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  ส่วนที่ 1 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 

ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลโนนดินแดง 
เทศบาลตำบลโนนดินแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่บางส่วนของตำบลโนนดินแดง และตำบลส้มป่อย เดิมเป็น

สุขาภิบาลโนนดินแดง  ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2542  มีเนื้อที่ทั้งหมด 15 
ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีที่ทำการตั้งอยู่เลขที ่299 หมู่ 5 ถนนราชดำเนิน ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง  
จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีดวงตราประจำเทศบาลเป็นรูปอนุสาวรีย์เราสู้  เมื่อประมาณป ีพ.ศ.  2514 - 2516  ได้
มีประชาชนจากอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงอพยพมาบุกเบิกที่ดินทำกิน ประมาณ 400-500 ครอบครัว  ในปี 
พ.ศ. 2518 ได้มีการต่อสู้ด้วยอาวุธที่มีความรุนแรง โดยเฉพาะระหว่างการก่อสร้างถนนสายอำเภอละหาน
ทราย  -  อำเภอตาพระยา ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ทางราชการได้ประกาศจัดตั้งเป็นหมู่บ้านโนนดินแดง  
ขึ้นกับอำเภอละหานทราย  และในปี  พ.ศ.  2520  ทางราชการได้เริ่มจัดสรรที่ดินทำกินให้กับประชาชน 
 จากปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การก่อการร้ายของฝ่ายคอมมิวนิสต์ใน
พ้ืนที่ทำให้ประชาชนเกิดปัญหาความอดอยาก  ความทุกข์ยาก  เกิดความระส่ำระสายทั่วพ้ืนที่  ความได้ทรง
ทราบถึงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ทรงห่วงใยในความ
เดือนร้อนของพสกนิกร  ทรงแนะนำวิธีการพัฒนาแนวใหม่  เป็นโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จผสมผสานสมบูรณ์
แบบเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการระดมทรัพยากร  ผนึกกำลังปฏิบัติงานในพ้ืนที่  ภายใต้นโยบายเดียวกัน  
เพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบประสบภัย 
 
(1) ด้านกายภาพ 
  1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดง  

ทิศเหนือ ติดต่อกับพื้นท่ีเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย 
  ทิศใต้  ติดต่อกับพื้นท่ีเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับพื้นท่ีเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับพื้นท่ีเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง 
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  1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอโนนดินแดง สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง 

 

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศ จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอโนนดินแดง คือ 
ฤดูร้อน ปลายเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม  
ฤดูฝน เดือนมิถุนายน - กันยายน  
ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนตุลาคม - มกราคม  
 
1.4  ลักษณะของดิน 
พ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นดินเกิดจากการเน่าเปื่อย การสลายของอินทรียวัตถุ ซากพืช มีส่วนน้อยเกิด 

จากตะกอนทับถมของน้ำที่เกิดจากการชะล้าง เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าดงดิบมาก่อนสภาพ
ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายและดินเหนียวซึ่งเหมาะแก่การปลูกพืชไร่ ข้าว ไม้ผล ไม้ยืนต้น 

 

(2)  ด้านการเมือง/การปกครอง 
  2.1  เขตการปกครอง 
  เทศบาลตำบลโนนดินแดงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน 
  2.2  การเลือกตั้ง 
  เทศบาลตำบลโนนดินแดง  แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง  คือ 
  เขตเลือกตั้งที่ 1  ประกอบด้วย  หมู่ที่ 1,2,3,4,5,2 ส้มป่อย(บางส่วน),3 น้อยสะแกกวน 
และ 6 หนองสะแกกวน 
  เขตเลือกตั้งที่ 2  ประกอบด้วย  หมู่ที่ 6,7,8,9 และ 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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(3)  ประชากร 
  3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต 
 

หมู่ที่ บ้าน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน 
จำนวนประชากร (คน) จำนวน

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 โนนดินแดง นายณัฐพงษ์  วิชัยวงศ์ 549 576 1,125 389 
2 โนนดินแดง นายชัยยศ  พุฒพวง 208 281 489 246 
3 โนนดินแดง นายณรงค์  ยศศิริ 175 207 382 143 
4 โนนดินแดง นายหนูเล็ก  ดาวไธสงค์ 562 544 1,106 403 
5 โนนดินแดง นายสมาน  พิมพ์ภา 478 533 1,011 539 
6 โนนดินแดง นางผ่องศรี  เดชบุญ 392 391 783 378 
7 โนนดินแดง นายชาญวิทย์  แผลงศร 275 280 555 234 
8 โนนดินแดง นายโสภณ  ดีประโคน 358 371 729 223 
9 โนนดินแดง นายวิทยา  สง่าเนตร 382 389 771 277 

13 โนนดินแดง นายประหยัด  สิงห์ทอง 490 466 956 301 
2 ส้มป่อย (บางส่วน) นายประสิทธิ์  แฉล้มชาติ 5 10 15 7 
3 น้อยสะแกกวน นายบุญอุ้ม  ทิพย์ภูจอม 482 451 933 295 
6 หนองสะแกกวน น.ส.พัณณิตา สิงหาระโท 292 304 596 170 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2564                   รวม 4,648 4,803 9,451 3,605 
 
  3.2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
 

จำนวนประชากรแบ่งตามช่วงอายุ 
แรกเกิด-9ปี 10-19ป ี 20-29ป ี 30-39ป ี 40-49ป ี 50-59ป ี 60ปีขึ้นไป 

962 1,257 1,386 1,286 1,572 1,394 1,621 
 
(4)  สภาพทางสังคม 
  4.1  การศึกษา 
  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ของเทศบาลตำบล (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษา
อบรม เทศบาลตำบลโนนดินแดง มีโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาล ดังนี้ 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนดินแดง 
2. โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง 
3. โรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์ 
4. โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 
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5. โรงเรียนรุ่งนภาวิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
6. โรงเรียนรุ่งนภาอนุสรศาสตร์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
7. โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน 
8. โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนา 

แห่งชาติ 
9. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
4.2  สาธารณสุข 

  เขตเทศบาลตำบลโนนดินแดงมีบริการด้านสาธารณสุข ดังนี้ 
สาธารณสุขอำเภอ จำนวน 1 แห่ง 

 
4.3  อาชญากรรม 
เขตเทศบาลตำบลโนนดินแดงไม่พบปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ 
 
4.4  ยาเสพติด 
ในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดง พบผู้ติดยาเสพติดเป็นจำนวนน้อย และเทศบาลได้จัด

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และจัดสรรเงินอุดหนุนให้ที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง ตาม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นประจำทุกป ี

 
4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
เทศบาลตำบลโนนดินแดง มีบริการสาธารณะด้านการสังคมสงเคราะห์  ดังนี้ 
1  สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
2  สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ 
3  สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
4  สงเคราะห์ผู้ยากไร้ 
 

(5)  ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1  การคมนาคมขนส่ง(ทางบก,ทางน้ำ,ทางรอง ฯลฯ) 
มีการคมนาคมขนส่งทางบก โดยมีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 เป็นถนนสายหลักใน

การสัญจรของประชาชน 
5.2  การไฟฟ้า 
ประชากรในเขตเทศบาลใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีสำนักงานสาขาตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 

4 ตำบลโนนดินแดง 
5.3  การประปา 
ประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค และมีบางส่วนใช้

น้ำประปาจากประปาหมู่บ้าน 
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5.4  โทรศัพท์ 
ประชากรส่วนใหญ่ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยังไม่มีสำนักงานบริการโทรศัพท์ ในพ้ืนที่ 
 
5.5  ระบบโลจิสติกส์(Logistics) หรือการขนส่ง 
มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง และมีบริการขนส่งเอกชนในพื้นท่ี 3 แห่ง 
 

(6)  ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1  การเกษตร 
  ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดง   ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
รองลงมาอาชีพค้าขาย ด้านการเกษตร ประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่มัน พืชไร่ พืชผัก ไม้ผล/ทำสวน ยางพารา 
 
  6.2  การประมง 
  การประมง  ประชาชนในพ้ืนที่ทำการประมงเลี้ยงปลากระชังเพ่ือการจำหน่ายจับสัตว์น้ำเพ่ือ
การจำหน่ายและบริโภคในครัวเรือนจากแหล่งน้ำที่มีอยู่ในพ้ืนที่ และแหล่งน้ำในบริเวณใกล้เคียง  เช่น เขื่อนลำ
นางรอง อ่างเก็บน้ำคลองมะนาว 
 
  6.3  การปศุสัตว์ 
  การปศุสัตว์ส่วนใหญ่เลี้ยงสัตว์ไว้เพ่ือการบริโภค และใช้งานภายในครอบครัว  ได้แก่  โค  สุกร 
เป็ด  ไก ่เป็นต้น 
 
  6.4  การบริการ 
  มีโรงแรม,รีสอร์ท สำหรับพักผ่อนและเป็นถานท่ีจัดประชุมสัมมนา จำนวน 24 แห่ง  
 
  6.5  การท่องเที่ยว 

มีโบราณสถาน โบราณวัตถุที่สำคัญ คือ ปราสาทหนองหงส์ และมีสถานที่สำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ คือ อนุสาวรีย์เราสู้ 

 
  6.6  อุตสาหกรรม 
  ส่วนใหญ่เป็นการผลิตอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ด้านการแปรรูปวัตถุดิบที่ได้จากการเกษตร   
มีโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดง  ดังนี้ 
  1.  โรงสีข้าว    
  2.  โรงงานน้ำแข็ง/ห้องเย็น  
  3.  โรงเลื่อย    
 
  6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  การพาณิชย์  ในพ้ืนที่มีการขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง  นักธุรกิจต่างถ่ินเข้ามาลงทุน
ค่อนข้างมากเนืองจากสภาพพ้ืนที่เป็นทางผ่านการคมนาคมสะดวกและยังมีพ้ืนที่ติดต่อกับสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติหลายแห่งแต่ยังมีปัญหาติดขัด  เนื่องมาจากท่ีดินส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้อง
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ตามกฎหมายจำเป็นต้องเร่งรัดแก้ไขปัญหาในเรื่องการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน  เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ
และการลงทุน 
  1.  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
  2.  ตู้เอทีเอ็ม ธ. กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน ธ.กสิกรไทย   

1. สถานีบริการน้ำมัน  6  แห่ง 
2. ตลาดสด  1  แห่ง 

  กลุ่มอาชีพ มีกลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มทอเสื่อกก กลุ่มจักรสาน 
   

6.8  แรงงาน 
  ด้านแรงงานส่วนใหญ่เป็นการรับทำการเกษตรทั่วไป 
(7)  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 
  7.1  การนับถือศาสนา 
  การศาสนาประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดง นับถือศาสนาพุทธ วัด 5 แห่ง 
คริสตจักร 1 แห่ง ดังนี้ 

วัด   
-  วัดโนนดินแดงใต้, วัดป่าโนนดินแดง, วัดโนนดินแดงเหนือ, วัดหนองสะแกกวน, วัดส้มป่อย 

   คริสตจักร 
-  คริสตจักรโนนดินแดง 
 

  7.2  ประเพณีและงานประจำปี 
ด้านวัฒนธรรม มีการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และ ขนบธรรมเนียม 

ประเพณีอื่น ๆ ร่วมกัน เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง  เช่น ทำบุญวันขึ้นปีใหม่  เทศกาลสงกรานต์  บุญบั้งไฟ 
การแห่เทียนพรรษา  ลอยกระทง  
 
  7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ส่วนใหญ่ใช้ภาษาถ่ิน ภาษาไทยอิสาน และภาษาเขมร  
 
  7.4  OTOP สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  สินค้า OTOP เป็นสินค้าจากกลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มทอเสื่อกก กลุ่มจักรสาน 
 
(8)  ทรัพยากรธรรมชาติ 
  8.1  น้ำ 
  แหล่งน้ำที่สำคัญ ประกอบด้วย เขื่อนลำนางรอง ชลประทานขนาดเล็ก อ่างเก็บน้ำคลอง
มะนาว  
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  8.2  ป่าไม้ 
  อำเภอโนนดินแดง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าสงวน เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดงใหญ่และอุทยาน
แห่งชาติตาพระยา จึงมีสภาพเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าที่หายาก ได้แก่ ช้าง 
กระทิง และนกป่านานาชนิด 
 
  8.3  ทรัพยากรดิน 
  พ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นดินเกิดจากการเน่าเปื่อย การสลายของอินทรียวัตถุ ซากพืช มีส่วนน้อยเกิด
จากตะกอนทับถมของน้ำที่เกิดจากการชะล้าง เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าดงดิบมาก่อน 
สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย และดินเหนียวซึ่งเหมาะแก่การปลูกพืชไร่ ข้าว ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
 
  8.3  ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เนื่องจากเทศบาลตำบลโนนดินแดง เป็นเขตชุมชนเมือง จึงไม่ค่อยมีทรัพยากรธรรมชาติที่ 
หลากหลาย แต่ก็ยังมีป่าชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านโนนดินแดง ป่าชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหนองสะแกกวน  
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(1) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
  1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕   กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่
กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 
 การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมา 
ได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศ     
ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผล
ให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบใน
ความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สำคัญ อาทิ มิติ
เศรษฐกิจที่โครงสร้างเศรษฐกิจยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างเต็มที่ การผลิตของภาคบริการและ
ภาคเกษตรยังอยู่ในระดับต่ำ คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ มิติทางสังคมที่การยกระดับรายได้ของประชาชนการแก้ปัญหาด้านความยาก
และความเหลื่อมล้ำ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ
ยังคงมีช่องว่างที่ สามารถพัฒนาต่อไปได้  มิติสิ่ งแวดล้อมที่การฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ                
และสิ่งแวดล้อมยังเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมิติของการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ยังขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาของประชาชน
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
 ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ 
สิ่งแวดล้อมและปัจจัยการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนา   
ที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน
เพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง การขับเคลื่อนการพัฒนา
ให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคต จึงจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนว
ยุทธศาสตร์หลักในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นบูรณาการบนพ้ืนฐาน    
ประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง  ๆ อย่างเป็น
ระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่น ๆ 
เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ และพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่าง ๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคง    
มั่งค่ัง และยั่งยืน 
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 วิสัยทัศน์ประเทศ 
  “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบ
ต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลัก  
ของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคง
ทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ   
ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม       
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน     
มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต      
มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน 
 ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศ เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมี
บทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดสำคัญของ การเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำ
ธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง  
ไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี  ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี 

 
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่ มุ่ งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่ งยืน  และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน                  
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และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล     
มีเสถียรภาพและยั่งยนื 
 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้         
ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหา แบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชา
สังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  
 (๑) ความสุขของประชากรไทย  
 (๒) ความมั่นคง ปลอดภัยของประเทศ  
 (๓) ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
 (๔) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ   
 (๕) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  
 ประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคงประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย และสันติสุขให้เกิด
ขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง   
 (๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนักใน
เรื่องความม่ันคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  
 (๒) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ  
 (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขท่ีมีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
 (๔) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไก ที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความ
มั่นคงที่สำคัญ 
 ๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิม และ
ป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น  
 (๑) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน  
 (๒) การติดตามเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม่  
 (๓) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
 (๔) การรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งทางบก
และทางทะเล 

 
 ๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ ความม่ันคง  
ของชาติ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง โดย  
 (๑) การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ  
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 (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอำนาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงาน ความมั่นคง รวมทั้ง
ภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุก
รูปแบบและทุกระดับ   
 (๓) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ 
 

 ๔. การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ  รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าให้กับ
ประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน โดย  
 (๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  
 (๒) การเสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค   
 (๓) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาคโลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่
มิใช่ภาครัฐ 
 5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกสำคัญต่าง ๆ 
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด   
 (๑) การพัฒนากลไกให้พร้อมสำหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงแบบองค์รวม อย่างเป็นรูปธรรม  
 (๒) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออำนวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ  
 (๓) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 
 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 20 ปี 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมาย การพัฒนาที่มุ่งเน้น
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐาน แนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” 
โดยมองกลับไปที่ รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์  วัฒนธรรม ประเพณี  วิถีชีวิต และจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ นำมา 
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ 
(๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม 
ให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิม
ศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับ รูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้ง
การส่งเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาส
ทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และ การกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของ
คนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน  

 
 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  
 (๑) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจาย
รายได้  
 (๒) ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน  
 (๓) การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  
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 (๔) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความสำคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต ทั้งเชิงปริมาณและ
มูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย  
 (๑) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  
 (๒) เกษตรปลอดภัย  
 (๓) เกษตรชีวภาพ  
 (๔) เกษตรแปรรูป   
 (๕) เกษตรอัจฉริยะ 
 ๒. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต        
ที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย       
 (๑) อุตสาหกรรมชีวภาพ  
 (๒) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร  
 (๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  
 (๔) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์  
 (๕) อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 
 ๓. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่
สำคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกท่ีดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ และเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง 
ประกอบด้วย  
 (๑) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
 (๒) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ  
 (๓) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย  
 (๔) ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ  
 (๕) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
 ๔. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพใน
ด้านโครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ   
 (๑) เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ  
 (๒) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
 (๓) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ  
 (๔) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่  
 (๕) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 

 
 ๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ 
ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน   
โดย (๑) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (๒) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (๓) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
(๔) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล และ (๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
 

 
 
 



 

14 
 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อม
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด       
ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง     
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  
 (๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  
 (๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
 (๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทยโดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ๗ ประเด็น ได้แก่ 
 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 
ประกอบด้วย  
 (๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อม ให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์  
 (๒) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝั่งความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับ
ศตวรรษท่ี ๒๑  
 (๓) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับ ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด   
 (๔) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 
 

 
 ๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ ๒๑  มุ่งเน้น
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา   
 (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ ๒๑  
 (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่  
 (๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท  
 (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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 (๕) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหน่ง
ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก  
 (๖) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม   
 (๗) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
 

 ๔. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย   
 (๑) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม 
รวมทั้งสื่อ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย  
 (๒) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับ
ผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ   
 (๓) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้าง
และ 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) การส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต  
 (๒) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ  
 (๓) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ     
 (๔) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม
กีฬา 
 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่
สำคัญที่ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพ่ือส่วนรวม การกระจายอำนาจ
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพสามารถพ่ึงตนเอง และทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
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 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  
 (๑) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร  
 (๒) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน  
 (๓) ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยี   
 (๔) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคมประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก่ 
 

 ๑. การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ   
 (๑) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก  
 (๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค  
 (๓) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร  
 (๔) เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทำงาน  
 (๕) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ และ
ทุกกลุ่ม  
 (๖) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง  
 (๗) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสำหรับผู้มี
รายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส   
 (๘) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 
 

 ๒. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี   
 (๑) พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค  
 (๒) กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ  
 (๓) จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถ
ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต  
 (๔) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบและกลไก
การบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด  
 (๕) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม   
 (๖) การพัฒนากำลังแรงงานในพื้นที ่
 

 ๓. การเสริมสร้างพลังทางสังคม  
  (๑) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและ
ดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ  
 (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
 (๓) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและ
ภาคประชาชน      
 (๔) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม  
 (๕) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม   
 (๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล 
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 ๔. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัด 
การตนเอง   
 (๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผน
ชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ  
 (๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง  
 (๓) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน   
 (๔) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 
  
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สำคัญเพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามี     
ส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน    
ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน     
อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง  
 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  
 (๑) พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (๒) สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู  
 (๓) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (๔) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก่ 
 
 ๑. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
 (๑) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  
 (๒) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินกำเนิด  
 (๓) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่แม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ  ทั่วประเทศ  
 (๔) รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (๔) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

 
 ๒. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล   
 (๑) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล  
 (๒) ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ      
 (๓) ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และ
มีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม   
 (๔) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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 ๓. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ   
 (๑) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
 (๒) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 (๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ
และภาคเอกชน   
 (๔) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำที่ เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
 
 ๔. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น ความเป็นเมือง
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง   
 (๑) จัดทำแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพ และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ  
 (๒) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการ
ตามแผนผังภูมินิเวศ อย่างยั่งยืน  
 (๓) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล  
 (๔) สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  
 (๕) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น   
 (๖) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถในการ
ป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 
 
 ๕. พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
 (๑) พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ  
 (๒) เพ่ิมผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
การใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล  
 (๓) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลั งงานที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  
 (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน   
 (๔) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตร และอาหารของประเทศและชุมชนในมิติปริมาณ 
คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 

 
 ๖. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ  
 (๑) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี    
 (๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม  
 (๓ )จั ด โค รงส ร้ า ง เชิ งส ถาบั น เพ่ื อ จั ด ก ารป ระ เด็ น ร่ วม  ด้ าน ก ารบ ริ ห ารจั ด ก าร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ   
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 (๔) พัฒนาและดำเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม”โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ใน
การกำกับหรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก อยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้
อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝั่งค่านิยมความชื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึก
ในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียง
เท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอ้ือต่อ
การพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอำนวย
ความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  
 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  
 (๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ  
 (๒) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ  
 (๓) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ        
 (๔) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส   
 (๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค  
 (๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้  
 ๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่   
 (๑) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
 (๒) ระบบการเงินการคลังประเทศ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ   

 
 (๓) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 
 ๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชน และทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศ   
 (๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม  
 (๒) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  
 (๓) ส่งเสริมการกระจายอำนาจ และสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูงตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
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 ๔. ภาครัฐมีความทันสมัย   
 (๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ   
 (๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
 ๕ . บุ คลากรภาครัฐเป็ นคนดี และเก่ ง ยึดหลักคุณ ธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึ ก                    
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ   
 (๑) ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม   
 (๒) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
 ๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
 (๑) ประชาชนและภาคต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต  
 (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาดเป็นธรรมและ
ตรวจสอบได้   
 (๔) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 
 ๗. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น  
  (๑) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง  
 (๒) มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น      
 (๓) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้
กฎหมาย 
 ๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน โดยเสมอภาค   
 (๑) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่น ในหลักประชาธิปไตย 
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม  
 (๒) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกข้ันตอนของการค้นหา
ความจริง  
 (๓) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครองมีเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ร่วมกัน  
 (๔) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการยุติธรรม   
 (๕) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 การพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมาส่งผลให้ 
ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลำดับ ได้แก่ เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญ่ขึ้น มีฐานการผลิตและบริการ
ที่มีความเข้มแข็งและโดดเด่นในหลายสาขา และความร่วมมือกับมิตรประเทศทั้งในรูปทวิภาคีและพหุภาคี 
รวมถึงความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียนมีความเข้มข้นและชัดเจนขึ้น ขยายโอกาสด้านการค้า
และการลงทุนของไทยเพ่ิมขึ้น ในขณะที่โครงสร้างพ้ืนฐานมีการพัฒนาครอบคลุมมากขึ้น และการบริการทาง
สังคมทุกด้านที่มีความครอบคลุมทั่วถึง ทำให้รายได้ประชาชนสูงขึ้นปัญหาความยากจนลดลง และคุณภาพชีวิต
ประชาชนดีขึ้น 
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 อย่างไรก็ตาม โครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลกมากขึ้น     
จึงให้มีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอก ในขณะที่ความสามารถในการแข่งขันปรับตัวช้า เนื่องจาก
การยกระดับห่วงโซ่มูลค่าการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการสู่การใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมยังดำเนินการได้น้อย ทำให้ฐานการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ำ
ประกอบกับประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพในเกือบทุกด้าน ที่สำคัญได้แก่ คุณภาพคน คุณภาพ
การศึกษา คุณภาพบริการสาธารณะและบริการสาธารณสุข สังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้ำสูง ก่อให้เกิดความ
แตกแยก นอกจากนี้ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว มีภาวะขยะล้นเมือง
และการบริหารจัดการน้ำยังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์ ในขณะที่ความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากสภาพ
ภูมิอากาศผันผวนมีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมที่ เกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งสะท้อนถึงปัญหาการจัดการภาครัฐที่
ขาดประสิทธิภาพเพราะการบริหารจัดการยังขาดเอกภาพ และการปฏิรูปกฎหมายเพ่ือพัฒนาประเทศยังล่าช้า  
 ดังนั้น การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม
เพ่ือวางรากฐานของประเทศในระยะยาวให้มุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สอดคล้องเชื่อมโยงและรองรับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
  ๑.๑ หลักการ 
  หลักการพัฒนาประเทศที่สำคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๙-๑๑ และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจาก
การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม  
  สำหรับการกำหนดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ยึดวิสัยทัศของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ที่กำหนดว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ในขณะที่การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในด้านต่างๆ ของแผนพัฒนาฯ ได้ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙ ที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มาเป็นกรอบในการกำหนด
เป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปี โดยที่เป้าหมายและตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่ งแวดล้อม ที่องค์กรระหว่างประเทศกำหนดขึ้น อาทิ  การพัฒนาที่ยั่ งยืน ( sustainable 
development goals : SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้น เป็นต้น ส่วนแนวทางการพัฒนา ได้บูรณา
การนโยบายหรือประเด็นพัฒนาที่สำคัญของประเด็นการปฏิรูปประเทศ ๓๗ วาระ และไทยแลนด์ ๔.๐  

 
  การจัดทำแผนขับเคลื่อน และการติดตามประเมินผล เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ทั้งจาก
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และภาคการศึกษา ในทุกพ้ืนที่ของประเทศ เป็นกลไกประชารัฐที่รวมพลัง             
ให้สามารถกำหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา รวมทั้งแผนงานโครงการสำคัญที่ตอบสนองความต้องการและ 
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับภูมิสังคมและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี 
  ๑.๒ จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี ๑๒ 
  ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะเป็นแผนแรก ที่ถูก
ใช้ให้เป็นกลไกเชื่อมโยง สู่การขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่จะต้องบรรลุผลลัพธ์ และ
ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา รวมทั้งกำหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่ต้องเชื่อมต่อถึงการปฏิบัติที่ต้อง
ดำเนินการในช่วง ๕ ปี โดยได้กำหนดแผนงาน/โครงการสำคัญ (Flagship Program) และประเด็นพัฒนาเชิง
บูรณาการที่สำคัญ ในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ จะทำให้ระบบการจัดสร ร 
งบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดิน แผนสำหรับบริหารราชการแผ่นดิน กฎ ระเบียบวินัยทาง 
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การเงินและการคลังภาครัฐ และระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ตลอดจนระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก 
  นอกจากนี้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีแนวทางการพัฒนาจังหวัด ภาค และเมือง          
ที่กำหนดพ้ืนที่เป้าหมาย สาขาการผลิตและบริการเป้าหมายที่ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ และ
กำกับ ให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ จังหวัด ภาค และเมือง เกิดผลสัมฤทธิ์ และสอดคล้อง กับเป้าหมาย
รวมของประเทศ รวมทั้งได้กำหนดแนวทางเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปประเทศท่ีสภาปฏิรูป
แห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปได้เสนอและต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในช่วง ๕ ปีต่อจากนี้ 
  ๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
  ประเทศไทยแม้ว่า ได้ดำเนินมาตรการเพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี มีการขยายการ
ลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นระบบโครงข่ายมากขึ้น และมีการเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา แต่
อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทย ยังปรับตัวช้าเมื่อเทียบกับหลายประเทศ เนื่องจากคุณภาพคนต่ำ 
การลงทุนในการวิจัยและพัฒนายังมีน้อย คุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่ดี และปัญหาการบริหารจัดการ
ภาครัฐและกฎระเบียบต่าง ๆ ล้าสมัยและขาดประสิทธิผลในการบังคับใช้  เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤต
เศรษฐกิจโลกและภัยพิบัติธรรมชาติ ทำให้ เศรษฐกิจไทยผันผวนได้ง่าย และเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวในอัตรา
ที่ต่ำกว่าศักยภาพมาต่อเนื่องหลายปี 
  นอกจากนี้ประเทศไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ 
กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นมากขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดน โดยมีการเคลื่อนย้ายคน เงินทุน          องค์ความรู้ 
เทคโนโลยี ข่าวสาร สินค้าและบริการอย่างเสรี ทำให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้น ส่งผลให้มีการรวมตัว
ด้านเศรษฐกิจ ของกลุ่มต่าง ๆ ในโลกมีความเข้มข้นขึ้น ประเทศเศรษฐกิจใหม่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
มากขึ้น เช่น จีน อินเดีย ละดินอเมริกา และเวียดนาม ซึ่งมีแรงงานราคาถูกและมีมาตรการอ่ืน ๆประกอบใน
การดึงดูดการลงทุน จากต่างประเทศได้เพ่ิมขึ้น นอกจากนั้นการพัฒนาการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้
สังคมโลกมีความ เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ทำให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยง อาทิ    การก่อการร้าย 
โรคระบาด อาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาแรงงานต่างด้าว 
  ในขณะเดียวกันประเทศไทยมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคม
สูง วัยมากขึ้น จำนวนประชากรวัยแรงงานลดลง ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้น 
ปัญหา ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ รวมทั้งความแตกต่างของ 

 
รายได้ ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดและกลุ่มคนจนที่สุดสูงถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ เนื่องจากการกระจายโอกาส
การ พัฒนาไม่ทั่วถึง ยิ่งไปกว่านั้นทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม มีปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ 
ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างรัฐกับประชาชน และระหว่างประชาชนในกลุ่มต่าง ๆ เนื่องจากการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติมีลักษณะรวมศูนย์ขาดการเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ ในขณะที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตาม 
การขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ประกอบกับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนมากขึ้น ประเทศ
ไทยต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยมากกว่า ในอดีต 
  ภายใต้ เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศดังกล่าว จะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการ
บริหารความเสี่ยง อย่างชาญฉลาดมากขึ้น ต่อจากนี้ไป ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ เพ่ือแก้ไขปัญหา
รากฐานสำคัญที่เป็น จุดอ่อนและข้อจำกัดของประเทศท่ีสั่งสมมานาน ในขณะเดียวกันดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุก
เพ่ือใช้ประโยชน์จาก จุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับประเด็น
ที่มีลักษณะการบูรณาการ และใช้ประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือการแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่าง แท้จริง ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
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  ๑.๓.๑ การพัฒนานวัตกรรมและการนำมาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อ 
ยกระดับศักยภาพของประเทศ โดยจะมุ่งเน้นการนำความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม ทำให้เกิดสิ่ง 
ใหม่ที่มีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ โดยการ 
กำหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ (National Research Agenda) ให้มีจุดเน้นที่ชัดเจนเฉพาะเจาะจง และ 
สอดคล้องกับสาขาเป้าหมายการพัฒนาประเทศ และใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมบูรณาการวิจัยและพัฒนากับการ 
นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการพัฒนานวัตกรรม 
 
  ๑.๓.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม โดยสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ความเป็น อัจฉริยะ
โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทาง
เทคโนโลยี (Technopreneur) รวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ ได้แก่ 
เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับสถาบันวิจัย  และ 
สถาบันการศึกษา รวมทั้งพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
แบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะเร่งสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขา STEM (Science, Technology, 
Engineering, and Mathematics) และสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันวิจัย 
สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน รวมทั้งการปรับกลไกระบบวิจัยและพัฒนา 
ของประเทศท้ังระบบ 
 
  ๑.๓.๓ การเตรียมพร้อมด้านกำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร ในทุก
ช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพ่ือให้ 
เติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี 
มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความ 
ต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของคนในแต่ละช่ วงวัยตาม 
ความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใน 
อนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดีที่เน้นการ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ 

