
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ 

1.  1.ข้อมูลพื้นฐานด้านกายภาพ 
ประกอบด้วยข้อมูล ที่ตั้ง ขนาดพ้ืนที่ ลักษณะภูมิประเทศ การใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงสร้าง

พ้ืนฐาน ไดแ้ก่ 
 

1.1 ประวัติความเป็นมา 
เทศบาลต าบลนาข่า ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบลนาข่า ตาม

พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล เป็นเทศบาล พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลนาข่า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 7 
ธันวาคม 2537 

 
  1.2 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
   ต าบลนาข่าอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองอุดรธานี อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี 16 กิโลเมตร โดยมี
ถนนสายหลักท่ีใช้ในการสัญจรไป-มา คือ ถนนมิตรภาพ (อุดร – หนองคาย) ทางหลวงหมายเลข 2   

เทศบาลต าบลนาข่า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด
อุดรธานี อยู่เลขที่ 355 หมู่ที่ 1 ต าบลนาข่า อ าเภอเมือง จังหวัด มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 13.35 ตารางกิโลเมตร 
ครอบคลุมพ้ืนที ่8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที ่1 บ้านนาข่า หมู่ที ่3  บ้านถ่อนน้อย หมู่ที่  7 บ้านถ่อนใหญ่            
หมู่ที ่8 บ้านดอนแตง หมู่ที่ 9 บ้านดงยวด  หมู่ที่ 10 บ้านเหล่าศรีจารย์ หมู่ที่ 11 บ้างดงไร่ และหมู่ที่ 12 บ้าน
นาเหล่าค า ซึ่งทั้ง 8 หมู่บ้าน ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาข่า มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ 

 
   ทิศเหนือ ติดต่อกับ          ต าบลบ้านขาว 
   ทิศใต้  ติดต่อกับ         ต าบลกุดสระ 
   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ          ต าบลสุมเส้า   อ าเภอเพ็ญ 
   ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ          ต าบลบ้านขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนที่เขตเทศบาลต าบลนาข่า 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.3 ลักษณะภูมิประเทศ 

พ้ืนที่ของเทศบาลต าบลนาข่า โดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ดอนสลับกับที่นา บางส่วนเป็นที่เนินเขาเตี้ยๆ 
และเป็นที่ราบลุ่ม ประกอบด้วย ทุ่งนา ไร่ สวน และป่าไม้  ลักษณะของดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ดิน
ลูกรัง และดินเหนียว โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายและดินลูกรัง ชั้นล่างเป็นดินดานไม่เก็บน้ าหรืออุ้มน้ า
ในฤดูแล้ง ท าให้การประกอบกสิกรรมไม่ค่อยได้ผลดีเท่าที่ควร  

 
 ๑.4 ลักษณะภูมิอากาศ 
  เนื่องจากจังหวัดอุดรธานี สภาพทั่วไปเป็นที่ราบสูงมีแนวเทือกเขาสูง มีแนวเทือกเขาภูพานกั้น
ทิศทางลมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งส่งผลต่อพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลนาข่าด้วยเช่นกัน จึงท าให้ฤดูหนาวค่อนข้าง
หนาวเย็น ฤดูร้อนค่อนข้างร้อนอบอ้าว (จากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา) วัดอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีวัดได้ 26.1 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย 21.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.1 องศาเซลเซียส เดือนที่มีอากาศร้อน
มากที่สุด คือ เดือนเมษายน วัดอุณหภูมิสูงที่สุดวัดได้ 43.9 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวเดือนที่อากาศหนาวที่สุด 
คือ เดือนธันวาคม ส่วนความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ยร้อยละ 90 ความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุดเฉลี่ยร้อยละ 53 
  สภาพภูมิอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีทิวเขาล้อมรอบทางด้านตะวันออกและด้าน
ใต้  ท าให้ฝนที่เกิดจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีน้อย ส่วนมากเป็นฝนที่เกิดจากพายุดีเปรสชั่น ซึ่งส่งผลต่อพ้ืนที่
ของเทศบาลต าบลนาข่าด้วยเช่นกัน ท าให้สภาพอากาศค่อนข้างแตกต่างกันในแต่ละฤดู โดยอากาศจะร้อนอบ
อ้าวในฤดูร้อนเฉพาะในเดือนเมษายน และอากาศจะหนาวจัดในฤดูหนาวช่วงปลายเดือนธันวาคม 



 
 

  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงปลายตุลาคม จะได้รับอิทธิพลลมตะวันตกเฉียงใต้ 
หย่อมความกดอากาศสูงอยู่ที่มหาสมุทรอินเดีย ลมจะพัดความชุ่มชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมาปกคลุมประเทศ
ไทย ร่องความกดอากาศต่ า จะเคลื่อนที่จากภาคใต้พาดผ่านมายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งจังหวัด
อุดรธานีท าให้มีฝนตกชุกเดือนที่มีปริมาณน้ าฝนมากที่สุดได้แก่เดือนสิงหาคม 
                   ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ระยะนี้ได้รับอิทธิพลของลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ หย่อมความกดอากาศสูงอยู่ที่ประเทศรัสเซีย จีน และได้พัดเอาอากาศหนาวเย็น
มาปกคลุมประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับอิทธิพลจากลมชนิดนี้มาก ท าให้
อากาศหนาวเย็นทั่วไปทั้งจังหวัดอุดรธานี  เดือนที่มีอากาศหนาวมากได้แก่เดือน มกราคม อุณหภูมิจะลดลงต่ าสุด
ถึง 12 องศาเซลเซียส 

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงปลายเดือนพฤษภาคม อากาศจะร้อนอบอ้าวทั่วทุก
เขตพ้ืนที่ของจังหวัด  เพราะระยะนี้เป็นช่วงปลอดลมมรสุม  เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดคือเดือนเมษายน 

 
๑.๔ ลักษณะของดิน 

  ลักษณะของดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ดินลูกรัง และดินเหนียว โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็น
ดินร่วนปนทรายและดินลูกรัง ชั้นล่างเป็นดินดานไม่เก็บน้ าหรืออุ้มน้ าในฤดูแล้ง ท าให้การท าการเกษตรกรรมไม่
ค่อยได้ผลดีเท่าที่ควร    
 

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 
  1) หนองดอนวัว ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านนาข่า มีพ้ืนที่ส าหรับใช้ประโยชน์ จ านวน 33 ไร่ 2 งาน 
95 ตารางวา ปริมาตรน้ าความจุสูงสุด 332,950 ลูกบาศก์เมตร พิกัดที่ตั้ง E266172 N1941697 
  2) หนองโสกกระยอม ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านถ่อนใหญ่ พ้ืนที่ส าหรับใช้ประโยชน์ จ านวน 9 ไร่      
3 งาน 27 ตารางวา ปริมาตรน้ าความจุสูงสุด 43,500 ลูกบาศก์เมตร พิกัดท่ีตั้ง E269434 N1941884 
  3) สระหลวง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 บ้านถ่อนน้อย พ้ืนที่ส าหรับใช้ประโยชน์ จ านวน 2 ไร่ ปริมาตรน้ า
ความจุสูงสุด 12,400 ลูกบาศก์เมตร พิกัดที่ตั้ง E267884 N1941915 
  4) ล าห้วยบงมั่น ที่ตั้งครอบคลุมพ้ืนที่ หมู่ 1 บ้านนาข่า หมู่ 3 บ้านถ่อนน้อย หมู่ 7 บ้าน    
ถ่อนใหญ่ หมู่ 8 บ้านดอนแตง และ หมู่ 10 บ้านเหล่าศรีจารย์ ความยาวล าห้วย 3.43 กิโลเมตร พิกัดที่ตั้ง 
E267325 N1942505 
  5) ล าห้วยนาหว้า ที่ตั้งครอบคลุมพ้ืนที่ หมู่ 7 บ้านถ่อนใหญ่ และ หมู่ 10 บ้านเหล่าศรีจารย์ 
ความยาวล าห้วย 0.871 กิโลเมตร พิกัดที่ตั้ง E269538 N1942713 
  6) ล าห้วยวังบัว ที่ตั้งครอบคลุมพ้ืนที่ หมู่ 1 บ้านนาข่า หมู่ 3 บ้านถ่อนน้อย และ หมู่ 12 บ้าน
นาเหล่าค า ความยาวล าห้วย 2.15 กิโลเมตร พิกัดท่ีตั้ง E267898 N1940788 
  7) ล าห้วยเปรม ที่ตั้งครอบคลุมพ้ืนที่ หมู่ 7 บ้านถ่อนใหญ่ และ หมู่ 9 บ้านดงยวด ความยาว
ล าห้วย 0.810 กิโลเมตร พิกัดที่ตั้ง E268622 N1940181 
  8) ล าห้วยวังเสียว ที่ตั้งครอบคลุมพ้ืนที่ หมู่ 7 บ้านถ่อนใหญ่ และ หมู่ 9 บ้านดงยวด ความยาว
ล าห้วย 2.51 กิโลเมตร พิกัดท่ีตั้ง E269610 N1941130 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพข้อมูลแหล่งน้ าในเขตเทศบาลต าบลนาข่า 
(ท่ีมา: ระบบข้อมูลกลาง อปท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2564) 

 
  แหล่งน้ าเหล่านี้ส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาน้ าแห้งขอด หรือมีสภาพตื้นเขินในหน้าแล้ง  ไม่
สามารถน าน้ ามาใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรได้ แหล่งน้ าผิวดินตามธรรมชาติ แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ บ่อ
น้ าตื้นสาธารณะ บ่อบาดาลสาธารณะ บ่อน้ าผิวดินตามครัวเรือน และระบบประปาหมู่บ้าน ยังไม่มีความเพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชน   
 
 1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ป่าไม้ในพ้ืนที่สาธารณะในเขตเทศบาลต าบลนาข่า ได้แก่ 
  - ที่สาธารณะดอนหอ-ดอนหวันหรือวัดทุ่งตูมค า มีพ้ืนที่ทั้งหมด ประมาณ 6 ไร่ ลักษณะของไม้
จะเป็นไม้สัก ต้นยาง และพันธุ์ไม้อ่ืนๆ 
  - ที่สาธารณะป่าช้าถ่อนน้อย มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 30 ไร่ ลักษณะเป็นป่าเสื่อมโทรมเป็น   
ป่าต้นจิก   
  - ที่สาธารณะป่าช้าถ่อนใหญ่  มีพ้ืนที่ทั้งหมด ประมาณ 60 ไร่ ลักษณะเป็นป่าเสื่อมโทรมเป็น
ป่าต้นจิก   
  - ที่สาธารณะป่าช้าดงยวด มีพ้ืนที่ทั้งหมด ประมาณ 30 ไร่  ลักษณะเป็นป่าเสื่อมโทรมเป็น    
ป่าต้นจิก   
  
 
 
 



 
 

๒. ด้านการเมือง / การปกครอง 
 เทศบาลต าบลนาข่า มีหมู่บ้านในเขตเทศบาลทั้งหมด 8 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีกรรมการซึ่งเป็น
ตัวแทนของหมู่บ้านประมาณหมู่บ้านละ 10 คน ซึ่งประชาชนจะมีส่วนร่วมในด้านการพัฒนาท้องถิ่นและด้านการ
เลือกตั้งเป็นอย่างดี เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ในปี พ.ศ.2564 (เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564)  
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาข่า จ านวน 5,230 คน 
 นอกจากนี้ในการจัดจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของทศบาล ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านได้ให้ความ
สนใจมากขึ้น สังเกตได้จากจ านวนประชาชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึนว่าปีที่ผ่านมา   
 การประชุมผู้น าหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ตัวแทนกลุ่ม/องค์กรต่างๆ ทุกครั้งที่เทศบาลจัดขึ้น 
จะได้รับความมือเป็นอย่างดีมีการร่วมแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย มีการเสนอแนะข้อคิดเห็นในการแก้ไข
ปัญหาและความต้องการของชุมชน ส่งผลให้เทศบาลสามารถด าเนินงานตามความต้องการของประชาชนได้ใน
ระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ แต่ความต้องการของประชาชนมีจ านวนมาก  ท าให้การ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ไม่ทั่วถึงทุกโครงการ/กิจกรรม  
 

2.1  เขตการปกครอง 
จากประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่  7 ธันวาคม 2535 เทศบาลต าบลนาข่า             

ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงสุขาภิบาลเป็นเทศบาล 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก. ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์      
พ.ศ. 2542 เป็นเทศบาลต าบลนาข่า อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี           
16 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 13.35 ตารางกิโลเมตร หรือ 8 ,343.75 ไร่ (1 ตารางกิโลเมตร เท่ากับ 625 ไร่) 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 8 หมู่บ้านโดยมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่อ่ืนๆ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ         ติดต่อกับ ต าบลบ้านขาว    

ทิศใต้          ติดต่อกับ ต าบลกุดสระ 
  ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ ต าบลสุมเส้า อ าเภอเพ็ญ  

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ต าบลบ้านขาว 
 

2.2  การเลือกตั้ง 
  เทศบาลต าบลนาข่า ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 1 เขตการเลือกตั้ง และการแบ่ง
เขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลแบ่งออกเป็น 2 เขตการเลือกตั้ง  ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งท่ี 1 ประกอบด้วย บ้านนาข่า หมู่ที่ 1 บ้านถ่อนน้อย หมู่ที่ 3 บ้านดอนแตง หมู่ที่ 
8 และบ้านเหล่าศรีจารย์ หมู่ที่ 10     

เขตเลือกตั้งท่ี 2  ประกอบไปด้วย บ้านถ่อนใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านดงยวด หมู่ที่ 9 บ้านดงไร่       
หมู่ที่ 11  และบ้านนาเหล่าค า หมู่ที่ 12 

ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
และสมาชิกสภาเทศบาล มีจ านวนทั้งสิ้น 5,230 คน แยกเป็น ชาย 2,515 คน หญิง 2,715 ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาข่า ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในเขตเทศบาลยังมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน การช่วยเหลืองานเทศบาล เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลในการด าเนินงานต่างๆ เช่น การประชุม
ประชาคมในการจัดแผนพัฒนาเทศบาล ประชุมประชาคมการออกเทศบัญญัติการควบคุมยุงลาย การเลี้ยงสัตว์ 
การเก็บขนขยะในชุมชน ฯลฯ   
 



 
 

3.  ประชากร 
 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
  เทศบาลต าบลนาข่า มีประชากรทั้งหมด 6,396 คน จ านวนครัวเรือน 2,591 หลังคาเรือน       
(ที่มา : ส านักทะเบียน กรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2564)  ดังนี้ 
 

หมู่บ้าน จ านวนประชากร จ านวน
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

หมู่ 1 บ้านนาข่า 735 755 1,490 817 
หมู่ 3  บ้านถ่อนน้อย 164 181 345 121 
หมู่ 7  บ้านถ่อนใหญ่ 547 561 1,108 330 
หมู่ 8  บ้านดอนแตง 245 263 508 160 
หมู่ 9  บ้านดงยวด 649 692 1,341 438 
หมู่ 10 บ้านเหล่าศรีจารย์ 321 371 692 194 
หมู่ 11  บ้านดงไร ่ 242 301 543 387 
หมู่ 12  บ้านนาเหล่าค า 188 181 369 144 

รวม 3,091 3,305 6,396 2,591 
 
 
 ๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
  ข้อมูลสถิติประชากร ในเขตเทศบาลต าบลนาข่า โดยแยกตามจ านวนประชากรตามเกณฑ์อายุผู้
มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แยกเป็นรายหมู่บ้าน (ที่มา : ส านักทะเบียน กรมการปกครอง ข้อมูล 
เดือน สิงหาคม 2564)  ดังนี้ 
 

หมู่บ้าน 
จ านวนประชากรตามเกณฑ์อายุผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ชาย หญิง รวม 

หมู่ 1 บ้านนาข่า 597 643 1,240 
หมู่ 3  บ้านถ่อนน้อย 127 148 275 
หมู่ 7  บ้านถ่อนใหญ่ 473  452 925 
หมู่ 8  บ้านดอนแตง 209 220 429 
หมู่ 9  บ้านดงยวด 507 562 1,069 
หมู่ 10 บ้านเหล่าศรีจารย์ 250 285 535 
หมู่ 11  บ้านดงไร ่ 184 254 438 
หมู่ 12  บ้านนาเหล่าค า 151 152 303 

รวม 2,498 2,716 5,214 
 
 
 



 
 

๔. สภาพแวดล้อมทางสังคม 
 ๔.๑ การศึกษา 

  
ล าดับ

ที ่

สถานศึกษาในเขตเทศบาลต าบลนาข่า 
สถาบันการศึกษาของรัฐ ฯ ที่ตั้งสถานศึกษา สถาบันการศึกษาของ

เอกชน 
ที่ตั้ง

สถานศึกษา 
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๙๒ บ้านนาข่า วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ บ้านดงไร่ 
2 โรงเรียนบ้านถ่อนน้อย-ถ่อนใหญ่ บ้านถ่อนใหญ่ โรงเรียนนานาชาติ (โฮรี่เมรี่) บ้านดงไร่ 
3 โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านดงยวด   
4 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง บ้านดอนแตง   
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัย

เรียนเทศบาลต าบลนาข่า 
เทศบาลต าบลนา
ข่า 

  

6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อน                                              
วัยเรียนวัดอัมพวัน 

บ้านดงยวด   

 

 
 
 ๔.๒ สาธารณสุข 

เนื่องจากเขตเทศบาลอยู่ไม่ห่างไกลจากตัวจังหวัดมากนัก ประชาชนจึงมักไปใช้บริการของ
โรงพยาบาลในเมือง จะมีเพียงผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง เป็นอาการป่วยขั้นต้น หรืออุบัติเหตุเล็กน้อยเท่านั้นที่มา
รักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาข่า และมีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ประจ าหมู่บ้านทั้ง 8 
หมู่บ้าน ซึ่งมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ท าหน้าที่ในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อรังเป็นการ
เบื้องต้น เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือด เป็นต้น 

นอกจากนี้ เทศบาลต าบลนาข่ายังมีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุข ได้แก่ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ท าหน้าที่ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพร่างกายและเข็งแรง สมบูรณ์ 
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยการณรงค์และจัดอบรมให้ความรู้ การป้องกันโรคติดต่อต่างๆ การส่งเสริมสุขภาพ
และการดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 
๔.๓ อาชญากรรม 

  ปัญหาอาชญากรรมและการทะเลาะวิวาทของกลุ่มเด็ก กลุ่มเยาวชนในพ้ืนที่ เทศบาลต าบล    
นาข่าได้มีการเตรียมการป้องกันการเกิดอาชญากรรม โดยการใช้มาตรการและวิธีการต่างๆ ที่จะไม่ให้มีการเกิด
การก่ออาชญากรรมขึ้นในเขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลนาข่า โดยจ าแนกได้ดังนี้ คือ การก าจัดต้นเหตุการณ์
ขจัดความคิดที่จะกระท าผิดและการขจัดช่วงโอกาสที่จะกระท าผิด ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เอกชนและประชาชน ในการร่วมมือกันช่วยสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตาให้คนในชุมชนของตัวเอง รวมทั้งการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดในชุมชนเพ่ือดูแลความปลอดภัยให้กับราษฎรในพ้ืนที่ และได้มีการเชิญเจ้าหน้าที่ต ารวจในพ้ืนที่ให้
การอบรมเยาวชนและประชาชนในชุมชนในการปลูกฝังจิตส านึกให้เยาวชนเป็นคนดี ไม่ให้คิดที่จะกระท าผิด  
และผลกระทบที่จะตามมาให้เยาวชนที่เข้ารับการอบรมทราบ 
  
 
 



 
 

      4.4  ยาเสพติด 
  ปัญหายาเสพติด ถือเป็นปัญหาส าคัญอันดับต้นๆ ที่ทุกหมู่บ้านชุมชนให้ความส าคัญ เนื่องจาก
ปัจจุบันมีราคาถูก จึงท าให้มีการแพร่ระบาดและลักลอบจ าหน่ายเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญที่ก่อให้เกิด
ปัญหาอ่ืนๆ อีกตามมา เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาครอบครัว ปัญหาการลักขโมย ปัญหา เป็นต้น เทศบาล
ต าบลนาข่า จึงได้จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้และพลังทางความคิดให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชน 
เรื่องของโทษและผลกระทบของการใช้สารเสพติดที่มีต่อตนเองและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการปลูกฝัง
จิตส านึกให้คนในชุมชนห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมการแข่งขัน เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนใน
ชุมชนหันมาเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ห่างไกลจากยาเสพติด เป็นต้น 

4.5  การสังคมสงเคราะห์  
   เทศบาลต าบลนาข่า จัดท าทะเบียนรวบรวมข้อมูล ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือให้
ความช่วยเหลือตามปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆ โดยในส่วนหนึ่งจะได้รับเบี้ยยังชีพตามโครงการประกันรายได้ (ข้อมูล ณ 
30 กันยายน 2564) ดังนี้ 
  - ผู้สูงอายุ จ านวน     987       คน 
  - ผู้พิการ จ านวน     150       คน 
  - ผู้ป่วยโรคเอดส์ จ านวน        6        คน 
 
 
5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

5.1  การคมนาคมขนส่ง 
 เทศบาลต าบลนาข่า ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดอุดรธานี ฝั่งขาออกจากจังหวัดอุดรธานีไปจังหวัด
หนองคาย ตั้งอยู่บนเส้นถนนมิตรภาพ (อุดร-หนองคาย) ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี 16 กิโลเมตร ถ้าใช้
จุดเริ่มต้นจากเทศบาลต าบลนาข่าสามารถเดินทางตามถนนสายหลักคือ  ถนนมิตรภาพ (อุดร - หนองคาย) เพ่ือ
ไปยังจังหวัดหนองคาย  และถนนสายรอง  คือ ถนนนาข่า - สุมเส้า เพ่ือไปอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี และ  
ถนนแยกดงไร่-บ้านผือ เพ่ือเดินทางไปยังอ าเภอบ้านผือ อ าเภอน้ าโสม อ าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 

จะเห็นได้ว่าเส้นทางการคมนาคมหลักคือ การคมนาคมทางบก ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีความส าคัญในการ
ติดต่อระหว่างจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคายคือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 2 (ถนนมิตรภาพอุดร – 
หนองคาย) และยังเป็นเส้นทางประตูสู่อินโดจีนด้วย  

เส้นทางคมนาคมระหว่าง หมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลนาข่า ค่อนข้างจะมีความสะดวกสบาย 
เนื่องจากถนนสายหลักท่ีเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน เป็นถนนลาดยางและคอนกรีตเกือบทั้งหมด ยกเว้นในบางพ้ืนที่  

 
 5.2  การไฟฟ้า 
  ในเขตเทศบาลต าบลนาข่า มีกระแสไฟฟ้าใช้ทุกชุมชน ทุกครัวเรือน และในแต่ละปีจะมีการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะออกไปให้แต่ละชุมชนได้ใช้กันอย่างทั่วถึง  
  ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลนาข่ารับผิดชอบครอบคลุมทั้งหมด จ านวน 8 หมู่บ้าน  มีจ านวน
ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด จ านวน 2,591 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด จ านวน 6,391 คน ซึ่งเทศบาลต าบล
นาข่า มีหน้าที่ดูแลเรื่องความจ าเป็นพ้ืนฐานให้แก่ราษฎรในพ้ืนที่รับผิดชอบให้มีความเท่าเทียมกัน และได้
ด าเนินการประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี  เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าให้กับครัวเรือนใน
ชุมชนทุกชุมชน ให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ และเขตรับผิดชอบในการดูแลระบบไฟฟ้าแรงต่ าและขยายเขตไฟฟ้า



 
 

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี แบ่งออกเป็น 2 เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยใช้ถนนมิตรภาพ(อุดร -
หนองคาย) เป็นเส้นแบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
 
 5.2.1  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี รับผิดชอบพื้นที่ฝั่งทิศตะวันตก ดังนี้ 
  -  บ้านนาข่า -  บ้านดงไร ่
 5.2.2  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานีที่ 2 (สาขานิตโย) รับผิดชอบพื้นที่ฝั่งทิศตะวันออก ดังนี้ 
  -  บ้านนาข่า  -  บ้านดงยวด 
  -  บ้านถ่อนน้อย  -  บ้านเหล่าศรีจารย์ 
  -  บ้านถ่อนใหญ่  -  บ้านดงไร่ 
  -  บ้านดอนแตง  -  บ้านนาเหล่าค า 
 
 5.3  การประปา 
  เทศบาลต าบลนาข่า มีระบบประปาใช้ทุกหมู่บ้าน แต่จะประสบปัญหาเรื่องของปริมาณน้ าในช่วงฤดูแล้ง 
และคุณภาพของน้ ายังไม่ได้คุณภาพเท่าท่ีควร เช่น จะมีรสเค็ม ยกเว้นในบางชุมชน ที่ได้รับบริการจากการประปา
ส่วนภูมิภาค ท าให้มีปริมาณและคุณภาพน้ าใช้ที่เพียงพอและได้มาตรฐาน  
 ในเขตเทศบาลต าบลนาข่า  มีการใช้น้ าประปาจาก 2 แหล่ง คือ การประปาส่วนภูมิภาคฯ และประปา
หมู่บ้าน  ดังนี้ 
 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวน

ประชากร 

แหล่งที่มาของน้ าประปา 
จ านวน

ครัวเรือน 
ที่ได้รับ

น้ าประปา 
กปภ. 

