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ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  
  
 
 
 

 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให๎รัฐพึงจัดให๎มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เปูาหมายการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช๎เป็นกรอบในการจัดท าแผนตําง  ๆ ให๎
สอดคล๎องและบูรณาการกันเพื่อให๎เกิดเป็นพลังผลักดันรํวมกันไปสูํเปูาหมายดังกลําว โดยให๎เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎหมายวําด๎วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และตํอมาได๎มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชา ติ      
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช๎เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให๎มีการแตํงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดท า           
รํางยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการสํงเสริมและ
สนับสนุนให๎ประชาชนทุกภาคสํวนด าเนินการให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให๎เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได๎แตํงตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านตําง  ๆ รวม ๖ คณะ             
อันประกอบด๎วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ      
ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม และ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการด าเนินการจัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได๎จัด
ให๎มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหนํวยงานของรัฐที่เกี่ยวข๎องอยํางกว๎างขวางเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล๎ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต๎องน าไปสูํการปฏิบัติเพ่ือให๎ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทย    
มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ภายใน
ชํวงเวลาดังกลําว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแตํแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑ เป็น
ต๎นมาได๎สํงผลให๎ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด๎านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได๎รับการยกระดับเป็นประเทศใน
กลุํมบนของกลุํมประเทศระดับรายได๎ปานกลาง ในด๎านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสํงผลให๎
ประเทศไทยหลุดพ๎นจากการเป็นประเทศยากจน และในด๎านสิ่งแวดล๎อมที่ประเทศไทยมีข๎อได๎เปรียบในความ
หลากหลายเชิงนิเวศ อยํางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท๎าทายตํอการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร๎อยละ ๓.๙ ถือวําอยูํในระดับต่ ากวําศักยภาพ  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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เมื่อเทียบกับร๎อยละ ๖.๐ ตํอปีในชํวงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผํานมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการ
ลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไมํฟ้ืนตัวได๎เต็มที่โครงสร๎างเศรษฐกิจไทยที่ยังไมํสามารถ
ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม    ได๎อยํางเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า  
ขาดการน าเทคโนโลยีเข๎ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและ
สมรรถนะที่ไมํสอดคล๎องกับความต๎องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชํวงวัยยังคงเป็นปัจจัยท๎าทาย
ส าคัญตํอการพัฒนาประเทศ แม๎วําการเข๎าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร๎าง
พ้ืนฐานตําง ๆ และการคุ๎มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แตํยังคงมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพการให๎บริการที่มีมาตรฐานแตกตํางกันระหวํางพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให๎ประเทศไทยยังคงมี
ปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด๎านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท๎าทายในการยกระดับ      
การพัฒนาประเทศให๎ประชาชนมีรายได๎สูงขึ้นและแก๎ปัญหาความเหลื่อมล้ าอยํางยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกล
ยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช๎ และการรักษาทรัพยากรอยํางบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผํานมายังขาด
ความชัดเจน สํงผลให๎ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของประเทศยังมีปัญหาการใช๎อยํางสิ้นเปลืองและ    
เสื่อมโทรมลงอยํางรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกลําวข๎างต๎นมีสาเหตุสํวนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความตํอเนื่องและความยืดหยุํนในการตอบสนองตํอความต๎องการและปัญหาของ
ประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต๎องเสริมสร๎างให๎เกิดความเข๎มแข็ง ลดความ
ขัดแย๎งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไมํเสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนสํงเสริมคนในชาติให๎ยึดมั่นสถาบันหลัก
เป็นศูนย์รวมจิตใจให๎เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรที่มีสัดสํวนประชากรวัยแรงงาน
และวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง  จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให๎การพัฒนา
ประเทศในมิติตําง ๆ มีความท๎าทายมากขึ้น ทั้งในสํวนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัด
สวัสดิการเพ่ือดูแลผู๎สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ      
ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท๎าทายตํอการขับเคลื่อน
ประเทศไปสูํการเป็นประเทศพัฒนาแล๎ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม๎วําประเทศไทยจะมีต าแหนํงที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค

