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องค�การบริหารส วนตําบลเตาไห   
อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 

 



ส วนที่  ๑ 
สภาพทั่วไปและข
อมูลพ้ืนฐานขององค�การบริหารส วนตําบลเตาไห 

 
 
๑.  ด
านกายภาพ 

๑.๑  ท่ีตั้งขององค�การบริหารส วนตําบลเตาไห 
  องค�การบริหารสวนตําบลเตาไห ต้ังอยู  ณ  บ�านเตาไห  หมูท่ี ๑  ตําบลเตาไห อําเภอเพ็ญ จังหวัด
อุดรธานี  มีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ  ๓5,043  ไร  หรือ  48.80  ตารางกิโลเมตร   



๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะพ้ืนท่ีสวนใหญของตําบลเตาไห  มีลักษณะเป7นท่ีดอนและราบลุม  มีลําห�วยหลวงไหลผาน 

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศในพ้ืนท่ีตําบลเตาไหในรอบหนึ่งป<  มี  ๓  ฤดูกาล  คือ 
   ฤดูร�อน  เริ่มต้ังแตเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 
   ฤดูฝน  เริ่มต้ังแตเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม 
   ฤดูหนาว เริ่มต้ังแตเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ� 
 ๑.๔  ลักษณะของดิน 
  ลักษณะของดินในพ้ืนท่ีตําบลเตาไห  มีลักษณะเป7นดินรวนปนดินทรายและดินรวนปนดินเหนียว  
บางพ้ืนท่ีมีหินลูกรังปนอยูด�วย   
 ๑.๕  ลักษณะของแหล งน้ํา  
  -  พ้ืนท่ีตําบลเตาไห  มีลําห�วยหลวงไหลผาน 
  -  ลําห�วยโนนกกแต�  เป7นแหลงน้ําสําหรับใช�ผลิตน้ําประปาของบ�านเตาไห  บ�านนาพังและบ�านสร�าง
กวาง   

-  หนองเด่ิน  เป7นแหลงน้ําสําหรับใช�ผลิตน้ําประปาของบ�านหม�อท้ังสองหมูบ�าน   
-  หนองหวาย  เป7นแหลงน้ําสําหรับใช�ผลิตน้ําประปาของบ�านคอนสวรรค�  และลําห�วยหลวง  เป7น

แหลงน้ําสําหรับใช�ผลิตน้ําประปาของบ�านคอนเลียบ  บ�านสินเจริญและบ�านโนนสวาง 
  -  ลําห�วยหลวง  ลําห�วยโนนกกแต�  หนองเด่ิน  และหนองหวาย  เป7นแหลงน้ําท่ีมีปริมาณน้ําตลอดท้ัง
ป<  เพียงพอในการผลิตน้ําประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภค  ทําเกษตรกรรม  ปศุสัตว�และการประมง  สวนแหลงน้ํา
นอกจากนี้  จะมีปริมาณน้ํามากในฤดูฝน  แตจะมีปริมาณน้ําน�อยและแห�งขอดในฤดูร�อนทําให�ประชาชนเกิดความ
เดือดร�อนในการทําเกษตรกรรม  ปศุสัตว�และการประมง  ตลอดท้ังการอุปโภคบริโภค   
 ๑.๖  ลักษณะของไม
และป@าไม
 
  ๑.๖.๑  ไม�ในพ้ืนท่ีตําบลเตาไห  ประกอบด�วย   
  ๑.๖.๑.๑  ไม�ท่ีเกิดเองตามธรรมชาติ  ประกอบด�วย  ไม�ยาง  ไม�จิก  ไม�เต็ง  ไม�รัง  ไม�ไผ  ไม�กรุง   

 ๑.๖.๑.๒ ไม�ท่ีมนุษย�ปลูกเอง  ประกอบด�วย  ยางพารา  ไม�ยูคา  ไม�ผลชนิดตางๆ เป7นอาทิ 
๑.๖.๒  ปEาไม�ในพ้ืนท่ีตําบลเตาไหเป7นปEาเบญจพรรณ  ลักษณะท่ัวไปเป7นปEาโปรง พ้ืนท่ีปEาไม�ไมรกทึบ 

มีไม�ไผชนิดตางๆ ข้ึนอยูมาก  เชน  ปEาโนนชาติ  เป7นต�น 
 

 

 

 

 

 

 

 



