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สวนท่ี 2 
 

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 
 1.1  แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ
เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆให
สอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดทํายุทธศาสตรชาติ และตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติ  พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช เมื่อ วันที่  1 สิ งหาคม 2560 โดยกําหนดใหมีการแตงตั้ ง
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิธีการการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมท้ัง
กําหนดมาตรการสงเสรมิและสนับสนุนใหประชาชนทุกภาคสวนดําเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

เพ่ือใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการจัดทํา ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560  
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานตางๆ รวม 6 คณะอัน
ประกอบดวย คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดาน
การสรางความสามารถในการแขงขัน คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
และคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อ
รับผิดชอบในการดําเนินการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด 
ตลอดจนไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของอยางกวางขวางเพื่อ
ประกอบการพิจารณาจัดทํารางยุทธศาสตรชาติตามที่กฎหมายกําหนดแลว 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน“ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในชวงเวลาดังกลาว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณแนวโนมวิสัยทัศนและเปาหมายในการพัฒนาประเทศ   
1. บทนํา 
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่1เปนตนมาได

สงผลใหประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติทั้งในดานเศรษฐกิจที่ประเทศไทยไดรับการยกระดับเปนประเทศในกลุม
บนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางในดานสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสงผลให
ประเทศไทยหลุดพนจากการเปนประเทศยากจนและในดานสิ่งแวดลอมที่ประเทศไทยมีขอไดเปรียบในความ
หลากหลายเชิงนิเวศอยางไรก็ตามประเทศไทยยังมีความทาทายตอการพัฒนาท่ีสําคัญอาทิอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในป2560ที่รอยละ3.9ถือวาอยูในระดับต่ํากวาศักยภาพเมื่อเทียบกับรอยละ 6.0 ตอปใน
ชวงเวลาเกือบ 6 ทศวรรษที่ผานมาโดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและ
สถานการณเศรษฐกิจโลกที่ยังไมฟนตัวไดเต็มที่โครงสรางเศรษฐกิจไทยที่ยังไมสามารถขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
ไดอยางเต็มประสทิธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ําขาดการนําเทคโนโลยีเขามา

1.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตประกอบกับแรงงานไทยยังมีปญหาเร่ืองคุณภาพและสมรรถนะที่ไมสอดคลองกับ
ความตองการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้นศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชวงวัยยังคงเปนปจจัยทาทายสําคัญ
ตอการพัฒนาประเทศแมวาการเขาถึงระบบบริการสาธารณะการศึกษาบริการสาธารณสุขโครงสรางพ้ืนฐาน
ตางๆและการคุมครองทางสังคมอื่นๆของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากข้ึนแตยังคงมีปญหาเรื่องคุณภาพ
การใหบริการที่มีมาตรฐานแตกตางกันระหวางพ้ืนท่ีซึ่งเปนหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทําใหประเทศไทยยังคงมีปญหา
ความเหลื่อมล้ําในหลายมิติขณะที่ปญหาดานความยากจนยังคงเปนประเด็นทาทายในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศใหประชาชนมีรายไดสูงขึ้นและแกปญหาความเหลื่อมล้ําอยางยั่งยืนขณะเดียวกันการวางกลยุทธระยะ
ยาวในการฟนฟูการใชและการรักษาทรัพยากรอยางบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผานมายังขาดความ
ชัดเจนสงผลใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศยังมีปญหาการใชอยางสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรม
ลงอยางรวดเร็ว 

ทั้งนี้ปญหาดังกลาวขางตนมีสาเหตุสวนหน่ึงมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครฐัการ
พัฒนาประเทศขาดความตอเนื่องและความยืดหยุนในการตอบสนองตอความตองการและปญหาของประชาชน
ขณะที่ความม่ันคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ตองเสริมสรางใหเกิดความเขมแข็งลดความขัดแยงทาง
ความคิดและอุดมการณ ท่ีมีรากฐานมาจากความเหลื่อมลํ้าความไม เสมอภาคการขาดความเชื่อม่ันใน
กระบวนการยุติธรรมและปญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนสงเสริมคนในชาติใหยึดมั่นสถาบัน
หลักเปนศูนยรวมจิตใจใหเกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรที่มีสัดสวนประชากรวัยแรงงานและวัย
เด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องจะเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญท่ีจะทําใหการพัฒนาประเทศใน
มิติตางๆมีความทาทายมากขึ้นทั้งในสวนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการ
เพ่ือดูแลผูสูงอายุท่ีเพ่ิมสูงข้ึน การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคง
ทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนซึ่งจะเปนประเด็นทาทายตอการขับเคลื่อนประเทศ
ไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว 

2. ปจจัยและแนวโนมที่คาดวาจะสงผลตอการพัฒนาประเทศ 
แมวาประเทศไทยจะมีตําแหนงที่ตั้งที่สามารถเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและ

เปนประตูสูเอเชียแตการที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบานหลายประเทศทําใหปญหาดานเขตแดนกับ
ประเทศเพื่อนบานยังคงเปนความทาทายดานความมั่นคงในอนาคตนอกจากน้ีประเทศไทยยังคงตองให
ความสําคัญกับปญหาดานความมั่นคงอ่ืนๆที่มีความซับซอนละเอียดออนและมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติท่ีอาจ
เปนประเด็นทาทายตอการสรางบรรยากาศความไววางใจระหวางรัฐกับประชาชนและระหวางประชาชนกับ
ประชาชนซึ่งรวมถึงการสรางความสามัคคีของคนในชาติที่จะนําไปสูการแกปญหาความขัดแยงระหวางกลุม
ประชากรไทยท่ีมีแนวคิดและความเชื่อที่แตกตางกันอยางยั่งยืนนอกจากน้ีการขยายอิทธิพลและการเพ่ิม
บทบาทของประเทศมหาอํานาจที่อาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูระบบหลายข้ัวอํานาจหรือเกิดการยายข้ัว
อํานาจทางเศรษฐกิจซึ่งอาจสงผลกระทบตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตขณะท่ีองคกรที่
ไมใชรัฐอาทิองคการระหวางประเทศและบรรษัทขามชาติจะมีบทบาทมากข้ึนในการกําหนดกฎระเบียบทิศทาง
ความสัมพันธและมาตรฐานสากลตางๆทั้งในดานความมั่นคงและเศรษฐกิจรวมท้ังการรวมกลุมเศรษฐกิจและ
การเปดเสรีในภูมิภาคที่นําไปสูความเชื่อมโยงในทุกระบบอาจกอใหเกิดความเสี่ยงดานอาชญากรรมขามชาติ
และเศรษฐกิจนอกระบบรวมท้ังปญหายาเสพติดการคามนุษยและการลักลอบเขาเมอืง 

ในทางกลับกันความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ท่ีได รับการพัฒนาอยางกาวกระโดดจะกอให เกิดน วัตกรรมอยางพลิกผันอาทิเทคโนโลยี
ปญญาประดิษฐอินเทอรเน็ตในทุกสิ่งการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญหุนยนตและโดรนเทคโนโลยีพันธุกรรม



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)                               องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
 

 

สมัยใหมและเทคโนโลยีทางการเงินซึ่งตัวอยางแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีอยางกาวกระโดดเหลานี้คาดวาจะ
เปนปจจัยสนับสนุนหลักที่ชวยทําใหเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมที่จะกลับมาขยายตัวไดเขมแข็ง
ขึ้นแนวโนมสําคัญที่จําเปนตองมีการติดตามอยางใกลชิดอาทิการรวมกลุมทางการคาและการลงทุนที่จะมีความ
หลากหลายเพ่ิมมากข้ึนการแขงขันที่คาดวาจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสรางความหลากหลายของ
สินคาและบริการที่ตอบโจทยรูปแบบชีวิตใหมๆ 

นอกจากนั้นประเทศไทยคาดวาจะเขาสูการเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในป2574 จะ
กอใหเกิดโอกาสใหมๆในการตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคสูงอายุที่จะมีสัดสวนเพ่ิมขึ้นอยาง
ตอเนื่องรวมทั้งการคาดการณวาครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรใน
ประเทศไทยจะมีชวงอายุ   ที่แตกตางกันและจะมีกลุมคนชวงอายุใหมๆเพ่ิมขึ้นซึ่งจะสงผลตอทัศนคติและ
พฤติกรรมที่แตกตางกันดังน้ันการเตรียมความพรอมของประชากรใหมีคุณภาพและการนําเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใชในการผลิตและการบริการของประเทศจะเปนความทาทายสําคัญในระยะตอไป 
  ในขณะเดียวกันโครงสรางประชากรที่เขาสูสังคมสูงวัยอาจทําใหเกิดความตองการแรงงาน
ตางชาติเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือทดแทนจํานวนแรงงานไทยท่ีลดลงซึ่งปจจัยดานการเปดเสรีในภูมิภาคและ
ความกาวหนาของการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงในภูมิภาคจะทําใหการเคลื่อนยายแรงงานและการยายถ่ินมี
ความสะดวกมากข้ึนและเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหเกิดการเคลื่อนยายประชากรเขาออกประเทศเพ่ิมมากข้ึน
โดยเฉพาะในกลุมประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโนมในการเคลื่อนยายไปเรียนหรือทํางานในทั่วทุกมุมโลก
สูงข้ึนทั้งนี้การยายถ่ินสวนใหญมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนจึงอาจจะเปนไปไดที่
ประเทศไทยจะยังคงเปนประเทศผูรับของประชากรจากประเทศเพื่อนบานขณะท่ีประชากรไทยโดยเฉพาะ
แรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการยายถ่ินไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกวาอาจทําใหการแยงชิง
แรงงานมีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งจะยิ่ งทําใหเกิดความเส่ียงตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
  นอกจากนี้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดวาจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้ง
ในเชิงความผันผวนความถ่ีและขอบเขตท่ีกวางขวางมากขึ้นซึ่งจะสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินระบบ
โครงสรางพ้ืนฐานที่จําเปนตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธตอเนื่องกับความมั่นคงดานอาหารและ
น้ําขณะที่ระบบนิเวศตางๆมีแนวโนมเสื่อมโทรมลงและมีความเปนไปไดคอนขางสูงในการสูญเสียความสามารถ
ในการรองรับความตองการของมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพอยางไรก็ดีระดับความรุนแรงของผลกระทบอัน
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศตางๆดังกลาวที่แตละประเทศ
จะตองเผชิญจะมีความแตกตางกันทําใหการเปนสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการจะไดรับความสําคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมท้ังประเทศไทยเพ่ิม
มากขึ้นพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสรางสมดุลความมั่นคงดานพลังงานและอาหารมี
แนวโนมที่จะมีความสําคัญเพิ่มมากขึ้นกฎระเบียบและขอตกลงดานสิ่งแวดลอมจะมีความเขมขนและเขมงวดขึ้น
โดยกรอบการพัฒนาตามขอตกลงระหวางประเทศตางๆที่สําคัญเชนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและบันทึก
ความตกลงปารีสจะไดรับการนําไปปฏิบัติอยางจริงจังมากยิ่งข้ึน 
  แนวโนมเหลานี้จะกอใหเกิดความทาทายตอการพัฒนาประเทศในหลายมิติทั้งในสวนของการ
จางงานและอาชีพสาขาการผลิตและบริการใหมๆความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยง
ดานอ่ืนๆที่ซับซอนขึ้นอาชญากรรมไซเบอรรูปแบบการกอสงครามท่ีใชเทคโนโลยีเปนเคร่ืองมือการเคลื่อนยาย
อยางเสรีและรวดเร็วของผูคนเงินทุนขอมูลขาวสารองคความรูเทคโนโลยีและสินคาและบริการการปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีรวดเร็วและคาดการณไดยากการเกิดข้ึนของโรคระบาดและโรคอุบัติใหมที่
จะสงผลใหการเฝาระวังดานการสาธารณสุขในประเทศมีความสําคัญมากขึ้นอาจนําไปสูปญหาความเหลื่อมล้ําที่
ทวีความรุนแรงมากขึ้นไดหากไมมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปองกันและรองรับผลกระทบตางๆที่คาดวา
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จะเกิดขึ้นซึ่งรวมถึงการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิก
ผันที่จะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วโดยเฉพาะอยางยิ่งหากการเขาถึงเทคโนโลยีโครงสรางพ้ืนฐานและองคความรู
สมัยใหมมีระดับความแตกตางกันระหวางกลุมประชากรตางๆโดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดังกลาวจะสงผลตอทั้งการจางงานและอาชีพท่ีจะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไปมีความ
ตองการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้นหลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปจจุบันและบางอาชีพจะ
ถูกทดแทนดวยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ตองการทักษะระดับต่ํากอใหเกิดความเสี่ยงตอความมั่นคงและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไมทันหรือขาดความรูและทักษะท่ีทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแส
โลกาภิวัตนที่จะทําให เกิดการพัฒนาขยายความเปนเมืองวิถีชี วิตที่ เปลี่ยนไปอยางรวดเร็วรวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากย่ิงขึ้นซึ่งปจจัยทั้งหมดดังกลาวจะสงผลให
ปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําของประเทศมีความซับซอนมากยิ่งข้ึน 
  จากปจจัยและแนวโนมที่คาดวาจะสงผลตอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตางๆ
ขางตนเห็นไดวาบริบทและสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วมีพลวัตสูงและมีความซับซอนหลากหลายมิติซึ่งจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศอยางมากดังนั้น
การพัฒนาประเทศจึงจําเปนตองมียุทธศาสตรการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกดานการพัฒนาที่เก่ียวของมี
ความรวมมอืในลักษณะประชารัฐจากภาคสวนตางๆในรูปแบบของหุนสวนการพัฒนาที่เปนการดําเนินงานอยาง
บูรณาการเนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเก่ียวของซึ่งกันและกันโดยประเทศไทยจําเปนตองมีทรัพยากร
มนุษยท่ีมีคุณภาพมีความรูสมรรถนะและทักษะที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตางๆสามารถรูเทาทันและ
ปรับตัวใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุขมีอาชีพท่ีมั่นคงสรางรายไดทามกลางความเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑและกติกาใหมๆและมาตรฐานท่ีสูงขึ้นโดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วซึ่งจําเปนตอง
มีการพัฒนาระบบและปจจัยสงเสริมตางๆท่ีเก่ียวของไปพรอมกันทั้งในสวนของระบบการเรียนการสอนและการ
พัฒนาทักษะฝมือที่สอดคลองกันกับการพัฒนาของคนในแตละชวงวัยระบบบริการสาธารณะโครงสรางพื้นฐาน
รวมทั้งการใหความสําคัญกับการสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใหประเทศไทยสามารถยกระดับเปน
เจาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมกาวทันโลกจากการตอยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด4.0สงผล
ให เกิดการสรางหวงโซมูลคาทางเศรษฐกิจในท้ังภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรและภาคบริการกระจาย
ผลประโยชนจากการพัฒนาลดปญหาความเหลื่อมล้ําและนําไปสูการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชนทุก
ภาคสวน 
  นอกจากนี้ประเทศไทยตองใหความสําคัญกับการสรางสมดุลความมั่นคงดานพลังงานและ
อาหารการรักษาไวซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศการสงเสริมการดําเนินชีวิตและธุรกิจและการพัฒนาและขยาย
ความเปนเมืองที่เติบโตอยางตอเน่ืองที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมพรอมกับการมีขอกําหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑท่ีเก่ียวเนื่องกับลักษณะการใชพื้นที่ท่ีชัดเจนขณะที่การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
กฎหมายระบบภาษีตองมีกลยุทธการพัฒนาที่สามารถอํานวยความสะดวกและสงเสริมใหประเทศมีศักยภาพ
การแขงขันที่สูงขึ้นและสามารถใชจุดแข็งในเรื่องตําแหนงที่ตั้งทางภูมิศาสตรของประเทศใหเกิดประโยชนตอ
การพัฒนาประเทศมากขึ้นรวมทั้งใหความสําคัญของการรวมกลุมความรวมมือกับนานาประเทศในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลกเพื่อกระชับและสรางสัมพันธไมตรีเสริมสรางความสัมพันธทางการทูตซึ่งจะกอใหเกิดการ
สรางพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศโดยจําเปนตองสรางความพรอมในการที่จะยกระดับ
มาตรฐานและมีการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกติกาสากลในดานตางๆขณะเดียวกันประเทศไทยจําเปนตอง
เรงใหมีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือใหเกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมืองมี
การสงเสริมคนในชาติใหยึดมั่นสถาบันหลักเปนศูนยรวมจิตใจเพื่อใหเกิดความรักความสามัคคีและลดความ
ขัดแยงภายในประเทศโดยที่นโยบายการพัฒนาตางๆจําเปนตองคํานึงถึงความสอดคลองกับโครงสรางและ
ลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกตางจากปจจุบันมากขึ้น 
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  ดังน้ันภายใตเงื่อนไขโครงสรางประชากรโครงสรางเศรษฐกิจสภาพสังคมสภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดลอมและปจจัยการพัฒนาตางๆท่ีเก่ียวของสงผลใหประเทศไทยจําเปนตองมีการวางแผนการพัฒนาที่
รอบคอบและครอบคลุมอยางไรก็ตามหลายประเด็นพัฒนาเปนเร่ืองท่ีตองใชระยะเวลาในการดําเนินงานเพ่ือให
เกิดการปรับตัวซึ่งจะตองหย่ังรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางการขับเคลื่อนการพัฒนาให
ประเทศเจริญกาวหนาไปในอนาคตจึงจําเปนตองกําหนดวิสัยทัศนในระยะยาวที่ตองบรรลุพรอมท้ังแนว
ยุทธศาสตรหลักในดานตางๆเพ่ือเปนกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอยางบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อ
ยกระดับจุดแข็งและจุดเดนของประเทศและปรับปรุงแกไขจุดออนและจุดดอยตางๆอยางเปนระบบโดย
ยุทธศาสตรชาติจะเปนเปาหมายใหญในการขับเคลื่อนประเทศและถายทอดไปสูแผนในระดับอื่นๆเพ่ือนําไปสู
การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตรภารกิจและพื้นที่ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษตางๆอาทิเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อใหการพัฒนาประเทศสามารถดําเนินการไดอยางมั่นคงม่ังคั่งและยั่งยืน 

3. วิสัยทัศนประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคงม่ังคั่งยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบตอ
ผลประโยชนแหงชาติอันไดแกการมีเอกราชอธิปไตยการดํารงอยูอยางม่ันคงและยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบการอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความมั่นคงทางสังคม
ทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยความเจรญิเติบโตของชาติความเปนธรรม
และความอยูดีมีสุขของประชาชนความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวาง
ประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกันดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอยางมเีกียรตแิละศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง  การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง  ทั้ ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับท้ังระดับประเทศสังคมชุมชนครัวเรือนและปจเจกบุคคลและมี
ความมั่นคงในทุกมิติท้ังมิติทางการทหารเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดลอมและการเมืองเชนประเทศมีความมั่นคงใน
เอกราชและอธิปไตยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขสถาบันชาติศาสนา
พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหน่ียวจิตใจของประชาชนมีระบบการเมืองที่มั่นคง
เปนกลไกที่นําไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาลสังคมมีความปรองดองและ
ความสามัคคีสามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชนมีความเขมแข็งครอบครัวมีความอบอุนประชาชนมี
ความม่ันคงในชีวิตมีงานและรายไดท่ีมั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิตมีการออมสําหรับวัยเกษียณความมั่นคง
ของอาหารพลงังานและน้ํามีที่อยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

ความม่ังคั่ง  หมายถึง  ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูงความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลงประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับ
ผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึนและมีการพัฒนาอยางทั่วถึงทุกภาคสวนมีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติไมมีประชาชนที่อยูในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ
เขมแข็งขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขัน กับประเทศตางๆท้ังในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือใหสามารถสรางรายไดทั้ งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสราง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพ่ือใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปและประเทศไทยมี
บทบาทท่ีสําคัญในเวทีโลกและมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาค
เอเชียเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนสงการผลิตการคาการลงทุนและการทําธุรกิจ
เพ่ือใหเปนพลังในการพัฒนานอกจากนี้ยังมีความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปไดไดแก
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ทุนมนุษยทุนทางปญญาทุนทางการเงินทุนที่เปนเคร่ืองมือเครื่องจักรทุนทางสังคมและทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

ความย่ังยืน  หมายถึง  การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญรายไดและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูบนหลักการใชการรักษาและการ
ฟนฟูฐานทรพัยากรธรรมชาติอยางย่ังยืนไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศการผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ
สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากข้ึนและสิ่งแวดลอมมี
คุณภาพดีขึ้นคนมีความรบัผิดชอบตอสังคมมีความเอื้ออาทรเสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวมรัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืนและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและทุกภาคสวนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอยางสมดุลมีเสถียรภาพและย่ังยืน 

โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศคือ“ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอยางตอเนื่องสังคมเปนธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกงและมีคุณภาพสรางโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคมสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชนสวนรวมโดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติประกอบดวย 

1) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแขงขันการพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
4) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพสิ่งแวดลอมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบรกิารของภาครัฐ 
4. ประเด็นยุทธศาสตรชาติ 

4.1  ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 
(1)การรกัษาความสงบภายในประเทศ 
(2)การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง 
(3)การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอ

ความมั่นคงของชาติ 
(4)การบูรณาการความรวมมือดานความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ

รวมถึงองคกรภาครัฐและที่มิใชภาครัฐ 
(5)การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม 

4.2  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
(1)การเกษตรสรางมูลคา 
(2)อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
(3)สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว 
(4)โครงสรางพื้นฐานเชื่อมไทยเชื่อมโลก 
(5)พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม 

4.3  ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย 
(1)การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 
(2)การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
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(3)ปฏิรปูกระบวนการเรยีนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงใน 

ศตวรรษที ่๒๑ 
(4)การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย 
(5)การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(6)การสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 
(7)การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
4.4ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(1)การลดความเหลื่อมล้ําสรางความเปนธรรมในทุกมิติ 
(2)การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี 
(3)การเสรมิสรางพลังทางสังคม 
(4)การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนาการพ่ึงตนเอง

และการจัดการตนเอง 
4.5ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 
(1)สรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(2)สรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(3)สรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 
(4)พัฒนาพื้นที่เมืองชนบทเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมุงเนน

ความเปนเมืองที่เติบโตอยางตอเนื่อง 
(5)พัฒนาความม่ันคงน้ําพลังงานและเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(6)ยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกําหนดอนาคตประเทศ 

4.6ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1)ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลางตอบสนองความตองการและ

ใหบริการอยางสะดวกรวดเร็วโปรงใส 
(2)ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมาย

และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับทุกประเด็นทุกภารกิจและทุกพ้ืนที่ 
(3)ภาครัฐมีขนาดเล็กลงเหมาะสมกับภารกิจสงเสริมใหประชาชนและทุก

ภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
(4)ภาครัฐมีความทันสมัย 
(5)บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกงยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสํานึกมี

ความสามารถสูงมุงม่ันและเปนมืออาชีพ 
(6)ภาครัฐมีความโปรงใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(7)กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตางๆและมีเทาที่จําเปน 
(8)กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดย

เสมอภาค 
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 1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560– 2564) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่12 (พ.ศ. 2560– 2564)ไดจัดทําข้ึนใน
ชวงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดกันมาก
ขึ้นโดยไดนอมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศตอเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 9–11เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางมั่นคง
เกิดภูมิคุมกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสมสงผลใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและ
ยั่งยืน 
  ในการจัดทําแผนพัฒนาฯฉบับที่12ครั้งนี้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) ไดจัดทําบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ20ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเปนแผน
หลักของการพัฒนาประเทศและเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย4.0ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศนอกจากน้ันได
ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนทั้ งในระดับกลุมอาชีพระดับภาคและ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯอยางกวางขวางและตอเน่ืองเพื่อรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการ
พัฒนาประเทศรวมท้ังรวมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯเพ่ือมุงสู “ความม่ันคงม่ังคั่งและยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่12จึงเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญในการเชื่อมตอกับ
ยุทธศาสตรชาติ20ปในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติโดยในแตละยุทธศาสตรของ
แผนพัฒนาฯฉบับท่ี12ไดกําหนดประเด็นการพัฒนาพรอมทั้งแผนงาน/โครงการสําคัญที่ตองดาเนินการใหเห็น
ผลเปนรูปธรรมในชวง 5 ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติเพ่ือเตรียมความพรอมคนสังคมและระบบ
เศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมขณะเดียวกัน
ยังไดกําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจนเพื่อกากับใหการพัฒนาเปนไป
อยางมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพนาไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
 1. ภาพรวมการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
  1.1หลักการสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12  
(พ.ศ.2560-2564) 
   1. ยึด “หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
   2. ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” 
   3. ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป” 
   4. ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทยป 2579” 
   5. ยึด “หลักการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการ

เจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม”  
  6. ยึด “หลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอด
ไปสูผลสัมฤทธ์ิที่เปนเปาหมายระยะยาว” 

  1.2จุดเปลี่ยนสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่12 
   1) การกํากับกรอบเปาหมายและแนวทางการพัฒนาหลักในระยะยาวดวย
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เปนกลไกเชื่อมโยงสูการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยกําหนด
เปาหมายท่ีจะตองบรรลุและแนวทางพัฒนาที่ตองดําเนินการในชวง 5 ปแรกของยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
   (2) การปรับเปลี่ยนเร่ืองการเชื่อมตอกับการแปลงแผนสูการปฏิบัติใหมีกรอบและ
ทิศทางในการกํากับที่ชัดเจนข้ึน นั่นคือ แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่จะ
เชื่อมตอถึงการปฏิบัติโดยไดกําหนดแผนงาน/โครงการกลุมสําคัญ ๆ ที่ตองดําเนินการในระดับแผนงานและ
โครงการสําคัญ ในชวง 5 ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการ
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ปฏิบัติโดยใชกลไกแผนเฉพาะดาน ยุทธศาสตรกระทรวง แผนการพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัดและกลุม
จังหวัด และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานตางๆ ในการขับเคลื่อนตามแนวยุทธศาสตรนั้น ๆ ให
บรรลุผล โดยจะตองมีการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการประเด็นการพัฒนาและเชิงพ้ืนที่และมีการกําหนด
ตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลที่เปนระบบเชื่อมโยงที่สามารถสะทอนถึงผลลัพธและผลสัมฤทธ์ิของการ
พัฒนาไดอยางแทจริง ซึ่งในชวง 5 ปตอจากนี้ไประบบการจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณ
แผนดิน แผนสําหรับการบริหารราชการแผนดิน กฎระเบียบเร่ืองวินัยการเงินการคลังภาครัฐ และระบบการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาและระบบการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของหนวยงานภาครัฐจะตองมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากเพ่ือการรองรับความทาทายในการ
ขับเคลื่อนสูการปฏิบัติที่สัมฤทธ์ิผล ในขณะเดียวกันแนวทางการพัฒนาซึ่งเปนรายละเอียด 

  ภายใตยุทธศาสตรทั้ง 10 ยุทธศาสตรนั้นไดกําหนดใหครอบคลุมในหลากหลายประเด็นและ
แนวทางการพัฒนาเฉพาะดานซึ่งหนวยงานรับผิดชอบไดกําหนดไวแลวภายใตแผนเฉพาะดานหรือกําลัง
ดําเนินการ ทั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อการบูรณาการประเด็นการพัฒนาและเพ่ือสนับสนุนใหเกิดการดําเนินการ
อยางตอเน่ืองและเกิดการตอยอดใหสามารถดําเนินการไดสัมฤทธิ์ผล 
   (3) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กําหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัด ภาค และเมืองที่
กําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายและสาขาการผลิตและบริการเปาหมายที่เปนแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนลงไปเพื่อกํากับให
การขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ จังหวัด ภาค และเมืองเกิดผลสัมฤทธ์ิโดยสอดคลองกับเปาหมายรวมของ
ประเทศ และ 
   (4) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ไดกําหนดประเด็นและแนวทางที่สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปประเทศที่สภาปฏิรูปแหงชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปไดเสนอโดยมุงเนนใน
เร่ืองท่ีมีความชัดเจนและตองเรงดําเนินการใหแลวเสร็จในชวง 5 ปตอจากนี้ไป ซึ่งนับวาเปนทั้งชวงเวลาสําคัญ
ของการปฏิรูปประเทศและวางรากฐานเพื่อการพัฒนาในระยะยาวใหมคีวามมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน 
  1.3 จุดเนนและประเด็นการพัฒนาหลักที่สําคัญในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
   1. การพัฒนานวัตกรรมและการนํามาใชเปนปจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ
   2. การเตรยีมความพรอมของประเทศในดานการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 
   3. การเตรยีมพรอมดานกําลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของประชากรในทุก 
ชวงวัย 
   4. การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมล้ํา 
   5. การปรับโครงสรางการผลิตและการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจในแตละชวงของ
หวงโซมูลคา 
   6. การปรับระบบการผลิตการเกษตรใหสอดคลองกับพันธกรณี  
   7. การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมและการตอยอด  
   8. การสงเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม 
   9. การสรางขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจบริการและการทองเท่ียว 

