
ส่วนที่  2   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนามหภาค 

๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๖๕  ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว  โดยให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๐  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐  โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  ในการติดตาม  การตรวจสอบ  และการประเมินผล  รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า  ยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ  รวม  ๖  คณะ       
อันประกอบด้วย  คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม  คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   เพ่ือ
รับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนด 
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวา งเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)  เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศ
ไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  ภายในช่วงเวลาดังกล่าว  เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ ์ แนวโน้ม  วิสัยทัศน์  และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที ่๑ เป็นต้นมา  

ได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ  ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศใน
กลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้
ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน  และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความ
หลากหลายเชิงนิเวศ  อย่างไรก็ตาม  ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ  อาทิ  อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี  ๒๕๖๐  ที่ร้อยละ ๓.๙  ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ  เมื่อเทียบกับร้อยละ 
๖.๐  ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ  ๖  ทศวรรษที่ผ่านมา  โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุน
ภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถ
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า  
ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต  ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและ
สมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 
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นอกจากนั้น  ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศ  แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ  การศึกษา  บริการสาธารณสุข  โครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆ  และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ  ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น  แต่ยังคงมีปัญหา
เรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่  ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทย
ยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ  ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการ
ยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน  ขณะเดียวกัน
การวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู  การใช้  และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศ
ที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน  ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่าง
สิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้  ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของ
ประชาชน  ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง  ลดความ
ขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า   ความไม่เสมอภาค  การขาดความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึด
มั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคค ี

ในขณะเดียวกัน  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัย
เด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาประเทศ
ในมิติต่าง ๆ  มีความท้าทายมากขึ้น  ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัด
สวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น  การลงทุนและการออม  การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ความมั่นคงทางสังคม  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการ
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒.  ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและ

เป็นประตูสู่เอเชีย  แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ  ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต   นอกจากนี้  ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความส าคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ  ที่มีความซับซ้อน  ละเอียดอ่อน  และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ 
ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชน
กับประชาชน  ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
กลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้  การขยายอิทธิพลและการเพ่ิม
บทบาทของประเทศมหาอ านาจ  ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ  หรือเกิดการย้าย
ขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต   ขณะที่
องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ  อาทิ  องค์การระหว่างประเทศ  และบรรษัทข้ามชาติ  จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ 
ระเบียบ  ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ  ทั้งในด้านความมั่นคง  และเศรษฐกิจ  รวมทั้งการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคท่ีน าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ  อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้าน
อาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด  การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน  ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน   อาทิ  เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์  อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง  การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่   หุ่นยนต์และโดรน  เทคโนโลยี
พันธุกรรมสมัยใหม่  และเทคโนโลยีทางการเงิน  ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด
เหล่านี้  
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คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะ
กลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น  แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด  อาทิการรวมกลุ่มทาง
การค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากข้ึน  การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพ
และสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น  ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี   ๒๕๗๔      
จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ  ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากร
ในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ  เพ่ิมขึ้น  ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน  ดังนั้น  การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 
  ในขณะเดียวกัน  โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย  อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงาน
ต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง  ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมี
ความสะดวกมากขึ้น  และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลก
สูงขึ้น  ทั้งนี้  การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  จึงอาจจะเป็นไปได้ที่
ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะ
แรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า   อาจท าให้การแย่งชิง
แรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น  ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
  นอกจากนี้  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น
ทั้งในเชิงความผันผวน  ความถี่  และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น  ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น  ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความม่ันคง
ด้านอาหารและน้ า  ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ  มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง  และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการ
สูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อย่างไรก็ดี  ระดับความ
รุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง  ๆ 
ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน   ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานา
ประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น  พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความ
มั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม
จะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น  โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ  ที่ส าคัญ  เช่น 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
  แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ   ทั้งในส่วนของ
การจ้างงานและอาชีพ  สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ  ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและ
ความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ  ที่ซับซ้อนขึ้น  อาชญากรรมไซเบอร์  รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ 
การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน  เงินทุน  ข้อมูลข่าวสาร  องค์ความรู้  เทคโนโลยีและสินค้าและ
บริการ  การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรค
ระบาด  และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น   อาจ
น าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากข้ึนได ้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน 
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และรองรับผลกระทบต่างๆ  ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี  
โครงสร้างพ้ืนฐาน  และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่าง  ๆ  โดยการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและ
ลักษณะงานที่เปลี่ยนไป  มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น  หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาด
งานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า  
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่
ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง  วิถีชีวิตที่
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น  ซึ่ง
ปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
  จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ
ข้างต้น  เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว  มีพลวัตสูง  และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ  ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก 
ดังนั้น  การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง  มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ  ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการ
ด าเนินงานอย่างบูรณาการ  เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน  โดยประเทศไทย
จ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ  มีความรู้  สมรรถนะ  และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ  สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข   มีอาชีพที่มั่นคง  สร้างรายได้ 
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ  และมาตรฐานที่สูงขึ้น  โดยเฉพาะในโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน  ทั้ง
ในส่วนของระบบการเรียนการสอน  และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละ
ช่วงวัย  ระบบบริการสาธารณะ  โครงสร้างพ้ืนฐาน  รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก   จากการต่อ
ยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์  ๔.๐  ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้ง
ภาคอุตสาหกรรม  ภาคเกษตรและภาคบริการ  กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา  ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า 
และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
  นอกจากนี้  ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและ
อาหาร  การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ  การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ  และการพัฒนาและ
ขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน  ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
กฎหมาย  ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพ
การแข่งขันที่สูงขึ้น  และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาประเทศมากขึ้น  รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก  เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี  เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต  ซึ่งจะก่อให้เกิด
การสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ  โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะ
ยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ  ขณะเดียวกันประเทศไทย
จ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทาง
การเมือง  มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี   
และลดความขัดแย้งภายในประเทศ  โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ  จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับ
โครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 
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  ดังนั้น  ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ  สภาพสังคม  สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม  และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวาง
แผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม  อย่างไรก็ตาม  หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้อง
บรรลุ  พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ  เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการ
บนพ้ืนฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ  และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ 
อย่างเป็นระบบ  โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ  และถ่ายทอดไปสู่แผนใน
ระดับอ่ืน ๆ  เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์  ภารกิจและพ้ืนที่  ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ  อาทิ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้
อย่างมั่นคง  มั่งค่ัง  และ  ยั่งยืน 

๓.  วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า  “มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน”  เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ  อันได้แก่  การมีเอกราช  อธิปไตย  การด ารงอยู่อย่างมั่นคง  และยั่งยืนของสถาบันหลัก
ของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น  มีความ
มั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ  
ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ความ
มั่นคงทางพลังงานและอาหาร  ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง  หมายถึง  การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ  ทั้งระดับประเทศ  สังคม  ชุมชน  ครัวเรือน  และปัจเจก
บุคคล  และมีความมั่นคงในทุกมิติ  ทั้งมิติทางการทหาร  เศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และการเมือง  เช่น 
ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย  มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  สถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ
ประชาชน  มีระบบการเมืองที่มั่นคง  เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่อง  และโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี  สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ  ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง  ครอบครัวมีความอบอุ่น  ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต  มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการ
ด ารงชีวิต  มีการออมส าหรับวัยเกษียณ  ความมั่นคงของอาหาร  พลังงาน  และน้ า  มีที่อยู่อาศัยและความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง  หมายถึง  ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง  ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง  ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น  และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง  ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ   ทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศ  เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมี
บทบาทท่ีส าคัญในเวทีโลก  และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค 
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เอเชีย  เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค  ทั้งการคมนาคมขนส่ง  การผลิต  การค้า  การลงทุน  และ
การท าธุรกิจ  เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา  นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนา
ต่อเนื่องไปได้  ได้แก่  ทุนมนุษย์  ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน  ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร  ทุนทางสังคม 
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน  หมายถึง  การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ  รายได้  และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้  การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี  ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึนและสิ่งแวดล้อม
มีคุณภาพดีขึ้น  คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม  มีความเอ้ืออาทร  เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน   และทุกภาค
ส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล   มีเสถียรภาพ 
และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ  คือ  “ประเทศชาติม่ันคง  ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  สังคมเป็นธรรม  ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ  พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี  เก่ง  และมีคุณภาพ  สร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม  สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และมีภาครัฐของ
ประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม  โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
๔.  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความ

มั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  รวมถึง

องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(๔) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
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๔.๓  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

   (๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
๔.๔  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 

   (๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ
จัดการตนเอง 

๔.๕  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

   (๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความ
เป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   (๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
   (๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
   (๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
   (๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง  ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตส านึก         
มีความสามารถสูง  มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 