 
  ๑.๓.๔ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ ให้ความสำคัญกับการจัดบริการ
ของรัฐที่มีคุณภาพทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกล การจัดสรร
ที่ดินทำกิน สนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และสนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพ ผู้ด้อยโอกาส สตรี และ
ผู้สูงอายุ รวมทั้งกระจายการจัดบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและ คุณภาพ 
ตลอดจนสร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็นพลังร่วมทางสังคมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและพร้อมรับ ผลประโยชน์จาก
การพัฒนา โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
ส่งเสริมให้ชุมชนจัดสวัสดิการและบริการในชุมชน และผลักดันกลไกการกระจายที่ดินทำกินและการบริหาร
จัดการที่ดินของชุมชน โดยมุ่งบรรลุเป้าหมายสำคัญในการยกระดับรายได้ประชากรกลุ่ม ร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้
ต่ำสุด 
 

  ๑.๓.๕ การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงของ
ห่วงโซ่มูลค่า เน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับปัจจัยพ้ืนฐาน ทุนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพของ
ฐานการผลิตและฐานรายได้เดิม และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าด้วยการใช้เทคโนโลยีวิจัยและพัฒนาเพ่ื อสร้าง
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นวัตกรรมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งสร้างสังคม
ผู้ประกอบการให้มีทักษะการทำธุรกิจที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนที่มี
ศักยภาพและพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้าสู่การเป็น
ประเทศรายได้สูงในอนาคต 
 

  ๑.๓ .๖  การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณี ในด้าน              
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพื้นที่  เน้นการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการเกษตร 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Based) ในการ 
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตรมีความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
ของประเทศ การพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและการขยายโอกาสในการเข้าถึงพ้ืนที่ทำกินของเกษตรกร 
รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียว เป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ 
ห้างหุ้นส่วน และบริษัท เพ่ือให้เกิดการประหยัดต่อขนาด 
 

  ๑.๓.๗ การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปัจจุบันให้ ต่อยอด
ไปสู่ฐานการผลิตและบริการที่ใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและมีนวัตกรรมมากขึ้น ควบคู่กับการ วางรากฐานเพื่อ
สร้างและพัฒนาภาคการผลิตและบริการสำหรับอนาคต ทั้งในด้านการเตรียมศักยภาพคน และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ตลอดจนสร้างกลไกและเครือข่ายความร่วมมือของธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ (Cluster) 
 

  ๑.๓.๘ การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ อาทิ เศรษฐกิจ ดิจิทัล 
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม่ (Start Up) และ
วิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงการสร้างสังคมผู้ประกอบการเพ่ือต่อยอดฐานการผลิตและบริการ 
 

  ๑.๓.๙ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการ ท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต เน้นการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิด ความสมดุล
และยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่คำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบ นิเวศ และ
ศักยภาพของพ้ืนที่ รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพ่ิมในอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติและครบวงจร ทั้งการ
ผลิตและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

 
  ๑.๓.๑๐ การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ขยายฐานเศรษฐกิจให้กว้างขึ้น และต่อยอดห่วงโซ่การผลิตให้เข้มแข็งขึ้น โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต 
และนำผลการวิจัยและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย 
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความเชื่อมโยงด้าน คมนาคมขนส่ง   
โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงานของกรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำอิระวดี เจ้าพระยา แม่โขง กรอบความร่วมมือ
เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย กรอบความร่วมมือความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความ
ร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ กรอบความร่วมมือเพ่ือพัฒนาชายแดนไทย -มาเลเซีย และ
ภูมิภาคอาเซียนเพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
 

  ๑.๓.๑๑ การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และ
วิสาหกิจเพื่อสังคม เพ่ือขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความครอบคลุมมากขึ้น เป็นการสร้าง 
โอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาและส่งเสริมสังคม 
ผู้ประกอบการเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการที่ผลิตได้และขายเป็น 
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  ๑.๓.๑๒ การสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม เน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม
เพ่ือลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิต
และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เร่งเตรียมความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิม
ขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยง
ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 

  ๑.๓.๑๓ การฟื้นฟูพื้นฐานด้านความม่ันคงที่ เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาทาง 
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทาง 
ความคิดและอุดมการณ์บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และ
การเตรียมการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า 
 

  ๑.๓.๑๔ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการ
สร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอย่างเป็น
รูปธรรมทั้งด้านระบบการบริหารงานและบุคลากร มีการบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
สามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจ และแบ่งภารกิจ 
รับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 
 

  ๑.๓.๑๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อขยายขีด
ความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก 
และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม  เน้นให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและ        
ในอาเซียนอย่างเป็นระบบ  โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจต่างๆ รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการและการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลสร้างความ 

 
เป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนี้พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพ่ือ
สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มี
ศักยภาพไปทำธุรกิจในต่างประเทศ 
 
  ๑.๓.๑๖ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ เร่งดำเนินการในประเด็นท้าทาย 
ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ที่ สร้าง
รายได้สำหรับประชาชนในแต่ละภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ 
บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล และการ
บริหารจัดการพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพ
กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 
  ๑.๓.๑๗ การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้ เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนา 
อย่างเต็มที่ มุ่งเน้นผลักดันให้ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและในเชิงสถาบันให้มีความคืบหน้าชัดเจนใน 
ระดับปฏิบัติการและในแต่ละจุดพ้ืนที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศ ผลักดันการลดการใช้มาตรการที่ไม่ใช่มาตรการ 
ทางภาษี ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ต้องเชื่อมโยงเครือข่ายภายในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน 
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รวมทั้งส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ในเวทีโลก และสนับสนุนการ
ขับเคลื่อน การพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
 
  ๑.๓.๑๘ การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ ให้ความสำคัญกับการพัฒนา 
ผู้ประกอบการ ให้สามารถพัฒนาธุรกิจร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และ 
นวัตกรรม พัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาธุรกิจภายใต้กรอบความ 
ร่วมมือต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนแหล่งเงินทุนและแหล่งข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับฐานการผลิตในต่างประเทศ 
 
  ๑.๓.๑๙ การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้ สามารถ
แข่งขันได้ เร่งปรับปรุงกฎระเบียบในการกำกับดูแลภาคการเงินเพ่ือสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันและ
การให้บริการต่อผู้บริโภคและภาคธุรกิจเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม รวมทั้งการกำกับดูแลที่
สามารถป้องกันความเสี่ยงจากความเชื่อมโยงทางการเงินและกระแสการเคลื่อนย้ายของเงินทุนที่จะมีรูปแบบที่
เปลี่ยนแปลงไป และมีปริมาณธุรกรรมที่มากขึ้น ในขณะเดียวกันสนับสนุนการนำเทคโนโลยีทางการเงินมาใช้
อย่างเข้มข้น พัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพ่ือระดมทุนมาใช้สนับสนุนการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ ตลอดจน
ขยายการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงในต้นทุนที่เหมาะสม 
 
  ๑.๓.๒๐ การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ ประกอบด้วย การขยายฐานภาษี การ
ปรับระบบการจัดทำคำของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การจัดทำงบประมาณบูรณาการทั้งเชิงประเด็น
พัฒนาและเชิงพ้ืนที่ การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม และลดความซ้ำซ้อนของสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการ
สังคม รวมทั้งสร้างความยั่งยืนทางการคลังของระบบการคุ้มครองทางสังคม ได้แก่ การปรับปรุง ระบบการออม
เพ่ือการเกษียณอายุ และการปรับปรุงระบบประกันสุขภาพ เพ่ือลดภาระการพึ่งพารายได้จาก รัฐบาล 
 
 ๒.วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
  ๒.๑ วัตถุประสงค์ 
      ๒.๑.๑ เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ 
วินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็น
คนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 
      ๒.๑.๒ เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมใน 
การเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี 
ความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
      ๒.๑.๓ เพ่ือให้ เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้  มี เสถียรภาพ และมีความยั่ งยืน         
สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น 
สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 
      ๒.๑.๔ เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ 
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
      ๒.๑.๕ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการ
ทำงานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
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      ๒.๑.๖ เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง 
เพ่ือรองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
      ๒.๑.๗ เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับ        
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนำและ 
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
และโลก 
  ๒.๒. เป้าหมายรวม 
      เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย 
      ๒.๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน
สถานการณ์  มีความรับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทาง
จิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
      ๒.๒.๒ ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก     
มีความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี 
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ำสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ 
      ๒.๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่ 
เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาด 
กลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้า         
และบริการ มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิ ต
และ บริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการ 
ให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
๕ ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือต่อการ 
ขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 
      ๒.๒.๔ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่ เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม่ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่
ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่า  

 
ร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการ
จัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 
   ๒.๒.๕ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์  
ที่ดีและเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และ ความคิดในสังคมลดลง 
ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่ง สินค้าและค้ามนุษย์ลดลง 
มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ
กำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่ า เป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนาที่สำคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่า การลงทุนและการส่งออกของ
ไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 
   ๒.๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชน ดำเนินการแทนได้
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ดีกว่าลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
และอันดับความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมี
ประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มี ความรู้
ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
 

 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์
ตามกรอบ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
 
  ๓.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ทุนมนุษย์ของประเทศไทย
ยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ำ การพัฒนา
ความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจำนวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรอง     
และเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต      
การพัฒนาในระยะต่อไป จึงต้องให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คน
ไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล 
และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถ
เพ่ิมข้ึน รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น 
 

  แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน และนอกห้องเรียนที่สอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ  
  (๒) พัฒนาศักยภาพ คนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมี
คุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนา ทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและ
วัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ      
  (๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจำนวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต  
  (๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ 
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัยปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีใน
การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ  
  (๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและปรับระบบการเงินการ
คลังด้านสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่าง สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่
สุขภาพ  
  (๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับ สังคมสูงวัย อาทิ ผลักดัน
ให้มีกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว   
  (๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็งอาทิกำหนด
มาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบางและส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุก
คนเข้าถึงได ้
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  ๓.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  การพัฒนา 
ในช่วงที่ผ่านมาทำให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม 
ในสังคมไทยมีความคืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของ 
คุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้งข้อจำกัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่ม 
ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจำเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความ 
เหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน          
เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มี 
ความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน  
  แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ ำสุดสามารถ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและ
เยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแลนักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของ
ครัวเรือน สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง  
  (๒) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี
คุณภาพให้ ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
ผ่านการ พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   
  (๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็ง
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการ
จัดการทุนที่ดินและทรัพยากร ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่
ชุมชนและครัวเรือน การปรับ องค์กรการเงินของชุมชนให้ทำหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ตำบลที่
ทำหน้าที่ท้ังการให้กู้ยืมและ การออม และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณเ์ป็นแม่ข่าย 
 
  ๓.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซา 
และข้อจำกัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้ง 
ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้าการพัฒนา ๕ ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ
และมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมข้ึน การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจาก
ความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่าง
เข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้น เกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
นิเวศ การท่องเที่ยวสามารถทำรายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อ
ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 

  โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัด
แผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และด้าน
การเงิน อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงิน และสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถ
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
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  (๒) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
มุ่งเน้นการสร้างความ เชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรมบริการ และการค้าการลงทุน 
เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบ
มาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบัน เพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจ
ของภาคบริการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบ เพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอำนวยความสะดวก
ด้านการค้าการลงทุน 
 
  ๓.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ปัจจุบัน
สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นจุดอ่อนสำคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการให้บริการ 
รวมทั้ง การดำรงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ ทรัพยากรดิน เสื่อมโทรม 
ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ำในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อม
เพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง 
ธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต  
  ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ    
การสร้างความมั่นคงด้านน้ำ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภา พ 
สิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพิ่มประสิทธิภาพการ 
ลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชี วิตและทรัพย์สินที่เกิด 
จากสาธารณภัย 
  แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้าง สมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม  
  (๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และ
ยั่งยืน  
  (๓) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  
  (๔) ส่งเสริมการ ผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (๕) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีด ความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  (๖) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  
  (๗) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้า น
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  (๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
 
  ๓.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความ    
ม่ังคั่ง และยั่งยืน กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อ
ความ มั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและ
การเพ่ิม บทบาทของประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย 
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และภัย คุกคามภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้าง
สถานการณ์ใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
  ดั งนั้ น  การพัฒ นาในระยะต่อไป  จึ งเน้ น ใน เรื่องการปกป้ องและเชิดชู สถาบั น 
พระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไข 
ปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสใน 
การศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความ 
มั่นคงกับนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ  
มีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ และแผนงานด้านความมั่นคง
มีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิด ความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลัก
ของชาติ  
  (๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือ
ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ  
  (๓) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือ
กับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ  
  (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่ง อำนาจอธิปไตย
และสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล 
  (๕) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 
  ๓.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการ 
พัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาด 
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการ 
ยุติธรรมไม่สามารถอำนวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบใน 
สังคมไทย 
  การพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง 
จริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจั ดการและ 
การให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และ 
การลดจำนวนการดำเนินคดีกับผู้มิได้กระทำความผิด 
 

  แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า            
  (๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการ
คลังภาครัฐ เพ่ือให้ การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ  
  (๓) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้ มาตรฐานสากล เพ่ือให้
ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอำนวยความสะดวก ตรงตามความต้องการ  
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  (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ื อให้  
ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง  
  (๕) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส 
และยุติธรรม    
  (๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้อง
กับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 
  ๓.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  ที่ผ่านมาการพัฒนา 
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่องในการดำเนินการ และ 
ปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทำให้มี 
ข้อจำกัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ 
  การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและลด 
ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ำ เพ่ิมปริมาณการเดินทางด้วยระบบ  
ขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานใน 
กรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการ 
อำนวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการ 
ใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการ 
พัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ำประปา) 

 
  แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักใน
การเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนา ระบบขนส่งทางอากาศ และพัฒนาระบบขนส่ง
ทางน้ำ  
  (๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจาก
การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง  
  (๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ   
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอำนวยความสะดวก    
ทางการค้า      
  (๔) พัฒนาด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิต
พลังงาน เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด  
  (๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของ
ประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ  
  (๖) พัฒนาระบบน้ำประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ำประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง และการ
บริหารจัดการการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 
 
  ๓.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  การพัฒนา 
เศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบด้าน 
แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการนำเข้าเทคโนโลยีสำเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้ 
เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ทำให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูงตกอยู่กับ 
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ประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศ  
สู่สังคมนวัตกรรมได้ 
  การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ 
ประเทศ และการเพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ 
ความสามารถการแช่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ
เชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทย มีศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยี
ที่นำสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางสังคม เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
  (๒ ) พัฒนา ผู้ ป ระกอบการให้ เป็ นผู้ ประกอบการทางเทคโนโลยี  อาทิ  ส่ งเสริม
ผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริม
การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและ การจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่ม
ผู้ประกอบการธุรกิจของไทย    
  (๓) พัฒนา สภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ด้านบุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการ ผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 

 
  ๓.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ และการดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุก
เพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่สำคัญ ประกอบกับการขยายตัว
ของประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการ
พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการ  
กระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้ การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนใน
ภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย 
  ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจาย 
รายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพ่ิมจำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพ่ิมมูลค่าการ 
ลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 
  แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง พัฒนา
ภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความ
ยากจนสู่เป้าหมายการพ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจ ชั้นนำ พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้าง
รายได้ท่ีหลากหลาย  
  (๒) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อม เมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่า
อยู่ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมี ส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาค
ประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง    
  (๓) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็น
ฐานการผลิต อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของ
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พ้ืนที่ พัฒนา พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
 
  ๓.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา การพัฒนาความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรี และเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการ 
พัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอ่ืน ๆ กับมิตรประเทศ และเป็นการ 
ขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการดำเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยกำหนดเป็นแนวทางการดำเนิน 
นโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม ดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาด 
ใหม่ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับ 
ประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค 
  ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
ที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพ่ิมระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่สำคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมี
การพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก 
และเอเชียใต้ และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญท้ังในทุกระดับ 
 
  แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่
สำหรับสินค้าและบริการของไทย  
  (๒) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบ
ความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียน 
เพ่ืออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์       
  (๓) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่
โดดเด่นในภูมิภาค  
  (๔) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย  
  (๕) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน  
  (๖) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ  
  (๗) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์  
  (๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่
เกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  
  (๙) บูรณาการภารกิจด้านความ ร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ  
  (๑๐) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สำคัญ 
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
   3.  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 จากการที่คณะที่ปรึกษาได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ ข้อมูลทั้งจากเอกสาร และข้อมูลจากการ 
ลงพื้นที่ การจัดประชุมการวางแผนด้วยสถานการณ์ (Scenario Planning) เพ่ือสอบถามความคิดเห็น 
สถานการณ์ในอีก 20 ปีข้างหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ควรเป็นอย่างไร ใน ด้าน
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เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการ
ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) นั้น สรุปได้ดังนี้  
 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม พบว่า 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีจุดเด่นในเรื่องท่ีตั้งเป็นประตูทุกทิศทางสู่ภาคเหนือ ตอนลาง 
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกของไทย รวมถึง สปป.ลาวตอนบน และกัมพูชา 
นอกจากนี้ โครงการพัฒนารถไฟทางคู่ สายมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สายถนนจิระ-ขอนแก่น รถไฟความเร็ว
สูงสายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน -โคราช และโครงการรถไฟความเร็ว
สูง  
 กลุ่มจังหวัดเป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร เพราะกลุ่มจังหวัดมีวัตถุดิบทางการเกษตร 
จำนวน มีโรงงานอุตสาหกรรมการแปรรูปการเกษตรมากท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมี จำนวน
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนมากที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนผู้ประกอบการ ส่งออกในกลุ่มจังหวัด
ได้มีการส่งออกสินค้าผ่านทุกด่านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากท่ีสุดของภาค และมีชายแดนที่ติดต่อกับ
ประเทศกัมพูชา และเป็นศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย โดยเฉพาะ แหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
กีฬา และเชิงธรรมชาติ  
 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ กลุ่มจังหวัด โดย
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์และโอกาสในการ
พัฒนากลุ่มจังหวัด ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศโดยใช้ ห่วงโซ่คุณค่า ศักยภาพของกลุ่มจังหวัด
เพ่ือต่อยอดการพัฒนา และกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/ การพัฒนากลุ่มจังหวัด ซึ่งได้วิเคราะห์และ
สังเคราะห์จึงได้จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กลุ่มจังหวัด ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) ได้แบ่ง
ออกเป็น 11 ส่วน ดังนี้  
 1. ศักยภาพของกลุ่มจังหวัด  
 2. สถานการณ์และโอกาสในการพัฒนากลุ่มจังหวัด  
 3. ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดเพ่ือต่อยอดการพัฒนา  
 4. ภาพอนาคตของกลุ่มจังหวัด  
 5. ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัด  
 6. วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด ระยะ 20 ปี  
 7. เป้าประสงค์รวม  
 8. ประเด็นยุทธศาสตร์  
 9. ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์  
 10. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศ โดยใช้ห่วงโซ่คุณค่า  
 11. แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)  
 
1. ศักยภาพของกลุ่มจังหวัด  
 การวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดเป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาของ 
ประเทศไทย และการรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 โดยใช้การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยภายใน (Internal Analysis) ได้แก่ จุด แข็ง (Strengths) 
และจุดอ่อน (Weaknesses) ส่วนปัจจัยภายนอก (External Analysis) ได้แก่ โอกาส (Opportunities) 
อุปสรรค (Threats) ดังต่อไปนี้ 
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 1.1 ปัจจัยภายใน (Internal Analysis)  
  1) จุดแข็ง (Strengths)  
  S1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (GPP per Capita) ของกลุ่มจังหวัดปี พ.ศ.2558 อยู่ 
ที่ 77,984 บาทต่อคนต่อปี มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (GPP per Capita) ของ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่ 70,906 บาทต่อคนต่อปี โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาที่มี มูลค่ามาก
ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่ 106,000 บาทต่อคนต่อปี และกลุ่มจังหวัดมีมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ต่อหัวลำดับที่ 13 ประเทศ  
  S2. มีพ้ืนที่เกษตรกรรมมากที่สุดในปี พ.ศ. 2558 คิดเป็นร้อยละ 68 ของการใช้
ประโยชน์ ที่ดินของกลุ่มจังหวัด และเหมาะสมในการทำการเกษตร เช่น การปลูกข้าว มันสำปะหลัง อ้อย 
ยางพารา ข้าวโพด พริก พืชผัก ผลไม้ต่าง ๆ เป็นต้น ปศุสัตว์ โดยเฉพาะโคเนื้อ กระบือ การปลูก หม่อนเลี้ยง
ไหม  
  S3. กลุ่มจังหวัดเป็นพื้นที่ท่ีตลาดรับซื้อสินค้าปัจจัยทางการเกษตรมากท่ีสุดของ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
  S4. พ้ืนที่เหมาะสมในการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์และข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ซึ่งจังหวัด 
สุรินทร์มีตราสินค้า (Brand) การผลิตข้าว HACCP GMP GI ที่บริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ และมีข้าวหอม มะลิทุ่ง
สัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา ที่มีมาตรฐานสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  
  S5. ผลผลิตต่อไร่ของมันสำปะหลังของกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ.2559 อยู่ที่ 3,718 
กิโลกรัม ต่อไร่ สูงกว่าผลผลิตต่อไร่ของมันสำปะหลังของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศไทย อยู่ที่ 
3,599 กิโลกรัมต่อไร่ และ 3,611 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ  
  S6. สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเข้มแข็งในการ 
บูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นกลไกในการขับเคลื่อนทางการผลิต ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ และ 
การตลาด  
  S7. มีแร่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก เช่น เกลือหินโปแตช ซึ่งสามารถ 
พัฒนาเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้มาก เช่น ปุ๋ยเคมี เกลืออุตสาหกรรม และเคมีภัณฑ์อ่ืน ๆ เป็นต้น กลุ่ม
จังหวัดมีพ้ืนที่แหล่งเกลือหินโปแตชทุกจังหวัด แต่มีเพียง 2 จังหวัดที่ได้ใบอนุญาตเหมืองแร่ โปแตช ได้แก่ 
อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ และอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  
  S8. มีโรงงานอุตสาหกรรมการแปรรูปการเกษตรมากท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เพ่ือรองรับผลผลิตทางการเกษตร ทำให้เพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรมากข้ึน ได้แก่ โรงสีข้าวมาก ที่สุด  
จำนวน 192 โรงงาน รองลงมาเป็นการผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง จำนวน 43 โรงงาน และ อุตสาหกรรม
การผลิตน้ำตาลทราย จำนวน 7 โรงงาน น าไปสู่เขตเศรษฐกิจจำเพาะการแปรรูปสินค้า เกษตร (กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, 2559)  
  S9. มีหัตถกรรมผ้าทอที่แสดงถึงเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่วิจิตร 
สวยงามเป็นเอกลักษณ์ท่ีมีความเด่น เป็นอัตลักษณ์ของตนเอง และสามารถทำตลาดในต่างประเทศได้ เช่น 
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร์เป็นต้น  
  S10.กลุ่มจังหวัดมีจำนวนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนมากทีสุ่ดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จำนวน 89 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 29 แห่ง โรงไฟฟ้าชีวมวล 15 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังงานลม 3 แห่ง 
โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโซลาร์รูฟทอป 41 แห่ง และ โรงไฟฟ้าขยะ 1 แห่ง ช่วยทำให้เกิดความ
มั่นคงทางพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น  
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  S11.กลุ่มจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดเดียวในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีเขตประกอบการอุตสาหกรรมเปิดดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2 แห่ง ได้แก่ เขต
ประกอบการอุตสาหกรรมสุรนารี และนวนคร ที่เป็นฐานการผลิตที่มีตลาดส่งออกทั้งในและ ต่างประเทศ  
  S12.กลุ่มจังหวัดมีสินค้าที่ข้ึนทะเบียนบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เช่น กาแฟดงมะไฟ จังหวัด 
นครราชสีมา ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา ผ้าไหมมัดหมี่ซี่นตีนแดงบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ ข้าว
หอมมะลิสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ และข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดสุรินทร์เป็นต้น  
  S13.กลุ่มจังหวัดมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีมาตรฐานมากข้ึน ส่งผลให้มีการจำหน่าย 
ขยายตลาดไปสู่ตลาดต่างประเทศมากข้ึน เห็นได้จากรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมใน ภาพรวมของ
กลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ.2558 มีมูลค่า 5,593 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2557 ที่มีมูลค่า 4,374.22 ล้าน
บาท  
  S14. มีแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกและเป็นที่รู้จัก เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยาน 
แห่งชาติทับลาน เป็นต้น การท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับนานาชาติ เช่น สนามแข่งรถมาตรฐานระดับโลกท่ี จังหวัด
บุรีรัมย์ การแข่งขันวอลเลย์บอลระดับนานาชาติที่จังหวัดนครราชสีมา สนามไอโมบายสเตเดียม ที่ จังหวัด
บุรีรัมย์ เป็นต้น มีแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอม ที่สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น อุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เป็นต้น และยังมีศูนย์คชศึกษาสุรินทร์ เป็นหมู่บ้านช้างที่
ใหญ่ที่สุดในโลก  
  S15. เป็นประตูเชื่อมโยงระบบ Logistic เพ่ือกระจายสินค้าและขนส่งผู้โดยสารที่สำคัญใน 
ภูมิภาคและสามารถเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งกับภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ตลอดจนมีเส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงสู่อาเซียน เช่น ถนน
มิตรภาพ เส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เส้นถนนหมายเลข 24 เส้นถนน หมายเลข 331 เป็นต้น  
  S16.กลุ่มจังหวัดมีการเชื่อมโยงไปยังภาคตะวันออกที่เป็นฐานการผลิตใหญ่ของประเทศ 
คือ ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (ECC)  
  S17.ผลิตภาพแรงงานกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ. 2557 อยู่ที่ 146,476 บาทต่อคนต่อปี ซึ่ง
มี ค่ามากกว่าค่ากลางของประเทศที่อยู่ 52,687 บาทต่อคนต่อปี  
  S18. มีสถานศึกษาที่โดดเด่น มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองต่อภาคการผลิตได้ดีเช่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นต้น ที่ตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 ได้ 
  S19.กลุ่มจังหวัดที่มีทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าและมีพ้ืนที่ป่าเป็นจำนวนมากซึ่งเป็น 
อันดับหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 92 แห่ง อุทยานแห่งชาติ 11 แห่ง เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า 8 แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์6 แห่ง  
  S20. เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำสำคัญท่ีมีผลต่อวิถีชีวิตของประชาชนในกลุ่มจังหวัด และ 
ภูมิภาค เช่น ลุ่มน้ำลำตะคอง ลุ่มน้ำมูล ลุ่มน้ำลำมาศ ลุ่มน้ำลำจักราช ลุ่มน้ำลำเชียงไกร ลุ่มน้ำ ลำสะแทด ลุ่ม
น้ำชี เป็นต้น รวมถึง เขื่อนจุฬาภารณ์ เขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนลำตะคอง เขื่อนมูลบน เขื่อนลำแซะ เขื่อนลำ
ปลายมาศ ที่สามารถกระจายไปสู่แหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่รองรับการผลิต ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 
รวมทั้งการอุปโภคบริโภคตลอดปี  
  S21.กลุ่มจังหวัดมีร้อยละพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดร้อยละ 16.19 สูงกว่าร้อยละ 
พ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  S22.กลุ่มจังหวัดตั้งอยู่บนที่ราบสูงโคราช ไม่มีอยู่ในเขตรอยร้าวของเปลือกโลก และ 
ห่างไกลจากทะเล จึงไม่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น อันเกิดจากการละลายของน้ำแข็ง ขั้วโลก ซ่ึง
มีผลต่อระดับน้ำทะเลสูงขึ้น 
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 2) จุดอ่อน (Weaknesses)  
  W1. ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ได้แก่ ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการแบบบูรณาการค่อนข้างต่ำ ทำให้ไม่ สามารถปรับตัว
เชิงรุก เพ่ือให้ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม อย่างสลับซับซ้อน และ
รวดเร็วจากภายในและภายนอกประเทศได้ดี  
  W2. การขยายตัวเศรษฐกิจสีเขียวของกลุ่มจังหวัดค่อนข้างต่ำ มีเพียงจังหวัดสุรินทร์ที่อยู่ 
ในระดับสูง  
  W3. กลุ่มจังหวัดมีการแทรกดันของเกลือหินกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัด ทำให้ 
เกิดดินเค็มและน้ำเค็มกระจายในวงกว้าง มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เนื้อดินเป็นทราย ดินตื้น มีปัญหา การดูดซับ
น้ำและแร่ธาตุ เพราะใช้ประโยชน์ติดต่อกันยาวนานโดยเจ้าของหรือผู้ถือครองมีการ ปรับปรุงดินน้อย และมีการ
เพ่ิมผลผลิตโดยใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้สภาพดินมีความเสื่อม โทรม  
  W4. คนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาสูง ไม่ตระหนักและให้ความสำคัญของอาชีพเกษตรกรรม 
และหันออกไปประกอบอาชีพอ่ืนมากข้ึน โดยเฉพาะในด้านการให้บริการ ทำให้มีจำนวนแรงงาน ภาค
เกษตรกรรมลดลงอย่างต่อเนื่อง และแรงงานในภาคอุตสาหกรรมขาดแคลน และมีการเลือกงานที่ สะดวกสบาย
ให้ผลตอบแทนสูงขึ้น ไม่อดทน ต้องจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานทดแทน โดยเฉพาะ แรงงานไร้ฝีมือ ที่ไม่
มีทักษะ (Unskill Labor)  
  W5. มีการใช้สารเคมีในปริมาณมากและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใน ภาค
เกษตรกรรม ได้แก่ ปุ๋ยเคมี สารกำจัดแมลง สารกำจัดวัชพืช สารป้องกันและกำจัดโรคพืช เป็นต้น ทำให้มี
สารพิษตกค้างในร่างกายของเกษตรกร และกับผู้บริโภค  
  W6. ผลผลิตต่อไร่ของข้าว อ้อยโรงงาน และยางพาราของกลุ่มจังหวัดต่ำกว่าผลผลิตต่อ ไร่
ของข้าว อ้อยโรงงาน และยางพาราของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศไทย  
  W7. พ้ืนที่เพาะปลูกไม่มีการเปลี่ยนแปลง และผลผลิตต่อไร่ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาก นัก 
เพราะราคาผลผลิตทางการตลาดไม่จูงใจที่จะเพ่ิมปริมาณการผลิต นอกจากนี้ ผลผลิตที่มีความ ต้องการของ
ตลาดไม่ได้เพ่ิมนวัตกรรมเท่าที่ควร  
  W8. ด้านการเกษตรมีการผลิตจำนวนมาก แต่บุคลากรภาครัฐให้การสนับสนุนและ 
ส่งเสริมไม่ครอบคลุมและทั่วถึง ทำให้เกษตรกรจำนวนมากไม่ได้รับการสนับสนุนทั้งการผลิต การตลาดโดยตรง  
  W9. พ้ืนที่เพาะปลูกมีจำกัด และผลผลิตต่อไร่ ไม่เพ่ิมเพราะราคาผลผลิตไม่เพ่ิม ส่วน 
ผลผลิตที่มีความต้องการตลาดไม่มีนวัตกรรมที่เข้าไปสร้างความแตกต่างหรือเพ่ิมปริมาณการผลิตได้ มากกว่า
เท่าท่ีควร  
  W10. ความเป็นเมืองของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัดมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อ 
การใช้ที่ดินที่ผิดวัตถุประสงค์ พ้ืนที่ที่ใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร และปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะ น้ำเสีย และ
อากาศเป็นพิษ  
  W11. กลุ่มจังหวัดมีโรงงานแปรรูปสินค้าที่ใช้นวัตกรรมสูงน้อย ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง 
ยางพารา เป็นต้น ทั้งที่มีเขตอุตสาหกรรมรองรับถึง 2 แห่ง ที่จังหวัดนครราชสีมา สินค้าส่วนใหญ่เป็น วัตถุดิบที่
ยังไม่แปรรูป หรือแปรรูปขั้นต้น  
  W12. ผู้ประกอบการรายย่อย ส่วนใหญ่ผลิตสินค้าข้ันกลาง หรือขั้นปลายเพ่ือการส่งออก 
น้อย เพราะ  
     1) ความไม่รู้ทางการตลาดการผลิต  
     2) ความรู้เรื่องการเชื่อมโยงการผลิตในเป็นห่วงโซ่ (Chain) มีน้อย เพราะไม่รู้จักและ
ร่วมการผลิต  
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     3) แหล่งเงินทุน  
     4) ผู้ประกอบการมีความรู้ระดับ 2.0  
   W13. การยกระดับด้านหัตถกรรมต้องใช้เทคโนโลยี ใช้เงินทุน ใช้ขีดความสามารถใน 
การผลิต การเงิน การตลาดที่มาก และทำให้มีการขยายตัวยกระดับหัตถกรรมขึ้นมาในเชิงพาณิชย์ได้ ยาก และ
หัตถกรรมพ้ืนฐานที่ยกระดับเป็นอุตสาหกรรมที่พ่ึงพาตนเองได้ยาก เพราะผู้ประกอบการ หัตกรรมพ้ืนบ้าน 
และสินค้าพ้ืนเมืองมีทักษะน้อยในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตตาม ความต้องการของตลาด  
  W14. ร้านค้าปลีกรายย่อยถูกกลุ่มทุนใหญ่เข้ามารุกพ้ืนที่และแข่งขัน ทำให้ผู้ประกอบการ 
รายย่อยประกอบการธุรกิจได้ยากข้ึน จำนวนไม่น้อยที่ต้องปิดการผลิต  
  W15. ในเขตเมืองหรือพ้ืนที่ที่มีศักยภาพมีราคาที่ดินสูงขึ้นมาก เพราะการเกร็งกำไรจาก 
ราคาที่ดิน ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง ทำให้ไม่มีแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุน ยกเว้น ผู้ประกอบการ
รายใหญ่ หรือผู้ที่มีที่ดินอยู่แล้ว  
  W16. คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของผู้ประกอบการซื้อมาขายไปรายย่อยส่วนหนึ่งไป 
ประกอบอาชีพอ่ืน ไม่เข้าไปรับช่วงในการประกอบธุรกิจของครอบครัว ทำให้เหลือแต่ผู้ประกอบการ รายเก่าท่ีมี
ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการการค้าปลีกสมัยใหม่ไม่เพียงพอที่จะสู้กับธุรกิจค้า ปลีกทันสมัยราย
ใหญ่ได ้ 
  W17. การขนส่งสินค้าในช่วงเทศกาลที่สำคัญ เช่น สงกรานต์ ปีใหม่ เทศกาลหยุดยาว 
เป็นต้น ทำให้จราจรหนาแน่นและขนส่งสินค้าไม่สะดวกหรือไม่ได้ แต่ในช่วงเวลาปกติสามารถขนส่ง สินค้าได้
ตามปกติ  
  W18. การขนส่งคมนาคม การจราจรจากเมืองสู่พื้นที่นอกเมืองส่งผลต่อวัฒนธรรมการขับ 
ขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ได้ และการใช้การจราจร ทำให้ชุมชนที่ติดกับถนนเกิดอุบัติเหตุ 
 W19. การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เช่น การขนส่งยางพารา การขนส่งอ้อยตกกลาง ถนน 
การขนส่งมันสำปะหลังทำให้เกิดฝุ่น น้ำเสีย น้ำยางติดถนน ทำให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ 
  W20. ห่วงโซ่ (Chain) ของการท่องเที่ยวไม่เชื่อมโยงกัน ทำให้การบูรณาการที่เชื่อมโยง 
เครือข่ายกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ และการพัฒนาองค์ประกอบด้านการท่องเที่ยวอื่น ๆ ยังมี ประสิทธิภาพไม่
มากเท่าที่ควร เช่น ที่พัก ร้านอาหาร ระบบคมนาคมขนส่ง เป็นต้น  
  W21. การบูรณาการบริการการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงเข้าหากัน ทั้งภายในกลุ่มจังหวัด และ 
ระหว่างกลุ่มจังหวัด ยังทำได้น้อยมาก แม้ว่าจะมีความพยายามดำเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง  
  W22. การร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดในกลุ่มจังหวัดไม่ค่อยเกิดผลในทาง 
ปฏิบัติเพราะต่างแสวงหาผลประโยชน์เฉพาะตนหรือกลุ่มตน W23. แหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา
จำนวนมาก ทั้งนี้ ปัญหาเกิดจากการทับซ้อน การบริหารแหล่งท่องเที่ยว เช่น อปท. กับ กรมอุทยาน ทำให้
งบประมาณท่ีได้รับมีจำกัด และแหล่ง ท่องเที่ยวจำนวนมากท่ียังไม่ได้รับการพัฒนาสะดวกในการเข้าถึง 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน  
  W24. การท่องเที่ยวขาดการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัด เพราะสภาพ 
พ้ืนทีก่ลุ่มจังหวัดไม่ค่อยเอ้ือในการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ทั้ง 4 จังหวัด แต่ศักยภาพอยู่บนเส้นทาง 
นครราชสีมา-บุรีรัมย์-สุรินทร์ และเส้นทางนครราชสีมา-ชัยภูมิ  
  W25. การบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ ทำให้เกิดปัญหา 
ขยะและของเสียอันตรายน้ำเสีย มลพิษทางอากาศ W26. ทรัพยากรมีการลักลอบนำเอาทรัพยากรไปใช้โดยผิด
กฎหมาย เช่น การบุกรุกพ้ืนที่ ของรัฐ การลักลอบตัดไม้ ดูดน้ำเกลือ ขุดสินแร่ เป็นต้น  
  W27. มีแหล่งน้ำและแหล่งเก็บกักน้ำจำนวนมาก แต่ขาดการบริหารจัดการในฤดูฝนและมี 
น้ำหลากทำให้ไม่มีน้ำเพียงพอต่อการจัดการเพ่ือใช้ในฤดูแล้ง ส่วนใหญ่ยังดำเนินการไม่ได้  
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  W28. ความผันผวนของดินฟ้าอากาศ การเกิดปรากฏการณ์ของเอลนินโญ และลานินญา 
ทำให้ปริมาณผลผลิตไม่แน่นอน ราคาไม่แน่นอน และส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกรไม่แน่นอน  
  W29. ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ได้ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่มากข้ึน เกิดความ 
เสื่อมโทรมและปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง (Urbanization) 
อย่างรวดเร็ว  
  W30. โครงสร้างประชากรของกลุ่มจังหวัดมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เห็นได้จาก  
จำนวนประชากรของกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ.2555-2559 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น แต่เพ่ิมข้ึนในอัตราที่ลดลง และมี
อัตราส่วนการพ่ึงพิงของประชากรในกลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-2559  
  W31. กลุ่มจังหวัดมีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนในปี พ.ศ.2558 อยู่ที่ 17,204 บาทต่อปี 
ซึ่งสูง กว่าหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศไทย ซึ่งอยู่ที่ 13,390 บาทต่อ ปี 
และ 13,064 บาทต่อปี ตามลำดับ  
  W32. กลุ่มจังหวัดมีสัดส่วนคนจนในปี พ.ศ.2558 อยู่ที่ร้อยละ 12.6 ซึ่งสูงกว่าสัดส่วน
คน จนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศไทยที่มีสัดส่วนร้อยละ 10.3 และร้อยละ 7.2 ตามลำดับ  
  W33. คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นน้อย ทำให้สืบทอด 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นน้อยลงและจะลดลงไปเรื่อย ๆ  
  W34. ระบบสาธารณสุขยังครอบคลุมไม่ทั่วถึง พื้นที่ที่ห่างไกลของแต่ละจังหวัดใน กลุ่ม
จังหวัดไม่ได้รับการบริหารทางการแพทย์ที่ดีพอ  
  W35. ประชากรวัยเด็ก และเยาวชนไม่นิยมเรียนสายวิชาชีพ เลือกเรียนสายสามัญเป็น 
ส่วนใหญ่ ทำให้สำเร็จการศึกษาแล้วไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานของจังหวัดใน กลุ่มจังหวัด 
โดยเฉพาะสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนมากขึ้น ผลทำให้รัฐสูญเสียงบประมาณการศึกษาเพ่ือ การผลิตกำลังแรงงาน
ไม่ตรงกับความต้องการตลาด และทำให้มีการป้อนแรงงานไม่ตรงต่อความ ต้องการ โดยเฉพาะในด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
  W36. โครงสร้างประชากรวัยแรงงานเข้าสู่แรงงานผู้สูงอายุทั้งภาคการเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ทำให้ใช้แรงงานตนเองในการผลิตมากไม่ได้ รวมทั้ง ความกระตือรือร้นและ
ความคิดในการปรับปรุงการผลิต รวมถึงการน าเทคโนโลยีเพ่ือการผลิตที่ เหมาะสมกับสภาพดิน น้ำ ลม แสง
สว่าง กับพ้ืนที่การผลิตของตน  
  W37. คนที่มีความรู้มีคุณภาพทั้งแรงงานด้านปริมาณและคุณภาพ ไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่และ 
ท้องถิ่น เพราะไม่มีตลาดแรงงานรองรับ ทำให้ไม่สามารถนำความรู้ไปพัฒนาบ้านของตนเองได้  
  W38. มีระบบข้อมูลที่ไม่เชื่อมโยงกันและไม่ทันสมัย ตลอดจนบูรณาการระหว่างภาครัฐ 
และภาคเอกชนไม่มากเท่าที่ควร เพ่ือมีผลต่อการตัดสินใจทั้งภาคการลงทุนและการค้า  
  W39. ประชากรอายุมากข้ึน โดยเฉลี่ย 40-49 ปี และไม่เข้าถึงเทคโนโลยีและการ
ปรับปรุง การผลิตให้ตรงตามความต้องการไม่ค่อยเกิดขึ้น จึงทำให้ไม่เกิดการปรับตัว  
  W40. ประชาชนมีการเข้าถึงเทคโนโลยีมีความสามารถในการเข้าถึงมากขึ้น แต่ยังมี 
ประชากรที่ห่างไกลตัวเมืองใหญ่ และสำคัญทำให้การเข้าถึงเทคโนโลยีไม่มีมากเท่าที่ควร 
 
