  ในภูมิภาคอาเซียน  
           1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิต
สินค้าเกษตรขั้นปฐม  เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูง มีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความ
เชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบ กับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถ
ในการแข่งขันลงสู่ระดับ ที่จ าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้
สอดคล้องกับศักยภาพ พื้นที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ าถงึปลายน้ าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ 
รวมทั้งส่งเสริม  การรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะ
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สหกรณ์ ห้างหุ้นส่วนและ บริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพ
ของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง 
ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยาย ผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน ปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยง
กัน เป็นโครงข่ายทัง้ทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของ
การ ท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการ
ควบคุม กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว และก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือ
ยกระดับ มาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ใน
ระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนา
ด้านการ ท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนทั้งประเทศที่มี
พรมแดนติดกันและ ประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้ง
ระบบ พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับ 
อุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลาง   
การผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการ
ขยายตัวด้านการค้า การลงทุน เช่น โลจิสติกส์  และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลด
อุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้
ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ การเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวย
ความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนา ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการ   ใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิง
พาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัท การค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่อง
ความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และ กิจการเพื่อสังคม  
2. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
          2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศโดยช่วงวัยเด็ก ตั้งแต่
แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่น ให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต สามารถ        อยู่
รว่มกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงาน 
เพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์  มี
รายได้ในการด ารงชีวิต  มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง 
ต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ  
           2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย 1) ปฏิรูป
ระบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่ เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อ
ผลลัพธ์ (Accountability)  2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
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การศึกษาโดย การจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ต้ังแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคน เก่ง รวมทั้งระบบ
การประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน  4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้โดยมุ่งจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคน      ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของ
ตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการ เรียนรู้  
 2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์         เพ่ือ
รองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ ยกระดับการบริหาร 
จัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความ
เป็นเอกภาพ ในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบ
เครือข่ายที่มีการ  ใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ  
ทั้ งในด้านศูนย์กลาง บริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
(Wellness Hub) ศูนย์กลางยา และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและ
งานวิจัย (Academic Hub)     เพ่ือน ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศ 
รวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับ มิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้
การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วน ตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของ
ประชาชน  
 2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง 
สภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบ      
ที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุก   
ภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาหมู่บ้านที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุ   
เพ่ือขยายผลไปสู่หมู่บ้านอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ  
3. การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม  
 3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน   โดย
สนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้าง 
ค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐาน
คุณวุฒิ วิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการ
ผลิต  ของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับ
พ้ืนที่  สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุน
ปัจจัยการ ผลิต  
          3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 
โดย 1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะระบบ
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บริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม  2) สนับสนุนการ
จัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย และการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค   ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัย
แห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาหมู่บ้านแออัดในเมือง โดยด าเนินการร่วมกับภาค
ธุรกิจเอกชน  3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized 
Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ ค่าใช้จ่ายร่วมกัน 
(Cost Sharing)  
 3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุน         
ให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดิน ปฏิรูประบบ       
การบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริง ด้วยการผลักดันพระราชบัญญัติ 
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการ      
มีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่ เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษี
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
          3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข้าถึง 
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม โดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน 
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ํา เช่น กฎหมายป่าหมู่บ้าน กฎหมาย
ภาษี มรดก กฎหมายทีด่ิน เป็นต้น  
4. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  
 4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อมรองรับ 
ความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมือง ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง 
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษา และระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและเพียงพอ
ต่อ ความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการ
พัฒนา  
 4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศ เพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศท้ังด้านการค้า   
การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความ 
ร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความ
สะดวก ทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอยา่งแท้จริง 
          4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้ความส าคัญ กับ
นโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดน เพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและ 
ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับ   
การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และ  
การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทย
กับ ประเทศในภมูิภาคมากขึ้น 
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 5. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
          5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยค านึงถึง 
ขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบ 
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้    
โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง 
ยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและ   
การสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดิน    
เพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดิน              
ที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความ 
ยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการ
น้ า ในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้ใช้น้ า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลด
ความ ขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของ
หมู่บ้าน บริหาร จัดการแร่โดยก าหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการน าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ าเป็นและ
มูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและ
สุขภาพอนามัยของ ประชาชน  
          5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ ใช้แล้วที่มี 
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่หมู่บ้านหรือสังคมที่ปราศจากขยะ (Zero Waste Society) ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น    
การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า  
เป็นต้น  
          5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ 
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับ
ระบบ สู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value 
Chain) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
เพ่ือให้ประเทศ ไทยมศัีกยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
          5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ 
ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน า
กลับมาใช้ใหม่ให้ มากที่สุด เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติ มุ่ง
สู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย  
          5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บท   การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและ   อนุ
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ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและ  
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
            5.6 การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ  
การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อ              
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริม  
การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการ
ป้องกันน้ าท่วม วางแผน ป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุน
ของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติ โดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง 
รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติ ให้มปีระสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงใน
อนาคต  
6. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
          6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน 
สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 
โครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูล
ความก้าวหน้า ตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชัน 
และคดีที่ประชาชน ให้ความสนใจในแตล่ะยคุสมัย ฯลฯ 
          6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ 
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกระทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัว และมีประสิทธิภาพสูง  
          6.3 การสร้างรูปแบบการพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสม สามารถรับมือ  
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและ 
เชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับ
คณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ 
ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมากและ เป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง  
ที่มา : http://www.nesdb.go.th/Portals/0/news/plan/P12/Book_Plan12.pdf  
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วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (  พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งแปลง 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (  พ.ศ. 2560-2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนา 
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็น 
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐีกิจพอเพียง โดยมีกรอบ 
วิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เป็นกรอบ 
ที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาทีก าหนดภายใต้ระยะเวลา ๕ ปี 
ต่อจากนี้ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ ถึง 
จุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การ
พัฒนาในด้านต่าง ๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ทั้งนี้โดยได้ค านึงถึง 
การต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อ ๆ ไปดงนั้น การพัฒนาประเทศในระยะ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังนี้    
1. วัตถุประสงค์  

1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทกัษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

1.2 เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง ทรัพยากร
และบริการทางสังคมทีม่ีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี ความเข้มแข็งพ่ึงพา
ตนเองได้  

1.3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของ ฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ 
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 

 1.4 เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน การเติบโต
ที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตทีดี่ของประชาชน   

1.5 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน เชิงบูรณา
การของภาคีการพัฒนา 

 1.6 เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ การพัฒนา
ยกระดบัฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

 1.7 เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่ างๆ ทั้งในระดับ อนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและ 
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่ างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมภิาค และโลก 
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2. เป้าหมายรวม  
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 

12 ประกอบด้วย  
2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน ที่ดี

ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์  มีความรู้
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ  มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 

 2.2 ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐีกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถงึ และเปน็ธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายไดเ้พ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕  

2.3 ระบบเศรษฐีกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐีกิจปรับสู่เศรษฐีกิจฐาน บริการ
และดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่
เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิต
และให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูง
ใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ ภูมิภาคเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐีกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมีปัจจัย
สนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์  พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือต่อการขยายตัวของ ภาคการ
ผลิตและบริการ 

2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือรักษา
ความสมดลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ 
ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยให้อยู่ในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการ
จัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ ในเกณฑ์
มาตรฐาน         

2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง  มี
ความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์  ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วน การ
พัฒนาทีส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออก ของ
ไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึน้ 

 2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย อ านาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนไดด้ีกว่า ลดลง เพ่ิม
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การใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิน่มีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการน านาชาติและอันดับความ
ยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพ สูง ฐาน
ภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้
ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย์ 
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาใน ด้านคุณภาพคน

ในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงาน
ไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิตการพัฒนาใน ระยะต่อไปจึงต้อง
ให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์  เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ เรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น รวมทั้งสถาบัน
ทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น   

แนวทางการพัฒนาทีส าคัญ ประกอบด้วย (1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มี
วินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์  อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน และนอก
หอ้งเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ (2) พัฒนาศักยภาพ คนให้มี
ทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนา ทักษะ
ทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (3) 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้มี
การจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนวันที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง 
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต (4) ลดปัจจัยเสี่ยงดา้นสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและ
ภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ (5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ 
ภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่าง 
สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพ (6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ 
สังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และ(7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วน 
ร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ ง อาทิ  ก าหนดมาตรการดูแลครอบครัวที่ เปราะบาง และส่งเสริม 
สถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนเข้าถึงได้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การพัฒนา ในช่วงที่ผ่านมาท าให้สังคมไทย

ก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรม ในสังคมไทยมีความคืบหน้าช้า 
ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของ คุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้ง
ข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล 
ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจ าเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทาง
เศรษฐีกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพ่ิม โอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของ
ภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐีกิจฐานรากให้มี ความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและ
ได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐีกิจมากข้ึน   

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประชากรร้อยละ ๔๐ 
ทีม่ีรายได้ต่ าสุดสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาส การเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแล นักเรียนที่ครอบคลุม
ตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษา ต่อระดับสูง (2) 
การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและ
ทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ผ่านการพัฒนาระบบส่ง
ต่อผู้ป่วยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ(3) เสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชน การพัฒนาเศรษฐีกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐีกิจ
พอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากร ภายในชุมชน อาทิ 
สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน การปรับ องค์กรการเงินของ
ชุมชนให้ท าหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมูบ่้าน/ต าบลที่ท าหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืมและการออม และจัดตั้ง
โครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เป็น แม่ข่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐีกิจและแข่งขนัได้อย่างยั่งยืน เศรษฐีกจิไทยขยายตัวต่ ากว่าศักยภาพ

อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐีกิจโลกซบเซา และข้อจ ากัดภายในประเทศเองที่
เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้ง ฐานเศรษฐีกิจภายในประเทศ
ขยายตัวช้า  

 การพัฒนา 5 ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐีกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมี
การพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐีกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของ
ประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกัน มากขึ้น 
ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ทาง
เศรษฐีกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ยังเน้นให้เศรษฐีกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้น 
เกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถ 
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ท ารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐีกิจมากขึ้น ภาค 
การเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น   