ประปาหมู่บา้น 

ผิวดิน บาดาล 
หอถัง 

จ านวน
หอถัง 

ความจุทั้งหมด 
(ลบ.ม.) 

1 บ้านนาขา่ 817 1,490  -  1 30 817 
3 บ้านถ่อนน้อย 121 345 - -  1 8 121 
7 บ้านถ่อนใหญ ่ 330 1,108 - -  2 28 330 
8 บ้านดอนแตง 160 508 - -  1 12 160 
9 บ้านดงยวด 438 1,341  -  2 22 439 

10 บ้านเหลา่ศรีจารย ์ 194 692 - -  1 8 194 
11 บ้านดงไร ่ 387 543  -  1 8 387 
12 บ้านนาเหลา่ค า 144 369 - -  2 50 144 

รวม 2,591 6,396 3  8 11 166 2,591 
 
 
 
 
 
   



 
 

5.4.  โทรศัพท ์
ในเขตเทศบาลต าบลนาข่ามีการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นส่วนใหญ่ และมีการใช้โทรศัพท์บ้านเพ่ือการใช้

งานอินเตอร์เน็ตแบบเดินสายเข้าในตัวอาคารบ้าน และจากเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย  
 5.5   ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

 ในเขตเทศบาลต าบลนาข่ามีสถานีบริการไปรษณีย์และขนส่งพัสดุ ตั้งอยู่ที่บ้านนาข่า ซึ่งมีประชาชนใช้
บริการเป็นจ านวนมาก รวมทั้งสิ้นจ านวน 5 บริษัท ดังนี้ 

1) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  
2) บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
3) บริษัท เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จ ากัด (J&T Express) จ านวน 2 แห่ง 
4) บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด  
5) บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  



 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1  การเกษตร 

  ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาข่า  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม ได้แก่ การท านา  ท าไร่ ท าสวน และเลี้ยงสัตว์ จากข้อมูลพ้ืน ฐานด้านการเกษตร
ระดับต าบลปี 2563 ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองอุดรธานี พบว่า ประชากรในเขตเทศบาลต าบลนาข่า มีพ้ืนที่ถือครองท าการเกษตรและแหล่งน้ าส าหรับท าการเกษตร ดังนี้ 
 

ชื่อหมู่บ้าน 
  พื้นที่  พื้นที่ถือครองท าการเกษตร (ไร่) 

แหล่ง
น้ า 

จ านวนประชากร
(คน) 

จ านวนครัวเรือน
(ครัวเรือน) 

หมู่ที ่ ทั้งหมด 
ที่นา ที่ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก 

ไม้ดอก/ 
ยางพารา 

ปาล์ม พท.เกษตร 
รวม 

(ไร่) 

ทั้งหมด เกษตรกร ทั้งหมด เกษตรกร   (ไร่) ไม้ประดับ น้ ามัน อ่ืนๆ   

นาข่า 1 3,300 1210 12 5 15 12 0 19 0 35 1,308 700 1,564 605 727 185 

ถ่อนน้อย 3 1,900 730 10 6 15 3 0 0 5 54 823 200 322 230 111 64 

ถ่อนใหญ ่ 7 3,283 1545 36 7 23 8 0 25 38 121 1,803 110 1,170 429 276 162 

ดอนแตง 8 4,117 663 41 5 8 8 2 56 59 176 1,018 106 523 180 141 62 

ดงยวด 9 3,980 1860 25 8 24 10 5 20 0 420 2,372 200 1,035 529 350 198 

เหล่าศรีจารย ์ 10 4,096 866 10 3 20 7 0 108 73 10 1,097 200 699 323 174 90 

ดงไร่ 11 1,165 411 0 2 10 9 0 0 0 85 517 0 596 169 106 48 

นาเหล่าค า 12 1,348 226 0 2 32 8 0 0 0 90 358 0 374 159 133 36 

รวม 
 

23,189 7,511 134 38 147 65 7 228 175 991 9,296 1,516 6,283 2,624 2,018 845 

 
 

ข้อมูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองอุดรธานี 

 
 



 

 จากการส ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพด้านการเกษตรกรรม จะประสบปัญหาในเรื่องของแหล่งน้ าทางการเกษตรตลอดทั้งปี  
ซึ่งมีปริมาณไม่เพียงพอในการท าการเกษตรหรือการอุปโภคบริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชน  เนื่องจากขาดแคลนแหล่ง
กักเก็บน้ าขนาดใหญ่ หรือบ่อน้ าตื้นในหมู่บ้าน/ชุมชน 

6.2  การประมง 
 ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาข่า มีราษฎรที่เลี้ยงเพ่ือบริโภคในครัวเรือน เช่น ปลานิล ปลาดุก และกบ 

หากเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนจึงจ าหน่ายให้กับเพ่ือนบ้านและจ าหน่ายให้กับแม่ค้าในตลาดเพ่ือน าไป
จ าหน่ายต่อ แต่ปริมาณไม่มากนัก 

6.3  การปศุสัตว์ 
 ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาข่ามีครัวเรือนที่มีการท าปศุสัตว์ ซึ่งเป็นการท าปศุสัตว์ขนาดเล็กภายใน

ครัวเรือน ได้แก่ การเลี้ยงวัว การเลี้ยงควาย การเลี้ยงหมู การเลี้ยงเป็ด การเลี้ยงไก่ และมีการเลี้ยงม้าบางราย 
เพ่ือความสวยงามและอนุรักษ์ 

6.4  การบริการ 
 ในเขตเทศบาลต าบลนาข่ามีสถานบริการที่พักหรือโรงแรม จ านวน 1 แห่ง คือ โรงแรมนาข่า             

บุรี รีสอร์ท ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านนาข่า และสถานีบริการน้ ามัน จ านวน 2 แห่งคือ สถานีบริการน้ ามัน ปตท. และ
สถานีบริการน้ ามันบางจาก ตั้งอยู่หมู่ที ่1 บ้านนาข่า 

6.5  การท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของต าบลนาข่าคือ ตลาดผ้าพ้ืนเมืองนาข่า ซึ่งเป็นแหล่งผลิตและจ าหน่าย 

ผลิตภัณฑ์ผ้าหมี่ขิดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุดรธานี และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จั กกันทั่วประเทศไทย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 
บ้านนาข่า ต าบลนาข่า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัว
จังหวัด 16 กิโลเมตร ตามเส้นทางถนนมิตรภาพ (อุดร-หนองคาย) บ้านนาข่าได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงเฉลิมพระเกียรติและหมู่บ้าน OTOP ท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี เนื่องจากมีกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ตามแบบ
ภูมปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบ้านนาข่าและยังได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยเหมาะกับโอกาส
ในการใช้งานต่างๆอย่างดีด้วย 

 เมื่อเดินทางมาถึงจังหวัด“อุดรธานี”เมืองที่มีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นด้วยอารยะธรรมยาวนานกว่า 5,000ปี 
ซึ่งปัจจุบันเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ส าคัญมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายที่น่าศึกษาและเยี่ยมชมความงดงาม และหากจะ
กล่าวถึงของฝากหนึ่งในนั้นคงต้องมี “ผ้าหมี่ขิด” ที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของชาวจังหวัดอุดรธานี 

 ในปี 2534 - 2535 จังหวัดอุดรธานี ได้จัดท าโครงการทอผ้าหมี่ขิดยาวที่สุดในโลก โดยการร่วมแรง
ร่วมใจของกลุ่มชาวบ้านจ านวน 150 กลุ่ม ซึ่งผ้าผืนดังกล่าวมีความยาว 1,199 เมตร ความกว้าง 60 
เซนติเมตร วัตถุประสงค์ของการทอ เพ่ือประชาสัมพันธ์ค าขวัญของจังหวัดอุดรธานี “ธานีผ้าหมี่ขิด” 

6.6  อุตสาหกรรม 
 ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลนาข่า  มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง 2  แห่งได้แก่ โรงสี

ข้าว และโรงงานผลิตน้ าแข็งอุดรกิตติ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านนาข่า และโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดเล็ก จ านวน       
1 แห่ง ได้แก่ โรงงานผลิตน้ าแข็ง อ.ลักขณา ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านนาข่า การด าเนินการส่วนใหญ่เป็น อุตสาหกรรม
ในครัวเรือน เช่น การทอผ้า และตัดเย็บเสื้อผ้า ซึ่งพ้ืนที่ประกอบอุตสาหกรรมในครัว เรือนคือ บ้านนาข่า บ้าน
ถ่อนน้อย บ้านถ่อนใหญ่ บ้านดอนแตง และบ้านเหล่าศรีจารย์ นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมอ่ืน ได้แก่ โรงน้ าแข็ง
ขนาดเล็ก โรงท าขนมจีน (บ้านถ่อนน้อยและ บ้านนาเหล่าค า) โรงงานน้ าดื่ม โรงสีข้าวขนาดเล็ก และโรงงานหล่อ
เสาคอนกรีต เป็นต้น 

 



 

6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
ในเขตเทศบาลต าบลนาข่ามีผู้ประกอบกิจการค้าขายจ านวน 267 ราย  และมีการรวมกลุ่มของ

ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดผ้านาข่า เป็นกลุ่ม “หัตถกรรมพ้ืนบ้านนาข่า”  ร้านค้าที่ส าคัญได้แก่  ร้านจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง ร้านอาหาร และร้านขายของเบ็ดเตล็ด ในเขตเทศบาลต าบลนาข่า ซึ่งจะมีการบริการที่
ส าคัญคือ การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมืองทุกประเภท โดยเฉพาะ เสื้อผ้า บุรุษ สตรี เสื้อท างาน เสื้อผ้าทรง
ไทย และทรงไทยประยุกต์ที่ท าจากผ้าไหมและผ้าฝ้าย หมอนขิด ของฝาก ของที่ระลึก ฯลฯ ซึ่งมีการอ านวยความ
สะดวกและการรักษาความปลอดภัยโดยมีการติดกล้องวงจรปิดตามหลังคาตลาดผ้า แก่นักท่องเที่ยวที่แวะมาชม
และซื้อสินค้าในตลาดผ้าบ้านนาข่า โดยมีทิศทางการลงทุนได้แก่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
รวมกลุ่มอาชีพ  

ส่วนร้านอาหารและร้านขายของเบ็ดเตล็ด ที่อยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ ในเขตเทศบาลต าบลนาข่า ส่วนใหญ่
จะเป็นร้านที่ขายของเบ็ดเตล็ด ซึ่งมีทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลนาข่า จ านวนร้านค้าในแต่ละหมู่บ้านจะ
ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของจ านวนประชากร 

6.8  แรงงาน 
แรงงานในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาข่าแบ่งออกเป็น แรงงานด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า ถักทอผ้าพ้ืนเมือง  

ลูกจ้างในร้านจ าหน่ายเสื้อผ้าพ้ืนเมืองในตลาดผ้านาข่า  และแรงงานด้านเกษตรกรรม การรับจ้างด านาเกี่ยวข้าว  
รับจ้างปลูกและตัดอ้อย รับจ้างปลูกและเก็บมันส าปะหลัง รับจ้างกรีดยางในสวนยางพารา รวมทั้งแรงงาน
ก่อสร้าง บ้าน อาคาร ตึก โรงงาน เป็นต้น  
 
7.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

7.1  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
 

หมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ 
จ านวนประชากร จ านวน

ครัวเรือน 
(ครัวเรือน) 

พืน้ที่
ทั้งหมด 

(ไร่) 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

บ้านนาข่า 1 735 755 735 817 3,300 
บ้านถ่อนน้อย 3 164 181 164 121 1,900 
บ้านถ่อนใหญ่ 7 547 561 547 330 3,283 
บ้านดอนแตง 8 245 263 245 160 4,117 
บ้านดงยวด 9 649 692 649 438 3,980 

บ้านเหล่าศรีจารย์ 10 321 371 321 194 4,096 
บ้านดงไร่ 11 242 301 242 387 1,165 

บ้านนาเหล่าค า 12 188 181 188 144 1,348 
รวม 3,091 3,305 6,396 2,591 23,189 

 
 
 
 
 
 



 

7.2  ข้อมูลด้านการเกษตร 
  1)  บ้านนาข่า  หมู่ 1  มีพ้ืนทีท่ั้งหมด 3,300 ไร่ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ตน้ทนุการผลติเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
1.  ท านา  ในเขตชลประทาน ..........ครัวเรือน 

..................ไร ่
...............กก./ไร ่ ...............บาท/ไร ่ .................บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน ..119...ครัวเรือน 
....1,490.....ไร ่

....350....กก./ไร ่ ...2,000..บาท/ไร่ ...4,800..บาท/ไร่ 

 2.  ท าสวน สวน............... ..........ครัวเรือน 
..................ไร ่

...............กก./ไร ่ ..............บาท/ไร ่ .................บาท/ไร ่

สวน............... ..........ครัวเรือน 
..................ไร ่

...............กก./ไร ่ ..............บาท/ไร ่ .................บาท/ไร ่

3.  ท าไร ่  ไร่อ้อย .....2....ครัวเรือน 
.......25.......ไร ่

..18,000..กก./ไร ่ ...5,500...บาท/ไร่ ..10,000.บาท/ไร ่

 ไร่ข้าวโพด ...........ครัวเรือน 
..................ไร ่

...............กก./ไร ่ ..............บาท/ไร ่ .................บาท/ไร ่

 ไร่มันส าปะหลัง ...........ครัวเรือน 
.................ไร ่

...............กก./ไร ่ ..............บาท/ไร ่ .................บาท/ไร ่

   
  2)  บ้านถ่อนน้อย  หมู่ 3 มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,900 ไร่ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ตน้ทนุการผลติเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
1.  ท านา  ในเขตชลประทาน ........ครัวเรือน 

.................ไร ่
.............กก./ไร ่ ..............บาท/ไร ่ ...............บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน .42..ครัวเรือน 
......825.....ไร ่

....350...กก./ไร ่ ....1,800..บาท/ไร่ ....4,900..บาท/ไร ่

 2.  ท าสวน สวน............... ........ครัวเรือน 
................ไร ่

.............กก./ไร ่ ...............บาท/ไร ่ ...............บาท/ไร ่

สวน............... ........ครัวเรือน 
................ไร ่

.............กก./ไร ่ ...............บาท/ไร ่ ...............บาท/ไร ่

3.  ท าไร ่  ไร่อ้อย ...1...ครัวเรือน 
......5.......ไร ่

..18,000..กก./
ไร ่

...5,000...บาท/ไร่ ..10,000..บาท/ไร ่

 ไร่ข้าวโพด .......ครัวเรือน 
...............ไร ่

.............กก./ไร ่ ................บาท/ไร ่ ...............บาท/ไร ่

 ไร่มันส าปะหลัง ....1...ครัวเรือน 
......4.......ไร ่

..5,000..กก./ไร ่ ...5,500...บาท/ไร่ ...8,500..บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 



 

 
  3) บ้านถ่อนใหญ่  หมู่ 7  มีพ้ืนทีท่ั้งหมด 3,283 ไร่ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ตน้ทนุการผลติเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดย

เฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

1.  ท านา  ในเขตชลประทาน ..........ครัวเรือน 
.....................ไร ่

...............กก./ไร ่ .................บาท/ไร ่ ...............บาท/ไร ่

 นอกเขต
ชลประทาน 

..185...ครัวเรือน 

......1,515......ไร ่
....350.....กก./ไร ่ ..1,500...บาท/ไร ่ ...5,000..บาท/ไร่ 

 2.  ท าสวน สวน..ยางพารา.. .....1...ครัวเรือน 
.........16........ไร ่

...............กก./ไร ่ ................บาท/ไร ่ ...............บาท/ไร ่

สวน............... ..........ครัวเรือน 
.....................ไร ่

...............กก./ไร ่ ................บาท/ไร ่ ...............บาท/ไร ่

3.  ท าไร ่  ไร่อ้อย .....2....ครัวเรือน 
........8.........ไร ่

..18,000..กก./ไร ่ ..5,500..บาท/ไร ่ .10,000.บาท/ไร่ 

 ไร่ข้าวโพด ...........ครัวเรือน 
.....................ไร ่

...............กก./ไร ่ .................บาท/ไร ่ ...............บาท/ไร ่

 ไร่มันส าปะหลัง .....3....ครัวเรือน 
.........8  ........ไร ่

..5,500...กก./ไร ่ ...5,500..บาท/ไร่ ...9,500..บาท/ไร่ 

   
  4)  บ้านดอนแตง  หมู่ 8 มีพ้ืนทีท่ั้งหมด 4,117 ไร่ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ตน้ทนุการผลติเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
1.  ท านา  ในเขตชลประทาน ........ครัวเรือน 

................ไร ่
............กก./ไร ่ ..............บาท/ไร ่ ..............บาท/ไร ่

 นอกเขต
ชลประทาน 

.120..ครัวเรือน 

.....850.....ไร ่
..320....กก./ไร ่ ...2,000..บาท/ไร่ ...5,000...บาท/ไร ่

 2.  ท าสวน สวน..ยางพารา ...1...ครัวเรือน 
......12.....ไร ่

............กก./ไร ่ ................บาท/ไร ่ ...............บาท/ไร ่

สวน............... .......ครัวเรือน 
................ไร ่

............กก./ไร ่ ................บาท/ไร ่ ...............บาท/ไร ่

3.  ท าไร ่  ไร่อ้อย ...5..ครัวเรือน 
.....25......ไร ่

..15,000..กก./ไร ่ ...4,500..บาท/ไร่ .10,000..บาท/ไร่ 

 ไร่ข้าวโพด ........ครัวเรือน 
...............ไร ่

.............กก./ไร ่ .................บาท/ไร ่ ................บาท/ไร ่

 ไร่มันส าปะหลัง ...12..ครัวเรือน 
.....23......ไร ่

...6,500..กก./ไร ่ .5,000....บาท/ไร ่ 12,000..บาท/ไร ่

 
 
 
 



 

  5)  บ้านดงยวด  หมู่ 9  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 3,980 ไร่ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ตน้ทนุการผลติเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
1.  ท านา  ในเขต

ชลประทาน 
..........ครัวเรือน 
.....................ไร ่

...........กก./ไร ่ ................บาท/ไร ่ ................บาท/ไร ่

 นอกเขต
ชลประทาน 

..228...ครัวเรือน 

......2,350......ไร ่
...350..กก./ไร ่ ...3,000..บาท/ไร่ ...5,000..บาท/ไร่ 

 2.  ท าสวน สวน............... ..........ครัวเรือน 
.....................ไร ่

...........กก./ไร ่ ................บาท/ไร ่ ................บาท/ไร ่

สวน............... ..........ครัวเรือน 
.....................ไร ่

...........กก./ไร ่ ................บาท/ไร ่ ................บาท/ไร ่

3.  ท าไร ่  ไร่อ้อย .....2....ครัวเรือน 
.........10.........ไร ่

.15,000..กก./ไร ่ ..5,000...บาท/ไร ่ .10,000.บาท/ไร ่

 ไร่ข้าวโพด ...........ครัวเรือน 
.....................ไร ่

............กก./ไร ่ ................บาท/ไร ่ ................บาท/ไร ่

 ไร่มันส าปะหลัง ....3....ครัวเรือน 
........12.........ไร ่

..6,500..กก./ไร ่ ...6,000..บาท/ไร่ .11,000.บาท/ไร่ 

 
 
  6)  บ้านเหล่าศรีจารย์  หมู่ 10  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 4,096 ไร่ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ตน้ทนุการผลติเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
1.  ท านา  ในเขต

ชลประทาน 
..........ครัวเรือน 
.....................ไร ่

............กก./ไร ่ ................บาท/ไร ่ ...............บาท/ไร ่

 นอกเขต
ชลประทาน 

...85...ครัวเรือน 

......1,055......ไร ่
....360...กก./ไร ่ ...2,000..บาท/ไร่ ..4,900..บาท/ไร ่

 2.  ท าสวน สวน.ยางพารา.. ....4....ครัวเรือน 
.........56........ไร ่

....3.......กก./ไร ่ ...5,500..บาท/ไร ่ ....100...บาท/ไร ่

สวน............... ..........ครัวเรือน 
.....................ไร ่

.............กก./ไร ่ ................บาท/ไร ่ ...............บาท/ไร ่

3.  ท าไร ่  ไร่อ้อย .....5....ครัวเรือน 
........20.........ไร ่

..14,000..กก./ไร ่ ..5,000...บาท/ไร ่ .10,000.บาท/ไร่ 

 ไร่ข้าวโพด ...........ครัวเรือน 
.....................ไร ่

..............กก./ไร ่ ...............บาท/ไร ่ ...............บาท/ไร ่

 ไร่มันส าปะหลัง ....3.....ครัวเรือน 
.........25........ไร ่

..8,000..กก./ไร ่ ....6,000.บาท/ไร ่ .13,000..บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 



 