 1.2 ปัจจัยภายนอก (External Analysis)  
  1) โอกาส (Opportunities)  
   O1. น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้เพ่ือการพัฒนาจริงเป็นโอกาสที่กลุ่มจังหวัดจะขยาย 
ศาสตร์พระราชาปฏิบัติและประยุกต์ใช้เมื่อการพัฒนาและพ้ืนที่อย่างกว้างขวางมากข้ึน  
  O2. โอกาสที่เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐที่สำคัญและเกี่ยวข้อง ได้แก่  
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     (1) การน้อมนำ ศาสตร์พระราชามาใช้  
     (2) ยกระดับฝีมือแรงงานด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วไป โดยเฉพาะสตรี และ
ผู้ด้อยโอกาส  
     (3) ส่งเสริมแรงงานจากนอกระบบเข้าสู่ในระบบ ส่งผลต่อสวัสดิการของแรงงาน 
นอกระบบ  
     (4) นโยบายส่งเสริมการออม  
     (5) ส่งเสริมสวัสดิการชุมชน  
     (6) ส่งเสริมการกู้ยืมที่เป็นธรรม  
     (7) ส่งเสริมความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการในเศรษฐกิจฐานราก เพื่อช่วยการ
แสวงหาตลาด  
     (8) นโยบายในการแก้ปัญหาไร้ที่ทำกิน  
     (9) สนับสนุนการลดต้นทุนการผลิต  
     (10) ส่งเสริม ป้องกัน และ รักษาสุขภาพอย่างทั่วถึง เพ่ือสุขภาพท่ีดีต่อคนไทย
นำไปสู่คุณภาพชีวิตและการเป็นแรงงานที่ดีในการ ผลิต ผู้ประกอบการมีสุขภาพแข็งแรง  
     (11) นโยบายต่อต้านคอรัปชั่น ทำให้สามารถนำงบประมาณไป พัฒนาพ้ืนที่ได้อย่าง
กว้างขวางและมากข้ึน  
   O3. นโยบายของรัฐในเรื่องการยกระดับขีดความสามารถและเพ่ิมศักยภาพของชุมชน 
เช่น การเชื่อมโยงเครือข่ายในระดับชุมชน เพ่ือสร้างอำนาจต่อรองกับเศรษฐกิจเมือง และ ผู้ประกอบการราย
ใหญ ่ 
   O4. ประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และจีน มีอัตราการขยายตัวที่สูง 
มาก ได้แก่ สปป.ลาว ร้อยละ 7.0 กัมพูชา ร้อยละ 6.9 จีน ร้อยละ 6.7 เมียนมา ร้อยละ 6.5 และ เวียดนาม 
ร้อยละ 6.2 ทำให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วของชนชั้นกลาง ซึ่งจะทำให้เกิด อำนาจซื้อสินค้ามากขึ้น 
เพราะผู้บริโภคในประเทศเพ่ือนบ้านมีการยอมรับในเรื่องคุณภาพของสินค้า ไทยมากข้ึน  
   O5. ขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพ่ือนบ้าน  
ทำให้มีการนำเข้าสินค้า วัสดุก่อสร้าง สินค้าอุปโภคบริโภคมากข้ึน  
   O6. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้กำหนดไว้ใน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 12 
พ.ศ. 2560 – 2564 โดยใหค้วามสำคัญกับกลุ่มจังหวัดในการเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร ไปสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย และพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ ผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่าเพ่ิมสูง ถือเป็นโอกาสของกลุ่มจังหวัดที่มีพ้ืนฐานที่มีศักยภาพในการแปรรูปสินค้า เกษตรได้มากข้ึน  
   O7. ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดมีทิศทางผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมากขึ้น จึงเป็นโอกาส 
ในการยกระดับกลุ่มจังหวัดให้มีเขตเศรษฐกิจจำเพาะอุตสาหกรรมเกษตรปลอดภัย  
   O8. ผู้บรโิภคมีแนวโน้มที่มีความต้องการตลาดเกษตรอินทรีย์มีมากขึ้น เป็นโอกาสของ 
เกษตรกร ซึ่งนอกจากการจะได้รับการสนับสนุนจากราชการที่พยายามยกระดับสินค้าเกษตร GMP (Good 
Manufacturing Practice) ให้มากข้ึนแล้ว แนวโน้มผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าเกษตร อินทรีย์ถือเป็นโอกาส
ของสินค้าทางการเกษตรอินทรีย์  
   O9. นโยบายของโซนนิ่งผลิตสินค้าเกษตร (Agri-Map) ทำให้มีโอกาสในการที่จะผลิต 
สินค้าท่ีหลากหลายตามความต้องการของตลาดได้มากข้ึน  
   O10. พ้ืนที่ภาคการเกษตรที่ยังไม่ได้ทำการผลิตในนอกฤดูฝนมีจำนวนมาก เป็นโอกาสที่ 
จะจัดสรรพ้ืนที่เพ่ือการผลิตสินค้าเกษตรที่ตรงตามความต้องการของตลาดได้อย่างแพร่หลาย  
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   O11. การเปิดเสรีอาเซียนมีการยกระดับคุณภาพของสินค้าสูงขึ้น จะทำให้เป็นโอกาสให้ 
ผู้ผลิตยกระดับคุณภาพการผลิตสูงขึ้น และเป็นโอกาสให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและ บริโภคสินค้า
ที่หลากหลายมากข้ึน  
   O12. โอกาสของกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เช่น YEC FTI เป็นต้น ของแต่ละจังหวัดใน 
กลุ่มจังหวัด มีการร่วมมือกันมากข้ึน และมีการยกระดับขีดความสามารถของ YEC FTI มากขึ้น จะทำให้เกิด
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดและระหว่างจังหวัดในกลุ่มจังหวัดได้มากข้ึน เพราะตาม นโยบายของ
หอการค้า สภาอุตสาหกรรมของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดนำคนรุ่นใหม่มารู้จักกันใน การศึกษาด้วยกัน การ
ประชุม การอบรม และสัมมนาต่าง ๆ ร่วมกัน  
   O13. ในอนาคตประเทศไทย ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้มีโอกาสประสบ 
ปัญหาน้ำท่วมในพ้ืนที่เศรษฐกิจที่สำคัญมากข้ึน ซึ่งกลุ่มจังหวัดตั้งอยู่บนที่ราบสูงที่ทำให้เป็นโอกาสที่ กลุ่ม
จังหวัดที่นักลงทุนมองหาพ้ืนที่เหมาะสมในการลงทุนมากข้ึน  
   O14. ระบบการเงินในอนาคตถูกปฏิวัติเป็น Bidcoin ทำให้ระบบการเงินมีบทบาทมาก 
ขึ้น  
   O15. ประชากรโลกเพ่ิมข้ึน ทำให้มีความต้องการบริโภคมากข้ึน โดยเฉพาะอาหาร 
ปลอดภัย และมีการขยายตลาดสินค้าผู้สูงอายุ ในปี พ.ศ.2583 ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคม ผู้สูงอายุ  
   O16. รัฐบาลส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-
ตะวันตก (East – West Economic Corridor) โดยเฉพาะจังหวัดชัยภูมิเพ่ือจะเพ่ิมโอกาสทางการค้า การ
ลงทุน การขนส่ง และการท่องเที่ยว  
   O17. พัฒนาขีดความสามารถของโครงการภายในประเทศและระหว่างประเทศในผ่าน 
กลุ่มจังหวัดโดยเฉพาะเส้นทางสายมิตรภาพ มีการพัฒนารถไฟทางคู่ สายมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สายถนน
จิระ-ขอนแก่น รถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา รวมถึงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-
โคราช และโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน บนเส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ส่งผลต่อการค้าการลงทุน โล
จิสติกส์ การท่องเที่ยว และผลต่อการสัญจรของประชาชนทั่วไป  
   O18. ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ และในอนาคตการเปิดใช้ท่าอากาศยานนครราชสีมาซึ่งมี 
การขยายสนามบินเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคอ่ืน ทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งทำให้เกิดการรองรับใน การค้าการ
ลงทุน โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว  
  O19. กลุ่มจังหวัดที่เชื่อมโยงภาคต่าง ๆ มากที่สุดและเชื่อมโยงกับต่างประเทศเป็นประตู 
คู่แฝดสาม โดยประตูที่หนึ่ง เป็นประตูที่กลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงไปภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก ประตูที่
สอง เป็นประตูที่กลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงไปภาคกลางตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง สปป.ลาว ตอนบน และประตูที่
สาม เป็นประตูที่กลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงไปกัมพูชา ส่งผลให้กลุ่มจังหวัดเป็นประตู ทุกทิศทางสู่ภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศ รวมถึง สปป.ลาวตอนบน และกัมพูชา  
  O20. กลุ่มจังหวัดมีพ้ืนที่หลายพื้นที่ท่ีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมถึง การ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และกีฬา เช่น สนามรถแข่ง นิวไอโมบายสเตเดี้ยม เป็นต้น  
  O21. การขยายสังคมออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวด้วยแอพพลิเคชั่นและเว็ปไซด์ มีการ 
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้มากข้ึนมีผลต่อการตัดสินใจนักท่องเที่ยว  
  O22. กลุ่มจังหวัดอยู่ในพื้นท่ีการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งมีการพัฒนาลุ่มน้ำชี การพัฒนา ลุ่ม
น้ำมูล ถือเป็นโอกาสที่ดีของกลุ่มจังหวัดในการบริหารจัดการน้ำให้กับภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ
บริการ ตลอดจนประชาชนในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัด  
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  O23. ในอนาคตประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ทำให้ในอนาคตมี 
การความสำคัญในด้านสุขภาพมากข้ึน ซึ่งกลุ่มจังหวัดมีสถานที่และความพร้อมที่ในการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ
มาก  
  O24. การขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง (Urbanization) อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิด 
การลงทุนการก่อสร้างมากข้ึน และเกิดการยกระดับการผลิตการตลาดและการบริโภคมากข้ึน  
  O25. แนวโน้มขยะในอนาคตสูงขึ้น สามารถนำขยะมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนได้จำนวน 
มากในอนาคต  
  O26. โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยี โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง มีการขยายตัว 
มากขึ้น ทำให้มีผู้ใช้เทคโนโลยีได้อย่างแพร่หลายมากขึ้น ถือเป็นโอกาสที่จะทำให้เกิด E-Business E-
Marketing ได้ทุกที่ ทั้งในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้าน  
  O27. การคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ มากขึ้นจากการตัดแต่งพันธุกรรมทางการเกษตร ทำให้ 
เกิดการผลิตใหม่ ๆ มากขึ้น เช่น ข้าว ข้าวโพด ผลไม้ต่าง ๆ ปลา เป็นต้น เป็นโอกาสของการหาตลาด ใหม ่ 
  O28. การส่งเสริมการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อภาคธุรกิจส่งผลต่อ 
การลดต้นทุน การเพ่ิมมูลค่าสินค้า และผลิตสินค้าใหม่ได้มากข้ึน  
  O29. รัฐให้ความสำคัญในเรื่องธรรมาภิบาล ส่งผลต่อการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากร 
เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน  
 
 2.2) อุปสรรค (Threats)  
  T1. จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดเดียวที่สามารถติดต่อได้ทุกจังหวัด แต่จังหวัดที่ เหลือมี
การติดต่อไปยาก เพราะไม่มีพรมแดนติดกัน  
  T2. ต่างชาติมีการลงทุน หรือประกอบการผลิต หรือขายสินค้าที่เหมือนกัน หรือคล้าย กับ
ผู้ประกอบการไทยในกัมพูชา ทำให้มีการแข่งขันกันสูงขึ้น เช่น การท่องเที่ยว การบริการ การค้า ปลีกค้าส่ง 
สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าในครัวเรือน เป็นต้น  
  T3. การวางผังเมืองแบบใหม่มีการจำกัดพ้ืนที่อุตสาหกรรม ทำให้ไม่สามารถขยายตัว 
สถานประกอบการและโรงงานได้  
  T4. มีภัยคุกคามของโรคพืช แมลงต่าง ๆ มากข้ึน ทำให้มีการใช้สารเคมีมากข้ึน จนทำให้มี
สารเคมีตกค้างในดินและในคนมาก และมีแนวโน้มที่มากข้ึน เพราะเกิดจากการแข่งขันการผลิต ส่งผลเสียต่อ
ผู้ผลิต และผู้บริโภค รวมถึงคุณภาพของดินที่จะทำการฟ้ืนคุณภาพใช้เวลาและต้นทุนมาก ขึ้น  
  T5. ประเทศเพ่ือนบ้านผลิตสินค้าเกษตรคล้ายกับกลุ่มจังหวัด และทุกประเทศจะพัฒนา 
ให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมในอนาคต ทั้งใน สปป.ลาว ปี พ.ศ.2563 กัมพูชา ปี พ.ศ.2568 ซึ่งจะเป็น คู่แข่ง
ในด้านอุตสาหกรรม และมีการผลิตสินค้าเกษตรเหมือนกัน ทำให้เกิดการแข่งขันสูง ในกรณีท่ี สินค้านั้นเป็นที่
ต้องการของต่างชาติ เช่น ข้าว เป็นต้น  
  T6. Agro Product เป็นรากฐานของเศรษฐกิจโลกส่งไปประเทศที่ผลิตอาหารไม่ค่อยได้  
  T7. ประเทศกัมพูชาส่งเสริมให้ประเทศตนเองเป็นประเทศอุตสาหกรรมในปี พ.ศ.2568 
ส่งผลให้มีนักลงทุนหันไปลงทุนในกัมพูชามากขึ้น เพราะค่าจ้างแรงถูก มีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังไม่ได้ ใช้เพื่อ
การผลิตจำนวนมาก มีแรงจูงใจที่ดีกว่าในกลุ่มจังหวัด  
  T8. พรมแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งเป็นอุปสรรคในด้านการค้า เพราะยังไม่ได้ปักปั่นเขตแดน 
ตลอดแนวพรมแดนไทย-กัมพูชา ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ที่มีความชัดเจน มี โอกาสที่
จะกระทบกระทั้ง ซึ่งส่งผลเสียต่อบรรยากาศการค้า การลงทุนตามแนวชายแดน มี ผลกระทบต่อกลุ่มจังหวัด 
โดยเฉพาะจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์  
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  T9. ใช้มาตรการกีดกันซึ่งกันและกันที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) ของ สินค้า
ที่แต่ละประเทศมีแนวโน้มที่จะใช้มาตรการนี้มากข้ึนเพ่ือปกป้องสินค้าของประเทศตนเองมาก ขึ้น  
  T10. ประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มน้ำโขงตอนล่าง โดยเฉพาะที่เก่ียวข้องได้รับสิทธิ GSP 
NTR ทำให้ประเทศต่าง ๆ รวมทั้งผู้ประกอบการคนไทยไปลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อใช้เป็นฐาน การผลิต
เพ่ือการส่งออกมากขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้เทคนิคการผลิตเน้นหนักการใช้แรงงาน (Labor 
Dispensing Tactics) ทำให้ผู้ประกอบการต่างชาติที่ผลิตสินค้าที่ใช้แรงงานเข้มข้น ไม่สนใจ มาลงทุนที่ไทย 
และในกลุ่มจังหวัดเพราะค่าจ้างแรงงานสูงมาก  
  T11.สินค้าราคาถูกจากประเทศจีนเข้ามาแข่งขันกับสินค้าในจังหวัดต่าง ๆ ใน กลุ่มจังหวัด
มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ใช้สินค้าที่ใช้เหมือนหรือคล้ายกันในแต่ละจังหวัด ในกลุ่มจังหวัด 
  T12. งบประมาณในการขยายถนนไปสู่นอกเมืองที่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ถนนที่ขยายออก 
ยังไม่ได้มีการพัฒนาทั้งเส้น เช่น ระหว่างอำเภอ ระหว่างจังหวัด ส่งผลต่อการขับขี่และเกิดอุบัติเหตุ เพราะ
รถบรรทุกใหญ่ รถโดยสาร รถพาหนะ รวมถึงรถจักรยานยนต์ ที่ใช้ถนน 2 เลนร่วมกัน ส่งผลถึง ความแออัด
และทำให้เกิดอุบัติเหตุ  
  T13.ความโดดเด่นของอารยธรรมขอมของกัมพูชามีความโดดเด่นมากกว่าและมีชื่อเสียง 
มากกว่า เป็น 1 ใน 7 เมืองมหัศจรรย์ และมีเทวสถานที่ใหญ่โตมีชื่อเสียงระดับโลก และดึงดูดใจ ได้แก่ นครวัด 
นครธม ซึ่งมีความยิ่งใหญ่มากกว่าอารยธรรมขอมในแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัด ทำให้ นักท่องเที่ยวต่างชาติ
แทบไม่มาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด  
  T14.การเดินทางเข้า-ออกของนักท่องเที่ยวหรือผู้มาใช้บริการที่ผ่านจุดผ่านแดนถาวร ช่อง
จอม ยังใช้หนังสือเดินทางเท่านั้นในการเข้า-ออกด่าน ส่งผลต่อระยะเวลาของผู้มาติดต่อและ ผู้ใช้บริการ ถือ
เป็นอุปสรรคต่อการติดต่อ ทำให้ส่งผลเสียต่อนักท่องเที่ยวและผู้มาใช้บริการใน การรักษาพยาบาลต้องใช้เวลา
มาก  
  T15.ความผันผวนของดิน ฟ้า อากาศ เช่น น้ำท่วม น้ำแล้ง ศัตรูพืชใหม่ ๆ เป็นต้น ส่งผล 
ต่อความผันผวนของการผลิตสินค้าการเกษตร โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่การเกษตรที่อาศัยน้ำฝน ทำให้ ปริมาณ
ผลผลิตไม่แน่นอน  
  T16. น้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคขาดแคลน โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งส่งผลต่อปัญหาความ 
ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค  
  T17.การไหลเข้าออกของวัฒนธรรมต่างชาติได้หลายช่องทาง ทั้งผ่านแรงงานต่างด้าว 
และตามสื่อต่าง ๆ มาผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นมากข้ึน ส่งผลต่ออัตตลักษณ์ของวัฒนธรรม ท้องถิ่นค่อย 
ๆ สูญหายไป  
  T18. ในอดีตครอบครัวเป็นครอบครัวขยาย เมื่อเปรียบเทียบกับอดีต ในปัจจุบันเป็น 
ครอบครัวเดียวมากข้ึน ทำให้ผู้สูงอายุถูกละทิ้งละเลยมากข้ึน สังคมไทยเป็นสังคมมีการเกิดน้อย อายุ ยืนมาก
ขึ้น เพราะบริการสาธารณสุขรัฐ ได้เข้าถึงและท่ัวถึงประชาชนมากขึ้น ทำให้คนมีอายุมากข้ึน ส่วนประชากรวัย
แรงงานลดลงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีภาระค่าใช้จ่ายกับผู้สูงอายุมากข้ึน  
  T19.คนไทยโดยทั่วไปยังมีปัญหาเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ไม่ตระหนักถึงความมีวินัย 
และความมีจิตสาธารณะ  
  T20. ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่หลากหลายรูปแบบและมี 
วิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การเข้ามาในรูปแบบนักธุรกิจ นักท่องเที่ยว เป็นต้น มีนักท่องเที่ยวมาก ขึ้น และมี
การถือครองปัจจัยด้านการผลิตมากข้ึน ซึ่งเกิดปัญหาในแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัด  
  T21.ด้วยเหตุที่พ่อแม่และผู้ปกครอง ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานเท่าที่ควร เพราะต้องเอา 
เวลาไปประกอบอาชีพหารายได้ ทำให้เด็กยุวชนและเยาวชนอยู่นอกสายตา พ่อแม่ผู้ปกครองไปมั่วสุ่ม เที่ยว
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กลางคืน เด็กหญิงตั้งท้องก่อนวัยอันควร ติดสุรา และติดยาเสพติด ไม่เรียนหนังสือ ซึ่งเด็กเหล่านี้ คือ เด็กที่ขาด
คุณภาพซึ่งจะเป็นวัยแรงงานที่ขาดคุณภาพในอนาคต  
  T22.จังหวัดในกลุ่มจังหวัดพ่ึงพาแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลต่อเสถียรภาพ 
ของการผลิตทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตร และบริการ  
  T23. ประชากรแฝงตามแนวชายแดนจังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ มีผลกระทบต่อสังคม 
วัฒนธรรม และความม่ันคง โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) 12  
  T24.ขีดความสามารถของแรงงานไม่ได้เพ่ิมข้ึนที่สอดคล้องกับค่าจ้างแรงงานที่เพ่ิมขึ้น 
ตามกฎหมาย  
  T25. ประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงในด้านไซเบอร์ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ประมาณ 1 ใน 5 
เครื่องในประเทศถูกโจมตีของโปรแกรมท่ีไม่พึงประสงค์ ซึ่งมีผลกระทบภาคธุรกิจและภาคราชการที่ใช้ 
คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน และในอนาคตแนวโน้มความเสี่ยงอาจจะเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ  
  T26. ภาคธุรกิจของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดไม่ได้ให้ความสำคัญด้านวิจัยในด้านการตลาด 
และการผลิต ที่จะสร้างรายได้เพ่ิม และมีการพ่ึงพางบประมาณวิจัยของภาครัฐ ซึ่งงบประมาณวิจัย ของภาครัฐ
เทียบกับ GDP ของประเทศแล้วมีน้อยมาก  
  T27. ภาครัฐมีรายจ่ายประจำเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ ส่วนใหญ่ไม่ 
นิยมเข้ามารับราชการ ทำให้ขาดแคลนกำลังคนที่มีคุณภาพทดแทนข้าราชการที่เกษียณอายุ  
  T28.ผลของโครงการในการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการ 
ประเมินผลกระทบที่เกิดข้ึนในระยะกลางและระยะยาว ว่าเกิดประโยชน์กับประชาชนมากน้อย เพียงใด  
  T29.อปท. การบริหารจัดการและให้บริการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส่ 
เท่าท่ีควรไม่ตอบสนองความต้องการของภาคประชาชนได้อย่างเต็มที่  
  T30. ภาครัฐปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคสังคมออนไลน์ได้ช้า  
  T31. โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการระยะสั้นขาดการเชื่อมโยงในระยะยาว และขาด 
การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  T32. Disruption ที่ผู้ประกอบการจำนวนมากไม่สามารถปรับตัวจากการพลิกผัน การ
ผลิตของผู้อื่นที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของตน 
 