และเป็นประตูสูํเอเชีย แตํการที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ๎านหลายประเทศ ท าให๎ปัญหาด๎านเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ๎านยังคงเป็นความท๎าทายด๎านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต๎องให๎
ความส าคัญกับปัญหาด๎านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ๎อน ละเอียดอํอน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ      
ที่อาจเป็นประเด็นท๎าทายตํอการสร๎างบรรยากาศความไว๎วางใจระหวํางรัฐกับประชาชนและระหวํางประชาชนกับ
ประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร๎างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสูํการแก๎ปัญหาความขัดแย๎งระหวํางกลุํม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกตํางกันอยํางยั่งยืนนอกจากนี้  การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาท
ของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูํระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย๎ายขั้วอ านาจทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งอาจสํงผลกระทบตํอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไมํใชํรัฐ อาทิ 
องค์การระหวํางประเทศ และบรรษัทข๎ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทาง
ความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลตําง ๆ ทั้งในด๎านความม่ันคง และเศรษฐกิจ  
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รวมทั้งการรวมกลุํมเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสูํความเชื่อมโยงในทุกระบบ  อาจกํอให๎เกิดความ
เสี่ยงด๎านอาชญากรรมข๎ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค๎ามนุษย์ และการลักลอบเข๎า
เมืองในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก๎าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได๎รับ
การพัฒนาอยํางก๎าวกระโดดจะกํอให๎เกิดนวัตกรรมอยํางพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตใน
ทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข๎อมูลขนาดใหญํ หุํนยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหมํ และเทคโนโลยีทางการเงิน 
ซึ่งตัวอยํางแนวโน๎มการพัฒนาเทคโนโลยีอยํางก๎าวกระโดดเหลํานี้ คาดวําจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ชํวยท าให๎
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน๎มที่จะกลับมาขยายตัวได๎เข๎มแข็งขึ้น  แนวโน๎มส าคัญที่จ าเป็นต๎องมีการ
ติดตามอยํางใกล๎ชิด อาทิการรวมกลุํมทางการค๎าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแขํงขันที่
คาดวําจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร๎างความหลากหลายของสินค๎าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิต
ใหม ํๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดวําจะเข๎าสูํการเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔  
จะกํอให๎เกิดโอกาสใหมํๆ ในการตอบสนองความต๎องการของกลุํมผู๎บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดสํวนเพ่ิมขึ้นอยําง
ตํอเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์วําครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากร      
ในประเทศไทยจะมีชํวงอายุที่แตกตํางกันและจะมีกลุํมคนชํวงอายุใหมํๆ  เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะสํงผลตํอทัศนคติและ
พฤติกรรมที่แตกตํางกัน ดังนั้น การเตรียมความพร๎อมของประชากรให๎มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มาใช๎ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท๎าทายส าคัญในระยะตํอไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร๎างประชากรที่เข๎าสูํสังคมสูงวัย อาจท าให๎เกิดความต๎องการ
แรงงานตํางชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด๎านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความ
ก๎าวหน้ าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนสํงในภูมิภาคจะท าให๎การเคลื่อนย๎ายแรงงานและการย๎ายถิ่นมีความ
สะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให๎เกิดการเคลื่อนย๎ายประชากรเข๎าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะในกลุํมประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน๎มในการเคลื่อนย๎ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น  
ทั้งนี ้การย๎ายถิ่นสํวนใหญํมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได๎ที่ประเทศไทย
จะยังคงเป็นประเทศผู๎รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ๎านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมี
แรงจูงใจในการย๎ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกวํา อาจท าให๎การแยํงชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น 
ซึ่งจะยิ่งท าให๎เกิดความเสี่ยงตํอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
   นอกจากนี ้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดวําจะมีความรุนแรงมาก
ขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว๎างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร๎างความเสียหายตํอชีวิตและทรัพย์สิน 
ระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ตํอเนื่องกับความมั่นคงด๎านอาหาร
และน้ า ขณะที่ระบบนิเวศตําง ๆ มีแนวโน๎มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได๎คํอนข๎างสูงในการสูญเสีย
ความสามารถในการรองรับความต๎องการของมนุษย์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพอยํางไรก็ดี  ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศตําง ๆ ดังกลําวที่แตํละ
ประเทศจะต๎องเผชิญจะมีความแตกตํางกัน  ท าให๎การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางบูรณาการจะได๎รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้ง
ประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร๎างสมดุลความมั่นคงด๎านพลังงานและ
อาหารมีแนวโน๎มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข๎อตกลงด๎านสิ่งแวดล๎อมจะมีความเข๎มข๎นและ
เข๎มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข๎อตกลงระหวํางประเทศตําง ๆ ที่ส าคัญ เชํน เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และบันทึกความตกลงปารีสจะได๎รับการน าไปปฏิบัติอยํางจริงจังมากยิ่งขึ้น 
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   แนวโน๎มเหลํานี้จะกํอให๎เกิดความท๎าทายตํอการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ทั้งในสํวน
ของการจ๎างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหมํๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและ
ความเสี่ยงด๎านอ่ืน ๆ ที่ซับซ๎อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการกํอสงครามที่ใช๎เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ     
การเคลื่อนย๎ายอยํางเสรีและรวดเร็วของผู๎คน เงินทุน ข๎อมูลขําวสาร องค์ความรู๎ เทคโนโลยีและสินค๎าและบริการ 
การปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได๎ยาก 
การเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหมํที่จะสํงผลให๎การเฝูาระวังด๎านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญ
มากขึ้น อาจน าไปสูํปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได๎ หากไมํมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการ
ปูองกันและรองรับผลกระทบตําง ๆ ที่คาดวําจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร๎อมเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอยํางรวดเร็วโดยเฉพาะอยํางยิ่งหากการเข๎าถึง
เทคโนโลยี โครงสร๎างพ้ืนฐาน และองค์ความรู๎สมัยใหมํมีระดับความแตกตํางกันระหวํางกลุํมประชากรตําง ๆ โดย
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกลําวจะสํงผลตํอทั้งการจ๎างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและ
ลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต๎องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงาน
ในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด๎วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต๎องการทักษะระดับต่ า  กํอให๎เกิด
ความเสี่ยงตํอความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไมํทันหรือขาดความรู๎และทักษะที่ทันกับยุคสมัย
ที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให๎เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอยํางรวดเร็ว 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกลําวจะสํงผล
ให๎ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ๎อนมากยิ่งข้ึน 
   จากปัจจัยและแนวโน๎มที่คาดวําจะสํงผลตํอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตําง 
ๆข๎างต๎น เห็นได๎วําบริบทและสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน๎มที่จะเปลี่ยนแปลงอยําง
รวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ๎อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะสํงผลตํออนาคตการพัฒนาประเทศอยํางมาก ดังนั้น 
การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต๎องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด๎านการพัฒนาที่เกี่ยวข๎อง  มี
ความรํวมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคสํวนตําง ๆ ในรูปแบบของหุ๎นสํวนการพัฒนาที่เป็นการด าเนินงานอยําง
บูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเก่ียวข๎องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต๎องมีทรัพยากรมนุษย์
ที่มีคุณภาพ มีความรู๎ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงตําง ๆ สามารถรู๎เทําทันและปรับตัวให๎
สามารถด าเนินชีวิตได๎อยํางมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร๎างรายได๎ ทํามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และ
กติกาใหมํ ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต๎องมีการพัฒนา
ระบบและปัจจัยสํงเสริมตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องไปพร๎อมกัน ทั้งในสํวนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนา
ทักษะฝีมือที่สอดคล๎องกันกับการพัฒนาของคนในแตํละชํวงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร๎างพ้ืนฐาน รวมทั้ง
การให๎ความส าคัญกับการสํงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให๎ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ๎าของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมก๎าวทันโลก จากการตํอยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ สํงผลให๎เกิด
การสร๎างหํวงโซํมูลคําทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จาก
การพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสูํการเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคสํวน 
   นอกจากนี้ ประเทศไทยต๎องให๎ความส าคัญกับการสร๎างสมดุลความมั่นคงด๎านพลังงาน
และอาหาร การรักษาไว๎ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การสํงเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและ
ขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอยํางตํอเนื่องที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  พร๎อมกับการมีข๎อก าหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช๎พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
กฎหมาย ระบบภาษีต๎องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและสํงเสริมให๎ประเทศมีศักยภาพการ
แขํงขันที่สูงขึ้น และสามารถใช๎จุดแข็งในเรื่องต าแหนํงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให๎เกิดประโยชน์ตํอการ
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พัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให๎ความส าคัญของการรวมกลุํมความรํวมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เพ่ือกระชับและสร๎างสัมพันธไมตรี เสริมสร๎างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะกํอให๎เกิดการสร๎างพลังทาง
เศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต๎องสร๎างความพร๎อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมี
การปฏิบัติให๎เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด๎านตําง ๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต๎องเรํงให๎มีการปฏิรูป
ระบบราชการและการเมืองเพ่ือให๎เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการสํงเสริมคนใน
ชาติให๎ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให๎เกิดความรักความสามัคคี  และลดความขัดแย๎งภายในประเทศ 
โดยที่นโยบายการพัฒนาตําง ๆ จ าเป็นต๎องค านึงถึงความสอดคล๎องกับโครงสร๎างและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรที่อาจจะมีความแตกตํางจากปัจจุบันมากข้ึน 
   ดังนั้น ภายใต๎เงื่อนไขโครงสร๎างประชากร โครงสร๎างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล๎อม และปัจจัยการพัฒนาตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง สํงผลให๎ประเทศไทยจ าเป็นต๎องมีการวางแผนการ
พัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อยํางไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต๎องใช๎ระยะเวลาในการด าเนินงาน
เพ่ือให๎เกิดการปรับตัวซึ่งจะต๎องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร๎างการขับเคลื่อนการพัฒนาให๎
ประเทศเจริญก๎าวหน้ าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต๎องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต๎องบรรลุ  พร๎อมทั้งแนว
ยุทธศาสตร์หลักในด๎านตําง ๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอยํางบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือ
ยกระดับจุดแข็งและจุดเดํนของประเทศ และปรับปรุงแก๎ไขจุดอํอนและจุดด๎อยตําง ๆ อยํางเป็นระบบ โดย
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเปูาหมายใหญํในการขับเคลื่อนประเทศ และถํายทอดไปสูํแผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปสูํ
การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษตําง ๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให๎การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได๎อยํางมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยัง่ยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบตํอ
ผลประโยชน์แหํงชาติ อันได๎แก ํการมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยูํอยํางม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูํรํวมกันในชาติอยํางสันติสุขเป็นปึกแผํน มีความมั่นคงทางสังคม
ทํามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยูํดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อมระหวําง
ประเทศ และการอยูํรํวมกันอยํางสันติประสานสอดคล๎องกันด๎านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอยํางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 
มีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และการเมือง เชํน ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข๎มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสูํการบริหารประเทศที่ตํอเนื่องและโปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข๎มแข็ง ครอบครัวมีความอบอํุน ประชาชน
มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได๎ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยูํอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
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ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข๎าสูํกลุํมประเทศรายได๎สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูํดีมีสุขได๎รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอยํางเทําเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยํางทั่วถึงทุกภาคสํวนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไมํมีประชาชนที่อยูํในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข๎มแข็ง 
ขณะเดียวกันต๎องมีความสามารถในการแขํงขันกับประเทศตําง ๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให๎
สามารถสร๎างรายได๎ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร๎างฐานเศรษฐกิจและสังคมแหํงอนาคต
เพ่ือให๎สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค๎าอยํางแนํนแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย  เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนสํง การผลิต การค๎า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให๎เป็นพลังในการพัฒนา 
นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร๎างการพัฒนาตํอเนื่องไปได๎ ได๎แกํ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร๎างความเจริญ รายได๎ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให๎เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูํบนหลักการใช๎ การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน ไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมํสร๎างมลภาวะตํอสิ่งแวดล๎อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และ
สอดคล๎องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล๎อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตํอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์สํวนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุํงประโยชน์สํวนรวมอยํางยั่งยืนและให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมของประชาชน  และทุกภาคสํวนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยํางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชํวงวัยให๎เป็นคนดี เกํง และมีคุณภาพ สร๎างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์สํวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด๎วย 