   (๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
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 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ได้จัดท าขึ้น
ในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกัน
มากขึ้น  โดยได้น้อมน าหลัก  “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศ
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๙–๑๑  เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้
อย่างมั่นคง  เกิดภูมิคุ้มกัน  และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม  ส่งผลให้การพัฒนาประเทศ     
สู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๒  ครั้งนี้  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  (สศช.)  ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  
ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ  และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable Development 
Goals: SDGs)  รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย  ๔.๐  ตลอดจนประเด็นการปฏิรูป
ประเทศ  นอกจากนั้น  ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งในระดับกลุ่ม
อาชีพ  ระดับภาค  และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ  อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง  เพ่ือร่วมกัน
ก าหนดวิสัยทัศน์และ  ทิศทางการพัฒนาประเทศ  รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ 
“ความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อ
กับยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี  ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ  โดยในแต่ละยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องดาเนินการ
ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง  ๕  ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  เพ่ือเตรียมความพร้อมคน  สังคม 
และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  
ขณะเดียวกัน  ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน  เพ่ือให้การพัฒนา
เป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ  น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนา ฯ  ฉบับท่ี  ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เป้าหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่ ๑๒  มีทั้งหมด  ๑๐  ยุทธศาสตร์  โดยมี         
๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  และอีก  ๔  ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน  ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความ  
มั่งค่ัง และยั่งยืน  

๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤตมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

 

๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕  ฉบับทบทวน 
๑. สภาพทั่วไป  
๑.๑ ที่ตั้ง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘◦๒๗' เหนือ  และ

ลองติจูด ๑๐๐◦๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก  ตั้งอยู่ในต าแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  โดยมี
อาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ด้านตะวันออกและด้านเหนือ  มีแม่น้ าโขงเป็นเส้น
กั้นพรมแดน  และด้านใต ้ ติดต่อราชอาณาจักรกัมพูชา  โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก  กั้นพรมแดน  

๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ  มีพ้ืนที่รวม  ๑๐๕.๕๓  ล้านไร่  ลักษณะภูมิประเทศเป็น
ที่ราบสูง  มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก  มีลักษณะคล้ายกระทะ  แบ่งเป็น  ๒  เขตใหญ่  ได้แก่ บริเวณ
แอ่งที่ราบโคราช  อยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ามูลและชี  ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา  และบริเวณ      
แอ่งสกลนคร  อยู่ทางตอนเหนือของภาค  ตั้งแต่แนวเขาภูพานไปจนถึงแม่น้ าโขง  เทือกเขาที่แบ่งระหว่าง     
แอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร  ได้แก่  เทือกเขาภูพาน  

๑.๓ ภูมิอากาศ  มีอากาศร้อนชื้นสลับกับแล้ง  แบ่งเป็น ๓ ฤดู คือ  ฤดูร้อน  ช่วงเดือน
กุมภาพันธ์-พฤษภาคม  อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมาก  จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด  คือ อุดรธานี  ฤดูฝน  
ช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม  ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ท าให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง    
แต่มีแนวเทือกเขาดงพญาเย็นและสันกาแพง  กั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ส่งผลให้พ้ืนที่แอ่งโคราช  
ซึ่งเป็นเขตเงาฝนจึงมีสภาพแห้งแล้งกว่าแอ่งสกลนคร จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุด  คือ  นครพนม  ฝนตกน้อย
ที่สุด คือ  นครราชสีมา  ฤดูหนาว  ช่วงเดือน  พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์  อากาศหนาวเย็น  ได้รับอิทธิพลของ
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน  จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ าสุด  คือ  จังหวัดเลย  

๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน  ในปี ๒๕๕9 มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่  จ าแนกเป็นพ้ืนที่ป่า
ไม้ ๑๕.๖๖ ล้านไร่  หรือร้อยละ ๑๔.๙  พ้ืนที่ทาการเกษตร ๖๓.๘๗ ล้านไร่  หรือร้อยละ ๖๐.๕  และพ้ืนที่   
ใช้ประโยชน์อื่นๆ ๒๖.๐๒ ล้านไร่  หรือร้อยละ ๒๔.๗  ของพ้ืนที่ภาค  

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  
๑.๕.๑ ดิน  สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้า  ท าให้ขาดแคลนน้า  และขาดธาตุอาหาร  ใต้ดิน    

มีเกลือหิน  ท าให้ดินเค็ม  จึงมีข้อจากัดต่อการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร 
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๑.๕.๒ แหล่งน้ า  มีลุ่มน้ าขนาดใหญ่  ๓  ลุ่ม  ได้แก่ แม่น้ าชี  มีความยาวประมาณ  ๗๖๕ 
กิโลเมตร  ยาวที่สุดในประเทศไทย  มีต้นน้ าที่ทิวเขาเพชรบูรณ์   และไหลไปรวมกับแม่น้ ามูลที่จังหวัด
อุบลราชธานี  แม่น้ ามูล  มีความยาวประมาณ  ๖๔๑  กิโลเมตร  ต้นน้ าพาอยู่ที่เทือกเขาสันก าแพงแล้วไหลลงสู่
แม่น้ าโขงที่จังหวัดอุบลราชธานี  นอกจากนี้ยังมีล าน้ าสาขาย่อย ได้แก่  ล าปาว  ล าน้ าอูน  ล าน้ าสงคราม       
ล าเสียว  ล าน้ าเลย  ล าน้ าพอง  และล าตะคอง  รวมทั้งแหล่งน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่  ที่กระจายอยู่ในพ้ืนที่  
เช่น หนองหาร  (สกลนคร)  และ  บึงละหาน  (ชัยภูมิ)  นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ าบาดาล มีปริมาณน้ าในเกณฑ์
เฉลี่ย ๕-๑๐  ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  ที่ความลึกของบ่อประมาณ  ๓๐  เมตร  คุณภาพของน้ าบาดาลมีตั้งแต่
เค็มจัด กร่อย  และจืด  เนื่องจากพ้ืนที่ในแอ่งโคราชและแอ่งสกลนครจะรองรับด้วยหินเกลือ  หากเจาะน้ า
บาดาลลึกเกินไปอาจจะพบน้าเค็ม  

๑.๕.๓ ป่าไม้  ในปี  ๒๕60  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม้  จ านวน ๑๕.๖6 ล้านไร่ 
คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพ้ืนที่ภาค  หรือร้อยละ ๑๕.๓  ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ  ซึ่งยังต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศที่จะต้องมีพ้ืนที่ป่าไม้ร้อยละ  ๔๐ ของพ้ืนที่  ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น          
ป่าเบญจพรรณ  

๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค  
๒ .๑ โครงข่ายถนน เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่ประเทศ     

เพื่อนบ้าน สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้  
๒.๑.๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)  
๒.๑.๒ เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  
๒.๑.๓ เส้นทางใหม่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ๒  
๒.๒ รถไฟ  
๒.๓ สนามบิน  
๒.๔ ด่านชายแดน  

  ๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างด าเนินการในภาค   ได้แก่ 
รถไฟความเร็วสูง (ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู่ (ช่วงชุมทางถนนจิระ    
-ขอนแก่น ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ช่วงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ       
(ช่วงบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก)  

๒.๖ บริการสาธารณูปโภค  
๒.๖.๑ ไฟฟ้า  
๒.๖.๒ ประปา  
๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้ 
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ  
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา  
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  
๔. ประชากรและสังคม 
๔.๑ ประชากร  
จ านวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศ ปี ๒๕๖๐ มีจานวนประชากร ๒๑.๙๘ ล้าน

คน หรือร้อยละ ๓๓.๒ ของประเทศ เพ่ิมขึ้นจาก ๒๑.๖๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ และมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๐ โดยเฉลี่ยร้อยละ ๐.๓๑ ต่ ากว่าประเทศที่มีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ยร้อยละ ๐.๕๔ 
โดยจังหวัดนครราชสีมา มีประชากรมากท่ีสุด ๒.๕๘ ล้านคน รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี มีประชากร 
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 ๑.๘๑ ล้านคน และจังหวัดขอนแก่น มีประชากร ๑.๗๖ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐ ๘.๕ 
และ ๘.๒ ของประชากรภาค ตามล าดับ 

๔.๒ แรงงาน  
แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะมีสัดส่วนน้อยมาก     

ในปี  ๒๕๖๐ มีก าลังแรงงาน ๙.๖๓ ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ ๕๐.๗๗ ของก าลังแรงงาน   
ของภาค จ านวนแรงงานที่มีความรู้ระดับประถมลดลง จากร้อยละ ๕๗.๘ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๕๖.๔๘    
ในปี ๒๕๖๐ มีความรู้ระดับมัธยมต้น เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๑๖.๐๒ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๑๗.๙ ในปี ๒๕๖๐ 
ระดับมัธยมปลาย เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๑๑.๘๗ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๑๑.๙๖ ในปี ๒๕๖๐ แรงงานระดับ
อาชีวะเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจากร้อยละ ๒.๐๗ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๒.๐๙ ในปี ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษา เพ่ิมข้ึน
จากร้อยละ ๗.๐๕ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๙.๕๖ ในปี ๒๕๖๐ 

๔.๓ การศึกษา  
  สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี ๕๓ แห่ง ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด 
แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แห่ง เอกชน ๑๐ แห่ง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๗ แห่ง ในจานวนนี้เป็น
สถาบันวิจัย ๑๒ แห่ง ซึ่งมากท่ีสุดในประเทศ  