 
  7)  บ้านดงไร่  หมู่ 11  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,165 ไร่ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขาย          
โดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

1.  ท านา  ในเขต
ชลประทาน 

..........ครัวเรือน 

.....................ไร ่
............กก./ไร ่ ...............บาท/ไร ่ ...............บาท/ไร ่

 นอกเขต
ชลประทาน 

..72...ครัวเรือน 

......695.......ไร ่
...350..กก./ไร ่ ..2,300...บาท/ไร ่ ...5,000..บาท/ไร่ 

 2.  ท าสวน สวน............... ..........ครัวเรือน 
.....................ไร ่

...........กก./ไร ่ ..............บาท/ไร ่ ..............บาท/ไร ่

สวน............... ..........ครัวเรือน 
.....................ไร ่

............กก./ไร ่ ...............บาท/ไร ่ ...............บาท/ไร ่

3.  ท าไร ่  ไร่อ้อย .....2....ครัวเรือน 
.........10.........ไร ่

..13,000..กก./ไร ่ ..4,000...บาท/ไร ่ ..10,000..บาท/ไร่ 

 ไร่ข้าวโพด ...........ครัวเรือน 
.....................ไร ่

............กก./ไร ่ ...............บาท/ไร ่ ...............บาท/ไร ่

 ไร่มันส าปะหลัง ...........ครัวเรือน 
.....................ไร ่

............กก./ไร ่ ...............บาท/ไร ่ ...............บาท/ไร ่

   
  8)  บ้านนาเหล่าค า  หมู่ 12  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,348 ไร่ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
1.  ท านา  ในเขต

ชลประทาน 
..........ครัวเรือน 
.....................ไร ่

...............กก./ไร ่ .................บาท/ไร ่ ...............บาท/ไร ่

 นอกเขต
ชลประทาน 

...70...ครัวเรือน 

.......650........ไร ่
....360....กก./ไร ่ ...2,500.บาท/ไร่ ...4,800...บาท/ไร ่

 2.  ท าสวน สวน............... ..........ครัวเรือน 
.....................ไร ่

...............กก./ไร ่ .................บาท/ไร ่ ...............บาท/ไร ่

สวน............... ..........ครัวเรือน 
.....................ไร ่

...............กก./ไร ่ .................บาท/ไร ่ ...............บาท/ไร ่

3.  ท าไร ่  ไร่อ้อย ..........ครัวเรือน 
...................ไร ่

...............กก./ไร ่ .................บาท/ไร ่ ...............บาท/ไร ่

 ไร่ข้าวโพด ...........ครัวเรือน 
.....................ไร ่

...............กก./ไร ่ .................บาท/ไร ่ ...............บาท/ไร ่

 ไร่มันส าปะหลัง ...........ครัวเรือน 
.....................ไร ่

...............กก./ไร ่ .................บาท/ไร ่ ...............บาท/ไร ่

 
 
 
 



 

7.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 

1) บ้านนาข่า  หมู่ 1 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ 
ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1). ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ าทางการเกษตร 
ล าดับ

ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ า 
เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
2). แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร (1 
สาย) 

      

 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง (1 
แห่ง) 

      

 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)       
3). แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย 1 แห่ง       
 4. สระ       
 5. คลองชลประทาน       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2) บ้านถ่อนน้อย  หมู่ 3 
3)  

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ 
ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1). ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ าทางการเกษตร 
ล าดับ

ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ า 
เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
2). แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร (2 
สาย) 

      

 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)       
3). แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ (1 แห่ง)       
 5. คลองชลประทาน       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)       

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3)  บ้านถ่อนใหญ่  หมู่ 7 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ 
ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1). ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ าทางการเกษตร 
ล าดับ

ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ า 
เพื่อการเกษตรตลอดทั้ง

ปี 
การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
2). แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร (2 
สาย) 

      

 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)       
3). แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ (1 แห่ง)       
 5. คลองชลประทาน       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4) บ้านดอนแตง  หมู่ 8 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ 
ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1). ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ าทางการเกษตร 
ล าดับ

ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ า 
เพื่อการเกษตรตลอดทั้ง

ปี 
การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
2). แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร (1 
สาย) 

      

 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)       
3). แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลองชลประทาน       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5) บ้านดงยวด  หมู่ 9  
6)  

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ 
ในการท าการเกษตร 

ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีท่ี
ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
1). ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ าทางการเกษตร 
ล าดับ

ความส าคั
ญ 

ความเพียงพอของน้ า 
เพื่อการเกษตรตลอดทั้ง

ปี 
การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
2). แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร (2 
สาย) 

      

 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)       
3). แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 6)  บ้านเหล่าศรีจารย์  หมู่ 10 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ 
ในการท าการเกษตร 

ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีท่ี
ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
1). ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ าทางการเกษตร 
ล าดับ

ความส าคั
ญ 

ความเพียงพอของน้ า 
เพื่อการเกษตรตลอดทั้ง

ปี 
การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
2). แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร (1 
สาย) 

      

 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)       
3). แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 7)  บ้านดงไร ่หมู่ 11 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ 
ในการท าการเกษตร 

ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีท่ี
ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
1). ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ าทางการเกษตร 
ล าดับ

ความส าคั
ญ 

ความเพียงพอของน้ า 
เพื่อการเกษตรตลอดทั้ง

ปี 
การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
2). แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง (1 
แห่ง) 

      

 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)       
3). แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ (1 แห่ง)      15 
 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 7.4  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
  1)  บ้านนาข่า  หมู่ 1 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทัว่ถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
1).  บ่อบาดาลสาธารณะ   - - - - - 
2).  บ่อน้ าตื้นสาธารณะ   - - - - - 
3).  ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น)  

 - - - - - 

4).  ระบบประปา (การประปา    
ส่วนภูมภิาค) 

-   -  - 100 

5).  แหล่งน้ าธรรมชาต ิ -  - - - - - 
6).  อ่ืนๆ ระบ ุ -  - - - - - 

 
            สรุป  ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้  มีน้ ากิน  น้ าใช้  เพียงพอหรือไม่ 
                   เพียงพอ                     ไม่เพียงพอ  คิดเป็นร้อยละ...........-..........ของหมู่บ้าน 
  
  2)  บ้านถ่อนน้อย  หมู่ 3 

แหล่งน้ า ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง 

ไม่
ทั่วถึง 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
1).  บ่อบาดาลสาธารณะ   - - - - - 
2).  บ่อน้ าตื้นสาธารณะ   - - - - - 
3).  ประปาหมู่บ้าน (ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  

 - - - - - 

4).  ระบบประปา (การประปา
ส่วนภูมิภาค)  

 - - - - - 

5).  แหล่งน้ าธรรมชาติ -  - - - - - 
6).  ระบบประปา (ของ
หมู่บ้าน) 

-  -  - 100 

 
           สรุป  ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน  น้ าใช้  เพียงพอหรือไม่ 
                   เพียงพอ                       ไม่เพียงพอ  คิดเป็นร้อยละ.........-.........ของหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 



 

  3)  บ้านถ่อนใหญ่  หมู่ 7 

แหล่งน้ า ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง 

ไม่
ทั่วถึง 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
1).  บ่อบาดาลสาธารณะ   - - - - - 
2).  บ่อน้ าตื้นสาธารณะ   - - - - - 
3).  ประปาหมู่บ้าน (ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

-  -  - 100- 

4).  ระบบประปา (การประปา
ส่วนภูมิภาค)  

 - - - - - 

5).  แหล่งน้ าธรรมชาติ -  - - - - - 
6).  ระบบประปา (ของ
หมู่บ้าน) 

- - - - -  

 
           สรุป  ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้  มีน้ ากิน  น้ าใช้  เพียงพอหรือไม่ 
                   เพียงพอ                          ไม่เพียงพอ  คิดเป็นร้อยละ........-.........ของหมู่บ้าน 
 
 
  4)  บ้านดอนแตง  หมู่ 8 

แหล่งน้ า ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง 

ไม่
ทั่วถึง 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
1).  บ่อบาดาลสาธารณะ   - - - - - 
2).  บ่อน้ าตื้นสาธารณะ   - - - - - 
3).  ประปาหมู่บ้าน (ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

-  -  - 100 

4).  ระบบประปา (การประปา
ส่วนภูมิภาค)  

 - - - - - 

5).  แหล่งน้ าธรรมชาติ -  - - - - - 
6).  ระบบประปา (ของ
หมู่บ้าน) 

-  - - - - - 

           
สรุป  ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้  มีน้ ากิน  น้ าใช้  เพียงพอหรือไม่ 

                   เพียงพอ                                ไม่เพียงพอ  คิดเป็นร้อยละ........-.........ของหมู่บ้าน 
 
 
 



 

  5)  บ้านดงยวด  หมู่ 9 

แหล่งน้ า ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง 

ไม่
ทั่วถึง 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
1).  บ่อบาดาลสาธารณะ   - - - - - 
2).  บ่อน้ าตื้นสาธารณะ   - - - - - 
3).  ประปาหมู่บ้าน (ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  

 - - - - - 

4).  ระบบประปา (การประปา
ส่วนภูมิภาค) 

-  -  - 100 

5).  แหล่งน้ าธรรมชาติ -  - - - - - 
6).  ระบบประปา (ของ
หมู่บ้าน) 

-  - - - - - 

 
สรุป  ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้  มีน้ ากิน  น้ าใช้  เพียงพอหรือไม่ 

                   เพียงพอ                              ไม่เพียงพอ  คิดเป็นร้อยละ......-...........ของหมู่บ้าน 
 
 
  6)  บ้านเหล่าศรีจารย์  หมู่ 10 

แหล่งน้ า ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง 

ไม่
ทั่วถึง 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
1).  บ่อบาดาลสาธารณะ   - - - - - 
2).  บ่อน้ าตื้นสาธารณะ   - - - - - 
3).  ประปาหมู่บ้าน (ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

-  -  - 100 

4).  ระบบประปา (การประปา
ส่วนภูมิภาค)  

- - - - - 

5).  แหล่งน้ าธรรมชาติ   - - - - - 
6).  ระบบประปา (ของ
หมู่บ้าน) 

- - - - - - 

 
สรุป  ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้  มีน้ ากิน  น้ าใช้  เพียงพอหรือไม่ 

               เพียงพอ                              ไม่เพียงพอ  คิดเป็นร้อยละ.......-.........ของหมู่บ้าน 
 
 
 



 

  7)  บ้านดงไร ่ หมู่ 11 

แหล่งน้ า ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง 

ไม่
ทั่วถึง 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
1).  บ่อบาดาลสาธารณะ -  - -  80 
2).  บ่อน้ าตื้นสาธารณะ  - - - - - 
3).  ประปาหมู่บ้าน (ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  

- - - - - 

4).  ระบบประปา (การประปา
ส่วนภูมิภาค) 

-  - -  20 

5).  แหล่งน้ าธรรมชาติ  - -  - - 
6).  อ่ืนๆ ระบุ - - - - - - 

 
สรุป  ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้  มีน้ ากิน  น้ าใช้  เพียงพอหรือไม่ 

                   เพียงพอ                             ไม่เพียงพอ  คิดเป็นร้อยละ........-.........ของหมู่บ้าน 
   
 8)  บ้านนาเหล่าค า  หมู่ 12 

แหล่งน้ า ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง 

ไม่
ทั่วถึง 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
1).  บ่อบาดาลสาธารณะ  - -  - - 
2).  บ่อน้ าตื้นสาธารณะ  - - - - - 
3).  ประปาหมู่บ้าน (ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  

- - - - - 

4).  ระบบประปา (การประปา
ส่วนภูมิภาค) 

- -  -  100 

5).  แหล่งน้ าธรรมชาติ - - -  - - 
6).  ระบบประปา (ของ
หมู่บ้าน) 

- - - - - - 

 
สรุป  ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้  มีน้ ากิน  น้ าใช้  เพียงพอหรือไม่ 

                   เพียงพอ                      ไม่เพียงพอ  คิดเป็นร้อยละ.......-........ของหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 



 

8.  ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม 
 8.1  ด้านศาสนา   
  ประชาชนเกือบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ศาสนสถานที่ส าคัญในเขตเทศบาล ได้แก่  

  -  วัดนาคาเทวี          บ้านนาข่า   -  วัดอัมพวัน   บ้านดงยวด 
  -  วัดทุ่งตูมค า   บ้านนาข่า  -  วัดป่าญาณกิตติคุณ   บ้านดงยวด 
  -  วัดศรีอัมพร   บ้านถ่อนน้อย  -  วัดสังข์ทอง   บ้านเหล่าศรีจารย์ 
  -  วัดโคกศรีส าราญ   บ้านถ่อนใหญ่  -  วัดเจริญชัย   บ้านดงไร่ 
  -  วัดป่าหลวงการาม   บ้านถ่อนใหญ่  -  วัดป่าสามัคคีธรรม   บ้านนาเหล่าค า 
  -  วัดโพธิ์ชัย   บ้านดอนแตง 
 8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
 ประเพณีที่ส าคัญในต าบลนาข่าที่คนในชุมชนได้ยึดถือ และประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน
ตามคตคิวามเชื่อต่างๆ ที่บรรพบุรุษได้อบรมสั่งสอนสืบต่อกันมาจากรุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย และได้ถ่ายทอด มายังคน
รุ่นลูก รุ่นหลาน จนถึงปัจจุบัน 
 คนอีสาน  มีวัฒนธรรมประจ าชาติและประจ าท้องถิ่นมาแต่โบราณกาลแล้วนับศตวรรษ จนถือเป็นฮิต
เป็นคลอง  ปฏิบัติสืบกันมาจนเป็นประเพณีที่รู้จักกันดี และพูดกันจนติดปากว่า “ฮิตสิบสอง คลองสิบสี่” 
 ฮีตสิบสอง ค าว่า ฮีต มาจากค าภาษาบาลี่ว่า จารีตตะ แปลว่า ธรรมเนียมแบบแผนความประพฤติที่ดี
งามปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณี ซึ่ง ฮีต นั้นมี 12 ประการ เท่ากับ 12 เดือนใน 1 ปี ตามระบบ
จันทรคติหรือพูดอีกนัยคือ การท าบุญใน 12 เดือนนั้นเอง 
 คลองสิบสี่ หมายถึง ข้อกติกาของสังคม 14 ประการที่ยึดถือปฏิบัติต่อกันเพ่ือความสงบเรียบร้อยของสังคม
ซึ่งประเพณีท่ีส าคัญท่ีถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประจ าทุกปีนั้น ได้แก่ 
 -  บุญเข้ากรรมหรือบุญเดือนอ้าย  -  บุญซ าฮะหรือบุญเดือนเจ็ด 
 -  บุญคูณข้าวหรือบุญเดือนยี่  -  บุญเข้าพรรษาหรือบุญเดือนแปด 
 -  บุญข้าวจี่หรือบุญเดือนสาม  -  บุญข้าวห่อประดับดินหรือบุญเดือนเก้า 
 -  บุญวันมาฆบูชา  -  บุญข้าวสากหรือบุญเดือนสิบ 
 -  บุญเผวสหรือบุญเดือนสี่  -  บุญออกพรรษาหรือบุญเดือนสิบเอ็ด 
 -  บุญสรงน้ าพระหรือบุญเดือนห้า (ประเพณีสงกรานต์)  
 -  บุญกฐินหรือบุญเดือนสิบสอง  -  บุญบั้งไฟหรือบุญเดือนหก   
 -  ประเพณีงานลอยกระทงเดือนสิบสอง 
 8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตเทศบาลต าบลนาข่าได้แก่ การทอผ้าไหม หมี่ขิด การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม การ
สาวไหมทอผ้า การตัดเย็บเสื้อผ้า การจักสานเครื่องใช้ในครัวเรือนจากไม้ไผ่ การท าโคมไฟและแกะสลักสัตว์จาก
กะลามะพร้าว แพทย์แผนไทย ภาษาท้องถิ่นคือ ภาษาอีสาน 
 8.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  สินค้าพ้ืนเมืองในต าบลนาข่าได้แก่ การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพ้ืนเมืองทุกประเภท โดยเฉพาะ
เสื้อผ้าทรงไทยที่ท าจากผ้าไหมและผ้าฝ้าย ผ้าหมักโคลนย้อมสีตามธรรมชาติ(ผ้าหมี่ -ขิด) เสื้อบุรุษ สตรี เสื้อ
ท างาน หมอนขิด ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว ของฝาก ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ   
 
 
 
 



 

9.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1 แหล่งน้ า 
  แหล่งน้ าในเขตเทศบาลต าบลนาข่าที่เกษตรกรใช้น้ าในการท าเกษตรกรรม มีดังนี ้  
 1) หนองดอนวัว ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านนาข่า มีพ้ืนที่ส าหรับใช้ประโยชน์ จ านวน 33 ไร่ 2 งาน 95 
ตารางวา ปริมาตรน้ าความจุสูงสุด 332,950 ลูกบาศก์เมตร  
 2) หนองโสกกระยอม ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านถ่อนใหญ่ พ้ืนที่ส าหรับใช้ประโยชน์ จ านวน 9 ไร่ 3 งาน 
27 ตารางวา ปริมาตรน้ าความจุสูงสุด 43,500 ลูกบาศก์เมตร  
 3) สระหลวง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 บ้านถ่อนน้อย พ้ืนทีส่ าหรับใช้ประโยชน์ จ านวน 2 ไร่ ปริมาตรน้ าความ
จุสูงสุด 12,400 ลูกบาศก์เมตร  
 4) ล าห้วยบงมั่น ที่ตั้งครอบคลุมพ้ืนที่ หมู่ 1 บ้านนาข่า หมู่ 3 บ้านถ่อนน้อย หมู่ 7 บ้านถ่อนใหญ่ 
หมู่ 8 บ้านดอนแตง และ หมู่ 10 บ้านเหล่าศรีจารย์ ความยาวล าห้วย 3.43 กิโลเมตร  
 5) ล าห้วยนาหว้า ที่ตั้งครอบคลุมพ้ืนที่ หมู่ 7 บ้านถ่อนใหญ่ และ หมู่ 10 บ้านเหล่าศรีจารย์ ความ
ยาวล าห้วย 0.871 กิโลเมตร  
 6) ล าห้วยวังบัว ที่ตั้งครอบคลุมพ้ืนที่ หมู่ 1 บ้านนาข่า หมู่ 3 บ้านถ่อนน้อย และ หมู่ 12 บ้านนา
เหล่าค า ความยาวล าห้วย 2.15 กิโลเมตร  
 7) ล าห้วยเปรม ที่ตั้งครอบคลุมพื้นที่ หมู่ 7 บ้านถ่อนใหญ่ และ หมู่ 9 บ้านดงยวด ความยาวล าห้วย 
0.810 กิโลเมตร  
 8) ล าห้วยวังเสียว ที่ตั้งครอบคลุมพ้ืนที่ หมู่ 7 บ้านถ่อนใหญ่ และ หมู่ 9 บ้านดงยวด ความยาวล า
ห้วย 2.51 กิโลเมตร  
 
 
 9.2  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  ปัญหาของทรัพยากรน้ าในเขตเทศบาลต าบลนาข่าคือ ปัญหาเรื่องของปริมาณน้ าในแหล่งน้ าตาม
ธรรมชาติ เพ่ือใช้ในการท าการเกษตรซึ่งมีปริมาณน้ าไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากขาดแคลนแหล่งกักเก็บ
น้ าขนาดใหญ่ หรือบ่อน้ าตื้นในหมู่บ้าน/ชุมชน ปัญหาคุณภาพและปริมาณของน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค ซึ่ง
ปริมาณน้ าในบางหมู่บ้านไม่เพียงพอกับความต้องการ รวมทั้งปัญหาน้ าประปาหมู่บ้านมีความเค็ม ส่งผลให้วัสดุที่
เชื่อมต่อกับระบบประปาและอุปกรณ์ท่ีต้องใช้น้ าประปาท าความสะอาดได้รับความเสียหายช ารุดเร็วกว่าก าหนด   
  ดินในเขตต าบลนาข่า มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย และ ดินลูกรัง ใต้พ้ืนดินเป็นดินดาน หน้าดินขาด
อินทรียวัตถุปลูกพืชผลผลิตทางการเกษตรไม่ค่อยดี รวมทั้งเกษตรกรปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ าๆ  ซากๆในที่ดิน
แปลงเดิม จึงส่งผลให้ดินเสื่อมคุณภาพได้ผลผลิตน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 การวางยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกระบวนการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาในอนาคต โดยก าหนดความต้องการและแนวทางในการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายบน
พ้ืนฐานของการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับศักยภาพ ปัญหา และความ
ต้องการของชุมชน เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยสามารถแก้ปัญหา และสามารถตอบสนองความต้องของชุมชน
ได้อย่างครอบคลุม 
 ในการจัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลนาข่า นอกจากการค านึงถึงอ านาจหน้าที่ใน
การบริหารราชการตามที่กฎหมายก าหนดไว้แล้ว ยังค านึงถึงความสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาประเทศ 
และการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันที่มีผลต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแหลมสัก เพ่ือยกระดับขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารราชการท้องถิ่น ควบคู่กับการสร้างสังคม
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยทิศทางการพัฒนาในระดับต่างๆ ที่สั มพันธ์กับกรอบแนวคิดในการ
วางแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลนาข่า สรุปได้ดังนี้ 

1.1 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น

ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
1.4 แผนพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ 
1.5 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1.6 แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 
1.7 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

             ความสัมพนัธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบาย กระทรวง กรม 
(นโยบายรายสาขาตามภารกิจ) 

แผนพัฒนาชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 ของเทศบาลต าบลนาข่า 
(วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น) 

 



 

 1.1 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชด ารัสที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงไว้ตอนหนึ่งว่า “พอเพียง มีความหมาย
กว้างขวางยิ่งกว่านี้อีก คือค าว่าพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแค่นั้นเอง คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อย 
เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย ถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้ มีความคิดว่าท าอะไรต้องพอเพียง 
หมายความว่าพอประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่ เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมี มีมากอาจจะมีของ
หรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน”พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลา    
ดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ได้รับการเชิดชูสูงสุดจากองค์การสหประชาชาติ (UN) โดยนายโคฟี 
อันนัน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล The Human Development Lifetime 
Achievement Award แก่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 และได้มีปาฐกถาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นปรัชญาที่สามารถเริ่มได้
จากการสร้างภูมิคุ้มกันในตนเอง สู่หมู่บ้าน และสู่เศรษฐกิจในวงกว้างขึ้นในที่สุดเป็นปรัชญาที่มีประโยชน์ต่อ
ประเทศไทยและนานาประเทศ โดยที่องค์การสหประชาชาติได้สนับสนุนให้ประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิก 166 
ประเทศ ยึดเป็นแนวทางสู่การพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดที่ส าคัญ
ในการสอนคน ซึ่งน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการ
พัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน  
 ค านิยามความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ พร้อมกัน คือ 

1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่นะรับพอประมาณ 

2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไป 
อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ 
อย่างรอบคอบ 

3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายดึง กรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 
 เงื่อนไข การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้ง
ความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ   

1. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน 
ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้น มาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวัง
ในขั้นปฏิบัติ 
    2. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความพากเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิตแนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน พร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี 
 