๒.  ด
านการเมือง/การปกครอง    
 ๒.๑  เขตการปกครอง 
  องค�การบริหารสวนตําบลเตาไห  มีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ีใกล�เคียง  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดตอกับ  ตําบลบ�านเหลา  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 
  ทิศใต�  ติดตอกับ  ตําบลสุมเส�า อําเภอเพ็ญ และตําบลนาทราย อําเภอพิบูลย�รักษ�  จังหวัด
อุดรธานี 
  ทิศตะวันออก ติดตอกับ  ตําบลนาคํา  อําเภอบ�านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
  ทิศตะวันตก ติดตอกับ  ตําบลบ�านเหลาและตําบลสุมเส�า  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 
  องค�การบริหารสวนตําบลเตาไห  อยูหางจากท่ีวาการอําเภอเพ็ญ  ๒๙  กิโลเมตรและหางจากศาลา
กลางจังหวัดอุดรธานี  ๕๑  กิโลเมตร     
 ๒.๒  การเลือกตั้ง 

องค�การบริหารสวนตําบลเตาไห  มีการบริหารงานโดยฝEายบริหารซ่ึงประกอบด�วย 
  ๑.  นายบัวลา     พลยศ  ตําแหนง  นายกองค�การบริหารสวนตําบลเตาไห 
  ๒.  นายโชคทวี    ลําเพยพล ตําแหนง รองนายกองค�การบริหารสวนตําบลเตาไห 
  ๓.  นางคําไข      สีเหลา  ตําแหนง  รองนายกองค�การบริหารสวนตําบลเตาไห 
  ๔.  นายคําเพียร   แสนพรหม ตําแหนง เลขานุการนายกองค�การบริหารสวนตําบลเตาไห 
  และฝEายสภา มีจํานวนสมาชิกสภาองค�การบริหารสวนตําบลเตาไห  จํานวน  ๑๘  คน  ประกอบด�วย 

๑. นางสาวลําดวน ยศออน ตําแหนง ประธานสภาองค�การบริหารสวนตําบลเตาไห 
๒. นายบรรพต    สมบูรณ� ตําแหนง รองประธานสภาองค�การบริหารสวนตําบลเตาไห 
๓. นางไพ          หาแก�ว ตําแหนง สมาชิกสภา อบต.เตาไห  หมูท่ี  ๑    
๔. นายบุญชู       เฮืองโฮม ตําแหนง สมาชิกสภา อบต.เตาไห  หมูท่ี  ๒ 
๕. นายชินวัฒน�    บุญราชา ตําแหนง สมาชิกสภา อบต.เตาไห  หมูท่ี  ๓ 
๖. นายยัณตรี    ประพิญ ตําแหนง สมาชิกสภา อบต.เตาไห  หมูท่ี  ๓  
๗. นายสุวิทย�       แสนสุข ตําแหนง  สมาชิกสภา อบต.เตาไห  หมูท่ี  ๔ 
๘. นางสุวนันท�     เพ็งสวรรค� ตําแหนง สมาชิกสภา อบต.เตาไห  หมูท่ี  ๔ 
๙. นางฝนทอง     จุนจริง ตําแหนง  สมาชิกสภา อบต.เตาไห  หมูท่ี  ๕ 
๑๐. นายสุทิน         ชาวกล�า ตําแหนง สมาชิกสภา อบต.เตาไห  หมูท่ี  ๕ 
๑๑. นายทองไสย�     โอทอง ตําแหนง สมาชิกสภา อบต.เตาไห  หมูท่ี  ๖ 
๑๒. นางเตือนใจ      บัวศรี ตําแหนง สมาชิกสภา อบต.เตาไห  หมูท่ี  ๖ 
๑๓. นายทองพูล      นามแก�ว ตําแหนง  สมาชิกสภา อบต.เตาไห  หมูท่ี  ๗ 
๑๔. นายคําปNน        ยอดสิงห� ตําแหนง สมาชิกสภา อบต.เตาไห  หมูท่ี  ๗ 
๑๕. นายสุบัน         สะพังเงิน ตําแหนง สมาชิกสภา อบต.เตาไห  หมูท่ี  ๘ 
๑๖. นายมลตรี      พันธศรี ตําแหนง สมาชิกสภา อบต.เตาไห  หมูท่ี  ๘ 
๑๗. นายโกวิทย�       ศรีสุธรรม ตําแหนง  สมาชิกสภา อบต.เตาไห  หมูท่ี  ๙ 
๑๘. นายยุทธชัย       สพังเงิน ตําแหนง  สมาชิกสภา อบต.เตาไห  หมูท่ี  ๙ 

 

 



๓.  ประชากร 
 ๓.๑  ข
อมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร 

ประชากรภายในเขตองค�การบริหารสวนตําบลเตาไห  มีท้ังหมด ๙ หมูบ�าน มีจํานวนประชากร
ท้ังหมด   