๔.๔ สาธารณสุข  
  มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่  ในปี  ๒๕๖๐  มีจ านวน
โรงพยาบาลรัฐบาล ๓๒๓ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙๑ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) ๒๓ แห่ง 
โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) ๙ แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จานวน ๓,๔๗๗ แห่ง  

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ  
๕.๑ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  ทรัพยากรป่าไม้มีแนวโน้มลดลง ในปี ๒๕๖๐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม้  จ านวน 
๑๕.๖๖ ล้านไร่  คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๙  ของพ้ืนที่ภาค  หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ  ในช่วง    
ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐  มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ของภาคลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒๔  เนื่องจาก     
การบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือการเกษตรที่เพ่ิมมากขึ้น  โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุดได้แก่  
จังหวัดมุกดาหาร  รองลงมาคือ  จังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดเลย  และจังหวัดอุบลราชธานี  

๕.๒ สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ  
  การเกิดไฟป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐ มีจ านวนการเกิดไฟป่าเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย
ร้อยละ ๘.๘ โดยปี ๒๕๖๐  เกิดไฟไหม้ป่า  จ านวน ๘๗๘ ครั้ง  พ้ืนที่ถูกไฟไหม้ ๙,๖๘๗ ไร่  ลดลงจาก           
ปี ๒๕๕๖ ที่มีจานวน ๑,๕๗๔ ครั้ง และจ านวนพ้ืนที่ป่าถูกไฟไหม้ ๑๙,๖๒๒ ไร่  ซึ่งเป็นปีที่เกิดไฟไหม้ป่ามาก
ที่สุด โดยในระหว่างปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐ เกิดไฟไหม้ป่าเฉลี่ย ๑,๒๖๘.๘ ครั้งต่อปี คิดเป็นพ้ืนที่ที่ถูกไฟไหม้เฉลี่ย 
๑๘,๗๔๑.๒ ไร่ต่อป ี 

๖. สภาวะแวดล้อม  
๖.๑ จุดแข็ง  
๖.๒ จุดอ่อน  
๖.๓ โอกาส  
๖.๔ ภัยคุกคาม  
๗. ปัญหาและประเด็นท้าทาย 
๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ า  ดินคุณภาพต่ า  ประสบ
อุทกภัยและ  ภัยแล้งซ้ าซาก  คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน  และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  แต่มีความ 
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พร้อม ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย  ดังนั้น  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ไปสู่ความ  “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  จ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้
ความรู้เทคโนโลยี  นวัตกรรม  และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาค
ให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ  พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนาความรู้  ทุน  เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน  โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
คมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่
เศรษฐกิจหลักของประเทศ  รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม 
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงที่กาลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ ให้แก่ภาค 
เพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ ากับพ้ืนที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว 
  ๘.๑ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของ   
อนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ าโขง”  

๘.๒ วัตถุประสงค์  
  ๘.๒.๑ เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้าและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีพ 
และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
  ๘.๒.๒ เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพา
ตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้  
  ๘.๒.๓ เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  
  ๘.๒.๔ เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
  ๘.๒.๕ เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า
โขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

๘.๓ เป้าหมาย  
  ๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมขึ้น  
  ๘ .๓ .๒  สัมประสิทธิ์ความไม่ เสมอภาค  (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือลดลง  

๘.๔ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวช้ีวัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๖๖๒-๒๕๖๕ 
อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

๘๙๒,๖๗๖ 
ล้านบาท 

(ปี ๒๕๕๙) 

ขยายตัว 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ   
๓.๕ 

ขยายตัว 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
๓.๕ 

ขยายตัว 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
๓.๕ 

ขยายตัว 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
๓.๕ 

ขยายตัวเฉลี่ย 
ร้อยละ ๓.๕  

ต่อปี 

สัมประสิทธิ์ความ    
ไม่เสมอภาค (Gini 
Coefficient) ในการ
กระจายรายได้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

๐.๔๔๖ 
(ปี ๒๕๖๐) 

ลดลง    
ต่ ากว่า
๐.๔๔๖ 

ลดลง    
ต่ ากว่า
๐.๔๔๖ 

ลดลง    
ต่ ากว่า
๐.๔๔๖ 

ลดลง    
ต่ ากว่า
๐.๔๔๖ 

ลดลง 
ต่ ากว่า 
๐.๔๔๖ 
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  ๘.๕  ยุทธศาสตร์ 
  ๘.๕.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิตอย่างยั่งยืน  
  ๘.๕.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
  ๘.๕.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการ
แกป้ัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๘.๕.๔ ยุทธศาสตร์ที ่๔ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
  ๘.๕.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่
เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค  
  ๘.๕.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ 
เพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

 

๑.๓.๒  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  (กลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด  

– ขอนแก่น - ,มหาสารคาม – กาฬสินธุ์) 
คณะรัฐมนตรี  มีมติเมื่อวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  จัดแบ่งกลุ่มจังหวัดเป็น  ๑๘  กลุ่ม

จังหวัด  โดยจังหวัดขอนแก่น  จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ประกอบด้วย  จังหวัด
ขอนแก่น  ร้อยเอ็ด  มหาสารคาม  และกาฬสินธุ์  หรือเรียกว่ากลุ่ม “ ร้อยแก่นสารสินธุ์ ”  (ร้อย มาจาก 
ร้อยเอ็ด,  แก่น  มาจาก  ขอนแก่น,  สาร  มาจาก  มหาสารคาม,  สินธุ์  มาจาก  กาฬสินธุ์)   

กลุ่มจังหวัด  “ร้อยแก่นสารสินธุ์”  ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด  (พ.ศ. 
๒๕๕๗-๒๕๖๐)  ฉบับทบทวนไว้ว่า  “ เพ่ิมผลิตภาพพืชเศรษฐกิจหลัก  (ข้าว  อ้อย  มันส าปะหลัง)  
อุตสาหกรรม  การค้า  การบริการ  การท่องเที่ยว  และการลงทุนสู่สากล ”  เป้าหมายการพัฒนา  เพื่อ 
  เป้าประสงค์  (เชิงวิสัยทัศน์) 
  เพ่ือก้าวไปสู่วิสัยทัศน์และการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะยาว  ๔ ปี  จึงได้
ก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนากลุ่มจังหวัดไว้ดังนี้ 
  ๑.  เพ่ิมคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักให้ได้มาตรฐาน 
  ๒.  เพ่ิมมูลค้าการค้า  การลงทุน  การแปรรูปพืชเศรษฐกิจ 
  ๓.  พัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  ๔.  เตรียมความพร้อมกลุ่มจังหวัดในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาซียน 
  ตัวช้ีวัดรวม 
  ๑.  ร้อยละผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ที่เพ่ิมข้ึน 
  ๒.  ร้อยละของจ านวนแปลงที่ได้รับการรับรอง  GPA 
  ๓.  ร้อยละมูลค่าภาคการค้าการลงทุนที่เพ่ิมข้ึน 
  ๔.  ร้อยละรายได้จากการทอ่งเที่ยวกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมข้ึน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  
ตัวชี้วัด  และกลยุทธ์การพัฒนาเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ของการพัฒนารายได้ประเด็นยุทธศาสตร์  รวม  ๔  ประเด็น  
ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาศักยภาพการผลิต  การแปรรูป  การค้า  พืชเศรษฐกิจให้มี
ความเข้มแข็ง 

๑.  เป้าประสงค์ 
๑.๑  เพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพที่ดี 
๑.๒  พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปและเพ่ิมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรและ

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตร 
  ๒.  ตัวช้ีวัด 
   ๒.๑  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนแปลงที่ได้รับใบรับรอง  GPA 
   ๒.๒ ร้อยละผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ที่เพ่ิมข้ึน 
  ๓.  กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา  ประกอบด้วยกลยุทธ์  ๓  กลยุทธ์  ดังนี้ 
   ๓.๑  เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต 
   ๓.๒  พัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าพืชเศรษฐกิจหลัก 
   ๓.๓  พัฒนาการค้า  การลงทุนและแปรรูปพืชเศรษฐกิจหลัก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  การส่งเสริมการค้า  การบริการ  ลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ๑.  เป้าประสงค์ 
๑.๑  เพ่ิมมูลค้าการค้าการลงทุนและรายได้กลุ่มจังหวัด 
๑.๒  มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการลงทุน 
๑.๓  เพ่ิมผลิตภาพแรงงานในกลุ่มจังหวัด 

  ๒.  ตัวช้ีวัด 
   ๒.๑  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าของกลุ่มจังหวัด 
   ๒.๒  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการลงทุนในกลุ่มจังหวัด 
   ๒.๓  ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมกลุ่มจังหวัด 
  ๓.  กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา   
   ๓.๑  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองการลงทุน 
   ๓.๒  พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแก่ผู้ประกอบการเพ่ือรองรับการ
เจริญด้านอุตสาหกรรม 
   ๓.๓  ส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมส าหรับอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 
   ๓.๔  จัดหาช่องทางการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓  การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
๑.  เป้าประสงค์ 