๑) ความอยูํดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแขํงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได๎ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเทําเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล๎อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข๎าถึงการให๎บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การปูองกันและแก๎ไขปัญหาที่มีผลกระทบตํอความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให๎พร๎อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตํอ

ความมั่นคงของชาติ 
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(๔) การบูรณาการความรํวมมือด๎านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใชํภาครัฐ 

(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(๑) การเกษตรสร๎างมูลคํา 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแหํงอนาคต 
(๓) สร๎างความหลากหลายด๎านการทํองเที่ยว 
๔.๔ โครงสร๎างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู๎ประกอบการยุคใหมํ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร๎างให๎คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์
(๗) การเสริมสร๎างศักยภาพการกีฬาในการสร๎างคุณคําทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร๎างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร๎างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท๎องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ

การจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
(๑) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรตํอสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุํงเน๎น

ความเป็นเมืองที่เติบโตอยํางตํอเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต๎องการ และ

ให๎บริการอยํางสะดวกรวดเร็ว โปรํงใส 
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(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที ่

(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สํงเสริมให๎ประชาชนและทุก
ภาคสํวนมีสํวนรํวมในการพัฒนาประเทศ 

(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเกํง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกมี

ความสามารถสูง มุํงม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปรํงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล๎องเหมาะสมกับบริบทตําง ๆ และมีเทําที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตํอประชาชนโดย

เสมอภาค 
 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได๎จัดทาขึ้นใน
ชํวงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล๎ชิดกันมากขึ้น 
โดยได๎น๎อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศตํอเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันและชํวยให๎สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูํได๎อยํางมั่นคง  เกิด
ภูมิค๎ุมกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยํางเหมาะสม สํงผลให๎การพัฒนาประเทศสูํความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ (สศช.) ได๎จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร๎างประเทศไทยไปสูํประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได๎
ให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสํวน ทั้งในระดับกลุํมอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยํางกว๎างขวางและตํอเนื่อง เพ่ือรํวมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งรํวมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุํงสูํ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมตํอกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสูํการปฏิบัติ โดยในแตํละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได๎ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร๎อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต๎องดาเนินการให๎เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในชํวง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร๎อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให๎สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได๎อยํางเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ได๎ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน  เพ่ือกากับให๎การพัฒนาเป็นไปอยํางมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสูํการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จดุเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน๎มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน๎มภายใน  
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๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เปูาหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร๎างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างความมั่นคงแหํงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูํความมั่งค่ัง 

และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความรํวมมือระหวํางประเทศเพ่ือการพัฒนา  

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

 

 ๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
        แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 

๑. สภาพทั่วไป  
๑.๑ ที่ตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยูํระหวํางละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘◦๒๗' 

เหนือ และลองติจูด ๑๐๐◦๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ตั้งอยูํในต าแหนํงศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุํมแมํน้ าโขง 
โดยมีอาณาเขตติดตํอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด๎านตะวันออกและด๎านเหนือ มีแมํน้ าโขงเป็นเส๎น
กั้นพรมแดน และด๎านใต ๎ติดตํอราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก กั้นพรมแดน  

๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล๎านไรํ ลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นที่ราบสูง มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล๎ายกระทะ แบํงเป็น ๒ เขตใหญํ ได๎แกํ 
บริเวณแอํงที่ราบโคราช อยูํบริเวณที่ราบลุํมแมํน้ ามูลและชี ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแอํง
สกลนคร อยูํทาง ตอนเหนือของภาค ตั้งแตํแนวเขาภูพานไปจนถึงแมํน้ าโขง เทือกเขาที่แบํงระหวํางแอํงโคราชและ
แอํงสกลนคร ได๎แกํ เทือกเขาภูพาน  

๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศร๎อนชื้นสลับกับแล๎ง แบํงเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ช่วง
เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม อากาศจะร๎อนและแห๎งแล๎งมาก จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน ช่วง
เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ได๎รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ ทาให๎มีฝนตกเป็นบริเวณกว๎าง แตํมีแนว
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เทือกเขาดงพญาเย็นและสันกาแพง กั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ สํงผลให๎พื้นที่แอํงโคราช ซ่ึงเป็นเขตเงาฝน
จึงมีสภาพแห๎งแล๎งกวําแอํงสกลนคร จังหวัดที่มีฝนตกมากท่ีสุด คือ นครพนม ฝนตกน๎อยที่สุด คือ นครราชสีมา ฤดู
หนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ได๎รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจาก
ประเทศจีน จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ าสุด คือ จังหวัดเลย  

๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี ๒๕๕9 มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล๎านไรํ จ าแนก
เป็นพ้ืนที่ปุาไม๎ ๑๕.๖๖ ล๎านไรํ หรือร๎อยละ ๑๔.๙ พ้ืนที่ทาการเกษตร ๖๓.๘7 ล๎านไรํ หรือร๎อยละ ๖๐.๕ และ
พ้ืนที่ใช๎ประโยชน์อื่น ๆ 26.02 ล๎านไรํ หรือร๎อยละ ๒๔.7 ของพ้ืนที่ภาค  

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  

๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเป็นดินทรายไมํอ๎ุมน้ า ทาให๎ขาดแคลนน้ า และ
ขาดธาตุอาหาร ใต๎ดินมีเกลือหิน ทาให๎ดินเค็ม จึงมีข๎อจากัดตํอการใช๎ที่ดินเพ่ือการเกษตร  

๑.๕.๒ แหล่งน้ า มีลุํมน้ าขนาดใหญํ ๓ ลุํมได๎แกํ แมํน้ าชี มีความยาว
ประมาณ ๗๖๕ กิโลเมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย มีต๎นน้ าที่ทิวเขาเพชรบูรณ์ และไหลไปรวมกับแมํน้ ามูลที่จังหวัด
อุบลราชธานี แมํน้ ามูล มีความยาวประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร ต๎นน้ าอยูํที่เทือกเขาสันกาแพงแล๎วไหลลงสูํแมํน้ าโขง
ที่จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีล าน้ าสาขายํอย ได๎แกํ ล าน้ าปาว ล าน้ าอูน ล าน้ าสงคราม ล าน้ าเสียว ล าน้ า
เลยน ล าน้ าพอง และล าน้ าตะคอง รวมทั้งแหลํงน้ าธรรมชาติขนาดใหญํ ที่กระจายอยูํในพ้ืนที่ เชํน หนองหาร 
(สกลนคร) และ บึงละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมีแหลํงน้ าบาดาล มีปริมาณน้ าในเกณฑ์เฉลี่ย ๕-๑๐ ลูกบาศก์
เมตรตํอชั่วโมง ที่ความลึกของบํอประมาณ ๓๐ เมตร คุณภาพของน้ าบาดาลมีตั้งแตํเค็มจัด กรํอย และจืด 
เนื่องจากพ้ืนที่ในแอํงโคราชและแอํงสกลนครจะรองรับด๎วยหินเกลือ  หากเจาะน้ าบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบ
น้ าเค็ม  

๑.๕.๓ ป่าไม้ ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ปุาไม๎ จาน
วน ๑๕.๖6 ล๎านไรํ คิดเป็นร๎อยละ ๑๔.9 ของพ้ืนที่ภาค หรือร๎อยละ ๑๕.๓ ของพื้นที่ปุาไม๎ทั้งประเทศ ซึ่งยังต ากวํา
คําเปูาหมาย ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศท่ีจะต๎องมีพ้ืนที่ปุาไม๎ร๎อยละ ๔๐ ของพื้นที่ สํวนใหญํมีลักษณะเป็น 
ปุาเบญจพรรณ  

๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค  
๒.๑ โครงข่ายถนน เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่

ประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้  
๒.๑.๑ ทางหลวงแผํนดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)  
๒.๑.๒ เส๎นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  
๒.๑.๓ เส๎นทางใหมํเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ๒  

๒.๒ รถไฟ  
๒.๓ สนามบิน  
๒.๔ ด่านชายแดน  
๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างด าเนินการใน