   10. การสรางความเช่ือมโยงระหวางภาคการผลิต 
   11. การพัฒนาวิสาหกิจขนาดยอย ขนาดเล็กและขนาดกลาง 
   12. การสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพ
สิ่งแวดลอม    

13. การฟนฟูพ้ืนฐานดานความมั่นคงที่เปนปจจัยสําคัญ 
14. การบริหารจัดการในภาครัฐ 
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   15. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศ 

   16. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

   17. การสรางความรวมมือระหวางประเทศใหเขมขน 

   18 การสงเสรมิการลงทุนไทยในตางประเทศ (Outward Investment) 

   19. การปรบัปรุงภาคการเงินของไทยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

   20. การปฏิรูปดานการคลังและงบประมาณ 

 2.การประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาประเทศ 

  2.1 สถานการณและแนวโนมภายนอก 

  2.2 สถานการณและแนวโนมภายใน 
 3. วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯฉบับที่12 
  3.1. วัตถุประสงค 
   3.1.1 เพ่ือวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัยคานิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคน
เกงท่ีมีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 
   3.1.2 เพ่ือใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมใน
การเขาถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี
ความเขมแข็งพ่ึงพาตนเองได 
   3.1.3 เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความย่ังยืน สราง
ความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากขึ้น สราง
ความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา 
   3.1.4 เพ่ือรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถ
สนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
   3.1.5 เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการ
ทํางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
   3.1.6 เพ่ือใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือ
รองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม 
   3.1.7 เพ่ือผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศ
ตางๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหประเทศไทย
มีบทบาทนําและสรางสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตางๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาคภูมิภาค และโลก 
  3.2. เปาหมายรวม 
   3.2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐานที่ ดีของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทัน
สถานการณ มีความรับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงามทาง
จิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเปนไทย 
   3.2.2 ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมี
ความเขมแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอยางท่ัวถึงและเปนธรรม กลุมท่ีมีรายไดต่ําสุดรอยละ 40 มีรายไดเพ่ิมขึ้นอยางนอยรอยละ 15 
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   3.2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสู
เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็กที่เขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการ มี
ระบบการผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมที่มีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ
ฐานความรูชั้นสูงใหมๆ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการใหบริการสู
ภูมิภาคเพ่ือลดความเหล่ือมล้ํา โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 5 ตอป 
และมีปจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือตอการขยายตัวของ
ภาคการผลิตและบรกิาร 
   3.2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมใหไดรอยละ 40 ของพ้ืนที่
ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสงไมนอย
กวารอยละ 7 ภายในป 2563 เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยที่ไดรับ
การจัดการอยางถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตใหอยูใน
เกณฑมาตรฐาน 
   3.2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี  สราง
ภาพลักษณดี และเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดใน
สังคมลดลงปญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสงสินคาและคา
มนุษยลดลงมีความพรอมที่ปกปองประชาชนจากการกอการรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีสวน
รวมในการกําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนสง โลจิสติกส หวงโซมูลคา เปน
หุนสวนการพัฒนาที่สําคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลคาการลงทุนและการ
สงออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงข้ึน 
   3.2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได 
กระจายอํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครฐัในการใหบริการซึ่งภาคเอกชนดําเนินการแทนได
ดีกวาลดลง เพ่ิมการใชระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทําโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
และอันดับความยากงายในการดําเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใชจายภาครัฐและระบบงบประมาณ 
มีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกวางข้ึน และดัชนีการรับรูการทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู
ความสามารถและปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมขึ้น 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯฉบับที่12มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตรโดยมี 6 ยุทธศาสตร

ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ปและอีก 4 ยุทธศาสตรท่ีเปนปจจัยสนับสนุนดังนี้ 
4.1 ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
4.2 ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

   4.3 ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
4.4 ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
4.5 ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ัง

คั่งและยั่งยืน 
4.6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
4.7 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
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4.8 ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
4.9 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
4.10 ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

5. การขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯฉบับท่ี12สูการปฏิบัติ 
5.1 หลักการ 
5.2 แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯฉบับที่12 
5.3 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯฉบับท่ี12 

 
 1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
    แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2560 – 2564 ฉบับทบทวน 

1.สภาพทั่วไป 

1.1 ที่ต้ังภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งอยูระหวางละติจูด14◦7' ถึง18◦27' เหนือ

และลองติจูด100◦54' ถึง105◦37' ตะวันออกตั้งอยูในตําแหนงศูนยกลางของอนุภูมิภาคลุมแมนาโขงโดยมี
อาณาเขตติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวดานตะวันออกและดานเหนือมีแมนาโขงเปนเสนก้ัน
พรมแดนและดานใตติดตอราชอาณาจักรกัมพูชาโดยมีเทือกเขาพนมดงรักกั้นพรมแดน 

1.2 พื้นท่ีและลักษณะภูมิประเทศมีพื้นที่รวม 105.53 ลานไรลักษณะภูมิประเทศ
เปนที่ราบสูงมีความลาดเอียงไปทางตะวันออกมีลักษณะคลายกระทะแบงเปน2เขตใหญไดแกบริเวณแองที่ราบ
โคราชอยูบริเวณท่ีราบลุมแมนามูลและชีลักษณะเปนที่ราบสูงสลับกับเนินเขาและบริเวณแองสกลนครอยูทาง
ตอนเหนือของภาคตั้งแตแนวเขาภูพานไปจนถึงแมนาโขงเทือกเขาที่แบงระหวางแองโคราชและแองสกลนคร
ไดแกเทือกเขาภูพาน   

1.3 ภูมิอากาศมีอากาศรอนชื้นสลับกับแลงแบงเปน3ฤดูคือฤดูรอนชวงเดือน
กุมภาพันธ-พฤษภาคมอากาศจะรอนและแหงแลงมากจังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุดคืออุดรธานีฤดูฝนชวงเดือน
พฤษภาคม-ตุลาคมไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตทาใหมีฝนตกเปนบริเวณกวางแตมีแนวเทือกเขา
ดงพญาเย็นและสันกาแพงก้ันลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใตสงผลใหพื้นที่แองโคราชซึ่งเปนเขตเงาฝนจึงมี
สภาพแหงแลงกวาแองสกลนครจังหวัดท่ีมีฝนตกมากท่ีสุดคือนครพนมฝนตกนอยที่สุดคือนครราชสีมาฤดูหนาว
ชวงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธอากาศหนาวเย็นไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจาก
ประเทศจีนจังหวัดท่ีมีอุณหภูมิต่ําสุดคือจังหวัดเลย 

1.4 การใชประโยชนที่ดินในป 2559 มีพ้ืนที่รวม 105.53 ลานไรจําแนกเปน 
พื้นที่ปาไม15.66ลานไรหรือรอยละ 14.9 พ้ืนท่ีทาการเกษตร 63.87 ลานไรหรือรอยละ 60.5 และพื้นที่ใช
ประโยชนอื่นๆ 26.02 ลานไรหรือรอยละ24.7ของพื้นที่ภาค 

1.5 ทรัพยากรธรรมชาติ 
  1.5.1 ดินสภาพดินเปนดินทรายไมอุมน้ําทําใหขาดแคลนน้ําและขาดธาตุอาหารใต

ดินมีเกลือหินทําใหดินเคม็จึงมีขอจากัดตอการใชที่ดินเพื่อการเกษตร 
  1.5.2 แหลงน้ํามีลุมน้ําขนาดใหญ3ลุมไดแกแมน้ําชีมีความยาวประมาณ 765 

กิโลเมตรยาวที่สุดในประเทศไทยมีตนน้ําท่ีทิวเขาเพชรบูรณและไหลไปรวมกับแมน้ํามูลที่จังหวัดอุบลราชธานี
แมน้ํามูลมีความยาวประมาณ641กิโลเมตรตนนํ้าอยูที่เทือกเขาสันกาแพงแลวไหลลงสูแมน้ําโขงที่จังหวัด
อุบลราชธานีนอกจากน้ียังมีลําน้ําสาขายอยไดแกลําปาวลําน้ําอูนลําน้ําสงครามลําเสียวลําน้ําเลยลํานํ้าพองและ
ลําตะคองรวมทั้งแหลงน้ําธรรมชาติขนาดใหญท่ีกระจายอยูในพ้ืนที่เชนหนองหาร (สกลนคร) และบึงละหาน 
(ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมีแหลงนํ้าบาดาลมีปริมาณน้ําในเกณฑเฉลี่ย 5.10 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมงท่ีความลึก



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)                               องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
 

 

ของบอประมาณ30เมตรคุณภาพของน้ําบาดาลมีตั้งแตเค็มจัดกรอยและจืดเน่ืองจากพ้ืนที่ในแองโคราชและ
แองสกลนครจะรองรับดวยหินเกลือหากเจาะน้ําบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบนาเค็ม 

  1.5.3 ปาไมในป2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นท่ีปาไมจานวน15.66ลานไร
คิดเปนรอยละ 14.9 ของพ้ืนที่ภาคหรือรอยละ 15.3 ของพ้ืนท่ีปาไมท้ังประเทศซึ่งยังต่ํากวาคาเปาหมายใน
การรักษาสมดลุของระบบนิเวศท่ีจะตองมีพ้ืนที่ปาไมรอยละ40ของพื้นที่สวนใหญมีลักษณะเปนปาเบญจพรรณ 

2. โครงขายคมนาคมขนสงและการบริการสาธารณูปโภค 
  2.1 โครงขายถนนเชื่อมโยงกับโครงขายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสูประเทศ

เพ่ือนบานสปป.ลาวกัมพูชาและสามารถเช่ือมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต 
   2.1.1 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)  
   2.1.2 เสนทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 
   2.1.3 เสนทางใหมเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก2 
  2.2 รถไฟ 
  2.3 สนามบิน 
  2.4 ดานชายแดน 
  2.5 แผนงานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญที่อยูระหวางดําเนินการในภาค

ไดแกรถไฟความเร็วสูง (ชวงกรงุเทพฯ-นครราชสีมาชวงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู (ชวงชุมทางถนนจิ
ระ-ขอนแกนชวงขอนแกน-หนองคายชวงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษระหวางเมืองและทางพิเศษ (ชวง
บางปะอิน-นครราชสีมาชวงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ดานตะวันออก)  

  2.6 บริการสาธารณูปโภค 
   2.6.1 ไฟฟา 
   2.6.2 ประปา 
3. สภาพเศรษฐกิจและรายได 
  3.1 ภาพรวมเศรษฐกิจ 
  3.2 เศรษฐกิจรายสาขา 
  3.3 เศรษฐกิจระดับครัวเรือน 
4. ประชากรและสังคม 
  4.1 ประชากร 
  จํานวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศป 2560 มีจานวนประชากร21.98 

ลานคนหรือรอยละ33.2 ของประเทศเพ่ิมข้ึนจาก21.69 ลานคนในป2555 และมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรในชวงป2555-2550 โดยเฉลี่ยรอยละ 0.31 ต่ํากวาประเทศที่มีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ยรอยละ0.54 
โดยจังหวัดนครราชสีมามีประชากรมากที่สุด2.58 ลานคนรองลงมาคือจังหวัดอุบลราชธานีมีประชากร1.81 
ลานคนและจังหวัดขอนแกนมีประชากร1.76 ลานคนคิดเปนรอยละ12.0 8.5 และ 8.2 ของประชากรภาค
ตามลาดับ 

  4.2 แรงงาน 
  แรงงานสวนใหญมีความรูระดับประถมศึกษาแรงงานระดับอาชีวะมีสัดสวนนอยมาก

ในป2560 มีกาลังแรงงาน 9.63 ลานคนสวนใหญอยูในภาคเกษตรรอยละ 50.77 ของกาลังแรงงานของภาค
จานวนแรงงานที่มีความรูระดับประถมลดลงจากรอยละ 57.8 ในป2555 เปนรอยละ 56.48 ในป 2560 มี
ความรูระดับมัธยมตนเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 16.02 ในป2555เปนรอยละ17.9 ในป 2560 ระดับมัธยมปลาย
เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 11.87 ในป2555 เปนรอยละ 11.96 ในป2560 แรงงานระดับอาชีวะเพ่ิมขึ้นเล็กนอย
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จากรอยละ2.07 ในป2555 เปนรอยละ2.09 ในป 2560 ระดับอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 7.05 ในป 
2555 เปนรอยละ 9.56 ในป 2560 

  4.3 การศึกษา 
  สถาบันการศึกษามีทุกระดับโดยระดับอุดมศึกษามี53แหงครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด

แยกเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ36แหงเอกชน 10 แหงและสถาบันวิทยาลัยชุมชน 7 แหงในจานวนนี้เปน
สถาบันวิจัย12แหงซึ่งมากท่ีสุดในประเทศ 

  4.4 สาธารณสุข 
  มีสถานบริการสาธารณสุขใหบริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ในป 2560 มีจานวน

โรงพยาบาลรัฐบาล 323 แหงไดแกโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 291 แหงโรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 23 แหง
โรงพยาบาลศูนย (รพศ.) 9 แหงและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จานวน3,477 แหง 

5. ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและภัยพิบัติ 
  5.1 สถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ทรัพยากรปาไมมีแนวโนมลดลงในป2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ปาไม

จํานวน15.66 ลานไรคิดเปนรอยละ14.9 ของพื้นที่ภาคหรือรอยละ15.3ของพ้ืนที่ปาไมทั้งประเทศในชวงป 
2556-2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ปาไมของภาคลดลงเฉลี่ยรอยละ 0.24 เนื่องจากการบุกรุก
พื้นที่ปาไมเพื่อการเกษตรที่เพ่ิมมากข้ึนโดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปาไมตอพ้ืนที่จังหวัดมากท่ีสุดไดแกจังหวัดมุกดาหาร
รองลงมาคือจังหวัดชัยภูมิจังหวัดเลยและจังหวัดอุบลราชธานี 

  5.2 สถานการณดานภัยพิบัติ 
  การเกิดไฟปามีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในชวงป2556-2560 มีจานวนการเกิดไฟปาเพ่ิมข้ึน

เฉลี่ยรอยละ 8.8 โดยป2560 เกิดไฟไหมปา จํานวน 878 ครั้งพื้นที่ถูกไฟไหม 9,687 ไรลดลงจากป 2556 
ที่มีจํานวน 1,574 ครั้งและจานวนพ้ืนที่ปาถูกไฟไหม 19,622 ไรซึ่งเปนปที่เกิดไฟไหมปามากที่สุดโดยใน
ระหวางป 2556-2560 เกิดไฟไหมปาเฉลี่ย 1,268.8 ครั้งตอปคิดเปนพื้นที่ที่ถูกไฟไหมเฉลี่ย 18,741.2 ไรตอป 