๑.๑  รายได้จากการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวเนื่องเพ่ิมข้ึน 
๑.๒  เชื่อมโยงการบริหารจัดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบ 

  ๒. ตัวช้ีวัด 
   ๒.๑  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยว 
   ๒.๒  รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม 
   ๒.๓  รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมข้ึน 
  ๓. กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา  มี ๓ กลยุทธ์ดังนี้ 
   ๓.๑  พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 
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   ๓.๒  พัฒนาเครือขา่ยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
   ๓.๓  ส่งเสริมกิจกรรมและช่องทางการตลาดด้านการท่องเที่ยว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔  การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
๑.  เป้าประสงค์ 

๑.๑  พัฒนาบุคลากรกลุ่มจังหวัดรองรับประชาคมอาเซียน 
๑.๒  พัฒนาปัจจัยการบริหารงานกลุ่มจังหวัด 
๑.๓  พัฒนาระบบการบริหารการวางแผน 

  ๒.   ตัวช้ีวัด 
   ๒.๑  จ านวนคนที่ได้รับการพัฒนาองค์กรความรู้เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
   ๒.๒  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
  ๓.  กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา  มี  ๓  กลยุทธ์  ดังนี้ 
   ๓.๑  พัฒนาบุคลากรกลุ่มจังหวัดเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
   ๓.๒  พัฒนาปัจจัยการบริหารกลุ่มจังหวัด 
   ๓.๓  พัฒนาระบบการบริหารการวางแผน 

ศักยภาพและเป้าหมายการพัฒนา 
๑.  ข้าวหอมมะลิ 

-  เป็นฐานการผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพและมาตรฐานของโลก (Valley ofthe best 
jasmine rice) 

-  สร้างมูลค่าเพ่ิมการแปรรูปผลผลิตข้าวหอมมะลิเชิงพาณิชย์ 
-  ศูนย์การวิจัยเรียนรู้การลิตข้าวหอมมะลิ 

๒.  ผ้าไหม 
-  ไหมไทยสู่สากล 

๓.  ยกระดับการผลิตพืชพลังงานทดแทน 
-  ฐานการผลิตและแปรรูปมันส าปะหลังเพ่ือการค้า 
-  ฐานการผลิตอ้อย 

๔.  ศูนย์กลางอุตสาหกรรมการค้า  การลงทุน  การบริการ 
-  ศูนย์กลางเศรษฐกิจสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 ๕.  การท่องเที่ยว 
 -  ตามรอยเส้นทางไดโนเสาร์และโบราณสถานยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
 -   ท่องเที่ยวเชิงศาสนา/วัฒนธรรม (ไหว้พระ  ๔  เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต)  พระธาตุขามแก่น       
พระธาตุนาดูน  พระมหาธาตุเจดีย์ชัยมงคล 
 ๖.  ศูนย์กลางการศึกษา 
  -   เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยของภูมิภาค 
 -   การแลกเปลี่ยนนักศึกษาในอาเซียน 
 -  การน าผลงานวิจัยไปใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มจังหวัดในเชิงธุรกิจ 
  

๑.๓.๓  แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น  ๔  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)   
 วิสัยทัศน์  “ ขอนแก่นเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน ” 
 พันธกิจ  

๑. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง  ประชาชนมีความสุข 
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  ๒.  พัฒนาให้เป็นและเป็นต้นแบบของการพัฒนาและบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ 
  ๓.  พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  การคมนาคม  และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์
 เป้าประสงค์ 
  ๑.  อัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น  และมีเสถียรภาพ 
  ๒.  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  และสร้างความม่ันคงทางสังคม 
  ๓.  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการอย่างยั่งยืน 
  ๔.  ยกระดับการค้า  การลงทุน  และการบริการให้มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง  และอาเซียน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการ
แข่งขัน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านการเกษตร  เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางด้าน
การเกษตรและเศรษฐกิจของภูมิภาค  

เป้าประสงค์  
๑)  เพ่ิมการปลูกข้าวหอมมะลิ  โดยมุ่งเน้นการเพ่ิมคุณค่า (Value creation)  ด้วยการยก

มาตรฐานการผลิตสู่สินค้าปลอดภัย (GAP)  เพ่ือการส่งออก  
๒)  เพ่ิมการผลิตข้าวเหนียวโดยมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการปลูก  
๓)  เพ่ิมการผลิตอ้อย  โดยมุ่งเน้นการลดต้นทุน  เพ่ิมผลผลิตต่อไร่  และลดผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อมจากการเพาะปลูก  
๔)  เพ่ิมผลผลิตต่อไร่และลดต้นทุนในการปลูกมันส าปะหลัง  เพ่ือมุ่งสู่การเป็นวัตถุดิบในการ

ผลิตอาหาร (แป้งมันส าปะหลัง)  พลังงานทดแทน (เอทานอล)  และอาหารสัตว์  
๕)  เพ่ิมการเพาะปลูกยูคาลิปตัสเพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกระดาษในพ้ืนที่ 

  ๖)  เพ่ิมประสิทธิภาพการปลูกหม่อน  เพ่ือส่งเสริมการผลิตผ้าไหมเป็นสินค้าส าคัญของ
จังหวัด ๗)  เพ่ิมการผลิตโคเนื้อ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาอุตสาหกรรม  เพื่อมุ่งสู่การเสริมสร้างจุดเด่นตาม
ศักยภาพพื้นที่  

เป้าประสงค์  
๑)  เพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภาพโรงสีข้าว / อบเมล็ด  เพ่ือรองรับการส่งออกข้าวหอมมะลิ  
๒) ลดผลกระทบต่อชุมชน จากกระบวนการผลิตของโรงงานมันส าปะหลัง  และเพ่ิม 

ประสิทธิภาพการขนส่ง  
๓)  ลดผลกระทบและเพ่ิมกิจกรรมสนับสนุนต่อชุมชนของโรงงานน้ าตาล  
๔)  เพ่ิมปริมาณผลผลิตด้านพลังงานทดแทน(เอทานอล)  
๕)  เพ่ิมผลผลิตด้านสิ่งทอ  เครื่องนุ่งห่ม (ผ้าไหม)  โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่เสริมเอกลักษณ์ของ

จังหวัด  
๖)  เพ่ิมผลผลิตด้านซอฟต์แวร์และ ICT  เพ่ือส่งเสริมให้ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม 

ICT  ของภูมิภาค 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาด้านการค้า การท่องเที่ยว การบริการ และการ
พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน สู่ความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค  

เป้าประสงค์  
๑)  เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาค โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวยุคก่อน ประวัติศาสตร์ 

(ภูเวียง/ภูกุ้มข้าว) มีแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็น เสน่ห์และเอกลักษณ์ของเมือง  
๒)  เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค โดยการพัฒนาและเชื่อมโยงการค้าระหว่าง 

ประเทศ ควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการค้าท้องถิ่น  
๓)  มีโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งด้านการลงทุน การบริการ การเงิน และด้านคมนาคม  ที่เพียงพอ       

มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้า บริการและ การลงทุนของภูมิภาค  
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การสนับสนุน  ส่งเสริมการศึกษาพื้นฐาน  และการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

เป้าประสงค์  
๑)  ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง  
๒)  ประชาชนชาวขอนแก่น  ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการศึกษานอกระบบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง  
เป้าประสงค์  
๑)  ประชาชนในหมู่บ้านมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
๒)  ผู้น าชุมชนมีสมรรถนะในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพ่ึงตนเองได้  
๓)  ชุมชนมีความม่ันคงทางด้านทุนชุมชน  
๔)  ชุมชนมีแนวทางการพัฒนาที่มีทิศทาง  คุณภาพ  และมีการบูรณาการ  
๕)  แรงงานนอกระบบได้รับการส่งเสริมอาชีพเพียงพอต่อการประกอบอาชีพในครัวเรือน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนายกระดับมาตรฐานสาธารณสุข และการแพทย์  
เป้าประสงค์  
๑)  ประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อที่เป็นปัญหาส าคัญลดลง  
๒)  ประชาชนมีพฤติกรรมในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันที่ถูกต้อง เหมาะสม  
๓)  ประชาชนได้รับบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย  
๔)  ประชาชนได้บริโภคอาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สะอาดปลอดภัย  
๕)  เป็นศูนย์กลางบริการด้านการแพทย์ที่ส าคัญในระดับภาคและนานาชาติ (Trauma 

Center ล้างและเปลี่ยนไตศูนย์มะเร็ง  Plastic Surgery  ดูแลผู้สูงอายุ)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ  
เป้าประสงค์  
๑)  ประชาชนมีการอออกก าลังกายที่เหมาะสมกับวัย และถูกต้องต่อเนื่อง ครอบครัว และ