โดยมีแนวทางการพัฒนาทีส าคัญ ประกอบด้วย (1) การบริหารจัดการเศรษฐีกิจ ส่วนรวม ทั้งในด้าน
การคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการการจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการ
ตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และด้านการเงิน อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงิน และสถาบัน
การเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐีกิจ และ(2) การเสริมสร้างและ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่
มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการและการค้าการลงทุน เพ่ือยกระดับ ศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน  ต่อยอดความเข้มแข็งของ
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง วาง อนาคตรากฐานการ
พัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
และกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน   
          ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาทียั่งยืน 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาทียั่งยืน ปัจจุบันสภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมก าลังเป็นจุดอ่อนส าคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการให้บริการรวมทั้ง การด ารงชีวิตของคน
ไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพ
ถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้าในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิม สูงขึ้นตามการขยายตัว
ของเศรษฐีกิจและชุมชนเมืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง ธรรมชาติมีความผันผวนและ
รุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซ่ึงจะ
ส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต   

ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความ
มั่นคงด้านน้า และการบริหารจัดการทรัพยากรน้าให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพ สิ่งแวดล้อมที่ดี ลด
มลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือน
กระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิม ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่ เกิด             
จากสาธารณภัย  

 แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้าง สมดลของการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพ่ือให้
เกิดความมั่นคง สมดล และยั่งยืน (3) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม (4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีด ความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (6) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัย พิบัติ  (7) การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และ(8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง และย่ังยืน 
การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง  และยั่งยืน กระแสโลกาภิวัตน์

และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศ
ไทยในหลายมิติ ทัง้ภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพิ่ม บทบาทของประเทศมหาอ านาจ
ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัย คุกคามภายในประเทศ ได้แก่ 
ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
การคุกคามทางเศรษฐีกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์   

 ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงเน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริย์ให้เป็น
สถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์  ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไข ปัญหาความมั่นคง 
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีโอกาสใน การศึกษาและการ
ประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานา
ประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ มี ความพร้อม
ต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภยัคุกคามอ่ืน ๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมี การบรูณา
การสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐีกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิด ความสงบใน
สังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ (2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ (3) การส่งเสริมความร่วมมือกับ 
ต่างประเทศด้านความม่ันคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐีกิจ สังคม 
และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ (4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่ง 
อ านาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล และ(5) การบริหารจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิด 
ความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาค 
ประชาชน  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศมา
อย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาด ประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถ
อ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบใน สังคมไทย  

 การพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง โดย
มุง่เน้นในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ
ของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร จัดการที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และการลด
จ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด  
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 แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และ
คุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า (2) ปรับปรุง
กระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพ่ือให้การจัดสรร
และการใช้จ่ ายมีประสิทธิภาพ (3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ ได้ 
มาตรฐานสากล เพ่ือให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวก 
ตรงตามความต้องการ(4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้
ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง (5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ 
ชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม และ(6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความ
ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือขอ้ตกลงระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ที่ผ่านมาการพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความ

ต่อเนื่องในการด าเนินการและปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล ท าให้มี ข้อจ ากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ   

การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและลด ต้นทุนโลจิสติกส์
ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ า เพ่ิมปริมาณการเดินทางด้วยระบบ ขนส่งสาธารณะใน
เขตเมืองและขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานใน กรุงเทพมหานครและท่า
อากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอ านวยความสะดวกทาง
การค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 
และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า การพัฒนาเศรษฐีกิจดิจิทัล และการพัฒนาด้านสาธารณูปการ
(น้ าประปา) 

 แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง อาทิ พัฒนา
ระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนา ระบบ
ขนส่งทางอากาศ และพัฒนาระบบขนส่งทางน้ า (2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การพัฒนา
อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขา ขนส่ง 
(3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์  อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อป
ทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการค้า (4) พัฒนา 
ด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความม่ันคงในการผลิตพลังงาน เพ่ิมศักยภาพการบริหาร 
จัดการการผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด (5) พัฒนาเศรษฐีกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 
ดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ และ(6) พัฒนาระบบน้ าประปา อาทิ  พัฒนาระบบน้ าประปาให้
ครอบคลุมและท่ัวถึง และการบริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
การพัฒนา เศรษฐีกิจของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจาก

ปัจจัยความได้เปรียบด้าน แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการน าเข้าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจากต่างประเทศ
มากกว่าการสะสมองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ท าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยี
ซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูงตกอยู่กับ ประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีอีกทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียง
พอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่ สังคมนวัตกรรมได้   

การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ ประเทศ และการ
เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ ความสามารถการ
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการและคุณภาพชีวิตของประชาชน  

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทย มีศักยภาพ
พัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่น าสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (2) พัฒนา ผู้ประกอบการ
ให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีอาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและ
ร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการ
ธุรกิจที่ส านักการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย และ(3) พัฒนา สภาวะ
แวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการผลิต
บุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM 
และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี  

ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของ

พ้ืนที่และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือ เสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและ
บริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของ ประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญ
และยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนา เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้า
การลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัว ของการพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสู่ภูมิภาค 
นอกจากนี้ การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐีกิจ อาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพ้ืนที่เศรษฐีกิจใหม่
บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของ ไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย   

ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจาย รายได้ที่เป็น
ธรรมมากขึ้น การเพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม พ้ืนที่ฐาน
เศรษฐีกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพ่ิมมูลค่าการลงทุนใน
พ้ืนที่เศรษฐีกิจใหม่บริเวณชายแดน  
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 แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทาง เศรษฐีกิจให้
กระจายตั วอย่ างทั่ วถึ ง  พัฒ นาภาคเหนื อ ให้ เป็ นฐาน เศรษฐี กิจสร้างสรรค์มู ลค่ าสู ง พัฒ นาภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐีกิจ 
ชั้นน าพัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ท่ีหลากหลาย (2) การพฒันาเมอืงอาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อม เมือง
ศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมี ส่วน
ร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง
และ (3) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐีกิจ อาทิ พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิต 
อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่พัฒนา 
พ้ืนที่เศรษฐีกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐีกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืน และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลักคิดเสรี เปิด

เสรี และเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐีกิจ สังคม ความมั่นคง และอ่ืน 
ๆ กับมิตรประเทศ และเป็นการขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการด าเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดย
ก าหนดเป็นแนวทางการด าเนิน นโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม ด าเนิน
ยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาด ใหม่ ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และ
ส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับ ประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค 

  ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียง เศรษฐีกิจที่
ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพ่ิมระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐีกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้ง
มีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐีกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก 
และเอเชียใต้ และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาทีส าคญัทัง้ในทุกระดับ  

 แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตร
ประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับสินค้าและบริการของไทย (2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้าน การคมนาคม
ขนส่ง โลจิสติกส์  และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-
GT, BIMSTEC ,และJDS  และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์  (3) 
พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการและการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค (4) 
ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย (5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาค กัน 
(6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ (7) เข้าร่วมเป็น 
ภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทีส่ร้างสรรค์ (8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ 
ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
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    1.3 แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด 
         1.3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

แนวคิดและทิศทางการพัฒนา 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ า ดินคณุภาพต่ า ประสบอุทกภัยและ ภัยแล้ง 
ซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้ งในด้ านความยากจน และมีปัญ หาภาวะทุพ โภชนาการ แต่มีความพร้อม                
ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่
ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกจิภายในภาคให้มีการ 
เจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการน าความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก 
ภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาด 
ใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของ    
ประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขงที่ก าลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ๆ ให้แก่ภาค เพ่ือให้มี
อัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ ากับพ้ืนที่ส่วนอ่ืนๆ ของประเทศแนวคิดและทิศทางการ
พัฒนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ า ดินคุณภาพต่ า ประสบอุทกภัยและ ภัย
แล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อม ด้าน
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่ความ 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการ 
เจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการน าความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก 
ภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาด 
ใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของ ป 
ระเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงแล ะข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขงที่ก าลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ๆ ให้แก่ภาค เพ่ือให้มี
อัตราการเติบโตทีสู่งเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ ากับพ้ืนที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์:พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น“ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค 
ลุ่มแม่น้ าโขง”  

วัตถุประสงค์  
    1. เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้ าและดิน ใหเ้อ้ือต่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีพ และการ
พัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
    2.  เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตทีด่ี พึ่งพาตนเอง พ่ึงพา
ครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้ 
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3. เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนให้
การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  

4. เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ ภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

5. เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแมน่้ าโขง และมี
บทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

เป้าหมายและตัวชี้วัด  
1. พ้ืนที่ชลประทานและรับประโยชน์เพ่ิมข้ึน ปริมาณกักเก็บน้ าเพิม่ขึ้น พื้นทีเ่สี่ยงภัยแล้งลดลง  
2. สัดส่วนคนจนลดลง 
3. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  
4. มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มข้ึน  
5. รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ าใหเ้พียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต อย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ า โดยการปรับปรุง

อ่างเก็บน้ าหนอง ฝายและพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติให้สามารถ เพ่ิมปริมาณการกัก
เก็บ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดิน เค็ม สร้างแหล่ง
กักเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้ าฝาย และแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ที่เหมาะสมในพ้ืนที่การเกษตร  

2) พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเลย ชี มูล โดยศึกษา ส ารวจ และจัดหาพื้นที ่เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า 
ตลอดจนการผันน้ าระหว่างลุ่มน้ า แม่น้ าในภาคและระหว่างภาค  

3) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ า เช่น ระบบสูบน้ า อาคารบังคับน้ า คลองส่งน้ า เป็นต้น 
4. บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ โดยด าเนินการในระดับลุ่มน้ าให้มีความสมดุล ระหว่างการใช้น้ า

ทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และมี การจัดท าแผน
บริหารจัดการน้ าทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพ่ือป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลด  
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

 แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มคนจนมีที่ดินท ากิน ของตนเอง 

ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับฝีมือ และอบรม
ให้ความรู้ เพ่ือให้มีรายได้เสริมและเกิดความมัน่คงทางรายได ้ 

2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเพ่ิมสวัสดิการ
ทางด้านสังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการดูแลผู้
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พิการและผู้สูงอายุ และสนับสนุนการออมเพ่ือสร้างความม่ันคงในบั้นปลายชีวิต ยกระดับ สถานพยาบาลชุมชน
ในพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์จากระบบสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยง โรงพยาบาลขนาด
ใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ  

3) พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้าน การศึกษาที่มี
คุณภาพให้มีความเท่าเทียมระหว่างพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ ตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 4) พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพ้ืนที่เสี่ยง อาทิ 
จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวล าภู กาฬสินธุ์ อ านาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี นครพนม 
และยโสธร โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชน ทั้งในชุมชนและเยาวชนใน
สถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก ปลาน้ าจืดมีเกล็ด ก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้ าอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครอืข่าย โรงพยาบาลในการคัดกรอง  

เฝ้าระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีพร้อมทั้ง พัฒนาระบบคัดกรอง
กลุม่เสี่ยงและระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามการท างาน 

 5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่ พ่อแม่หรือผู้ดูแล
เด็กในด้านโภชนาการที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม เพ่ือกระตุ้นการพัฒนา
เด็กในช่วง 0-3 ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้ มาตรฐาน เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้งทกัษะสมอง ร่างกาย และสังคม  

6) อ านวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ า โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือ ผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเครือข่าย
ภาคประชาชนในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธีและสร้างการรับรู้กฎหมายเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในการ
ปกป้องตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย โดยยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน และเกษตร แปลงใหญ่ 
สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกร พัฒนา เครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ สนับสนุนการเข้าถึง แหล่ง
เงินทุนที่เป็นธรรม น าร่องในจังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม บุรีรัมย์ อ านาจเจริญ มุกดาหาร ยโสธร มหาสารคาม 
สกลนคร อุบลราชธานี อุดรธานี ศรสีะเกษ และหนองบัวล าภู  

2) พัฒนาพ้ืนทีทุ่่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพ้ืนที่จังหวัด ยโสธร สุรินทร์ 
ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืนๆ โดยปรับกระบวนการผลิต ให้อยู่ภายใต้
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มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้ง ขยายพ้ืนที่
เกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริมการผลิต การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้า เกษตรที่ใช้
สารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมกระบวนการตรวจ รับรองแบบมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชน รวมทั้งการจัดท าโซนนิ่งระบบ เกษตรอนิทรีย์
อย่างเป็นรูปธรรม โดยน ารอ่งในพ้ืนที่ที่มคีวามพร้อมและเหมาะสม และเชื่อมโยงไปสู่ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
หรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือขยายฐานรายได้ พร้อมทั้งจัดท าฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
วางแผนการผลิตที่เหมาะสม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนอง ตลาดสินค้าเพ่ือ
สุขภาพและการส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนมาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียว ในชุมชนและ
ท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(eCommerce) 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  

3) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่ (Zoning) และความ
ต้องการตลาด โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีโดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า เกษตร 
การประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรส าคัญที่เป็นสารตั้งต้นใน การ
แปรรูปผลิตสินค้า ในพ้ืนที่น าร่องจังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย และอุบลราชธานี ให้มีปริมาณมากพอและ 
มีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และจัดท า 
ฐานข้อมูล พ้ืนที่ปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือการบริหารจัดการ และส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนที่จังหวัด
สกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์และอุบลราชธานี และโคนม ในพ้ืนที่
จังหวัด นครราชสีมา ขอนแก่น โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุง
คุณภาพอาหาร สัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมทั้งการจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์
ให้ได้มาตรฐาน อุตสาหกรรม (GMP) และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายและขยายตลาดไปสู่อาเซียน  

4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญ ของภาค โดย
มุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการ ที่ใช้ ทรัพยากร
ฐานชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียและน้ าเสียจากโรงงาน 
อุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ก่อให้ เกิด
ความก้าวหน้าและนวัตกรรมในมิติใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย์ 
พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม โดยพัฒนาให้นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี และสกลนคร 
เป็นศูนย์กลาง อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพ้ืนที่
จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์ และอ านาจเจริญ โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP 
พัฒนาระบบรับรอง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้างแบรนด์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งออก 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ และธุรกิจแนวใหม่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและ
ตอนล่าง ด้วยการพัฒนาต่อ ยอดจากวัตถุดิบและของเหลือทิ้งทางการเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพไปสู่ ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่น เอทานอล พลาสติกชีวภาพ (bio-plastic) สารสกัดจาก
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พืชมูลค่าสูง เอนไซม์/อาหาร เสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์ เป็นต้น รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางพลังงานระดับ
ชุมชน จากการน าวัตถุดิบในชุมชน ของเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะครัวเรือน มาผลิตเป็นพลังงานเพ่ือใช้
ภายในครัวเรือนหรือชุมชน และส่งเสริม การใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน  

5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้า อุปโภคบริโภค 
ในพ้ืนที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ร้อยเอ็ด 
มุกดาหาร เพ่ือการส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบ ในพื้นที่ รวมทั้ง
สนับสนุนความรู้ด้านกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม การ พัฒนาช่องทาง
การตลาดในต้นทนุที่ต่ าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น e-Commerce, e-Marketing เป็นต้น  

6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มี ศักยภาพให้ก้าว
ไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ และ
สกลนคร เป็นต้น โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนา เทคโนโลยี
และงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่ืนๆ ยกระดับ
ผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู้ความสามารถทั้งการออกแบบและ การจัดการ 
เพ่ือให้สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัย สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ ขนาด
กลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจ  

7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มี
คุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบ บริการสังคมทีไ่ด้
มาตรฐาน ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความส าคัญต่อการผังเมือง การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ความสะอาด และ
ดูแลความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  

8) ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ของพ้ืนที่ต้น
น้ าในพ้ืนที่จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ และนครราชสีมา โดยก าหนดและ ท าเครื่องหมายแนวเขต
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และพ้ืนที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วม ในการฟ้ืนฟู ปลูกป่า และ
ป้องกันการบุกรุก เพ่ือรักษาพ้ืนที่ป่าต้นน้ าและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน รวมถึงการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่ม
น้ า  

9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ ความคิด
สร้างสรรค์ ในการพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนา ที่กระจาย
ตัวอยู่ในพ้ืนที่ สร้างความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาเครือข่ายของ อุตสาหกรรมใน
ลักษณะคลัสเตอร์ สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในขั้นประยุกต์ และ
ทดลองเพ่ิมขึ้น ทั้งการจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การท าวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานน าร่อง 
เพ่ือให้สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
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ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ โดยส่งเสริม ชุมชนในการ

สร้างสรรค์กิจกรรมหรือเทศกาลประจ าถิ่นในแต่ละเดือนในพ้ืนที่ต่างๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่ นักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพ่ือสร้างการรับรู้สินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ ของ
ชุมชน พัฒนาแบรนด์และสื่อสารความแตกต่างของชุมชนต่างๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling) 
ส่งเสริมการขายแพ็กเกจการท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล ส่งเสริมการตลาดแบบมีเป้าหมาย 
เฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียนนักศกึษา กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่มสุภาพสตรี เป็นต้น  

2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่น หรืออัตลักษณ์
ของแต่ละพ้ืนที่มาสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้ และ เชื่อมโยงสู่
ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาพ านักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่ม นักท่องเที่ยว
คุณภาพทั้งชาวไทยและต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและบริการที่มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ที่สร้างจากทุน ทาง
วัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดความจดจ าและสร้างความโดดเด่น ลอกเลียนได้ยาก พัฒนาบุคลากรและ ผู้ประกอบการ
การท่องเทีย่วให้เป็นมืออาชีพ รักษามาตรฐานการให้บริการ จัดท าแผนที่ท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยวได้ ต ล อดทั้งปี 
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ขนถ่าย นักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบไป สู่ แหล่งท่องเที่ยว ดูแลความปลอดภัยและ
สุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว 
  3) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึง กาฬ 
นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศ 
เพ่ือนบ้าน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวล าภู-หนองคาย-สปป.ลาว โดยพัฒนา
แหล่ง ท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ สองฝั่ง
โขง พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยว/พักผ่อนชมทัศนียภาพและวิถี 
ชีวิตลุ่ มแม่น้ าโขง (Leisure/Lifestyle) การท่องเที่ ยวด้วยจักรยานและการเดินทางแบบคาราวาน 
(Cycling/Caravan Tours) การท่องเที่ยวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เป็นต้น พัฒนาถนนเชื่อมโยง
ระหว่าง แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาท่าเรือให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เกิดจาก
ชุมชนเพ่ือสร้าง งานและรายได้ เน้นพัฒนาผู้ประกอบการด้านการจัดการและทักษะทางภาษาเพ่ือรองรับ
นกัท่องเที่ยวต่างชาติที ่เพ่ิมข้ึน 
  4) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี
หนองบัวล าภูและชัยภูมิโดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และมีชีวิต 
ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม มีความสนุกรื่นรมย์
เสมอ (play and learn) ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศเพ่ือขยายฐานนักท่องเที่ยวที่สนใจ ศึกษาวิวัฒนาการ
ของภาคอีสานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ผ่าน กิจกรรมทัศนศึกษา
ของโรงเรียนและนันทนาการของครอบครัว พัฒนาสินค้า/บริการ/ของที่ระลึก ปรับปรุง - ๑๙ - แผนพัฒนา
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบขนส่ง สาธารณะเข้าสู่แหล่งทอ่งเที่ยวเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้บ่อยครั้ง  

5) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา โดย
ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทั้งจาก การกีฬาและธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจการแข่งขันต่างๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของที่ระลึก สนามแข่งขัน อาหารเสริมและ
เครื่องดื่ม โรงแรม ร้านอาหาร การเดินทางและขนส่ง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพ ทุกระดับ เป็นต้น 
ส่งเสริมการศึกษาในด้านเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการ ธุรกิจกีฬา เพ่ือผลิต
บุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ รวมทั้งส่งเสริม
กิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว ๖) พัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีด
ความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพ่ือให้เกิดความ สมดุลและยั่งยืน มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพ
เพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมการทอ่งเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิดความ คุ้มค่าต่อประสบการณ์มากกว่าการท่องเที่ยวที่
คุ้มคา่เงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่มากข้ึน เพ่ือลดการพ่ึงพิงตลาดต่างประเทศ รวมทั้ง
ให้ความรู้นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการ จัดการขยะอย่างถูกวิธี ๗) พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยว และพัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือข่ายเพ่ือกระจายนักท่องเที่ยวจากเมือง หลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น 
เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชน กับชุมชนและท้องถิ่น ทั้งใน ประเทศและกับประเทศเพ่ือน
บ้าน ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาทักษะฝีมือ บุคลากรในภาคบริการและการ
ท่องเที่ยว จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ด้านภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้นพัฒนาสินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจ
ชุมชน ของที่ระลึก ร้านอาหาร ที่พักให้มีคุณภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มตาม ความสนใจของ
นักท่องเที่ยว รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่ เศรษฐกิจหลักภาค
กลางและพ้ืนทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกจิใหม่ๆ ของภาค  