6.สภาวะแวดลอม 
  6.1 จุดแข็ง 
  6.2 จุดออน 
  6.3 โอกาส 
  6.4 ภัยคกุคาม 
7. ปญหาและประเด็นทาทาย 
8. แนวคดิและทิศทางการพัฒนา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปญหาพ้ืนฐานดานการขาดแคลนน้ําดินคุณภาพต่ําประสบอุทกภัย

และภัยแลงซ้ําซากคนมีปญหาทั้งในดานความยากจนและมีปญหาภาวะทุพโภชนาการแตมีความพรอมดาน
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสูความ 
“ม่ันคงมั่งค่ังยั่งยืน” จําเปนจะตองแกไขปญหาพื้นฐานควบคูไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใชความรูเทคโนโลยี
นวัตกรรมและความคิดสรางสรรคในการเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคใหมีการเจริญเติบโต
ไดอยางเต็มศักยภาพพรอมทั้งการแสวงหาโอกาสการนําความรูทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมา
ชวยขับเคลื่อนโดยการใชประโยชนจากโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงขนาดใหญที่
เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงขายระบบการคมนาคมขนสงและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ
รวมทั้งการใชประโยชนจากการเชื่อมโยงและขอตกลงกับประเทศเพื่อนบานในกลุมอนุภูมิภาคลุมแมนาโขงท่ีกา
ลังมีการเจริญเติบโตอยางรวดเรว็มาเสริมสรางกิจกรรมการพัฒนาใหมๆใหแกภาคเพ่ือใหมีอัตราการเติบโตท่ีสูง
เพียงพอตอการลดความเหลื่อมลากับพ้ืนที่สวนอื่นๆของประเทศไดในระยะยาว 
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  8.1 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : พัฒนาอีสานสูมิติใหมใหเปน“ศูนยกลางเศรษฐกิจ
ของอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง”  

  8.2 วัตถุประสงค 
   8.2.1 เพ่ือแกปญหาปจจัยพื้นฐานดานนาและดินใหเอ้ือตอการประกอบ

อาชีพการดารงชีพและการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค 
   8.2.2 เพ่ือดูแลชวยเหลือคนจนผูดอยโอกาสและผูสูงอายุใหมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีพ่ึงพาตนเองพ่ึงพาครอบครัวและพ่ึงพากันในชุมชนได 
   8.2.3 เพื่อยกระดับการผลิตและการสรางมูลคาเพ่ิมโดยใชความรู

เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนบัสนุนใหการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไมต่ํากวาระดบัประเทศ 
   8.2.4 เพื่อเชื่อมโยงหวงโซมูลคาของระบบเศรษฐกิจภาคเขากับระบบ

เศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
   8.2.5 เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุ

ภูมิภาคลุมแมนาโขงและมีบทบาทสนับสนุนประเทศเปนศูนยกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  8.3 เปาหมาย 
   8.3.1 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือขยายตัวเพิ่มข้ึน 

    8.3.2 สัมประสิทธ์ิความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจาย
รายไดภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลง 

   8.4 ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด คาฐาน 
คาเปาหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 

อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

892,676  
ลานบาท 
(ป 2559)  

ขยายตัว 
ไมต่ํากวา 
รอยละ 
3.5 

ขยายตัว 
ไมต่ํากวา 
รอยละ 
3.5 

ขยายตวั 
ไมต่ํากวา 
รอยละ 
3.5 

ขยายตัว 
ไมตํ่ากวา 
รอยละ 
3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย 
รอยละ 3.5ตอ
ป 

สัมประสิทธ์ิความไม
เสมอภาค (Gini 
Coefficient)ในการ
กระจายรายไดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

0.446  
(ป 2560) 

ลดลงต่ํา
กวา 
0.446 

ลดลงต่ํา
กวา 
0.446 

ลดลงตํ่า
กวา 
0.446 

ลดลงต่ํา
กวา 
0.446 

ลดลงต่ํากวา 
0.446 

 
8.5 ยุทธศาสตรการพัฒนา 
 8.5.1 ยุทธศาสตรที่ 1 บริหารจัดการน้ําใหเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ

คุณภาพชีวิตอยางย่ังยืน 
 8.5.2 ยุทธศาสตรที่ 2 แกปญหาความยากจนและพัฒนาคณุภาพชีวิตผูมีรายไดนอย

เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
 8.5.3 ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูกับการ

แกปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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 8.5.4 ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการทองเที่ยวเชงิบูรณาการ 
   8.5.5 ยุทธศาสตรที่ 5 ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงท่ีเชื่อมโยง
พื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมืองและพ้ืนที่
เศรษฐกิจใหมๆของภาค 
   8.5.6 ยุทธศาสตร ท่ี 6 พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากขอตกลงกับ
ประเทศเพื่อนบานในการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

 
  แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (นครราชสีมา  ชัยภูมิ

บุรีรัมย  สุรินทร) ระยะ 5 ป  พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) รอบป  พ.ศ.2563 
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 จึงไดดําเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุม

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ระหวางวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2561 โดยยึดยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ปนโยบายรัฐบาลแผนการบริหารราชการแผนดินแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติทิศ
ทางการพัฒนาภาคยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมแผนแมบทจากกระทรวงที่เก่ียวของ
และมุ งเนนการทางานแบบเครือขายรวมกันทุกภาคสวน (ภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและ
สถาบันการศึกษา) เพ่ือรวมกันกําหนดทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดฯทั้งดานเศรษฐกิจดานสังคมและดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือใหแผนพัฒนากลุมจังหวัดฯสามารถขับเคลื่อนไปไดดวยดีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งจะเปนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของกลุมจังหวัดรวมทั้งเปนการ
แกไขปญหารวมกันของกลุมจังหวัดใหเหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุมจังหวัดและนาไปสูการกระตุน
ใหเกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสรางรายไดใหกลุมจังหวัดแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565)  ฉบับทบทวนป พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ในคราว
ประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 โดยสรุปประเด็นสําคัญดังน้ี 
 ตําแหนงทางยุทธศาสตร (Strategies Position) 

1) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2) เปนแหลงผลิตผลิตภัณฑไหมระดับประเทศ 
3) เปนแหลงทองเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการทองเที่ยวอารยะธรรม

ขอมเชิงนิเวศนการกีฬาที่มีชื่อเสียง 
4) เปนประตูสูอีสานและเชื่อมโยงการคาชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน 

 เปาหมายการพัฒนา 
  ศูนยกลางของเกษตรอุตสาหกรรมผลิตภัณฑไหมทองเที่ยวอารยะธรรมขอมและสังคม 
เปนสุข 
  ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็นคือ 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและ
แปรรูป   

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวการทองเที่ยวและ 
ผลิตภัณฑไหม    

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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 แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ป (พ.ศ.2561 - 2565)  
ฉบับทบทวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

**************** 
 เปาหมายการพัฒนาจังหวัด (วิสัยทัศน) คือ  

“โคราชเมืองนาอยู มุงสูเมือง 3 มรดกยูเนสโก นวัตกรรม และเกษตร อุตสาหกรรม สังคม
ปลอดภัย” 

 
 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด (ประเด็นยุทธศาสตร) รวม 5 ประเด็น ดังนี้ 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (ประเด็นยุทธศาสตร) 
1) การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ  
2) การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ใหมีความสมบูรณอยางย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
    และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก  
4) การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน  
5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรบั Smart City, Mice City และดานอ่ืน ๆ 
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แนวทางการพัฒนา ตามประเด็นการพัฒนาท่ี 1 : การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ   จํานวน 2 แนวทาง คอื 
1. สงเสรมิการทองเที่ยว 
2. ยกระดับการเกษตร และอุตสาหกรรม 

 ความเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนา แผนงาน ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมหลัก 
แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ) ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 

1. สงเสริมการทองเที่ยว      1. เสริมสรางและพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 
แหลงทองเที่ยว รอบแหลงทองเที่ยว  
และเสนทางไปยังแหลงทองเที่ยว 

   1. แหลงทองเที่ยว รอบแหลงทองเท่ียว 
หรอืเสนทางไปยังแหลงทองเที่ยว ไดรบ
การพัฒนา อยางนอย 10 แหง 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการ
ทองเท่ียวและ
กีฬา 

   กิจกรรหลักที่ 1 ทบทวนแผนการทองเท่ียว 
กีฬา และเครือขาย 

      2. เสริมสรางและพัฒนาสินคา และ
บรกิารเก่ียวกับแหลงทองเที่ยวใหมีมูลคา 
เพ่ิมข้ึน 

   2. สินคาและบริการ เกี่ยวกับแหลง
ทองเท่ียว ไดรบัการพัฒนา อยางนอย  
10 ประเภท 

   กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก เสนทาง
คมนาคม รองรับดานการทองเท่ียว กีฬา และ 
Mice 

     3. สงเสรมิและประชาสัมพันธแหลง
ทองเท่ียว 

   3. จํานวนนักทองเท่ียว และรายได 
จากนักทองเท่ียว เพิ่มข้ึนรอยละ 5  
จากป 2560 ที่มีนักทองเที่ยว จํานวน 
8,855,167 คน และรายไดเพ่ิมขึ้น  
รอยละ 10 จากป 2560 ที่มีรายได   
19,250.88 ลานบาท 

   กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนาแหลง
ทองเท่ียว สนามกีฬา รวมทั้งกิจกรรมการ
ทองเท่ียว และกีฬา 

     กิจกรรมหลักท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการการทองเท่ียว กีฬา และเครือขาย 

     กิจกรรมหลักท่ี 5 การสงเสรมิและพัฒนา
สินคาและบริการ ดานการทองเที่ยว กีฬา 
และเครือขาย 

      กิจกรรหลัก 6 การพัฒนาการตลาดและ
ประชาสัมพันธการทองเท่ียว กีฬา และ
เครือขาย 
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แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ) ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 
2. ยกระดับการเกษตร 
และอุตสาหกรรม 

    4. สงเสรมิการสรางมูลคาสินคาและ
บรกิารภาคการเกษตร  
 

    4. รายไดผลิตภัณฑมวลรวม จังหวัด
นครราชสีมา ภาคการเกษตร ณ ราคา
ประจําป เพิ่มข้ึนรอยละ 0.5 จากป   
พ.ศ.2559 ที่มีมูลคา 20,487 ลานบาท  

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมปลอดภัย 
Food Valley 

กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนา 
ปรบัปรุง และเพ่ิมศักยภาพและ
คุณภาพของดิน 

     5. สงเสรมิการสรางมูลคาสินคาและ
บรกิารนอกภาคการเกษตร 

    5. รายไดผลิตภัณฑมวลรวม จังหวัด
นครราชสีมา นอกภาคการเกษตร ณ 
ราคาประจําป เพ่ิมขึ้นรอยละ 0.5 จากป  
พ.ศ.2559 ที่มีมูลคา 149,910  
ลานบาท  

   กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนา 
ปรบัปรุง และกอสรางแหลงกักเก็บ
น้ําในเขตชลประทาน รวมทั้งระบบ
ผันน้ํา/สงน้ํา ทางและสะพานขาม
ลําน้ําและสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวเนื่อง 

     6.สงเสริมการนําผลงานนวตักรรม
การเกษตร อุตสาหกรรมและอาหาร
ปลอดภยั (Food Valley) มาใชกับ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  

    6. จํานวนผลงานนวัตกรรมการเกษตร 
อุตสาหกรรม และอาหารปลอดภัย (Food 
Valley) ไดรับการถายทอดไปสูการปฏิบัติ 
อยางนอย 4 นวตักรรม 

   กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนา 
ปรบัปรุง และกอสรางแหลงกักเก็บ
น้ํานอกเขตชลประทาน รวมทั้ง
ระบบผันน้ํา/สงน้ํา ทางและสะพาน
ขามลําน้ําและสิ่งกอสรางอื่น ๆ  
ที่เก่ียวเนื่อง 

     7. สงเสรมิและพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกสเพ่ือรองรบั
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

    7. จํานวนโครงสรางพ้ืนฐาน หรือ
ระบบโลจิกสติก ไดรับการสงเสริม หรือ
พัฒนา หรือสราง อยางนอย 10 แหง 

    กิจกรรมหลักที่ 4 สงเสริม และ
พัฒนาคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมผลผลติ  
และมูลคา พืชเศรษฐกิจ  

     8. นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปสูการปฏิบัติอยางยั่งยนื  

    8. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีนอมนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการ
ปฏิบัติ ไดรบัการสงเสริมอยางนอย 10 
โครงการ/กิจกรรม 

   กิจกรรมหลักที่ 5 สงเสริม และ
พัฒนาคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมผลผลติ  
และมูลคา สัตวเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ) ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 
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     9. สรางโอกาสและพัฒนาฝมือใหกับ 
ผูอยูในวยัแรงงานและผูประกอบการ 

    9. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีไดรับ
การสงเสริมอยางนอย 10 โครงการ/
กิจกรรม 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมปลอดภัย 
Food Valley 

   กิจกรรมหลักที่ 6 การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของรัฐ เกษตรกร  
ประชาชนผูอยูในวยัแรงงาน และ
ผูประกอบการ ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ภูมิปญญาชาวบาน  
หลักวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม 
ในยุคดิจิทัล 

      10. หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 1 
(หมูบานลาหลัง) และครัวเรือนที่ตกเกณฑ 
จปฐ. รวมท้ังประชาชนที่ไดรับบัตร
สวัสดิการแหงรัฐ ไดรับการสงเสริมและ
พัฒนา อยางนอยรอยละ 80  

   กิจกรรมหลักที่ 7 การแปรรปู
ผลผลิตการเกษตรและสราง
มูลคาเพ่ิม ดวยเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และพลังงานทดแทน 

     กิจกรรมหลักที่ 8 การแปรรูป
ผลผลิตสัตวเศรษฐกิจ 

      กิจกรรมหลักที่ 9 กอสราง 
ซอมแซม ปรับปรงุ พัฒนา ยกระดับ
เสนทางคมนาคมขนสง และการ
บริหารจัดการ (โลจิสติกส) สินคา
เกษตรและอุตสาหกรรม  รองรับ
ความเจริญทางเศรษฐกิจ 

      กิจกรรมหลักที่ 10 พัฒนาระบบ
การตลาดสินคาเกษตรอุตสาหกรรม
ที่แปรรูปและไมแปรรูป 
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แนวทางการพัฒนา ตามประเด็นการพัฒนาท่ี 2 : การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนา แผนงาน ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมหลัก  จํานวน 1 แนวทาง คือลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม ทุกมิติ 

แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ) ตัวชี้วดัแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 
1. ลดความความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม 
ทุกมต ิ

    1. สงเสรมิและพัฒนาระบบ 
การสาธารณสุข 

    1. รอยละการลดลงของยอดรวมโรคราย 5 
ชนิด (หัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ความดัน
โลหิตสูง และมะเร็ง) ไมนอยกวารอยละ 2 ของ
ขอมูลป 2559 ที่มีจํานวนท้ังสิ้น 112,076 

โครงการเสรมิสราง
และพัฒนาศักยภาพ 
คุณภาพชีวิต  
ทุกชวงวัยเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ํา 
ทางสังคม 

    1. สงเสริมและพัฒนาการดูแล
สุขภาพ การรักษาผูปวย ทุกชวงวัย 
ดวยองคความรู และเทคโนโลยี  

     2. สงเสริมและพัฒนาระบบ
การศึกษา  

    2. รอยละการเพ่ิมข้ึนของคาคะแนนเฉลี่ย    
O-net ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 อยางนอยรอยละ 
0.20 จากป พ.ศ.2559 ท่ีมีคาเฉลีย่ 37.12 

    2. สงเสริมและพัฒนาการ 
ศึกษาทุกชวงวัย ดวยองคความรู 
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม 

     3. สงเสรมิและพัฒนาดาน
ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี  

    3. มีการกิจกรรมดานศาสนา วฒันธรรม และ
ประเพณี อยางนอย 12 ครั้ง  

    3. สงเสริมและพัฒนาดาน
ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณ ี 

     4. สงเสรมิและพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

    4. มีโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความ
สะดวก อยางนอย 10 เสนทาง/แหง 

    4. สงเสริมและพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

     5. สงเสรมิและพัฒนาภารกิจ
ภายใตโครงการไทยนิยมยั่งยืน 

    5. มีกิจกรรมภายใตโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
ไดรับการสงเสริมและพัฒนา อยางนอย 64 
กิจกรรม  

    5. สงเสริมและพัฒนาการให 
บรกิารของภาครัฐ ดวยองคความรู 
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม 

     6. สงเสรมิและพัฒนา หมูบาน
ลาหลัง ครัวเรือนที่ไมผานเกณฑ 
จปฐ.  

6. หมูบานลาหลัง ครัวเรอืนที่ไมผานเกณฑ จปฐ. 
ไดรับการพัฒนาอยางนอย รอยละ 80 

    6. สงเสริมและพัฒนาการแกไข
ปญหาและความตองการของ
ประชาชนภายใตโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน      7. สงเสรมิและพัฒนาบริการ

ภาครัฐดานอื่นๆ 
     7. มีกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาบริการ
ภาครัฐดานอื่น ๆ เกิดขึ้น อยางนอย 10 กิจกรรม 

 
 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)                               องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
 

 

แนวทางการพัฒนา ตามประเด็นการพัฒนาท่ี 3 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ใหมีความสมบูรณอยางย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก 
 ความเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนา แผนงาน ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมหลัก     จํานวน 3 แนวทาง คือ 

     แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ) ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 
1. อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม  

1. สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู และใหความรู สราง
จิตสํานึกประชาชนไดตระหนักถึงคุณคา และ
ประโยชนของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรปา
ไมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 1. จํานวนพื้นที่ปาไมเพิ่มขึ้น 
 
 

     โครงการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม  

   กิจกรรมหลักที่ 1  
การอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
ทรัพยากรปาไม  

      2. เพ่ิมความสามารถในการบริหารจัดการ
ขยะและรณรงคใหทุกภาคสวนรวมสํานึก
รับผิดชอบตอสังคมเก่ียวกับการลดปริมาณขยะ 

 2. ปริมาณขยะไดรับการจัดการอยาง
ถูกตอง รอยละ 75 

   กิจกรรมหลักที่ 2  
การบริหารจัดการขยะ  
 

 3. สงเสริมการมีสวนรวมการจัดการน้ําเสีย และ
สงเสริมพัฒนาฟนฟู ลําน้ํา คู คลองสาธารณะ 
 
 
 
4. สงเสริมใหมีการบริหารจัดการนํ้า 
ในเขตชลประทานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
5. สงเสริมใหมีการบริหารจัดการนํ้าในพื้นที่
เกษตรน้ําฝน (นอกเขตชลประทาน)ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  

3. ลําน้ํา คู คลอง สาธารณะ ไดรับ
การสงเสริม ฟนฟู อยางนอย 1 ลําน้ํา 
 
 
 
4.1 มีปริมาณน้ําตนทุนในเขต
ชลประทานเพ่ิมข้ึน 
4.2 กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ 
รอยละ 60 มีรายไดเพิ่มขึ้น 
5.1 มีปริมาณน้ําตนทุนในเขต
ชลประทานเพ่ิมข้ึน 
5.2 กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ 
รอยละ 60 มีรายไดเพิม่ขึ้น 

   กิจกรรมหลักที่ 3  
การมีสวนรวมในการจัดการ 
น้ําเสีย และสงเสริมพัฒนา 
ฟนฟู ลําน้ํา คูคลอง 
สาธารณะ 
   กิจกรรมหลักที่ 4  
การบริหารจัดการนํ้าเขต
ชลประทาน 
 
   กิจกรรมหลักที่ 5  
การบริหารจัดการนํ้าในพ้ืนท่ี
เกษตรนํ้าฝน (นอกเขต
ชลประทาน) 

 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)                               องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
 

 

แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ) ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 
1. อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม  

6.การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 
 
 
 7. พัฒนาระบบปองกันน้ําทวมในพื้นที่ชุมชน
เมืองและเพ่ิมสิ่งกอสรางเพื่อลดการพังทลายของ
ตลิ่งตามเสนทางนํ้า  

6.พ้ืนท่ีที่ไดรบัการสงเสริมตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เพ่ิมข้ึน 
 
7. มีระบบปองกันน้ําทวม หรือ
สิ่งกอสรางเพ่ือลดการพังทลาย 
อยางนอย ปละ 1 แหง  

โครงการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม  
 

กิจกรรมหลักที่ 6 
ดําเนินงานตามโครงการ    
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 
กิจกรรมหลักที่ 7  
การปองกันน้ําทวม และ 
การพังทลายของตลิ่ง 

 8. สงเสริมการปรับปรุงฟนฟูดินเค็มเพื่อ
การเกษตร 

8.1 พื้นที่ดินเค็มไดรับการพัฒนา
เพ่ิมข้ึน8.2รายไดของเกษตรกรที่เขา
รวมโครงการปรับปรุงดินเค็มเพ่ิมขึ้น 

กิจกรรมหลักที่ 8 การจัดการ
ดินเค็มเพ่ือการเกษตร 

2. ยกระดับการพัฒนา
จัดต้ังอุทยานธรณีโคราช
เปนอุทยานธรณีโลก
ยูเนสโก 

1. พัฒนาการจัดตั้งอุทยานธรณีโคราชสูอุทยาน
ธรณีโลกยูเนสโก 
 

1.ผลการประเมินตนเองตาม
แบบฟอรมของยูเนสโก ไมนอยกวา 
รอยละ 70 

กิจกรรมหลักที่ 9 บริหาร
จัดการอุทยานธรณีโคราช 
สูอุทยานธรณีโลกยูเนสโก 

3. ใชพลังงานและพลังงาน
สะอาด 
อยางมีประสิทธิภาพ 

1. สงเสริมการรณรงคประหยัดพลังงานและ
สงเสริมการใชพลังงานสะอาด 

1.หนวยราชการในจังหวัดประหยัด
พลังงานมากกวา รอยละ 10 
2.สงเสริมใหมีการใชพลังงานสะอาด 
(พลังงานแสงอาทิตย) ในพ้ืนท่ีเกษตร
เพ่ิมข้ึน 

กิจกรรมหลักที่ 10 
การรณรงคประหยัดพลังงาน
และสงเสริมการใชพลังงาน
สะอาด 

 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)                               องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
 

 

 แนวทางการพัฒนา ตามประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การเสริมสรางความม่ันคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ของประชาชน  
 ความเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนา แผนงาน ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมหลัก จํานวน 4 แนวทาง ดังนี้ 

แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ) ตัวชี้วดัแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 
1. เสรมิสรางความมั่นคง
เพ่ือปกปองสถาบันหลักของ
ชาต ิ
2. เปนศูนยบริหารการ
จัดการเครือขายการปองกัน
และแกไขปญหา 
ดานความมั่นคงอยางยั่งยนื    
3. เสรมิสรางความ
ปรองดองและความ
สมานฉันท 
4. เสรมิสรางความมั่นคง
และความปลอดภัย 
ในชีวติและทรัพยสิน 
ของประชาชน  

     1. สรางความรูความเขาใจ   
ถึงความสําคัญของสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย      
ใหประชาชนไดรับรูรับทราบ 
     2. สงเสริม พัฒนาอาชีพ    
ตามแนวทางโครงการอันเนื่อง   มา
จากพระราชดําริ และการ 
เรียนรูหลักการทรงงาน 
     3. สรางระบบเครือขาย 
ในภาครัฐ และภาคประชาชน          
     4. สงเสริมการสรางความ
ปรองดองสมานฉันทของประชาชน 
หรอืนักเรียน นักศึกษาในจังหวัด 
     5. สงเสริมในการใหความรู 
และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน   
     6. จัดระบบการปองกัน
ปราบปรามผูกระทําความผิด 
     7. สรางระบบเครือขาย 
การทํางานเฝาระวัง 

     1. จํานวนพ้ืนท่ีการพัฒนาเพ่ือเสริม
ความมั่นคง เรงดวนอันดับแรก 57 
ตําบล 90 หมูบาน ไดรบัการพัฒนา  
     2. รอยละอัตราสวนการจับกุม
ดําเนินคดีเพ่ิมขึ้น  
     3. จํานวนผูไดรับผลกระทบจากสา
ธารณภยัท่ีไดรับการชวยเหลือตาม
ระเบียบท่ีกําหนด     
 

 

     โครงการ
เสริมสรางความ
มั่นคงของสถาบัน
หลักของชาติ และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน 

     กิจกรรมหลักที่ 1 การสรางความรู
ความเขาใจ การประชาสัมพันธ/การเผย
แผ/การเทิดทูนและธํารงไวซึ่งสถาบันหลัก
ของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย         
     กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาอาชีพ 
ตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ และการเรียนรูหลักการ 
ทรงงาน      
     กิจกรรมหลักที่ 3 การสรางระบบ
เครือขายในภาครัฐ และภาคประชาชน 

     กิจกรรมหลักที่ 4 การสงเสริมการสราง
ความปรองดองสมานฉันทของประชาชน 
หรือนักเรียน นักศึกษาในจังหวดั 
      กิจกรรมหลักที่ 5 การสงเสรมิในการ 
ใหความรูและการมีสวนรวมของ 
ทุกภาคสวน 

 
 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)                               องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
 

 

แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ) ตัวชี้วดัแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 
 
 

     8. สงเสริมการเตรียมความ
พรอมเพ่ือปองกันและลดผลกระทบ
จากสาธารณภัย 

       กิจกรรมหลักที่ 6 การจัด 
ระบบการปองกันปราบปราม
ผูกระทําความผิด และการสราง
เครือขายดานการรักษาความ
ปลอดภัย และการชวยเหลือ
ประชาชน 
     กิจกรรมหลักที่ 7 การสราง
ระบบเครือขายการทํางานเฝาระวัง 
     กิจกรรมหลักที่ 8 การสงเสริม
การเตรียมความพรอมเพ่ือปองกัน
และลดผลกระทบจากสาธารณภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)                               องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
 

 

แนวทางการพัฒนา ตามประเด็นการพัฒนาท่ี 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอื่น ๆ 
 ความเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนา แผนงาน ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมหลัก จํานวน 1 แนวทาง 

แนวทางการพัฒนา แผนงาน (กลยุทธ) ตัวชี้วดัแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 
1. เพ่ิมประสิทธภิาพระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ  

1. เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ 
และเครือขาย ดวยองคความรู 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
2. สงเสริมและพัฒนาโครงสราง   
องคกรภาครัฐ ดวยองคความรู 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
3. เพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปฏบิัติงาน การตรวจติดตาม และ    
การประเมินผลการดําเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาล 

   1. บุคลากรภาครัฐไดรับการ
สงเสริมและพัฒนา อยางนอย
ปงบประมาณละ 2 รุน 
   2. องคกรไดรับการสงเสริม 
พัฒนา และยกระดับ        
อยางนอยปงบประมาณละ     
2 แหง 
    3. จังหวัดไดรบัการสงเสริม
และสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
การตรวจติดตาม และการ
ประเมินผล อยางนอย 6 คร้ัง 

โครงการเพ่ิมขีดความ 
สามารถบุคลากร 
องคกรภาครัฐ และ
เครือขาย 

กิจกรรมหลักที่ 1   พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ
บุคลากรภาครัฐ และเครือขาย  
ดานกระบวน การบริหารจัดการ องคกร
ภาครัฐ  มูงสู Korat 4.0, Smart City,  
Dry Port  และ MICE City และดานอื่น ๆ 
กิจกรรมหลักที่ 2  ยกระดับโครงสราง
องคกรภาครัฐ มูงสู Korat 4.0,Smart City, 
Dry Port  และ MICE City และ 
ดานอ่ืน ๆ 
กิจกรรมหลักที่ 3  สงเสริมและสนับสนุน
การปฏิบัติงาน การตรวจติดตาม และการ
ประเมินผลตามนโยบายรัฐบาล 
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1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลมีความสัมพันธกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา โดยมุงเนนพัฒนาดานเศรษฐกิจ เมืองนาอยู รักษาสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ  ปกปองสถาบัน  พัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ  สานตอแนวทางพระราชดําริ  ดาน
การศึกษา  การเกษตร พัฒนาสังคม  ดานการพัฒนาสาธารณสุข  ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการ
พัฒนาการทองเที่ยวศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีดานการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยปจจุบันมี
รายละเอียดของยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้ 

1)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสานตอแนวทางพระราชดําริ 
1.1)  ประสานและบริหารจัดการนํ้า ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

เมื่อป 2538 เพ่ือแกไขและปองกันปญหาอุทกภัยอยางเปนระบบ 
1.2)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสรางแหลงน้ํา  สงวนและเก็บกักนํ้าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือ

การอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพื่อแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลง 
1.3)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
2.1)  สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 
2.2) พัฒนาและเตรียมบุคลากรดานการศึกษา ครู  นักเรียน  ใหเปนผูมีคุณภาพมีทักษะและ

ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
2.3)  สนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือและประกอบ

การศึกษา เปนเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
2.4) สงเสริมใหประชาชนไดเตรียมความพรอม และตระหนักถึงความสําคัญของการเขาสู

ประชาคมอาเซียนในทุกดาน  
2.5)  สงเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัย 

3)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเกษตรกรรม 
3.1)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชท่ีดีมีคุณภาพ สงเสรมิใหเกิดเกษตร

อุตสาหกรรม เกิดพันธุพืชใหมๆ ที่มีคุณภาพสูงข้ึน โดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

3.2)  ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรปรบัปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ  
มีมาตรฐานสากลโดยการรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

3.3)  สงเสริมและพัฒนาเครือขายผูนําดานการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
3.4)  สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินคาทางการเกษตรและเพ่ิมชองทางตลาด 
3.5)  สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
3.6)  สงเสริมประชาชนในทองถ่ินใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภคเพ่ือจําหนวย

และเพ่ือการอนุรักษ 
4)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 

4.1)  สงเสริมและพัฒนาบทบาทของผูนําชุมชน  คณะกรรมการหมูบานและชุมชนใหเขมแข็ง 
4.2)  สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
4.3)  สงเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  

ผูดอยโอกาส  ประชาชน และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
4.4)  สงเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถ่ิน   
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4.5)  ปองกันและแกไขปญหาการเสพ  การผลิตและการจําหนายยาเสพติดในทุกระดับ 
4.6)  ดําเนินการโครงการ เพื่อใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา  อุปสรรค และความ

ตองการของประชาชนในพื้นที่ 
4.7)  สงเสริมและประกาศเกียรติคุณผูที่เปนแบบอยางที่ดี และสรางคุณประโยชนตอสังคม  

สรางชื่อเสียงใหกับจังหวัดนครราชสีมา  
5)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 

5.1)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม) 
5.2)  สงเสริมและสนับสนุนใหการรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ใหมีคุณภาพและ

มาตรฐาน โดยรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ 
5.3)  สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง โดยใหการ

เรียนรูการดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การปองกันโรค การใชยาอยางถูกตอง การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชนและการเขารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดานสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการ
แพทย 

6)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
6.1)  สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานใหสอดคลองกับความ

จําเปนและความตองการของประชาชน 
6.2)  กอสราง ปรับปรงุเสนทางการคมนาคมอยางทั่วถึง 
6.3)  ประสาน  สนับสนุน  รวมมือกับสวนราชการ  และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นๆ  

เพ่ือสนับสนุนเคร่ืองมือ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนผูปฏิบัติงานที่มีความชํานาญในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
6.4)  ประสานในการแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชนในดานสาธารณูปโภค และ

สงเสริมใหประชาชนเขาใจในการใชและรกัษาสาธารณูปโภคอยางคุมคา 
6.5)  ดําเนินการปรับปรุงระบบขนสงในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแกไขปญหาจราจร  ความ

ปลอดภัยและความเปนระเบียบในการใหบริการแกประชาชน 
7)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยวศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

7.1)  พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ทองถ่ินโคราช โดยการอนุรกัษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเท่ียว 

7.2)  พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวเดิม สรางแหลงทองเท่ียวใหม  รวมทั้งกิจกรรมดานการ
ทองเท่ียว  และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ  กระตุนเศรษฐกิจ  และสรางรายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัด
นครราชสีมาเพิ่มข้ึน 

7.3)  สนับสนุนและสงเสริมความสามารถของผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียว  และสราง
เครือขาย  เพื่อพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ  โดยการจับคูธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินคาและขยายตลาดสินคา
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

7.4)  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ รวมถึง
การสรางความเปนเลิศทางดานกีฬา 

8)  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
8.1)  ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน ใหรองรับการปฏิบัติภารกิจหนาที่ ตามที่กฎหมาย

กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ 
8.2)  นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร   
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8.3)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ใหไดรับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพ่ิมพูนความรู เพื่อ
ยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานใหเกิดประสิทธิผลในการบรกิารประชาชน และในการสื่อสารและรวมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

8.4)  บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ และเอกชน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน สรางประโยชนสูงสุด แกประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

8.5)  เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและความตองการของ
ประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

8.6)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 9)  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

9.1)  สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตางๆ 
9.2)  สงเสริม  สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ  หนวยงาน  มูลนิธิการกุศลและองคกร

ที่เกี่ยวของในการเตรียมความพรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย 
9.3)  สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชนและสถานที่สําคัญ 

โดยสรางความอบอุนใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
9.4)  สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตํารวจบานและอาสาสมัครปองกันภัยฝาย

พลเรือน (อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
10)  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

10.1)  พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา ลุมนํ้าลําคลองและปาไมใหมี
ความอุดมสมบูรณ 

10.2) รณรงคสรางจิตสํานึกเพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของ
ชุมชนทองถ่ินทุกระดับ   

10.3)  จัดทําระบบกําจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 

2.ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
          2.1 วิสัยทัศน 

“เมืองแหงการเกษตร  เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพ  ปราศจากโรคราย   
ชุมชนเขมแข็งและนาอยู    เชิดชูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน” 
          2.2 ยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถ่ินใหเปนไปตามหลักการบริหาร 
   กิจการที่ดี 

 ยุทธศาสตรที่ 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว  
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          2.3 เปาประสงค 
1. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งย่ังยืน ประชาชนพ่ึงพาตนเองไดและปญหาความยากจนลดลง 
2. เพื่อประชาชนมีสุขภาพที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
3. เพื่อผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ เด็ก ผูปวยเอดส และผูพิการตองไดรับการดูแล 
4. เพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาติคงอยูและปรับปรุงปาเสื่อมโทรม 
5. เพ่ือจัดสรางพื้นที่สีเขียวแกตําบลเมืองเกษตร 

 6. เพ่ือใหมีทรัพยากรน้ําใชในการเกษตรกรรมที่เพียงพอไดผลผลิตเพ่ิมขึ้น ลดผลกระทบจากน้ําทวม 
 7. เพ่ือพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณปูการเพียงพอทั่วถึง 
 8. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเด็กทุกคนอยากเรียนตองไดเรียน 
 9. เพ่ือเพิ่มพูนการเรียนรูของชุมชนธํารงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 10. เพ่ือใหบริหารราชการ ใหเปนไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
 11. เพ่ือใหประชาชนเขาใจบทบาทหนาที่ตนเองและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
 12. เพ่ือใหอบต.เมืองเกษตรสามารถเปนที่พ่ึงของประชาชนในพื้นที่ไดมากที่สุด 
 13. เพ่ือใหพนักงานอบต.เมืองเกษตรบริการดวยรอยยิ้ม โปรงใส  รวดเร็วและตรวจสอบได 
 14. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวสามารถรางรายไดใหกับประชาชนทองถ่ิน 

 

          2.4 ตัวช้ีวัด 
1.กรณีโครงการโครงสรางพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงานโดย

จะตองไดคุณภาพงานท่ีดี ไมมีปญหาและขอทวงติง 

2.กรณีโครงการดานอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในโครงการทุกประการ 

2.5 คาเปาหมาย 
ยุทธศาสตร เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิ 
 
 

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งย่ังยืน ประชาชนพึ่งพา
ตนเองไดและปญหาความยากจนลดลง 

ยุทธศาสตรที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต การชวยเหลือผู สูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูยากไร 
ผูดอยโอกาส โครงการพัฒนาหมูบานในดานสังคมและ
สงเสริมคุณภาพชีวิต สงเสริมการสหกรณ  สงเสริม
เยาวชน สตรี อุดหนุน อปท.อ่ืน สวนราชการหรือหนวย
อ่ืนของรัฐ องคกรประชาชน องคกรการกุศล องคกรท่ี
จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อดําเนินโครงการท่ีมีวัตถุประสงค
เพ่ื อพั ฒ นาด าน สั งคมและส ง เส ริมคุณ ภ าพ ชีวิต
ดําเนินการหรืออุดหนุนหนวยงานท่ีดําเนินการแกไข
ปญหายาเสพติดเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานใหแก อป
พร.เพ่ิมประสิทธิภาพ การปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยและลดอุบัติเหตุบนทองถนน การปองกันและระงับ
โรคติดตอตางๆควบคุมปองกันโรคระบาดในพื้นท่ีพัฒนา
สงเสริมสนับสนุนการบริการสาธารณสุขของหมูบาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพสรางเสริมสุขภาวะในชุมชน 
เชนการจัดการแขงขันกีฬา การสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันฯลฯ 
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ยุทธศาสตร เปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน ปลูก
ตนไมในปาชุมชนปาตนน้ํา ปาสาธารณะ ปลูกหญา
แฝก อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา สรางและซอมแซมฝาย
ชะลอน้ํา ตามพระราชดําริฯเปนตน 

ยุทธศาสตรที่ 4   ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาโครงสราง

พ้ืนฐานตางๆในพ้ืนท่ี เชน ถนน สะพาน ราง

ระบายน้ําทอลอดเหลี่ยม ทอ คสล. หอกระจาย

ขาว ระบบน้ําอุปโภคบริโภค  อาคารตางๆ 

สิ่งกอสรางในฌาปนสถาน ปายจราจร กระจกโคง

ปองกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ 

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
 

พัฒนา สงเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบ 

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา  
ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถิ่น 

 

อนุรักษและจรรโลงไวซ่ึงการศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร
ราชการทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี 
 
 

เพื่อพัฒนาระบบการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขใหการบริหารงานราชการมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด  พัฒนาระบบการมีสวน
รวมในการพัฒนาของประชาชนฝกอบรมราษฎรใน
หมูบานใหมีความรูปลูกจิตสํานึกใหราษฎรมีความ
สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท เพื่อความมั่นคงของ
ชาติ 

ยุทธศาสตรที่ 8  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการ
ทองเท่ียว  
 

เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวสามารถสราง
รายไดใหกับประชาชนทองถ่ิน 
 

 
   2.6 กลยุทธ 
 ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

1. กลยุทธการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งย่ังยืน ประชาชนพ่ึงพาตนเองไดและปญหาความ

ยากจน 

 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
1. กลยุทธใหประชาชนมีสุขภาพที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

2. กลยุทธใหผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ เด็ก ผูปวยเอดส และผูพิการตองไดรับการดูแล 
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 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1. กลยุทธรักษาทรัพยากรธรรมชาติคงอยูและปรับปรุงปาเสื่อมโทรม 
2. กลยุทธการจัดสรางพื้นท่ีสีเขียวแกตําบลเมืองเกษตร 
3. กลยุทธใหมีทรัพยากรน้ําใชในการเกษตรกรรมที่เพียงพอไดผลผลิตเพิ่มขึ้น ลดผลกระทบ 
 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
1. กลยุทธพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการเพียงพอทั่วถึง 

 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
1. กลยุทธพัฒนาการศึกษาใหเด็กทุกคนอยากเรยีนตองไดเรียน 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
1. กลยุทธเพ่ิมพูนการเรียนรูของชุมชนธํารงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถ่ินใหเปนไปตามหลักการบริหาร 
   กิจการที่ดี 

1. กลยุทธใหบริหารราชการ ใหเปนไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

2. กลยุทธใหประชาชนเขาใจบทบาทหนาที่ตนเองและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

3. กลยุทธให อบต.เมืองเกษตร สามารถเปนที่พ่ึงของประชาชนในพื้นที่ไดมากที่สุด 

4. กลยุทธใหพนักงาน อบต.เมืองเกษตร บริการดวยรอยยิ้ม โปรงใส  รวดเร็วและตรวจสอบได 

 ยุทธศาสตรที่ 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว  
1. กลยุทธสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวสามารถรางรายไดใหกับประชาชนทองถ่ิน 

          2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 
จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
การกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร  (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร

กําหนดการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมตางๆขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรที่เก่ียวของกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวน 8 ยุทธศาสตร และ 14 กลยุทธ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

1. กลยุทธการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งย่ังยืน ประชาชนพ่ึงพาตนเองไดและปญหาความ

ยากจน 

 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
1. กลยุทธใหประชาชนมีสุขภาพที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

2. กลยุทธใหผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ เด็ก ผูปวยเอดส และผูพิการตองไดรับการดูแล 

 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1. กลยุทธรักษาทรัพยากรธรรมชาติคงอยูและปรับปรุงปาเสื่อมโทรม 
2. กลยุทธการจัดสรางพื้นท่ีสีเขียวแกตําบลเมืองเกษตร 
3. กลยุทธใหมีทรัพยากรน้ําใชในการเกษตรกรรมที่เพียงพอไดผลผลิตเพิ่มขึ้น ลดผลกระทบ 
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 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

1. กลยุทธพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการเพียงพอทั่วถึง 

 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
1. กลยุทธพัฒนาการศึกษาใหเด็กทุกคนอยากเรยีนตองไดเรียน 

 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
1. กลยุทธเพ่ิมพูนการเรียนรูของชุมชนธํารงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถ่ินใหเปนไปตามหลักการบริหาร 
   กิจการที่ดี 

1. กลยุทธใหบริหารราชการ ใหเปนไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

2. กลยุทธใหประชาชนเขาใจบทบาทหนาที่ตนเองและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

3. กลยุทธใหอบต.เมืองเกษตรสามารถเปนที่พ่ึงของประชาชนในพื้นท่ีไดมากที่สุด 

4. กลยุทธใหพนักงานอบต.เมืองเกษตรบริการดวยรอยยิ้ม โปรงใส  รวดเร็วและตรวจสอบได 

 ยุทธศาสตรที่ 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว  
1. กลยุทธสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวสามารถรางรายไดใหกับประชาชนทองถ่ิน 

 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
  ในภาพรวมแลวยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร มุงพัฒนา 8 ดาน 
ไดแก การพัฒนาดานเศรษฐกิจการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคการพัฒนาดานการศึกษาการพัฒนาดาน
ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถ่ินการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถ่ินใหเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการที่ดีการพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว  
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3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น 
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
1. วิเคราะห SWOT ในมิติดานทรัพยากรในการบริหารการจัดการ  4 m 

จุดแข็ง(Strengths) จุดออน(Weaknesses) 
1. อัตรากําลังคนทํางานในองคกรมีจํานวนมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับองคกรที่มีรายไดเทียบเทากัน  
3. มีทรัพยากรบุคคลที่มีความรูความสามารถ
หลากหลายในตําบล  
4. ประชากรมีประมาณสามพันกวาคน หมูบาน 7 
หมูบาน ถือเปนจํานวนที่เหมาะสมไมมากไมนอย
เกินไปทําใหสามารถใหบริการสาธารณะไดอยางท่ัวถึง 
5. มีการรวมกลุมท่ีเขมแข็งในพ้ืนท่ีหลายกลุม เชน 
กลุมดอกไมจันทน  ชมรมผูสูงอายุ   
6. ปจจุบันมีเจาหนาที่ที่มีความเชี่ยวชาญระบบ  
e-laas หลายคน 
7. มีรถยนตราชการและรถกระเชาไวคอยชวยเหลือ
ประชาชน 3 คัน 