ชุมชนใช้กีฬาเป็นกิจกรรมในวันหยุด  
๒)  ประชาชนมีทักษะการเล่นกีฬาที่ดี และมีการจัดการแข่งขันกีฬาทุกรุ่นอย่างต่อเนื่อง  
๓)  เป็นศูนย์กลางการกีฬาแห่งภูมิภาค  
๔)  ขอนแก่นเป็นเมืองกีฬา ประชาชนมีความสนใจให้การสนับสนุนกีฬาระดับจังหวัด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕  การสนับสนุนสวัสดิการสังคม และส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง 
เป้าประสงค์  
๑)  เด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาส  มีหลักประกันความมั่นคง  

และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง  
๒)  ครอบครัวมีความอบอุ่น เข้มแข็ง  
๓)  ผู้ใช้แรงงานมีหลักประกันในการท างาน มีสวัสดิการ มีความม่ังคงปลอดภัยในการท างาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๖  การสนับสนุน  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  วิถีชีวิตท้องถิ่น  
เป้าประสงค์  
๑)  ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ได้รับการรวบรวม เรียบเรียงเป็นวิถี วัฒนธรรม 

เพ่ือความมีเสน่ห์ของเมืองขอนแก่น  
๒)  ประชาชนชาวขอนแก่น มีความรักและภูมิใจในเสน่ห์เมืองขอนแก่น  
๓)  มรดกทางศิลปวัฒนธรรมได้รับการสร้างสรรค์ต่อยอดเพ่ิมคุณค่า  

ยุทธศาสตร์ที่   ๓  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา        
อย่างย่ังยืน 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การอนุรักษ์ ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์   และการใช้ประโยชน์ 
ทรัพยากรดิน  

เป้าประสงค์  
๑)  ทรัพยากรดินมีความอุดมสมบูรณ์  
๒)  มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างเป็นระบบและยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาแหล่งน้ า เพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากรน้ า  ระบบการ 

กระจายน้ า  และจัดการคุณภาพน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์  
๑)  จังหวัดขอนแก่น มีน้ าใช้อย่างเพียงพอกับความต้องการในภาคเกษตร-อุตสาหกรรม- 

อุปโภคบริโภค  
๒)  มีคุณภาพน้ าที่เหมาะสมกับประโยชน์การใช้งาน  
๓)  มีระบบกระจายน้ าและบริหารจัดการน้ าที่มีประสิทธิภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓  การอนุรักษ์  ฟื้นฟูความสมบูรณ์  และใช้ประโยชน์ทรัพยากร

ป่าไม้ อย่างย่ังยืน  
เป้าประสงค์  
๑)  พ้ืนที่ป่าได้รับการปกป้องดูแลรักษา ไม่มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่า  
๒)  พ้ืนที่ป่ามีความหลากหลายทางชีวภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  เพื่อรองรับการเติบโต

ของเมืองอย่างเป็นระบบ  
เป้าประสงค์  
๑)  คุณภาพสิ่งแวดล้อมของจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ดี อยู่ในระดับมาตรฐาน  - ขยะ - น้ าเสีย -    

การบูรณาการ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน เพื่อรองรับความต้องการ

การ ใช้พลังงานอย่างย่ังยืน 
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เป้าประสงค์  
๑)  ประชาชนมีจิตส านึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน ลดการใช้พลังงาน  
๒)  ประชาชนหันมาใช้พลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แบบบูรณาการ  
เป้าประสงค์ 
๑)  มีการบูรณาการเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

จังหวัด  และท้องถิ่น  อย่างเป็นระบบ  
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพย์สิน  และความม่ันคง  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอัคคีภัย  
เป้าประสงค์  
๑)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  การป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัย  
เป้าประสงค์  
๑)  มีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้อย  
๒)  ประชาชนมีความปลอดภัย ไม่ได้รับผลกระทบในชีวิตและทรัพย์สินจากอุทกภัย  
๓)  ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและท่ัวถึง  
๔)  พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ าท่วมลดลง  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓  การป้องกันลดผลกระทบ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง  
เป้าประสงค์  
๑)  มีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งน้อยลง  
๒)  ประชาชนมีความปลอดภัย ไม่ได้รับผลกระทบในชีวิตและทรัพย์สินจากภัยแล้ง  
๓)  ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและท่ัวถึง  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔  การบริหารจัดการด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 

อย่างมีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์  
๑)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
๒)  ระบบบริหารจัดการด้านการสืบสวนและปราบปรามอาชญากรรมมีประสิทธิภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕  การลดปัญหายาเสพติด เพื่อขจัดความเดือดร้อนของประชาชน 
เป้าประสงค์  
๑)  ประชาชนไม่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติด  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๖  การป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุจราจร  
เป้าประสงค์  
๑)  ประชาชนมีความสะดวก  และปลอดภัยในการสัญจรทางถนน  
๒)  ผู้ประสบอุบัติเหตุ ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๗  การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากอาคารและป้าย  
เป้าประสงค์ 
๑) อาคาร / และป้ายมีความม่ันคงปลอดภัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๘  การรักษาความม่ันคงและสงบเรียบร้อย  เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน  

เป้าประสงค์  
๑)  จังหวัดขอนแก่นมีความมั่นคงปลอดภัยสงบเรียบร้อยไม่มีเหตุวุ่นวายจากการชุมนุม 

ประท้วง  
๒)  ไม่มีการก่อการร้าย/การก่ออาชญากรรมจากชาวต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๙  การบริหารจัดการด้านความม่ันคง และความปลอดภัยในเชิง      

บูรณาการ  
เป้าประสงค์  
๑)  มีการบูรณาการเพ่ือการจัดการความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ 

ประชาชนระหว่างส่วนกลาง จังหวัด และท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม  
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  

เป้าประสงค์  
๑)  การจัดเก็บรายรับของส่วนราชการในจังหวัดได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องตามระยะเวลาที่         

ก าหนด  
๒)  การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย เพ่ือการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้  
เป้าประสงค์  
๑)  เสริมสร้างสมรรถนะให้แก่บุคลากรอย่างทั่วถึงตามภารกิจของจังหวัด  
๒)  พัฒนาคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาระบบ  และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
เป้าประสงค์  
๑)  การใช้ ICT สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารและการบริการภาครัฐที่ดี  
๒)  การใช้ ICT เพ่ือยกระดับสังคมอินเตอร์เน็ตของประชาชน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 

ประชาชน 
เป้าประสงค์  
๑)  ประชาชนได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพจากจังหวัด หน่วยงานกลางรัฐวิสาหกิจ  อปท. 

อย่างเบ็ดเสร็จ  สะดวก  รวดเร็ว  ทั่วถึง  ตรงตามความต้องการ  
๒)  คณะท างานภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง  รับรู้  และมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น    

ในการด าเนินงานของส่วนราชการเพ่ือการพัฒนาจังหวัด  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕  การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์อย่างบูรณาการ  
เป้าประสงค์  
๑)  การประชาสัมพันธ์จังหวัดอย่างบูรณาการในด้านข่าวสาร  สื่อ  ช่องทาง  และรูปแบบการ

ประชาสัมพันธ์ได้อย่างครอบคลุม  ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย  
๒)  จังหวัดขอนแก่นมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจน  กลุ่มเป้าหมายมีความรับรู้ที่ถูกต้อง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๖  การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
เป้าประสงค์  
๑)  เป็นเมืองพ่ีน้องกับเมืองส าคัญของประเทศพันธมิตรในการพัฒนาเมืองด้านต่าง ๆ  
๒)  มีข้อตกลงร่วมระหว่างเมืองเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

๑.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น  ประจ าปี  
๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 
 วิสัยทัศน์ 
 “ ขอนแก่นเมืองน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเศรษฐกิจแห่งอาเซียน ” 
 พันธกิจ 
 ๑.  เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน  
 ๒.  พัฒนาคนให้มีคุณภาพ  มีทักษะในวิชาชีพ  มีคุณธรรม  และจริยธรรม 
 ๓.  จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน  และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ๔.  สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้  โดยเชื่อมโยงการค้า  การลงทุน  การบริการ  
และการท่องเที่ยว 
 ๕.  พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง  ระบบบริการสาธารณะ  และเครือข่ายการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ  และได้มาตรฐาน 
 ๖.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์  มีความสมดุล  อย่างยั่งยืน 
 ๗.  สืบสานวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่  ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  ประกอบด้วย  ๘  ยุทธศาสตร์  ๓๓  แนวทางการ
พัฒนา  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 ๑.๑  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ชุมชนเมือง  และชนบท  อย่างทั่วถึงและเป็น
ระบบ 
 ๑.๒  พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
 ๑.๓  พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย  ในเขตเมืองและชุมชนแบบมี
ส่วนร่วม 
 ๑.๔  ส่งเสริม  สนับสนุนการป้องกันและไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบครบวงจร 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 ๒.๑  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
 ๒.๒  พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชนให้ได้มาตรฐาน  สะดวก  สะอาดและปลอดภัย 
 ๒.๓  พัฒนาจังหวัดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  และเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 ๓.๑  พัฒนาคุณภาพการศึกษาพ้ืนฐาน  และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 ๓.๒  พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  และการกีฬาเพ่ือออกก าลังกาย 
 ๓.๓  ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพของประชาชน 
 ๓.๔  ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมหลัก  ๑๒  ประการ 
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 ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
 ๔.๑  บริการจัดการ  อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการและยั่งยืน 
 ๔.๒  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และเพ่ิมพ้ืนที่ป่า  ป่าชุมชน  และป่าต้นน้ าล าธารให้เกดิความอุดมสมบูรณ ์
 ๔.๓  พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้ า  แหล่งน้ าใต้ดินและการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ  และมี
ประสิทธิภาพ  โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
 ๔.๔  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน  สิ่งปฏิกูล  และน้ าเสีย 
 ๔.๕  สร้างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๔.๖  ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 
 ๕.๑  พัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕.๒  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ภาคเกษตร 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การเสริมสร้างสุขภาวะ   
 ๖.๑  พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ  และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม 
 ๖.๒  พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ  และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม  

ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง  และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ
แข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

๗.๑  เสริมสร้างค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรม  จิตสาธารณะ  และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและ
เยาวชน 

๗.๒  อนุรักษ์  สืบสายท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๗.๓  พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ 
๗.๔  พัฒนาส่งเสริม  การพาณิชย์  การลงทุนและการท่องเที่ยว 
๗.๕  ส่งเสริม  สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้  และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในการ

ประกอบอาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๘  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
๘.๑  ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่ภาคประชาน 
๘.๒  ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงาน

และบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
๘.๓  พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพ่ิมข้ึนและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
๘.๔  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน 

 
๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.๑  วิสัยทัศน์  
“ต าบลหัวหนองน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

๒.๒  ยุทธศาสตร์ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ 

 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  สาธารณสุข  และความม่ันคงของสังคม 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการรวมทั้งระบบสารสนเทศเทคโนโลยี 

๒.๓  เป้าประสงค์ 
๑.  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
๒.  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
๓.  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
๔.  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
๕.  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
๖. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุม การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมทั้งการสร้างสังคม

ความน่าอยู่ 
๒.๔  ตัวช้ีวัด 

๑.  จ านวนถนนที่เพ่ิมข้ึนและได้รับการบ ารุงรักษา 
๒.  จ านวนรางระบายน้ าที่เพ่ิมข้ึนและได้รับการบ ารุงรักษา 
๓.  จ านวนไฟฟ้าสาธารณะ  ระบบประปา  ได้รับการก่อสร้าง/บ ารุงรักษาและเพ่ิมขึ้น 
๔.  จ านวนต้นไม้  ป่าชุมชน  ระบบภูมิทัศน ์ ได้รับการปรับปรุง/บ ารุงรักษาและเพ่ิมข้ึน 
๕.  ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ 
๖.  ระดับความส าเร็จของแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาสามารถกักเก็บน้ าได้เพ่ิมข้ึน 
๗.  จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาด้านการเกษตรและ

การแปรรูปสินค้า 
๘.  ร้อยละของจ านวนประชากรที่ได้รับฝึกอบรมการประกอบอาชีพ 
๙.  ร้อยละของจ านวนประชากรมีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าเพ่ิมมากขึ้น 
๑๐.  ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี  ศาสนาและ

วัฒนธรรมท้องถิน่ 
๑๑.  ร้อยละของประชากรมีระบบบริการสุขภาพที่ดีมาตรฐานและทั่วถึง 
๑๒.  ร้อยละของเด็ก  เยาวชน  ประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษา  
๑๓.  ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจ านวนเด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส  คนพิการ  และผู้ป่วย

เอดส์ที่ได้รับการสงเคราะห์ 
๑๔.  จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของกิจกรรมที่ส่งเสริม  สนับสนุนกีฬาและนันทนาการและจ านวนที่

เพ่ิมข้ึนของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา  ฟ้ืนฟ ู
๑๕.  ระดับความส าเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบบ าบัดน้ าเสีย

และการบริหารการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล 
๑๖.  จ านวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
๑๗.  จ านวนบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน 
๑๘.  จ านวนการให้บริการ การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท่ีเพ่ิมข้ึน 
๑๙.  ระดับความส าเร็จของหมู่บ้านมีความเข้มแข็งและเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น 
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๒.๕  ค่าเป้าหมาย 
๑.  เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง    

ให้มีความสะดวกและมาตรฐาน  เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ ให้ประสบความส าเร็จ  โดยเฉพาะ    
อย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง  ด้านความสงบเรียบร้อยและความสงบสุขของประชาชน  และด้านเศรษฐกิจ 

๒.  เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล  ครอบครัว
และหมู่บ้านท้องถิ่น  โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรให้มี
ความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่
ตลาดกลาง  ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าเกษตร  และยุทธศาสตร์
สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 

๓.  เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ  ด้านการศึกษา  ด้านสุขภาพ
อนามัย  ด้านสวัสดิการและสังคม  ด้านสาธารณสุข  ด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้ 

๔.  เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในต าบล
ซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 

๕.  เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างาน
ของภาครัฐ  และให้บรรจุแนวทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

๒.๖  กลยุทธ์ 
๑.  พัฒนาขุดลอก  คูคลอง  และจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร     

เพ่ือการอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
๒.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มี

คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากลรองรับประชาคมอาเซียน 
๓.  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้ เกิดเกษตร

อุตสาหกรรม  ลดต้นทุน  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ  ส่งเสริมสนับสนุน
การถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร  ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วย
และเพ่ือการอนุรักษ ์ และเพ่ิมช่องทางตลาด 

๔.  ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง  พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านให้พัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   

๕.  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิต  และการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๖.  ด าเนินการโครงการ  เพ่ือให้บริการประชาชน  และรับทราบปัญหา  อุปสรรค  และความ

ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  ส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ  ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

๗.  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นและความต้องการของประชาชน  ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง  รวมทั้งระบบ
ไฟฟ้า  ไฟฟ้าสาธารณะ  และระบบน้ าประปา 

๘.  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของหมู่บ้าน  
ต าบล  อ าเภอ  จังหวัดโดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๙.  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายใน
องค์กร  สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา  อบรม  การท าวิจัย  เพ่ิมพูนความรู้ 
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๑๐.  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๑๑.  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่าง ๆ  ในการเตรียมความ
พร้อมในการป้องกันภัย  และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจ
บ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

๑๒.  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  แหล่งน้ า  ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์  สร้างจิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้าน  จัดท า
ระบบก าจัดขยะรวม  และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   

๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑.  การพัฒนาต าบลให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง  โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒.  การพัฒนาระบบการศึกษา  และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของหมู่บ้านในการพึ่งตนเอง 
๔.  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่  ๑๒  ยุทธศาสตร์ชาติ  และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการ
น ามาเป็นแนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งการก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่ง
สร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น  เพ่ือเตรียมความพร้อมคน  สังคม  และระบบเศรษฐกิจของต าบลให้
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  โดยให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาคน  สังคม  เศรษฐกิจ  ภายในชุมชนให้มีคุณภาพ  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในหมู่บ้านอย่างคุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุด  รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้  เทคโนโลยี  นวัตกรรม  และความคิด
สร้างสรรค์  บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์
สุขที่ยั่งยืนของต าบลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๓.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
๓.๑  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน  เป็นการประเมิน
โดยวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคาม  หรือข้อจ ากัด  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนา
ด้าน ๆ ของท้องถิ่น  รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อนของท้องถิ่น  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของ
ท้องถิ่น  ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า  “ ปัจจุบัน
ท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน ”  ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคต
ต่อไป  ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค  SWOT  analysis  การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน  ได้แก่  จุดแข็ง (Strength – S)  
จุดอ่อน (Weak – W)  และปัจจัยภายนอก  ได้แก่  โอกาส(Opportunity – O)  และอุปสรรค  ( Threat – T)  
เป็นเครื่องมือ 
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 แนวทาง 
การพัฒนา 

 

จุดแข็ง / โอกาส 
 

จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้านเศรษฐกิจ จุดแข็ง 
-   การเกษตรที่เป็นฐานหลักที่สามารถรองรับ

วิกฤตเศรษฐกิจได้  เป็นแหล่งตลาดที่ส าคัญ 
-   มีภูมิประเทศและภูมิอากาศรวมทั้งสภาวะ

แวดล้อมที่เหมาะแก่การท าการเกษตร 
-   มีโครงสร้างการคมนาคมขนส่งสามารถ 
    ติดต่อได้ตลอดพ้ืนที่ทั้งจังหวัดมีถนนสาย

หลักตัดผ่าน 
-  มีความร่วมมือกันทุกฝ่ายไม่มีความขัดแย้ง 
   กันเองในชุมชน  เป็นต้น 
-  มีแหล่งเพาะปลูกพืชที่ได้รับรองคุณภาพ 
   จากหน่วยงานต่าง ๆ  