แนวทางการพัฒนา  
1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาค กลางและพ้ืนที่

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผน อาทิ แผนการพัฒนารถไฟความเร็ว สูง การ
พัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนา โครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๕ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
  2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ อาทิ การพัฒนา
รถไฟสายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภายในภาค ๖ แห่ง (อุดรธานี อุบลราชธานี 
บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา และขอนแก่น) และขยายถนน ๔ ช่องจราจรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ทางหลวง 
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  3) พัฒนาเมืองส าคัญ ขอนแก่น นครราชสีมา ให้เป็นเมืองศูนย์กลาง การค้า การลงทุน การบริการ
สุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับ - ๒๐ - แผนพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานหลักที่เชื่อมโยงระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งราง
เบาเมืองขอนแกน่ พร้อมทั้ง ส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่างเมืองและระบบขนส่งอ่ืน 
  4) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ อาทิ เมืองขอนแก่น และบริเวณ
เมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ เมืองนครพนม เมือง
หนองคาย เมืองมุกดาหาร โดยสนับสนุนให้มีการจัดท าโครงการน าร่องที่ใช้แนวทาง การจัดรูปที่ดิน การวาง
ผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านในการ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบยีงเศรษฐกิจ  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ สนับสนุนการ

จัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้มาตรฐานสากลเร่ง 
เชื่อมต่อระบบสารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพ่ือสามารถให้บริการ ณ จุดเดียว (National Single 
Window) เพ่ิมอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่อนปรนการค้า
ชายแดน ทีมี่ศักยภาพ  

2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๕   
(บึงกาฬ-ปากซัน) เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มี ความ
สะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

3) พัฒนาพ้ืนที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษชายแดน โดยพัฒนามุ กดาหารเป็น พ้ืนที่  น าร่อง            
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ชายแดน พร้อมทั้งเร่งรัดการด าเนินงานโครงการและมาตรการส าคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นครพนม     
หนองหนองคาย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการ CIQ ที่ได้มาตรฐานสากล  
ที่มาhttps://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7526&filename=index 

ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
(1) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยอุดรธานี หนองคาย หนองบัวล าภู และ

เลย เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตร  การ
ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

(2) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร 
เน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
การเกษตร ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
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(3) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของ
ภาคการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การท าการเกษตรก้าวหน้า การเตรียมการรองรับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

 (4) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ
สุรินทร์ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลั งงาน
ทดแทน (Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้าง    
คุณค่าเพ่ิม และพัฒนาเส้นทาง 

(5) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร     และ
อ านาจเจริญมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ าการ
สร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 

 

กรอบทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดท าแนวทางการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง 

และพ้ืนที่เศรษฐกิจภายใต้แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12  เพ่ือให้ส่วนราชการระดับต่างๆ น าไปประกอบการพิจารณาจัดท า
แผนพัฒนาให้เป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกันโดยสาระส าคัญของแนวทางการพัฒนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
ดังนี้ 

 

แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

แนวทางการพัฒนาหลัก แนวทางการพัฒนารอง 

1. เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหาร
ปลอดภัย 
 

1. พัฒนาพ้ืนที่ทุ่ งกุลาร้องไห้  ให้ เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
คุณภาพสูง 
2. ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพ
ของพ้ืนที่ โดยส่งเสริมการปลูกพืชผักผลไม้  และไม้ดอก รวมทั้ง
ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงและโคนม 

3. สนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้พ่ึงตนเองได้ 
2. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป     
ไปสู่ผลิตภัณฑ์ท่ีมมีูลค่าเพ่ิมสูง 
 

1. พัฒนาให้นครราชสีมาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
และอาหารแบบครบวงจร 

2. ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม     
และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่น    
ในระดับภูมิภาค 

3. ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค        
ในพ้ืนที่เชื่อมโยงระเบียบเศรษฐกิจด้านตะวันออก-ตะวันตก 
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4. เพ่ิมศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน 

แนวทางการพัฒนาหลัก แนวทางการพัฒนารอง 
3. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณี 
วัฒนธรรมอารยธรรมขอมยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและกีฬา          
สู่นานาชาต ิ
 

1. ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
- เชิงประเพณีวัฒนธรรม 
- อารยธรรมขอม 
- วฒันธรรมลุ่มน้ าโขงและสุขภาพ 
- ยุคก่อนประวัติศาสตร ์
- เชิงกีฬา 
- ธรรมชาต ิ

2. พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน       
อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้างเชื่อม สปป.ลาว 

4. เพ่ิมประสิทธภิาพการบรหิาร     
จัดการน้ าเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยนื 

1.พัฒนาแหล่งน้ าดิบและแหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   
การกักเก็บ 
2. พัฒนาแหล่งน้ าใหมใ่นพ้ืนที่ลุ่มน้ าเลย ชี มูล และสร้างแหล่ง       
กักเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้ า ฝาย และแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่       

ทีเ่หมาะสม ในพ้ืนที่การเกษตร 
5. ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดม
สมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ในพ้ืนที่ต้นน้ า 

 
- 

6. การพัฒนาเมืองส าคัญ 1. พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุน การบริการ
สุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา 
2. พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่ง ระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ
รวมทั้งบริเวณใกล้พื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

7. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 

1. ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
2. สนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ        
ที่เปน็มิตรกบัสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
3. ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามี
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ส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา 
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนภายใตก้ระบวนการมีส่วนร่วม 

 
 
 
 

โครงการทีส่ าคัญ (Flagship Project) 
(1) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพ่ือการส่งออก 
(2) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(3) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(4) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(5) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(6) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
(7) โครงการฟ้ืนฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 

 

2) แผนพฒันากลุม่จังหวัดภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2561 – 2564  ฉบับ

ทบทวนปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  

(ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอ านาจเจริญ) 
วิสัยทัศน์  อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และเกษตรอินทรีย์เพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพการค้า

ชายแดนได้มาตรฐานสากล 
 

ค านิยาม 
 

วิสัยทัศน์                ความหมาย 
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป       
และเกษตรอินทรียเ์พิ่มมูลค่า 

การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรดว้ยการแปรรปูผลผลิตการเกษตร       
ในระดับอุตสาหกรรมดว้ยความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรม และการท า
เกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ พัฒนาการท่องเที่ยวส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพทั้งกลุ่ม
ระดับกลาง-บน กลุ่มความสนใจพิเศษ โดยน าเสนอสินค้า และบริการ   
ที่มีคุณภาพ ควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าทางการท่องเที่ยว 
และสร้างการเดินทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยว กับกลุ่มประเทศอาเซียน 

การคา้ชายแดนได้มาตรฐานสากล การมีโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกตามระบบ      
และมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศ กฎหมาย ระเบียบ และข้อ
ปฏิบัติมีความชัดเจนและเอ้ือประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ และการ
ท างานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ    
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มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามระบบ และมาตรฐาน
การค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งผู้ประกอบการมีศักยภาพในการ
แข่งขันเพ่ือการท าธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

 

 
 
พันธกิจ 
1) สร้างมลูค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรด้วยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
2) พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ และ

ส่งเสริมการตลาดเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
3) สนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการ ในด้านการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการ และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพ่ือเชื่อมโยงธุรกิจการค้าสู่สากล 
วัตถุประสงค์/เปา้ประสงค์รวม 
1) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
2) พัฒนาการท่องเที่ยวโดยยกระดับมูลค่าและคุณค่า เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
3) พัฒนาวิสาหกิจชุมชน สหกรณ ์ผู้ประกอบการ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดน 
4) ยกระดบัคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 
5) เพ่ิมทักษะและความรู้ให้ประชาชน 
6) ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์ 
7) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้าน      ความ

มั่นคง 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
1) มูลค่าผลติภัณฑ์มวลรวมกลุม่จังหวัดภาคการเกษตรเพ่ิมขึน้ ร้อยละ 3 ต่อป ี
2) รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3 ต่อปี 
3) มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 2 ต่อป ี
4) ประชาชนเข้ารว่มโครงการ ได้รับการพัฒนาคุณภาพชวีิตดีขึ้น ร้อยละ 80 
5) ทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ป้องกันและมสีภาพคงอยู่อย่างยั่งยนืเป้าหมาย ร้อย

ละ 0.20 ต่อป ี
6) ความสุขของประชาชนและความปลอดภัยเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 80 

 

ประเดน็การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดไว้ 4 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ตามล าดับความส าคัญ ดังนี้ 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 99 
 

ประเดน็การพัฒนาที ่1 การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ประเดน็การพัฒนาที ่2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 
ประเดน็การพัฒนาที ่3 การสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ประเดน็การพัฒนาที ่4 การเสริมสร้างความมั่นคง    
ประเดน็การพัฒนาที ่1 การส่งเสริมเกษตรอินทรีย ์การคา้ การลงทุน และการท่องเที่ยว 
 
วัตถุประสงค์/แผนงาน 
1) เพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจปศุสัตว์ และประมงด้วยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป แปรสภาพ 

และมาตรฐานสินค้าเกษตรอนิทรีย์ 
2) สนับสนุน และส่งเสริม ศักยภาพผู้ประกอบการเพ่ือเชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากล 
3) การขยายฐานการตลาดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1) จ านวนแปลง ฟาร์ม และพ้ืนที่ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์และสินค้าเกษตรอินทรีย์อ่ืนๆ ที่ได้มาตรฐาน

เพ่ิมขึน้ เป้าหมายรวม 4 ปี 1,000,000 ไร่ 
2) ร้อยละของจ านวนผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่ดีรับรองมาตรฐานต่อจ านวนผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป        