1. ปญหาดานทรัพยากรบุคคลที่มมีากเกินงาน เชน 
การอูงาน 
2. วัฒนธรรมการจัดสรรงบประมาณแบบเอาหมูบาน
เปนเกณฑ ไมไดนําเอาปญหาและความตองการเปน
เกณฑ 
3. การเรียกใชรถราชการทําไดงายทําใหบางคร้ัง
นําไปดําเนินการในสิ่งท่ีไมจําเปนเรงดวน 
ทําใหเกิดการสิ้นเปลืองโดยใชเหตุ 
 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. ไดรับสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยในการเปน 
อบต.ตนแบบ ดานสวัสดิการสังคม 
2. สามารถประสานยืมครุภัณฑยานพาหนะที่มีราคา
แพงจาก อปท.ขางเคียง เชน  รถดับเพลิงของเทศบาล
ขางเคียง 
3. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีเว็บไซตรวม
หนังสือสั่งการตางๆ รวมระเบียบกฎหมาย รวมระบบ
สารสนเทศตางๆ 

1. กรมสงเสริมจัดสรรเงินคาตอบแทนครูผูดูแลเด็กไม
ครบตามเงนิเดือนที่แทจริง ให อบต.จายสวนเพิ่ม 
2. รัฐจัดสรรงบประมาณใหทองถ่ินคอนขางนอยเมื่อ
เทียบกับภารกิจ และสวนใหญเปนเงนิผาน เชน งบ
อาหารกลางวัน เบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ เอดส งบ
สาธารณสุขมูลฐาน 
3.ครุภัณฑคอมพิวเตอรและครุภัณฑสํานักงานที่มีอยู
เร่ิมชํารุดและลาสมัย 
4. ปญหาในระเบียบขอกฎหมายที่ยังไมครอบคลุม
ความตองการของประชาชน เชน ไฟไหมบานหลัง
เดียว รัฐใหการชวยเหลือไมได เปนตน 
5.สํานักงานตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ อปท.อยาง
เขมขน บางครั้งปญหาไมไดเกิดที่ อปท.แตเปนปญหา
ระเบียบกฎหมายที่สวนกลางกําหนดมามีปญหา
ในทางปฏิบัติ เชน ปญหาฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบาได
หรือไม ฯลฯ 
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2. วิเคราะห SWOT ในมิติดานบริบทของพื้นที่ ดานเศรษฐกิจและการเกษตร 

จุดแข็ง(Strengths) จุดออน(Weaknesses) 
1.ออกขอบัญญัติของตนเองได 
2.มีงบประมาณเพียงพอ 
3.มีแหลงนํ้าใตดินอยูในพ้ืนท่ี 
4.บุคลากรมีคุณภาพ สวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนที่
ทําใหเขาใจและวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
5.มีนโยบายและยุทธศาสตรท่ีชัดเจนเนนการม ี
สวนรวมมีแผนพัฒนาที่ชัดเจน 
6.มีโครงการพัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสราง 
แหลงกักเก็บน้ําขนาดเล็ก เพ่ือการเกษตร เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค 
7.พ้ืนท่ีตําบลเมืองเกษตรเหมาะกับการทําการเกษตร
ปลูกพืช เลี้ยงสัตว 
8.มีการสงเสรมิสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรใหแก
ประชาชน 
9.ประชาชนมีความขยันขันแข็งในการประกอบ
อาชีพและมีการพัฒนานําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชใน
การเกษตร 

1.ไมมีระบบชลประทานในพื้นที่ขาดการบริหารจัดการ
น้ําอยางเปนระบบ 
2.การบริหารงบประมาณที่ไมตรงตอความตองการของ
ประชาชน 
3.การประชาสัมพันธเร่ืองการใชน้ําใหประชาชนเขาใจ
มีนอย การจัดหาแหลงน้ําใหม ๆ  ยังไมท่ัวถึง  
4.การจัดสรรงบประมาณมีจํานวนจํากัด ทําใหการ
พัฒนาไมตอเน่ือง 
5.งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพไมเพียงพอตอ
ความตองการของประชาชน 
6.แหลงนํ้าตื้นเขิน ทําใหไมสามารถกักเก็บน้ําเพียงพอ 
7.ไมมีการวางแผนบูรณาการรวมกันของทุกภาคสวน 
8.ดานการบริหารเปนองคกรขนาดเล็ก มีทรัพยากร
เคร่ืองมือ และอุปกรณในการทํางานไมเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน 
9.ความตองการของประชาชนมีมาก บริการไดยังไม
ทั่วถึง 
10.ขาดแคลนแหลงนํ้าเพื่อทําการเกษตรในหนาแลง 
ขนาดของแหลงน้ําในชุมชนมีไมเพียงพอตอภาคการทํา
การเกษตรและอุปโภค 
12.ผลผลิตราคาตกตํ่าไมคุมกับการลงทุนเกษตรกร
ขาดทุน 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1.แนวคิดพระราชดําริตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง 
2.มีการพัฒนาทางการเกษตร เนื่องจากรัฐบาลมี
นโยบายใหจัด zoning การเกษตร 
3.ดานการเมือง มีการสนับสนุนและสงเสริมโครงการ
ตามแนวทางพระราชดําริใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด 
4.มีการกระจายอํานาจสู ทองถ่ินมากข้ึน ทําใหเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
5. มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีการขยาย
พื้นท่ีทางการเกษตรเพิ่มข้ึน 
6.รัฐบาลมีนโยบายใหผลผลิตทางการเกษตรเปนครัว
โลก 
 
 
 

1.ความไมเขาใจในแนวทางพระราชดําริและความไมรู
ในการที่จะสานตอการดําเนินงานตามแนวทาง
พระราชดําริ 
2.ขาดความตอเนื่องนโยบายการพัฒนาทองถ่ิน 
3.การสงเสรมิจากภาครัฐไมมีความตอเน่ือง ไมมีการ
ติดตามผลประเมินโครงการอยางเปนรปูธรรม ทําให
ประชาชนไมไดรับความรูความเขาใจที่แทจริง 
4.ในฤดูแลงมีปริมาณน้ํานอย ไมสามารถนําน้ํามาใช
อุปโภคได  
5.ขอจํากัดดานกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติ
ราชการไมชัดเจน 
6. ปญหาดานสภาพพื้นที่ เชน ดินเค็ม ดินและปาเสื่อม 
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โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
7. การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
8.ประชาชนส วน ใหญ ในพื้ น ท่ีป ระกอบอาชีพ
เกษตรกรรมปลูกพืช เลี้ยงสัตว 
9.มีหนวยงานอ่ืนๆเปนพันธมิตร เชน เกษตรอําเภอ 
พัฒนาชุมชน 
10.มีพื้นที่ทางการเกษตรมาก 
11.รัฐบาลและภาคเอกชนใหความสําคัญและสงเส
ริมการจําหนายสินคา OTOP  
12.นโยบายการเจรจาการคาระดับทวิภาคี (FTA) 
และพหุภาคี  (WTO) ได เป ดโอกาสให สินค าของ
ประเทศคูสัญญาสามารถสงออกไปจําหนายได โดย
ไมเสียภาษีนําเขา 

7.สภาพภูมอิากาศแปรปรวน ไมเปนไปตามฤดูกาลและ
เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชน อุทกภัย ภัยแลงวาตภัย 
ฯลฯ 
8.ลักษณะดินในพ้ืนทีส่วนใหญเปนดินรวนปนทราย  
มีพื้นที่ดินเค็ม และดินขาดความอุดมสมบูรณ 
9.ผลผลิตการเกษตรตอไรต่ํา สงผลตอการเคลื่อน 
ยายแรงงานภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและภาค
บรกิารเพ่ิมขึ้น 
10.ตนทุนการผลิตสูง ผลผลิตทางการเกษตรราคา
ตกต่ํา 
11.ปญหาโรคระบาด ทั้งวัชพืช เพลี้ย และแมลง
เกษตรกรตองใชสารเคมีทําใหมีตนทุนสูงขึ้น ในขณะที่
จํานวนผลผลิตลดลง 
12.เกษตรกรไทยยังเปนกลุมท่ียังมีความออนแอ ขาด
ความเชื่อมั่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรกรรมอยางยั่งยืน ขาดความสามารถในดานการ
จัดการ ขาดโอกาส ขาดแคลนเงินทุน และ
ความสามารถในการเขาถึงปจจัยโครงสรางพื้นฐานการ
ผลิต จึงยังไมมีความพรอมในการพัฒนาและเริ่มตน 
รวมทั้งไมสามารถสรางเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
13.เกษตรกร เนนการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว (ปลูกพืช
ชนิดเดียว) ทําใหสงผลกระทบตอการผลิตและกลไกของ
ตลาด 
14.เกษตรกรขาดความรูเร่ืองการเกษตรแบบยั่งยืนและ
ยังนิยมใชปุยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรพืูชมากกวาการทํา
การเกษตรอินทรีย 
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3. วิเคราะห SWOT ในมิติดานบริบทของพื้นที่ ดานสังคม 

จุดแข็ง(Strengths) จุดออน(Weaknesses) 
1.ผูบริหารใหความสําคัญ นโยบายดานการพัฒนา
สังคม 
2.มีเครือขายดานสังคมโดยมี มี ส.อบต.  อสม.  
เปนตัวแทนของประชาชนในเขตพื้นที่ 
3.มีการสงเสรมิบทบาทของสตรี ผูสูงอายุ ผูดอย
โอกาสผูพิการ เพ่ิมมากข้ึน 
4.มีการกําหนดแนวทางในการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมที่ชัดเจน ตอเนื่อง 
และเปนรูปธรรม 
5.อบต. สามารถบริหารไดโดยตรงผานสมาชิกสภา 
ที่เปนตัวแทนประชาชนในหมูบานนั้นๆ 
6.มีการพัฒนาผูดอยโอกาสทางสังคม โดยการ 
ฝกอาชีพทําใหสามารถเลี้ยงชีพได 
7.มีนโยบายในการพัฒนา เด็ก เยาวชน สตรี และคน
พิการ 
12.มีงบประมาณเพ่ือใชการดําเนินงาน 
13.อบต.เมืองเกษตรสามารถเปนแกนนําหลัก 
ในการบูรณาการกับภาคีเครือขายตาง ๆใหเขามามี 
สวนรวมในการพัฒนาสังคม และสามารถดูแลเด็ก 
เยาวชนผูดอยโอกาสและผูสูงอายุได 
14..มีการใหความรูดานสาธารณสุขพื้นฐานแก
อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน(อสม.) อยางตอเนื่อง
เหมาะสม 
15.มีการรวมกลุมกิจกรรมดานสุขภาพ 
16.มีจํานวน อปพร. และตํารวจบานในพื้นที่  
พรอมใหความชวยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 
17.มีการสงเสริมสนับสนุนและรวมมือกับสวน
ราชการหนวยงาน พรอมในการปองกันภัยและการ 
ชวยเหลือผูประสบภัย 
18.ผูนําชุมชน และชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา
ตามโครงการตางๆที่จัดขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

1.การประสานงาน การอํานวยการ ความรวมมือจาก
ภาครัฐและเอกชน ประชาชนไมทั่วถึง และระบบการ
จัดเก็บฐานขอมูลดีเพียงพอ 
2.ขาดการสนับสนนุและความเขาใจของแตละหมูบาน
ชุมชนอยางตอเนื่อง การสงเสรมิสนับสนุนจากภาครฐั 
3.ขาดการตดิตามและประเมินผลโครงการอยาง
จริงจัง 
4.งบประมาณที่จัดสรรดานการพัฒนาสังคมมีนอย 
ไมครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 
5.การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี เยาวชน 
ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส ไมทั่วถึง 
6.ประชาชนในชุมชนขาดความรูและการพัฒนาใน 
ดานอาชีพ 
7.ระบบฐานขอมูลดานสังคมยังไมชัดเจนประชาชน 
ใหขอมูลท่ีคลาดเคลื่อนไมตรงกับขอเท็จจริง 
8.หมูบานชมุชนขาดความเขมแข็ง 
9.ปญหาโรคไมติดตอท่ีมีแนวโนมจะสูงข้ึนทําใหมี 
ผูเสียชีวิตเพ่ิมมากขึ้น ไดแก โรคมะเรง็ โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง ฯลฯ 

10.ประชาชนสวนใหญ ขาดความรูและความ
ตระหนักในเร่ืองการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง 
และการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน 
11.ขาดแคลนบุคลากรที่มคีวามรูความสามารถใน 
ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1.รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาสังคมและแกไข
ความเดือดรอนของประชาชน 
2.คณะกรรมการหมูบานและผูนําชุมชนมีความ 
เขมแข็ง 
3.การเปดรับกระแสโลกาภิวัตน ประชาชนมีความ
ตื่นตัวตระหนักในหนาที่ สิทธิของตนในดานตาง ๆ ที่
เก่ียวของในการดําเนินชีวิตมากยิ่งข้ึน 
4.การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินดานตาง ๆ และมีงบประมาณจากสวนกลาง  
ลงมายังจังหวัดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอ
ของบประมาณดานการพัฒนาสังคมได 
5 .การรวมมือระหวางสวนราชการที่ดําเนินโครงการ
การพัฒนาสังคม 
6.อปท. มีหนวยงานที่คอยใหคําปรึกษาดานการ 
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7.รัฐบาลใหความสําคัญตอความมั่นคง และมีการ
ประชาสัมพันธการปองกันเบื้องตนใหแกประชาชน 
7.มีการจัดตั้งอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  
(อปพร.) ซึ่งหมูบานตางๆ ยังดําเนินงานอยางเขมแข็ง 

1.ปญหาหนี้สินของประชาชน 
2.ปญหาอบายมุข การพนัน และสิ่งเสพติด ขาดการ
ดูแลแกไขชุมชนไมรวมกันปองกันปราบปรามอยาง
จริงจัง 
3 .ปญหาการแตกแยกทางความคิดของสังคม
การเมือง 
4. ปญหาการขาดสามัคคีของคนในชุมชน 
5.ปญหาความยากจน แตกตางทางฐานะ ความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม 
6.อํานาจหนาท่ีตามแผนกระจายอํานาจฯ ยังไมมี
ความชัดเจนในภารกิจ 
7.แรงงานฝมือมีนอย สวนใหญจบการศึกษาเพียง
ระดับภาคบังคับและ มีฐานะยากจน สงผลใหมีการ 
ยายถ่ินไปหาทํางานในตางจังหวัดสูง 
8.กระแสของวัฒนธรรมและเทคโนโลยีของโลกที่ 
เขามากระทบตอวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชน 
9.คานิยมในการดื่มสุราในชวงเทศกาล ทําใหเกิด
อุบัติเหตุ และมีจํานวนผูเสียชีวิตเพ่ิมมากขึ้นทุกป 