2. สถานการณ์และโอกาสในการพัฒนากลุ่มจังหวัด  
 สถานการณ์และโอกาสในการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด ได้แบ่งเป็นสถานการณ์และโอกาสเป็น 7 
ปัจจัย ได้แก่ 1) ด้านเกษตรกรรมแปรรูป 2) ด้านนิคมอุตสาหกรรม/เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 3) ด้านโลจิ
สติกส์ 4) ด้านท่องเที่ยวและบริการ 5) ด้านการค้าชายแดน 6) ด้านทุนวัฒนธรรม ทุน ทรัพยากรธรรมชาติ 
และทุนประวัติศาสตร์ 7) ด้านบริการจัดการน้ำ ซึ่งในแต่ละปัจจัยมีรายละเอียด ดังนี้  
 2.1 ด้านเกษตรกรรมแปรรูป  
  กลุ่มจังหวัดมีพ้ืนที่การเกษตร 22,029,220 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 68.15 ของพ้ืนที่กลุ่ม
จังหวัด และพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน นอกจากนี้ กลุ่มจังหวัด
มีความโดดเด่นในด้านปศุสัตว์ เช่น โคเนื้อ กระบือ ไก่เนื้อ โคนม ไก่ไข่ สุกร เป็นต้น ปัจจุบันกลุ่มจังหวัดมีพ้ืนที่
เพาะปลูกท่ีจำกัด และผลผลิตต่อไร่ไม่เพ่ิม เพราะราคาผลผลิตไม่ เพ่ิม ส่วนผลผลิตที่มีความต้องการตลาดไม่มี
นวัตกรรมที่เข้าไปสร้างความแตกต่างหรือเพ่ิมปริมาณการ ผลิตได้มากกว่าเท่าที่ควร ตลอดจนกลุ่มจังหวัดมี
โรงงานแปรรูปสินค้าท่ีใช้นวัตกรรมสูงน้อย ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา เป็นต้น ทั้งที่มีเขตอุตสาหกรรม
รองรับถึง 2 แห่ง ที่จังหวัดนครราชสีมา สินค้า ส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบที่ยังไม่แปรรูป หรือแปรรูปขั้นต้น ไม่ได้ให้
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ความสำคัญในการแปรรูปขั้นกลาง และแปรรูปขั้นปลาย เพ่ือการส่งออกน้อย เพราะ 1) ความไม่รู้ทางการ
ตลาดการผลิต 2) ความรู้เรื่องการเชื่อมโยงการผลิตในเป็นห่วงโซ่ (Chain) มีน้อย เพราะไม่รู้จักและร่วมการ
ผลิต 3) สินค้าข้ันปลาย เพราะไม่รู้ตลาด 4) ผู้ประกอบการมีความรู้ระดับ 2.0  
  กลุ่มจังหวัดมีพ้ืนที่การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ และพืชอ่ืน ๆ ที่มีปริมาณมากเป็นอันดับต้น 
ๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสินค้าทางการเกษตรที่หลากหลาย ซึ่งกลุ่มจังหวัดมีโอกาสในการ เพ่ิม
มูลค่าสินค้าเกษตรให้ตอบสนองความต้องการของตลาด  
  ด้วยนโยบาย Thailand 4.0 ถือเป็นโอกาสที่ของกลุ่มจังหวัดที่จะนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ทางการเกษตรมาใช้เพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เช่น การ 
ควบคุมสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ แสงแดด ให้สามารถทำผลผลิตได้ผลผลิตได้ตลอดปีในสภาพโรงเรือน เป็นต้น 
นอกจากนี้ การปรับวิถีการผลิตสู่เกษตรอินทรีย์ของ Smart Farmers การกำหนด Smart Area หรือ พื้นที่
เกษตรและภาคการเกษตรมีศักยภาพ การตั้งกลุ่มหรือสถาบันการเกษตรที่มี ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 
เช่น Smart Group เป็นต้น เพ่ือให้ได้สินค้าเกษตรมีคุณภาพมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด หรือ 
Smart Agriculture Products และภาคเอกชนของกลุ่ม จังหวัดได้ให้ความสำคัญในโครงการอีสานฟู้ดอนโนโพ
ลิส (นครชัยบุรินทร์) และการจัดตั้งศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมอาหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(Isan-Food Technology Transfer Center: IFTT)  
  นอกจากนี้ มีผลิตภัณฑ์ไหมของกลุ่มจังหวัด ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดมีเกษตรกรที่มี
อาชีพ ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม มีจำนวน 64,845 ราย เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนที่มีจำนวน 30,249 ราย ท าให้ผลผลิต 
เส้นไหมเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ.2557 ที่มี 173,848 กิโลกรัมต่อปี เป็น 183,029 กิโลกรัมต่อปีในปี พ.ศ. 
2558 ส่งผลให้รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ.2558 มีมูลค่า 5,593 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2557 ที่มีมูลค่า 4,374.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.86 เพราะยอด จำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไหมในพ้ืนที่ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึน เพราะสถานการณ์ทางการเมืองเริ่ม คลี่คลาย เป็นผลให้
สภาพเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น ที่สำคัญกลุ่มจังหวัดมีหัตถกรรมผ้าทอที่แสดงถึง เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่วิจิตรสวยงามเป็นเอกลักษณ์ที่มีความเด่น เป็น อัตลักษณ์ของตนเอง และสามารถทำตลาดใน
ต่างประเทศได้ เช่น อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา อำเภอนาโพธิ์ จังหวัด
บุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น 
 2.2 ด้านอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม  
  โรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ.2559 มีจำนวน 4,306 แห่ง โดยจังหวัด 
นครราชสีมามีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุด จำนวน 2,662 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 62 รองลงมา เป็น
จังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบจำนวนโรงงานกับปี พ.ศ.2558 พบว่า กลุ่ม
จังหวัดมีจำนวนโรงงานลดลงจำนวน 5 แห่ง ซึ่งในปี พ.ศ.2558 มีจำนวนโรงงาน 4,311 แห่ง แต่เมื่อ
พิจารณาแต่ละจังหวัด พบว่า จังหวัดนครราชสีมามีจำนวนโรงงานเพิ่มขึ้น จำนวน 30 แห่ง รองลงมาเป็น
จังหวัดสุรินทร์เพิ่มขึ้น จำนวน 13 แห่ง และจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน 1 แห่ง ส่วน จังหวัดชยัภูมิมีจำนวนโรงงาน
ที่ลดลง จำนวน 49 แห่ง ซึ่งได้รับผลกระทบจากค่าแรงงานขั้นต่ำ 300 บาท และการย้ายฐานการผลิตไปยัง
ประเทศเพ่ือนบ้านที่มีค่าแรงงานที่ต่ำกว่าไทย กลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดเดียวใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มี เขตประกอบการอุตสาหกรรมเปิดดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2 แห่ง ได้แก่ เขต
ประกอบการ อุตสาหกรรมสุรนารี และนวนคร ที่เป็นฐานการผลิตที่มีตลาดส่งออกทั้งในและต่างประเทศ ส่วน
ใหญ ่ประกอบการเก่ียวกับการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ผลิต
ชิ้นส่วนอลูมิเนียม ผลิตชิ้นส่วนโลหะ นอกจากนี้ กลุ่มจังหวัดมีโรงงานอุตสาหกรรมการแปรรูปการเกษตรมาก
ที่สุดใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตร ทำให้เพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรมาก 
ขึ้น ได้แก่ โรงสีข้าวมากที่สุด จำนวน 192 โรงงาน รองลงมาเป็นการผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง จำนวน 43 
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โรงงาน และอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลทราย จำนวน 7 โรงงาน (กรมโรงงาน อุตสาหกรรม, 2559) ซึ่งถือ
เป็นโอกาสของกลุ่มจังหวัดในการพัฒนาให้กลุ่มจังหวัดได้มีเขตเศรษฐกิจ จำเพาะการแปรรูปสินค้าเกษตรและ
อาหาร 
 2.3 ด้านคมนำคมและโลจิสติกส์  
  ด้านโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัด ได้แบ่งเป็นระบบคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ ซึ่งมี 
รายละเอียดดังนี้  
  1) ระบบคมนำคมขนส่ง แบ่งเป็นการขนส่งทางบก และการขนส่งทางอากาศ ซึ่งการขนส่ง 
ทางบกมีทางหลวงแผ่นดินสายหลักและสายรองที่เชื่อมโยงภายในจังหวัดและระหว่างจังหวัดของ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้การคมนาคมขนส่งในกลุ่มจังหวัดมีประสิทธิภาพสามารถเดินทางได้ อย่างสะดวก 
โดยมีเส้นทางสำคัญดังนี้  
  - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 หรือ ถนนมิตรภาพ หรือ สาย AH 12 ผ่านสะพาน 
มิตรภาพไทย/ลาว-หนองคาย-อุดรธานี-อำเภอน้ำพอง–ขอนแก่น–อำเภอบ้านไผ่–อำเภอพล–จังหวัด 
นครราชสีมา–อำเภอสูงเนิน–อำเภอสีคิ้ว–อำเภอมวกเหล็ก–จังหวัดสระบุรี –หินกอง–รังสิต–กรุงเทพฯ  
  - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24, 201, 202, 205, 206, 207, 218, 219, 224, 
225, 226, 304 และ 348  
  - ทางหลวงสายอาเซียน ได้แก่ สาย AH 121 ผ่านมุกดาหาร–อำนาจเจริญ–ยโสธร– 
อำเภอสุวรรณภูม–ิอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย-บุรีรัมย์-อำเภอนางรอง–อำเภอส้มป่อย–บ้านช่องตะโก  
  กลุ่มจังหวัดมีโครงการในการขยายเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 สายอรัญ
ประเทศ-นางรอง หรือ ถนนธนะวิถี เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างภาคตะวันออกกับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนใต้ ซึ่งในปัจจุบันเป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจรสวนทาง และกำลังจะ ขยายเป็น 4 ช่องจราจร โดย
จุดเริ่มต้นแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร) บริเวณตัวอำเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว ผ่านอำเภอโคกสูง อำเภอตาพระยา ขึ้นเขาช่องตะโก เข้าสู่เขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่อำเภอโนนดินแดง 
สิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 (ถนนเดชอุดม) ที่ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทางประมาณ 
141 กิโลเมตร ถือเป็นโอกาสในการขนส่งสินค้าที่ เชื่อมโยงกับภาคตะวันออก โดยเฉพาะโครงการระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (ECC)  
  ส่วนการขนส่งทางรถไฟของกลุ่มจังหวัด คือ รถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 
เส้นทางกรุงเทพ–อุบลราชธานี, กรุงเทพ–หนองคาย, เส้นทางลำชี–อุบลราชธานี, เส้นทางนครราชสีมา–
อุบลราชธานี, เส้นทางกรุงเทพ–ศรีษะเกษ โดยจังหวัดนครราชสีมา มีเส้นทาง รถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
ผ่าน 2 สาย คือเส้นทางกรุงเทพมหานคร–จังหวัดอุบลราชธานีและ เส้นทางกรุงเทพมหานคร–จังหวัด
หนองคาย ซึ่งรถไฟทั้งสองสายแยกกันที่ชุมทางจิระ จังหวัด นครราชสีมา นอกจากนี้ยังมีรถไฟอีกสายหนึ่งโดย
แยกท่ีชุมทางแก่งคอย คือ สายอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี–อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
  จังหวัดชัยภูมิ มีเส้นทางรถไฟผ่านพ้ืนที่ทางตอนใต้ของจังหวัดซึ่งเป็นเส้นทางระหว่าง 
อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี–อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา–อำเภอเทพสถิต–บำเหน็จณรงค์– จัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิซึ่งมีสถานีรถไฟรวม 6 สถานี มีขบวนรถไฟผ่านสถานีรถไฟอำเภอบำเหน็จณรงค์ และอำเภอจัตุรัส  
  จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ มีเส้นทางรถไฟผ่าน คือ เส้นทางกรุงเทพมหานคร– 
จังหวัดอุบลราชธานี 
  ส่วนการขนส่งทางอากาศ กลุ่มจังหวัดมีท่าอากาศยานอยู่ 2 แห่ง ที่จังหวัดนครราชสีมา 
และจังหวัดบุรีรัมย์ แต่มีเพียงท่าอากาศยานบุรีรัมย์ที่มีการให้บริการอยู่ 2 สายการบิน ได้แก่ สายการ บินแอร์
เอเชีย และสายการบินนกแอร์ส่วนท่าอากาศยานนครราชสีมาในปัจจุบันเป็นศูนย์ฝึกอบรม นักบิน และในวันที่ 
3 ธันวาคม พ.ศ.2560 สายการบินนิวเจน แอร์เวย์ ได้ตัดสินใจทำการบิน ภายในประเทศจำนวน 2 เส้นทาง 
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คือ นครราชสีมา-ภูเก็ต และนครราชสีมา-เชียงใหม่ ในราคาค่า โดยสารใกล้เคียงกับราคาตลาดในประเทศของ
เส้นทางบินอ่ืน ๆ ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนของกลุ่มจังหวัด ในการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านการ
ท่องเที่ยว นอกจากนี้ท่าอากาศยานนครราชสีมา เป็นที่สนใจของสายบินนกแอร์ และสายการบินแอร์เอเชียซึ่ง
อยู่ในขั้นตอนการเจรจา จุดเด่นของท่า อากาศยานนครราชสีมาเป็นสนามบินพาณิชย์ถือเป็นโอกาสที่ดีของ
จังหวัดนครราชสีมาและกลุ่ม จังหวัด 
  2) การพัฒนาโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัด  
   การพัฒนาโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดมีการโครงการการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่าง 
เมืองภายในประเทศ ได้แก่ โครงการรถไฟทางคู่ ได้แก่ เส้นมาบกะเบา–ถนนจิระ เส้นถนนจิระ– ขอนแก่น เส้น
ถนนจิระ–อุบลราชธานี เส้นหนองคาย-นครราชสีมา-แก่งคอย–มาบตาพุด โครงการทาง หลวงพิเศษระหว่าง
เมือง ได้แก่ บางปะอิน-นครราชสีมา โครงการรถไฟความเร็วสูง ได้แก่ กรุงเทพฯ– นครราชสีมา–หนองคาย 
โครงการเชื่อมโยงทางถนน ได้แก่ เส้นทางอำเภอกบินทร์บุรี-อำเภอปักธงชัย อำเภอกบินทร์บุรี-อำเภอวังน้ำ 
เขียว และโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาคท่ี จังหวัด นครราชสีมาโดยมีโครงการน าร่องศูนย์บริการ
พักรถบรรทุก ที่ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย์ เป็นจุดพักรถบรรทุก
ตามเส้นทางหลัก ช่วยให้ย่นระยะเวลาการ เดินทางคนและขนส่งสินค้า และถือเป็นโอกาสของกลุ่มจังหวัดใน
การเตรียมความพร้อมในการรองรับ การพัฒนาดังกล่าวทั้งในด้านคนและสินค้า นโยบายของรัฐบาลมีการลงทุน
ในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ECC) ถือเป็นโอกาสที่ดีของกลุ่มจังหวัดในการที่เชื่อมโยงในการ
ขนส่งสินค้าของกลุ่มจังหวัด โดยใช้โอกาส จากการลงทุนโครงการดังกล่าว ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มจังหวัดมีโครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นหนองคาย-นครราชสีมา-แก่งคอย–มาบตาพุด และเส้นทางถนนที่เชื่อมไปยังภาค
ตะวันออก และมีการขยายถนน เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 สายอรัญประเทศ-นางรอง หรือ ถนนธ
นะวิถี เป็นเส้นทางที่ เชื่อมต่อระหว่างภาคตะวันออกกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ จุดเริ่มต้นแยกจาก
ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร) บริเวณตัวอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ผ่านอำเภอ
โคก สูง อำเภอตาพระยา ขึ้นเขาช่องตะโก เข้าสู่เขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่อำเภอโนนดินแดง สิ้นสุดที่ทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข 24 (ถนนเดชอุดม) ที่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ถือเป็นโอกาสในการขนส่ง สินค้าท่ี
เชื่อมโยงกับภาคตะวันออก โดยเฉพาะโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ECC) 
  ส่วนการพัฒนาโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและต่างประเทศ ได้แก่ การ
พัฒนาแนวพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกเป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างทะเลจีนใต้กับ ทะเลอันดา
มัน ระยะทางรวมประมาณ 1,320 กิโลเมตร (พัชรินทร์ รักสัตย์ และดร.สวรัย บุณยมานนท์, 2558) เริ่มต้น
จากประเทศเวียดนาม จังหวัดดานัง-เถือ เทียน เว้-กวางตรี-ด่านลาวบาว-เข้าสู่ สปป.ลาว ที ่ด่านแดนสะหวัน 
แขวงสะหวันนะเขต-ผ่านเส้นทางหมายเลข 9 (R9)-เมืองไกสอน พมวิหาน-ด่านสะพาน มิตรภาพ ไทย-สปป.
ลาว แห่งที่ 2 ที่จังหวัดมุกดาหาร เข้าสู่ไทย ผ่านพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร-กาฬสินธุ์- มหาสารคาม-ขอนแก่น-
ชัยภูมิ-เพชรบูรณ์-พิษณุโลก-สุโขทัย-ตาก ออกจากประเทศไทยที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และไปสู่
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) เมืองเมียวดี-เมาะละแหม่ง หรือเมาะลำเลิง ซึ่งทำให้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีการเชื่อมต่อกับประเทศต่าง ๆ (Land Link) โดยมีเส้นระเบียง เศรษฐกิจตะวันออก-
ตะวันตก เป็นเส้นทางหลัก และเส้นทางที่เชื่อมต่อและเชื่อมโยงภายใน และ ต่างประเทศ  
  นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนาประเทศของจีนได้มีนโยบาย One Belt One Road หรือ 
นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ถือเป็นหนึ่งนโยบายสำคัญของการพัฒนาประเทศจีนภายใต้การบริหาร ของ 
ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง และ นายกรัฐมนตรี หลี่ เค่อ เฉียง ซึ่งนโยบาย One Belt One Road คือ การน า
เส้นทางสายไหมมาปรับปรุงใหม่ มีชื่อเรียกใหม่ว่า "เส้นทางสายไหมใหม่ (New Silk Road) ในศตวรรษที่ 21" 
เส้นทางสายไหม คือ เส้นทางที่ทำให้ภูมิภาคเอเชียสามารถเชื่อมต่อกับภูมิภาคอ่ืน ๆ ของโลก เหตุที่มีชื่อเรียกว่า 
"เส้นทางสายไหม" ก็เพราะชาวจีนจำนวนมากสามารถสร้างกำไรจาก การค้าผ้าไหมตลอดเส้นทางนี้ เส้นทาง
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สายไหมไม่เพียงถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเท่านั้น แต่เส้นทางนี้ยังถูกใช้เพ่ือเผยแพร่วัฒนธรรม 
ปรัชญา แนวคิดของจีน ยุทธศาสตร์สำคัญ คือ การพัฒนา และสร้างทางคมนาคม 2 เส้นทาง ได้แก่ "Silk Road 
Economic Belt" เป็นเส้นทางสายไหมทางบก และ "Maritime Silk Road" เป็นเส้นทางสายไหมทางทะเล ซ่ึง
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภูมิภาค อาเซียน ซึ่งเส้นทางคมนาคมเส้นนี้ในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างจีนและ
อาเซียนภายใต้แนวคิด ดังนี้ 
 – สนับสนุนการเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค 
 – ส่งเสริมและพัฒนาทุนระหว่างภูมิภาคอาเซียนและจีน  
 – ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน  
 – ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคอาเซียนและจีน ในด้านสังคม วัฒนธรรม โดย การ
กระชับความสัมพันธ์ของจีนกับภูมิภาคอาเซียนกระทำผ่านการศึกษาและการท่องเที่ยวเป็นหลัก ผลกระทบต่อ
ไทยที่เกิดจากนโยบาย One Belt One Road เป็นผลกระทบทางอ้อม แต่ก็ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ
ไทย ในมิติดังนี้  
 มิติทางเศรษฐกิจ  
 - ไทยคือศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอาเซียน ดังนั้น ไทยจึงควรอาศัยความได้เปรียบนี้ ผลักดัน
ตนเองให้เป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมขนส่งและเป็นศูนย์กลางของการกระจายสินค้าระหว่าง ภูมิภาคอาเซียน
และจีนรวมถึงภูมิภาคอ่ืน ๆ  
 - ไทยควรกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจีน ในฐานะที่ไทยเป็นส่วนสำคัญของ ภูมิภาค
อาเซียน และไม่มีข้อพิพาทใด ๆ กับจีน - การเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ทำให้ไทยมีความหลากหลาย
ในตลาดเงินระหว่าง ประเทศ เพ่ือลดต้นทุนและกระจายความเสี่ยงในตลาดเงิน 
 มิติทางสังคม วัฒนธรรม  
 ไทยและจีน มีการเชื่อมโยงทางเชื้อสายและวัฒนธรรมอันดีต่อกัน ทำให้ได้เปรียบและส่ง 
ผลบวกต่อหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อุตสาหกรรม 
ภาพยนตร์ อุตสาหกรรมด้านความบันเทิง อุตสาหกรรมด้านการศึกษา เป็นต้น ซึ่งถือได้ว่ากลุ่มจังหวัดเป็นประตู
เชื่อมโยงระบบ Logistic เพ่ือกระจายสินค้าและขนส่ง ผู้โดยสารที่สำคัญในภูมิภาคและสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมขนส่งกับภาคเหนือตอนลาง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ตลอดจนมี
เส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงสู่ อาเซียน เช่น ถนนมิตรภาพ เส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เส้น
ถนนหมายเลข 24 เส้น ถนนหมายเลข 331 เป็นต้น 
 
  2.4 ด้านท่องเที่ยวและบริการ  
   กลุ่มจังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย โดยส่วนใหญ่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
มาก ที่สุด รองลงมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม และแหล่งมรดก ประเพณี แหล่งท่องเที่ยวเชิง วิถี
ชีวิต แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและความเชื่อ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสันทนาการและบันเทิง และแหล่ง ท่องเที่ยว
เชิงวิชาการ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกและเป็นที่รู้จัก เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน 
เป็นต้น การท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับนานาชาติ เช่น สนามแข่งรถมาตรฐาน ระดับโลกท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ การ
แข่งขันวอลเลย์บอลระดับนานาชาติที่จังหวัดนครราชสีมา สนามไอโมบายสเตเดียมที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น มี
แหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอม ที่สามารถเชื่อมโยงกับ ประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง 
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เป็นต้น และยังมี ศูนย์คชศึกษาสุรินทร์เป็นหมู่บ้านช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถือเป็น
โอกาสในการสร้างรายได้ของ กลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึ้น 
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  2.5 ด้านการค้าชายแดน  
   กลุ่มจังหวัดมีด่านชายแดนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชา จำนวน 2 ด่าน ได้แก่ ด่านช่อง
จอม บ้านด่านพัฒนา ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งตรงข้ามกับบ้านโอร์เสม็ด อำเภอ สำโรง 
จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ซึ่งมีสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ น้ำมันเบนซินน้ำผลไม้ สินค้า แร่และ
เชื้อเพลิงอ่ืน ๆ เครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ น้ำมันดีเซล ปูนซิเมนต์ วัตถุดิบเพ่ือใช้ทำ
เครื่องสำอาง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ผงปรุงรส เป็นต้น และสินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ ผักและของปรุงแต่ง
จากผัก ผลิตภัณฑ์ไม้อ่ืน ๆ ผลิตภัณฑ์สิ่งทออ่ืน ๆ จักรยาน พืชและ ผลิตภัณฑ์จากพืชอ่ืน ๆ ผลไม้อ่ืน ๆ และ
ของปรุงแต่งจากผลไม้ พืชน้ำมันและผลิตภัณฑ์ ยานพาหนะ อ่ืน ๆ มอเตอร์ไฟฟ้า ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และ
ส่วนประกอบเครื่องดนตรี เป็นต้น ส่วนด่านช่องสายตะกู ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
ซึ่งตรงข้ามกับช่อง จุ๊บโกกี อำเภอบันเตียอำปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ซึ่งมีสินค้าท่ีส่งออกผ่านด่าน
ช่องสาย ตะกูที่สำคัญ เช่น เครื่องปรุงครัวเรือน น้ำมันพืช ผงชูรส พริก น้ำปลา อาหารสด อาหารแห้ง อาหาร 
ตามสั่ง เสื้อผ้า สินค้าเบ็ดเตล็ด เป็นต้น และสินค้าที่นำเข้าผ่านด่านช่องสายตะกูท่ีสำคัญ เช่น บุหรี่ เบียร์ สุรา 
สินค้าตามฤดูกาล (กบ เขียด อ่ึง ผัก ผลไม้) เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์เดินป่า ด้ามจอบ เสื้อผ้ามือ
สอง เป็นต้น 
  นอกจากนี้ ผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดมีการส่งออกและนำเข้าสินค้าผ่านด่านใน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ด่านท่าลี่ จังหวัดเลย ด่านเชียงคาน จังหวัดเลย ด่านหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
ด่านบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด่านนครพนม จังหวัดนครพนม ด่านมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร ด่านช่องเม็ก 
จังหวัดอุบลราชธานี และด่านเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งถือเป็นโอกาส ทางการค้าของผู้ประกอบการใน
กลุ่มจังหวัด 
 

 2.6 ด้านทุนวัฒนธรรม ทุนทรัพยากรธรรมชำติ และทุนประวัติศาสตร์  
  กลุ่มจังหวัดมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเห็นได้จากกลุ่มจังหวัดมีชาติพันธุ์จำนวน 10 
ชาติพันธุ์ได้แก่ ไทยโคราช ไทยลาวเวียงจันทน์ไทยเขมร ไทยจีน ไทยแขก ไทยมอญ ไทยส่วย ไทยญัฮกุร ไทยกูย 
และ ไทยวน ทำให้ถือเป็นโอกาสในการท่องเที่ยวชุมชนของกลุ่มจังหวัดและสามารถเพ่ิม รายได้ของกลุ่มจังหวัด
ให้มากขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มจังหวัดมีทุนประวัติศาสตร์ทางด้านอารยธรรมขอม ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์พนม
รุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จังหวัดนครราชสีมา ปราสาทหินบ้านพลวง จังหวัดสุรินทร์ กลุ่ม
ปราสาทตาเมือน (ปราสาทตาเมือนธม ปราสาทตาเมือน โต๊ด และปราสาทตาเมือน) จังหวัดสุรินทร์ และใบ
เสมาบ้านกุดโง้ง จังหวัดชัยภูมิ  
  ส่วนทุนทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มจังหวัดมีพ้ืนที่ป่า ร้อยละ 16.19 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของ 
กลุ่มจังหวัด มีแหล่งน้ำและปริมาณน้ำเพ่ิมข้ึน แต่ประสบยังประสบปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วม มีแนวโน้ม ขยะมูล
ฝอยของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึ้น มีแนวโน้มการใช้น้ำใช้ไฟฟ้ามากข้ึน และมีแนวโน้มปริมาณฝน ลดลงในจังหวัด
สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ส่วนจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิ มีแนวโน้มปริมาณฝนที่เพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ กลุ่มจังหวัด
มีจำนวนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนมากท่ีสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 89 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าก๊าซ
ชีวภาพ 29 แห่ง โรงไฟฟ้าชีวมวล 15 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังงานลม 3 แห่ง โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และ
โซลาร์รูฟทอป 41 แห่ง และโรงไฟฟ้าขยะ 1 แห่ง ช่วย ทำให้เกิดความม่ันคงทางพลังงานไฟฟ้ามากข้ึน และมี
แร่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเป็นจำนวน มาก เช่น เกลือหินโปแตช ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องได้มาก เช่น ปุ๋ยเคมี เกลือ อุตสาหกรรม และเคมีภัณฑ์อ่ืน ๆ เป็นต้น กลุ่มจังหวัดมีพ้ืนที่แหล่งเกลือหิน
โปแตชทุกจังหวัด แต่มี เพียง 2 จังหวัดที่ได้ใบอนุญาตเหมืองแร่โปแตช ได้แก่ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัด
ชัยภูมิ และอำเภอ ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  
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  ส่วนด้านเทคโนโลยีกลุ่มจังหวัดมีการใช้อินเตอร์เน็ตผ่านมือถือเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ทำให้
มี ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ลดลง ดังนั้น ควรมีขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนฐานองค์ความรู้และสร้างสรรค์ มีการ พัฒนาขีด
ความสามารถของคนเพ่ือเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในการขับเคลื่อนการผลิตที่สอดคล้อง กับความต้องการ
ทางการตลาดด้วยนวัตกรรมในทุกธุรกิจ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology: IT) เพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจอย่างเต็มที่ ซึ่งเศรษฐกิจต่อไปเป็นยุค Digital Economy, Storage 
for All, Internet of and for Things, 3 D Printing, Big Data for Decision, Government and the 
Block Chain, Super Computer in Your Pocket, Disruption to the Job and Skill, Fusing 
Technologies, Business Disruption, Innovation and Productivities, Inequality, Empower 
Consumer เพ่ิมข้ึน ตลาดเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งด้าน อุปสงค์ และอุปทาน เกิดการบริโภครูปแบบใหม่ 
ผู้บริโภคต้องการกระตุ้นให้เลือกลักษณะการใช้ชีวิต ให้มีความยั่งยืนมากข้ึน 
 
  2.7 ด้านบริการจัดการน้ำ 
   กลุ่มจังหวัดตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ำหลัก 3 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูล และกลุ่ม
น้ำป่าสัก ซึ่งสามารถมีพ้ืนที่รองรับน้ำได้จำนวน 125,469 ตารางกิโลเมตร ซึ่งในปี พ.ศ.2558 มีแหล่งน้ำ 
จากนวน 2,491 แห่ง และปริมาณน้ำที่เก็บเฉลี่ยทั้งปีของประเภทแหล่งน้ำของกลุ่มจังหวัด 1,044.9 ล้าน 
ลูกบาศก์เมตร ส่วนใหญ่เป็นปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ รองลงมาเป็นประตูระบายน้ำ และฝายคอนกรีต 
ตามลำดับ การบริหารจัดการน้ำ โขง เลย ชี มูล มีการพัฒนาลุ่มน้ำชี การพัฒนาลุ่มน้ำมูล การพัฒนา ลุ่มน้ำเลย 
การพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง และโครงการผันน้ำป่าสักชลสิทธิ์มาสู่ลำตะคอง ถือเป็น โอกาสในการ
บริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์มากขึ้น 
 
3. ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดเพื่อต่อยอดการพัฒนา  
 ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดเพ่ือต่อยอดการพัฒนาได้จากวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลจากสถานการณ์และโอกาสในการพัฒนากลุ่มจังหวัด และความ
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้วยห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งเห็นได้ว่า กลุ่มจังหวัดมี ศักยภาพในการต่อยอด
การพัฒนา ดังนี้  
 3.1 กลุ่มจังหวัดเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ เพราะกลุ่มจังหวัดเป็นประตูเชื่อมโยงระบบ 
Logistic เพ่ือกระจายสินค้าและขนส่งผู้โดยสารที่สำคัญในภูมิภาคและสามารถเชื่อมโยงการคมนาคม ขนส่งกับ
ภาคเหนือตอนลาง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ตลอดจนมี เส้นทางคมนาคม
ขนส่งเชื่อมโยงสู่อาเซียน เช่น ถนนมิตรภาพ เส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เส้นถนนหมายเลข 24 
เส้นถนนหมายเลข 331 เป็นต้น นอกจากนี้ กลุ่มจังหวัดมีโครงการ พัฒนาภายในประเทศและระหว่างประเทศ
ในด้านโลจิสติกส์ลงในกลุ่มจังหวัด โดยมีการพัฒนารถไฟ ทางคู่ สายมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สายถนนจิระ-
ขอนแก่น รถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-โคราช 
และโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน บนเส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ส่งผลต่อการค้าการลงทุน โลจิสติกส์ 
และการท่องเที่ยว จึง เหมาะสมในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์  
 3.2 กลุ่มจังหวัดมีศักยภาพการค้าชายแดน เพราะกลุ่มจังหวัดมีชายแดนที่ติดต่อกับประเทศ 
กัมพูชาที่ด่านช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ และด่านช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการ ส่งออก
ในกลุ่มจังหวัดได้มีการส่งออกสินค้าผ่านทุกด่านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทำให้กลุ่ม จังหวัดมีศักยภาพใน
ด้านการค้าชายแดน  
 3.3 กลุ่มจังหวัดเป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร เพราะกลุ่มจังหวัดมีวัตถุดิบทาง 
การเกษตรจำนวนมาก เช่น ข้าว อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ปศุสัตว์ เป็นต้น และโรงงานอุตสาหกรรม การแปร
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รูปการเกษตรมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือรองรับผลผลิตทางการเกษตร ทำให้ เพ่ิมมูลค่าสินค้า
ทางการเกษตรมากขึ้น ได้แก่ โรงสีข้าวมากที่สุด จำนวน 192 โรงงาน รองลงมาเป็น การผลิตภัณฑ์จากมัน
สำปะหลัง จำนวน 43 โรงงาน และอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลทราย จำนวน 7 โรงงาน น าไปสู่เขต
เศรษฐกิจจำเพาะการแปรรูปสินค้าเกษตร นอกจากนี้ กลุ่มจังหวัดมีจำนวน โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนมากท่ีสุด
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 89 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าก๊าซ ชีวภาพ 29 แห่ง โรงไฟฟ้าชีวมวล 15 แห่ง 
โรงไฟฟ้าพลังงานลม 3 แห่ง โรงงานไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์และโซลาร์รูฟทอป 41 แห่ง และโรงไฟฟ้าขยะ 
1 แห่ง ช่วยท าให้เกิดความม่ันคงทาง พลังงานไฟฟ้ามากข้ึน ดังนั้น กลุ่มจังหวัดมีความเหมาะสมที่พัฒนาต่อ
ยอดแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูป 
 3.4 กลุ่มจังหวัดเป็นศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวอารย 
ธรรมขอม การกีฬา และนันทนาการ เพราะกลุ่มจังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาก และมีแหล่ง ท่องเที่ยว
ระดับโลกและเป็นที่รู้จัก เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน เป็นต้น การ ท่องเที่ยวเชิงกีฬา
ระดับนานาชาติ เช่น สนามแข่งรถมาตรฐานระดับโลกท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ การแข่งขัน วอลเลย์บอลระดับ
นานาชาติที่จังหวัดนครราชสีมา สนามไอโมบาย สเตเดียมที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น มีแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรม
ขอม ที่สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น อุทยานประวัติศาสตร์ พนมรุ้ง อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย 
เป็นต้น และยังมีศูนย์คชศึกษาสุรินทร์เป็นหมู่บ้านช้างที่ใหญ่ที่สุด ในโลก จึงทำให้กลุ่มจังหวัดมีความเหมาะสม
ในการเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม การกีฬา และนันทนาการ  
 3.5 กลุ่มจังหวัดเป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหม เพราะกลุ่มจังหวัดมีหัตถกรรมผ้าทอที่แสดงถึง 
เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่วิจิตรสวยงามเป็นเอกลักษณ์ที่มีความเด่น เป็น อัตลักษณ์
ของตนเอง และสามารถทำตลาดในต่างประเทศได้ เช่น อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ อำเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น ดังนั้น กลุ่มจังหวัดมีความ
เหมาะสมที่พัฒนาต่อยอดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไหม 
 
4. ภาพอนาคตของกลุ่มจังหวัด 
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5. ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัด  
 1) เป็นศูนย์กลางเกษตรนวัตกรรมและศูนย์กลางโลจิสติกส์  
 2) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและสินค้าปลอดภัย  
 3) เป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร  
 4) เป็นศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
กีฬา และเชิงธรรมชาติ 
6. วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดระยะ 20 ปี  

“ศูนย์กลางเกษตรนวัตกรรมและโลจิสติกส์ เศรษฐกิจม่ันคงสู่สำกล 
สังคมเป็นสุข ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

คำอธิบายวิสัยทัศน์  
 ศูนย์กลางเกษตรนวัตกรรม หมายถึง การเป็นศูนย์กลางเกษตรนวัตกรรม ซึ่งกลุ่มจังหวัดมี
พ้ืนที ่เกษตรกรรมมากที่สุดและเหมาะสมในการทำการเกษตร เช่น การปลูกข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา 
ข้าวโพด พริก พืชผัก ผลไม้ต่าง ๆ เป็นต้น ปศุสัตว์ โดยเฉพาะโคเนื้อ กระบือ การปลูก หม่อนเลี้ยงไหม ซึ่งเป็น
พ้ืนที่ที่ตลาด รับซื้อ สิน ค้าปัจจัยทางการ เกษตรมากท่ี สุ ด ของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มจังหวัดมี
โรงงานอุตสาหกรรมการแปรรูปการเกษตรมากที่สุดใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรองรับผลผลิตทาง
การเกษตร ทำให้เพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรมาก ขึ้น นอกจากนี้กลุ่มจังหวัดมีจำนวนโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทนมากท่ีสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่เทคโนโลยีในกลุ่มจังหวัดไม่เพียงพอที่จะเพ่ิมมูลค่าได้ไม่มาก 
จึงต้องทำการยกระดับในการใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เพ่ิมมูลค่าในการผลิตให้อยู่ในระดับสากล กลุ่ม
จังหวัดจึงมีความเหมาะสม ในการเป็นศูนย์กลางเกษตรนวัตกรรม 
 ศูนย์กลางโลจิสติกส์ หมายถึง เป็นประตูทุกทิศทางสู่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกของไทย รวมถึง สปป.ลาวตอนบน และกัมพูชา นอกจากนี้ สามารถ
เชื่อมโยงไปยังภาคตะวันออกที่เป็นฐานการผลิตใหญ่ของประเทศ คือ ระเบียงเศรษฐกิจ ตะวันออก (ECC) 
 เศรษฐกิจมั่นคงสู่สากล หมายถึง การค้า การลงทุน การเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว และ 
บริการของกลุ่มจังหวัดที่ความโดดเด่น และพร้อมที่จะขยายสู่การค้าสากลกับนานาอารยประเทศ  
 สังคมเป็นสุข หมายถึง การพัฒนาสังคมของกลุ่มจังหวัดให้มีความสุข ทั้งในด้านการคุณภาพ
ชีวิต ของประชาชนดีขึ้น และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลกับการพัฒนา 
 ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การส่งเสริมและพัฒนาในด้านเศรษฐกิจและ 
ด้านสังคมภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นลำดับขั้นตอน โดยรักษาสมดุลระหว่างการ พัฒนา
และอัตลักษณ์ท้องถิ่น 
7. เป้าประสงค์รวม  
 1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึน  
 2) ยกระดับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้านผลิตและการตลาด สาขา 
การเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การท่องเที่ยว และบริการ  
 3) ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย  
 4) พัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
8. ประเด็นยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และ 
การท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2: ยกระดับนวัตกรรมสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการสู่มาตรฐานสากล ด้วย 
นวัตกรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่าง 
ยั่งยืน 
 
9. ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการ ท่องเที่ยว ทั้งใน
และต่างประเทศ  
เป้าประสงค์  
 1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึน  
 2) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการด้านการค้า บริการ และการ ลงทุน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 3) จำนวนโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายการคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ที่ได้ 
มาตรฐานสู่สากล  
 4) ระบบโลจิสติกส์ในการขนส่งมีความปลอดภัยในการขนส่งสูง  
ตัวชี วัด และค่าเป้าหมาย  
 1) ร้อยละผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ขยายตัวเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 5-8 ต่อปี  
 2) ร้อยละจำนวนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเครือข่ายการคมนาคมขนส่ง และระบบ โลจิสติกส์ที่
ได้มาตรฐานสากล  
 3) ร้อยละอุบัติเหตุที่ลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี  
 4) ความปลอดภัยในการขนส่งระบบโลจิสติกส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี 
กลยุทธ์ 
 1) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ที่มีมาตรฐานสากล  
 แผนงานที่สำคัญ  
 1.1) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืน ฐานคมนาคมและ ระบบโลจิสติกส์ที่ม ีมาตรฐานสากล ทั้ง
ทางบกและทางอากาศที่เชื่อมโยงโลก  
 1.2) พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าและช่องทางการกระจายสินค้ารองรับการลงทุนใน ระดับ
นานาชาติ  
 2) พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรและผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมการค้า การ
ลงทุน และการท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ  
 แผนงานที่สำคัญ  
 2.1) เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการรายเดิมและรายใหม่ให้มีความ เข้มแข็งทั้ง 
Entrepreneurship และ Startup  
 2.2) เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรที่รองรับระบบโลจิสติกส์  
 2.3) พัฒนากลไกเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างส่วนราชการของจังหวัด และกลุ่ม
จังหวัด ผู้ประกอบการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กับต่างประเทศ  
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 3) พัฒนาระบบการค้าให้มีประสิทธิภาพ 
  แผนงานที่สำคัญ  
 3.1) ส่งเสริมช่องการจัดจำหน่ายทาง E-Marketing สู่ตลาดโลก  
 3.2) พัฒนาระบบการค้าครบวงจร 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับนวัตกรรมสินค้ำเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป  
เป้าประสงค์  
 1) เพ่ิมรายได้ของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพิ่มขึ้น  
 2) สินค้าเกษตรได้การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มขึ้น  
 3) จำนวนโรงงานหรือสถานที่ผลิตหรือแปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้รับรองมาตรฐานเพ่ิมขึ้น  
 4) จำนวนโรงงานหรือสถานที่ผลิตหรือแปรรูปสินค้าเกษตรที่ใช้นวัตกรรมเพ่ิมข้ึน  
ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย  
 1) ร้อยละของรายได้ของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 ต่อปี  
 2) ร้อยละสินค้าเกษตรได้การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี  
 3) ร้อยละจำนวนโรงงานหรือสถานที่ผลิตหรือแปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้รับรองมาตรฐาน 
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 ต่อปี  
 4) ร้อยละจำนวนโรงงานหรือสถานที่ผลิตหรือแปรรูปสินค้าเกษตรที่ใช้นวัตกรรม เพ่ิมข้ึน ร้อย
ละ 3 ต่อปี 
กลยุทธ์  
 1) ยกระดับการผลิตสินค้าการเกษตรปลอดภัย เพื่อการแปรรูป  
 แผนงานที่สำคัญ  
 1.1) จัดโซนนิ่งทางด้านการเกษตร  
 1.2) ยกระดับวิจัยการตลาดสินค้าเดิมและสินค้าใหม่ตามความต้องการของตลาด  
 1.3) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP)  
 1.4) ยกระดับนวัตกรรมการผลิตของผลผลิตเดิมและผลผลิตใหม่ ทั้งด้านปริมาณ และ
คุณภาพของพืช ปศุสัตว์ ประมง และเกษตรกรรมอ่ืน ๆ  
 1.5) บูรณาการการส่งเสริมการเกษตร  
 2) ยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปแบบครบวงจร  
 แผนงานที่สำคัญ  
 2.1) ส่งเสริมวิจัยและพัฒนาการผลิตและแปรรูปสินค้าการเกษตรอย่างครบวงจร และได้รับ
การรับรองมาตรฐาน  
 2.2) ยกระดับอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
 3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าการเกษตรและ อุตสาหกรรม
การเกษตร  
 แผนงานที่สำคัญ  
 3.1) ส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรม  
 3.2) พัฒนาตลาดสมัยใหม่ 
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ยุทธศาสตร์ที ่3: ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการสู่มาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรม  
เป้าประสงค์  
 1) รายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และบริการของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึ้น  
 2) จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึน  
 3) จำนวนนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น  
ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย  

 1) ร้อยละรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และบริการของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี  
 2) ร้อยละจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี  
 3) จำนวนนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี 

กลยุทธ์  
 1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน  
 แผนงานที่สำคัญ  
 1.1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้มีมาตรฐานอย่างครบ วงจร  
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการครบวงจร  
 แผนงานที่สำคัญ  
 2.1) ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการให้ได้ มาตรฐานสากล  
 2.2) ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวให้หลากหลาย  
 2.3) ยกระดับให้เป็นศูนย์กลางด้านกีฬาครบวงจร  
 2.4) ยกระดับให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) อย่างครบวงจร  
 2.5) ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีและวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ยุคก่อน 
ประวัติศาสตร์ และเชิงธรรมชาติสู่นานาชาติ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์  
 1) ประชาชนในกลุ่มจังหวัดเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานของรัฐเพ่ิมข้ึน  
 2) ช่องว่างของการกระจายรายได้ลดลง  
 3) ผลิตภาพแรงงานที่เพ่ิมขึ้น  
 4) ชุมชนที่ดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมขึ้น  
 5) สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 6) คุณภาพชีวิตที่ดีและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ตัวชี วัด และค่าเป้าหมาย :  
 1) ร้อยละของประชาชนในกลุ่มจังหวัดเข้าถึงสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานของรัฐเพิ่มขึ้น ร้อย ละ 3 
ต่อปี  
 2) สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ (Gini Coefficient) ในระดับมาตรฐาน 0.2-0.4  
 3) ร้อยละผลิตภาพแรงงานที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี  
 4) ร้อยละชุมชนที่ดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี  
 5) ร้อยละจำนวนของชุมชนที่มีแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี  
 6) ดัชนีความสุขเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี 
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กลยุทธ์  
 1) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน  
 แผนงานที่สำคัญ  
 1.1) ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกช่วงวัย  
 1.2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับจิตใจของประชาชนทุกช่วงวัย ตามหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 1.3) สืบสานและอนุรักษ์อัตลักษณ์ท้องถิ่น  
 1.4) ยกระดับการศึกษาของประชาชนทุกช่วงวัย  
 2) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานและผู้ประกอบการ  
 แผนงานที่สำคัญ  
 2.1) ยกระดับฝีมือแรงงานให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
 2.2) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ  
 3) ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างครบวงจร  
 แผนงานที่สำคัญ  
 3.1) พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5: กำรบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน  
เป้าประสงค์  
 1) พ้ืนที่ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมขึ้น  
 2) จัดการและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ำให้สามารถใช้ประโยชน์เพื่อใช้อุปโภค บริโภค อย่าง
พอเพียง  
 3) สิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการให้มีคุณภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล (ขยะ น้ำ เสีย 
ดิน ของเสียอันตราย อากาศ)  
ตัวชี วัด และค่าเป้าหมาย  
 1) ร้อยละพ้ืนที่ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 ต่อปี  
 2) ร้อยละทรัพยากรน้ำที่ได้รับการฟ้ืนฟูให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างพอเพียงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี  
 3) ร้อยละสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีมาตรฐาน (ขยะ น้ำเสีย ดิน ของเสีย อันตราย 
อากาศ) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี 
กลยุทธ์  
 1) ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 แผนงานที่สำคัญ  
 1.1) ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 2) บริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างสมดุล  
 แผนงานที่สำคัญ  
 2.1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำของแหล่งน้ำเดิม และพัฒนาแหล่งน้ หม่ให้ มีนำ้ใช้ได้
ตลอดทั้งป ี 
 2.2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใช้น้ำมีการใช้น้ำให้มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 2.3) จัดการและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างพอเพียง  
 3) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
 แผนงานที่สำคัญ  
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 3.1) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน  
 3.2) ป้องกันและลดการแพร่กระจายดินเค็ม 
 4) บริหารจัดการด้านของเสีย ขยะ น้ำเสียชุมชนและอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ  
 แผนงานที่สำคัญ  
 4.1) จัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล 
 
10. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศโดยใช้ห่วงโซ่คุณค่า 
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11. แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
 
 

 
 
แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566-2570 
 จังหวัดบุรีรัมย์โดยคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดบุรีรัมย์ 
จึงได้จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ.2566-2570 ขึน้ โดยมีเป้าหมายการพัฒนา “เป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน” มีประเด็นการ
พัฒนา 4 ด้านประกอบด้วย 
 1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬา
มาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้การผลิตสินค้าด้านการเกษตร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการบริการ” โดยมีวัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก 
1.2 เพ่ือเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้การผลิตสินค้าด้านการเกษตร 

อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและการบริการ 
1.3 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตสินค้าการเกษตรและอาหารปลอดภัยอย่างยั่งยืน 

 2  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต “คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ม่ันคง ย่ังยืน บน
พื้นฐานความพอเพียง” โดยมีวัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพขึ้นอย่างสมดุลทั้งทางร่างกาย 
สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม 
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 2.2  เพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสรรค์ชีวิตและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างย่ังยืน” โดยมีวัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือฟ้ืนฟู อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวิภาพแบบมีส่วนร่วมนำสู่การใช้ประโยชน์ 
 3.2  เพื่อจัดการ สิ่งปฏิกูลมูลฝอย และของเสียอย่างถูกต้องครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3.3  เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ ควบคู่การเสริมสร้างความรู้ในเรื่องน้ำและการ
บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออุปโภคบริโภค เพ่ือบรรเทาอุทกภัย และภัยแล้ง 
 3.4  เพื่อส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 4  การพัฒนาด้านรักษาความม่ันคงและความสงบ “บุรีรัมย์สงบสุข” โดยมีวัตถุประสงค์ 
 4.1  เพื่อให้สังคมมีความสงบสุขและพ้ืนที่มีความมั่นคง 
 4.2   เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 4.3  เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 จัดหวัดบุรีรัมย์กำหนดตำแหน่งทางการพัฒนา 4 ด้าน ดังนี้ 

1. พัฒนาศักยภาพ “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก” 
2. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตสินค้าการเกษตรและอาหารปลอดภัยอย่างยั่งยืน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไหม 
4. ส่งเสริมการค้าชายแดนเพ่ือการค้าและการลงทุน 
หากจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดครบ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 จะทำ 

ให้ประชาชนคนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพ่ิมขึ้นและกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างเหมาะสม โดยมี
เป้าหมาย ดังนี้ 

1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 2) 
2. รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 10) 
3. จำนวนพื้นที่การเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐาน อินทรีย์/GPA (ไร่) 
4. ร้อยละของครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ได้รับการส่งเสริมและ 

พัฒนาให้มีรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. (ร้อยละ 50) 
5. ร้อยละของปริมาณสิ่งปฏิกูล มูลฝอย ในชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและมี 

ประสิทธิภาพ (ร้อยละ 50) 
6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 

  
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ.2561-2565) 

จากการประชุมตามโครงการสัมมนาทางวิชาการของประชาคมจังหวัดบุรีรัมย์เพ่ือการทบทวน 
และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.-25615)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่7มิถุนายน 2562 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 
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1. วิสัยทัศน์Vision 
“บุรีรัมย์เมืองแห่งกีฬา  ทรัพยากรท่องเที่ยวล้ำค่า พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 

สู่พื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
2. พันธกิจMission 
 1.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตมีความสุขและมีสุข
ภาวะที่ดีมีคุณธรรม 

2.  การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และส่งเสริมกีฬาสู่มาตรฐานโลก 

3.  การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

                     4.  การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหาร
ปลอดภัย 

5.  การประสานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
6.  การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความ 

ยั่งยืน 
7. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
8. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีโดยคำนึง 

ถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
9. การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน 
10. การส่งเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์จากไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic Issues) 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 เป้าประสงค์ (Goals) 

 1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ 
2. ประชาชนมีความมั่นคงและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
3.  เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
4.  ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน 
5.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
6.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน 
7.  สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง  

   กลยุทธ์  (Strategy) 
1. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น 
2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดี 
3. สร้างค่านิยม จิตสำนึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน และประชาชน 
4. ส่งเสริมและบูรณการด้านการศึกษาแบบองค์รวม 
5. ส่งเสริมการใช้วิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมีพลานามัยที่สมบูรณ์

อย่างยั่งยืน 
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7. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 
8. ส่งเสริมการแก้ปัญหาครัวเรือนยากจน 
9. ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
10. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
11. เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
12. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการป้องกันปราบปราม ฟ้ืนฟู และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหา

อาชญากรรม 
13. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
14. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะและการลดมลพิษอย่างเป็นระบบ 
15. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ระบบนิเวศ พ้ืนที่ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
16. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
17. เสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ตัวช้ีวัด  
1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 
2. ระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน 
3. ร้อยละผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการสังคม 
4. ระดับความสำเร็จของคุณภาพการศึกษาของเยาวชน 
5. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการ ส่งเสริม/สนับสนุนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพและการบริการด้านสาธารณสุข 
7. ร้อยละโครงสร้างพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาและปรับปรุง 
8. ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเพ่ือลดจำนวนครัวเรือนยากจน ที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ 

จปฐ. 
9. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาทักษะด้านอาชีพต่างๆ 
10. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
11. ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนภายใน

จังหวัด 
12. ระดับความสำเร็จในการป้องกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม 
13. ระดับความสำเร็จของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
14. ปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูลได้รับการจัดการมีจำนวนลดลง 
15. ระดับความสำเร็จของการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ พ้ืนที่ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
16. ระดับความสำเร็จของการอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
17. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 
 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
 เป้าประสงค์ (Goals) 

1. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
2. ยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน 
4. เชิดชูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
5. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
6. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬามาตรฐานโลก 
กลยุทธ์  (Strategy) 
1. ส่งเสริมให้เมืองบุรีรัมย์เป็นเมืองที่มีความเป็นอัตลักษณ์ 
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการท่องเที่ยว 
4. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
5. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 
6. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม 
7. ส่งเสริมและบูรณาการในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือความสมดุล

ทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนและเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
8. ส่งเสริมและประสาน สร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือภาคส่วนอ่ืนๆ เพ่ือการค้า 

การลงทุนและการท่องเที่ยวแบบเต็มรูปแบบ 
9. ส่งเสริมพัฒนาการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน 
10. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านการกีฬาสู่การพัฒนาอาชีพ 

ส่งเสริมกีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทุกรูปแบบ 
ตัวช้ีวัด 
1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด 
2. ร้อยละของจำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว 
4. โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา 
5. จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีได้รับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่เพ่ิมข้ึน 
6. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
7. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือการท่องเที่ยว 
8. ระดับความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยวอย่าง

ต่อเนื่อง 
9. มีศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
10. ร้อยละของมูลค่าการค้าขายชายแดนที่เพ่ิมข้ึน 
11. ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมด้านกีฬาแก่เยาวชนและประชาชนทุกระดับ 
12. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมกีฬา 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 
 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
 เป้าประสงค์ (Goals) 

1. สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความม่ันคง 
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น 
3. ศูนย์กลางพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย 
4. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
กลยุทธ์  (Strategy) 
1. พัฒนาและส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ อินทรีย์ชีวภาพ และเกษตรปลอดภัย 
2. ส่งเสริมการลงทุนและปัจจัยเอ้ือให้เกิดการลงทุน เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการเกษตรและ

อุตสาหกรรมบริการ 
3. เพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป

อาหาร 
5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่า 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
7. ยกระดับสินค้าเกษตรให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานเพื่อก้าวสู่ตลาดโลก 
8. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกในด้านการเกษตรอย่าง

ทั่วถึง 
9. ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 
10. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพผลิตไหมและผลิตภัณฑ์ไหมแบบครบวงจร 
11. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มผลิตและจำหน่าย 
12. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด/การมีตลาดกลางรองรับสินค้าเกษตร รวมถึงการนำระบบ IT มา

ใช้ด้านการตลาด 
ตัวช้ีวัด 
1. ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมและพัฒนาการทำเกษตรอินทรีย์ อินทรีย์ชีวภาพ และเกษตร

ปลอดภัย 
2. จำนวนที่เพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ เกษตรชีวภาพ และเกษตรปลอดภัย 
3. จำนวนกลุ่มของอุตสาหกรรมการเกษตรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาศักยภาพใน

การประกอบการ 
4. จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการเพ่ิมพูนทักษะอาชีพด้านต่างๆ 
5. ร้อยละของจำนวนสินค้าเกษตรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัยและมาตรฐาน 
6. ร้อยละของการลดปริมาณการใช้สารเคมี 
7. ร้อยละของสินค้าเกษตรกรรมได้รับการพัฒนาและแปรรูปสินค้า 
8. ร้อยละโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง 
9. ร้อยละของเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 
10. ร้อยละของมูลค่าผลิตภัณฑ์ไหมที่เพ่ิมข้ึน 
11. จำนวนตลาดกลางสินค้าชุมชน 
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12. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด/การมีตลาดกลางรองรับสินค้าเกษตร รวมถึงการนำระบบ IT มา
ใช้ด้านการตลาดชุมชน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
เป้าประสงค์ (Goals) 

1. บุคลากรในองค์กรมีขีดสมรรถนะสูง 
2.  ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงาน 
3.  องค์กรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์  (Strategy) 
1. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. สร้างความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกต่อสังคม 
3. ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานแบบบูรณาการ 
4. ส่งเสริมให้องค์กรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
5. ส่งเสริมให้องค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 
ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของการบริการที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ 
2. ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. ร้อยละของงานบริการที่ได้จัดทำมาตรฐานหรือคู่มือการให้บริการ 
4. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับของขีดสมรรถนะที่ส่วนราชการกำหนด 
5. ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 
6. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร 
7. รอ้ยละของงานที่บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
8. ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมองค์กรให้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการประพฤติมิชอบ 

 
(2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์ 
  “โนนดินแดงเมืองน่าอยู่ คู่สุขภาพดีถ้วนหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อม
วัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” 
 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 
ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

 เป้าประสงค์ 
     1.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 

       2.  เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
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                          3.  บรหิารการพัฒนาพ้ืนที่ท่องเที่ยวและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
       4.  ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพ่ิมข้ึน   

     5.  สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความม่ันคง 
                          6.  ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน              
                          7.  สังคมเกิดความสมานฉันท์ประชาชนอยู่ดีมีสุข   
                    8.  บุคลากรในองค์กรมีขีดสมรรถนะสูง 
       9.  ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงาน 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ตัวช้ีวัด  :  คนโนนดินแดงมีคุณภาพชีวิตที่ดี ร่มเย็นเป็นสุข 
 ค่าเป้าหมาย  :   1.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
   2.  เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ 

1  การบูรณาการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และแรงงานแบบองค์รวม 
2  สร้างค่านิยม จิตสำนึกและพัฒนา ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็กและเยาวชน และ

ประชาชน 
3  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

และพัฒนาสถาบันครอบครัว 
4  สร้างความม่ันคงในอาชีพ และรายได้ 
5  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
6  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาศักยภาพของชุมชน 
7  ปรับปรุงและพัฒนากิจการโรงฆ่าสัตว์และควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 

 
 จุดยืนทางยุทธศาตร์ 

1.  เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2.  เด็ก เยาวชน และประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพ่ึงพาตนเอง

ได้ 
3.  ร้อยละผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการสังคม 
4.  จำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ ได้รับการส่งเสริมให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
5.  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความเข้าใจในสังคมของประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
6.  ร้อยละของชุมชนที่มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
7.  กิจการโรงฆ่าสัตว์และการควบคุมการเลี้ยงสัตว์มีมาตรฐาน 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาการท่องเที่ยว 

 ตัวช้ีวัด  :  พัฒนาเชื่อมโยงการท่องเที่ยว สินค้า บริการ ในระดับภูมิภาค 

 ค่าเป้าหมาย  :   1.  บริหารการพัฒนาพ้ืนที่ท่องเที่ยวและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
   2.  ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพ่ิมข้ึน   

กลยุทธ์ 
1  ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว   
2  อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3  ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว 
4  พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือบริการและรองรับการท่องเที่ยว 
5  สร้างความพร้อมของชุมชนในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
6  ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และผลิตภัณฑ์ชุมชน 

จุดยืนทางยุทธศาตร์ 
1.  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว 
2.  จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่เพ่ิมข้ึน 
3.  มีศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
4.  ร้อยละของจำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
5.  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
6.  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP   

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

 ตัวช้ีวัด  :  พัฒนาผลผลิตการเกษตร สินค้าชุมชนให้มีคุณภาพ มั่นคง 

 ค่าเป้าหมาย  :  สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความมั่นคง 
กลยุทธ์ 

1  พัฒนาและส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพในการเพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตรกรรม 

2  เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในระดับครัวเรือนและ
ชุมชน 

3  พัฒนาระบบน้ำและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค 
 

จุดยืนทางยุทธศาตร์ 
1.  ร้อยละของสินค้าเกษตรกรรมได้รับการพัฒนาและแปรรูปสินค้า 
2.  ร้อยละของจำนวนสินค้าเกษตรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัยและมาตรฐาน 
3.  จำนวนแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค ได้รับการพัฒนา 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

การเสริมสร้างความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

 ตัวช้ีวัด  :  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 ค่าเป้าหมาย  :   1.  ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   2.  สังคมเกิดความสมานฉันท์ประชาชนอยู่ดีมีสุข    

กลยุทธ์ 
1  เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2  ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดการทุจริตและคอรัปชั่น 
3  จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับชุมชน/หมู่บ้านและหน่วยงานอื่น 
4  พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ และโครงสร้างระบบผังเมือง 

เพ่ือรองรับการขยายตัวของประชากรให้ได้มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม 
5  ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและพัฒนาภูมิทัศน์บ้านเมือง 
7  การบริหารจัดการขยะ 

จุดยืนทางยุทธศาตร์ 
1.  ร้อยละของประชาชนที่มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2.  สังคมเกิดความสมานฉันท์ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
3.  ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
4.  ร้อยละของถนนที่เพ่ิมข้ึน ถนนได้รับการปรับปรุง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ

การส่งเสริมให้มีการวางผังเมืองที่ดีมีมาตรฐาน 
5.  ร้อยละของปริมาณแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มขึ้น 
6.  มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของบ้านเมืองที่ดีขึ้น 
7.  ปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดลง 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

 ตัวช้ีวัด  :  การบริหารจัดการมีคุณภาพได้มาตรฐานบนพื้นฐานธรรมาภิบาล 

 ค่าเป้าหมาย  :   1.  บุคลากรในองค์กรมีขีดสมรรถนะสูง 
   2.  ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงาน 