ภาค ได๎แกํ รถไฟความเร็วสูง (ชํวงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ชํวงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคูํ (ชํวงชุมทาง
ถนนจิระ-ขอนแกํน ชํวงขอนแกํน-หนองคาย ชํวงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษระหวํางเมืองและทางพิเศษ 
(ชํวงบางปะอิน-นครราชสีมา ชํวงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด๎านตะวันออก)  
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๒.๖ บริการสาธารณูปโภค  
๒.๖.๑ ไฟฟูา  
๒.๖.๒ ประปา  

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้ 
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ  
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา  
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  

๔. ประชากรและสังคม 
๔.๑ ประชากร  

จ านวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศ ปี ๒๕60 มีจานวน
ประชากร ๒๑.๙8 ล๎านคน หรือร๎อยละ ๓๓.2 ของประเทศ เพ่ิมขึ้นจาก ๒๑.69 ล๎านคน ในปี ๒๕๕5 และมีอัตรา
การเพ่ิมขึ้นของประชากรในชํวงปี ๒๕๕5-๒๕๕0 โดยเฉลี่ยร๎อยละ ๐.๓1 ต่ ากวําประเทศที่มีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ย
ร๎อยละ ๐.54 โดยจังหวัดนครราชสีมา มีประชากรมากที่สุด ๒.58 ล๎านคน รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี มี
ประชากร 1.81 ล๎านคน และจังหวัดขอนแกํน มีประชากร ๑.76 ล๎านคน คิดเป็นร๎อยละ ๑๒.๐ ๘.๕ และ ๘.๒ 
ของประชากรภาค ตามลาดับ  

๔.๒ แรงงาน  
แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะ

มีสัดส่วนน้อยมาก ในปี ๒๕60 มีกาลังแรงงาน 9.63 ล๎านคน สํวนใหญํอยูํในภาคเกษตร ร๎อยละ 50.77 ของกา
ลังแรงงาน ของภาค จานวนแรงงานที่มีความรู๎ระดับประถมลดลง จากร๎อยละ 57.8 ในปี ๒๕๕5 เป็นร๎อยละ 
56.48 ในปี ๒๕60 มีความรู๎ระดับมัธยมต๎น เพ่ิมข้ึนจากร๎อยละ 16.02 ในปี ๒๕๕5 เป็นร๎อยละ ๑๗.9 ในปี ๒๕
60 ระดับมัธยมปลาย เพ่ิมขึ้นจากร๎อยละ 11.87 ในปี ๒๕๕5 เป็นร๎อยละ ๑๑.96 ในปี ๒๕60 แรงงานระดับ
อาชีวะเพ่ิมขึ้นเล็กน๎อยจากร๎อยละ ๒.07 ในปี ๒๕๕5 เป็นร๎อยละ ๒.09 ในปี ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษา เพ่ิมขึ้น
จากร๎อยละ 7.05 ในปี ๒๕๕5 เป็นร๎อยละ 9.56 ในปี ๒๕60 

๔.๓ การศึกษา  

สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี ๕๓ แหํง 
ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แหํง เอกชน ๑๐ แหํง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๗ 
แหํง ในจานวนนี้เป็นสถาบันวิจัย ๑๒ แหํง ซึ่งมากท่ีสุดในประเทศ  

๔.๔ สาธารณสุข  

มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ ในปี 
2560 มีจานวนโรงพยาบาลรัฐบาล 323 แหํง ได๎แกํ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙1 แหํง โรงพยาบาลทั่วไป 
(รพท.) 23 แหํง โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 9 แหํง และโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) จ านวน     
๓,๔๗7 แหํง  
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๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ  

๕.๑ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ทรัพยากรป่าไม้มีแนวโน้มลดลง ในปี ๒๕60 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ปุาไม๎ จานวน ๑๕.๖6 ล๎านไรํ คิดเป็นร๎อยละ ๑๔.9 ของพื้นที่ภาค หรือร๎อยละ ๑๕.๓ 
ของพ้ืนที่ปุาไม๎ทั้งประเทศ ในชํวงปี 2556-2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ปุาไม๎ของภาคลดลงเฉลี่ยร๎อย
ละ 0.24 เนื่องจาก การบุกรุกพ้ืนที่ปุาไม๎เพ่ือการเกษตรที่เพ่ิมมากข้ึน โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปุาไม๎ตํอพ้ืนที่จังหวัดมาก
ที่สุดได๎แกํ จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี  

๕.๒ สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ  

การเกิดไฟป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในชํวงปี ๒๕๕6-๒๕60 มีจานวน
การเกิดไฟปุาเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร๎อยละ 8.8 โดยปี ๒๕60 เกิดไฟไหม๎ปุา จ านวน 878 ครั้ง พ้ืนที่ถูกไฟไหม๎ 9,687 ไรํ 
ลดลงจาก ป ี๒๕๕6 ที่มีจานวน 1,574 ครั้ง และจานวนพ้ืนที่ปุาถูกไฟไหม๎ 19,622 ไรํ ซึ่งเป็นปีที่เกิดไฟไหม๎ปุา
มากที่สุด โดยในระหวํางปี ๒๕๕6-๒๕60 เกิดไฟไหม๎ปุาเฉลี่ย ๑,268.8 ครั้งตํอปี คิดเป็นพ้ืนที่ที่ถูกไฟไหม๎เฉลี่ย 
๑๘,๗๔๑.๒ ไรํตํอป ี 

๖. สภาวะแวดล้อม  
๖.๑ จุดแข็ง  
๖.๒ จุดอ่อน  
๖.๓ โอกาส  
๖.๔ ภัยคุกคาม  

๗. ปัญหาและประเด็นท้าทาย 
๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด๎านการขาดแคลนน้ า ดินคุณภาพต่ า 
ประสบอุทกภัยและ ภัยแล๎งซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด๎านความยากจน และมีปัญหาภาวะโภชนาการ แตํมีความ
พร๎อม ด๎านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสูํ
ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จาเป็นจะต๎องแก๎ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคูํไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช๎ความรู๎ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร๎างสรรค์ในการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให๎มีการ
เจริญเติบโตได๎อยํางเต็มศักยภาพ พร๎อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนาความรู๎ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
ภายนอกมาชํวยขับเคลื่อน โดยการใช๎ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านคมนาคมขนสํงขนาด
ใหญํที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงขํายระบบการคมนาคมขนสํงและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ 
รวมทั้งการใช๎ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข๎อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ๎านในกลุํม อนุภูมิภาคลุํมแมํน้ าโขงที่กาลัง
มีการเจริญเติบโตอยํางรวดเร็วมาเสริมสร๎างกิจกรรมการพัฒนาใหมํ ๆ ให๎แกํภาค เพ่ือให๎มีอัตราการเติบโตที่สูง
เพียงพอตํอการลดความเหลื่อมล๎ากับพ้ืนที่สํวนอื่น ๆ ของประเทศได๎ ในระยะยาว  

๘.๑ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสูํมิติใหมํให๎เป็น “ศูนย์กลาง
เศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ าโขง”  

๘.๒ วัตถุประสงค์  
๘.๒.๑ เพ่ือแก๎ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด๎านน้ าและดิน ให๎เอ้ือตํอการ

ประกอบอาชีพ การดารงชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
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๘.๒.๒ เพ่ือดูแลชํวยเหลือคนจน ผู๎ด๎อยโอกาส และผู๎สูงอายุ ให๎มี
คุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได๎  

๘.๒.๓ เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร๎างมูลคําเพ่ิมโดยใช๎ความรู๎ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนบัสนุนให๎การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไมํต่ ากวําระดับประเทศ  

๘.๒.๔ เพ่ือเชื่อมโยงหํวงโซํมูลคําของระบบเศรษฐกิจภาคเข๎ากับระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎  

๘.๒.๕ เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ
ของอนุภูมิภาคลุํมแมํน้ าโขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎  

๘.๓ เป้าหมาย  
๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือขยายตัวเพิ่มข้ึน  
๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไมํเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการ

กระจายรายได๎ภาคตะวันออก เฉียงเหนือลดลง  
๘.๔ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวช้ีวัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 
อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

892,676  
ล๎านบาท  
(ปี 2559)  

ขยายตัว  
ไมํต่ ากวํา  
ร๎อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไมํต่ ากวํา  
ร๎อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไมํต่ ากวํา  
ร๎อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไมํต่ ากวํา  
ร๎อยละ 
3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย  
ร๎อยละ 3.5  
ตํอปี  

สัมประสิทธิ์ความไมํ
เสมอภาค (Gini 
Coefficient)ในการ
กระจายรายได๎ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