 
โอกาส 
-  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการ

พัฒนาเส้นทางคมนาคมรถไฟเส้นทางขนส่ง
สินค้าและก่อสร้างคลังสินค้าทางรถไฟ 

-  ภาวะวิกฤตด้านอาหารโลกท าให้รัฐบาลให้
ความสนใจและสนับสนุนส่งเสริมการปลูก
พืชที่เป็นอาหารเพิ่มมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดอ่อน 
-  ขาดการบริหารจัดการด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ  ปัญหาดินเค็ม 
-  ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพ่ือ

ร่วมกันเป็นกลุ่มผู้ผลิต 
-  ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 
-  แหล่งท่องเที่ยวขาดการปรับปรุงและ

ส่งเสริม  
-   เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีขาดโอกาส

ทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 
 
 
อุปสรรค 
- สภาวการณ์ ทางด้ านเศรษฐกิจใน
ระดับประเทศ  ภูมิภาคส่งผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 
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 แนวทาง 
การพัฒนา 

 

จุดแข็ง / โอกาส 
 

จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้านการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
-  มีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
-  ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น 
-  มีศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจประชาชนมีจิตใจ
โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟือเผื่อแผ่  
-  มีสถานศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน  ระดับ  
ประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาในต าบลท าให้
ความพร้อมมีศักยภาพในการจัดการศึกษา 
-  มีวัดเป็นสถานที่ที่สามารถพัฒนาและ
เสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่งวัฒนธรรม 
-  มีปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นจ านวนมากที่
มีศักยภาพในการพัฒนา 
 
โอกาส 
-  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติจะท าให้ภายใน

จังหวัดมีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่นต่าง ๆ ในเขต
จังหวัด 

-  พ.ร.บ.กระจายอ านาจแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒ ให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา 

-  รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทใน
การอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  เผยแพร่ถ่ายทอด
วัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มากขึ้น 

-   ภายในต าบลและจังหวัดมีการศึกษาในทุก
ระดับ 
 
 
 
 
 
 
 

จุดอ่อน 
-  คนบางกลุ่มขาดจริยธรรม คุณธรรม 

ขาดระเบียบวินัย 
-  ค่านิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและ

บริโภคฟุ่มเฟือยแพร่กระจายเพ่ิมมาก
ขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
อุปสรรค 
- สื่อต่าง ๆ  เช่น โทรทัศน์  อินเตอร์เน็ต 
เข้ามีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน ท าให้
กระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยมรุนแรง
มากขึ้ น  ท าลายวิถี ชี วิ ตดั้ ง เดิ มของ
ประชาชน 
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 แนวทาง 
การพัฒนา 

 

จุดแข็ง / โอกาส 
 

จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

จุดแข็ง 
-  มีโครงข่ายการคมนาคมที่สามารถติดต่อได้

ตลอดทั้งท้องถิ่น  อ าเภอ  และจังหวัด 
 
 
โอกาส 
-  พ.ร.บ.การกระจายอ านาจแก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๒ ได้ท าให้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีรายได้เพ่ิมข้ึนในการน าไป
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งด้านอื่น ๆ 

 
 

จุดอ่อน 
-  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป็นไปอย่างล่าช้า เพราะมี
งบประมาณจ ากัดในการน าไปพัฒนา 

 
อุปสรรค 
-  สภาพภูมิประเทศ ความเปลี่ยนแปลง

จากสภาวะโลกร้อน  การเกิดภั ย
ธรรมชาติ ที่ รุน แรงมากขึ้ น ส่ งผล
กระทบต่อระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ท า
ให้ถนนช ารุดเสื่อมโทรมเร็วกว่าปกติ 

 
 
 
 

ด้านสาธารณสุข 
 

จุดแข็ง 
- มีโรงพยาบาลประจ าต าบลที่ใกล้และสะดวก

และอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีศักยภาพ
สามารถให้ บ ริก ารด้ านสาธารณ สุ ขแก่
ประชาชนได้ดีในระดับหนึ่ง 

-   มีกลุ่มชมรมผู้สูงอายุที่ เอาใจใส่ในการให้
ความส าคัญเรื่องสุขภาพผู้สูงอายุในต าบลหัว
หนอง 

 
โอกาส 
-   ประชาชนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล

ในโรงพยาบาลได้ง่ายเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ไม่
ห่างไกล 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนบางกลุ่มไม่ใส่ใจสุขภาพ

อนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
อุปสรรค 
- ประชาชนยังขาดความรู้ จิตส านึก 

ความอดทนและความมุ่งมั่นในการ
ร่วมแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาตนเอง 
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 แนวทาง 
การพัฒนา 

 

จุดแข็ง / โอกาส 
 

จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้านพัฒนา
การเมืองและ 
การบริหาร 

จุดแข็ง 
-  ประชาชนมีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมใน

กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น  มีการรวมกลุ่ม
ในชุมชน 

-  ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง 
-  มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการอย่าง

รวดเร็ว  ถูกต้อง  และเป็นธรรม 
-   ผู้น ามีความรู้ความสามารถ  มีภาวะความ

เป็นผู้น า  มีศักยภาพในการบริหารงาน 
-   ประชาชนมีความจริงจังในการท างาน        

มีความเป็นตัวของตัวเองสูง 
 
โอกาส 
-  รัฐบาลเน้นการให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน 
ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นและเปิด
โอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนยังขาดความรู้กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับประชาชน 
-  ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้

ความสามารถในบางสาขาของงาน 
 
 
 
 
 
 
 
อุปสรรค 
- ส ถ าน การณ์ ค วาม เป ลี่ ย น แป ล ง
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อชีวิตและความ
เป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น 
 

ด้านพัฒนาสังคม จุดแข็ง 
-  มีองค์กรชุมชน  เช่น  กรรมการหมู่บ้าน  

กลุ่มสตรี  อสม./กองทุนหมู่บ้าน/อปพร.  
 
 
 
 
 
โอกาส 

-  พ.ร.บ.กระจายอ านาจองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๒ ได้ให้อ านาจหน้าที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดบริการ
สาธารณะทางด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนา
ชุมชนกว้างขวางมากขึ้น 

-   นโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง  ซึ่งถือเป็นวาระ
แห่งชาติ 

 

จุดอ่อน 
-  ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
-  ปัญหาการพนัน 
-  กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ไม่เข้มแข็ง 
-  การแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
หมู่บ้าน 
 
อุปสรรค 
- ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการ
กลุ่ม 
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 แนวทาง 
การพัฒนา 

 

จุดแข็ง / โอกาส 
 

จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง 
-  สภาพแวดล้อมยังมีสภาพที่ดีเนื่องจาก 
ยังไม่มีอุตสาหกรรมและหมู่บ้านยังไม่
หนาแน่น 

 
 โอกาส 

-  รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส าคัญกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนขาดจิตส านึกในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ฟุ่มเฟือย  
 
อุปสรรค 
-  ภัยพิบัติทางธรรมชาติและ

สภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามฤดูกาล 
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ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองจาก
การได้ท าประชาคมหมู่บ้าน  และใช้ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  ข้อมูล  กชช ๒ ค.  และข้อมูลการจัดท า
แผนแม่บทของต าบลหัวหนอง  สรุปได้ดังนี้ 
 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในเขต อบต.หัวหนอง

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 

 

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

๑.  ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑  เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก 

ลักษณะของปัญหา 
       - เนื่องจากถนนภายในหมู่บ้านที่สัญจรไป
ท าการเกษตรส่วนใหญ่เป็นถนนหินคลุก ซึ่งยัง
ไม่ได้มาตรฐาน  เมื่อฝนตกจะท าให้น้ าท่วมขัง 
ถนนขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ 
 
๑.๒  ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ 

ลักษณะของปัญหา 
      - ไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้ านซึ่ งไม่

เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน อาจ
ก่อให้ เกิดอาชญ ากรรม ความ เสียหายแก่
ทรัพย์สินของประชาชนได้ 

๑.๓ ปัญหาน้ าส าหรับการอุปโภคบริโภค 
ลักษณะของปัญหา 

       - ไม่ มี น้ าป ระปาใช้ทุ กครั ว เรื อน 
ระบบประปาที่มีอยู่ขณะนี้ยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ของราษฎร        

- ไม่มีภาชนะส าหรับเก็บกักน้ าเพื่อการ
บริโภค 

๑.๔  ขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
ลักษณะของปัญหา 
      - ขาดแคลนแหล่งน้ าขนาดใหญ่เพื่อใช้

ส าหรับการเกษตร 
 
 

 
 
 

- พื้ น ที่ ทุ ก ห มู่ บ้ า น ใน เข ต 
องค์การบริหารส่วนต าบลยัง
ประสบปัญหาการคมนาคมไม่
สะดวก 
 
 
 
- พื้ น ที่ ทุ ก ห มู่ บ้ า น ใน เข ต 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 
 
 
- พื้ น ที่ ทุ ก ห มู่ บ้ า น ใน เข ต 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 
 
 
 

- พื้ น ที่ ทุ ก ห มู่ บ้ า น ใน เข ต 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 
 
 
- องค์การบริหารส่วนต าบลจัดงบประมาณ
ในการก่อสร้างและปรับปรุงตลอดจน
ซ่อมแซมถนนในเขตต าบลหัวหนองอย่าง
ต่อเนื่องรวมทั้งก่อสร้างถนนคอนกรีต/ลาด
ยางเพิ่มขึ้น 
 