แปรสภาพของกลุ่มจังหวัด ที่ได้รับการตรวจจากหน่วยงานรับรองมาตรฐาน เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 80 
3) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการค้าผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป และเกษตรอินทรีย์ เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 10 
4) ร้อยละแรงงานที่เข้ารับการพัฒนามีทักษะฝีมือเพ่ิมขึ้น เป้าหมาย ร้อยละ 60 ต่อปี 
5) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน เป้าหมาย ร้อยละ 2 ต่อปี 
6) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้ทางการท่องเที่ยว ร้อยละ 5 ต่อปี 
7) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยว ร้อยละ 3 ต่อปี 
แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ ์
1) ผลติข้าวหอมมะล ิพืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว ์และประมงของกลุ่มจังหวัดฯ ให้ได้ปริมาณ และมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ 
2) แปรรปูและแปรสภาพสินค้าเกษตร และสร้างนวัตกรรมผลติภัณฑ์เกษตรแปรรูปในระดับอุตสาหกรรม 
3) ผลักดันกิจกรรมทางการตลาดของสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์ 
4) การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและการสร้างเครือขา่ยด้านการค้า การลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 
5) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเครือข่ายการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
6) การสร้างกลไกและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ        และ

เอกชนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
7) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน กิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ และผลิตภัณฑ์ชุมชน

ให้มีความหลากหลาย 
8) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 100 
 

9) บูรณาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม 
10) พัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ 
 
 
 

 

ประเดน็การพัฒนาที ่2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สรา้งโอกาส และความเสมอภาคทางสงัคม 
วัตถุประสงค์/แผนงาน 
1) ส่งเสริมด้านความยุติธรรม 
2) พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
3) ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 
4) ส่งเสริมคุณภาพการศกึษา 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1) ประชาชนได้รับบริการและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ต่อปี 
2) อัตราการฆ่าตัวตายลดลง ไม่เกิน 6.0 ต่อแสนประชากร 
3) ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าภายใน 1 ปี เปา้หมายรวม 5 ป ีร้อยละ 90 
4) ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 85 ต่อปี 
5) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถรับรู้และเข้าใจในศักยภาพของตนเองและสามารถตั้งเป้าหมายในชีวิตของ

ตนเองได้ เป้าหมายรวม 5 ปี ร้อยละ 90 
6) แรงงานอิสระ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการภาครัฐเพ่ิมขึน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อปี 
7) เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ย (IQ) ไม่ต่ ากว่า100(โดยการวัดนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้น ป.1 ในป ี

งบประมาณ 2564) 
8) เยาวชนไทยทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม (ร้อยละ 100 ต่อปี) 
แนวทางการพฒันา/กลยุทธ์ 
1) การส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผูด้้อยโอกาส 
2) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ การศกึษา และความเป็นอยู่ที่ดี 
3) การยกระดับศักยภาพแรงงานและพัฒนาอาชีพ 
4) การส่งเสริมด้านความยุติธรรมแก่ประชาชน 
ประเดน็การพัฒนาที ่3 การสรา้งการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์/แผนงาน 
1) พัฒนาและอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน้ า พ้ืนที่ป่า และพ้ืนทีส่ีเขียว 
2) การพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนกลุ่มจังหวดั 
3) การจัดการขยะในพ้ืนที ่
4) การผลิตทางการเกษตรที่เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 101 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1) สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงแหล่งน้ าเพ่ิมขึ้น เป้าหมาย ร้อยละ 25 ต่อปี 
2) สัดส่วนเกษตรกรที่ท าการเกษตรบริเวณทีพั่ฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าเพ่ิมขึ้น เป้าหมาย ร้อยละ 25 ต่อปี 
3) ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ และไม้มีค่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เป้าหมาย ร้อยละ 0.20/ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดฯ 

ต่อปี 
4) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานทดแทน เป้าหมาย ร้อยละ 1 ต่อปี 
5) ร้อยละของปริมาณขยะที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ เป้าหมาย ร้อยละ 10 ต่อปี 
6) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่การผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย ร้อยละ 25 ต่อปี 
แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ ์
1) ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า ฟื้นฟูปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่เป้าหมาย 
2) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพ้ืนที่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ 
3) ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเสียในพ้ืนทีแ่ละการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน ์
4) ส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในลักษณะเกษตรกรรมยั่งยืน 

 

ประเดน็การพัฒนาที ่4 การเสริมสร้างความมั่นคง 
วัตถุประสงค์/แผนงาน 
1) สังคมมีความมั่นคงด้านความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 
2) ความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้านและสถานการณ์ตามแนวชายแดนมีความสงบเรียบรอ้ย 
3) สังคมปลอดยาเสพติด 
4) แรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดนได้รับการบรหิารจดัการที่เป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1) จ านวนคดีด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดลง ร้อยละ 5 
2) จ านวนเหตุการณ์ (สังคม ความม่ันคง และสิ่งแวดล้อม) ที่อาจส่งผลต่อความสัมพันธ์เชิงลบกับเพ่ือนบ้าน 

จ านวน 0 ครั้ง หรือไม่เกิดขึ้นเลยต่อปี 
3) จ านวนหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติดเพ่ิมขึ้น จ านวน 15 ชุมชน ภายในปี 2565 
4) ระดับความส าเร็จในการจัดประชุมหารือเสริมสร้างความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างราชอาณาจักรไทย – 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - ราชอาณาจักรกัมพูชา จ านวน 3 ครั้ง 
 

แนวทางการพฒันา/กลยุทธ ์
1) ส่งเสริมการดูแลความปลอดภัยในพ้ืนที่ 
2) กระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน และการสอดส่องดูแลความเรียบร้อยตามพ้ืนที่ชายแดน 
3) บูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
4) เพ่ิมประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเชิงบูรณาการ 
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1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัด 5 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  
“เมืองน่าอยู่ทันสมัย ประตูสู่การค้าการลงทุน ท่องเที่ยวหลายมิติ เกษตรสู่สากล” 

ค านิยาม 
วิสัยทัศน์ ความหมาย 

เมืองน่าอยู่ทันสมัย - การพัฒนาเมืองให้มีระบบระเบียบ วินัย มีการวางผังเมือง ที่เป็น
เอกลักษณ์ ระบบขนส่งมวลชน ภายในจังหวัดให้ทันสมัยเป็นเมือง
อัจฉริยะ เพ่ือสามารถเชื่อมโยงกับการคมนาคมหลัก ทั้งทางอากาศ  ทาง
รถไฟ และทางถนน คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในการชีวิตความ
เป็นอยู่การศึกษา การสาธารณสุข และในด้านวัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามการเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน ทั้งจากปัญหาอาชญากรรม อุบัติภัย/ภัยธรรมชาติ       
ยาเสพติดฯ การแก้ปัญหา และการดูแลด้านทรัพยากรธรรมชาติ      
และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาปรับปรุง และเสริมสร้างระบบสาธารณูปโภค 
(เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์) ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 

ประตูสู่การค้าการลงทุน - การส่งเสริมการค้าชายแดน การเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน      
ในภู มิภาค และเมืองที่ มีการเจริญเติบโตทางการค้าการลงทุ น             
มีเส้นทางคมนาคมเป็นจุดระบายสินค้าทั้งส่งออกและน าเข้าที่ส่งเสริม
การติดต่อการค้าการลงทุนในภูมิภาคนี้ 

ท่องเที่ยวหลายมิติ - การมีการท่องเที่ยวที่หลากหลายและเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยว 
เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี/การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ/
การท่องเที่ยวอ่ืนๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นต้น รวมทั้งมีการพัฒนา
คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมทางการท่องเที่ยว         
การส่งเสริมและยกระดับศักยภาพของบุคลากรทางการท่องเที่ยว      
ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวระหว่างภาครัฐ 
เอกชนและชุมชน และสนับสนุนการขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวใหม่ 

เกษตรสู่สากล - ยกระดับการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร เพ่ือจ าหน่าย ในระดับ



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี หน้า 103 
 

สากล โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายเกษตรกร   
ในการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้  ความรู้ด้ านการเกษตร เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เกษตรปลอดภัยปลอดสารเคมี เกษตรอินทรีย์ มีการ
เชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภคและการตลาดการเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิต (การแปรรูป) 

 

วัตถุประสงค์ 
1) พัฒนาระบบผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคให้มีความทันสมัยรองรับการขยายตัวจาก

ส่วนกลางและการใช้ชีวิตของประชาชนในจังหวัดให้มีความมั่นคง ปลอดภัยใน ทุกมิติ 
2) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ได้มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
3) ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดเป็นเมืองศูนย์กลางการประชุมและทางการค้าการลงทุนในภูมิภาค   
4) พัฒนาการท่องเที่ยวบนฐานวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของชุมชนและยกระดับคุณภาพของบุคลากร

ทางการทอ่งเที่ยว 
5) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ เพ่ือสร้างรายได้

และมูลค่าเพ่ิม 
6) ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกจิ การค้าการลงทุน อาชีพฯลฯ 
7) การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
8) ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

 เป้าหมายการพัฒนา 
1) จังหวัดอุบลราชธานี มีโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพและเป็นมิตร            

ต่อสิ่งแวดล้อม   
2) ประชาชนทุกช่วงวัย ไดร้ับการพัฒนาศักยภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3) การขยายตัวด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว  การค้าการลงทุน การบริการ เกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรมในทุกด้าน มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและกระจายสู่ประชาชนทุกระดับ การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร GPP ของจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มขึน้ 

4) เมืองแห่งโอกาสในทุกด้าน (การศึกษา, สาธารณสุข, กีฬา, ท่องเที่ยว, การค้าการลงทุนวัฒนธรรม
ฯลฯ) 

5) เมืองแห่งการค้าชายแดน (Logistics) 
6) เมืองแห่งเกษตรอินทรีย์ 
7) พัฒนาระบบเทคโนโลยีเมือง (Smart City) 
8) เมืองแห่งศูนย์กลางทางการประชุม (MICE City) 
9) เมืองแหง่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10) พลังงานทางเลือกจากขยะมูลฝอย หรือพลังงานทดแทน 
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11) เมืองแห่ง Sport City 
 
 
 
 
 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปี ร้อยละ 1.5 ต่อปี เป้าหมาย 5 ปี          
รอ้ยละ 7.5 
2) ร้อยละของรายได้ต่อหัวของประชากร (Per Capita : GPP) ในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน เป้าหมาย  
ร้อยละ 2.5 ต่อปี 
3) ร้อยละของการทดสอบระดับชาติเฉลี่ย เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี 
4) สถิติอาชญากรรมลดลง ร้อยละ 25 ต่อปี 

 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดอุบลราชธานี 
 จังหวัดอุบลราชธานี ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัด ไว้ 5 ประเด็นการพัฒนา ตามล าดับ
ความส าคัญ ดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้าง  คุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทนุ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน 
 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เปน็เมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้าง 
คุณภาพ ชีวิตของประชาชน 