0.446  
(ปี 2560) 

ลดลงต่ า
กวํา 
0.446 

ลดลงต่ า
กวํา 
0.446 

ลดลงต่ า
กวํา 
0.446 

ลดลงต่ า
กวํา 
0.446 

ลดลงต่ ากวํา  
0.446 

8.5.1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน  

 
8.5.2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
 

8.5.3 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจ
ภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

8.5.4 ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
     8.5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนา
เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค  
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8.5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จาก
ข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียง
เศรษฐกิจ  

 

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์กับ

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒  เพ่ือพัฒนาการค้าและความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือน
บ้าน การพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาการเกษตร  และการพัฒนาการค้า  การลงทุน  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ๒ 

(สกลนคร  นครพนม  มุกดาหาร)   
วิสัยทัศน์  
“ส่งเสริมการเกษตรด้วยนวัตกรรม  ท่องเที่ยว ๓ ธรรม เชื่อมโยง ๓ ประเทศ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจสู่

อาเซียน” 
 เป้าประสงค์ “การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และรายได้ของประชาชน” 

ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา 
      ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การพัฒนาการท่องเที่ยว ๓ ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) อย่าง
ยั่งยืน    

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การส่งเสริม พฒันาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การพัฒนาสังคมและความม่ันคง 

  

 แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
วิสัยทัศน์  “เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย  ก้าวไกลการค้า พัฒนาการท่องเที่ยว” 
เป้าประสงค์รวม  “เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม และรายได้ของประชาชน” 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดสกลนคร  ๕ ประเด็น  ได้แก่ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว        
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
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๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 วิสัยทัศน์ 
  “สกลนครถิ่นน่าอยู่  มุ่งสู่นวัตกรรม  รองรับ AEC ต้นแบบน าเศรษฐกิจพอเพียง” 
 พันธกิจ 
  ๑. จัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างทางบก ทางน้ า และไฟฟูา 
  ๒. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  และพัฒนาการศึกษาของประชาชน 
  ๓.  ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย 
  ๔.  ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า  การลงทุน  พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม 
  ๕.  ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว  ประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๖.  ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๗.  พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และหน่วยงานอื่น 
  ๘.  เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี  และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
 

 เป้าหมายการพัฒนา (เปูาประสงค์) 
  ๑.  ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปโภค และ และบริโภคอย่างทั่วถึง 
  ๒.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
   ๓.  ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
  ๔.  การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม และ เกษตรกรรม ได้รับการส่งเสริมเป็นระบบ 
  ๕.  ส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ประเพณี และ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างท่ัวถึง 
  ๖.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน  ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ 
  ๗.  ประชาชนได้การบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
  ๘.  ประชาชนรู้รักสามัคคี  และประเทศชาติมั่งคง 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ และ ๑๘ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๑.๑ การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
   ๑.๒ การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง 
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   ๑.๓ การพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าเกษตร 
          และเชื่อมโยงเครือข่าย 
   ๑.๔  การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
   ๒.๑ การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจ 
         สร้างสรรค ์
   ๒.๒ การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 
   ๒.๓ การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 
 
 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
   ๓.๑ การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
   ๓.๒ การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง 
   ๓.๓ การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
   อย่างสมดุลและยั่งยืน 
   ๔.๑ การพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนสร้างจิตส านึกและความตระหนัก การจัดการการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
   ๔.๒ การพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
   ๔.๓ การสาธิตและส่งเสริมด้านพลังงาน และพลังงานทดแทน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
   ๕.๑ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๕.๒ การพัฒนาปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
   ๕.๓ การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
   ๕.๔ การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
   ๕.๕ ก าหนดหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป 
   ๕.๖ เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

 ๑.๕  ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นต๎องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐  โดยให๎ความส าคัญกับการ
พัฒนาด๎านเทคโนโลยีกลุํมอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุํมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย ์กลุมํเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุํนยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช๎ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุํม
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ดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมตํอและบังคับอุปกรณ์ตําง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝัง
ตัว กลุํมอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคําสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด์ ๔.๐ มีดังนี ้
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหมํ (New 
Engines of Growth) ด๎วยการเปลี่ยนแปลง ความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยูํ ๒ ด๎าน คือ ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให๎เป็นความได๎เปรียบในเชิงแขํงขัน โดยการเติมเต็ม
ด๎วยวิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล๎วตํอยอดความ
ได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุํมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมาย ประกอบด๎วย 

๑. กลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ 
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต๎น 

๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ 
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต๎น 

๓. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาท ิเทคโนโลยีหุํนยนต์ (Robotech) เป็นต๎น 

๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยี
การเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมตํอออนไลน์โดยไมํต๎องใช๎คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ต
เพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต๎น 

๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 
Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยี
การทํองเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต๎น 
 

 
 

2.1  วิสัยทัศน์ 
๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 
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  องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  
ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์
ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงได้ก าหนด
วิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

           “ต ำบลน่ำอยู่  ควบคู่คุณธรรม  น้อมน ำเศรษฐกิจพอเพียง” 

 ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ๕  ด้าน  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๑ กํอสร๎างและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเท๎า ทํอระบายน้ าให๎ได๎มาตรฐาน 
 ๑.๒ กํอสร๎างขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะ 
 ๑.๓ กํอสร๎างและขยายเขตการบริการประปา 
 ๑.๔ พัฒนาแหลํงน้ า 
 
 
๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๒.๑ การพัฒนาสํงเสริมด๎านสาธารณสุข สุขภาพและอนามัย 
 ๒.๒ การพัฒนาและสํงเสริมด๎านสวัสดิการชุมชน 
 2.3 การการพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 

 2.4 สํงเสริมและสนับสนุนการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.5 เสริมสร๎างและเพ่ิมทักษะอาชีพพของครัวเรือนและกลุํมอาชีพ 
 2.6 สํงเสริมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปสินค๎าทางการเกษตร 
 2.7 สํงเสริมสวัสดิการและสํงเสริมคุณภาพชีวิต สตรี เด็ก ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ปุวยเอดส์ 

ผู๎ด๎อยโอกาส และผู๎ยากจน  
๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 ๓.๑ การพัฒนาและสํงเสริมการศึกษา 
 ๓.๒ อนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมของท๎องถิ่น 
 3.3 การพัฒนาและสํงเสริมด๎านกีฬาและนันทนาการ  
 3.4 การสํงเสริมการทํองเที่ยว 
๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๔.๑ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 ๔.๒ บริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 
๕)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
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 ๕.๑ การพัฒนาการให๎บริการประชาชน 
 ๕.๒ การปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
 5.3 การปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด  
 5.4 พัฒนาด๎านการสํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 5.5 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได๎ 
 5.6 การพัฒนาศักยภาพและการสํงเสริมสวัสดิการของบุคลากร    

 ๒.๓  เป้าประสงค์ 
   1. มุํงพัฒนา เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนการใช๎และบ ารุงรักษาถนน สะพาน  ไฟฟูาประปาและ    
                     แหลํงน้ า ปรับปรุงและซํอมแซมเส๎นคมนาคมขนสํง ให๎อยูํในสภาพที่ใช๎งานได๎ตลอดปี  พัฒนา   
                     แหลํงน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคให๎มีคุณภาพที่เหมาะสม 

2. มุํงแนวทางการพัฒนาสํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการสงเคราะห์ให๎กับผู๎ด๎อยโอกาส        
    (เด็ก ผู๎สูงอายุ คนพิการ ผู๎ปุวยเอดส์)  สํงเสริมและสนับสนุนการสร๎าง  ครอบครัวอบอุํนและ 
    เข๎มแข็ง พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให๎มีคุณภาพได๎มาตรฐาน  สํงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม  
    ให๎แกํเด็ก เยาวชนใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์หํางไกลยาเสพติด  สํงเสริมและสนับสนุนการ 
    จัดสถานที่ในการจัดกิจกรรม 
๓. มุํงพัฒนา เพ่ือสํงเสริมสนับสนุนการสร๎างหลักประกันสุขภาพอยํางมีสํวนรํวม สํงเสริมกิจกรรม

การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ สํงเสริมการจัดกิจกรรมรณรงค์  การสร๎างภูมิคุ๎มกันเพ่ือปูองกัน
โรคตําง ๆ   