 

4. วิเคราะห SWOT ในมิติดานบริบทของพื้นที่ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

จุดแข็ง(Strengths) จุดออน(Weaknesses) 
1.มีโครงการสงเสริมสนับสนุนรวมมือกับสวนราชการ
ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม 
2.มีการปลูกปาและฟนฟูทรัพยากรปาไม รวมทั้ง
บูรณาการบริหารจัดการดิน น้ํา ขยะ และมลภาวะใน
เขตพ้ืนท่ี 
3.เยาวชนไดรับการปลูกฝงจากสถานศึกษาใหมีความรู
ในดานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
4.ชุมชนมีการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมดวยตนเอง  
เชนการจัดการปญหาขยะชุมชน 
 
 
 

1.ประชาชนขาดจิตสํานึก ไมปองกันและแกไขปญหา
มลพิษ มลภาวะ ขยะมูลฝอย จนกอใหเกิดปญหาสิ่ง
แวดลอมของชุมชนทองถ่ิน 
2.ไมมีการบริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติท่ี
ยั่งยืน 
3.วิธีการกําจัดขยะไมถูกวิธี ชุมชนขาดจิตสํานึกใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4.การประชาสัมพันธ รณรงคและใหความรูแก 
ประชาชนดานการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติ 
มีไมตอเนื่อง 
5.ประชาชนยังไมมีความรูความเขาใจในการ
รักษาการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเทาที่
ควรมีการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไม
เหมาะสม ทําใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม
ภาวะโลกรอน  
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จุดแข็ง(Strengths) จุดออน(Weaknesses) 
 6.มีการทิ้งขยะในที่สาธารณะ 

7.ประชาชนทําลายสิ่งแวดลอม โดยการเผาปา เผา
ซงัขาวในนา การทิ้งขยะไมเปนท่ี ลักลอบปลอยของ
เสียลงที่สาธารณะ โดยไมผานการบําบัด 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1.มีโครงการในพระราชดําริที่สนับสนุนการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน โครงการ
ปลูกหญาแฝก เปนตน 
2.นโยบายการพัฒนาประเทศท่ีมุงเนนการเปนมิตร 
ตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
3.มีหนวยงานสนับสนุนพันธุพืชไปปลูกในที่สวนบุคคล
หรือท่ีสาธารณะ  
4.เกิดกระแสทางสังคม และการรณรงคทางสื่อตาง ๆ 
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทํา
ใหประชาชนมคีวามตื่นตัว และใหความสําคัญในการ 
ปองกันรกัษาสิ่งแวดลอม เพ่ิมมากขึ้น 
5.การรณรงคเร่ืองภาวะโลกรอน ลดใชพลังงาน และ
ทําใหเกิดการใชพลังงานทดแทนมากขึ้น  
 

1.ปญหาดินเสื่อมโทรมเนื่องจากเกษตรกรสวนใหญใช
ปุยเคมี และสารเคมี 
2.ปญหาลักลอบตัดตนไมทําลายปาประชาชนเพ่ือทํา
เกษตรกรรม 
3.การท้ิงขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ และการกําจัด
ขยะท่ีไมถูกสุขลักษณะ 
4.ภาวะโลกรอนทวีความรุนแรง สิ่งแวดลอมเสื่อม
โทรม 
5.ทรัพยากรปาถูกทําลาย เสื่อมโทรม แหลงน้ํา
ธรรมชาติตื้นเขิน 
6.ความแปรปรวนของสภาพแวดลอม ทั้งปริมาณฝน 
อุณหภูมิที่สูงขึ้น ทําใหทรัพยากรธรรมชาติ
เปล่ียนแปลง 
7.ประชาชนไมเขาใจบทบาทหนาที่ของอปท.ในการ
จัดการสิ่งแวดลอม เชน การบุกรุกที่สาธารณะ 
อยางแทจริง จึงไมคอยใหความรวมมือ 

 

5. วิเคราะห SWOT ในมิติดานบริบทของพื้นที่ ดานโครงสรางพื้นฐาน 

จุดแข็ง(Strengths) จุดออน(Weaknesses) 
1.มีงบประมาณเปนของตนเอง และสนับสนุนดาน 
งบประมาณอยางเต็มที่ 
2.ผูบริหารทองถ่ินมีนโยบายใหความสําคัญในการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
4.อบต.สามารถซอมแซมถนนที่ชํารุด หรือโครงสราง
พื้นฐานอ่ืนไดในเบ้ืองตน 
5 .ผูบริหารมีความสัมพันธท่ีดีตอการเมืองระดับชาติ
และระดับทองถ่ิน 
 

1.โครงการท่ีอยูในแผนพัฒนามีจํานวนมากแตเงิน
งบประมาณมีไมเพียงพอ 
2.โครงสรางพ้ืนฐานยังเปนลักษณะเล็กๆ ไม 
เปนลักษณะโครงสรางใหญๆ ถนนสวนใหญมีสภาพ
ชํารุด 
4.การพิจารณาโครงการยังไมเนนความจําเปน และ
แกไขปญหาเรงดวนของประชาชนตามลําดับ
ความสําคัญกอนหลังเนื่องจากการประชาคม
ประชาชนเขามีมาสวนรวมในการจัดลําดับ
ความสําคัญนอย 
5.อบต.มีงบประมาณไมเพียงพอในการกอสราง/ 
ซอมแซมถนนที่ เนื่องจากมีถนนในความรับผิดชอบ
ตองการกอสรางปรบัปรุงซอมแซมจํานวนมาก 
6.ขาดความรวดเร็ว และคุณภาพของโครงสราง
พ้ืนฐานต่ํา เพราะอายุการใชงานนอยมาก 
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โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1.ภาครัฐใหความสําคัญกับการขยายและพัฒนาโครง
สรางพื้นฐาน 
2.มีการบูรณาการกับหนวยงานทั้งของภาครัฐและ
เอกชน 
3.นโยบายสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาระดับชาติ
4.มีภาคการเมืองระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับ
ประเทศให การสนับสนุน  และสามารถผลั กดัน
งบประมาณดานโครงสรางพ้ืนฐานจากสวนกลาง 
5.มีแนวนโยบายการพัฒนาจากหนวยงานระดับกรมที่
เอ้ือตอการทํางาน 
6.นโยบายของรัฐบาลดานการพัฒนาดานการ 
ขนสงและโลจิสติกส 

1.เกิดภัยทางธรรมชาติทําใหถนนเสียหาย 
2.ขอจํากัดดานกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติ
ราชการไมชัดเจน 
3. ไมสามารถแกปญหาและความตองการของ
ประชาชนไดหมด 
4.ปญหาดานเศรษฐกิจถดถอย 
5.สภาพเศรษฐกิจชะลอตัว 

 

3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต. 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางไร 

- แนวโนมการยกฐานะจาก อบต. เปนเทศบาลทั่วประเทศ 

- แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีพ้ืนท่ีในตําบลเดียวกันใหมีองคกรเดียว 

- การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให  อปท. 

 

3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะสงผลกระทบตอ อบต. 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี 
ไทยพมาลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปรอินโดนีเซียฟลิปปนสกัมพูชาบรูไน เพ่ือที่จะใหมีผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจรวมกัน จะมีรูปแบบคลายๆ กลุม Euro Zone นั่นเอง จะทําใหมีผลประโยชนอํานาจตอรองตางๆ กับ
คูคาไดมากขึ้น และการนําเขา สงออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเวนสินคาบางชนิดที่แตละประเทศอาจจะ
ขอไวไมลดภาษีนําเขา (เรียกวาสินคาออนไหว) 

Asean จะรวมตัวเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเปนรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ณ วันนั้นจะทําใหภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอยางมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพเขียว) หรือแนวทางที่จะให 
AEC เปนไปคือ 

1. การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเปนภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแขงขันสูง 
3. การเปนภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เทาเทียมกัน 
4. การเปนภูมิภาคที่มีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ไวจํานวน 8 

ยุทธศาสตร ดังนั้น จึงวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเขาสู AEC ที่จะสงผลกระทบตอ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ในยุทธศาสตรตางๆ ดังนี้ 

 
 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)                               องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
 

 

 ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ตองเรงสรางความรูความเขาใจใหประชาชนตระหนักถึงการพัฒนา
คุณภาพผลผลิตการเกษตรและการรวมกลุมอาชีพเพื่อสรางมูลคาเพ่ิมของผลผลิตเพ่ือใหสามารถสูกับการคาเสรี 
อาเซยีนได   สงเสรมิใหประชาชนเรียนรูและเขาใจแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใหสามารถพ่ึงมาตนเองสามารถ
ลดรายจาย  สรางรายได  มีเหตุผลและมีภูมิคุมกันในการดํารงชีวิต 

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต  
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะ

อยางยิ่งองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรตองใหความสําคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบ
เรียบรอยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแตละชนชาติอาจมีความแตกตางกัน ดังนั้น อาจมีการ
ฝาฝนกฎหมายจากชาวตางประเทศในไทยมากข้ึนท้ังโดยตั้งใจและความไมรูกฎหมาย อีกท้ัง อาจเกิดปญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานในไทยมากขึ้น 

ปญหาดานสาธารณสุขที่สําคัญคงหนีไมพน โรคติดตอที่สําคัญ ไมวาจะเปน โรคเอดส ไขเลือดออก 
SARs ไขหวัดนกและโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนยายแรงงานเขามาในไทย การคามนุษยและการทองเท่ียว 
มีความเสี่ยงตอการปนเปอน การแพรระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว 

ปญหาสังคมจะรุนแรงถาไมไดรับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจํานวนมากมากขึ้นปญหาการแบง
ชนชั้น ถาคนไทยทํางานกับคนตางชาติที่ดอยกวา อาจมีการแบงชนชั้นกันไดและอาจมีแรงงานตางชาติอพยพ
เขามาทํางานในพื้นที่มากข้ึน  อาจเกิดปญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการกออาชญากรรมจะเพ่ิมขึ้นอยาง
มากจากชนชัน้ที่มีปญหาคนจะทําผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไมรูกฎหมาย 

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
การบุกรุกพ้ืนที่ปาอาจมีมากข้ึน ดวยสาเหตุทั้งท่ีเกิดจากคนไทยและชาวตางชาติ สาเหตุที่เกิดจากคน

ไทยคือการเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากรทําใหที่ทํากินไมเพียงพอตอความตองการ หรือการขายที่ดินใหนายทุน
ตางๆชาติแลวไมมีท่ีทํากิน สวนสาเหตุจากชาวตางชาติ อาจมีนายทุนเขามาทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เชน การตัดไมเพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ  
 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

 การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โดยเฉพาะอยางย่ิงองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ตองใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
เพ่ือรองรับการหลั่งไหลเขามาของประชากรประเทศเพ่ือนบานไมวาจะเขามาในฐานะนักทองเที่ยว คนทํางาน 
หรือการอ่ืน ใด การพัฒ นาโครงสราง พ้ืนฐานที่ สํ า คัญ  เชน  ถนน ป ายจราจรที่ มีภาษาอังกฤษและ
ภาษาตางประเทศท่ีจําเปน เปนตน 

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
ภาษาอังกฤษยังเปนภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารนอยกวาประเทศอ่ืนๆในอาเซียน 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร จึงไดเร่ิมตนสนับสนุน สงเสริมการนําครูชาวตางชาติเขามาสอน
ภาษาอังกฤษโดยการใหอยูกินกับชาวบาน โรงเรียนในพ้ืนที่ เพื่อนํารองไปสูโครงการอ่ืนๆในการเรงรัดพัฒนาให
ประชาชนในพื้นที่มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 อาจเกิดความขัดแยงในการเผยแพรศาสนาของชาวตางชาติที่เดินทางเขามาในไทยมากขึ้น 

เชน อาจมีการเผยแผศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหวางผูนับถือศาสนาที่แตกตาง
กัน เชน ชาวครสิเตียนมาทองเที่ยวในวัดที่เปนแหลงทองเท่ียวและมีการลบหลูอยางรูเทาไมถึงการณ เปนตน 

 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)                               องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
 

 

 ประชาสั งคมและวัฒ นธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มี
แผนปฏิบัติการดานสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทรที่สําคัญ คือ การพัฒนามนุษย
และการสรางอัตลักษณอาเซียน ตองสรางความตระหนักรูถึงความแตกตางในมรดกทางวัฒนธรรม เชน มุสลิมมี
อาหารที่เปนขอหาม ตามธรรมเนียมบรูไนไมมีการจับมือกับเพศตรงขาม การใชมือซายในการสงของหรือ
นามบัตรใหแกชาวมุสลิมถือเปนสิ่งไมสุภาพ เปนตน 
 ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการทองถ่ินใหเปนไปตามหลักการบริหาร 

   กิจการที่ดี 
 ดานการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแยงดานการเมืองระหวางรัฐสมาชิกดวยกันเอง 

รวมทั้งปญหาการกอการรายที่เปนผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไมสามารถแกไขไดโดยลําพัง 
 การบริหารภาครัฐตองเรงรัดพัฒนาใหตอบสนองการใหบริการ โดยเฉพาะอยางย่ิงการ

ใหบริการในดานการอนุญาต อนุมัติ ตางๆ ซึ่งตองมีคูมือภาษาอังกฤษ จีน เปนตน เพื่อสื่อสารกับชาวตางชาติที่
ตองการทํานิติกรรมตางๆซึ่งเก่ียวกับรัฐ เชน การเสียภาษีบํารุงทองที่ การเสียภาษีปาย เปนตน อีกทั้งเจาหนาที่
ภาครัฐจําตองพัฒนาการใชภาษาอังกฤษใหอยูในระดับที่สื่อสารกับผูใชบริการที่เปนชาวตางชาติ 
 ยุทธศาสตรที่ 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว  
  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ตองเรงบูรณาการรวมกับสวนราชการในระดับอําเภอเพ่ือ
สรางหรือจัดหาแหลงทองเท่ียวหรือจัดหาสถานที่ตองเท่ียวเชิงอนุรักษภายในพ้ืนท่ี  รวมท้ังรวมบูรณาการการ
ทํางานกับโรงแรมรีสอรท ที่พักในพื้นที่ เพ่ือพัฒนาไปสูความยั่งยืนของสถานที่ทองเที่ยว 

 
 