๖,๐51  คน และจํานวนครัวเรือนท้ังหมด  ๑,๖97  หลังคาเรือน  (ข�อมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕62  
จากสํานักทะเบียนราษฎร�อําเภอเพ็ญ)  

ประชากร (คน) 
 หมู ท่ี ช่ือหมู บ
าน 

ชาย หญิง รวม 
จํานวนครัวเรือน 

๑ เตาไห 447 474 921 285 
๒ นาพัง 411 414 825 245 
๓ คอนเลียบ 391 397 788 213 
๔ หม�อ 287 279 566 140 
๕ คอนสวรรค� 217 237 454 119 
๖ สินเจริญ 232 248 480 136 
๗ โนนสวาง 413 374 787 224 
๘ สร�างกวาง 281 289 570 159 
๙ หม�อ 327 333 660 176 

รวม 3,006 3,045 ๖,๐51 ๑,๖97 
 
 ๓.๒  ช วงอายุและจํานวนประชากร   
 

รายการ ชาย  (คน) หญิง  (คน) หมายเหตุ 
จํานวนประชากรเยาวชน 728 665 อายุต่ํากวา  ๑๘  ป< 
จํานวนประชากร 2,023 ๒,๐16 อายุ  ๑๘ – ๖๐  ป< 
จํานวนประชากรผู�สูงอายุ 255 364 อายุมากกวา  ๖๐  ป< 

รวม 3,006 ๓,๐45 ท้ังส้ิน  ๖,๐51 
๔.  สภาพทางสังคม 
 ๔.๑  การศึกษา 
  ภายในเขตองค�การบริหารสวนตําบลเตาไห  สามารถแยกระดับการศึกษาได�เป7น  ๓  ระดับ  คือ 
  ๑.  ระดับกอนประถมศึกษา มีศูนย�พัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน  จํานวน  ๖  แหง    คือ 
   -   ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เตาไห     มีจํานวนเด็ก         32    คน 
     -   ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านนาพัง      มีจํานวนเด็ก             18    คน 
   -   ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านคอนเลียบ     มีจํานวนเด็ก             18    คน 
   -   ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านหม�อ      มีจํานวนเด็ก             24    คน 
   -   ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านคอนสวรรค�สินเจริญ  มีจํานวนเด็ก             13    คน 
   -   ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีอุดมพร (บ�านโนนสวาง)  มีจํานวนเด็ก             13    คน 

        รวมท้ังส้ิน             ๑18   คน 



๒.  ระดับประถมศึกษา เปYดการเรียนการสอนต้ังแตชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาป<ท่ี ๖  ประกอบด�วย 
(ข�อมูลป<การศึกษา พ.ศ. ๒๕62) 
   ๑.  โรงเรียนบ�านเตาไห    มีจํานวนเด็กนักเรียน    67   คน  
   ๒.  โรงเรียนบ�านนาพัง    มีจํานวนเด็กนักเรียน    40   คน  
   ๓.  โรงเรียนบ�านคอนเลียบ   มีจํานวนเด็กนักเรียน    57   คน  
   ๔.  โรงเรียนบ�านหม�อ    มีจํานวนเด็กนักเรียน    90   คน  
   ๕.  โรงเรียนบ�านคอนสวรรค�สินเจริญ    มีจํานวนเด็กนักเรียน    63   คน 
   ๖.  โรงเรียนบ�านโนนสวาง   มีจํานวนเด็กนักเรียน    ๖7   คน  
         รวมท้ังส้ิน           384   คน 
   ๓.  ระดับมัธยมศึกษา  (โรงเรียนขยายโอกาส) เปYดการเรียนการสอนต้ังแตชั้นมัธยมศึกษาป<ท่ี ๑ – ๓ 
ประกอบด�วย (ข�อมูลป<การศึกษา พ.ศ. ๒๕62)  
   ๑.  โรงเรียนบ�านเตาไห    มีจํานวนเด็กนักเรียน  ๔7  คน 
  ๔.  หนวยจัดกิจกรรมการเรียนรู�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลเตาไห  ต้ังอยู  
ณ  สํานักงานองค�การบริหารสวนตําบลเตาไห 
 ๔.๒  สาธารณสุข 
  ภายในเขตองค�การบริหารสวนตําบลเตาไห  มีโรงพยาบาล ๑ แหง  คือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบ�านคอนเลียบ  แตละหมูบ�านมีศูนย�สาธารณสุขมูลฐานชุมชนและมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ�าน  
ประกอบด�วย 
  -  บ�านเตาไห  หมูท่ี  ๑       จํานวน  ๑9  คน 
  -  บ�านนาพัง  หมูท่ี  ๒       จํานวน  ๑3  คน 
  -  บ�านคอนเลียบ  หมูท่ี  ๓    จํานวน  ๑๒  คน 
  -  บ�านหม�อ  หมูท่ี  ๔     จํานวน   ๙   คน 
  -  บ�านคอนสวรรค�  หมูท่ี  ๕    จํานวน  ๑๐  คน 
  -  บ�านสินเจริญ  หมูท่ี  ๖     จํานวน    ๗  คน 
  -  บ�านโนนสวาง  หมูท่ี  ๗    จํานวน  ๑๐  คน 
  -  บ�านสร�างกวาง  หมูท่ี  ๘    จํานวน  ๑๔  คน 
  -  บ�านหม�อ  หมูท่ี  ๙     จํานวน  ๑๑  คน 