 

 
 
 1.2 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
 การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมา 
ได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศ     ใน
กลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้
ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความ
หลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ มิติเศรษฐกิจที่
โครงสร้างเศรษฐกิจยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างเต็มที่ การผลิตของภาคบริการและภาคเกษตรยัง
อยู่ในระดับต่ า คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ของประเทศ มิติทางสังคมที่การยกระดับรายได้ของประชาชนการแก้ปัญหาด้านความยากและความเหลื่อมล้ า 
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะยังคงมีช่องว่างที่
สามารถพัฒนาต่อไปได้ มิติสิ่งแวดล้อมที่การฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมยังเป็นประเด็น
ส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมิติของการบริหารจัดการภาครัฐที่ยังขาดความต่อเนื่องและ
ความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
 ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ 
สิ่งแวดล้อมและปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนา    ที่
รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานเพ่ือให้
เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง การขับเคลื่อนการพัฒนาให้
ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคต จึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนว
ยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นบูรณาการบนพ้ืนฐาน   ประชา



 

รัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่างๆ อย่างเป็นระบบ โดย
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืนๆ เพ่ือน าไปสู่
การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ และพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
 
 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
 

 “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 
 

 

  เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่าง
มั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่าง
สันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสาน
สอดคล้องกันด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศร ี

ความม่ันคง  หมายถึ ง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความ
มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน     มีระบบ
การเมืองที่ม่ันคงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความ
ปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต      มีการออมส าหรับวัย
เกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
 ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน
ขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ 
เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
อนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชี ย เป็นจุดส าคัญของ การ
เชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการ
พัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง  ไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 

 ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี  ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและ
ยั่งยืน 
 

 
 
 
 1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญคือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ 
และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหา แบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม 
และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
   ตัวช้ีวัด  
      (๑) ความสุขของประชากรไทย  
 (๒) ความมั่นคง ปลอดภัยของประเทศ  



 

 (๓) ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมัน่คง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปญัหาความมัน่คง  
 (๔) บทบาทและการยอมรับในดา้นความมัน่คงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ   
 (๕) ประสทิธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง ประกอบด้วย ๕ ประเด็น  
 ๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย และสันติสุขให้เกิด
ขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง   
  (๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนักในเรื่อง
ความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  
  (๒) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ  
  (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
  (๔) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไก ที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความ
มั่นคงที่ส าคัญ 
 ๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิม และป้องกัน
ไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น  
  (๑) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน  
  (๒) การติดตามเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่  
  (๓) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
  (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งทางบกและ
ทางทะเล 
 ๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ ความม่ันคง  ของ
ชาติ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง โดย  
  (๑) การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงาน ความมั่นคง รวมทั้ง
ภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุก
รูปแบบและทุกระดับ   
  (๓) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

 ๔. การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ  รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าให้กับ
ประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน โดย  
  (๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  
  (๒) การเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค   
  (๓) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาคโลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและ
ที่มิใช่ภาครัฐ 
 5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกส าคัญต่าง ๆ 
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด   



 

  (๑) การพัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาความม่ันคงแบบองค์รวม อย่างเป็นรูปธรรม  
  (๒) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ  
  (๓) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 
 2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมาย การพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดบัศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐาน แนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดย
มองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” 
เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและ
ขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ 
พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับ รูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ 
ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐ
ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก 
ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และ การกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของ
คนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
 ตัวช้ีวัด   
  (๑) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได้  
  (๒) ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน  
  (๓) การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  
  (๔) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย ๕ ประเด็น  
 ๑. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต ทั้งเชิงปริมาณและ
มูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย  
  (๑) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น  
  (๒) เกษตรปลอดภัย  
  (๓) เกษตรชีวภาพ  
  (๔) เกษตรแปรรูป   
  (๕) เกษตรอัจฉริยะ 
 ๒. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ที่
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย       
  (๑) อุตสาหกรรมชีวภาพ  
  (๒) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร  
  (๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  
  (๔) อุตสาหกรรมและบริการขนส่ง และโลจิสติกส์  
  (๕) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 



 

 ๓. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่ส าคัญ
ของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ และเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง 
ประกอบด้วย 
   (๑) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
  (๒) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ  
  (๓) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย  
  (๔) ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า  
  (๕) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
 ๔. โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพในด้าน
โครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ   
  (๑) เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ  
  (๒) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
  (๓) เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ  
  (๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่  
  (๕) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
 ๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ 
ทีม่ีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน   โดย 
(๑) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (๒) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (๓) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด (๔) สร้าง
โอกาสเข้าถึงข้อมูล และ (๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
 3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย 
ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
 ตัวช้ีวัด 
  (๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  
  (๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
  (๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษ 
ประกอบด้วย ๗ ประเด็น ไดแ้ก่ 

 ๑. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝั่งค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์   
  (๑) การปลูกฝั่งค่านิยมและวัฒนธรรม ผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว  
  (๒) การบูรณาการเรื่องความชื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา  
  (๓) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา  
  (๔) การปลูกฝั่งค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  



 

  (๕) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ  
  (๖) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝั่งค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม   
  (๗) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 ๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย  
  (๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อม ให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์  
  (๒) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝั่งความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ ๒๑  
  (๓) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับ ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด   
  (๔) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 
 ๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งเน้น
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา   
  (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑  
  (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่  
  (๓) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท  
  (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  (๕) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของ
ประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก  
  (๖) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม   
  (๗) การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
 ๔. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย   
  (๑) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ 
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย  
  (๒) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ   
  (๓) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและ 
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 
 ๕. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม   
  (๑) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ  
  (๒) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ  
  (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  
  (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี   
  (๕) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 
 ๖. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
  (๑) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  
  (๒) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
  (๓) การปลูกฝั่งและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน   
  (๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๗. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ   
  (๑) การส่งเสริมการออกก าลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต  
  (๒) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ  
  (๓) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ     
  (๔) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 



 

 4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่
ส าคัญที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและ
ความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการ
จัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม
ให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพสามารถพ่ึงตนเอง และท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดย
รัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
 ตัวช้ีวัด  

 (๑) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร  
 (๒) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน  
 (๓) ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม 

และเทคโนโลยี   
 (๔) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและ

ความเสมอภาคทางสังคมประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑. การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ   
  (๑) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก  
  (๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค  
  (๓) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร  
  (๔) เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท างาน  
  (๕) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม  
  (๖) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง  
  (๗) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับผู้มี
รายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส   
  (๘) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง 
 ๒. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี   
  (๑) พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค  
  (๒) ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ  
  (๓) จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถตอบสนอง
ต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต  
  (๔) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบและกลไกการ
บริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด  
  (๕) สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม   
  (๖) การพัฒนาก าลังแรงงานในพื้นที ่
 ๓. การเสริมสร้างพลังทางสังคม  
   (๑) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึง
พลังของภาคส่วนต่าง ๆ  
  (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
  (๓) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาค
ประชาชน      



 

  (๔) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม  
  (๕) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม   
  (๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสร้างสรรค์เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล 
 ๔. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง   
  (๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต 
สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ  
  (๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง  
  (๓) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน   
  (๔) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 

5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามี     ส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน    ไม่ว่าจะ
เป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน     อันจะ
น าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
 ตัวช้ีวัด 
 (๑) พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (๒) สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู  
 (๓) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (๔) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก ่
 ๑. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
  (๑) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  
  (๒) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินก าเนิด  
  (๓) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่แม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติ  ทั่วประเทศ  
  (๔) รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (๔) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
 ๒. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล   
  (๑) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล  
  (๒) ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ      
  (๓) ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ 
และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม   
  (๔) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ๓. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ   
  (๑) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
  (๒) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  



 

  (๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ภาครัฐและภาคเอกชน   
  (๔) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
 ๔. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น ความเป็นเมือง
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง   
  (๑) จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึง
พื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพ และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ  
  (๒) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตาม
แผนผังภูมินิเวศ อย่างยั่งยืน  
  (๓) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล  
  (๔) สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  
  (๕) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน   
  (๖) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถในการป้องกัน
โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 
 ๕. พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
  (๑) พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ  
  (๒) เพิ่มผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการ
ใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล  
  (๓) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  (๔) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน   
  (๔) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตร และอาหารของประเทศและชุมชนในมิติปริมาณ คุณภาพ 
ราคาและการเข้าถึงอาหาร 
 ๖. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ  
  (๑) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี    
  (๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม  
  (๓ )จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ   
  (๔) พัฒนาและด าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
 6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับ
หรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ ส่วนรวม 
มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการ
น านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน



 

เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วน
ในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝั่งค่านิยมความชื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับ
การทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความ
ทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดย
กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรมตาม
หลักนิติธรรม  
 ตัวช้ีวัด 
 (๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ  
 (๒) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ  
 (๓) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ        
 (๔) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส   
  (๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค  
  (๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
 ๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และเชื่อมโยงการพัฒนา
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่   
  (๑) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
  (๒) ระบบการเงินการคลังประเทศ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ   
  (๓) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 
 ๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชน และทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศ   
  (๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม  
  (๒) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  
  (๓) ส่งเสริมการกระจายอ านาจ และสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูงตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
 ๔. ภาครัฐมีความทันสมัย   
  (๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ   
  (๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
 ๕.  บุคลากรภาครั ฐ เป็นคนดี และ เก่ ง  ยึดหลั กคุณธรรม จริ ยธรรม มีจิ ตส านึ ก                    
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ   
  (๑) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม   
  (๒) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
 ๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
  (๑) ประชาชนและภาคต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต  
  (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาดเป็นธรรมและ
ตรวจสอบได้   
  (๔) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 



 

 ๗. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น  
   (๑) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง  
  (๒) มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น      
  (๓) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย 
 ๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน โดยเสมอภาค   
  (๑) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่น ในหลักประชาธิปไตย เคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม  
  (๒) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกข้ันตอนของการค้นหาความจริง  
  (๓) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์
ร่วมกัน  
  (๔) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการยุติธรรม   
  (๕) พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา 
  1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ m (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  การพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมาส่งผลให้
ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ ได้แก่ เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญ่ขึ้น มีฐานการผลิตและบริการที่มี
ความเข้มแข็งและโดดเด่นในหลายสาขา และความร่วมมือกับมิตรประเทศทั้งในรูปทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึง
ความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียนมีความเข้มข้นและชัดเจนขึ้น ขยายโอกาสด้านการค้าและการ
ลงทุนของไทยเพ่ิมข้ึน ในขณะที่โครงสร้างพ้ืนฐานมีการพัฒนาครอบคลุมมากขึ้น และการบริการทางสังคมทุกด้าน
ที่มีความครอบคลุมทั่วถึง ท าให้รายได้ประชาชนสูงขึ้นปัญหาความยากจนลดลง และคุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น 
 อย่างไรก็ตาม โครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลกมากขึ้น จึงให้
มีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอก ในขณะที่ความสามารถในการแข่งขันปรับตัวช้า เนื่องจากการ
ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการสู่การใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมยังด าเนินการได้น้อย ท าให้ฐานการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า
ประกอบกับประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพในเกือบทุกด้าน ที่ส าคัญได้แก่ คุณภาพคน คุณภาพการศึกษา 
คุณภาพบริการสาธารณะและบริการสาธารณสุข สังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้ าสูง ก่อให้เกิดความแตกแยก 
นอกจากนี้ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว มีภาวะขยะล้นเมืองและการ
บริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์ ในขณะที่ความเสี่ยงและผลกระทบที่ เกิดจากสภาพ
ภูมิอากาศผันผวนมีความรุนแรงมากขึ้น ท าให้กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมที่ เกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งสะท้อนถึงปัญหาการจัดการภาครัฐที่ขาด
ประสิทธิภาพเพราะการบริหารจัดการยังขาดเอกภาพ และการปฏิรูปกฎหมายเพื่อพัฒนาประเทศยังล่าช้า  
 ดังนั้น การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑๒ จ าเป็นต้องมีการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือวางรากฐานของประเทศในระยะยาวให้มุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สอดคล้องเชื่อมโยง
และรองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
 หลักการ  ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืน และคนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๙-๑๑ และยึดหลักการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิ
ปัญญาและนวัตกรรม  
 ส าหรับการก าหนดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับนี้ยึดวิสัยทัศน์ของกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม



 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในขณะที่การก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในด้านต่างๆ ของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ได้ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙ ที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มาเป็น
กรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปี โดยที่เป้าหมายและตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่องค์กรระหว่างประเทศก าหนดขึ้น อาทิ การพัฒนาที่ยั่ งยืน 
(sustainable development goals: SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติก าหนดขึ้น เป็นต้น ส่วนแนวทางการพัฒนา
ได้บูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนาที่ส าคัญของประเด็นการปฏิรูปประเทศ ๓๗ วาระ และไทยแลนด์ ๔.๐  

 การจัดท าแผนขับเคลื่อน และการติดตามประเมินผล เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ทั้งจากภาครัฐ 
เอกชน ประชาชน และภาคการศึกษา ในทุกพ้ืนที่ของประเทศ เป็นกลไกประชารัฐที่รวมพลังให้สามารถก าหนด
เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา รวมทั้งแผนงานโครงการส าคัญที่ตอบสนองความต้องการและ แก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับภูมิสังคมและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี 
 จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑๒ 
 ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑๒ จะเป็นแผน
แรก ที่ถูกใช้ให้เป็นกลไกเชื่อมโยง สู่การขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่จะต้องบรรลุผล
ลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา รวมทั้งก าหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่ต้องเชื่อมต่อถึงการปฏิบัติที่
ต้องด าเนินการในช่วง ๕ ปี โดยได้ก าหนดแผนงาน/โครงการส าคัญ (Flagship Program) และประเด็นพัฒนาเชิง
บูรณาการที่ส าคัญ ในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ จะท าให้ระบบการจัดสรร 
งบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดิน แผนส าหรับบริหารราชการแผ่นดิน กฎ ระเบียบวินัยทาง 
การเงินและการคลังภาครัฐ และระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ตลอดจน
ระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก 
 นอกจากนี้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑๒ มีแนวทางการพัฒนาจังหวัด ภาค และ
เมืองที่ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย สาขาการผลิตและบริการเป้าหมายที่ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ และ
ก ากับ ให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ จังหวัด ภาค และเมือง เกิดผลสัมฤทธิ์ และสอดคล้อง กับเป้าหมาย
รวมของประเทศ รวมทั้งได้ก าหนดแนวทางเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปประเทศที่สภาปฏิรูป
แห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปได้เสนอและต้องเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จในช่วง๕ ปีต่อจากนี้ 
 ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี ๑๒  
 ประเทศไทยแม้ว่า ได้ด าเนินมาตรการเพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี มีการขยายการลงทุน
ในโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นระบบโครงข่ายมากขึ้น และมีการเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา แต่อันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของไทย ยังปรับตัวช้าเมื่อเทียบกับหลายประเทศ เนื่องจากคุณภาพคนต่ า การลงทุน
ในการวิจัยและพัฒนายังมีน้อย คุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่ดี และปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐและ
กฎระเบียบต่าง ๆ ล้าสมัยและขาดประสิทธิผลในการบังคับใช้ เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกและ
ภัยพิบัติธรรมชาติ ท าให้ เศรษฐกิจไทยผันผวนได้ง่าย และเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวในอัตราที่ต่ ากว่าศักยภาพมา
ต่อเนื่องหลายปี 
 นอกจากนี้ประเทศไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ 
กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นมากขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดน โดยมีการเคลื่อนย้ายคน เงินทุน องค์ความรู้ เทคโนโลยี 
ข่าวสาร สินค้าและบริการอย่างเสรี ท าให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้น ส่งผลให้มีการรวมตัวด้านเศรษฐกิจ 
ของกลุ่มต่าง ๆ ในโลกมีความเข้มข้นขึ้น ประเทศเศรษฐกิจใหม่มีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น เช่น จีน 
อินเดีย ละดินอเมริกา และเวียดนาม ซึ่งมีแรงงานราคาถูกและมีมาตรการอ่ืน ๆประกอบในการดึงดูดการลงทุน 
จากต่างประเทศได้เพ่ิมขึ้น นอกจากนั้นการพัฒนาการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ท าให้สังคมโลกมีความ 



 

เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ท าให้ เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยง อาทิ  การก่อการร้าย โรคระบาด 
อาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาแรงงานต่างด้าว 
 ในขณะเดียวกันประเทศไทยมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูง วัย
มากขึ้น จ านวนประชากรวัยแรงงานลดลง ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้น ปัญหา ความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ รวมทั้งความแตกต่างของรายได้ 
ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดและกลุ่มคนจนที่สุดสูงถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ เนื่องจากการกระจายโอกาสการ 
พัฒนาไม่ทั่วถึง ยิ่งไปกว่านั้นทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม มีปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ 
ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างรัฐกับประชาชน และระหว่างประชาชนในกลุ่มต่าง ๆ เนื่องจากการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติมีลักษณะรวมศูนย์ขาดการเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ ในขณะที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตาม การ
ขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ประกอบกับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนมากขึ้น ประเทศไทยต้อง
เผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยมากกว่า ในอดีต 
 ภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 
เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศดังกล่าว จะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยง 
อย่างชาญฉลาดมากขึ้น ต่อจากนี้ไป ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ เพ่ือแก้ไขปัญหารากฐานส าคัญที่เป็น 
จุดอ่อนและข้อจ ากัดของประเทศที่สั่งสมมานาน ในขณะเดียวกันด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือใช้ประโยชน์จาก 
จุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องให้ความส าคัญกับประเด็นที่มีลักษณะการบูรณา
การ และใช้ประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเ กิดผลสัมฤทธิ์ได้
อย่างแท้จริง ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑.การพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อ ยกระดับ
ศักยภาพของประเทศ โดยจะมุ่งเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม ท าให้เกิดสิ่ง ใหม่ที่มี
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ โดยการ ก าหนด
วาระการวิจัยแห่งชาติ (National Research Agenda) ให้มีจุดเน้นที่ชัดเจนเฉพาะเจาะจง และ สอดคล้องกับ
สาขาเป้าหมายการพัฒนาประเทศ และใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมบูรณาการวิจัยและพัฒนากับการ น าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการพัฒนานวัตกรรม 
 ๒. การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
โดยสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ความเป็น อัจฉริยะโดยใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ ประกอบการทางเทคโนโลยี 
(Technopreneur) รวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ ได้แก่ เกษตรกรราย
ย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับสถาบันวิจัย และ สถาบันการศึกษา รวมทั้ง
พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี แบบก้าวกระโดด 
โดยเฉพาะเร่งสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขา STEM (Science, Technology, Engineering, and 
Mathematics) และสนับสนุนการด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน รวมทั้งการปรับกลไกระบบวิจัยและพัฒนา ของประเทศท้ังระบบ 
 3. การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร ในทุกช่วงวัย 
มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพ่ือให้ เติบโตอย่างมี
คุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความ ต้องการใน
ตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของคนในแต่ละช่วงวัยตาม ความเหมาะสม 
การเตรียมความพร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใน อนาคต ตลอดจน



 

การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดีที่เน้นการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ 
 ๔. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า ให้ความส าคัญกับการจัดบริการของรัฐที่มี
คุณภาพทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกล การจัดสรรที่ดินท ากิน 
สนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และสนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพ ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ รวมทั้ง
กระจายการจัดบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและ คุณภาพ ตลอดจนสร้างชุมชน
เข้มแข็งให้เป็นพลังร่วมทางสังคมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและพร้อมรับ ผลประโยชน์จากการพัฒนา โดยส่งเสริม
การประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนจัด
สวัสดิการและบริการในชุมชน และผลักดันกลไกการกระจายที่ดินท ากินและการบริหารจัดการที่ดินของชุมชน 
โดยมุ่งบรรลุเป้าหมายส าคัญในการยกระดับรายได้ประชากรกลุ่ม ร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุด 
 ๕. การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงของห่วงโซ่
มูลค่า เน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับปัจจัยพ้ืนฐาน ทุนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพของฐานการ
ผลิตและฐานรายได้เดิม และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าด้วยการใช้เทคโนโลยีวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรมการ
ผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งสร้างสังคมผู้ประกอบการให้มี
ทักษะการท าธุรกิจที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนที่มีศักยภาพและพ้ืนที่
เศรษฐกิจใหม่ เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงใน
อนาคต 
 ๖. การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพื้นที่ เน้นการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Based) ในการ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้า
เกษตรมีความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ของประเทศ การพัฒนา
ระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและการขยายโอกาสในการเข้าถึงพ้ืนที่ท ากินของเกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียว เป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัท 
เพ่ือให้เกิดการประหยัดต่อขนาด 
 ๗. การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปัจจุบันให้ ต่อยอดไปสู่ฐาน
การผลิตและบริการที่ใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและมีนวัตกรรมมากขึ้น ควบคู่กับการ วางรากฐานเพื่อสร้างและ
พัฒนาภาคการผลิตและบริการส าหรับอนาคต  ทั้งในด้านการเตรียมศักยภาพคน และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ตลอดจนสร้างกลไกและเครือข่ายความร่วมมือของธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ (Cluster) 
 ๘. การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ อาทิ เศรษฐกิจ ดิจิทัล เศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม่ (Start Up) และวิสาหกิจเพ่ือ
สังคม รวมถึงการสร้างสังคมผู้ประกอบการเพ่ือต่อยอดฐานการผลิตและบริการ 
 ๙. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการ ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
ให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต เน้นการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิด ความสมดุลและยั่งยืนใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบ นิเวศ และศักยภาพของ
พ้ืนที่ รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพ่ิมในอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติและครบวงจร ทั้ งการผลิตและธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง 
 ๑๐. การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ ขยาย
ฐานเศรษฐกิจให้กว้างขึ้น และต่อยอดห่วงโซ่การผลิตให้เข้มแข็งขึ้น โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต และน า
ผลการวิจัยและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ ในการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย และ



 

สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความเชื่อมโยงด้าน คมนาคมขนส่งโล         
จิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงานของกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ าอิระวดี เจ้าพระยา แม่โขง กรอบความร่วมมือเขตเศรษฐกิจ
สามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย กรอบความร่วมมือความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือ
หลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ กรอบความร่วมมือเพ่ือพัฒนาชายแดนไทย -มาเลเซีย และภูมิภาค
อาเซียนเพื่ออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
 ๑๑. การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจ
เพื่อสังคม เพ่ือขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความครอบคลุมมากขึ้น เป็นการสร้าง โอกาสทาง
เศรษฐกิจส าหรับกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม โดยด าเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาและส่งเสริมสังคม ผู้ประกอบการเพ่ือ
ส่งเสริมผู้ประกอบการที่ผลิตได้และขายเป็น 
 ๑๒. การสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพ สิ่งแวดล้อม 
เน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า สนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่
เกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เร่งเตรียมความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถใน
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 
 ๑๓. การฟื้นฟูพื้นฐานด้านความม่ันคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทาง เศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ให้ความส าคัญกับการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทาง ความคิดและ
อุดมการณ์บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการเตรียมการ
รับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า 
 ๑๔. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสร้างธรร
มาภิบาลในสังคมไทย ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้าน
ระบบการบริหารงานและบุคลากร มีการบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้
อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจ รับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่าง
ส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 
 ๑๕. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อขยายขีด
ความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก 
และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม เน้นให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและ        ใน
อาเซียนอย่างเป็นระบบ  โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจต่างๆ รวมทัง้พัฒนาระบบบริหารจัดการและการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลสร้างความ 
เป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนี้พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพ่ือสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพไป
ท าธุรกิจในต่างประเทศ 
 ๑๖. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ เร่งด าเนินการในประเด็นท้าทาย ได้แก่ การ
สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ที่ สร้างรายได้ส าหรับ
ประชาชนในแต่ละภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ บริเวณชายฝั่งทะเล
ตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล และการบริหารจัดการพ้ืนที่



 

เศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการ
พัฒนาภาคและเมืองใหเ้กิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๑๗. การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนา อย่างเต็มที่ 
มุ่งเน้นผลักดันให้ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและในเชิงสถาบันให้มีความคืบหน้าชัดเจนใน ระดับปฏิบัติการ
และในแต่ละจุดพ้ืนที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศ ผลักดันการลดการใช้มาตรการที่ไม่ใช่มาตรการ ทางภาษี ควบคู่
กับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ต้องเชื่อมโยงเครือข่ายภายในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริม
บทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบความร่วมมือต่างๆ ในเวทีโลก และสนับสนุนการขับเคลื่อน การพัฒนา
ภายใต้กรอบเป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยืน (SDGs) 
 ๑๘. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ ให้ความส าคัญกับการพัฒนา ผู้ประกอบการ 
ให้สามารถพัฒนาธุรกิจร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม พัฒนา
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และการสนับสนุนการด าเนินงานของสภาธุรกิจภายใต้ กรอบความ ร่วมมือต่าง ๆ 
รวมทั้งสนับสนุนแหล่งเงินทุนและแหล่งข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับฐานการผลิตในต่างประเทศ 
 ๑๙. การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้ สามารถแข่งขันได้  
เร่งปรับปรุงกฎระเบียบในการก ากับดูแลภาคการเงินเพ่ือสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการ
ต่อผู้บริโภคและภาคธุรกิจเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม รวมทั้งการก ากับดูแลที่สามารถป้องกันความ
เสี่ยงจากความเชื่อมโยงทางการเงินและกระแสการเคลื่อนย้ายของเงินทุนที่จะมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป และมี
ปริมาณธุรกรรมที่มากขึ้น ในขณะเดียวกันสนับสนุนการน าเทคโนโลยีทางการเงินมาใช้อย่างเข้มข้น พัฒนา
เครื่องมือทางการเงินเพ่ือระดมทุนมาใช้สนับสนุนการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ ตลอดจนขยายการเข้าถึงบริการ
ทางการเงินอย่างท่ัวถึงในต้นทุนที่เหมาะสม 
 ๒๐. การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ ประกอบด้วย การขยายฐานภาษี การปรับระบบ
การจัดท าค าของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การจัดท างบประมาณบูรณาการทั้งเชิงประเด็นพัฒนาและ
เชิงพ้ืนที่ การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม และลดความซ้ าซ้อนของสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการสังคม รวมทั้ง
สร้างความยั่งยืนทางการคลังของระบบการคุ้มครองทางสังคม ได้แก่ การปรับปรุง ระบบการออมเพ่ือการ
เกษียณอายุ และการปรับปรุงระบบประกันสุขภาพ เพ่ือลดภาระการพึ่งพารายได้จาก รัฐบาล 
 

 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
  1. วัตถุประสงค์ 
  1.๑ เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย 
ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่
มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  ๑.๒ เพ่ือให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมใน การเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี ความเข้มแข็ง
พ่ึงพาตนเองได ้
  ๑.๓ เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
  ๑.๔ เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ สนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 



 

  ๑.๕ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา 
  ๑.๖ เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง เพ่ือรองรับ
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
  1.๗ เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและ สร้างสรรค์ใน
ด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และโลก 
 ๒. เป้าหมายรวม 
   เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย 
  ๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์  มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่
พอเพียง และมีความเป็นไทย 
  2.๒ ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก มีความ
เข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี คุณภาพ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ 
  ๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่ เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาด กลางและขนาดเล็ก
ที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้ า และบริการ มีระบบการผลิต
และให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและ บริการฐานความรู้ชั้นสูง
ใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการ ให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน 
อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการ ขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 
  ๒.๔ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มคีวามมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม่ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือ
รักษาความสมดุลของระบบนิเวศลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ ได้รับการ
จัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 
  ๒.๕ มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและ
เพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และ ความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่ง สินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีความ
พร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก าหนด
บรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญ
ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่า การลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 
  ๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชน ด าเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง 



 

เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความ
ยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษี
กว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มี ความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับ
ยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตาม
กรอบ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
 

  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
 ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทาง
การศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คน
ไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรอง และเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม 
ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไป จึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการ
พัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้ น คน
ทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ  
 (๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึ ง
ประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน และนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมี
ระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ  
 (๒) พัฒนาศักยภาพ คนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ 
ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนา ทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ      



 

 (๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
ขนาดเล็ก ให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ในชุมชนให้เป็นแหล่ง 
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต  
 (๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ ส่งเสริมให้มี
กิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัยปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่
ส่งผลเสียต่อสุขภาพ  
 (๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้าน
สุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่าง สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพื้นที่สุขภาพ  
 (๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ สังคมสูงวัย อาทิ ผลักดั นให้มี
กฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว   
 (๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็งอาทิก าหนดมาตรการดูแล
ครอบครัวที่เปราะบางและส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนเข้าถึงได้ 
 ๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
 การพัฒนา ในช่วงที่ผ่านมาท าให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อม
ล้ าและสร้างความเป็นธรรม ในสังคมไทยมีความคืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่ม
ประชากร ความแตกต่างของ คุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้งข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและ
เทคโนโลยีของกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจ าเป็นต้องมุ่ง
ลดปัญหาความ เหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความ
ยากจน เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐาน
รากให้มี ความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 แนวทางการพัฒนาส าคัญ  
  (๑) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดสามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่
ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแลนักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน 
สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง  
 (๒) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพ
ให้ ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ผ่านการ 
พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   



 

 (๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงิน
ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน
ที่ดินและทรัพยากร ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและ
ครัวเรือน การปรับ องค์กรการเงินของชุมชนให้ท าหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ต าบลที่ท าหน้าที่ทั้ง
การให้กู้ยืมและ การออม และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณเ์ป็นแม่ข่าย 
 ๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
 เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ ากว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของ
เศรษฐกิจโลกซบเซา และข้อจ ากัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถใน
การแข่งขัน รวมทั้ง ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้าการพัฒนา ๕ ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจ
เติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศ
ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโต
อย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้น เกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถท ารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมี
บทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ  
 (๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัด
แผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และด้าน
การเงิน อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงิน และสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถ
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
 (๒) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
มุ่งเน้นการสร้างความ เชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรมบริการ และการค้าการลงทุน 
เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบ



 

มาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบัน เพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจ
ของภาคบริการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบ เพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความสะดวก
ด้านการค้าการลงทุน 
 

 ๔. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 ปัจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นจุดอ่อนส าคัญต่อการรักษาฐานการ
ผลิตและการให้บริการ รวมทั้ง การด ารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ 
ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ าใน
อนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง ธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต  
 ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้าง
ความมั่นคงด้านน้ า และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพ สิ่งแวดล้อมที่ดี ลด
มลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการ ลดก๊าซเรือน
กระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิม ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิด จากสาธารณภัย 
 

 
 
 แนวทางการพัฒนาส าคัญ  
 (๑) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้าง สมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ
เป็นธรรม  
 (๒) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ าเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน  
 (๓) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  
 (๔) ส่งเสริมการ ผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (๕) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีด ความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 (๖) การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  



 

 (๗) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
 (๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
 

 ๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน  
 กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความ 
มั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพ่ิม 
บทบาทของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัย 
คุกคามภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ใน 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
 ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงเน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริย์ให้
เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไข ปัญหาความมั่นคง 
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสใน การศึกษาและการ
ประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความ มั่นคงกับนานา
ประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ  มีความพร้อมต่อ
การรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการ
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 
 แนวทางการพัฒนาส าคัญ  

 (๑) การรักษาความมัน่คงภายใน เพื่อให้เกิด ความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบนัหลักของชาติ  
 (๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคาม
ทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ  
 (๓) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับมิตร
ประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ  
 (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่ง อ านาจอธิปไตยและสิทธิ
อธิปไตยในเขตทะเล 



 

 (๕) การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่
เก่ียวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 
 ๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
 ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการ พัฒนา
ประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาด 
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการ ยุติธรรม
ไม่สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบใน สังคมไทย 
 การพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง จริงจัง 
โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ การ
ให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และ การ
ลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด 
 

 
 
 แนวทางการพัฒนาส าคัญ  
  (๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า            
  (๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการ
คลังภาครัฐ เพ่ือให้ การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ  
  (๓) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้ มาตรฐานสากล เพ่ือให้
ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวก ตรงตามความต้องการ  
  (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ ประชาชน
ได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง  
  (๕) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส 
และยุติธรรม    



 

  (๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
 ที่ผ่านมาการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความ
ต่อเนื่องในการด าเนินการ และ ปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล ท าให้มี ข้อจ ากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ 
  การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและลด 
ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ า เพ่ิมปริมาณการเดินทางด้วยระบบ  
ขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานใน 
กรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการ 
อ านวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพื่อเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการ ใช้
พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการ พัฒนา
ด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา) 
 

 
 
 แนวทางการพัฒนาส าคัญ 
 (๑) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการ
เดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนา ระบบขนส่งทางอากาศ และพัฒนาระบบขนส่งทางน้ า  
 (๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการ
ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง  
 (๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ 
และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการค้า      
 (๔) พัฒนาด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิต
พลังงาน เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด  
 (๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของ
ประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ  



 

 (๖) พัฒนาระบบน้ าประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง และการ
บริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 
 ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
 การพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพ
จากปัจจัยความได้เปรียบด้าน แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการน าเข้าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจากต่างประเทศ
มากกว่าการสะสมองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ท าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่ง
มีมูลค่าเพ่ิมสูงตกอยู่กับ ประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียง
พอที่จะขับเคลื่อนประเทศ  สู่สังคมนวัตกรรมได้ 
 การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ ประเทศ 
และการเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ ความสามารถ
การแช่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

 
 
 แนวทางการพัฒนาส าคัญ 
  (๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิง
สังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทย มีศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่ มเทคโนโลยีที่น าสู่การ
พัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน  
 (๒) พัฒนา ผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มี
บทบาทหลักด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ด้านการออกแบบและ การจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย    
 (๓) พัฒนา สภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านบุคลากร
วิจัย อาทิ การเร่งการ ผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการ
โดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 
 ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะ
ของพ้ืนที่ และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและ
บริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและ



 

ยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน 
รวมทั้งลดแรงกดดันจากการ  กระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้ การ
เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน
เชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย 
 ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจาย รายได้ที่
เป็นธรรมมากขึ้น การเพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม พ้ืนที่
ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพ่ิมมูลค่าการ ลงทุน
ในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 
 

 
 

 แนวทางการพัฒนาส าคัญ  
  (๑) การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทัว่ถึง พัฒนาภาคเหนือให้เป็น
ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง 
พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจ ชั้นน า พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย  
 (๒) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อม เมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริม
การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมี ส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และ
ภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง    
 (๓) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการ
ผลิต อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ พัฒนา 
พื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และ
เกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
 ๑๐. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  
  การพัฒนาความร่วมมือ ระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลักคิดเสรี 
เปิดเสรี และเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการ พัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอื่น ๆ กับ
มิตรประเทศ และเป็นการ ขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการด าเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยก าหนดเป็นแนว
ทางการด าเนิน นโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหา



 

ตลาด ใหม่ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับ ประเทศ
ในอนุภมูิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค 
 ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเร่ืองการมีเครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ ที่ครอบคลุม
และมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพิ่มระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็น
ฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจาก
แนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ และประเทศไทยเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญทั้งในทุกระดับ 
 

 
 
 แนวทางการพัฒนาส าคัญ 
  (๑) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับ
สินค้าและบริการของไทย  
 (๒) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความ
ร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียน เพ่ือ
อ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์       
 (๓) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดด
เด่นในภูมิภาค  
 (๔) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย  
 (๕) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน  
 (๖) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ  
 (๗) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์  
 (๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับ
เรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  
 (๙) บูรณาการภารกิจด้านความ ร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ  
 (๑๐) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 
 



 

 1.4 แผนพัฒนาภาค /แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

1. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ า ดินคุณภาพต่ า ประสบอุทกภัยและภัย
แล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อมด้าน
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่ความ 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ าเป็นต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีความเจริญเติบโต
อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการน าความรู้ ทุน เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากภายนอกมาช่วย
ขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการ
ใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม  อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงที่ก าลังมีการ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ๆ ให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอ
ต่อการลดความเหลื่อมล้ากับพื้นท่ีส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ในระยะยาว 

2. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :  
พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ าโขง” 

  3. วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด้านน้ าและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีพ และ

การพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
2) เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง 

พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้ 
3) เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  
4) เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
5) เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า โขง 

และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 

4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
  1) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาค 
  2) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ 
 

5. ค่าเป้าหมาย 
  1) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคขยายตัวเพิ่มขึ้น 
  2) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ลดลง 
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย : พ้ืนที่ชลประทาน เพิ่มข้ึน 120,000 ไร่ต่อปี 
 แนวทางการพัฒนา  



 

1) พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ า โดยการปรับปรุงอ่าง
เก็บน้ า หนอง ฝายและพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติให้สามารถ เพ่ิมปริมาณการกักเก็บ 
รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดิน เค็ม สร้างแหล่งกักเก็บ 
(แก้มลิง) อ่างเก็บน้ า ฝาย และแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ที่เหมาะสมในพื้นที่การเกษตร  

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

3) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ า เช่น ระบบสูบน้ า อาคารบังคับน้ า คลองส่งน้ า เป็นต้น 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลด ความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม  

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย : สัดส่วนคนจนลดลง ร้อยละ 0.7 ต่อปี 
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มคนจนมีที่ดินท ากิน ของตนเอง 

ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับฝีมือ  และอบรมให้
ความรู้ เพื่อให้มีรายได้เสริมและเกิดความมัน่คงทางรายได้  

2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  โดยเพ่ิมสวัสดิการ
ทางด้านสังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการดูแลผู้พิการ
และผู้สูงอายุ และสนับสนุนการออมเพ่ือสร้างความม่ันคงในบั้นปลายชีวิต ยกระดับ สถานพยาบาลชุมชนในพ้ืนที่
ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์จากระบบสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยง  โรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้
สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ  

3) พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้าน  การศึกษาที่มี
คุณภาพให้มีความเท่าเทียมระหว่างพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้  ตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

4) พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพ้ืนที่เสี่ยง อาทิ 
จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวล าภู กาฬสินธุ์ อ านาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี นครพนม และ
ยโสธร โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชน  ทั้งในชุมชนและเยาวชนใน
สถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก ปลาน้ าจืดมีเกล็ด ก าจัดสิ่งปฏิกูล
จากชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้ าอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่าย โรงพยาบาลในการคัดกรอง เฝ้าระวัง 
วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีพร้อมทั้ง พัฒนาระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อติดตามการท างาน  

5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่ พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็ก
ในด้านโภชนาการที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม  เพ่ือกระตุ้นการพัฒนาเด็ก
ในช่วง ๐-๓ ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้ มาตรฐาน เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม  

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

 



 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ สร้ างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่ กับการแก้ปัญหา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย :  
1) อัตราการเจริญเติบโตเศรษฐกิจของภาคขยายตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3.5 ต่อปี 
2) อัตราการขยายตัวการผลิตภาคเกษตร ขยายตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละ 1.5 ต่อ ปี 
3) สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่ภาคไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 15.00 ต่อพ้ืนที่ภาคต่อปี 
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย  โดยยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน และเกษตร  แปลงใหญ่ 
สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกร พัฒนา เครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ สนับสนุนการเข้าถึง  แหล่งเงินทุนที่เป็น
ธรรม น าร่องในจังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม บุรีรัมย์ อ านาจเจริญ มุกดาหาร ยโสธร มหาสารคาม สกลนคร 
อุบลราชธานี อุดรธานี ศรีสะเกษ และหนองบัวล าภู  

2) พัฒนาพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพ้ืนที่จังหวัด  ยโสธร สุรินทร์ 
ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืนๆ โดยปรับกระบวนการผลิต  ให้อยู่ภายใต้
มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้ง ขยายพ้ืนที่
เกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริมการผลิต การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้า  เกษตรที่ใช้
สารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมกระบวนการตรวจ  รับรองแบบมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชน รวมทั้งการจัดท าโซนนิ่งระบบ เกษตรอินทรีย์
อย่างเป็นรูปธรรม โดยน าร่องในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสม และเชื่อมโยงไปสู่ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
หรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือขยายฐานรายได้ พร้อมทั้งจัดท าฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ เพ่ือเป็นข้อมูลในการวาง
แผนการผลิตที่เหมาะสม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนอง ตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพและ
การส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนมาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียว  ในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริม
เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  (E-Commerce) ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ  

3) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่ (Zoning) และความ
ต้องการตลาด โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ศรี
สะเกษ และอุบลราชธานีโดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า  เกษตร การ
ประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรส าคัญที่เป็นสารตั้งต้นใน การแปร
รูปผลิตสินค้า ในพ้ืนที่น าร่องจังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย และอุบลราชธานี ให้มีปริมาณมากพอและ มี
คุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และจัดท าฐานข้อมูล 
พ้ืนที่ปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือการบริหารจัดการ และส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร  
มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์และอุบลราชธานี และโคนม ในพ้ืนที่จังหวัด 
นครราชสีมา ขอนแก่น โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุงคุณภาพอาหาร  
สัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมทั้งการจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน  
อุตสาหกรรม (GMP) และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายและขยายตลาดไปสู่อาเซียน  

4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญ ของภาค โดย
มุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการ ที่ใช้  ทรัพยากรฐาน
ชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียและน้ า เสียจากโรงงาน อุตสาหกรรม 



 

ฟาร์มปศุสัตว์ และชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ก่อให้เกิดความก้าวหน้าและนวัตกรรม
ในมิติใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย์ พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี และ
ภาคสังคม โดยพัฒนาให้นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี และสกลนคร เป็นศูนย์กลาง  อุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปและอาหารแบบครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพื้นที่จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์ และ
อ านาจเจริญ โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP พัฒนาระบบรับรอง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและ
สร้างแบรนด์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งออก ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่  และธุรกิจแนวใหม่ใน
พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนล่าง ด้วยการพัฒนาต่อ  ยอดจากวัตถุดิบและของ
เหลือทิ้งทางการเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่น เอ
ทานอล พลาสติกชีวภาพ (bio-plastic) สารสกัดจากพืชมูลค่าสูง เอนไซม์/อาหาร เสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์ 
เป็นต้น รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางพลังงานระดับชุมชน จากการน าวัตถุดิบในชุมชน  ของเหลือทิ้งทาง
การเกษตร ขยะครัวเรือน มาผลิตเป็นพลังงานเพ่ือใช้ภายในครัวเรือนหรือชุมชน และส่งเสริม  การใช้พลังงาน
หมุนเวียนในระดับชุมชน  

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

6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มี  ศักยภาพให้ก้าวไปสู่
การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ และสกลนคร เป็น
ต้น โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนา  เทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัย
สร้างนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่ืนๆ  ยกระดับผู้ประกอบการและนัก
ออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู้ความสามารถทั้งการออกแบบและ การจัดการ เพ่ือให้สินค้ามีความ
หลากหลายและทันสมัย สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ  ขนาดกลางและขนาดย่อมกับ
ภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ  

7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีคุณภาพ
และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบ บริการสังคมที่ได้มาตรฐาน ที่
อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความส าคัญต่อการผังเมือง การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ความสะอาด และดูแลความ
ปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  

8) ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ของพ้ืนที่ต้นน้ าใน
พ้ืนที่จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ และนครราชสีมา โดยก าหนดและ ท าเครื่องหมายแนวเขตพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์และพ้ืนที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟู ปลูกป่า และป้องกันการ
บุกรุก เพ่ือรักษาพ้ืนที่ป่าต้นน้ าและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน รวมถึงการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า  

9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  
ในการพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนา  ที่กระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่ 
สร้างความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาเครือข่ายของ  อุตสาหกรรมในลักษณะคลัสเตอร์ 
สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในขั้นประยุกต์  และทดลองเพ่ิมขึ้น ทั้งการจัดท า
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การท าวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานน าร่อง เพ่ือให้สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่
การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย : รายได้การท่องเที่ยวขยายตัวไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 10.0 ต่อปี 
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ โดยส่งเสริม  ชุมชนในการ

สร้างสรรค์กิจกรรมหรือเทศกาลประจ าถิ่นในแต่ละเดือนในพ้ืนที่ต่างๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่ นักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและต่างประเทศ เพ่ือสร้างการรับรู้สินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์  ของชุมชน 
พัฒนาแบรนด์และสื่อสารความแตกต่างของชุมชนต่างๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling) ส่งเสริมการขาย
แพ็กเกจการท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล ส่งเสริมการตลาดแบบมีเป้าหมาย  เฉพาะกลุ่ม เช่น 
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่มสุภาพสตรี เป็นต้น  

๒) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์     
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่น หรืออัตลักษณ์ของแต่
ละพ้ืนที่มาสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้ และ  เชื่อมโยงสู่ประเทศลาว 
กัมพูชา และเวียดนาม เพื่อเพ่ิมระยะเวลาพ านักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่ม นักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งชาวไทย
และต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและบริการที่มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ที่สร้างจากทุน ทางวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดความ
จดจ าและสร้างความโดดเด่น ลอกเลียนได้ยาก พัฒนาบุคลากรและ ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพ 
รักษามาตรฐานการให้บริการ จัดท าแผนที่ท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยวได้ ต ล อดทั้งปี พัฒนาระบบโลจิส     ติกส์ขน
ถ่ายนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบไปสู่แหล่งท่องเที่ยว ดูแลความปลอดภัยและสุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว  