๔. มุํงพัฒนา เพ่ือแนวทางการพัฒนาสํงเสริมและสนับสนุนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแนว
ทางการพัฒนาสํงเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมด๎านอาชีพสาขาตําง ๆ ตามความต๎องการ
ของชุมชน 

5.  มุํงพัฒนา สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหลํงน้ าธรรมชาติสํงเสริมและปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการจัดการขยะชุมชน สํ งเสริม สนับสนุนและปรับปรุงพ้ืนที่สาธารณะ  
สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ในการจัดการสิ่งแวดล๎อมชุมชน สํงเสริมการพัฒนา
คุณภาพการให๎บริการประชาชน 

6. มุํงพัฒนา แนวทางการพัฒนาสํงเสริมและสนับสนุนเด็ก เยาวชน ในวัยเรียนได๎รับการศึกษาใน
ระดับท่ีสูงขึ้น การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท๎องถิ่นได๎รับการสืบสาน  

7. มุํงพัฒนา สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  สํงเสริมและ
สนับสนุนการสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารงาน แบบมุํง
สัมฤทธิ์ สํงเสริมและสนับสนุนสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

 ๒.๔  ตัวช้ีวัด 
  1)  คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น มีโครงสร๎างพ้ืนฐานที่ได๎มาตรฐาน 
   2)  จ านวนโครงการที่ด าเนินการเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดล๎อม    
  ๓)  คุณภาพชีวิตของคนในท๎องถิ่นที่ดีขึ้น ประชาชนได๎รับการดูแลด๎านการบริการสาธารณสุข 
  ๔)  พัฒนาสํงเสริมและสนับสนุนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๕)  เด็ก เยาวชนในวัยเรียนได๎รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ประชาชนสืบสาน การศึกษา ศาสนา 
     วัฒนาธรรม  และประเพณีท๎องถิ่น 
 ๖)  ประชาชนรวมกลุํมตามวิถีประชาธิปไตย ,ชุมชนมีความเข๎มแข็งจากการบริหารงานแบบมุํง 
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      ผลสัมฤทธิ์ ,ประชาชนได๎รับบริการอยํางมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๗)  ผู๎ด๎อยโอกาส (เด็ก ผู๎สูงอายุ  คนพิการ ผู๎ปุวยเอดส์) ได๎รับการสงเคราะห์ ชุมชนมีความ 
     เข๎มแข็ง  ได๎รับความรู๎ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต 
     และทรัพย์สิน 

 ๒.๕  ค่าเป้าหมาย 
   1)  คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น มีโครงสร๎างพ้ืนฐานที่ได๎มาตรฐาน 
   2)  การจัดการสิ่งแวดล๎อมดีข้ึน    
  ๓)  คุณภาพชีวิตของคนในท๎องถิ่นที่ดีขึ้น ประชาชนได๎รับการดูแลด๎านการบริการสาธารณสุข 
  ๔)  พัฒนาสํงเสริมและสนับสนุนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๕)  เด็ก เยาวชนในวัยเรียนได๎รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ประชาชนสืบสาน การศึกษา ศาสนา  
     วัฒนาธรรมและประเพณีท๎องถิ่น 
 ๖)  ประชาชนรวมกลุํมตามวิถีประชาธิปไตย ,ชุมชนมีความเข๎มแข็งจากการบริหารงานแบบ             
      มุํงผลสัมฤทธิ ์,ประชาชนได๎รับบริการอยํางมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๗)  ผู๎ด๎อยโอกาส (เด็ก ผู๎สูงอายุ  คนพิการ ผู๎ปุวยเอดส์) ได๎รับการสงเคราะห์ ชุมชนมีความ 
     เข๎มแข็ง ได๎รับความรู๎ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต 
     และทรัพย์สิน 
 
 

 ๒.๖  กลยุทธ์ 

๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 

๒)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพ
มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

๓)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม 
ลดต้นทุน  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูป
สินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วยและเพ่ือการอนุรักษ์ และ
เพ่ิมช่องทางตลาด 

๔)  ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้
พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   

๕)  ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๖)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความ

ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  
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๗)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็น
และความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

๘)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
ต าบลช้างมิ่ง  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๙)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 

๑๐)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๑๑)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่าง ๆ  ในการเตรียมความ
พร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ 
สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) และดูแล
รักษาความปลอดภัยและการจราจร 

๑๒)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและปุาไม้ให้มีความ
อุดมสมบูรณ ์สร้างจิตส านึกเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท าระบบก าจัด
ขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 

๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่ง  เป็นแผนพัฒนาระยะกลางที่มีเปูาหมาย                 
ในระดับนโยบายในภาพกว๎าง ซึ่งเป็นแผนที่มีความยืดหยุํนตํอความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อมภายนอก                 
ในกระบวนการจัดท าได๎มีการเชื่อมความพร๎อมของเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องในการปรับปรุง ให๎สอดคล๎องกับสภาพ
ปัญหาในการพัฒนาตํอไป โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่ง  5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ดังนี้ 

 

๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางที่  1  กํอสร๎างและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเท๎า ทํอระบายน้ าให๎ได๎มาตรฐาน 
 แนวทางท่ี  2   กํอสร๎างปรับปรุงขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะ 
 แนวทางท่ี  3   กํอสร๎างปรับปรุงและขยายเขตการบริการประปา 
 แนวทางท่ี  4   พัฒนาแหลํงน้ า 
๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 แนวทางท่ี  1   การพัฒนาสํงเสริมด๎านสาธารณสุข สุขภาพและอนามัย 
 แนวทางท่ี  2   การพัฒนาและสํงเสริมด๎านสวัสดิการชุมชน 
 แนวทางท่ี  3  การการพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 

 แนวทางท่ี  4  สํงเสริมและสนับสนุนการเรียนรู๎และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
                   ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 แนวทางท่ี  5  เสริมสร๎างและเพ่ิมทักษะอาชีพพของครัวเรือนและกลุํมอาชีพ 
 แนวทางท่ี  6  สํงเสริมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปสินค๎า                
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                             ทางการเกษตร 
 แนวทางท่ี  7  ปรับปรุง พัฒนา ตลาดชุมชนและตลาดกลางให๎เป็นแหลํงจ าหนํายสินค๎า 
 แนวทางท่ี  8  สํงเสริมสวัสดิการและสํงเสริมคุณภาพชีวิต สตรี เด็ก ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ               
                            ผู๎ปุวยเอดส์ ผู๎ด๎อยโอกาส และผู๎ยากจน  
๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 แนวทางท่ี  1   การพัฒนาและสํงเสริมการศึกษา 
 แนวทางท่ี  2   อนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมของท๎องถิ่น 
 แนวทางท่ี  3  การพัฒนาและสํงเสริมด๎านกีฬาและนันทนาการ  
 แนวทางท่ี  4  การสํงเสริมการทํองเที่ยว 
๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางท่ี  1   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

   แนวทางท่ี  2   บริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 
๕)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 แนวทางท่ี  1   การพัฒนาการให๎บริการประชาชน 
 แนวทางท่ี  2   การปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
 แนวทางท่ี  3  การปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด  
 แนวทางท่ี  4  พัฒนาด๎านการสํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 แนวทางที่  5  การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได๎ 

   แนวทางท่ี  6  การพัฒนาศักยภาพและการสํงเสริมสวัสดิการของบุคลากร 

 

 

 

 

 

 แผนงาน  

  ๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ๓) แผนงานการศึกษา 
  ๔) แผนงานสาธารณสุข 
  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  ๖) แผนงานเคหะและชุมชน  

 ๗) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  ๘) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  ๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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  ๑๐) แผนงานการเกษตร 
  ๑๑) แผนงานการพาณิชย์ 
  ๑๒) แผนงานงบกลาง 
 

๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

   การจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังน้ี 

   

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่ง  ได๎ใช๎การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend) ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลตํอการพัฒนา อยํางน๎อยต๎องประกอบด๎วย การวิเคราะห์ศักยภาพด๎านเศรษฐกิจ ด๎านสังคม 
ด๎านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.     