 
- องค์การบริหารส่วนต าบล ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
- ขยาย เขตประปา/ก่อสร้ างป ระปา
เพิ่มเติม 
- จัดหาภาชนะกักเก็บน้ า 
 
 
 
 
 

-อบต.จัดสรรงบประมาณให้การในการขุด
ลอกห้ วย ,ห น อง,คล อง,บึ ง  ใน พื้ น ที่
ก าร เกษ ต ร ,ขุ ด เจ าะบ่ อบ าด าล เพื่ อ
การเกษตร 
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ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในเขต อบต.หัวหนอง

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 

 

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

๒.  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

ลักษณะของปัญหา 
- ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกรท าให้ไม่มี 

อ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจหรือรับบริการ 
- ประชาชนบางส่วนว่างงาน และว่างงาน 

แฝง เนื่องจากไม่มีการประกอบอาชีพ 
เสริม 
-  ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
- ขาดแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าเพื่อการเกษตร 

 
 
 

-  ประชากรวัยท างานท่ีไม่มีงาน 
ท า และงานท่ีท าอยู่ไม่มั่นคง 
-  เยาวชนบางส่วนท่ีได้จบ 
การศึกษาภาคบังคับแล้วไม่ได้ 
ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป 
-  กลุ่มสตรี/กลุ่มแม่บ้านท่ี 
ต้องการอาชีพเสริม 
 
 

 
 
 

- อบต.จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน 
- ส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มในการ 
ประกอบอาชีพ 
-  สนับสนุนงบประมาณและวิทยาการ 
 เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการประกอบอาชีพ 

๓.  ปัญหาด้านสังคม 

     ลักษณะของปัญหา 
        - ปัญหายาเสพติดระบาดในกลุ่มเยาวชน 
และนักเรียน โดยเฉพาะ ยาบ้า  
        - ปัญหาอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท 
ซึ่งเกิดจากการดื่มสุราและของมึนเมา ท าให้ขาด
สติ คึกคะนอง 
        - ปัญ หาความปลอดภั ย ใน ชีวิตและ
ทรัพย์สิน การลักขโมย 

 
 
- ป ระชาชน  เย าวชน  แ ล ะ
นักเรียนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวหนอง 

 
 
- นโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและ
แก้ ไขปัญหายาเสพติด  โดยให้  อบต .
ด าเนินการเชิงรุกร่วมกับฝ่ายปกครองและ
ต ารวจ ในการป้องปราม ตรวจค้น จับกุมผู้
เสพ/ผู้ค้า และบ าบัดกลุ่มผู้ติดยาและกลุ่ม
เสี่ยง 
- แต่งตั้ง อปพร.ปฏิบัติหน้าที่รักษาความ
สงบเรียบร้อยในเทศกาลต่างๆ 
- งบประมาณ ในการจัดซื้ อ เครื่ องมื อ
เครื่องใช้ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัยเพิ่มขึ้น 
 
 
 

๔.  ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 

     ลักษณะของปัญหา 
-    ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมทางการ 

เมือง การปกครอง 
 
 
 
 
 
 

 
 
- ผู้ บ ริ ห าร /ส ม า ชิ ก ส ภ าฯ /
พนักงานและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และ
ป ร ะ ช า ช น ใน พื้ น ที่ ต า บ ล       
หัวหนอง 
 

 
 
- จัดสรรงบประมาณในการจัดส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
- เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการ 
- การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้าน
การเมือง การปกครอง 
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ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในเขต อบต.หัวหนอง

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 

 
พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

๕ .  ปั ญ หาด้ านการศึ กษ า ศาสนาแล ะ
วัฒนธรรม 

ลักษณะของปัญหา 
-  สถานท่ีใช้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ไม่ทั่วถึง ไม่มีห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้/ ท่ีอ่าน 
หนังสือพิมพ์หมู่บ้าน 
      -  กระแสโลกาภิวัตน์และการสื่อสาร 
ไร้พรมแดนน าวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาม ี
อิทธิพลต่อสังคมและครอบครัวท าให ้          
ละทิ้งวัฒนธรรมดั้งเดิม 

-  ขาดการให้ความรู้ทางศาสนาและพัฒนา 
จริยธรรมแก่ประชาชน 
 
 

 
 
 
- เด็กและเยาวชน 
- นักเรียนในสถานศึกษา 
- เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็ก 

 

 
 
 
- อบต.จัดสรรงบประมาณในการส่งเสริม
ฟื้นฟู  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี 
อันดีงามของท้องถิ่น 
 - จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง
แหล่งเรียนรู้ประจ าต าบล/ห้องสมุดชุมชน/
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 
 
 

๖.  ปัญหาด้านสาธารณสุข 

     ลักษณะของปัญหา 
        -  การบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ 
        -  การใช้ยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์ 
        -  สารเคมีตกค้างในอาหาร 

 
 

- เด็ก เยาวชน ประชาชนใน
ต าบล 

 
 
-  อบ ต .จั ด ส รร งบ ป ระม าณ ใน ก าร
ด าเนินการ 
ก่อสร้างลานกีฬา/สวนสาธารณะประจ า
ต าบล 
-  ฝึ ก อ บ รม เพื่ อ เพิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ก า ร
ปฏิบัติงานของ อสม.ประจ าหมู่บ้าน 
 
 

๗ .ปั ญ หาด้ านทรัพ ยากรธรรมช าติแล ะ
สิ่งแวดล้อม 

ลักษณะของปัญหา 
-  ปัญหาปริมาณขยะในเขตหมู่บ้าน/ 

พื้นทีส่าธารณะ  เพิ่มขึ้นทุกป ี
-  ห้วย  หนอง  คลอง  บึง  ตื้นเขิน ขาด

การดูแลบ ารุงรักษา 
 -  ดินเสื่อมสภาพจากการใช้สารเคมีและ

ปัญหาดินเค็ม  

 
 
 
-  หมู่บ้าน / พ้ืนท่ีสาธารณะ 
-  ทีส่าธารณะ  ล าคลอง  

 
 
 
- อบต.จัดหาที่รองรับขยะ ที่อาจมีปริมาณ
เพิ่มมากข้ึน 
- รณรงค์เพื่อสร้างจิตส านึกการใช้วัสดุจาก
ธรรมชาติแทนขยะที่ย่อยสลายยาก และ
เกิดมลพิษ 
-  อบต.จัดกิจกรรมด้ านการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น  การปลูกป่า  
การปลูกหญ้าแฝก  การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า  
การปรับปรุงภูมิทัศน์  เป็นต้น 
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๓.๒  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
จากการส ารวจและวิเคราะห์สภาพทางกายภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  และ

บริเวณพ้ืนที่ต่อเนื่อง  สามารถสรุปสภาพปัญหาของต าบล  ไดด้ังนี้  
            ๑.  ปัญหาทางด้านกายภาพ  ปัญหาของสภาพพ้ืนที่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบล    
หัวหนองมีสภาพพ้ืนที่ไม่มีพ้ืนที่ป่าและภูเขา  ลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบ  เมื่อถึงฤดูแล้งท าให้แล้งจัด  ไม่มีน้ า
เพียงพอต่อการเกษตร  ผลผลิตได้ไม่คุ้มค่า   
            ๒.  ปัญหาด้านการคมนาคมและขนส่ง  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  มีถนน
เชื่อมโยงกับหมู่บ้านในเขตต าบลหัวหนอง  ระบบและโครงข่ายถนนแต่ละสายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
หัวหนองส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตและลาดยาง  แต่ยังมีถนนบางส่วนที่ช ารุดท าให้การสัญจรไปมาไม่ได้รับ
ความสะดวก  โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน 
  ๓.  ปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร  เนื่องจากพ้ืนที่มีการประกอบอาชีพหลัก  คือ  
อาชีพการเกษตรกรรม เป็นส่วนใหญ่ท าให้มีความต้องการใช้น้ าค่อนข้างมาก  และยังไม่มีระบบจัดเก็บน้ าเพ่ือใช้
ในฤดูแล้งที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อปริมาณการใช้ 
  ๔.  ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง ยังเป็นพ้ืนที่
ประกอบการเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  จึงยังไม่มีการประกอบกิจกรรมอันใดในพ้ืนที่ที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
มากนัก  นอกจากเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากการฟาร์มปศุสัตว์ในพ้ืนที่  และปัญหา       การปล่อย
น้ าเสียจากครัวเรือนลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติโดยไม่มีการบ าบัดน้ าเสียที่ถูกวิธี  ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาด้าน
สุขภาพแวดล้อมชุมชนในอนาคตได้ 
  ๕.  ปัญหาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ าเภอ
บ้านไผ่ การให้บริการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองยังไม่ครอบคลุม  และส าหรับการให้บริการ
น้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านไผ่  ยังไม่ครอบคลุมทุก ๆ พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หัวหนอง เพราะข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้บ้านเมืองมี
ความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป 
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