๓) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึง กาฬ นครพนม 
มุกดาหาร อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศ  เพ่ือนบ้าน อาทิ 
สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวล าภู-หนองคาย-สปป.ลาว โดยพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยว สินค้า
และบริการ ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ  สองฝั่งโขง พัฒนากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยว/พักผ่อนชมทัศนียภาพและวิถี  ชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง 
(Leisure/Lifestyle) การท่องเที่ยวด้วยจักรยานและการเดินทางแบบคาราวาน (Cycling/Caravan Tours) การ
ท่องเที่ยวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เป็นต้น พัฒนาถนนเชื่อมโยงระหว่าง แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาท่าเรือให้
ได้มาตรฐานความปลอดภัย ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เกิดจากชุมชนเพ่ือสร้าง  งานและรายได้ เน้นพัฒนา
ผู้ประกอบการด้านการจัดการและทักษะทางภาษาเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพ่ิมขึ้น  

๔) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์  อุดรธานี
หนองบัวล าภูและชัยภูมิโดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และมีชีวิต 
ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม  มีความสนุกรื่นรมย์เสมอ 
(play and learn) ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศเพ่ือขยายฐานนักท่องเที่ยวที่สนใจ ศึกษาวิวัฒนาการของภาค
อีสานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ผ่าน กิจกรรมทัศนศึกษาของโรงเรียน
และนันทนาการของครอบครัว พัฒนาสินค้า/บริการ/ของที่ระลึก ปรับปรุง สิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบขนส่ง สาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
เพ่ือให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้บ่อยครั้ง  

๕) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ  นครราชสีมา โดยส่งเสริม
และสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทั้งจาก การกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
ธุรกิจการแข่งขันต่างๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของที่ระลึก สนามแข่งขัน  อาหารเสริมและเครื่องดื่ม โรงแรม 
ร้านอาหาร การเดินทางและขนส่ง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพ ทุกระดับ เป็นต้น ส่งเสริมการศึกษาใน
ด้านเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการ  ธุรกิจกีฬา เพ่ือผลิตบุคลากรรองรับการ



 

ขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว  

๖) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา  อุบลราชธานี โดย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิดความคุ้มค่าต่อประสบการณ์
มากกว่าการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่มากขึ้น รวมทั้งให้ความรู้
นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

๗) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือข่ายเพ่ือกระจาย
นักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชน กับชุมชน
และท้องถิ่น ทั้งในประเทศและกับประเทศเพ่ือนบ้าน ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนา
ทักษะฝีมือบุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ด้านภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้น
พัฒนาสินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของที่ระลึก ร้านอาหาร ที่พักให้มีคุณภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เฉพาะกลุ่มตาม ความสนใจของนักท่องเที่ยว รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาค
กลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย : อัตราการเจริญเติบโตเศรษฐกิจของภาคขยายตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3.5 ต่อปี  
แนวทางการพัฒนา  
1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาค  กลางและพ้ืนที่

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ แผนการพัฒนา
รถไฟความเร็วสูง ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ช่วงจิระ-
อุบลราชธานี และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้าน
ตะวันออก  

2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ อาทิ การพัฒนารถไฟ
สายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานให้สามารถรองรับปริมาณความต้องการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางอากาศที่เพ่ิมข้ึน (อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา และขอนแก่น) และขยาย
ถนน ๔ ช่องจราจรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง  

3) พัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการสุขภาพและ
ศูนย์กลางการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับระบบโครงสร้างพ้ืนฐานหลักที่
เชื่อมโยงระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งรางเบาเมืองขอนแก่น พร้อมทั้ง ส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะใน
เมืองใหเ้ชื่อมโยงระหว่างเมืองและระบบขนส่งอ่ืน  

4) พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ อาทิ เมืองขอนแก่น เมือง
นครราชสีมา และเมืองอุบลราชธานี รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ เมืองนครพนม 
เมืองหนองคาย เมืองมุกดาหาร ให้มีความพร้อมส ารับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน และเป็นศูนย์กลางความเจริญในการกระจายความเจริญไปยังพ้ืนที่โดยรอบ 

5) พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม โดยพัฒนาและยกระดับความเชี่ยวชาญ
ของผู้ประกอบการีอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและระบบรางที่ได้มาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล พัฒนาก าลังแรงงานและนวัตกรรมเพ่ือเตรียมพร้อมรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน



 

ในจังหวัดนครพนม ร้อนเอ็ด และขอนแก่น อุตสาหกรรมระบบรางในจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา แลพัฒนา
สถานีขนส่งสินค้าในจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา และอุดรธานี 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านในการ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย : มูลค่าการค้าชายแดนขยายตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20.0 ต่อปี 
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ  สนับสนุนการ

จัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้มาตรฐานสากลเร่ง 
เชื่อมต่อระบบสารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพ่ือสามารถให้บริการ ณ จุดเดียว (National Single 
Window) เพ่ิมอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน 
ที่มีศักยภาพ  

2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย -ลาว แห่งที่ ๕ (บึง
กาฬ-ปากซัน) เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มี ความสะดวก 
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

3) พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยพัฒนามุกดาหารเป็นพ้ืนที่ น าร่อง เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจ ชายแดน พร้อมทั้ง
เร่งรัดการด าเนินงานโครงการและมาตรการส าคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นครพนม หนองคาย ให้มีความพร้อม
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการ CIQ ที่ได้มาตรฐานสากล 

 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

(อุดรธานี/เลย/หนองคาย/หนองบัวล าภู/บึงกาฬ) 
 

วิสัยทัศน์ 
“เกษตรอุตสาหกรรมชั้นน า ศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวมาตรฐานสากล ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน” 
 

เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
1) สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวมากข้ึน ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ และหลุดพ้น จาก

ความยากจน 
2)  ทุกภาคส่วนมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการมีส่วนร่วมจากทุก

ภาคส่วน 
3) รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมมากขึ้น 
4) เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ โดยเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจ 
1) สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของภาคเอกชน และ SMEs เพื่อให้ภาคเอกชนและผู้ประกอบ

กิจการ SMEs มีความเข้มแข็ง มีความสามารถในการแข่งขัน มีการพัฒนาที่เชื่อมโยง จากภาครัฐสู่ภาคเอกชน โดยเน้น
การมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เป็นหลัก 

2) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ้น ความเหลื่อมล้ าทางสังคมลดลง มุ่งกระจายรายได้ พัฒนาแรงงานให้
มีทักษะ มีความรู้ มีฝีมือและมีผลิตภาพการผลิตสูงขึ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวและฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างความมั่นคงของอาชีพเกษตรกร เพื่อให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจน และ
สามารถพึ่งพาตนเองได้ 



 

3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าภาคการเกษตร ให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ในเร่ืองของอารยธรรมและประวัติศาสตร์เชื่อมโยง
กับวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน และให้ชุมชนได้มีบทบาทในการบริหารจัดการได้ร่วมเป็นเจ้าของการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างยั่งยืน 

4) พัฒนาทุนมนุษย์ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เป็นแรงงานที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนใน
การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว การตลาด การผลิตและการลดต้นทุนการผลิตในภาคการเกษตร 

5) กระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมการตลาด OTOP และวิสาหกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ าทาง
เศรษฐกิจระหว่างสังคมเมืองกับชุมชน สร้างการพึ่งพาตนเองให้กับชุมชนท้องถิ่นเพื่อหลุดพ้นจากความยากจน 

6) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ซึ่งเป็นฐานการผลิต ของกลุ่มจังหวัดให้
สูงขึ้น เพิ่มมูลค่าการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นคง ด้านอาหารและพลังงาน สร้าง
โอกาสในการอาชีพ และสร้างงานและความมั่นคงด้านรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่และลดการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่
เมืองหลวงและภูมิภาคอื่น 

7) สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและการน านวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อยอดการผลิตและลดต้นทุน
ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตลอดจนน ามาใช้เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความ
สมดุลของระบบนิเวศน์พัฒนาสู่เกษตรอินทรีย์ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีและความทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่ออนุรักษ์
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

8) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มคืนความสมบรูณ์ของป่าไม้ แหล่งน้ า ดิน อากาศ ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ประมง ปศุสัตว์ ปลอดจากสารพิษ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าใน
ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร บนพื้นฐานการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบแนวทางการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนากลุ่มจงัหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 
1. อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมขึ้น 
2. มูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัวที่เพ่ิมข้ึน 
3. โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 
1. รายได้การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมขึ้น 
2. อัตราการขยายตัวรายได้ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมขึ้น 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 
1. ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ และการแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม มีการขยายตัวมากขึ้น 
2. จ านวนแปลง/ฟาร์มผลผลิตทางการเกษตรส าคัญท่ีได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP (Good 

Agriculture Practices) เพ่ิมขึ้น 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิต และการบริการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์  
1. เศรษฐกิจมีการขยายตัวมากข้ึน 
2. ประชากรมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
3. มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดีขึ้น  
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์  
1) อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมขึ้น 
2) มูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัวที่เพ่ิมข้ึน 
3) โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น 
กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกลไกการตลาด ส่งเสริมการค้าและการ

ลงทุนยกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน ให้มีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้น 
ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ในเรื่องของอารยธรรม ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม และประเพณี ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมมากข้ึน 
2. ภาคบริการ ธุรกิจโรมแรม ที่พัก และชุมชน มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. รายได้การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมขึ้น 
2. อัตราการขยายตัวรายได้ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมข้ึน 
กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์กลยุทธ์ที่ 2 
1. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ 
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดที่เป็นจุดขายหรือ Land Mark ของสถานที่ท่องเที่ยว 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด เพื่อสร้างรายได้ทางด้านการท่องเที่ยว

และกระจายรายได้สู่ชุมชนบนเส้นทาง(Routes) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการแข่งขัน 
เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ และการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม มีการขยายตัวมากขึ้น 
2. แปลง/ฟาร์มผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภคมีจ านวนเพิ่มขึ้น 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ และการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม มีการขยายตัวมากขึ้น 
2. จ านวนแปลง/ฟาร์มผลผลิตทางการเกษตรส าคัญที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP (Good 

Agriculture Practices) เพ่ิมขึ้น 
กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรเพ่ือสนับสนุนเกษตรกร ประมง และปศุสัตว์ ให้สามารถ

พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมการตลาด 

และยกระดับภาคการเกษตรเกษตรสู่การเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
 



 

 1.5 แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับทบทวนรอบปี ๒๕๖๕ 
 

วิสัยทัศน์  “เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้าการลงทุน อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 
 
พันธกิจ 
1) พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกปัจจัยพื้นฐาน การคมนาคมขนส่งและการยกระดับมาตรฐาน สถาน

ประกอบและแรงงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันการค้า การลงทุนในอนุภูมิภาค ลุ่มน้ าโขง 
2) พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญและยกระดับมาตรฐานการท่าการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
3) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และเสริมสร้างขีดความสามารถ ใน

การพัฒนาทุนมนุษย์และการลดความเลื่อมล้ าโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4) ยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้ง เพ่ือสร้างความ

เป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์และการท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
5) อนุรักษ์และฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ าการจัดการ ขยะ/น้ าเสีย

เพ่ือการใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืน 
6) เสริมสร้างสังคมที่มั่นคง ความปลอดภัย ในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการจังหวัดให้มีเอกภาพด้วยการบูรณาการการท่างา ทุกภาคส่วนตามค่านิยม UDON TEAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่านิยม UDON TEAM 
U : Unity : มีเอกภาพ  
D : Development : พัฒนาอย่างยั่งยืน 
O : Openmind : เปิดใจให้บริการ   
N : Network : สานเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน 
T : Tranparency : มีความโปร่งใส 
E : Excellence : เน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน 
A : Accountability : มีความรับผิดชอบ 
M : Morality : มีศีลธรรม 
 



 

เป้าหมายรวม : จังหวัดอุดรธานี มีวิสัยทัศน์ของการพัฒนาที่จะเป็น “เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้าการ
ลงทุน อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” โดยจะมีความน่าอยู่และความเป็นศูนย์กลางทั้งในด้าน  

1) การสร้างภาพพัฒนาอย่างทั่วถึง ส าหรับประชาชนทุกภาคส่วน โดยไม่ทิ้งผู้ที่ด้อยโอกาสไว้เบื้องต้น 
2) การสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ และการมีความเข้มแข็งและมีความสามารถในการแข่งขันในทุก

สาขาเศรษฐกิจที่มีความส าคัญ 
3) การสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่เป็นมิตรากับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
4) การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของภาครัฐ ในการดูแลรักษาชีวิต ทรัพย์สิน และประโยชน์ของ

ประชาชน 
5) การสร้างเมืองและชุมชนที่มีสุขภาวะ ทั้งกาย ทางจิต ทางสังคมและทางปัญญา 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  
จากวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ที่มุ่งเน้นการเป็น “เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้าการลงทุน อนุ

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” และการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้าน จังหวัดอุดรธานีจึง
ก าหนดตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้ 

1) ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงแบ่งเป็น 
1.1 สัดส่วนความยากจนของครัวเรือนลดลงให้ต่ ากว่าร้อยละ 8  
1.2 กิจกรรมทางการเกษตรที่มีความหลากหลายมากข้ึนจากเดิมร้อยละ 5  
1.3 อัตราการศึกษาต่อมัธยมปลายและอาชีวศึกษาสูงกว่าร้อยละ 80  
1.4 จ านวนปีที่ได้รับการศึกษาของประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เพ่ิมข้ึนเป็น 8 ปี  
1.5 ความเหลื่อมล้ าของรายได้ลดลงจนต่ ากว่าร้อยละ 40  
1.6 สัดส่วนแรงงานที่มีประกันสังคมเพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ  

2)  ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนา ด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขัน แบ่งเป็น  
1.1 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าร้อยละ 5 โดยแยกเป็น  

2.1.1 อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรกรรม มากกว่าร้อยละ 2 
2.1.2 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและสาขาค้าส่ง/ปลีก มากกว่าร้อยละ 5  
2.1.3 อัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยว มากกว่าร้อยละ 7  
2.1.4 การจ้างงานของ SMEs เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5  
2.1.5 E-commerce ขยายตัวมากกว่าร้อยละ 10  

2.2 อัตราหนี้สินเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ไม่เกินกว่า 8 เท่า  
2.3 อัตราการออมของครัวเรือนสูงกว่าร้อยละ 5  

3) ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนา ด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยค านึงถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมแบ่งเป็น  

3.1 พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้นจากเดิมร้อยละ 1.5  
3.2 เพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการขยะ โดยให้  

3.2.1 ขยะที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 55 และ  
3.2.2 ขยะตกค้างลดลงร้อยละ 10 จากปริมาณเดิม  

3.3 เพ่ิมปริมาณการกักเก็บน้ าขึ้นร้อยละ 1 ของความต้องการใช้น้ า  
3.4 ประสิทธิภาพในการจัดการใช้พลังงานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5  
3.5 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงเหลือ 1.1 ตัน/คน/ปี  
 



 

4) ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนา ด้านประสิทธิภาพการด าเนินงานภาครัฐ แบ่งเป็น  
4.1 จ านวนคดีที่แจ้งความน้อยกว่า 60 ต่อประชากรแสนราย  
4.2 ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนน้อยกว่า 20 ต่อประชากรแสนราย 
4.3 การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเท่ากับค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ  
4.4 ร้อยละภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บต่อรายได้รวม (ไม่รวมเงินอุดหนุน) มากกว่าร้อยละ 11  

5) ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนา ด้านการเติบโตของเมืองสุขภาวะ แบ่งเป็น  
5.1 อัตราการป่วย/การตายด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหติสูงลด  
5.2 อัตราเด็กแรกเกิดท่ีมีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ลดลง  
5.3 พัฒนาการเด็กและระดับสติปัญญา (IQ) เท่ากับเป้าหมาย/ค่าเฉลี่ยของประเทศ  
5.4 คะแนนสุขภาพจิตเพ่ิมขึ้นเป็น 72 คะแนน  
5.5 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้นลดอัตราการคลอดมีชีพของหญิงอายุ 15-19 ปี  

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด  
จากวิสัยทัศน์ของการพัฒนา และการวิเคราะห์แนวทางที่จะบรรลุตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 

จึงได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา แยกออกเป็น 6 ประเด็นการพัฒนา 24 แผนงาน 84 โครงการหลักดังนี้ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ใน อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
วัตถุประสงค์ : เพื่อเพ่ิมมูลค่าการค้าการลงทุน  
เป้าหมายและตัวชี้วัด : 
1. อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและสาขาค้าส่ง/ปลีก มากกว่าร้อยละ 5  
2. อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรกรรมมากกว่าร้อยละ 2  
3. การจ้างงานของ SMEs เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5  
4. E-commerce ขยายตัวมากกว่าร้อยละ 10  
5. สัดส่วนความยากจนของครัวเรือนลดลงให้ต่ ากว่าร้อยละ 8  
6. ความเหลื่อมล้ าของรายได้ลดลงจนต่ ากว่าร้อยละ 40  
7. สัดส่วนแรงงานที่มีประกันสังคมเพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ 22  
8. การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเท่ากับค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ 
แนวทางการพัฒนา :  
1. ส่งเสริมผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย โดยเฉพาะ

ผู้ประกอบการด้านอาหาร สิ่งทอ สมุนไพร กีฬา ท่องเที่ยว ดิจิทัล และผู้ประกอบการทางสังคม  
2. ส่งเสริมการตลาด การรับรองมาตรฐาน การใช้/สร้างตราสัญลักษณ์สินค้าอุดรธานี  
3. พัฒนาและคุ้มครองแรงงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพ่ิมผลตอบแทน ส าหรับแรงงาน และ

เพ่ิมการคุ้มครองแรงงาน  
4. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก และการคมนาคมการสื่อสารและระบบดิจิทัล  
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การส่งเสริม การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานเกษตร

ปลอดภัย และ เกษตรอินทรีย์  
วัตถุประสงค์: เพ่ือให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้อย่างเข็มแข็งและยั่งยืน  
เป้าหมายและตัวชี้วัด : 
1. กิจกรรมทางการเกษตรที่มีความหลากหลายมากข้ึนจากเดิมร้อยละ5  
2. สัดส่วนความยากจนของครัวเรือนลดลงให้ต่ ากว่าร้อยละ 8 



 

3. อัตราหนี้สินเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนไม่เกินกว่า 8 เท่า  
4. อัตราการออมของครัวเรือนสูงกว่าร้อยละ 5 (ผ่านธนาคารต้นไม้)  
5. อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรกรรมมากกว่าร้อยละ 2  
6. การจ้างงานของ SMEs เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5  
7. อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและสาขาค้าส่ง/ปลีก มากกว่าร้อยละ 5  
8. อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรกรรม มากกว่าร้อยละ 2  
9. E-commerce ขยายตัวมากกว่าร้อยละ 10  
10. เพ่ิมปริมาณการกักเก็บน้ าขึ้น ร้อยละ 1 ของความต้องการใช้น้ า  
แนวทางการพัฒนา :  
1. การส่งเสริมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน  
2. เพ่ิมประสิทธิภาพ การรับรองมาตรฐาน การวิจัย และการแปรรูปสินค้าเกษตร  
3. ส่งเสริมการตลาด เกษตรอุตสาหกรรม เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ 
4. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3: การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อม

รับมือกับ เปลี่ยนแปลง  
วัตถุประสงค์: เพ่ือให้ประชาชนมีความเข็มแข็งด้านร่างกายและจิตใจ มีขีดความสามารถด้านการ 

แข่งขัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
เป้าหมายและตัวชี้วัด : 
1. อัตราการออมของครัวเรือนสูงกว่าร้อยละ 5  
2. คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้น  
3. อัตราการศึกษาต่อมัธยมปลายและอาชีวศึกษาสูงกว่าร้อยละ 80  
4. จ านวนปีที่ได้รับการศึกษาของประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปเพิ่มข้ึนเป็น 8 ปี  
5. การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเท่ากับค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ  
6. พัฒนาการเด็กและระดับสติปัญญา (IQ) เท่ากับเป้าหมาย/ค่าเฉลี่ยของประเทศ  
7. คะแนนสุขภาพจิตเพ่ิมขึ้นเป็น 72 คะแนน  
8. อัตราการคลอดมีชีพของหญิงอายุ 15-19 ปี ลดลง  
9. อัตราการป่วย/การตายด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงลดลง  
10. อัตราเด็กแรกเกิดท่ีมีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ลดลง  
11. พัฒนาการเด็กและระดับสติปัญญา (IQ) เท่ากับเป้าหมาย/ค่าเฉลี่ยของประเทศ  
12. อัตราการคลอดมีชีพของหญิงอายุ15-19 ปี ลดลง  
13. คะแนนสุขภาพจิตเพ่ิมขึ้นเป็น 72 คะแนน  
14. สัดส่วนความยากจนของครัวเรือนลดลงให้ต่ ากว่าร้อยละ 8 15. ความเหลื่อมล้ าของรายได้ลดลง

จนต่ ากว่าร้อยละ 40  
16. อัตราหนี้สินเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ไม่เกินกว่า 8 เท่า  
17. สัดส่วนแรงงานที่มีประกันสังคมเพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ 22  
แนวทางการพัฒนา :  
1. เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงวัย ทั้งในด้านการออม ระบบเศรษฐกิจที่เหมาะกับผู้สูงอายุ การดูแล

ผู้สูงอายุ ในระยาว การออกแบบเพื่อการเข้าถึงของทุกผู้คน (Universal Design)  



 

2. เพ่ิมโอกาสและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยเฉพาะทักษะ การ
เรียนรู้ ทักษะการท างาน และทักษะชีวิต ส าหรับทุกช่วงวัยเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงในสังคมที่เกิดข้ึนอย่าง 
รวดเร็ว  

3. สร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงของโรคท่ีส าคัญ เช่น โรคเบาหวาน โรค ความดัน 
และเพ่ิมศักยภาพของสุขภาวะทางกาย ทางจิตและทางสังคมของคนอุดรธานี  

4. ลดความเหลื่อมล้ า และการลดความยากจน ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเป้าประชากร
กลุ่มเฉพาะที่ด้อยโอกาส และ/หรือ มีความยากล าบากในการด าเนินชีวิต 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม
กีฬา โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้งเพื่อสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางของอนุภาคลุ่มน้ าโขง 

วัตถุประสงค์: เพ่ือเพ่ิมปริมาณ๕และมูลค่าด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์บนพื้นฐานของการ
บริหารจัดการอย่างเป็นเลิศร่วมกัน  

เป้าหมายและตัวชี้วัด : 
1. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ 
2. จ านวนคลัสเตอร์ธุรกิจ ผู้ผลิตสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยวที่ได้รับ
การรองรับมาตรฐาน  
3. จ านวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมความรู้ด้านอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว 
4. ร้อยละของความพึงพอใจของการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว/ที่พักและสถานที่จัดงาน 
แนวทางการพัฒนา :  
1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์จุดขายโดยเน้นศักยภาพที่มีเอกลักษณ์ 
2. สนับสนุนการสร้างคลัสเตอร์เชื่อมโยงกลุ่มผลิตสินค้า และบริการ  
3. พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรมไมซ์ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา 
4. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรมไมซ์ และการ