เป้าประสงค ์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเปา้หมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 



~ 49 ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิง่  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 

๑.  จุดแข็ง (S : Strength) 
  ประชาชน  ผู๎น าชุมชน มีความพร๎อมที่จะให๎ความรํวมมือกับทางราชการในการพัฒนาท๎องถิ่น 
     ของตนเอง 

     ชุมชนเข๎มแข็งได๎รับการบริการสาธารณะด๎านโครงสร๎างพื้นฐานครบถ๎วน 
  มีเส๎นทางสัญจรเป็นไปด๎วยความสะดวก  เนื่องจากมีถนนทางหลวงแผํนดิน 
     หมายเลข 2052  
  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท๎องถิ่น   
  ประชากรสํวนใหญํมีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได๎แกํ ข๎าว ข๎าวโพด  
      เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ 
  มีโรงเรียนสังกัด สพฐ.  6  โรงเรียน  สอนตั้งแตํระดับกํอนประถมศึกษาถึงระดับ

ประถมศึกษา  และโรงเรียนขยายโอกาส  สอนตั้งแตํระดับกํอนประถมศึกษาถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎น  

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  4  แหํง  สังกัดองค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่ง 
  มีการประสานความรํวมมือระหวํางองค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิง่กับสํวนราชการในพ้ืนที่ 
  ผู๎น าชุมชนให๎ความรํวมมือในการพัฒนาท๎องถิ่น 

      องคก์ารบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่ง  มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและ     
                           แก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชน 

      มีวัด   6  แหํง  และส านักสงฆ ์ 1  แหํง โบสถ์คริสตร์  5  แหํง 
       องค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่งมีระบบเสียงตามสายประชาสัมพันธ์  ให๎ประชาชน 
                          ได๎รับทราบข๎อมูลขําวสาร 
       มีการให๎บริการด๎านการสื่อสารของบริษัททีโอที   

      มีกองทุนในหมูํบ๎าน  เชํน  กองทุนหมูํบ๎าน  กองทุนปุ๋ย  ฯลฯ 
 

๒.  จุดอ่อน (W : Weakness) 
  คนในวัยท างาน  คนหนุํมสาวไปหางานท าในเมือง 

      ราษฎรยากจน  สํวนใหญํประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอยํางเดียวท าให๎ 
                ขาดรายได๎ 
      ประชาชนไมํสามารถรวมกลุํมกันเพ่ือด าเนินการด๎านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุํมอาชีพ     
                อยํางเข๎มแข็ง 

 
 
 
๓.  โอกาส (O : Opportunity) 
  จังหวัดสกลนคร  สามารถสนับสนุนงบประมาณให๎องค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่ง 
      ที่มีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด                                   
  มีเส๎นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
  ไดร๎ับความรํวมมือสนับสนุนจากหนํวยงานของรัฐเป็นอยํางดี การปฏิรูป ระบบราชการท าให๎

พนักงานเกิดความกระตือรือร๎นในการปฏิบัติงาน 
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  รัฐบาลมีนโยบายให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นของตนเอง 
  ได๎รับงบประมาณจากสํวนกลางเพ่ิมข้ึนเพื่อให๎เพียงพอในการบริหารจัดการท๎องถิ่น 
 

๔.  ข้อจ ากัด (T : Threat) 
  ปัจจุบันองค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่ง  เป็นท๎องถิ่นขนาดกลาง  มีงบประมาณจ ากัดเมื่อ

เทียบกับภารกิจหน๎าที่ตําง ๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให๎เป็นอ านาจหน๎าที่ตามกฎหมายอ่ืน  
ตามภารกิจถํายโอนฯ  ตามนโยบายท๎องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

  งบประมาณท่ีได๎รับจากสํวนกลาง ไมํเพียงพอในการบริหารงาน 
  กฎหมายและระเบียบตําง ๆ ในการปฏิบัติงานท าให๎ขาดความคลํองตัวในการบริหารงาน 
  การพัฒนาบางด๎านต๎องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไมํสามารถด าเนินการแก๎ปัญหาได๎ต๎องอาศัย           

ความเสียสละของชุมชนเทํานั้น  ซึ่งบางครั้งก็ท าได๎ยากมาก 
 

   5.  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
องค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่ง  ได๎ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพเพ่ือชี้                   

ให๎เห็นถึงศักยภาพ ปัญหาและความต๎องการของประชาชน  โดยองค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่งได๎ด าเนินการ
วิเคราะห์ข๎อมูล  ดังตํอไปนี้    

๑.  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 

   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สามารถจ าแนกได๎ดังนี้ 

  ๑.  มีเส้นทางคมนาคม ในพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่ง  ที่เป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กร๎อยละ 8๐ เปูาหมายคือต๎องการให๎ได๎มากกวํานี้หรือร๎อยละ ๑๐๐  โดยผู๎บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการ
กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย ปัญหาคือ องค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่งไมํสามารถด าเนินการได๎
เนื่องจากพ้ืนที่ยังไมํเป็นที่สาธารณะ  จะด าเนินการได๎ก็ตํอเมื่อต๎องเป็นที่สาธารณะ  การแก๎ปัญหาคือ  ประสาน
ความรํวมมือกันในหลาย ๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความเข๎าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก๎ไข
อยํางไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่งก็ได๎ตั้งงบประมาณในสํวนนี้ไว๎แล๎ว และได๎แจ๎งประชาสัมพันธ์ให๎
ประชาชนได๎รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได๎ชํวยกันแก๎ไขปัญหาให๎กับชุมชน 

 ๒.  การขยายเขตไฟฟ้า ในเขตต าบลช๎างมิ่ง  มีไฟฟูาเข๎าถึงให๎บริการภายในต าบลโดยมี
ไฟฟูาใช๎ครอบคลุมทุกหมูํบ๎าน หนํวยงานรับผิดชอบ คือ การไฟฟูาอ าเภอพรรณานิคม การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบัน
มีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟูาสํองสวํางทางหรือที่สาธารณะยังไมํสามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได๎ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต๎องการให๎ติดตั้งไฟฟูาสํองสวํางนั้นยังไมํเป็นที่
สาธารณะ   องค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่งจึงไมํสามารถด าเนินการได๎เชํนเดียวกับถนน การแก๎ปัญหาคือ  
ประสานความรํวมมือกันในหลาย ๆ ฝุาย เพื่อที่จะท าความเข๎าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการ
แก๎ไขอยํางไร  ทั้งนี้องค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่งได๎ตั้งงบประมาณในสํวนนี้ไว๎แล๎วและได๎แจ๎งประชาสัมพันธ์ให๎
ประชาชนได๎รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได๎ชํวยกันแก๎ไขปัญหาให๎กับชุมชน  ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารสํวน
ต าบลช๎างมิ่งมีไฟฟูาใช๎  ดังนี้ จ านวนครัวเรือนที่ใช๎ไฟฟูา  1,062 หลังคาเรือน ไฟฟูาสาธารณะ  จ านวน   ๗๕  จุด    

  ๓.  การประปา  การประปาสามารถให๎บริการได๎ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น                
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช๎ตลอดทั้งปี  ปัจจุบันองค์กรบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่งไมํมีปัญหาร๎องเรียน  เรื่อง     
ของระบบน้ าประปาขององค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่งยังไมํสามารถที่จะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได๎  
ต๎องใช๎งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช๎  ดังนี้  จ านวนครัวเรือนที่ใช๎น้ าประปา 
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๘81 หลังคาเรือน   ปริมาณการใช๎น้ าประปาเฉลี่ย ๗๑๗ ลบ.ม.ตํอวัน  แหลํงน้ าดิบที่ใช๎ผลิตน้ าประปาได๎จาก  
แหลํงน้ าตามธรรมชาติ เชํน หนองโดก หนองอีนาง หนองเอ่ียน และหนองหาด 

 

     ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค จากการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐานพบวํา  ประชาชนมีที่อยูํอาศัย
ทุกครัวเรือน  มีน้ าส าหรับบริโภค โดยบางครัวเรือนซื้อน้ าที่บรรจุในถังหรือขวด    

   ๒. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ จากการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐานพบวํา ประชากรสํวนใหญํ            
ท าการเกษตร เชํน ข๎าว ข๎าวโพดตามล าดับ  รายได๎สํวนมากมาจากการท าการเกษตร  และมีรายได๎จากสัตว์เลี้ยง 
ไมํมาก  คนอายุ ๑๕– ๖๐ ปี มีอาชีพและรายได๎  ประชากรบางสํวนมีรายได๎จากการรับจ๎างทั้งในพ้ืนที่และ     
นอกพ้ืนที่ชุมชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่งบางชุมชนมีอาชีพค๎าขาย มีร๎านค๎า ท าให๎มีรายได๎มากจาก
การค๎าขายซึ่งภาวะเศรษฐกิจขององค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่งจึงไมํเทํากัน  อีกท้ังองค์การบริหารสํวนต าบลช๎าง
มิ่งได๎แก๎ไขปัญหาโดยจัดโครงการสํงเสริมอาชีพ  เพ่ือให๎ชุมชนมีรายได๎เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