กลยุทธ์ 
1  พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2  พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษา 
3  ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ 
4  ส่งเสริมหลักประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
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จุดยืนทางยุทธศาตร์ 

1.  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร 
2.  ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับของขีดสมรรถนะที่ส่วนราชการกำหนด 
3.  ร้อยละของการบริการที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ 
4.  ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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3  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะห์ (SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) Global Demand และ Trend 

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านผังเมือง ด้านเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
  ในการประเมินสถานการณ์ของเทศบาลโนนดินแดง  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ ช่วยให้การบริหาร
สามารถกำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการพัฒนาเทศบาล  โดยนำข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว  
มาพิจารณาเพื่อกำหนดแผนพัฒนาเทศบาลได้ 
  เทศบาลตำบลโนนดินแดง  ได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากชุมชนต่างๆ  ผ่านการจัดทำแผน
ชุมชน  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิดและวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน  ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลและได้เป็นข้อมูลเพ่ือให้มองเห็นถึงปัญหาที่ชัดเจน  ซึ่งนั่นคือปัญหา
ความต้องการจากประชาชนอย่างแท้จริง 
  จากการจัดทำแผนชุมชนที่เน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการแก้ปัญหา  และได้นำข้อมูล
ต่างๆ  เข้ามาร่วมวิเคราะห์ผ่านการจัดทำประชาคมเมือง  สามารถจำแนกข้อมูลตามการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis)  ในภาพรวมของเทศบาลตำบลโนนดินแดงได้  ดังนี้ 
 
จุดแข็ง  (Strengths) 
  ด้านสังคม  เทศบาลตำบลโนนดินแดง  แบ่งออกเป็น  12  ชุมชน  ซึ่งในหลายชุมชนมีผู้นำที่
เข้มแข็ง  มีความรักความสามัคคีกัน  ประชาชนช่วยเหลือเกื้อกูลกันดี  มีความสามัคคีและปกครองกันแบบพ่ี
น้อง  จึงทำให้สังคมภายในเทศบาลตำบลโนนดินแดง  มีความเหนียวแน่นเข้มแข็ง  ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งของ
สังคมเมือง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดแข็งด้านนี้จะช่วยส่งเสริมให้การพัฒนาเทศบาลเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
  ด้านการเมือง  ในยุคปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงสื่อสารมวลชนได้หลาย
ช่องทาง  ซึ่งเป็นสิ่งที่ให้เกิดจุดแข็งกับประชาชนด้านการเมือง  โดยประชาชนในเขตเทศบาลตำบล 
โนนดินแดง  มีทัศนคติที่ดี  โดยค่อนข้างท่ีจะเข้าใจในเรื่องของการเมืองในปัจจุบัน 
  ด้านเศรษฐกิจ  ในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดงมีจุดแข็งด้านเศรษฐกิจอยู่มากพอสมควร  
ทั้งของการค้าขาย  เป็นเมืองที่มีเส้นทางเศรษฐกิจตัดผ่านสำหรับผู้ประกอบอาชีพค้าขาย  มีกลุ่มอาชีพที่
เข้มแข็ง  ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ปานกลางสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระดับหนึ่ง  ซึ่งก็ถือว่าเศรษฐกิจ
ภายในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดงค่อนข้างดี  นอกจากนั้นยังมีพ้ืนที่เกษตรกรรมและมีสถานที่สำคัญคือแปลง
นาประณีต  ที่เน้นทำการเกษตรแบบพอเพียง  และมีการรับซื้อผลิตทางการเกษตรที่เป็นพืชเศรษฐกิจภายใน
ท้องถิ่นด้วย 
  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปัจจุบันถือว่าจุดแข็งของเทศบาลตำบล 
โนนดินแดง  ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มค่อนข้างดี  โดยภายในท้องถิ่นเองเริ่มมีการ
คัดแยกขยะภายในครัวเรือน  นอกจากนั้นยังสามารถทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการใส่ใจ
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สิ่งแวดล้อมของประชาชน  โดยจุดแข็งหลักของเทศบาลตำบลโนนดินแดงคือการที่มีพ้ืนที่ ติดต่อกับเขตรักษา
พันธ์สัตว์ป่าดงใหญ่  ที่มีความอุดมสมบูรณ์  ทำให้มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่านตลอดปี 

จุดอ่อน  (Weaknesses) 
  ด้านสังคม  ในพ้ืนที่บางชุมชนมีกฎระเบียบภายในชุมชนของตนเอง  แต่ยังไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากคนในชุมชนในการเคารพกฎระเบียบชุมชนเท่าที่ควร  ยังมีปัญหาเรื่องของยาเสพติดและการพนัน
อยู่บ้าง  ซึ่งคนส่วนหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในท้องถิ่นเป็นบุคคลจากภายนอกมาอาศัยอยู่  บางพื้นที่มีความแออัด  แต่ใน
บางชุมชนก็มีพ้ืนที่กว้างขวางยากต่อการประสานงานในชุมชน  นอกจากนั้นแล้วสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของสังคมคือ
การควบคุมร้านเกมส์  ร้านอินเตอร์เน็ต  จุดอ่อนอีกสิ่งหนึ่งคือประชาชนเองไม่ค่อยกล้าแสดงออก  ไม่กล้าแสดง
ความคิดเห็น   
  ด้านการเมือง  จุดอ่อนในด้านการเมืองภายในเทศบาลตำบลโนนดินแดงคือการแบ่งฝ่าย
การเมือง  ซึ่งมีประมาณ  2-3  กลุ่ม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความขัดแย้งของการเมืองท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะทำให้เกิด
ความแตกแยก  แต่ทั้งนี้ประชาชนยังอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข  เพียงแต่มีทัศนคติทางด้านการเมืองไม่ตรงกัน
เท่านั้น 
  ด้านเศรษฐกิจ  ประชาชนส่วนใหญ่เป็นครอบครัวที่มีรายได้ปานกลางหรืออาจจะค่อนข้าง
น้อย  แต่จุดอ่อนสำคัญคือภาระหนี้สินของประชาชน  รวมถึงบางชุมชนที่ขาดการเคลื่อนไหวของกองทุน
หมู่บ้าน  สิ่งสำคัญคือสังคมเกษตรกรรม  รายได้จากผลผลิตจะขึ้นอยู่กับราคาตลาด  ซึ่งบางครั้งมีราคาตกต่ำส่ง
ผลกระทบต่อประชาชน  รวมทั้งต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรมีสูงขึ้น  โดยปัญหาหลักคือที่ดินทำกินมีอยู่
จำกัด  เนื่องจากอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 
  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดงในบางชุมชนจะมี
ความแออัด  ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาการกำจัดขยะ  ซึ่งทำให้เกณฑ์สิ่งแวดล้อมจะอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ  และ
ผลกระทบจากการที่มีชุมชนหนาแน่น  ปัญหาที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งคือ  ระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสียและ
การกำจัดขยะในชุมชน  รวมถึงประชาชนยังขาดความรู้และการมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง  การขับเคลื่อนการพัฒนาในด้านนี้จึงยังไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

โอกาส  (Opportunities) 
  ด้านสังคม  ในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดงมีโอกาสที่ดีในการพัฒนาในด้านสังคม  โดยมี
ศูนย์รวมจิตใจที่สำคัญ  คือมีวัดภายในเขตเทศบาลถึง  3  แห่ง  รวมทั้งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวโนนดินแดงถือเป็น
สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจคือศาลเจ้าพ่อหนองหงส์  เป็นโอกาสที่จะใช้ช่องทางในการพัฒนาโดยอาศัยความเชื่ อ  
ประเพณีและวัฒนธรรมของประชาชน  มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาได้ 
  ด้านการเมือง  ในการพัฒนาการเมืองของเทศบาลตำบลโนนดินแดง  ถือว่าสามารถใช้
ช่วงเวลาที่ไม่มีความขัดแย้งหรือเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมือง  โดยเป็นการทำความเข้าใจกับประชาชนได้  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาที่มีการปฏิรูปประเทศ  ประชาชนลดความใส่ใจและแบ่งแยกการเมือง  แล้วหันมา
พัฒนาบ้านเมืองร่วมกัน 
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  ด้านเศรษฐกิจ  โอกาสในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่ดีของเทศบาลตำบลโนนดินแดง  คือการ
ที่เป็นเมืองผ่านไปสู่ภาคตะวันออก  ด้วยทางหลวงหมายเลข  348  ที่เชื่อมโยงจากภาคอีสานตอนใต้  ไปสู่
เส้นทางเศรษฐกิจซึ่งใช้สัญจรไปยังชายแดนประเทศกัมพูชาด้วย  นอกจากนั้นอำเภอโนนดินแดง  ยังเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งมีสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวผ่านเข้ามาในเขตเทศบาลตำบล 
โนนดินแดง  โดยมีเขื่อนลำนางรอง  ปราสาทหนองหงส์  จุดชมวิวผาแดง  ระเริงร้อยรู  และยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็น
สถานที่ที่มีอากาศดีที่สุดในจังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งจะเป็นช่องทางที่ทำให้เศรษฐกิจภายในเทศบาลดีขึ้นด้วย 
  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้วยอาศัยความร่วมมือในชุมชน  ซึ่งยังมีความรัก
ใคร่  สมัครสมานสามัคคีกันอยู่  รวมถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤต  จึงสามารถรณรงค์ทำความ
เข้าใจ  ให้ความรู้กับประชาชน  โดยให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม  วิถีชีวิตและความเชื่อ
ของประชาชน  มาผูกรวมและบูรณาการร่วมกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะเป็นผลดี
ต่อชุมชนและท้องถิ่นได้ 

อุปสรรค  (Threats) 
  ด้านสังคม  อุปสรรคสำคัญท่ีจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคือการมีจิตสาธารณะที่อาจจะยังมี
ไม่เต็มที่เพียงพอ  ปัญหายาเสพติดและร้านเกมส์ที่บางครั้งอาจมีการลักลอบทำผิดระเบียบที่กำหนด  รวมถึงยัง
มีประชาชนบางส่วนที่ยังขาดจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา  และในบางชุมชนมีประชากรแฝงอยู่เป็น
จำนวนมาก  ส่งผลให้ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร  นอกจากนั้นยังมีปัญหาในเรื่องของเยาวชนที่ไม่สนใจที่จะ
ศึกษาต่อและปัญหาท้องในวัยเรียน 
  ด้านการเมือง  การที่ประชาชนมีแนวคิดและทัศนคติทางการเมืองที่แตกต่างกัน  ถึงแม้จะไม่
มีความรุนแรงใดๆ  แต่ก็ยังส่งผลกระทบต่อการร่วมมือกันทำงานในชุมชน  เกิดความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน  ซึ่ง
จำเป็นจะต้องเร่งทำความเข้าใจและปรับทัศนคติให้กับประชาชน  ให้สามารถแยกแยะระหว่างการทำงาน
ร่วมกับชุมชนและการแบ่งแยกฝ่ายการเมือง 
  ด้านเศรษฐกิจ  อุปสรรคในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสิ่งหนึ่งคือการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ของประชาชน  ซึ่งประชาชนขาดเงินทุนหมุนเวียนและใช้ในการลงทุน  รวมถึงประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการกองทุนหมู่บ้านที่ไม่เกิดความเคลื่อนไหวของบางชุมชน  ซึ่งในการประกอบอาชีพหลักของประชาชนนั่นก็
คือการทำการเกษตร  ในบางครั้งจำเป็นจะต้องอาศัยสภาพอากาศ  รวมทั้งการจำหน่ายผลผลิตที่จำเป็นจะต้อง
อิงราคาตลาด  ซึ่งในปัจจุบันมีราคาที่ตกต่ำ  ปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งคือที่ดินทำกินของประชาชนที่มีอยู่
อย่างจำกัด  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ดินที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน  จึงเป็นปัญหาต่อการทำการเกษตรเป็นอย่างมาก  
  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น  เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  สิ่งสำคัญที่สุดคือจิตสำนึ กของประชาชน  
อุปสรรคอย่างหนึ่งคือการให้ความร่วมมือของประชาชนยังไม่เพียงพอ  เพราะหากจะต้องพัฒนาและดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จำเป็นจะต้องให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา  ไม่ว่าจะ
เป็นส่วนราชการ  เอกชน  และภาคประชาชน  จึงจะสามารถประสบผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหา  และสร้าง
สิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กับท้องถิ่นได้ 
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ส่วนที่ 3 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต บริหารทั่วไป 
 
บริการชุมชนและสังคม 
 
 
 
 
การดำเนินงานอ่ืน 

แผนงานบริหารทั่วไป 
 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
แผนงานงบกลาง 

สำนักปลัด 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
กองสวัสดิการสังคม 
 

ทุกหน่วยงาน 
 

2 การพัฒนาการท่องเที่ยว บริหารทั่วไป 
 
บริการชุมชนและสังคม 

แผนงานบริหารทั่วไป 
 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 
กองการศึกษา 
 

ทุกหน่วยงาน 
 

3 การพัฒนาเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมครบวงจร 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

ทุกหน่วยงาน 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 

 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

4 การเสริมสร้างความมั่นคง
และความสงบเรียบร้อย 

บริหารทั่วไป 
 
 
บริการชุมชนและสังคม 
 
การเศรษฐกิจ 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

สำนักปลัด 
กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 
งานป้องกันฯ 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
กองช่าง 

ทุกหน่วยงาน 
 

5 การพัฒนาขีดสมรรถนะ
องค์กร 

บริหารทั่วไป 
 
 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
 
 
 

สำนักปลัด 
กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 
กองคลัง 

ทุกหน่วยงาน 
 

 
 
  
 
  



2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 7         65,000        7         65,000        7         65,000        7         65,000        7         65,000        35       325,000      

1.2 แผนงานการศึกษา 26       11,795,000 26       11,874,000 26       11,986,000 26       12,074,000 26       12,158,000 130     59,887,000 

1.3  แผนงาน  สาธารณสุข 26       1,126,000   25       1,096,000   25       1,096,000   25       1,096,000   25       1,096,000   126     5,510,000   

1.4  แผนงาน  สังคม
สงเคราะห์

3         430,000      3         430,000      3         430,000      3         430,000      3         430,000      15       2,150,000   

1.5  แผนงาน  การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

1         200,000      1         200,000      1         200,000      1         200,000      1         200,000      5         1,000,000   

 1.6  แผนงาน  งบกลาง 3         15,331,600 3         15,348,600 3         15,524,000 3         15,617,200 3         15,725,400 15       77,546,800 

รวม 66               28,947,600     65               29,013,600     65               29,301,000     65               29,482,200     65               29,674,400     326             146,418,800   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลโนนดินแดง

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี
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ยุทธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

2) การพัฒนาการท่องเท่ียว
2.1  แผนงาน  การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 6           570,000   6           570,000   6           570,000   6           570,000   6           570,000   30         2,850,000   

รวม 6             570,000     6             570,000     6             570,000     6             570,000     6             570,000     30           2,850,000  

3) การพัฒนาเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรมครบวงจร -          -             -          -             -          -             -          -             -          -             -          -             
3.1  แผนงาน  สังคม
สงเคราะห์ 2           140,000   2           140,000   2           140,000   2           140,000   2           140,000   10         700,000      

รวม 2           140,000  2           140,000  2           140,000  2           140,000  2           140,000  10         700,000  
4) การเสริมสร้างความ
ม่ันคงและความสงบเรียบร้อย
4.1  แผนงาน บริหารงาน
ท่ัวไป 1              10,000        1              10,000        1              10,000        1              10,000        1              10,000        5              50,000        

4.2  แผนงาน การรักษา
ความสงบภายใน 5              330,000      5              330,000      5              330,000      5              330,000      5              330,000      25            1,650,000   

 4.3  แผนงาน สาธารณสุข 9              205,500      9              205,500      9              205,500      9              205,500      9              205,500      45            1,027,500   

4.4  แผนงาน เคหะและชุมชน 2              2,050,000   2              2,050,000   2              2,050,000   2              2,020,000   2              2,050,000   10            10,220,000      

4.5  แผนงาน อุตสาหกรรม
และการโยธา 15            33,957,100 6              43,350,000 3              10,428,000 6              6,390,600   4              3,750,000   34            97,875,700 

รวม 32             36,552,600  23             45,945,500  20             13,023,500  23             8,956,100    21             6,345,500    119           110,823,200   

รวม 5 ปีปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
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ยุทธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

5) การพัฒนาขีดสมถรรนะ
องค์กร
5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5              370,000      4              360,000      4              360,000      4              360,000      4              360,000      21            1,810,000   

รวม 5             370,000     4             360,000     4             360,000     4             360,000     4             360,000     21           1,810,000  

รวมท้ังส้ิน 111             66,580,200     100             76,029,100     97              43,394,500     100             39,508,300     98               37,089,900     506             262,602,000   

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี
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แบบ ผ.01/1

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

โครงกำรพัฒนำท่ีน ำมำจำก
แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและ
แผนพัฒนำชุมชน 8              10,134,000 -        -           8              14,559,000 15            12,359,000 13            11,389,000 44            48,441,000 

รวมท้ังส้ิน 8             10,134,000  -            -              8             14,559,000  15           12,359,000  13           11,389,000  44           48,441,000  

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน

เทศบำลต ำบลโนนดินแดง

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี
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แบบ ผ. 02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี
     1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
          1.1  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดาพัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชินี 3 มิถุนายน

เพ่ือเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์

หน่วยงานราชการท้ัง
ภาครัฐ เอกชน 
ประชาชนทุกหมู่เหล่า
ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ

10,000     10,000     10,000     10,000   10,000     ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนได้
ร่วมกันแสดง
ความจงรักภักดี

ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว บดินทรเทพ
ยวรางกูร 28 กรกฎาคม

เพ่ือเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์

หน่วยงานราชการท้ัง
ภาครัฐ เอกชน 
ประชาชนทุกหมู่เหล่า
ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ

10,000     10,000     10,000     10,000   10,000     ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนได้
ร่วมกันแสดง
ความจงรักภักดี

ส านัก
ปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลโนนดินแดง

งบประมาณ

 81



          1.1  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
บรมราชนนีพันปีหลวง 
12 สิงหาคม

เพ่ือเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์

หน่วยงานราชการท้ัง
ภาครัฐ เอกชน 
ประชาชนทุกหมู่เหล่า
ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ

10,000     10,000     10,000     10,000   10,000     ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนได้
ร่วมกันแสดง
ความจงรักภักดี

ส านัก
ปลัดเทศบาล

4 โครงการวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 
13 ตุลาคม

เพ่ือเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์

หน่วยงานราชการท้ัง
ภาครัฐ เอกชน 
ประชาชนทุกหมู่เหล่า
ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ

5,000       5,000       5,000       5,000     5,000       ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนได้
ร่วมกันแสดง
ความจงรักภักดี

ส านัก
ปลัดเทศบาล

5 โครงการวันปิยมหาราช 
23 ตุลาคม

เพ่ือเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์

หน่วยงานราชการท้ัง
ภาครัฐ เอกชน 
ประชาชนทุกหมู่เหล่า
ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ

5,000       5,000       5,000       5,000     5,000       ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนได้
ร่วมกันแสดง
ความจงรักภักดี

ส านัก
ปลัดเทศบาล

งบประมาณ
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          1.1  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6
โครงการวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ 
และวันพ่อแห่งชาติ

เพ่ือเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์

หน่วยงานราชการท้ัง
ภาครัฐ เอกชน 
ประชาชนทุกหมู่เหล่า
ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ

5,000       5,000       5,000       5,000     5,000       ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนได้
ร่วมกันแสดง
ความจงรักภักดี

ส านัก
ปลัดเทศบาล

7 โครงการจัดหารายได้เพ่ือ
จัดกิจกรรมสาธารณกุศล
ต่างๆตามภารกิจของ
เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์

เพ่ือช่วยเหลือสังคมและ
กิจกรรมสาธารณกุศล

เหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์

20,000     20,000     20,000     20,000   20,000     ประชาชน
ได้รับความ
ช่วยเหลือ

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

65,000    65,000    65,000    65,000   65,000    รวม  7  โครงการ

งบประมาณ
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          1.2  แผนงาน  การศึกษา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

เพ่ือให้เด็กได้รับการ
พัฒนาความสามารถ
ต่างๆตามศักยภาพของ
ตนเอง

เด็กในเขตเทศบาล
ต าบลโนนดินแดง

100,000   100,000   100,000   100,000 100,000   จ านวนเด็กท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรม

เด็กได้รับการ
พัฒนา
ความสามารถ
ต่างๆตาม
ศักยภาพของ
ตนเอง

กองการศึกษา

2 โครงการจัดซ้ืออาหาร
เสริม(นม)

เพ่ือให้เด็กมีโภชนาการ
ท่ีดี

4 แห่ง 2,364,000    2,369,000    2,370,000    2,380,000  2,390,000    เด็กมี
โภชนาการท่ี
ผ่านเกณฑ์

เด็กมีน้ าหนัก
และส่วนสูง
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน

กองการศึกษา

3 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน

เพ่ือให้เด็กมีโภชนาการ
ท่ีดีและครบถ้วน

รร.เทศบาลฯ,ศพด. 2,710,000    2,720,000    2,730,000    2,740,000  2,750,000    เด็กมี
โภชนาการท่ี
ผ่านเกณฑ์

เด็กมีน้ าหนัก
และส่วนสูง
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน

กองการศึกษา

4 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน

เพ่ือให้เด็กมีโภชนาการ
ท่ีดีและครบถ้วน

รร.อนุบาลโนนดินแดง 1,820,000    1,840,000    1,860,000    1,880,000  1,900,000    เด็กมี
โภชนาการท่ี
ผ่านเกณฑ์

เด็กมีน้ าหนัก
และส่วนสูง
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน

กองการศึกษา

5 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน

เพ่ือให้เด็กมีโภชนาการ
ท่ีดีและครบถ้วน

รร.บ้านน้อยสะแกกวน 460,000    480,000    500,000    520,000     540,000    เด็กมี
โภชนาการท่ี
ผ่านเกณฑ์

เด็กมีน้ าหนัก
และส่วนสูง
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน

กองการศึกษา

งบประมาณ
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          1.2  แผนงาน  การศึกษา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการเย่ียมบ้าน
ผู้ปกครอง

เพ่ือให้ครูทราบข้อมูล
พ้ืนฐานของเด็กเพ่ือ
น ามาแก้ไขพัฒนาและ
ส่งเสริมเด็ก

ผู้ปกครอง 5,000       5,000       5,000       5,000     5,000       ข้อมูล
พ้ืนฐานใน
การพัฒนา
เด็ก

แก้ไขและ
พัฒนาเด็กได้
ตรงกับปัญหาท่ี
เกิดข้ึน

กองการศึกษา 
ศพด.

7 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาสี

เพ่ือส่งเสริมการออก
ก าลังกายและสร้าง
ความสามัคคีให้กับเด็ก
นักเรียน

1 คร้ัง 10,000     10,000     10,000     10,000   10,000     สุขภาพ
แข็งแรงและ
รู้รักสามัคคี

เกิดความ
สามัคคีและ
สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษา 
ศพด.

8 โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง

เพ่ือสร้างความเข้าใจอัน
ดีระหว่างครูและ
ผู้ปกครอง

1 คร้ัง 5,000       5,000       5,000       5,000     5,000       ความเข้าใจ
ท่ีดีระหว่าง
ครูกับ
ผู้ปกครอง

เกิดการมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาเด็ก

กองการศึกษา 
ศพด.

9 โครงการจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา

เพ่ือจัดกิจกรรมในวัน
ส าคัญต่างๆทางศาสนา

ตลอดปี 5,000       5,000       5,000       5,000     5,000       ร้อยละของ
การเข้าร่วม
กิจกรรมของ
นักเรียน

นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ในวันส าคัญ

กองการศึกษา 
ศพด.

งบประมาณ
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          1.2  แผนงาน  การศึกษา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 เงินอุดหนุนส าหรับค่า
จัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ภายใต้โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา)

เพ่ือสนับสนุนให้เด็ก
นักเรียนได้รับโอกาสเท่า
เทียมกันและแบ่งเบา
ภาระผู้ปกครอง

ค่าจัดการเรียนการ
สอนรายหัว,ค่าหนังสือ
เรียน,ค่าอุปกรณ์การ
เรียน,ค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน,ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

170,000   183,000   198,000   212,000 226,000    นักเรียน
ได้รับโอกาส
ทาง
การศึกษา
เท่าเทียมกัน

เด็กนักเรียน
ได้รับโอกาส
เท่าเทียมกัน
และแบ่งเบา
ภาระผู้ปกครอง

กองการศึกษา 
ศพด.

11 โครงการประเมินภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลโนนดินแดง

เพ่ือประเมินการ
ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

1 คร้ัง 5,000       5,000       5,000       5,000     5,000       การ
ปฏิบัติงาน
ในศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กมี
ประสิทธิภาพ

การบริหาร
จัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองการศึกษา 
ศพด.

12 โครงการกิจกรรมวันไหว้
ครู

เพ่ือให้เด็กนักเรียน
ร าลึกถึงพระคุณครู

1 คร้ัง 5,000       5,000       5,000       5,000     5,000       กิจกรรมวัน
ไหว้ครู

เด็กนักเรียนได้
แสดงความ
เคารพกตัญญู
กตเวทีต่อครู

กองการศึกษา 
ศพด.

13 โครงการเรียนรู้นอก
สถานท่ี

เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้
เรียนรู้นอกสถานศึกษา

1 คร้ัง 10,000     10,000     10,000     10,000   10,000     นักเรียนได้
ออกไป
เรียนรู้นอก
สถานท่ี

เด็กนักเรียนได้
เรียนรู้นอก
สถานศึกษา

กองการศึกษา 
ศพด.
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          1.2  แผนงาน  การศึกษา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการขับข่ีปลอดภัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือให้ความรู้กับ
ผู้ปกครองและส่งเสริม
ความปลอดภัยโดยการ
สวมหมวกกันน๊อก

1 คร้ัง 10,000     10,000     10,000     10,000   10,000     ความ
ปลอดภัย

เด็กและ
ผู้ปกครองมี
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง
มาเรียน

กองการศึกษา 
ศพด.

15 โครงการอบรมให้ความรู้
กับผู้ปกครอง(ภาวะทุพ
โภชนาการ)

เพ่ือให้ผู้ปกครองมี
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับทุพโภชนาการ

ครู,ผู้ปกครอง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

15,000     15,000     15,000     15,000   15,000     ความรู้ของ
ครูและ
ผู้ปกครอง

ครู,ผู้ปกครอง
ในศูนย์มี
ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
ทุพโภชนาการ

กองการศึกษา 
ศพด.

16 โครงการหนูน้อยปลอดโรค เพ่ือให้เด็กนักเรียนมี
สุขภาพอนามัยท่ีดีและ
สุขภาพแข็งแรง
เหมาะสมกับวัยและ
พัฒนาการของเด็ก

1 คร้ัง 5,000       5,000       5,000       5,000     5,000       เด็กนักเรียน
มีสุขภาพ
แข็งแรง
ผู้ปกครองมี
ความรู้การ
ป้องกันโรค
ในเด็ก
นักเรียน

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพ
อนามัยท่ีดี
และสุขภาพ
แข็งแรง
เหมาะสมกับ
วัยและ
พัฒนาการของ
เด็ก

กองการศึกษา 
ศพด.

17 โครงการจัดกิจกรรมงาน
วันแม่

เพ่ือให้เด็กได้แสดงความ
รักความกตัญญูต่อมารดา

1 คร้ัง 5,000       5,000       5,000       5,000     5,000       ร้อยละ 100
 มีความรัก
ความกตัญญู
ต่อผู้ปกครอง

เด็กได้แสดง
ความรักความ
กตัญญูต่อ
มารดา

กองการศึกษา 
ศพด.
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          1.2  แผนงาน  การศึกษา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 โครงการกิจกรรมส่งท้ายปี
เก่าต้อนรับปีใหม่

เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้
เรียนรู้ รู้จักการแบ่งปัน

1 คร้ัง 5,000       5,000       5,000       5,000     5,000       เด็กได้เรียนรู้
การแบ่งปัน

กองการศึกษา 
ศพด.