วัตถุประสงค์ 
 1) การสร้างเสริมพลเมืองให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 

2) การพฒันาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพ 
3) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก เพียงพอ ทันสมัย เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

และสุขภาพ 
 4) พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1) ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี (ของผู้ป่วยที่มาตรวจรักษาพยาบาล            

ทั้งจังหวัด) 
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 2) ร้อยละที่ลดลงของจ านวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ร้อยละ 2.5 ต่อปี 
 3) ร้อยละของรายได้ต่อหัวของประชากร (Per Capita : GPP) ในพ้ืนทีเ่พ่ิมขึ้นร้อยละ 2.5 ต่อปี 
 4) ร้อยละของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น 
 5) ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

6) ร้อยละของระยะทางเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการยกระดับมาตรฐานทางที่เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3 ต่อปี   
                เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 15 

 7) ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
                เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 50 ต่อปี 

8) ร้อยละของการเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนพลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ิมขึ้น      
   ร้อยละ 3 ต่อปี เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 15 
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้ทุกกลุ่มวัย 
2) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในทุกช่วงวัย และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้มีรายได้ที่ เพ่ิมข้ึนมี 

               หลักประกันทางสังคม และการเข้าถึงบริการของรัฐ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
3) พัฒนาระบบผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และการระบายน้ าให้มีความทันสมัย  
    และปลอดภัย 

4) ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อเมืองอัจฉริยะ(Smart City) 
6) สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
7) สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพเพ่ือการมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้นของประชากรในจังหวัด 

 

 ประเด็นการพัฒนาที ่2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
 วัตถุประสงค์   

 1) ส่งเสริมการผลิตและกระจายสินค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุนในภูมิภาค 
 2) เชื่อมโยงการค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 
 3) ส่งเสริมผู้ประกอบการ/วิสาหกิจ ให้มีศักยภาพ 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 1) มลูค่าการลงทุนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.5 ต่อปี เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 2.5 
 2) มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 4 
 3) รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 4 ต่อปี 
 แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบการให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics) เพ่ือสนับสนุนการค้า   
   การลงทุน 
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2) พัฒนาผู้ประกอบการและแรงงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
3) ยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน  
4) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาดและขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
5) พัฒนาและยกระดับด่านการค้าชายแดนเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผู้ประกอบการทั้ง
ในและต่างประเทศ 

 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 3  การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
 วัตถุประสงค์  

 การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี และธรรมชาติให้มีความยั่งยืน           
เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดทั้งปี  
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว ร้อยละ 5 ต่อปี ค่าเป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 25 
2) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยว ร้อยละ 4 ต่อปี ค่าเป้าหมายรวม 5 ปี ร้อยละ  20  
3) จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน จ านวน 2 แห่งต่อปี เป้าหมาย 5 ปี        
จ านวน  10 แห่ง 
แนวทางการพัฒนา 

 1) พัฒนากิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความหลากหลาย  
2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการให้บริการโลจิสติกส์และสิ่งอ านวยความสะดวก 

             เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว  
3) ยกระดับการผลิตสินค้า การบริการและการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพ่ือสร้างโอกาส 

             และเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
 4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

5) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และขยายฐานการตลาด เพ่ือพัฒนาความร่วมมือทางการท่องเที่ยว   
ทั้งในและต่างประเทศ 
6) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรท่องเที่ยว 

                ทางธรรมชาต ิ
7) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

 ประเด็นการพัฒนาที ่4  การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล 
 วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตของสินค้าเกษตร 

2) เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการผลิตและการแปรรูปให้มีมาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3) พัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองไดอ้ย่างมั่นคงและยั่งยืนบนพ้ืนฐานของความพอเพียง 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
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1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 3 ต่อปี เป้าหมาย 5 ปี            

ร้อยละ 15  

2) ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรที่น้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเกษตร ร้อยละ 3 ต่อปี 

3) ร้อยละเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์ Smart Farmer (เกษตรปราดเปรื่อง) เป้าหมาย 5 ปีร้อยละ 40           

แนวทางการพัฒนา 

1) เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 2) ส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าผลิตสินค้าเกษตรและการแปรรูปให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล   
     3) พัฒนา/ส่งเสริมศักยภาพเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องด้านการเกษตร 

4) ส่งเสริมเกษตรกรให้พัฒนาตนเองโดยใช้หลักแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5) เพ่ิมศักยภาพเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องด้านการเกษตรให้เป็นเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การรักษาความม่ันคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน 
           วัตถุประสงค์ 
 1) พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ (ชาติ,ศาสนา,พระมหากษัตริย์) และสร้าง 
              ความปรองดองสมานฉันท์ 
 2) ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เสมอภาค เป็นธรรม  
 3) พ้ืนที่ชายแดนมีความมั่นคงและมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 4) สร้างความม่ันคงเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความเข้มแข็ง 

 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 1) สถิติอาชญากรรมลดลง ร้อยละ 25 ต่อปี เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 125 

2) สถิติของการจับกุมคดียาเสพติดเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 6 ต่อปี เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 30 
3) จ านวนกิจกรรมเพ่ือพิทักษ์ รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการสร้างความปรองดอง 
สมานฉันท์ในพ้ืนที่ ประสบความส าเร็จ ร้อยละ 10  
4) จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความมัน่คงและความสัมพันธ์อันดีกบัประเทศเพ่ือนบ้าน       
ไม่น้อยกว่า 25 ครั้งต่อปี 
6) จ านวนความตกลงทางเศรษฐกิจตามกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม           
ไม่น้อยกว่า 5 ครั้งต่อปี 
แนวทางการพัฒนา 
1) ปลูกจิตส านึกของคนในชาติเพ่ือเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
2) รักษาความสงบเรียบร้อย สร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที ่  
และตามแนวชายแดน 
3) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและร่วมมือในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบ 

            ในด้านความมัน่คงเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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(4) ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอบุลราชธาน ี
 

4.1 วิสัยทัศน์ 
“เป็นกลไกขับเคลื่อนท้องถิ่น ให้พัฒนาอย่างยั่งยืน” 
 

4.2 ยุทธศาสตร ์
1) การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิน่ 
3) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4) การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
5) การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
 

4.3 เป้าประสงค์  
1) ประชาชนพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบรหิารสว่นจังหวัด 
2) องค์การบริหารสว่นจังหวัดจดัการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
3) ประชาชนมอีงค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ 
4) ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5) ประชาชนมีน้ าต้นทุนเพ่ือการเกษตรกรรม 
6) จัดกิจกรรม/สถานที่บริการประชาชนด้านการกีฬาและนันทนาการ 
7) จัดกิจกรรมด้านการสาธารณสุขบริการประชาชน 
8) ผู้พิการ ผูสู้งอายุ ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ประสบสาธารณภยัได้รับการสงเคราะห ์
9) ประชาชนมีองค์ความรู้ และมีส่วนรว่มด้านการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
10) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบ ารุงรักษา  
11) ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และเผยแพร่ 
12) ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเรว็ และปลอดภัยจากการใช้บริการสถานีขนส่งผูโ้ดยสาร  
13) ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเรว็และปลอดภัยจากการใช้บริการศูนย์แสดง และจ าหนา่ยสินค้า หนึ่ง

ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ ์
14) ประชาชนพึงพอใจในการจดักิจกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเทีย่ว 
 

 4.4 ตัวชีวั้ด 
1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนนิงานขององค์การบริหารส่วนจังหวดัอุบลราชธาน ี
2) องค์การบริหารสว่นจังหวัดอุบลราชธานี จัดการศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
3) ผู้เข้ารว่มโครงการผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
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4) ประชาชนพึงพอใจในการสัญจร 
5) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต่อการบริหารจัดการน้ า 
6)  ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต่อการด าเนินงานด้านการพัฒนา และส่งเสริม             
การกีฬาและนันทนาการ 
7) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการด าเนินงานด้านพัฒนาการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 
8) ระดับความพึงพอใจของผู้พิการ ผู้สงูอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบสาธารณภัย ที่ได้รับการสงเคราะห์ 
9) ผู้เข้ารว่มโครงการด้านการสง่เสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรภีาพผ่านเกณฑ์การประเมิน 
10) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ        
และสิ่งแวดล้อม 
11) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต่อการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม        
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
12) ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการสถานีขนส่งผูโ้ดยสาร 
13) ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการศูนย์แสดงและจ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ ์
14) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อการด าเนินงานด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของ
จังหวัดอุบลราชธานี 
 

4.5 ค่าเป้าหมาย 
1) ร้อยละ 90 (เพ่ิมขึ้นปีละ 2 เกณฑ์) 
2) ร้อยละ 60 (เพ่ิมขึน้ปีละ 5%) 
3) ร้อยละ 75 (เพ่ิมขึ้นปีละ 1%) 
4) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 (เพ่ิมขึ้นปีละ 1%) 
5) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 (เพ่ิมขึ้นปีละ 1%) 
6) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 (เพ่ิมขึ้นปีละ 1%) 
7) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 (เพ่ิมขึ้นปีละ 1%) 
8) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 (เพ่ิมขึ้นปีละ 1%) 
9) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 (เพ่ิมขึ้นปีละ 1%) 
10) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 (เพ่ิมขึ้นปีละ 1%) 
11) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 (เพ่ิมขึ้นปีละ 1%) 
12) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 86 (เพ่ิมขึ้นปีละ 1%) 
13) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 86 (เพ่ิมขึ้นปีละ 1%) 
14) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 (เพ่ิมขึ้นปีละ 1%) 
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4.6 กุลยุทธ์ 

1 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
1) สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี   
2) พัฒนาระบบการบริหารงานคลัง 
3) พัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากร 
4) พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน  
 

2 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น 
1)  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
2)  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3)  พัฒนาอาคารสถานที่  สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
4)  พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
5)  พัฒนาองค์ความรู้และทักษะของประชาชน 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1) พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งตามภารกิจถ่ายโอน 
2) พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดอุบลราชธานี 
3) เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง 
4) บริหารจัดการน้ าเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
1) พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา 
2) พัฒนาการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 
3) ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน   
4) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่ 

5 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
1)  ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม 
2)  บริหารจัดการการท่องเที่ยว 
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1.4 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัด 

วิสัยทศัน์  
“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง เป็นประตูการค้าการท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ     

มีการพัฒนาอย่างสมดุล ยั่งยืน ตามแนวทางปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ  

1) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานบริการประชาชน 
2) ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพแกป่ระชาชน 
3) ส่งเสริมการจัดการเรยีนการสอนในระดับท้องถิ่น 
4) ส่งเสริมสถาบนัครอบครวัใหม้ีความเข้มแข็ง      
5) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการป้องกัน การดูแล  และการรักษาสุขภาพ แก่ประชาชน 
6) ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักสิทธิ หน้าที ่ตามกฏหมาย ในระบอบประชาธิปไตย  
7) ส่งเสริมและบูรณาการระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8) ส่งเสริมระบบการตรวจสอบการท างานภาครัฐโดยภาคประชาชน 
9) ส่งเสริมให้เกิดการบรูณาการการท างานของทุกภาคสว่น 
10) ส่งเสริมใหภ้าคประชาชนเขม้แข็งและมีส่วนรว่มในการพัฒนาท้องถิ่น 
11) บริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวดั 
12) ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการพาณิชยกรรม 
13) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนรว่มของชุมชน 
14) จัดให้มรีะบบบริหารจัดการพ้ืนที่สาธารณะ 
15) อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และเผยแพร่  ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณ ี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
16) บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
จุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนา 
1) ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
2) ประชาชนมีความรู้ด้านการประกอบอาชีพ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานภูมิปัญญาสมัยใหม่ 
3) โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับ

บริบทวิธีชีวิตของท้องถิ่น 
4) ครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง 
5) ประชาชนมีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเบื้องต้นและการป้องกันโรคอย่างเป็นระบบ 
6) ประชาชนมีความรู้ปรัชญาอุดมการณ์  สิทธิและหน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตย 
7) ศูนย์ประสานงานและบูรณาการข้อมูล ทรัพยากร ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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8) ความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมและกระบวนการเรียนรู้ขององค์กรภาคประชาชน 
9) ระบบการท างานที่สนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
10) ชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้  มีส่วนร่วม ในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทุกระดับชั้น 
11) ศูนย์บูรณาการข้อมูลการท่องเที่ยวที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
12) อุตสาหกรรมขนาดเล็ก กลุ่มอาชีพ ได้รับการส่งเสริมแบบครบวงจร (ความรู้ การผลิตการบริหาร

การตลาด) ในการก าหนดทิศทางการจัดการทุกขั้นตอน 
13) ประชาชนมีองค์ความรู้ในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดความตระหนักในการเข้ามา       มี

ส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการจัดการทุกขั้นตอน 
14) ความเป็นระบบของข้อมูลพ้ืนที่เป็นสาธารณะผู้รับผิดชอบและการใช้สอยร่วมกันของประชาชน 
15) มีการจัดระบบการเรยีนรู้เผยแพรส่ืบทอดและอนุรักษศิ์ลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
16) บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางที ่1 วางผังเมืองรองรับการขยายตวัของชุมชน 
แนวทางที ่2 พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน 
แนวทางที ่3 พัฒนาระบบชลประทานให้ทั่วถึงและเพียงพอ 
แนวทางที ่4 ขยายเขตการบริการไฟฟ้า ประปา รองรับการขยายตัวของชุมชน 
แนวทางที ่5 พัฒนาระบบระบายน้ าที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
แนวทางที ่1 ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจของจังหวดั 
แนวทางที ่2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมแก่ประชาชน 
แนวทางที ่3 ส่งเสริมการป้องกัน ดูแล และรักษา สุขภาพประชาชน 
แนวทางที ่4 ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 
แนวทางที ่5 ส่งเสรมิการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางที่ 1 บูรณาการการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

                                   ของทุกภาคส่วน 
แนวทางที่ 2 เสริมสร้างองคค์วามรู้ประชาธิปไตย สิทธิ หน้าที่ และกฎหมาย แก่ประชาชน 
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและบูรณาการระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด 
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมระบบการตรวจสอบการท างานภาครัฐโดยประชาชน 
แนวทางที ่5 ส่งเสริมการรวมกลุ่มภาคประชาชนใหเ้ข้มแข็ง 
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ยุทธศาสตร์ที ่4  การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
แนวทางที ่1 ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนใหเ้กิดแหล่งท่องเที่ยวใหม ่
แนวทางที ่2 พัฒนาศักยภาพดา้นการบริการแก่นักท่องเที่ยว 
แนวทางที ่3 อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวของสว่นรวม 
แนวทางที ่4 สร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยว 
แนวทางที ่5 พัฒนาระบบบรหิารจัดการในแหล่งท่องเที่ยวให้มคีุณภาพ 
แนวทางที ่6 ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
แนวทางที่ 1 บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ดินและน้ า โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบการก าจัดขยะและน้ าเสียให้ถูกสุขลักษณะ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
แนวทางที ่3 ส่งเสริมใหชุ้มชนปลอดมลภาวะ 
แนวทางที ่4 จัดให้มีระบบบรหิารจัดการพ้ืนที่สาธารณะ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจดัการศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่ 
แนวทางที ่1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมจารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางที ่2 จัดให้มีศูนย์การเรยีนรู้ และการอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภมูิ     

                   ปัญญาท้องถิน่ในชุมชน 
แนวทางที ่3 จัดให้มีศูนย์การเฝา้ระวังทางวฒันธรรม โดยการมสี่วนรว่มของชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การบริหารจดัการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แนวทางที ่1 พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวทางที ่2 พัฒนาระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
แนวทางที ่3 พัฒนาเครื่องไม้ เครื่องมือ เครื่องจักรกลขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

                   แนวทางที ่4 พัฒนาระบบการบรหิารงานเชิงบรูณาการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
ที่มา https://drive.google.com/file/d/13kHXXw214OMYSQyWMEgA1W9z1AH8hMs/ 
view?usp=sharing 
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       1.4.1 ยุทธศาสตร์พัฒนาอ าเภอนาจะหลวย(4  ปี พ.ศ. 2561 – 2564) 
 ค าขวัญอ าเภอ 
   “ดินแดนแห่งมนต์ขลัง สถานที่ตั้งพระบรมราชานุสรณ์สามมหาราช อนุสรณ์หนึ่งเจ้าเมือง  
(ต้นก้าเนิดอุบลราชธานี) ผู้คนรวยน้้าใจ ถิ่นวัฒนธรรมไทยสี่เผ่า เทพเจ้าภูหมากจอง เนืองนองน้้าตกถ้้าปูเ่ตว” 

  เป้าหมายการพัฒนาอ าเภอ (วิสัยทัศน์อ าเภอ)  
 ชุมชนเข็มแข็ง  การเกษตรมีศักยภาพ  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
  พันธกิจ 
 1. ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง 
 2. พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
 3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
  ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา (เป้าประสงค์รวม) 
 1. ชุมชนเข้มแข็งมีความรักสามัคคี มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการด้ารงชีพ 
 2. ชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐานทั่วถึง 
                ทุกชุมชน 

3. ยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน ทั้งด้านวัตถุ และด้านจิตใจ 
  4. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพมากขึ้น 
  5. การท้าเกษตรเน้นเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ 
  6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

  3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยทุธศาสตร์ ที ่1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์
 พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 

2565 

พ.ศ.2561-
2565 

1. พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และสุขภาพที่ด ี
ของประชาชน 
ในพืน้ท่ี 
 

1. ร้อยละของ
ประชาชนที่ป่วยโรค
เร้ือรังลดลง 
 2. ร้อยละของ
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

10 10 10 15 20 65 1. ส่งเสรมิการดูแล
สุขภาพ และแก้ไข
ปัญหาความยากจน
ของประชาชนใน
ชุมชน 
 

2. ส่งเสรมิระบบ
การศึกษาให ้
มีประสิทธิภาพ 

1. เด็กและ
เยาวชนเข้าถึง
การศึกษา 

10 10 15 20 25 80 2. เพิ่มโอกาส
การศึกษาอย่างทั่วถึง
และมีคณุภาพ 

3. ส่งเสรมิคุณธรรม
จริยธรรมของ

1. ประชาชนใน
พื้นที่มีคุณธรรม

10 10 15 20 25 80 3. ส่งเสรมิการเรียนรู้ 
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
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ประชาชนในพ้ืนท่ี จริยธรรมในการ
ด ารงชีวิต 

ประเพณี และ 
ท านุบ ารุงศาสนา 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

 พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 

2565 

พ.ศ.2561 

-2565 

1.พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 

1. ร้อยละของ
ถนน  ไฟฟ้า  
ประปา เป็นต้น  
ที่มีคุณภาพ และ
ทั่วถึง 

 
 
5 

 
 

10 

 
 

10 

 
 

15 

 
 

20 

 
 

60 
 

1. พัฒนา  
ด้านโครงสร้างให้ได้
มาตรฐาน มีประสิทธิ 
ภาพครอบคลุมทุกพื้นที ่

๒. ศูนย์กลางการ
บริหารจดัการน้ า
อย่างเป็นระบบเพื่อ
ป้องกันปัญหาภัย
แล้ง อุทกภัย และ
น้ าเสียอย่างยั่งยืน 
 
 
 

ร้อยละของ
หมู่บ้าน/ชุมชนทีม่ี
ส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการน้ า
แบบบูรณาการ 
 
 
 
จ านวนระบบ
ชลประทานทุก
ขนาด ที่ก่อสร้าง
เพิ่มขึ้นในพ้ืนท่ี 
 

 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 

55 
 
 
 
 
 
 

40 

2. พัฒนาระบบ
ชลประทาน จัดหา
แหล่งน้ าต้นทุนเพียงพอ 
และ         มีคุณภาพ
ตอ่การใช้ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
 
 
3. เพิ่มมาตรการแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนท่ี          
ภัยพิบัติซ้ าซาก 

3. ศูนย์กลางในการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 
 

ร้อยละของ
หมู่บ้าน/ชุมชนที่มี
ส่วนร่วมในการ
ปลูกต้นไม้ และ
จัดการขยะใน
ชุมชน 

 
 

10 

 
 

10 

 
 

10 

 
 

10 

 
 
15 

 
 

55 

4. ส่งเสรมิให้มีการปลูก
ป่าทดแทน และแก้ไข
ปัญหาขยะมูลฝอย 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ที ่3 การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

 พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 

2565 

พ.ศ.2561-
2565 

1. ศักยภาพในการ
แข่งขันทาง
การตลาดผู้ผลิต
สินค้าทาง
การเกษตร และ
สินค้า OTOP 

1. สินค้าตรงตาม
ความต้องการของ
ตลาด 

5 5 5 10 15 40 1. ส่งเสรมิอาชีพ 
และกระบวนการ
ผลิตการแปรรูป 
สินค้าท่ีได้มาตรฐาน
และมีคณุภาพ 