  ๓. การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   
 ด้านแรงงาน จากการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐานพบวํา  ประชากรที่มีอายุ ๑๕–๖๐ ปี อยูํในก าลัง

แรงงาน  โดยเฉพาะแรงงานด๎านการเกษตร  ประชากรอายุระหวําง ๒๕– ๕๐ปี บางสํวน ไปรับจ๎างท างานนอก
พ้ืนที ่  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต๎องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห๎างร๎านใหญํ ๆ 
เพราะพ้ืนที่สํวนมากเป็นที่เกษตรกรรม  ปัญหานี้ยังไมํสามารถแก๎ไขได๎ 

 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข  จากการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐานพบวํา  ประชาชนกรสํวนมาก   
มีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให๎กับประชาชนกลุํมเสี่ยงโรคที่มักเกิดแกํประชากรในชุมชน เชํนกัน  ได๎แกํ 
โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรคไข๎เลือดออก  มือ-ปาก-เท๎าในเด็ก และโรคอ่ืน ๆ อีกมาก มีสถิติเข๎ารับการ
รักษาพยาบาล   ปัญหาคือประชาชนบางรายไมํยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก๎ไขปัญหา คือ 
องค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่งและหนํวยงานสาธารณสุข โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลในเขตต าบลช๎างมิ่ง  
ได๎จัดกิจกรรมรํวมมือกันรณรงค์ให๎ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได๎ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให๎ความ
รํวมมือเป็นอยํางดี  แตํต๎องเป็นการด าเนินการอยํางตํอเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด-๖ ปี ผู๎ปกครอง
สามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน การใช๎ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บปุวยที่ไมํเหมาะสม  การออกก าลังกายยังไมํ
สม่ าเสมอ  และประชากรไมํได๎รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหลํานี้องค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่งพยายาม    
อยํางยิ่งที่จะแก๎ไข  โดยรํวมมือกับโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพประจ าต าบลหนํวยงานสาธารณสุขจัดกิจกรรมเพ่ือ
แก๎ไขปัญหา   
   ด้านการศึกษา  จากการส ารวจข๎อมูลพื้นฐานพบวํา มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสํวน
ต าบลช๎างมิ่ง, โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่ง, โรงเรียนช๎างมิ่งพิทยานุกูล,        
ศูนย์ถํายทอดเทคโนโลยีต าบลช๎างมิ่ง,  ศูนย์ กศน. 
    ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ จากการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐานพบวํา  ประชากรมีกิจกรรมทาง
ศาสนา(พุทธ)  ประชากรในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่งให๎ความรํวมมือกันท ากิจกรรมสาธารณะตําง ๆ  
   ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  จากการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐานพบวํา  สํวนมาก
ครัวเรือน มีการปูองกันอุบัติภัยอยํางถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  องค์การบริหารสํวนต าบลช๎าง
มิ่งได๎บรรจุการด าเนินการติดตั้งกล๎อง CCTV เพ่ือเป็นการปูองกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในพื้นท่ีลงในแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

 ด้านยาเสพติด  ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่ง จากการ     
ที่ทางสถานีต ารวจภูธรพรรณานิคมได๎แจ๎งให๎กับองค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่งทราบนั้นพบวําในเขตมีผู๎ที่ติดยา
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เสพติด แตํเมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือวําน๎อย และยังไมํพบผู๎ค๎า เหตุผลก็เนื่องมาจากวําได๎รับความรํวมมือกับทางผู๎น า  
ประชาชน  หนํวยงานขององค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่ง ที่ชํวยสอดสํองดูแลอยูํเป็นประจ า การแก๎ไขปัญหาของ
องค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่ง สามารถท าได๎เฉพาะตามอ านาจหน๎าที่เทํานั้น  เชํน การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ 
การแจ๎งเบาะแส การฝึกอบรมให๎ความรู๎  ถ๎านอกเหนือจากอ านาจหน๎าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล๎วแตํ
กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่งก็ได๎ให๎ความรํวมมือมาโดยตลอด   

 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
น้ า ที่ใชํในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได๎จากน้ าฝน และน้ าดิบจากแหลํงน้ าธรรมชาติซึ่งจะต๎อง

น ามาผํานกระบวนการของระบบประปา เพ่ือให๎ประชาชนได๎ใช๎ในการอุปโภค  
ป่าไม้ ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่งไมํมีปุาไม๎  
ภูเขา ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่งไมํมีภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่

ขององค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่งสํวนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยูํอาศัย ร๎านค๎า สถานประกอบการ
ตามล าดับและมีพ้ืนที่เพียงเล็กน๎อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ก็ได๎แกํ ดิน น้ า  ต๎นไม๎ อากาศ
ที่ไมํมีมลพิษ  
   ๕.  ด้านการเมือง – การบริหาร  องค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่ง มีพ้ืนที่การปกครอง 1๘ 
หมูํบ๎าน  แตํละหมูํบ๎านมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของแตํละหมูํบ๎าน ๑๖ คน ประชาชนมีสํวนรํวมในการจัดซื้อจัด
จ๎างขององค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่ง  ประชาชนให๎ความรํวมมือด๎านการเลือกตั้งเป็นอยํางดี  ในการจัดท า
แผนพัฒนาท๎องถิ่นจากผลการประชุมทุกครั้ง ที่องค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่งจัดขึ้น  มีประชาชนสนใจเข๎ารํวม
ประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย สํงผลให๎องค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่ง  ด าเนินงานตามความ
ต๎องการของประชาชน และประชาชนได๎รับและมีสํวนรํวมในการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่ง และ
องค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่งมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช๎ในการปฏิบัติงานให๎ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์การบริหารสํวนต าบลช๎างมิ่งนั้น  ได๎ท าการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล๎อมภายนอกท่ีเกี่ยวข๎อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
   

ดาน สถานการณ์
สภาพแวดล้อม 

ขอบขาย 
และปริมาณ

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวัง 
และแนวโนมอนาคต 
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ภายนอกที่เกี่ยวข้อง ของปัญหา/ 
ความต้องการ  

1. โครงการสร้างพ้ืนฐาน ประชาชนต๎องการให๎
เส๎นทางการเกษตรไมํ
เป็นหลุมเป็นบํอ     

เส๎นทาง
คมนาคม 

 เส๎นทาง
การเกษตรใน
พ้ืนที่ต าบลช๎างมิ่ง 

มีเส๎นทางในการ
คมนาคมทางการเกษตร
มีความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

2. ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ประชาชนในพื้นท่ีมี
รายได๎ทางเดียว 

 รายได๎  ประชาชนในเขต
องค์การบริหาร
สํวนต าบลช๎างมิ่ง 

สํงเสริมอาชีพให๎กับ
ประชาชน /ครัวเรือนมี
รายได๎เพ่ิมข้ึน 

๕. ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  

ประชาชนในพื้นท่ี
รํวมกันอนุรักษ์
วัฒนธรรมในท๎องถิ่น 

การมีสํวนรํวม
ของคนในชุมชน 

ประชาชนในเขต
องค์การบริหาร
สํวนต าบลช๎างมิ่ง 

สํงเสริมด๎านการศึกษา 
กีฬาและอนุรักษ์
วัฒนธรรม 

4. ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนเผาขยะในที่ 
สาธารณะ 

มลพิษทาง
อากาศ 

 สิ่งแวดล๎อมใน
พ้ืนที่ต าบลช๎างมิ่ง 

ประชาสัมพันธ์ขอความ
รํวมมือกับประชาชน
ไมํให๎เผาขยะ 

๖. ด้านการเมือง และการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี            

การขาดความรํวมมือ
ของประชาชนในการมี
สํวนรํวม 

การมีสํวนรํวม ประชาชนในเขต
องค์การบริหาร
สํวนต าบลช๎างมิ่ง 

ประชาชนในพื้นท่ีมีสํวน
รํวมในกิจกรรมของ
สังคมมากข้ึน 

 
 
 

************************************ 