19 เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน(ภายใต้
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา)

เพ่ือสนับสนุนให้เด็ก
นักเรียนได้รับโอกาสเท่า
เทียมกันและแบ่งเบา
ภาระผู้ปกครอง

ค่าจัดการเรียนการ
สอนรายหัว,ค่าหนังสือ
เรียน,ค่าอุปกรณ์การ
เรียน,ค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน,ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

3,322,000    3,329,000    3,371,000    3,381,000  3,387,000    นักเรียน
ได้รับโอกาส
ทาง
การศึกษา
เท่าเทียมกัน

เด็กนักเรียน
ได้รับโอกาส
เท่าเทียมกัน
และแบ่งเบา
ภาระผู้ปกครอง

กองการศึกษา 
รร.ทต.โนนดิน
แดง

20 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศ
ไทย ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

เพ่ือส่งเสริมความเป็น
เลิศด้านกีฬา

1 ปีการศึกษา 100,000   100,000   100,000   100,000 100,000   นักเรียน นักเรียนมี
ประสบการณ์
ในการแข่งขัน
กีฬาและเห็น
ความส าคัญ
ของการ
แข่งขันกีฬา
ทุกประเภท

กองการศึกษา 
รร.ทต.โนนดิน
แดง
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          1.2  แผนงาน  การศึกษา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 เงินอุดหนุนส าหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถ่ิน(ภายใต้
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา)

เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษาของท้องถ่ิน

ค่าส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของ
ท้องถ่ิน

287,000   290,000   293,000   296,000 299,000   นักเรียน
ได้รับโอกาส
ทาง
การศึกษา
เท่าเทียมกัน

โรงเรียนมี
ศักยภาพใน
การจัดการ
ศึกษาท่ีได้
มาตรฐาน

กองการศึกษา 
รร.ทต.โนนดิน
แดง

22 เงินอุดหนุนส าหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถ่ิน(ค่า
ปัจจัยเด็กยากจน)(ภายใต้
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา)

เพ่ือแบ่งเบาภาระ
ผู้ปกครองและนักเรียน
ได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน

ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา

117,000   118,000   119,000   120,000 121,000   นักเรียน เด็กนักเรียน
ได้รับโอกาส
เท่าเทียม

กองการศึกษา 
รร.ทต.โนนดิน
แดง

23 โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ปลูกฝังและส่งเสริมการ
อ่าน(แข่งขันตอบปัญหา
ภาษาอังกฤษ)

เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝัง
ให้เด็กนักเรียนรักการ
อ่าน

1 คร้ัง 20,000     20,000     20,000     20,000   20,000     ร้อยละ 80 
เด็กนักเรียน
รักการอ่าน

เด็กนักเรียน
รักการอ่าน

กองการศึกษา
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          1.2  แผนงาน  การศึกษา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพและพัฒนาการ
จัดการศึกษาเทศบาล
ต าบลโนนดินแดง

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

1 คร้ัง 200,000   200,000   200,000   200,000 200,000   ศักยภาพครู
และบุคลากร

ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
มีศักยภาพ

กองการศึกษา

25 โครงการจัดนิทรรศการ
การจัดการศึกษาเทศบาล
ต าบลโนนดินแดง

เพ่ือเป็นการเผยแพร่ผล
การจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียน

1 คร้ัง 20,000     20,000     20,000     20,000   20,000     ศักยภาพครู
และบุคลากร

ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
มีศักยภาพ

กองการศึกษา

26 โครงการนิเทศติดตาม 
ประเมินภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียน

เพ่ือเป็นการติดตาม
ตรวจสอบและให้
ก าลังใจบุคลากรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียน

2 คร้ัง 20,000     20,000     20,000     20,000   20,000     ศักยภาพครู
และบุคลากร

ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
มีศักยภาพ

กองการศึกษา

11,795,000   11,874,000   11,986,000   12,074,000  12,158,000   

งบประมาณ
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          1.3  แผนงาน  สาธารณสุข
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
โรคท่ีมียุงและแมลงเป็น
พาหะน าโรค

เพ่ือป้องกันโรค
ไข้เลือดออกและแมลง
พาหะน าโรคอ่ืนๆ 
ระบาดสู่ประชาชน

12 ชุมชน 150,000   150,000   150,000   150,000 150,000   ผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก
และโรคจาก
ยุงและแมลง
ลดลงจากปี
ท่ีผ่านมา

ท าให้
ประชาชนเขต
เทศบาล
ปลอดภัยจาก
ไข้เลือดออก
และสัตว์
พาหะน าโรค
อ่ืนๆ

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

เพ่ือให้สุนัขและแมวใน
พ้ืนท่ีได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ได้อย่างครอบคลุม

12 ชุมชน 60,000     60,000     60,000     60,000   60,000     ร้อยละ 8 
ของสุนัข
และแมว
ได้รับการฉีด
วัคซีน

ป้องกันการเกิด
โรคพิษสุนัขบ้า

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

3 โครงการจ้างเหมาส ารวจ
ข้อมูลสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์

เพ่ือทราบจ านวนและ
ควบคุมจ านวนสุนัขและ
แมวในพ้ืนท่ีท าให้ง่าย
ต่อการป้องกันควบคุม
โรค

12 ชุมชน 12,000     12,000     12,000     12,000   12,000     จ านวน
ประชากร
สุนัขและแมว

สามารถน า
ข้อมูลไปใช้
ส าหรับการ
ป้องกันควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม
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          1.3  แผนงาน  สาธารณสุข
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการควบคุม
ประชากรสุนัขและแมว
ด้วยการท าหมัน

เพ่ือลดจ านวนสุนัขและ
แมว เป็นการลดความ
เส่ียงการเกิดโรคพิษ
สุนัขบ้าท้ังในคนและสัตว์

ในเขตเทศบาล 50,000     50,000     50,000     50,000   50,000     ปริมาณสุนัข
และแมว
ลดลงจากปี
ท่ีผ่านมา

ควบคุมสุนัข-
แมว ให้มี
จ านวนท่ี
เหมาะสม ลด
ความเส่ียงการ
เกิดโรคพิษ
สุนัขบ้าในพ้ืนท่ี
ได้

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

5 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาดตาม
ฤดูกาล

เพ่ือป้องกันและควบคุม
โรคระบาดตามฤดูการ
ต่างๆ และโรคอุบัติใหม่ 
เช่น โควิด-19 ไข้หวัด
นก มือเท้าปาก

12 ชุมชน 50,000     50,000     50,000     50,000   50,000     ผู้ป่วยโรค
ระบาดตาม
ฤดูกาลต่างๆ
และโรคอุบัติ
ใหม่ลดลง

สามารถ
ป้องกันและลด
อัตราการเกิด
โรคระบาด
ตามฤดูการ
และโรคอุบัติ
ใหม่ได้

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

6 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านในเขตเทศบาล

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุข

1 คร้ัง 300,000   300,000   300,000   300,000 300,000   อสม.ได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพ
เพ่ิมข้ึน

อสม.สามารถ
ปฏิบัติงานได้มี
ประสิทธิภาพ

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

งบประมาณ
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          1.3  แผนงาน  สาธารณสุข
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการศูนย์เรียนรู้
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
 อสม.ให้มีความรู้ก้าว
ทันต่อสถาการณ์ปัจจุบัน

12 ชุมชน 20,000     20,000     20,000     20,000   20,000     ศักยภาพของ
 อสม.เพ่ิม
มากข้ึน

อสม.มีความ
ช านาญใน
บทบาทหน้าท่ี
ท่ีทันต่อ
สถานการณ์
ปัจจุบัน

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

8 โครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ าบริโภคในเขต
เทศบาล

เพ่ือให้น้ าบริโภคในเขต
เทศบาลมีคุณภาพท่ีได้
มาตรฐาน

ในเขตเทศบาล 20,000     20,000     20,000     20,000   20,000     คุณภาพน้ า
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานท่ี
ก าหนด

น้ าบริโภคใน
เขตเทศบาลมี
คุณภาพผ่าน
เกณฑ์
มาตรฐานท่ี
ก าหนด

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

งบประมาณ
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          1.3  แผนงาน  สาธารณสุข
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการสุขาภิบาลอาหาร เพ่ือเฝ้าระวังสุขลักษณะ
ตามหลักสุขาภิบาล
อาหารผู้ประกอบ
กิจการและผู้สัมผัส
อาหาร ผ่านการอบรม
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด

ในเขตเทศบาล 40,000     40,000     40,000     40,000   40,000     มีการเฝ้า
ระวังด้วยชุด
ทดสอบ 
ประชาชน
ได้รับความรู้
และ
ผู้ประกอบกา
รผ่านการ
อบรมตาม
หลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนด

สถาน
ประกอบการ
ถูกสุขลักษณะ
ประชาชนได้
บริโภคอาหาร
ท่ีสะอาดและ
ปลอดภัย 
ม่ันใจในการ
เลือกซ้ือ

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

งบประมาณ
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          1.3  แผนงาน  สาธารณสุข
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการปรับปรุงและยก
ร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ต าบลโนนดินแดง

1.เพ่ือให้ได้เทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลโนนดิน
แดงท่ีมีบทบัญญัติและ
บทลงโทษท่ีถูกต้องและ
ครอบคลุม 2.  เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ประกอบการทราบ
และมีความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าท่ีท่ีต้อง
ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม 
พ.ร.บ.การสาธาสุข พ.ศ.
 2535 และเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลโนนดิน
แดง

ในเขตเทศบาล 30,000     -           -           -         -           เทศบาล
ต าบลโนน
ดินแดง มี
การปรับปรุง
 ทบทวน ยก
ร่าง และ
ประชาสัมพัน
ธ์ให้ความรู้
เทศบัญญัติท่ี
ออกตาม 
พรบ.การ
สาธาณสุข 
พ.ศ. 2535
 จ านวน 11
 ฉบับ

เทศบัญญัติ
เทศบาลต าบล
โนนดินแดงท่ี
มีบทบัญญัติ
ถูกต้อง
ครอบคลุม
สอดคล้องและ
เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ใน
ปัจจุบัน

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

งบประมาณ
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          1.3  แผนงาน  สาธารณสุข
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการอบรมสถาน
ประกอบกิจการตาม
พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535

เพ่ือให้ผู้ประกอบ
กิจการมีความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าท่ี
ท่ีต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตาม พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.2535
 และเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลโนนดิน
แดง

ในเขตเทศบาล 10,000     10,000     10,000     10,000   10,000     ผู้ประกอบ
กิจการมี
ความรู้และ
ความเข้าใจ
เก่ียวกับ
บทบาท
หน้าท่ีอย่าง
ถูกต้อง

ผู้ประกอบ
กิจการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ.
การ
สาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 
และเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบล
โนนดินแดงได้
อย่างถูกต้อง

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

12 โครงการอาสาสมัคร
บริบาลท้องถ่ินเพ่ือดูแล
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง

เพ่ือให้ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิงได้รับการดูและ
ทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และสังคม

ในเขตเทศบาล 144,000   144,000   144,000   144,000 144,000   อาสาสมัคร
บริบาล
ท้องถ่ิน 2 
คน ดูแล
ผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพ่ึงพิง
ในพ้ืนท่ีคน
ละไม่น้อย
กว่า 4 ราย

ผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพ่ึงพิงท่ี
ได้รับการดูแล 
มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

งบประมาณ
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          1.3  แผนงาน  สาธารณสุข
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 เงินอุดหนุนชุมชน/
หมู่บ้านส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เพ่ืออุดหนุนชุมชน/
หมู่บ้านส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

12 ชุมชน 240,000   240,000   240,000   240,000 240,000   อุดหนุน
ชุมชน/
หมู่บ้าน
ส าหรับการ
ด าเนินงาน
ตาม
แนวทาง
พระราชด าริ
ด้าน
สาธารณสุข

มีการด าเนิน
โครงการตาม
แนวทาง
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

1,126,000   1,096,000   1,096,000   1,096,000 1,096,000   รวม 13 โครงการ

งบประมาณ
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          1.4  แผนงาน  สังคมสงเคราะห์
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมและจัด
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ

เพ่ือให้ผู้สูงอายุมี
กิจกรรมร่วมกัน

12 ชุมชน 80,000     80,000     80,000     80,000   80,000      ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน

ผู้สูงอายุเห็น
ถึงความส าคัญ
ของตนเองและ
ไม่เป็นภาระ
ของผู้อ่ืน

กองสวัสดิการ
สังคม

2 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน
คณะกรรมการและ
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบลโนนดินแดง

ส่งเสริมให้
คณะกรรมการและ
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
ได้ทราบถึงบทบาท
หน้าท่ีของตนเอง

คณะกรรมการและ
สมาชิกท้ัง12 ชุมชน

300,000   300,000   300,000   300,000 300,000    ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน

ผู้สูงอายุเห็น
ถึงความส าคัญ
ของตนเองและ
ไม่เป็นภาระ
ของผู้อ่ืน

กองสวัสดิการ
สังคม

3 โครงการให้ความรู้เร่ือง
สุขภาพและการแข่งขัน
กีฬาผู้สูงอายุ

เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้
เร่ืองการดูแลสุขภาพ
และมีกิจกรรมร่วมกัน

12 ชุมชน 10,000     10,000     10,000     10,000   10,000      ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน

ผู้สูงอายุเห็น
ถึงความส าคัญ
ของตนเองและ
ไม่เป็นภาระ
ของผู้อ่ืน

กองสวัสดิการ
สังคม

430,000  430,000  430,000  430,000 430,000  รวม  3  โครงการ

งบประมาณ
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          1.5  แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาส าหรับเด็ก เยาวชน
 พนักงาน ข้าราชการ
และประชาชนท่ัวไป

เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬา
ส าหรับเด็ก เยาวชน 
พนักงาน ข้าราชการ
และประชาชนท่ัวไป

4 คร้ัง 200,000   200,000   200,000   200,000 200,000   ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง

เกิดความรัก
และความ
สามัคคีและมี
สุขภาพท่ี
แข็งแรง

กองการศึกษา

200,000  200,000  200,000  200,000 200,000  

งบประมาณ

รวม 1 โครงการ
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          1.6  แผนงาน  งบกลาง
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเคราะห์เบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุ

เพ่ือสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ

ให้การสงเคราะห์เบ้ีย
ยังชีพแก่ผู้สูงอายุท่ีมี
สิทธ์ิในเขตเทศบาล

11,574,000  11,574,000  11,732,400  11,808,600  11,899,800    จ านวน
ผู้สูงอายุท่ี
ได้รับการสง
เคราะเบ้ียยัง
ชีพ

บรรเทาความ
เดือดร้อนให้
ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน

กองสวัสดิการ
สังคม

2 สงเคราะห์เบ้ียยังชีพคน
พิการ

เพ่ือสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่ผู้พิการ

ให้การสงเคราะห์เบ้ีย
ยังชีพแก่ผู้พิการท่ีมี
สิทธ์ิในเขตเทศบาล

3,613,600    3,629,600    3,645,600    3,661,600  3,677,600    จ านวนผู้
พิการอายุท่ี
ได้รับการสง
เคราะเบ้ียยัง
ชีพ

บรรเทาความ
เดือดร้อนให้ผู้
พิการมี
คุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน

 "

3 สงเคราะห์เบ้ียยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์

เพ่ือสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่ผู้ป่วยเอดส์

ให้การสงเคราะห์เบ้ีย
ยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ท่ี
มีสิทธ์ิในเขตเทศบาล

144,000   145,000   146,000   147,000 148,000    จ านวนผู้ป่วย
เอดส์ท่ีได้รับ
การ
สงเคราะห์
เบ้ียยังชีพ

บรรเทาความ
เดือดร้อนให้
ผู้ป่วยเอดส์มี
คุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน

 "

15,331,600   15,348,600 15,524,000 15,617,200  15,725,400   รวม 3 โครงการ

งบประมาณ

 100



แบบ ผ. 02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  ด้านเศษฐกิจ
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา
    2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการท่องเท่ียว
        2.1  แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง

เพ่ือนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีให้คงอยู่สืบไป

1 คร้ัง 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   การอนุรักษ์
ประเพณีอัน
ดีงาม

ประชาชนมี
ความรักหวง
แหนและ
อนุรักษ์
ประเพณีอันดี
งามให้คงอยู่
สืบไป

กองการศึกษา

2 โครงการจัดงานวันข้ึนปีใหม่ เพ่ือรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีให้คงอยู่สืบไป

1 คร้ัง 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     การอนุรักษ์
ประเพณีอัน
ดีงาม

ร่วมกัน
ส่งเสริมและ
อนุรักษ์
ประเพณีของ
ไทย

 "

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลโนนดินแดง

งบประมาณ
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        2.1  แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์

เพ่ือนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีให้คงอยู่สืบไป

1 คร้ัง 300,000   300,000   300,000   300,000   300,000   การอนุรักษ์
ประเพณีอัน
ดีงาม

ประชาชนมี
ความรักหวง
แหนและ
อนุรักษ์
ประเพณีอันดี
งามให้คงอยู่
สืบไป

กองการศึกษา

4 โครงการจัดงานประเพณี
บุญเบิกบ้าน

เพ่ือรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีให้คงอยู่สืบไป

1 คร้ัง 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     การอนุรักษ์
ประเพณีอัน
ดีงาม

ร่วมกัน
ส่งเสริมและ
อนุรักษ์
ประเพณีของ
ไทย

 "

5 โครงการอุดหนุนประเพณี
ข้ึนเขาพนมรุ้ง

เพ่ืออนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีให้คงอยู่สืบไป

1 คร้ัง 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     การอนุรักษ์
ประเพณีอัน
ดีงาม

ประชาชนมี
ความรักหวง
แหนและ
อนุรักษ์
ประเพณีให้คง
อยู่สืบไป

 "

งบประมาณ
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        2.1  แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการอนุรักษ์และสืบ
สานประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน

เพ่ืออนุรักษ์นวัตกรรม
ของท้องถ่ินให้คงอยู่
สืบไป

1 คร้ัง 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     การอนุรักษ์
ประเพณีอัน
ดีงาม

ประชาชนมี
ความรักหวง
แหนและ
อนุรักษ์
ประเพณีอันดี
งามให้คงอยู่
สืบไป

กองการศึกษา

570,000  570,000  570,000  570,000  570,000  รวม 6 โครงการ

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร
    3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
      3.1  แผนงาน  การสังคมสงเคราะห์
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมให้แต่ละ
ครัวเรือนลดภาระ
ค่าใช้จ่าย

12 ชุมชน 40,000     40,000     40,000     40,000     40,000      ครัวเรือนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ
สามารถลด
ค่าใช้จ่ายได้

ครัวเรือน
สามารถลด
ค่าใช้จ่ายและ
เพ่ิมรายได้

กองสวัสดิการ
สังคม

2 โครงการทอเส่ือกกกลุ่มสตรี เพ่ือให้ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมมากข้ึน

12 ชุมชน 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
โครงการมี
รายได้ต่อคน
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมมาก
ข้ึน

กองสวัสดิการ
สังคม

140,000  140,000  140,000  140,000  140,000  รวม 2 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลโนนดินแดง

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี
    4.  ยุทธศาสตร์  การเสริมสร้างความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย
        4.1  แผนงาน บริหารงานท่ัวไป
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการให้ความรู้แก่
ประชาชนในการจัดท า
และทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถ่ินของเทศบาลต าบล
โนนดินแดง

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาท้องถ่ิน

12 ชุมชน 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
เทศบาล

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลโนนดินแดง

รวม  1  โครงการ

งบประมาณ
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        4.2  แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขับข่ีปลอดภัย เพ่ือให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในการ
สัญจรบนท้องถนน

2 คร้ัง 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     อุบัติเหตุบน
ท้องถนน
ลดลง

ประชาชนท่ี
สัญจรบนท้อง
ถนนเกิดความ
ปลอดภัย

งานป้องกันฯ

2 โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยประจ าปี

เพ่ือทบทวนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

1 คร้ัง 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน

ท าให้
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

งานป้องกันฯ

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ อปพร.

เพ่ือให้ อปพร.มี
ความรู้การปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

1 คร้ัง 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   จ านวน อป
พร.เข้าร่วม
โครงการ

อปพร. มี
ความรู้
ความสามารถ
เพ่ิมข้ึน

งานป้องกันฯ

4 โครงการสนับสนุน
กิจกรรมวัน อปพร.

เพ่ือให้ อปพร. ได้
ตระหนักถึงบทบาท
หน้าท่ีของตนเอง

1 คร้ัง 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     จิตส านึกใน
การปฏิบัติ
หน้าท่ี

เห็น
ความส าคัญใน
หน้าท่ีและมี
ความเสียสละ

งานป้องกันฯ

5 โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจ า
เทศบาลต าบลโนนดินแดง

เพ่ือจัดต้ังชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจ า
เทศบาล

1 คร้ัง 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   มีจิตอาสา
ภัยพิบัติ
เทศบาล

จิตอาสาภัย
พิบัติเทศบาล
เพียงพอ

งานป้องกันฯ

330,000      330,000      330,000      330,000      330,000      

งบประมาณ

รวม  5  โครงการ
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        4.3  แผนงาน สาธารณสุข
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

ในเขตเทศบาล 35,000     35,000     35,000     35,000     35,000     ลดปัญหายา
เสพติด

ปัญหายาเสพ
ติดลดน้อยลง

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

2 อุดหนุนท่ีว่าการอ าเภอ
โนนดินแดง ตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

เพ่ืออุดหนุนท่ีว่าการ
อ าเภอโนนดินแดง 
ตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด

ในเขตเทศบาล 25,000     25,000     25,000     25,000     25,000     อุดหนุนท่ีว่า
การอ าเภอ
โนนดินแดง 
ตามโครงการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด

มีการด าเนิน
โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

3 โครงการปลูกป่าตาม
พระราชด าริ

เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรป่าไม้

1 คร้ัง 5,000       5,000       5,000       5,000       5,000       มีการปลูก
ต้นไม้เพ่ิมข้ึน

เพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียวมี
ทรัพยากร
ต้นไม้ท่ีเพ่ิมข้ึน

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

4 โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูล
ฝอยในชุมชน

เพ่ือสร้างจิตส านึกให้
ประชาชนได้ตระหนักถึง
ปัญหาขยะมูลฝอย

12 ชุมชน 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     มีการรณรงค์
คัดแยกมูล
ฝอยในชุมชน

ปริมาณมูลฝอย
ในเขตเทศบาล
ลดลง

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

5 โครงการปรับปรุง
สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชน

เพ่ือให้ส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชนสะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

12 ชุมชน 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชนสะอาด
และเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย

ส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชนสะอาด
และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

งบประมาณ
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        4.3  แผนงาน สาธารณสุข
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี(อพ.สธ.)

เพ่ือเข้าใจและเห็น
ความส าคัญของ
พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากร ให้ร่วมคิด 
ร่วมปฏิบัติ จนเกิด
ประโยชน์ถึงประชาชน

12 ชุมชน 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     ประชาชน
เข้าใจและ
เห็น
ความส าคัญ
ของ
พันธุกรรม
พืชและ
ทรัพยากร

อนุรักษ์และ
พัฒนา
ทรัพยากร
พันธุกรรมพืช
และทรัพยากร
ให้เกิด
ประโยชน์ถึง
ประชาชน

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

7 โครงการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก
 (อถล.)

เพ่ือพัฒนาให้
อาสาสมัครท้องถ่ิน
รักษ์โลกให้มีความรู้
เข้าใจบทบาทหน้าท่ี
ของตนและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

155 คน 15,500     15,500     15,500     15,500     15,500     อาสาสมัคร
ท้องถ่ินรักษ์
โลกมีความรู้
ความเข้าใจ
ในบทบาท
หน้าท่ีอย่าง
ถูกต้อง

อาสาสมัคร
ท้องถ่ินรักษ์
โลกสามารถ
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

งบประมาณ
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        4.3  แผนงาน สาธารณสุข
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการส่งเสริมการ
บริโภคและการบริการท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

เพ่ือรณรงค์ให้ความรู้
และส่งเสริมกิจกรรม
ต่างๆ เช่น ลดการใช้
โฟม/พลาสติก การ
ประหยัดน้ า/ไฟฟ้า 
การใช้พลังงาน
ทดแทน ส านักงานสี
เขียว

12 ชุมชน 5,000       5,000       5,000       5,000       5,000       ประชาชนมี
ความรู้ได้รับ
การส่งเสริม
การบริโภค
และใช้
ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า
และมี
ประสิทธิภาพ

ประชาชน
สามารถ
บริโภคและใช้
ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า
และมี
ประสิทธิภาพ 
เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

9 โครงการบริหารจัดการน้ า
เสียในเขตเทศบาล

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้และส่งเสริม
การจัดการน้ าเสีย
อย่างถูกวิธี เช่น การ
ติดต้ังบ่อดักไขมัน 
ธนาคารน้ าใต้ดิน 
จัดท าฐานข้อมูลและ
แก้ปัญหาน้ าเสียใน
พ้ืนท่ี

ในเขตเทศบาล 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     ลดปัญหาน้ า
เสียในเขต
เทศบาล

การบริหาร
จัดการน้ าเสียท่ี
ได้มาตรฐาน
และย่ังยืน

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

205,500      205,500      205,500      205,500      205,500      รวม  9  โครงการ

งบประมาณ
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        4.4  แผนงาน เคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจ้างเหมาชุมชน
รักษาความสะอาดและ
พัฒนาสภาพแวดล้อมใน
ชุมชน

เพ่ือสนับสนุนการดูแล
รักษาความสะอาด
และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในชุมชน

12 ชุมชน 1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000    ความสะอาด
ของชุมชน

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การรักษา
ความสะอาด

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการจ้างเหมาบริการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย
ในเขตเทศบาล

เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการขยะ 
อย่างถูกต้องและเป็น
ระบบ

12 ชุมชน 550,000    550,000    550,000    550,000    550,000    เกิดการ
บริหาร
จัดการขยะ
มูลฝอยอย่าง
ถูกต้องและ
เป็นระบบ

ปัญหาขยะ
ลดลง

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

2,050,000   2,050,000   2,050,000   2,050,000   2,050,000   รวม  2  โครงการ

งบประมาณ
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        4.5   แผนงาน  อุตสากหรรมและการโยธา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1
โครงการก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติงาน(งานป้องกันฯ)

เพ่ือให้มีอาคาร
ส าหรับปฏิบัติงาน

1 แห่ง -      6,000,000    -      -      -      อาคาร มีอาคาร/ห้อง
ปฏิบัติงานท่ี
เป็นระเบียบ

งานป้องกันฯ

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ(ภายใต้เงิน
สนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถ่ิน)

เพ่ือซ่อมแซมอาคาร
เรียนให้มีความม่ันคง
ปลอดภัย

ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนท่ีช ารุด 
ทาสี เปล่ียนบานประตู

150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   อาคารท่ีได้
มาตรฐาน

อาคารเรียน
ประกอบมี
ความม่ันคง
ปลอดภัย

กองการศึกษา

3 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องน้ าห้องส้วม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ห้องน้ าห้องส้วมท่ี
สะอาดได้มาตรฐาน

เพ่ือปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องน้ าห้อง
ส้วมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้ได้มาตรฐาน

100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ห้องน้ าใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีห้องน้ า
ห้องส้วมท่ีได้
มาตรฐาน

กองการศึกษา

4 โครงการส้วมนักเรียน 
ขนาด 10 ท่ีน่ัง ตามแบบ 
สน.ศท.10

เพ่ือให้นักเรียนมีห้อง
ส้วมใช้อย่างถูก
สุขลักษณะ

2 หลัง 437,000   437,000   -      -      -      โรงเรียนมี
ส้วมท่ีได้
มาตรฐาน

โรงเรียนมีส้วม
ท่ีได้มาตรฐาน

กองการศึกษา

5 โครงการก่อสร้างโดม
เอนกประสงค์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เพ่ือให้มีอาคารโดม
ส าหรับท ากิจกรรมและ
ป้องกันแดดและฝน

1 หลัง 300,000   -      -      -      -      อาคารท่ีได้
มาตรฐาน

มีโดมไว้
ส าหรับท า
กิจกรรมต่างๆ

กองการศึกษา

งบประมาณ
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        4.5   แผนงาน  อุตสากหรรมและการโยธา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการปรับปรุงโรง
อาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือให้มีโรงอาหารท่ี
ถูกสุขลักษณะ

1 หลัง -      300,000   -      -      -      โรงอาหารท่ี
ถูกสุขลักษณะ

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีโรง
อาหารท่ีถูก
สุขลักษณะ

กองการศึกษา

7 โครงการจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์การศึกษา
โรงเรียนเทศบาลต าบล
โนนดินแดง

เพ่ือจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ขนาด
 2.4x4.8 เมตร

1 ชุด 35,000     -      -      -      -      ป้าย
ประชาสัมพัน
ธ์

มีป้าย
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
การศึกษา

กองการศึกษา

8 โครงการก่อสร้างอาคาร
เรียน คสล.4ช้ัน12
ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง

เพ่ือให้มีห้องเรียนท่ี
เพียงพอในการจัดการ
เรียนการสอน

1 หลัง 14,500,000  -      -      -      -      ห้องเรียน มีห้องเรียนท่ี
เพียงพอใน
การจัดการ
เรียนการสอน

กองการศึกษา

9 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ขนาดเล็กมี
ช้ันลอย

เพ่ือให้มีอาคาร
เอนกประสงค์ไว้ใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียน

1 หลัง 8,000,000    -      -      -      -      อาคารท่ีได้
มาตรฐาน

มีอาคาร
เอนกประสงค์
ไว้ส าหรับท า
กิจกรรมต่างๆ

กองการศึกษา

10 โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬาฟุตบอล 7 คน

เพ่ือให้มีสนามกีฬาไว้
บริการประชาชน

ขนาด  กว้าง 33 ม. 
ยาว 53 ม. จ านวน 2
 สนาม

-      -      10,178,000  -      -      จ านวน
ผู้ใช้บริการ

ประชาชน
ท่ัวไปมีสนาม
กีฬาไว้
ส าหรับออก
ก าลังกาย

กองการศึกษา

งบประมาณ
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        4.5   แผนงาน  อุตสากหรรมและการโยธา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการก่อสร้างร้ัว
โรงเรียน ทางทิศใต้

เพ่ือให้ร้ัวโรงเรียนได้
มาตรฐาน

ขนาดสูง 1.90 เมตร
 ยาว 72 เมตร 
พร้อมประตูล้อเล่ือน

464,000   -      -      -      -      ร้ัวโรงเรียน ร้ัวได้
มาตรฐาน

กองการศึกษา

12 โครงการก่อสร้างอาคาร
ส านักงาน

เพ่ือรองรับพนักงานท่ี
มีจ านวนเพ่ิมข้ึนและ
ปรับเพ่ิมพ้ืนท่ี

จ านวน 1 หลัง (ตาม
แบบเทศบาล

-      36,363,000  -      -      -      อาคารท่ีได้
มาตรฐาน

รองรับการ
เพ่ิมข้ึนของ
จ านวนพนักงาน

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
หน้าวัดเหนือเช่ือมทาง
หลวง 348

เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 5 เมตร ยาว 
637 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,185 ตร.ม.

2,070,000    -      -      -      -      ถนนได้
มาตรฐาน

ท าให้การ
สัญจรสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

14 โครงการวางท่อระบายน้ า 
ถนนหน้าวัดเหนือเช่ือม
ทางหลวง 348

เพ่ือไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง ท่อระบายน้ า 0.80 
ม. พร้อมบ่อพัก

1,861,100    -      -      -      -      ลดปัญหา
น้ าท่วมขัง

ท าให้ปัญหา
น้ าท่วมขัง
ลดลง

กองช่าง

15 โครงการขยายเขต
จ าหน่ายน้ าประปาในเขต
เทศบาล

เพ่ือให้มีน้ าสะอาดใช้ ในเขตเทศบาล 1,500,000    -      -      -      -      น้ าประปา
ท่ีสะอาด

มีน้ าสะอาด
ใช้อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

งบประมาณ
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        4.5   แผนงาน  อุตสากหรรมและการโยธา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการวางท่อระบายน้ า 
คสล.ถนนหลังศูนย์ราชการ

เพ่ือไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง ท่อระบายน้ า 0.60 
ม. พร้อมบ่อพัก ยาว 
504 เมตร

1,867,000    -      -      -      -      ลดปัญหา
น้ าท่วมขัง

ท าให้ปัญหา
น้ าท่วมขัง
ลดลง

กองช่าง

17 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ศาลเจ้าพ่อหนองหงส์

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศ
ศาลเจ้าพ่อพนองหงส์

ขนาดพ้ืนท่ี 3,200 
ตร.ม.

2,500,000    -      -      -      -      ลดปัญหา
น้ าท่วมขัง

ท าให้ปัญหา
น้ าท่วมขัง
ลดลง

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามคลองมะนาว

เพ่ือก่อสร้างสะพาน
ข้ามคลอง

1 แห่ง -      -      -      -      500,000   สะพานได้
มาตรฐาน

การสัญจร
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตคันคลอง
ชลประทาน ฝ่ังซ้าย LMC

เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน

1 แห่ง -      -      -      -      3,000,000  ถนนได้
มาตรฐาน

ท าให้การ
สัญจรสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

20 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมบ่อพัก ถนน
สุขาภิบาล 24

เพ่ือลดปัญหาน้ าท่วม
ขัง

ปรับปรุงฝาตะแกรง 
บ่อพัก 49 บ่อ

-      -      -      215,600   -      ลดปัญหา
น้ าท่วมขัง

ปัญหาน้ า
ท่วมขังลดลง

กองช่าง

21 โครงการเพ่ิมไฟฟ้าส่อง
สว่าง ถนนสุขาภิบาล 24 
ไปโรงพยาบาลโนนดินแดง

มีไฟฟ้าส่องสว่าง ยาว 916 เมตร -      -      -      100,000   -      ไฟฟ้าส่อง
สว่าง

มีไฟฟ้าส่อง
สว่างเพ่ิม
ความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

งบประมาณ
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        4.5   แผนงาน  อุตสากหรรมและการโยธา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 โครงการขุดลอกคลอง
มะนาวท าฝายน้ าล้น

เพ่ือเป็นแหล่งเก็บน้ า
อุปโภค

1 แห่ง -      -      -      500,000   -      แหล่งกัก
เก็บน้ า

มีแหล่งกัก
เก็บน้ าเพ่ือ
การอุปโภค

กองช่าง

23 โครงการขยายผิวจราจร 
คสล.วางท่อ ถนนราช
ด าเนิน หมู่ท่ี 4,5,6,7

เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 1.20 เมตร 
ยาว 1,250 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
วางท่อ 0.60 เมตร 
พร้อมบ่อพัก

-      -      -      5,325,000    -      ถนนได้
มาตรฐาน

ท าให้ถนนได้
มาตรฐาน
และลด
ปัญหาน้ า
ท่วมขัง

กองช่าง

24 โครงการปรบปรุง
ซ่อมแซมคอสะพาน ถนน
เช่ือมคลองชลประทาน 5 
หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้คอสะพานได้
มาตรฐาน

กว้าง 5.50 เมตร 
ยาว 4.90 เมตร

17,000  -      -      -      -      คอสะพาน
ได้มาตรฐาน

มีความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง

25 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ถนนเช่ือมคลอง
ชลประทาน 2 ต.โนนดิน
แดง

เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 4 เมตร ยาว 
60 เมตร หนา 0.15 
เมตร

156,000   -      -      -      -      ถนนได้
มาตรฐาน

ท าให้การ
สัญจรสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

33,957,100  43,350,000  10,428,000  6,390,600    3,750,000    รวม  25  โครงการ

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
   5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
        5.1  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการวันท้องถ่ินไทย เพ่ือระลึกถึงการก่อต้ัง
อปท.