ท่องเที่ยว 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน  
วัตถุประสงค์: เพ่ือรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน  
เป้าหมายและตัวชี้วัด :  
1. พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้นจากเดิมร้อยละ 1.5  
2. อัตราการออมของครัวเรือนสูงกว่าร้อยละ 5 (ผ่านธนาคารต้นไม้)  
3. กิจกรรมทางการเกษตรที่มีความหลากหลายมากข้ึนจากเดิมร้อยละ 5  
4. เพ่ิมปริมาณการกักเก็บน้ าขึ้น ร้อยละ 1 ของความต้องการใช้น้ า  
5. อัตราการกัดเซาะของตลิ่งริมแม่น้ าลดลง  
6. ขยะที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 55  
7. ขยะตกค้างลดลงร้อยละ 10 จากปริมาณเดิม  
8. เพ่ิมปริมาณการกักเก็บน้ าขึ้น ร้อยละ 1 ของความต้องการใช้น้ า  
9. ประสิทธิภาพในการจัดการใช้พลังงานเพิ่มข้ึนร้อยละ 5  
10. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงเหลือ 1.1 ตัน/คน/ปี  
แนวทางการพัฒนา :  
1. ปกป้อง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรป่าไม้ เพ่ือให้ทรัพยากรป่าไม้เพ่ิมและสมบูรณ์ขึ้น  



 

2. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งน้ า ทั้งที่มีอยู่เดิม และ/หรือ พัฒนาเพ่ิมข้ึนเพ่ือ การใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน  

3. ส่งเสริมการจัดการขยะ น้ าเสีย อย่างถูกวิธี/เหมาะสม เพ่ือรองรับกับการขยายตัว ของเมืองชุมชน 
และการท่องเที่ยว  

4. อนุรักษ์พลังงาน และพัฒนาพลังงานหมุนเวียน เพ่ือความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มโอกาสทาง
เศรษฐกิจ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 6 : การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน  
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มีความสงบเรียบร้อย และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
เป้าหมายและตัวชี้วัด :  
1. ร้อยละภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บต่อรายได้รวม (ไม่รวมเงินอุดหนุน) มากกว่าร้อยละ 11 
2. จ านวนคดีที่แจ้งความน้อยกว่า 60 ต่อประชากรแสนราย  
3. คะแนนสุขภาพจิตเพ่ิมขึ้นเป็น 72 คะแนน  
4. ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนน้อยกว่า 20 ต่อประชากรแสนราย 
แนวทางการพัฒนา :  
1. ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข เพ่ือ

การสร้าง/สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะพลเมือง และการอยู่ร่วมกันอย่าง สันติสุข ภายใต้
ความคิดและมุมมองที่แตกต่างกัน  

2. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมิให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพ.และความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และ
ความสงบสุขของประชาชน  

3. รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
4. ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะ อุบัติภัยทาง

ถนน ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย 
 

 1.6 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั 
 วิสัยทัศน์ “บรูณาการการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ เพ่ือส่งเสริมให้จังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองน่าอยู่ 
   เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างยั่งยืน” 
 

 พันธกิจ 
1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
2. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3. การพาณิชย์ และส่งเสริมการลงทุน 
4. การส่งเสริมการท่องเที่ยว และกีฬา 
5. การจัดการศึกษา 
6. การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
7. การส่งเสริมการมีส่วนรวมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
9. การคุ้มครอง ดูแล และบ่ารุงรักษาปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
11. การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
12. การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และมลพิษต่างๆ 



 

13. การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ( Strategy ) 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้ าโขง 
 แนวทางการพัฒนา 

1) ส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาแรงงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
2) ส่งเสริมการตลาดและแผนธุรกิจให้แก่กลุ่มเป้าหมายอุดรธานี 4.0 
3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ 
4) สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้แข่งขันได้ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
 แนวทางการพัฒนา 

1) ขยายผลองค์ความรู้การท าเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร 
3) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
4) ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความ
พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี 
 แนวทางการพัฒนา 

1) ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสังคมผู้สูงอายุสุขภาพดี 
2) พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตคนอุดรธานีทุกกลุ่มวัย 
3) ลดความเลื่อมล้ าด้านสังคมคนอุดรธานีด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4) พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิต 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์การท่องเที่ยว และ
อุตสาหกรรมกีฬา โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้งเพื่อสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางของอนุภาคลุ่ม
น้ าโขง 
 แนวทางการพัฒนา 

1) ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์จุดขายโดยเน้นศักยภาพที่มีเอกลักษณ์ 
2) สนับสนุนการสร้างคลัสเตอร์เชื่อโยงกลุ่มผู้ผลิตสินค้า 
3) พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไมซ์การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา 
4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ่านวยความสะดวกด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรมไมซ์
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมกีฬา 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
 แนวทางการพัฒนา 

1) ปกปอ้ง อนุรักษ์ พ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) พัฒนาแหล่งน้ าและน่าไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด 
3) ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและการน่ากลับมาใช้ประโยชน์ 



 

4) พัฒนาระบบเครือข่ายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของ
ประชาชน 
 แนวทางการพัฒนา 

1) ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุข 
2) ป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม 
3) รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4) ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านปูองกันและบรรเทาสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ด้านบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
แนวทางการพัฒนา 
1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นทุกๆ ด้านตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี 
2) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3) ประสานบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นมิให้เกิดความทับช้อนของพ้ืนที่ในการด่าเนินงานเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

1.7 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
นโยบายการบริหารท้องถิ่นของผู้บริหารท้องถิ่น (ค าแถลงนโยบายและภารกิจต่อสภาเทศบาล

ต าบลนาข่า เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564) 
  วิสัยทัศน์  “มุ่งสู่ท้องถิ่นธรรมาภิบาล บริหารจัดการด้วยมาตรฐานอารยะ ภายใต้ภาวะมีเหตุผล 
ความพอเพียง และยั่งยืน” 
  นโยบายและภารกิจ 

 1) ด้านการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

 2) ด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ 
 3) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 4) ด้านการสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 5) ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6) ด้านสาธารณูปโภค การคมนาคม และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 7) ด้านการบริหารจัดการน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภคและการเกษตร 
 8) ด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
 9) ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 10) ด้านการส่งเสริมอาชีพและการสร้างงาน 
 11) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การป้องกันอาชญากรรมและลด

ปัญหายาเสพติด 
 12) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานสะอาด พลังงานทางเลือก 
 13) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 
 14) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 15) ด้านประชาสัมพันธ์ 
 16) ด้านบุคลากร 



 

 
1.8 ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้น าหมู่บ้าน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้แทนกลุ่ม/องค์กรต่างๆ ในหมู่บ้าน ส่วนราชการ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ผู้แทน
ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ฯลฯ น ามาท าการวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของชุมชน และข้อเสนอแนะ
ต่างๆ รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรอบนโยบายของรัฐบาล 
แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาของจังหวัดอุดรธานี มาเป็นกรอบแนวทางในการก าหนดแนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลต าบลนาข่า ท าให้สามารถก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น แนว
ทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลนาข่า ดังนี้ 
 1) วิสัยทัศน์  (Vision)  

“บริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ชุมชนน่าอยู่ เคียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง และวัฒนธรรมท้องถิ่น” 
 

2) พันธกิจ (Mission) 
1) พัฒนาระบบการคมนาคมให้ทั่วถึงทุกชุมชน 
2) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึงทุกชุมชน 
3) ส่งเสริมการพัฒนาสภาพแวดล้อม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนให้ดูน่าอยู่ 
4) เสริมสร้างให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
5) ส่งเสริมการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นเอกลักษณ์อยู่

คู่ชุมชนตลอดไป 
6) บริหารจัดการเทศบาลโดยใช้หลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการ

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนทุกรูปแบบ 
7) สนับสนุนและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียม 
8) ส่งเสริมการจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสม  และการสังคมสงเคราะห์ตามสิทธิที่พึ งมีอย่างมี

คุณภาพ 
9) สนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
10) ส่งเสริมการอาชีพให้แก่ประชาชน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือความมั่นคง

อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3) ยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
ด้านการคมนาคม แนวทางท่ี 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพานทางเท้า ท่อระบายน้ า 

และบ ารุงถนน 
 แนวทางท่ี 2 พัฒนาระบบจราจร 

 
ด้านสาธารณูปโภค แนวทางท่ี 1 พัฒนาบริการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ

อย่างทั่วถึง 
 

ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แนวทางท่ี 1 สร้างจิตส านึกและตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 2 บ าบัดจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
แนวทางท่ี 3 จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

 
ด้านการสาธารณสุข แนวทางท่ี 1 ป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ/และโรคอื่นๆ 
 แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและส่งเสริมความสามารถ

ของหน่วยงาน 
 

ด้านศาสนา วัฒนธรรม  และ
ประเพณี 
 

แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
และการพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครอง 

แนวทางท่ี 1 สร้างจิตส านึกประชาชนในการมีส่วนร่วมในการบริการจัดการที่ดี 
และการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

แนวทางท่ี 2 พัฒนาการบริหารงานของเทศบาล และพัฒนาบุคลากร 
แนวทางท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางท่ี 4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
ด้านการศึกษา แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน 
 แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 

 
ด้านสวัสดิการสังคม
สงเคราะห์ 
 

แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

ด้านป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
 

แนวทางท่ี 1 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทั่วถึง 

ด้านเศรษฐกิจ 
 

แนวทางท่ี 1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 

 



 

เป้าประสงค์ (Goals) 
1) การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว   
2) ประชาชนได้รับ บริการสาธารณูปโภค ส่วนสาธารณูปการ ที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง 
3) สภาพแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ 
4) ประชาชนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง 
5) มีการสืบสานประเพณีท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
6) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา มีทัศนคติที่ดี มีความรู้ เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของ

ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น และลดปัญหายาเสพติดในชุมชน 
7) เด็กและเยาวชน จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
8) เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ  คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ป่วยเอดส์  ได้รับการช่วยเหลือเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ดี 
9) ลดการสูญเสียด้านชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนจากสาธารณภัย  และมีความพร้อมในการ

ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 
10) ประชาชนมีอาชีพที่เหมาะสม บนพื้นฐานการพ่ึงพาตนเองได้  
ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ด้านคมนาคม  
1) ร้อยละของความยาวถนน และรางระบายน้ าที่ได้รับการก่อสร้างให้สัญจรไป-มาสะดวก 
2) ความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม 
3) ร้อยละ ของถนนที่มีปัญหาได้รับการซ่อมแซมให้มีสภาพปกติ 
4) ร้อยละของรางระบายน้ าที่มีปัญหาได้รับการแก้ไข 
5) น้ าไหลสะดวกไม่ท่วมขัง 
6) จ านวนจุดเสี่ยงที่ได้ติดตั้งไฟหรือป้ายสัญญาณจราจร 
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภค 
1)  ร้อยละของจ านวนครัวเรือนที่ได้รับบริการน้ าประปา 
2) ร้อยละของจ านวนเกษตรกรที่ได้รับบริการน้ าเพ่ือการท าการเกษตรกรรม 
3) จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพน้ าให้ได้มาตรฐาน 
4) ร้อยละของจ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน 
5) ร้อยละของจุดเสี่ยงที่ได้ติดตั้งหรือแก้ไขให้มีไฟส่องสว่าง 
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
1) ประสิทธิภาพในการเก็บขน ถ่าย ขยะมูลฝอยในชุมชน 
2) ร้อยละของจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้านที่คัดแยกขยะในครัวเรือน 
3) ร้อยละของสายทางในหมู่บ้านที่รักษาความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
4) ร้อยละของปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการแก้ไข 
5) ร้อยละของการจัดการจุดที่มีน้ าเสียในชุมชน 
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 
1) ร้อยละของการควบคุม ป้องกันหรือระงับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
2) ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน หรือก าหนดมาตรการในการป้องกันโรคติดต่อ 
3) จ านวนครั้งที่ประชากรในแต่ละวัยที่ได้รับความรู้ การแนะน า ในการดูแลสุขภาพร่างกาย 

 



 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
1) ความเหมาะสมหรือความสัมพันธ์กับชุมชนในการจัดงานส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
2) ร้อยละของประชากรในการน าหลักศาสนา คุณธรรม จริยธรรมไปด าเนินชีวิต 
3) จ านวนเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น ามาฟ้ืนฟูหรือเผยแพร่ 
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ด้านการบริหารองค์กรเทศบาล และด้านการเมืองการปกครอง 
1) ปรับปรุง ทบทวน ภารกิจการให้บริการประชาชนให้ได้รับบริการรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม 
2) ร้อยละของการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้มีอัตราเพิ่มข้ึน และเป็นปัจจุบัน 
3) ร้อยละของการปฏิบัติราชการให้บรรลุตามแผนด าเนินการ 
4) ร้อยละของการด าเนินการใช้จ่ายเงินให้บรรลุตามแผน 
5) ร้อยละของการควบคุม บ ารุงรักษ์ พัสดุ ครุภัณฑ์ให้ใช้ได้ในสภาพปกติ 
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
1) ระดับมาตรฐานการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) จัดท าฐานข้อมูลประชากรด้านการการศึกษาอย่างครบถ้วน 
3) ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4) ระดับพัฒนาการของเด็กในการเรียนรู้ตามวัย 
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 
1) จัดท าฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ให้ครบถ้วน 
2) ร้อยละของการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ที่ประสบปัญหา 
3) จ านวนชุมชนหรือสถาบันที่จัดตั้งขึ้นส าหรับดูแลผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1) มีแผนป้องกันและสาธารณภัยทุกด้าน 
2) มีเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในหมู่บ้าน 
3) มีเครื่องมือ เครื่องใช้ และบ ารุงรักษา เครื่องมือ เครื่องใช้ให้พร้อมใช้งานครบถ้วน 
4) ประสิทธิภาพในการระงับสาธารณภัยทุกประเภท 
5) จ านวนผู้ได้รับเหตุสาธารณภัยลดลง 
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
1) มีฐานข้อมูลประชากรด้านอาชีพและการว่างงาน 
2) ร้อยละของผู้ว่างงานและผู้สนใจที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องอาชีพด้านต่างๆ  
3) ระดับของการพัฒนาคุณภาพผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
4) มีการรวมกลุ่มเพ่ือการจัดการด้านอาชีพและการจ าหน่าย 
5) ตลาดผ้าเป็นศูนย์กลางการค้าขายและบริการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ด้านคมนาคม  
1) ความยาวถนนและรางระบายน้ าที่ได้รับการก่อสร้างให้สัญจรไป-มาสะดวกอย่างน้อยร้อยละ 80 

ของความยาวถนนลูกรังหรือดินที่เหลือ 
2) ถนนที่มีปัญหาได้รับการซ่อมแซมให้มีสภาพปกติอย่างน้อยร้อยละ 80 ของถนนที่ช ารุดเสียหาย 
3) รางระบายน้ าที่มีปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างน้อยร้อยละ 80 ของรางระบายน้ าที่ช ารุดเสียหาย 
4) จุดเสี่ยงที่ได้ติดตั้งไฟหรือป้ายสัญญาณจราจร อย่างน้อยปีละ 10 จุด 
ค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภค 



 

1)  ครัวเรือนได้รับบริการน้ าประปาอย่างน้อยร้อยละ 80 ของจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้านที่ด าเนินการ 
2) เกษตรกรได้รับบริการน้ าเพื่อการเกษตร อย่างน้อยละ 60 ของจ านวนเกษตรกรในหมู่บ้านที่

ด าเนินการ 
3) หมู่บ้านที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพน้ าให้ได้มาตรฐาน อย่างน้อยปีละ 1 หมู่บ้าน 
4) จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน ร้อยละ 90 ของจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้านที่ด าเนินการ 
5) จุดเสี่ยงที่ได้ติดตั้งหรือแก้ไขให้มีไฟส่องสว่าง ร้อยละ 90 ของจุดเสี่ยงทั้งหมดในเขตเทศบาล

ต าบลนาข่า 
ค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
1) การเก็บขน ถ่าย ขยะมูลฝอยไม่ตกค้างในชุมชน 
2) ครัวเรือนในหมู่บ้านที่คัดแยกขยะในครัวเรือนได้อย่างน้อยร้อยละ20 ของครัวเรือนในหมู่บ้านที่

ด าเนินการ 
3) สามารถรักษาความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากกว่าร้อยละ 60 ของ

สายทางในแต่ละหมู่บ้าน 
4) แก้ไขปัญหาที่เกิดจากมลภาวะของสิ่งแวดล้อมได้มากกว่าร้อยละ 80 ของปัญหาที่เกิดข้ึน 
5) จัดการจุดที่มีน้ าเสียในชุมชนได้มากกว่าร้อยละ 90 ของจุดที่เกิดปัญหา 
ค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 
4) ด าเนินการควบคุม ป้องกันหรือระงับโรคติดต่อไม่ให้แพร่ระบาดเกิดร้อยละ 50 ของการแพร่ระบาด 
5) จัดท าแผน หรือก าหนดมาตรการในการป้องกันโรคติดต่อโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
6) ประชากรในแต่ละวัยที่ได้รับความรู้การแนะน าในการดูแลสุขภาพร่างกายได้อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
ค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
1) จัดงานหรือส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นตามความเหมาะสมและสมพันธ์กับชุมชน 
2) จัดโครงการ/กิจกรรม ในการส่งเสริมให้ประชาชนน าหลักศาสนา คุณธรรม จริยธรรมไปด าเนิน

ชีวิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของประชากร 
3) ฟ้ืนฟูการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น มาปรับใช้หรือเผยแพร่ความรู้ได้ไม่น้อยกว่าปีละ 1 เรื่อง 
ค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดีและด้านการเมืองการปกครอง 
1) มีการปรับปรุง/ทบทวน/ภารกิจการให้บริการประชาชนให้ได้รับบริการรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม 
2) พัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้มีอัตราเพิ่มขึ้นและเป็นปัจจุบันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของปีที่ผ่านมา 
3) ปฏิบัติราชการได้บรรลุตามแผนด าเนินการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของโครงการที่บรรจุไว้ใน

แผนด าเนินการประจ าปี 
4) ด าเนินการใช้จ่ายเงินให้บรรลุตามแผน มากกว่าร้อยละ 95 
5) การควบคุม บ ารุงรักษ์ พัสดุ ครุภัณฑ์ให้ใช้ได้ในสภาพปกติได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
1) การจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับดีขึ้นไป 
2) จัดท าฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาอย่างครบถ้วน 
3) การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
4) พัฒนาการของเด็กในการเรียนรู้อยู่ในระดับดีเหมาะสมตามวัย 
ค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 
1) จัดท าฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ให้ครบถ้วน 
2) ร้อยละของการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ที่ประสบปัญหา 



 

3) จ านวนชุมชนหรือสถาบันที่จัดตั้งขึ้นส าหรับดูแลผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1) จัดท าแผนป้องกันและสาธารณภัยทุกด้าน 
2) จัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในหมู่บ้าน 
3) จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และบ ารุงรักษา เครื่องมือ เครื่องใช้ให้พร้อมใช้งานครบถ้วน 
4) การระงับสาธารณภัยทุกประเภทมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
5) จ านวนผู้ได้รับเหตุสาธารณภัยลดลง 
ค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
1) จัดท าฐานข้อมูลประชากรด้านอาชีพและการว่างงาน 
2) ผู้ว่างงานและผู้สนใจได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องอาชีพด้านต่างๆ มากกว่าร้อยละ 20 ของ

จ านวนผู้ว่างงานและผู้สนใจ 
3) พัฒนาคุณภาพผลผลิต ผลิตภณัฑ์ของชุมชนให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
4) ประชาชนมีการรวมกลุ่มเพ่ือการจัดการด้านอาชีพและการจ าหน่าย 
5) ตลาดผ้ากลายเป็นศูนย์กลางการค้าขายและบริการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ด้านคมนาคม  
1) ก่อสร้างถนนและรางระบายน้ าให้สัญจรไป-มาสะดวก 
2) ซ่อมแซมถนนและรางระบายน้ าที่ช ารุดเสียหายให้มีสภาพปกติ 
3) ซ่อมแซมถนนและรางระบายน้ าที่ช ารุดเสียหายให้มีสภาพปกติ 
4) ติดตั้งไฟหรือป้ายสัญญาณจราจรตามจุดเสี่ยง 
กลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภค 
1) จัดให้มีบริการน้ าประปาใช้ในครัวเรือน 
2) จัดให้มีน้ าเพื่อการท าการเกษตรกรรรม 
3) ปรับปรุงคุณภาพน้ าให้ได้มาตรฐาน 
4) ขยายเขตไฟฟ้าส าหรับครัวเรือน และเพ่ือการเกษตร 
5) ติดตั้งหรือแก้ไขให้มีไฟส่องสว่างตามจุดเสี่ยงทั้งหมดในเขตเทศบาลต าบลนาข่า 
กลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
1) จัดบริการเก็บขน ถ่าย ขยะมูลฝอยโดยไม่ตกค้างในชุมชน 
2) จัดกิจกรรมคัดแยกขยะในครัวเรือนในหมู่บ้าน 
3) รณรงค์หรือจัดกิจกรรมรักษาความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในแต่ละหมู่บ้าน 
4) จัดกิจกรรม หรือประสานความร่วมมือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการลดมลภาวะของสิ่งแวดล้อม 
5)  จัดการจุดที่มีน้ าเสียในชุมชน 
กลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 
1) จัดกิจกรรมรณรงค์ การควบคุม ป้องกันหรือระงับโรคติดต่อไม่ให้แพร่ระบาดในหมู่บ้าน 
2) สร้างภาคีเครือข่ายในการป้องกันและความโรคติดต่อในหมู่บ้าน 
3) จดัท าแผน หรือก าหนดมาตรการในการป้องกันโรคติดต่อโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
4) จัดกิจกรรมให้ความรู้แก้ประชากรในแต่ละวัยในการแนะน าดูแลสุขภาพร่างกาย อย่างถูกวิธี 
กลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
1) จัดงานหรือส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นตามความเหมาะสมและสมพันธ์กับชุมชน 



 

2) จัดโครงการ/กิจกรรม ในการส่งเสริมให้ประชาชนน าหลักศาสนา คุณธรรม จริยธรรมไปด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน  