2. สนับสนนุให้เป็น
พื้นที่เกษตรอินทรีย์ 
มีปัจจัยแวดล้อมท่ี
เข้มแข็งและ
ศักยภาพสูง 
 

1. เกษตรกรมี
ความรู้เกี่ยวกับ
การท าการเกษตร
เพิ่มมากข้ึน 
2. เกษตรกรลด
การใช้สารเคมีใน
การท าเกษตร 

5 5 5 15 20 50 2. สนับสนุนการให้
ความรู้เกษตรกรใน
กระบวนการผลติ
อย่างมีศักยภาพ 

3. ด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ประชาชนใน
พื้นที่มีภูมิคุ้มกัน 
ที่ด ี

10 10 10 15 20 65 3. สนับสนุนการ
น้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่
ใช้ในการด าเนินชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่4 การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย กลยทุธ ์

 พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 

2565 

พ.ศ.2561-
2565 

1. ส่งเสรมิให้เป็น
ชุมชนแห่งการ
ท่องเทีย่วเชิงนิเวศน ์

1. ประชาชนใน
พื้นที่มีส่วนร่วม   
มีความสามัคคี 
หมู่บ้านชุมชนมี
ความเข้มแข็ง 

10 10 10 15 20 65 1. พัฒนาหมู่บ้าน 
ชุมชน ใหเ้ป็น
หมู่บ้าน 
การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์  
(หมู่บ้านโฮมสเตย์) 

2. ส่งเสรมิด้าน
การค้าและการ
ลงทุนเพิ่มมากข้ึน 

1. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น มีรายได้เพิ่ม
มากขึ้น 

5 5 5 10 15 40 2. จัดระเบยีบธุรกิจ
ด้านการค้า ลงทุน 
และการท่องเที่ยวให้
มีคุณภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

 พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 

2565 

พ.ศ.2561-
2565 

1. ส่งเสรมิให้เป็น
ชุมชนปลอดภัย 
ห่างไกล ยาเสพตดิ 

1. สถาบัน
ครอบครัวอบอุ่น 
ชุมชนเข้มแข็ง  

5 5 5 10 15 40 1. ส่งเสรมิการแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิใน
พื้นที ่

๒. พัฒนาบ้านเมือง
มีความสงบ
เรียบร้อย ปลอดภัย
และมั่นคง 

ร้อยละชองชุมชน
มีความสงบสุข 

5 5 5 10 15 40 2. เสริมสร้างความ
สงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภั ยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน  

3. การป้องกนั
เทิดทูนสถาบัน
ส าคัญของชาต ิ

ประชาชนมีความ
รัก สามัคคี 
ปรองดอง มี
สถาบันหลักของ
ชาติเป็นเครื่องยดึ
เหนี่ยวจิตใจ 

10 10 15 20 25 80 3. ส่งเสริม ป้องกัน 
และ เทิ ดทู น  และ
สถาบันหลักของชาติ 

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 
ประเด็นการพัฒนาอ าเภอ ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ประเด็นปญัหาส าคัญ (Critical Issues) : ประชาชนเกิดโรคเรื้อรังเพ่ิมมากข้ึน เยาวชนมี EQ และ IQ ต่ า
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคยังไม่ได้มาตรฐาน 
แนวทางการพัฒนา (1) พัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาพท่ีดีของประชาชนในพื้นที่ 
  แผนงานที ่1 ส่งเสรมิการดูแลสุขภาพ และแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในชุมชน 
       แนวทางการพัฒนา (2) ส่งเสริมระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
         แผนงานที่ 2 เพ่ิมโอกาสการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนา (3) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของประชาชนในพื้นท่ี 
        แผนงานที่ 3  ส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และท านุบ ารุงศาสนา 

ประเด็นการพัฒนาอ าเภอ ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ประเด็นปัญหาส าคัญ (Critical Issues) : โครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชนยังไม่ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขาดการท านุบ ารุงรักษา 
แนวทางการพัฒนา (1) พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
        แผนงานที่ 4 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
แนวทางการพัฒนา (2) ศูนย์กลางการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย และ
น้ าเสียอย่างยั่งยืน 
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       แผนงานที่ 5 พัฒนาระบบชลประทาน จัดหาแหล่งน้ าต้นทุนเพียงพอ และมีคุณภาพต่อการใช้ประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและสังคม 
       แผนงานที่ 6 เพ่ิมมาตรการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่  ภัยพิบัติซ้ าซาก 
แนวทางการพัฒนา (3) ศูนย์กลางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
        แผนงานที่ 7 ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าทดแทน และแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการพัฒนาอ าเภอ ที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืน 
ประเด็นปัญหาส าคัญ (Critical Issues) : สินค้าทางการเกษตรหลากหลาย แต่ขาดกลยุทธ์ในการเพิ่มมูลค่า
ให้สินค้า 
แนวทางการพัฒนา (1) เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตร  
และสินค้า OTOP  
  แผนงานที่ 8 ส่งเสริมอาชีพ และกระบวนการผลิต การแปรรูปสินค้าที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนา (2) สนับสนุนให้เป็นพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ มีปัจจัยแวดล้อมที่เข้มแข็งและศักยภาพ  ในการ
ผลิตสูง 
         แผนงานที่ 9 สนับสนุนการให้ความรู้เกษตรกรในกระบวนการผลิตอย่างมีศักยภาพ  
แนวทางการพัฒนา (3) ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         แผนงานที ่10 สนับสนุนการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ใช้ใน  การด าเนินชีวิต 
ประเด็นการพัฒนาอ าเภอ ที่ 4 การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
ประเด็นปัญหาส าคัญ (Critical Issues) : แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์หลากหลาย แต่ขาดการพัฒนา ฟ้ืนฟู 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
แนวทางการพัฒนา (1) ส่งเสริมให้เป็นชุมชนแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  
  แผนงานที่ 11 พัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน ให้เป็นหมู่บ้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  (หมู่บ้านโฮมสเตย์)  
แนวทางการพัฒนา (2) ส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุนเพ่ิมมากขึ้น  
          แผนงานที่ 12 จัดระเบียบธุรกิจด้านค้า ลงทนุ และการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ 
ประเด็นการพัฒนาอ าเภอ ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ประเด็นปัญหาส าคัญ (Critical Issues) : พ้ืนที่ติดชายแดน จึงมีความเสี่ยงด้านปัญหายาเสพติด ลักลอบตัด
ไม้ท าลายป่า และอาชญากรรมต่างๆ  
แนวทางการพัฒนา (1) ส่งเสริมให้เป็นชุมชนปลอดภัย ห่างไกล ยาเสพติด  
  แผนงานที่ 13 ส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
แนวทางการพัฒนา (2) พัฒนาบ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อย ปลอดภัยและมั่นคง 
         แผนงานที่ 14 เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางการพัฒนา (3) การป้องกันเทิดทูนสถาบันส าคัญของชาติ 
         แผนงานที่ 15 ส่งเสริม ป้องกัน และเทิดทูน และสถาบันหลักของชาติ 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน์ 

   “เมืองสะอาด สังคมและเศรษฐกิจชุมชนเข้มแขง็อย่างยั่งยืน” 
 พันธกิจ 

1. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและจัดท าระบบก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 
2. เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลและร่วมรับผิดชอบกาจัดบริการ

สาธารณะให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
3. ภาคประชาชนร่วมเสนอแนะตรงกฎหมายท้องถิน่/เทศบัญญัติ ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด พัฒนาศักยภาพหน่วยงานด้านการป้องกันภัยพร้อมบริการสร้างความปลอดภัยและความ
มัน่คงของประชาชน 

4. ส่งเสริมสืบสานศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม การศึกษา กีฬาและนันทนาการ สนับสนุนสวัสดิการ
สังคม และพัฒนาสุขอนามัยชุมชน 

5. ส่งเสริมกลุม่อาชีพ สร้างโอกาสการลงทุน สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการรวมตัว 
รวมกลุ่ม การสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6. พัฒนาการคมนาคมและขนส่ง จัดวางระบบระบายน้ า ขยายเขตระบบไฟฟ้า  ขยายเขตระบบประปา 
จัดหาแหล่งน้ าเพื่อ  การอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา(กลยุทธ์)เป้าประสงค์ ตัวซี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
ประเด็นยทุธศาสตร์ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ ชุมชนปลอดขยะ   ถนนสะอาด ตลาดสะอาด  แหล่งน้ าสะอาด ภูมิทศันส์วยงาม อนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 ตัวชีวั้ดระดับเป้าประสงค์ 

-ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมก าจัดขยะของเทศบาลเพ่ิมขึ้น 
-รอ้ยละของครัวเรือนที่มีการก าจัดขยะอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น 
-ร้อยละของปริมาณขยะในเขตเทศบาลลดลง 
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แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1.1 เพ่ิมศักยภาพให้ชุมชนจัดการขยะจากครัวเรือน -รอ้ยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือการ
ก าจัดขยะจากครัวเรือน 

1.2 พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน -ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการ
ขยะ เพิ่มข้ึน 
-ปริมาณขยะตกค้างในชุมชนลดลง 
-รายได้จากการขายขยะคัดแยกเพ่ิมขึ้น 
-ปริมาณขยะในชุมชนลดลง 

1.3 พัฒนาชุมชนปลอดขยะ -ร้อยละของปริมาณขยะในชุมชนลดลง 
1.4 พัฒนาแหล่งน้ าให้สะอาด - ร้อยละของแหล่งน้ ามีการพัฒนาให้สะอาดเพ่ิมขึ้น 
1.5 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชนให้สะอาด สวยงาม - ร้อยละในการปรับภูมิทัศน์ในชุมชนให้สะอาด 

สวยงามเพ่ิมขึ้น 

1.6 ก าจัดน้ าเสียจากครัวเรือนให้ถูกสุขลักษณะ -ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการ
น้ าเสียจากครัวเรือนให้ถูกสุขลักษณะ เพ่ิมขึน้ 
-ปรมิาณน้ าเสียในชุมชนลดลง 

1.7 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชด าริ - ร้อยละของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพ่ิมข้ึน 
 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักปลัดเทศบาล : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : กองช่าง 
ความเชื่อมโยง 
 1)ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3)แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ  
          พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ประชาชน 
4)แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2(พ.ศ. 2561-2565)ฉบับทบทวน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 