1 คร้ัง 5,000       5,000       5,000       5,000       5,000       จิตส านึกท่ี
เพ่ิมข้ึนต่อ 
อปท.

ท าให้บุคลากร
อปท.มี
จิตส านึกต่อ
หน้าท่ีของ
ตนเอง

ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการวันเทศบาล เพ่ือระลึกถึงการจัดต้ัง
เทศบาล

1 คร้ัง 5,000       5,000       5,000       5,000       5,000       จิตส านึก
และความ
สามัคคี
เพ่ิมข้ึน

ท าให้เกิดความ
รักความ
สามัคคีในหมู่
คณะ

ส านัก
ปลัดเทศบาล

3 โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและ
วินัย

เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและวินัยแก่
บุคลากรของเทศบาล

1 คร้ัง 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     บุคลากรของ
เทศบาล

บุคลากรของ
เทศบาลมี
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
วินัย

ส านัก
ปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลโนนดินแดง

งบประมาณ
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        5.1  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเทศบาลต าบล
โนนดินแดง

ปรับเปล่ียนวิธีคิด 
วิธีการท างานให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

1 คร้ัง 300,000   300,000   300,000   300,000   300,000   บุคลากรของ
เทศบาล

บุคลากรของ
เทศบาลมี
แนวคิดและวิธี
ปฏิบัติในการ
ท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

5 โครงการปรับปรุงจัดท า
ฐานภาษีท่ีดินและส่ิงปลูก
สร้างและป้าย

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ให้
เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด

1 คร้ัง 10,000     -      -      -      -      ไม่มีลูกหน้ี สามารถ
จัดเก็บภาษีได้
ครบถ้วนทุกราย

กองคลัง

370,000      360,000      360,000      360,000      360,000      รวม 5 โครงการ

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02/1

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี
    4.  ยุทธศาสตร์  การเสริมสร้างความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย
        4.1  แผนงาน อุตสากหรรมและการโยธา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการวางท่อระบายน ้า
พร้อมบ่อพัก ถนน
สุขาภิบาล 14 หมู่ท่ี 5

เพ่ือลดปัญหาน ้าท่วม
ขัง

กว้าง 2 เมตร ยาว 538 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ขนาดท่อ ศก.0.60 เมตร
 พร้อมบ่อพัก

2,000,000    -        -        -        -        ลดปัญหาน ้า
ท่วมขัง

ท้าให้ปัญหา
น ้าท่วมขัง
ลดลง

กองช่าง

2 โครงการขยายผิวจราจร 
คสล.วางท่อ ถนน
สุขาภิบาล 14 หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 2.50-3 เมตร 
ยาวรวม 556 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื นท่ี คสล. 1,409 
ตร.ม.วางท่อ 0.80 ม.
 จ้านวน 468 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก 61 บ่อ

3,655,000    -        -        -        -        ถนนได้
มาตรฐาน

ท้าให้ถนนได้
มาตรฐาน
และลด
ปัญหาน ้า
ท่วมขัง

กองช่าง

(พ.ศ. 2566-2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

เทศบาลต าบลโนนดินแดง

งบประมาณ
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        4.1  แผนงาน อุตสากหรรมและการโยธา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ถนนสุขาภิบาล 4/2

เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 3 เมตร ยาว 
125 เมตร หนา 
0.15 เมตร

284,000    -        -        -        -        ถนนได้
มาตรฐาน

ท้าให้การ
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ถนนเช่ือมคลอง
ชลประทาน 5 หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 5 เมตร ยาว 
668 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พื นท่ี 3,340 ตร.ม.

2,500,000    -        -        -        -        ถนนได้
มาตรฐาน

ท้าให้การ
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ถนนสุขาภิบาล 4/1

เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน

ตอนท่ี 1 กว้าง 3 
เมตร ยาว 70.5 
เมตร ตอนท่ี 2 กว้าง
 3 เมตร ยาว 34 
เมตร หนา 0.15 เมตร

202,000    -        -        -        -        ถนนได้
มาตรฐาน

ท้าให้การ
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

6 โครงการขยายผิวจราจร 
คสล.ถนนสุขาภิบาล 4 
หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 1.20 เมตร 
ยาว 791 เมตร หนา
 0.15 เมตร วางท่อ 
0.60 เมตร พร้อม
บ่อพัก

-        -        2,946,000    -        -        ถนนได้
มาตรฐาน

ท้าให้การ
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

งบประมาณ
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        4.1  แผนงาน อุตสากหรรมและการโยธา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการขยายผิวจราจร 
คสล.ถนนสุขาภิบาล 23 
หมู่ท่ี 9 (ทางน ้าออกต่าง
ระดับกับรางน ้า ชป.)

เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 1.20 เมตร 
ยาว 296 เมตร หนา
 0.15 เมตร วางท่อ 
0.60 เมตร พร้อม
บ่อพัก

-        -        1,110,000    -        -        ถนนได้
มาตรฐาน

ท้าให้ถนนได้
มาตรฐาน
และลด
ปัญหาน ้า
ท่วมขัง

กองช่าง

8 โครงการขยายผิวจราจร 
คสล.ถนนสุขาภิบาล 
1202 หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 1.50 เมตร 
ยาว 173 เมตร หนา
 0.15 เมตร วางท่อ 
0.60 เมตร พร้อม
บ่อพัก

-        -        679,000    -        -        ถนนได้
มาตรฐาน

ท้าให้ถนนได้
มาตรฐาน
และลด
ปัญหาน ้า
ท่วมขัง

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ถนนสุขาภิบาล 26 
หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 5 เมตร ยาว 
443 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พื นท่ี 2,215 ตร.ม.

-        -        2,470,000    -        -        ถนนได้
มาตรฐาน

ท้าให้ถนนได้
มาตรฐาน
และลด
ปัญหาน ้า
ท่วมขัง

กองช่าง

10 โครงการขยายผิวจราจร 
คสล.วางท่อระบายน ้า
ถนนหลังโรงเรียนอนุบาล
โนนดินแดง(ข้างบ้านพ่อ
กล่อม)หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 1.20 เมตร 
ยาว 473 เมตร 
หนาด 0.15 เมตร 
วางท่อ 0.80 เมตร 
พร้อมบ่อพัก

-        -        2,128,000    -        -        ถนนได้
มาตรฐาน

ท้าให้ถนนได้
มาตรฐาน
และลด
ปัญหาน ้า
ท่วมขัง

กองช่าง

งบประมาณ
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        4.1  แผนงาน อุตสากหรรมและการโยธา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการขยายผิวจราจร 
คสล.ถนนสุขาภิบาล 13 
หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 1.20 เมตร 
ยาว 685 เมตร หนา
 0.15 เมตร วางท่อ 
0.60 เมตร พร้อม
บ่อพัก

-        -        2,563,000    -        -        ถนนได้
มาตรฐาน

ท้าให้ถนนได้
มาตรฐาน
และลด
ปัญหาน ้า
ท่วมขัง

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้ารูปตัวยู ถนน
สุขาภิบาล 1102

เพ่ือลดปัญหาน ้าท่วม
ขัง

กว้าง 0.40 เมตร 
(ภายใน) ยาว 51.50
 เมตร ลึก 0.60 เมตร

-        -        200,000    -        -        ลดปัญาน ้า
ท่วมขัง

ปัญหาน ้า
ท่วมขังลดลง

กองช่าง

13 โครงการขยายผิวจราจร 
คสล. ถนนสุขาภิบาล 8 
หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 1.20 เมตร 
ยาว 522 เมตร หนา
 0.15 เมตร วางท่อ 
0.60 เมตร พร้อม
บ่อพัก

-        -        -        1,937,000    -        ถนนได้
มาตรฐาน

ท้าให้ถนนได้
มาตรฐาน
และลด
ปัญหาน ้า
ท่วมขัง

กองช่าง

14 โครงการขยายผิวจราจร 
คสล. ถนนสุขาภิบาล 
1402 หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 1.20 เมตร 
ยาว 333 เมตร หนา
 0.15 เมตร วางท่อ 
0.60 เมตร พร้อม
บ่อพัก

-        -        -        1,239,000    -        ถนนได้
มาตรฐาน

ท้าให้ถนนได้
มาตรฐาน
และลด
ปัญหาน ้า
ท่วมขัง

กองช่าง

งบประมาณ
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        4.1  แผนงาน อุตสากหรรมและการโยธา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการขุดลอกคลอง
สาธารณะบ้านหนองสะแก
กวน หมู่ท่ี 6 ต.ส้มป่อย

เพ่ือเป็นแหล่งเก็บน ้า
อุปโภค

กว้าง 5-10 เมตร 
ยาว 400 เมตร ลึก
เฉล่ีย 1.50 เมตร

-        -        -        350,000    -        คอลงเก็บน ้า มีแหล่งเก็บ
น ้าอุปโภค

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ถนนสุขาภิบาล 
2401/1 หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 4 เมตร ยาว 
50 เมตร หนา 0.15 
เมตร

130,000   -        -        -            -        ถนนได้
มาตรฐาน

ท้าให้การ
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

17 โครงการขยายผิวจราจร 
คสล. ถนนสุขาภิบาล 
1501 หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 1 เมตร ยาว 
120 เมตร หนา 
0.15 เมตร วางท่อ 
0.60 เมตร พร้อม
บ่อพัก

-        -        -        420,000    -        ถนนได้
มาตรฐาน

ท้าให้ถนนได้
มาตรฐาน
และลด
ปัญหาน ้า
ท่วมขัง

กองช่าง

18 โครงการขยายผิวจราจร 
คสล. ถนนสุขาภิบาล 
1701 หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 1 เมตร ยาว 
120 เมตร หนา 
0.15 เมตร วางท่อ 
0.60 เมตร พร้อม
บ่อพัก

-        -        -        420,000    -        ถนนได้
มาตรฐาน

ท้าให้ถนนได้
มาตรฐาน
และลด
ปัญหาน ้า
ท่วมขัง

กองช่าง

งบประมาณ
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        4.1  แผนงาน อุตสากหรรมและการโยธา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 โครงการก่อสร้างคลองส่ง
น ้ารูปตัวยู หมู่ท่ี 3 ต.
ส้มป่อย ข้างรีสอร์ทสี
สมบูรณ์

เพ่ือระบายน ้าออก
จากแหล่งชุมชน

กว้าง 1.2 เมตร ยาว
 250 เมตร ลึกเฉล่ีย
 1.20 เมตร

-        -        -        1,875,000    -        คลองส่งน ้า น ้าระบาย
ออกจาก
แหล่งชุมชน

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า รางยู ถนน
สุขาภิบาล 13 หมู่ท่ี 13

เพ่ือลดปัญหาน ้าท่วม
ขัง

ตามแบบเทศบาล
ก้าหนด

-        -        -        200,000    -        ลดปัญหาน ้า
ท่วมขัง

ปัญหาน ้า
ท่วมขังลดลง

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ถนนข้ามคลอง
ชลประทาน หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 5.50 เมตร 
ยาว 33 เมตร หนา 
0.15 เมตร

-        -        -        117,000    -        เพ่ือให้ถนน
ได้มาตรฐาน

การสัญจร
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ถนนข้ามคลอง
ชลประทาน หน้าวัดโนน
ดินแดงเหนือ หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 5.50 เมตร 
ยาว 28 เมตร หนา 
0.15 เมตร

-        -        -        100,000    -        เพ่ือให้ถนน
ได้มาตรฐาน

การสัญจร
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

23 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้ารูปตัวยู ถนน
บ้านน้อยสะแกกวน 101 
หมู่ท่ี 3 ต.ส้มป่อย

เพ่ือลดปัญหาน ้าท่วม
ขัง

กว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 538 เมตร ลึก 
0.60 เมตร

-        -        -        -        1,925,000    ลดปัญหาน ้า
ท่วมขัง

ปัญหาน ้า
ท่วมขังลดลง

กองช่าง

งบประมาณ
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        4.1  แผนงาน อุตสากหรรมและการโยธา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ถนนบ้านน้อยสะแก
กวน 6 เช่ือมทางหลวง 
348

เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 4 เมตร ยาว 
430 เมตร หนา 
0.15 เมตร

1,118,000    -        -        -        -            เพ่ือให้ถนน
ได้มาตรฐาน

การสัญจร
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

25 โครงการขยายผิวจราจร 
คสล. วางท่อระบายน ้า 
ถนนสุขาภิบาล 1102 
หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 1.20 เมตร 
ยาว 95 เมตร หนา 
0.15 เมตร วางท่อ 
0.60 เมตร พร้อม
บ่อพัก

-        -        -        -        353,000    ถนนได้
มาตรฐาน

ท้าให้ถนนได้
มาตรฐาน
และลด
ปัญหาน ้า
ท่วมขัง

กองช่าง

26 โครงการขยายผิวจราจร 
คสล. วางท่อระบายน ้า 
ถนนสุขาภิบาล 1403 
หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 1 เมตร ยาว 
148 เมตร หนา 
0.15 เมตร วางท่อ 
0.60 เมตร พร้อม
บ่อพัก

-        -        -        -        518,000    ถนนได้
มาตรฐาน

ท้าให้ถนนได้
มาตรฐาน
และลด
ปัญหาน ้า
ท่วมขัง

กองช่าง

27 โครงการขยายผิวจราจร 
คสล. วางท่อระบายน ้า 
ถนนสุขาภิบาล 20 หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 1.20 เมตร 
ยาว 302 เมตร หนา
 0.15 เมตร วางท่อ 
0.60 เมตร พร้อม
บ่อพัก

-        -        -        -        800,000    ถนนได้
มาตรฐาน

ท้าให้ถนนได้
มาตรฐาน
และลด
ปัญหาน ้า
ท่วมขัง

กองช่าง

งบประมาณ
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        4.1  แผนงาน อุตสากหรรมและการโยธา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 โครงการขยายผิวจราจร 
คสล. วางท่อระบายน ้า 
ถนนสุขาภิบาล 101 หมู่ท่ี
 1

เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 1.20 เมตร 
ยาว 333 เมตร หนา
 0.15 เมตร วางท่อ 
0.60 เมตร พร้อม
บ่อพัก

-        -        -        -        1,246,000    ถนนได้
มาตรฐาน

ท้าให้ถนนได้
มาตรฐาน
และลด
ปัญหาน ้า
ท่วมขัง

กองช่าง

29 โครงการขยายผิวจราจร 
คสล.วางท่อระบายน ้า
ถนนสุขาภิบาล 1401 
หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 1.20 เมตร 
ยาว 162 เมตร หนา
 0.15 เมตร วางท่อ 
0.60 เมตร พร้อม
บ่อพัก

-        -        -        -        600,000    ถนนได้
มาตรฐาน

ท้าให้ถนนได้
มาตรฐาน
และลด
ปัญหาน ้า
ท่วมขัง

กองช่าง

30 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
ถนนสุขาภิบาล 10 หมู่ท่ี 5

เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ

ยาว 106 เมตร -        -        -        -        200,000    ไฟฟ้า
สาธารณะ

ท้าให้
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

31 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
ถนนราชด้าเนิน หมู่ท่ี 5

เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ

ยาว 95 เมตร -        -        -        -        150,000    ไฟฟ้า
สาธารณะ

ท้าให้
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

งบประมาณ
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        4.1  แผนงาน อุตสากหรรมและการโยธา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32 โครงการขยายผิวจราจร
ถนน คสล. วางท่อระบาย
น ้า ถนนสุขาภิบาล 1802
 หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 1 เมตร ยาว 
99 เมตร หนา 0.15 
เมตร ท่อ ศก.0.60 
เมตร พร้อมบ่อพัก

-        -        -        -        366,000    ถนนได้
มาตรฐาน

ท้าให้ถนนได้
มาตรฐาน
และลด
ปัญหาน ้า
ท่วมขัง

กองช่าง

33 โครงการวางท่อระบายน ้า
พร้อมบ่อพัก ถนน
สุขาภิบาล 17 หมู่ท่ี 8

เพ่ือลดปัญหาน ้าท่วม
ขัง

ยาว 665 เมตร 
ขนาดท่อ ศก. 0.60 
เมตร พร้อมบ่อพัก

-        -        2,463,000    -        -        ถนนได้
มาตรฐาน

ท้าให้ถนนได้
มาตรฐาน
และลด
ปัญหาน ้า
ท่วมขัง

กองช่าง

34 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
รางระบายน ้ารูปตัววี หมู่ท่ี
 9

เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 5 เมตร ยาว 
113 เมตร หนา 
0.15 เมตร และราง
ระบายน ้ารูปตัววีดาด
คอนกรีต ปากกว้าง 3
 เมตร

-        -        -        750,000   -        ถนนได้
มาตรฐาน

ท้าให้ถนนได้
มาตรฐานเกิด
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร

กองช่าง

35 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. วางท่อระบายน ้า
ถนนสุขาภิบาล 1704 
หมู่ท่ี 9

เพ่ือลดปัญหาน ้าท่วม
ขัง

กว้าง 5 เมตร ยาว 
220 เมตร หนา 
0.15 เมตร

-        -        -        1,026,000    -        ถนนได้
มาตรฐาน

ท้าให้ถนนได้
มาตรฐาน
และลด
ปัญหาน ้า
ท่วมขัง

กองช่าง

งบประมาณ
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        4.1  แผนงาน อุตสากหรรมและการโยธา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ถนนบ้านน้อยสะแก
กวน 6 หมู่ท่ี 3 ต.ส้มป่อย

เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 5 เมตร ยาว 
75 เมตร หนา 0.15 
เมตร

245,000   -        -        -        -           ถนนได้
มาตรฐาน

ท้าให้ถนนได้
มาตรฐานเกิด
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร

กองช่าง

37 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า คสล. ข้างรี
สอร์ท ส.สมบุรณ์ หมู่ท่ี 3 
ต.ส้มป่อย

เพ่ือลดปัญหาน ้าท่วม
ขัง

1 แห่ง -        -        -        -        500,000   ลดปัญหาน ้า
ท่วมขัง

ท้าให้ถนนได้
มาตรฐาน
และลด
ปัญหาน ้า
ท่วมขัง

กองช่าง

38 โครงการขยายผิวจราจร 
คสล. วางท่อระบายน ้า 
ถนนน้อยสะแกกวน 1 หมู่
ท่ี 3 ต.ส้มป่อย

เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 1.20 เมตร 
ยาว 470 เมตร หนา
 0.15 เมตร พร้อม
บ่อพัก

-        -        -        1,741,000    -        ถนนได้
มาตรฐาน

ท้าให้ถนนได้
มาตรฐาน
และลด
ปัญหาน ้า
ท่วมขัง

กองช่าง

39 โครงการขยายผิวจราจร 
คสล. วางท่อระบายน ้า 
ถนนน้อยสะแกกวน 2 หมู่
ท่ี 3 ต.ส้มป่อย

เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 1.20 เมตร 
ยาว 146 เมตร หนา
 0.15 เมตร พร้อม
บ่อพัก

-        -        -        540,000    -        ถนนได้
มาตรฐาน

ท้าให้ถนนได้
มาตรฐาน
และลด
ปัญหาน ้า
ท่วมขัง

กองช่าง

งบประมาณ
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        4.1  แผนงาน อุตสากหรรมและการโยธา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

40 โครงการขยายผิวจราจร 
คสล. วางท่อระบายน ้า 
ถนนน้อยสะแกกวน 3 หมู่
ท่ี 3 ต.ส้มป่อย

เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 1.20 เมตร 
ยาว 254 เมตร หนา
 0.15 เมตร พร้อม
บ่อพัก

-        -        -        941,000    -        ถนนได้
มาตรฐาน

ท้าให้ถนนได้
มาตรฐาน
และลด
ปัญหาน ้า
ท่วมขัง

กองช่าง

41 โครงการขยายผิวจราจร 
คสล. วางท่อระบายน ้า 
ถนนน้อยสะแกกวน 4 หมู่
ท่ี 3 ต.ส้มป่อย

เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 1.20 เมตร 
ยาว 190 เมตร หนา
 0.15 เมตร พร้อม
บ่อพัก

-        -        -        703,000    -        ถนนได้
มาตรฐาน

ท้าให้ถนนได้
มาตรฐาน
และลด
ปัญหาน ้า
ท่วมขัง

กองช่าง

42 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ถนนบ้านน้อยสะแก
กวน 6 เช่ือมทางหวง 
348 หมู่ท่ี 3 ต.ส้มป่อย

เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 4 เมตร ยาว 
598 เมตร หนา 
0.15 เมตร

-        -        -        -        1,554,000    ถนนได้
มาตรฐาน

ท้าให้ถนนได้
มาตรฐานเกิด
ความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

43 โครงการขยายผิวจราจร 
คสล. วางท่อระบายน ้า 
ถนนน้อยสะแกกวน 5 หมู่
ท่ี 3 ต.ส้มป่อย

เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 1.20 เมตร 
ยาว 485 เมตร หนา
 0.15 เมตร พร้อม
บ่อพัก

-        -        -        -        1,796,000    ถนนได้
มาตรฐาน

ท้าให้ถนนได้
มาตรฐาน
และลด
ปัญหาน ้า
ท่วมขัง

กองช่าง

งบประมาณ
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        4.1  แผนงาน อุตสากหรรมและการโยธา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

44 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ถนนเช่ือมคลอง
ชลประทาน 1 หมู่ท่ี 3 ต.
ส้มป่อย

เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 5 เมตร ยาว 
425 เมตร หนา 
0.15 เมตร

-        -        -        -        1,381,000    ถนนได้
มาตรฐาน

ท้าให้ถนนได้
มาตรฐานเกิด
ความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

10,134,000  -               14,559,000  12,359,000  11,389,000  รวม  44  โครงการ

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02/2

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี
    4.  ยุทธศาสตร์  การเสริมสร้างความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย
        4.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
ทางหลวง 348 เช่ือมวัด
โนนดินแดงเหนือ ต าบล
โนนดินแดง

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนในการคมนาคม
ได้สะดวก

ขนาดกว้าง 5.00 ม. 
ยาว 476 ม. หนา 
0.15 ตร.ม. พ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
2,380 ตร.ม.

2,000,000  -      -      -     -     ถนนมี
คุณภาพดีข้ึน

ประชาชนมี
การคมนาคมท่ี
สะดวก

กองช่าง

2,000,000  -      -      -    -     

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

รวม 1 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2566-2570)

เทศบาลต าบลโนนดินแดง

งบประมาณ
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แบบ ผ. 03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน ระดับ 3-6 

จ านวน 3 ตัว
22,500   -         -         -         -         ส านัก

ปลัดเทศบาล
2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ชุดรับแขก จ านวน 2 ชุด 30,000   -         -         -         -         ส านัก

ปลัดเทศบาล
3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบ

แขวน (ระบบ Inverter)
ขนาด 30,000 บีทียู 
จ านวน 1 เคร่ือง

47,200   -         -         -         -         ส านัก
ปลัดเทศบาล

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบ
แขวน (ระบบ Inverter)
ขนาด 40,000 บีทียู 
จ านวน 1 เคร่ือง

60,100   -         -         -         -         ส านัก
ปลัดเทศบาล

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลโนนดินแดง
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พาทิช่ัน ฉากก้ันห้อง

ส านักงาน ขนาด กว้าง 
120 x สูง 180 
เซนติเมตร และอุปกรณ์
ติดต้ังจ านวน 2 ชุด

9,000     -         -         -         -         กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

6 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี 
จ านวน 6 ชุด

40,000   -         -         -         -         กองการศึกษา

7 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศชนิด
ต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน 
ขนาด 24,000 บีทียู 
จ านวน 4 เคร่ือง

64,800   -         -         -         -         กองการศึกษา

8 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ
บานเล่ือนจ านวน 4 หลัง

18,000   -         -         -         -         กองการศึกษา

9 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบต้ังพ้ืน
หรือแบบแขวน (ระบบ 
Inverter)ขนาด 48,000 บี
ทียู จ านวน 1 เคร่ือง

65,900   -         -         -         -         กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

10 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมโคจร ขนาด 18 
น้ิว จ านวน 4 ตัว

8,000     -         -         -         -         กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

งบประมาณ
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนใน

ระดับประถมศึกษา 
จ านวน 30 ชุด

47,400   -         -         -         -         กองการศึกษา

12 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษา 
จ านวน 60 ชุด

50,400   50,400   -         -         -         กองการศึกษา

13 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดเคร่ืองเล่นเสริม
พัฒนาการ เคร่ืองเล่น
กลางแจ้ง เคร่ืองเล่น
สนาม เช่น อุโมงค์ฮิปโป ฯ

100,000 -         -         -         -         กองการศึกษา

14 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 
1 ตัน 2,400 ซีซี 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบ
ดับเบ้ิลแค๊บ จ านวน 1 คัน

-         868,000 -         -         -         กองการศึกษา

15 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 
ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย 
จ านวน 1 คัน

2,400,000    -         -         -         -         กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

งบประมาณ
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 
1 ตัน 2,400 ซีซี 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมี
ช่องว่างด้านหลังคนขับ 
(Cab) จ านวน 1 คัน

715,000       -         -         -         -         กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

17 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 
1 ตัน 2,400 ซีซี 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ จ านวน
 1 คัน

575,000       -         -         -         -         กองช่าง

18 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

หลังคาเหล็ก จ านวน 1 
ชุด

28,500         -         -         -         -         กองช่าง

19 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองพ่นหมอกควัน 
จ านวน 1 เคร่ือง

59,000   -         -         -         -         กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

20 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ออดสัญญาณอัตโนมัติ 10,000   -         -         -         -         กองการศึกษา
21 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่
กล้องถ่ายรูป ขนาดตัว
กล้อง 
139x105.2x78.5 
มล. จ านวน 1 ตัว

-         17,000   -         -         -         กองการศึกษา

งบประมาณ
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
22 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

หรือการแพทย์
เคร่ืองวัดความดันโลหิต
ชนิดอัตโนมัติแบบสอด
แขน จ านวน 1 เคร่ือง

70,000   -         -         -         -         กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

23 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เคร่ืองช่ังน้ าหนักแบบ
ดิจิตอลพร้อมท่ีวัดส่วนสูง
 จ านวน 1 เคร่ือง

20,000   -         -         -         -         กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

24 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

เคร่ืองตัดหญ้าแบบ
สายสะพาย จ านวน 4 
เคร่ือง

38,000   -         -         -         -         กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

25 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ 
ขนาด 29.5 น้ิว จ านวน
 2 เคร่ือง

37,800   -         -         -         -         กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

26 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

เล่ือยยนต์ 2 จังหวะ 
จ านวน 2 เคร่ือง

6,000     -         -         -         -         กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

27 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

ป้ัมแรงดันสูง 2 น้ิว 3 
แรงม้า  3 ใบพัด จ านวน
 1 ตัว

15,000   -         -         -         -         กองช่าง

งบประมาณ
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
28 อุตสาหกรรมและ

การโยธา
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน

ครัว
ถังเก็บน้ าไฟเบอร์กลาส 
ขนาด 2,000 ลิตร 
จ านวน 4 ถัง

30,000   -         -         -         -         กองช่าง

29 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เคร่ืองออกก าลังกาย 
จ านวน 1 ชุด 
ประกอบด้วย (1)อุปกรณ์
เสริมสร้างสมรรถภาพ
กล้ามเน้ือ ผ่อนคลาย
กล้ามเน้ือรวมและสร้าง
ความหนาแน่นกระดูก 
จ านวน 1 เคร่ือง 
(2)อุปกรณ์กล้ามเน้ือ
หน้าท้องและหลัง
ส่วนล่างแบบโฮโดรลิค 
จ านวน 1 เคร่ือง 
(3)อุปกรณ์เหยียด
กล้ามเน้ือ จ านวน 2 
เคร่ือง

-         200,000 -         -         -         กองการศึกษา

งบประมาณ
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
30 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

หรืออิเล็กทรอนิกส์
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank printer) 
จ านวน 2 เคร่ือง

8,600     -         -         -         -         ส านัก
ปลัดเทศบาล

31 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
(ALL in one) 
ส าหรับงานส านักงาน
 จ านวน 2 เคร่ือง

34,000   -         -         -         -         ส านัก
ปลัดเทศบาล

32 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊กส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1 
เคร่ือง

16,000   -         -         -         -         กองคลัง

33 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
All In One ส าหรับ
งานส านักงาน จ านวน
 1 เคร่ือง

17,000   -         -         -         -         กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

34 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1 
เคร่ือง

16,000   -         -         -         -         กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

งบประมาณ
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
35 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

หรืออิเล็กทรอนิกส์
เคร่ืองพิมพ์
Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED 
จ านวน 1 เคร่ือง

15,000   -         -         -         -         กองคลัง

36 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวด าชนิด
 Network แบบท่ี 1 
(28หน้า/นาที) 
จ านวน 1 เคร่ือง

8,900     -         -         -         -         กองคลัง

37 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงาน
 จ านวน 1 เคร่ือง

17,000   -         -         -         -         กองการศึกษา

38 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวด าชนิด
 Network แบบท่ี 1 
จ านวน 1 เคร่ือง

-         8,900     -         -         -         กองการศึกษา

งบประมาณ
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
39 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

หรืออิเล็กทรอนิกส์
เคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction 
เลเซอร์หรือ LED สี 
จ านวน จ านวน 1 
เคร่ือง

15,000   -         -         -         กองการศึกษา

40 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊กส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 2 
เคร่ือง

16,000   -         16,000   -         -         กองการศึกษา

41 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
 จ านวน 5 เคร่ือง

21,500   -         -         -         กองการศึกษา

42 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (ink Tank Printer)
 จ านวน 1 เคร่ือง

7,500     -         -         -         -         กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

งบประมาณ
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
43 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

หรืออิเล็กทรอนิกส์
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
(ALL in one) 
ส าหรับงานส านักงาน
 จ านวน 1 เคร่ือง

17,000   -         -         -         -         กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

44 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2
 จ านวน 1 เคร่ือง

30,000   -         -         -         -         กองสวัสดิการ
สังคม

45 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวด า 
ชนิด Network แบบ
ท่ี 1  จ านวน 1 เคร่ือง

8,900     -         -         -         -         กองสวัสดิการ
สังคม

46 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart
 Card Reader) 
จ านวน 2 เคร่ือง

1,400     -         -         -         -         กองสวัสดิการ
สังคม

งบประมาณ
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
47 อุตสาหกรรมและ

การโยธา
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

หรืออิเล็กทรอนิกส์
เคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) 
จ านวน 1 เคร่ือง

8,000     -         -         -         -         กองช่าง

4,825,400   1,144,300   16,000        -           -           รวมท้ังส้ิน  47  รายการ

งบประมาณ
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  ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา        

โดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาตามแนวทางการติดตาม  และประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 7467  ลงวันที่ ๑4 
ธันวาคม ๒๕63 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา        

โดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
หมวด ๖  ข้อ ๒๙ และในการประเมินแผนนั้นจะต้องดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 7467  ลงวันที่ ๑4 
ธันวาคม ๒๕63 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีเทศบาลตำบลโนนดินแดง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) ขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนดินแดง  ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องมี
การติดตามและประเมินแผนพัฒนา ยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561  หมวด ๖  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดำเนินการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ 
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลตำบลโนนดินแดง  ใช้การสำรวจความพึงพอใจ    ในการ

วัดผลเชิงคุณภาพ โดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบ
ถึงผลเชิงคุณภาพ  ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนดินแดง ในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนดินแดง 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยาก

และบางเรื่องอาจทำไม่ได้   
๔.๒ ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 ๑)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงฐานะการคลัง   ใน

การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  เทศบาล ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่

จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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