3) จัดกิจกรรมส่งเสริมหรือฟ้ืนฟูการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
กลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ด้านการบริหารองค์กรเทศบาล และด้านการเมืองการปกครอง 
1) ปรับปรุง ทบทวน ภารกิจการให้บริการประชาชนให้ได้รับบริการรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม 
2) พัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้มีอัตราเพิ่มขึ้น และเป็นปัจจุบัน  
3) เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการได้บรรลุตามแผนด าเนินการการประจ าปี 
4) ด าเนินการใช้จ่ายเงินให้บรรลุตามแผน  
5) การควบคุม บ ารุงรักษ์ พัสดุ ครุภัณฑ์ให้ใช้ได้ในสภาพปกติ 
กลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
5) พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) จัดท าฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาอย่างครบถ้วน 
7) พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
8) จัดกิจกรรม วัสดุ อุปกณ์ ที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทางด้านร่างกายสติปัญญา ให้เหมาะสมตามวัย 
กลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 
4) จัดท าฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ครบถ้วน 
5) สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ที่ประสบปัญหา 
6) จัดตั้งศูนย์หรือเครือข่ายส าหรับดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
กลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1) จัดท าแผนป้องกันและสาธารณภัยทุกด้าน 
2) จัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในหมู่บ้าน 
3) จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และบ ารุงรักษา เครื่องมือ เครื่องใช้ให้พร้อมใช้งานครบถ้วน 
4) ฝึกซ้อมแผนหรือฝึกทบทวนความรู้ แก่ อปพร. ในการระงับสาธารณภัยทุกประเภทในชุมชน 
5)  จัดกิจกรรม/โครงการ การรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนในหมู่บ้าน 
กลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
1) จัดท าฐานข้อมูลประชากรด้านอาชีพและการว่างงาน 
2) จัดกิจกรรม/โครงการด้านอาชีพต่างๆ แก่ผู้ว่างงานและผู้สนใจ 
3) พัฒนาคุณภาพผลผลิต ผลิตภณัฑ์ของชุมชนให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มเพ่ือการจัดการด้านอาชีพและการจ าหน่าย 
5) พัฒนาตลาดผ้ากลายเป็นศูนย์กลางการค้าขายและบริการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1) ยุทธศาสตร์ด้านคมนาคม  
- จัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน 

2) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภค 
- พัฒนาคุณภาพการจัดบริการด้านสาธารณูปโภคท่ีจ าเป็นให้ได้มาตรฐาน  

3) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- พัฒนาชุมชนน่าอยู่ โดยการจัดบริการเก็บขน ถ่าย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชนที่มี

ประสิทธิภาพ และจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
 



 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระ 
 
บบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 

4) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 
- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ควบคู่ไปกับการสร้างภาคเครือข่าย

ด้านสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
5) ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
- สืบสาน และอนุรักษ์ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

6) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารองค์กรเทศบาล และด้านการเมืองการปกครอง 
- พัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า เป็นธรรม และเทคโนโลยีสมัย

เข้ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
7) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
- พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทุกด้าน ให้ได้มาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

8) ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 
- พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
9) ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- พัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถระงับเหตุได้ทันท่วงที 

10)  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเชื่อมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์   
2. การสร้างความเปน็ธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื 
5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูค่วามมั่งคั่งและยั่งยืน 
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภบิาลในสังคมไทย 
7. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโอจิสติกส์ 
8. การพัฒนายทุธศาสตร์ เทคโนโลยี วจิัย และนวัตกรรม 
9. การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1. บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
2. แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
3. สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
5. ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่ เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนที่
ระเบียบเศรษฐกิจภาค 
ตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค 
6. พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียบเศรษฐกิจ 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
1. การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิตและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ด้านอารยธรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี  ของอนุภูมิภาค      
ลุ่มแม่น้ าโขง 
3. เพ่ิมศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี  
1. การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
เป็นสากล 
2. การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์ 
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม 
4. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการและการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
6. การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี  
(พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน 2565 

1. การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทนุเพื่อเพิ่มขีดความสมารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้ าโขง 
2. การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสนิค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม 
4. การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพดา้น
ที่ตั้งเพื่อสร้างความเปน็เมืองศูนย์กลางไมซ์ของอนุภาคลุ่มน้ าโขง 
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
6. การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยส์ินของประชาชน 
7. ด้านบริหารจัดการแบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. ด้านคมนาคม 
2. ด้านสาธารณูปโภค 
3. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4. ด้านสาธารณสุข 
5. ด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
6. ด้านการบริหารองค์กรเทศบาล และด้านการเมืองการปกครอง 
7. ด้านการศึกษา 
8. ด้านสังคมสงเคราะห์ 
9. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
10. ด้านเศรษฐกิจ 

 
 
 
 



 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและยาวนาน
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก มีภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในภาพรวม ซึ่ง เศรษฐกิจ
ประเทศไทย คาดว่าจะขยายตัวที่-0.5%  จากหลายเหตุปัจจัยรวมทั้งผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์อย่าง
เข้มงวด ซึ่งภาครัฐจะมีมาตรการออกมาเพ่ือช่วยบรรเทาผลกระทบกับกลุ่มผู้ประกอบการและลูกจ้างในธุรกิจที่
ได้รับผลกระทบโดยตรงจากมาตรการดังกล่าวแต่คงไม่สามารถชดเชยผลกระทบได้ทั้งหมด ทั้งนี้ หากจ านวนผู้ติด
เชื้อยังคงอยู่ในระดับสูง ก็จะท าให้ประเด็นความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังไม่กลับมาปกติ ซึ่งจะมีผลต่อเนื่องมายัง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ยังไม่สามารถฟ้ืนตัวได้อย่างรวดเร็ว  

จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลในจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในไทยน้อยลงกว่าการ
คาดการณ์โดยเฉพาะการแพร่ระบาดและกลายพันธุ์ของโควิด-19 ที่มีความสามารถในการต้านทานต่อวัคซีน
ส่งผลให้จ านวนผู้ติดเชื้อกลับมาเพ่ิมข้ึนในหลายประเทศรวมถึงในประเทศไทยคาดการณ์ว่าจ านวนนักท่องเที่ยวที่
เข้ามาท่องเทีย่วในไทยในปีนี้อาจลดลงอยู่ที่ราว 1.5 แสนคน (จากการคาดการณ์เดิม 3.3 แสนคน)   

เศรษฐกิจไทยจึงพึ่งพาการเจริญเติบโตของการส่งออก ซึ่งมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงข้ึน ตามดัชนีการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจจีน อินเดียและกลุ่มประเทศอ่ืน ๆ ที่มีความต้องการสินค้าส่งออกจากประเทศไทย 
และอีกปัจจัย คือ ภาคการเกษตร โดยเฉพาะปาล์มน้ ามันที่มีแนวโน้นขยายตัวเพิ่มขึ้น  3.0-4.0% ต่อปี ซึ่ง
ส่งผลจาก (1) การขยายพื้นที่เพาะปลูก (2) ต้นปาล์มน้ ามันในช่วงก่อนหน้าทยอยอยู่ในเกณฑ์อายุที่ให้ผลผลิตต่อ
ไร่สูง (3) คาดสภาพอากาศเอ้ืออ านวยท าให้ผลผลิตต่อไร่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และ (4) เกษตรกรมีแรงจูงใจจาก
โครงการประกันรายได้ ซึ่งสอดรับกับความต้องการในประเทศคาดว่าเพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกัน ผลมาจากมาตรการ
สนับสนุนของภาครัฐโดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นอุปสงค์ (น้ ามันไบโอดีเซล น้ ามันปาล์มบริสุทธิ์ และอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง) รวมถึงมาตรการรักษาเสถียรภาพราคา อย่างไรก็ตาม ราคาผลปาล์มสดยังคงผันผวนและแกว่งตัวเฉลี่ย 
3.5-5.5 บาท/กก.  

สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีอิทธิพลต่อสังคม ในปัจจุบันมีการปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับใน
ชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น การอาศัยระบบออโตเมชั่น การใช้หุ่นยนต์และสมองกลทดแทนการใช้แรงงานคนทั้งใน
ภาคอุตสาหกรรม และแนวโน้มในการปรับใช้ในภาคเกษตรมากยิ่งขึ้น แรงงานถูกทดแทนด้วยหุ่นยนต์ ภาวการณ์
ตกงานของแรงงานเพ่ิมขึ้น หากไม่พัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือสร้างความได้เปรียบ 
นอกจากนี้แล้วระบบโทรคมนาคม การสื่อสาร การส่งต่อข้อมูลได้อย่างรวดเร็วภายใต้โครงข่ายอินเตอร์เน็ตที่
ให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ท าให้สามารถวางแผน บริหารจัดการ Big Data เพ่ือช่วยในการ
ตัดสินใจในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการช าระเงินและแบบไร้เงินสด ช่วยในการขยาย
ฐานลูกค้าให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการอย่างกว้างขวาง ค้นคว้าหาข้อมูลในการศึกษาและพัฒนา
ทักษะอาชีพ แต่ในการรับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วประชาชนต้องมีทักษะในการกลั่นกรองข่าวสาร  
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้แทนจากภาคประชาชน ผู้แทนหน่วยงานของรัฐ ผู้น าชุมชน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ส่วน
ราชการ ผู้แทนกลุ่ม/องค์กรต่างๆในชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลต าบลนาข่า 
ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ส ารวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา ความต้องการของชุมชน และได้เสนอแนะ
แนวทางต่างๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับการน าข้อมูลาใช้ในการพัฒนา การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลให้
สามารถสนองตอบความต้องการชุมชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
 
1. การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1)  จุดแข็ง/ศักยภาพ/ขีดความสามารถของชุมชนในเขตเทศบาลต าบลนาข่า (Strength) 
 (1) มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง (ตลาดผ้าบ้านนาข่า) 
 (2) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 



 

 (3) มีเส้นทางการคมนาคมที่เดนิทางไป-มาสะดวกทุกชุมชน 
 (4) มีวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
 (5) มีผู้น าที่เข้มแข็งและเสียสละ 
 2)  จุดอ่อนของชุมชนในเขตเทศบาลต าบลนาข่า (Weakness) 
 (1) เด็กและเยาวชนติดยาเสพตดิ 
 (2) ประชาชนมีรายได้น้อย 
 (3) ขาดแหล่งน้ าท าการเกษตรกรรม 
 (4) กลุ่มอาชีพตา่งๆ ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการกลุ่มอย่างยั่งยนื 
 (5) ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาดา้นสุขภาพ 
 
2. การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและยาวนาน
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก มีภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในภาพรวม ซึ่ง เศรษฐกิจ
ประเทศไทย คาดว่าจะขยายตัวที่-0.5%  จากหลายเหตุปัจจัยรวมทั้งผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์อย่าง
เข้มงวด ซึ่งภาครัฐจะมีมาตรการออกมาเพ่ือช่วยบรรเทาผลกระทบกับกลุ่มผู้ประกอบการและลูกจ้างในธุรกิจที่
ได้รับผลกระทบโดยตรงจากมาตรการดังกล่าวแต่คงไม่สามารถชดเชยผลกระทบได้ทั้งหมด ทั้งนี้ หากจ านวนผู้ติด
เชื้อยังคงอยู่ในระดับสูง ก็จะท าให้ประเด็นความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังไม่กลับมาปกติ ซึ่งจะมีผลต่อเนื่องมายัง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ยังไม่สามารถฟ้ืนตัวได้อย่างรวดเร็ว  

จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลในจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในไทยน้อยลงกว่าการ
คาดการณ์โดยเฉพาะการแพร่ระบาดและกลายพันธุ์ของโควิด-19 ที่มีความสามารถในการต้านทานต่อวัคซีน
ส่งผลให้จ านวนผู้ติดเชื้อกลับมาเพ่ิมข้ึนในหลายประเทศรวมถึงในประเทศไทยคาดการณ์ว่าจ านวนนักท่องเที่ยวที่
เข้ามาท่องเที่ยวในไทยในปีนี้อาจลดลงอยู่ที่ราว 1.5 แสนคน (จากการคาดการณ์เดิม 3.3 แสนคน)   

เศรษฐกิจไทยจึงพึ่งพาการเจริญเติบโตของการส่งออก ซึ่งมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงข้ึน ตามดัชนีการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจจีน อินเดียและกลุ่มประเทศอ่ืน ๆ ที่มีความต้องการสินค้าส่งออกจากประเทศไทย 
และอีกปัจจัย คือ ภาคการเกษตร โดยเฉพาะปาล์มน้ ามันที่มีแนวโน้นขยายตัวเพิ่มขึ้น 3.0-4.0% ต่อปี ซึ่ง
ส่งผลจาก (1) การขยายพื้นที่เพาะปลูก (2) ต้นปาล์มน้ ามันในช่วงก่อนหน้าทยอยอยู่ในเกณฑ์อายุที่ให้ผลผลิตต่อ
ไร่สูง (3) คาดสภาพอากาศเอ้ืออ านวยท าให้ผลผลิตต่อไร่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และ (4) เกษตรกรมีแรงจูงใจจาก
โครงการประกันรายได ้ซึ่งสอดรับกับความต้องการในประเทศคาดว่าเพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกัน ผลมาจากมาตรการ
สนับสนุนของภาครัฐโดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นอุปสงค์ (น้ ามันไบโอดีเซล น้ ามันปาล์มบริสุทธิ์ และอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง) รวมถึงมาตรการรักษาเสถียรภาพราคา อย่างไรก็ตาม ราคาผลปาล์มสดยังคงผันผวนและแกว่งตัวเฉลี่ย 
3.5-5.5 บาท/กก.  

สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีอิทธิพลต่อสังคม ในปัจจุบันมีการปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับใน
ชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น การอาศัยระบบออโตเมชั่น การใช้หุ่นยนต์และสมองกลทดแทนการใช้แรงงานคนทั้งใน
ภาคอุตสาหกรรม และแนวโน้มในการปรับใช้ในภาคเกษตรมากยิ่งขึ้น แรงงานถูกทดแทนด้วยหุ่นยนต์ ภาวการณ์
ตกงานของแรงงานเพ่ิมขึ้น หากไม่พัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือสร้างความได้เปรียบ 
นอกจากนี้แล้วระบบโทรคมนาคม การสื่อสาร การส่งต่อข้อมูลได้อย่างรวดเร็วภายใต้โครงข่ายอินเตอร์เน็ตที่
ให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ท าให้สามารถวางแผน บริหารจัดการ Big Data เพ่ือช่วยในการ
ตัดสินใจในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการช าระเงินและแบบไร้เงินสด ช่วยในการขยาย
ฐานลูกค้าให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการอย่างกว้างขวาง  ค้นคว้าหาข้อมูลในการศึกษาและพัฒนา
ทักษะอาชีพ แต่ในการรับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วประชาชนต้องมีทักษะในการกลั่นกรองข่าวสาร  



 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2566-2570) สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1)  โอกาสภายนอกชุมชนที่มีผลต่อการพัฒนา (Opportunity) 
 (1) รัฐบาลมีนโยบายให้ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชน 
 (2) มีหน่วยงานภาครัฐจากภายนอกชุมชนให้การสนับสนุน 
 (3) มีนักท่องเที่ยวจากที่อืน่เดินทางผา่นมาท่องเที่ยวตลาดผ้านาข่า 
 (4) ได้รับการสนบัสนนุงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนอื่น 
 (5) มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก เชื่อมต่อระหว่างอุดร-หนองคาย เป็นเส้นทางสู่อินโดจนี 
 2)  อุปสรรคหรือภัยคุกคามจากภายนอกเขตเทศบาลที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 (1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 (2) สภาวะเศรษฐกิจย่ าแย ่
 (3) ขาดการส่งเสริมจากภาครัฐอย่างจริงจังและทั่วถึง 
 (4) ราคาสนิค้าแพงขึน้ 
 (5) กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ 
 นอกจากนี ้ประชาชนยังได้ให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชุชนพบว่า ปัญหา
ส าคัญที่เกิดขึ้นในชุมชน สามารถเรียงล าดับความส าคัญ ดังนี้ 
 1) ปัญหายาเสพติด 
 2) ประชาชนมีรายได้น้อย 
 3) ผลผลิตทางการเกษตรได้ปริมาณร้อย และราคาตกต่ า 
 4) ขาดแหล่งน้ าท าการเกษตร 
 5) ประชาชนขาดอาชีพเสริมรายได้ และร่องระบายน้ าอุดตัน เกิดน้ าท่วมขังส่งกลิ่นเหม็น  
 6) ปัญหาสิ่งแวดล้อม มลพิษทางเสียงหรือทางอากาศ และไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตามจุดเสี่ยไม่เพียงพอ 

การประเมินและการวิเคราะห์ข้อมูลจากส ารวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับสถานการณ์ของ
ท้องถิ่น (SWOT Analysis) และปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน สามารถสรุปความส าคัญของข้อมูล ซ่ึงเทศบาลต าบลนา
ข่าควรให้ความส าคัญในเรื่องของการแก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของชุมชน พร้อมทั้งพัฒนา 
ส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพหรือขีดความสามารถของชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ประชาชนสามารถ
พ่ึงตนเองได้ โดยการบริหารจัดการ การจัดบริการสาธารณะ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาล 
และความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสู่การปฏิบตัิ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ ๓ 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ด้านคมนาคม การเศรษฐกิจ 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและ   
การโยธา 

กองช่าง กองคลัง 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง กองคลัง 
2 ด้านสาธารณูปโภค บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง กองคลัง 
3 ด้านการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
การเศรษฐกิจ 
 

แผนงานการเกษตร กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

กองคลัง 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

กองคลัง 

4 ด้านสาธารณสุข บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 

กองคลัง 

5 ด้านศาสนา 
วัฒนธรรมและ 
ประเพณี
ท้องถิ่น 

บริหารท่ัวไป แผนงานบริหารท่ัวไป ส านักปลัดเทศบาล 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
กองคลัง 

กองคลัง 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ส านักปลัดเทศบาลกอง
การศึกษา 

กองคลัง 

6 ด้านบริหาร
จัดการที่ดีและ
ด้านการเมือง
การปกครอง 

บริหารท่ัวไป แผนงานบริหารท่ัวไป ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ 
กองการศึกษา กองคลัง 

บริหารท่ัวไป แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลัดเทศบาล  
(งานป้องกันฯ) 

กองคลัง 

7 ด้านการศึกษา บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา กองคลัง 

8 ด้านสังคม
สงเคราะห์ 

การด าเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง กองสวัสดิการสังคม กองคลัง 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม กองคลัง 

การเศรษฐกิจ การเกษตร กองสวัสดิการสังคม กองคลัง 
9 ด้านการป้องกัน

และบรรเทาสา
ธารณภัย 

บริหารท่ัวไป แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลัด (งานป้องกันฯ) กองคลัง 

10 ด้านเศรษฐกิจ บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม กองคลัง 

การเศรษฐกิจ การเกษตร กองสวัสดิการสังคม กองคลัง 

 
 
 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 



 

 



 



 

 



 



 

 



 



 

 



 



 

 



 



 

 



 



 

 



 

 
 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 



 

 



 



 

 



 

 
 
 



 



 

 



 



 

 



 

 
 
 



 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 



 

 



 



 

 



 

 



 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 
 
 



 



 

 



 



 

 



 



 

 



 



 

 



 



 

 



 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 



 

 



 



 

 



 



 

 



 

 



 



 

 



 



 

 



 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
การติดตาม และประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 4 
การติดตาม และประเมนิผลโครงการ 

 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตาม

และประเมินฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 ข้อ 1(2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 
2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 และข้อ 13  

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
2.1 การติดตาม 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ท าการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ
ต่างๆ  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ โดยการติดตามผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ  ของทุก
กองงาน ตามห้วงเวลาในการติดตามอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 2.2  การประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล รวบรวมรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลโครงการต่างๆ  ที่ด าเนินการในปีงบประมาณแต่ละปตี่อผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล
การติดตามและประเมินผลต่อสภาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ปีละ1 ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี โดย
การประเมินตามขอบเขตของงานที่ก าหนด ดังนี้ 

1) ระบบการบริหารจัดการโครงการ 
1.1 นโยบาย เป้าหมาย และแผนงาน ในการบริหารและประเมินผลการด าเนินการ 

  เนื้อหาการประเมิน 
-   มีการก าหนดนโยบาย เป้าหมายและแผนงานชัดเจน  
- มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และบุคลากรมีความพร้อม 
- มีการก าหนดวิธีการประเมินติดตามผล และตัวชี้วัดผล 
- ความสามารถด าเนินการได้ตามแผน(ผลเทียบกับแผน) 

1.2 บทบาทความร่วมมือของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ในการสนับสนุน       
การด าเนินงาน 
  เนื้อหาการประเมิน 

-   ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในการก าหนดเป้าหมายของโครงการ 
- บทบาทและความร่วมมือของเทศบาลที่เป็นรูปธรรมของผู้บริหารเทศบาลและสมาชิก

สภาเทศบาล  ในการร่วมวางแผนและสนับสนุนการด าเนินการโครงการ 
- บทบาทและความร่วมมือที่ เป็นรูปธรรมของผู้บริหาร เทศบาลในการสนับสนุน        

การด าเนินการเช่น บุคลากร โอกาส สถานที่ การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 



 

1.3  การให้ความร่วมมือในการติดต่อประสานงาน และการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ 
        เนื้อหาการประเมิน 

-   ประชาชนเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนของโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  
- การให้ความร่วมมือในการด าเนินงานโครงการและการขยายผลข่าวสารให้ประชาชนทราบ  
- ความสามารถส่งมอบเอกสาร/ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ ภายในเวลาที่ก าหนด 

1.4 การขยายผลการด าเนินการให้เกิดความต่อเนื่อง 
เนื้อหาการประเมิน 
      -   มีแนวคิดและวิธีการ ที่จะขยายผลการด าเนินการให้เกิดความต่อเนื่อง 

2) ผลการด าเนินงานตามโครงการ 
2.1 การบูรณาการโครงการ เข้ากับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เนื้อหาการประเมิน 

-  มีการจัดท าแผนการด าเนินงานตามโครงการที่มีการบูรณาการให้เข้ากับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

- ความสามารถด าเนินการได้ตามแผน (ผลเทียบกับแผน) 
2.2  การวัดผลและติดตามผลการด าเนินงานโครงการ และการน าไปใช้ของผู้เข้าร่วม  โครงการ 

  เนื้อหาการประเมิน 
-  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ ในเนื้อหาของโครงการ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีการน าความรู้  ไปประยุกต์/ต่อยอด ในการท ากิจกรรม และ      

การปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวัน 
- มีการวัดความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

2.3 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการ 
  เนื้อหาการประเมิน 

-   มีการก าหนดแนวทาง วิธีการและความถี่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
- มีการประชาสัมพันธ์ ความก้าวหน้า และผลลัพธ์ให้ทราบทั่วกันในเขตเทศบาล 
- มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

 3)  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  3.1  องค์กรรับผิดชอบในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาข่า  ซึ่งเทศบาลต าบลนาข่าได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาข่า โดยคณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผล และเสนอความเห็น   ซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้ 

บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการ
ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 



 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
3.1  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ  

ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล
ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดท า
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ข้อ13 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 และข้อ 13 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

  (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ ต่อผลการด าเนินงานของ
เทศบาล และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
1. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและ

บางเรื่องอาจท าไม่ได้   
4.2  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

2. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  

 



 

3. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

4. เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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