รวมท้ังส้ิน  105   คน 
 ๔.๓  อาชญากรรม 
  ภายในเขตองค�การบริหารสวนตําบลเตาไห  ไมมีปNญหาอาชญากรรม 
 ๔.๔  ยาเสพติด  
  ภายในเขตองค�การบริหารสวนตําบลเตาไห  ไมมีปNญหายาเสพติด 
 ๔.๕  การสังคมสงเคราะห� 
  องค�การบริหารสวนตําบลเตาไห  มีการดําเนินการการสังคมสงเคราะห�  ประกอบด�วย 
  ๔.๕.๑  เบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ     จํานวน  699   คน   
  ๔.๕.๒  เบ้ียยังชีพคนพิการ    จํานวน   178   คน 
  ๔.๕.๓  เบ้ียยังชีพผู�ติดเชื้อเอดส�    จํานวน       7   คน 

 



๕.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 ๕.๑  การคมนาคมขนส ง   
  องค�การบริหารสวนตําบลเตาไห  มีถนนลาดยาง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนลูกรังและถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสําหรับใช�ในการคมนาคมขนสง การติดตอระหวางตําบล-จังหวัดอุดรธานี  ผานทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๒๒  
  ๕.๑.๑  ถนนลาดยาง  มีจํานวน  13  สาย  ขนาดยาว  ๒4,401  เมตร  ประกอบด
วย 
   ๕.๑.๑.๑  จากบ�านเตาไห ถึง บ�านโคกสวาง  ขนาดยาว  ๒,๓๘๐  เมตร 
   ๕.๑.๑.๒  จากบ�านสร�างกวาง ถึง สี่แยกตําบลเตาไห ขนาดยาว  ๓,๔๔๐  เมตร 
   ๕.๑.๑.๓  จากบ�านสร�างกวาง ถึง สามเหลี่ยมเตาไห ขนาดยาว  ๑,๐๓๐  เมตร 
   ๕.๑.๑.๔  จากบ�านสินเจริญ ถึง บ�านหนองกุง  ขนาดยาว  ๖,๖๖๐  เมตร 
   ๕.๑.๑.๕  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒๒  ขนาดยาว  ๕,๕๐๐  เมตร 
   ๕.๑.๑.๖  จากตลาดปลาสินเจริญ ถึง วัดปEาพระนาไฮ  ขนาดยาว  ๖5๐  เมตร 
   ๕.๑.๑.๗  จากบ�านเตาไห  ถึง  วัดปEานฤนาทรอยพระพุทธบาท ขนาดยาว 3,0๐๐ เมตร 
   ๕.๑.๑.๘  จากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๒๒ ถึง บ�านโนนสวาง ขนาดยาว ๔๖๐ เมตร 
   ๕.๑.๑.9  จากบ�านสินเจริญ ถึง วัดปEาพระนาไฮ ขนาดยาว 127 เมตร 
   ๕.๑.๑.10  จากบ�านนายประเทือง จันอ�อน – บ�านแมหนู ชมพูนิตย� หมูท่ี 7 ขนาดยาว 95 
เมตร 
   ๕.๑.๑.11  จากบ�านนายดอน  อุบลคุต ถึง บ�านนายเสถียร  แสนพรม หมูท่ี 7 ขนาดยาว 
92๐ เมตร 
   ๕.๑.๑.12  จากบ�านนายมอญ  ถาสวัสด์ิ ถึง บ�านนายศักด์ิ หมูท่ี 7 ขนาดยาว 82 เมตร 
   ๕.๑.๑.13  จากบ�านนายสัมพันธ�  ยศเชียง ถึง บ�านนางวัน  ทองวิกิจ ขนาดยาว 57 เมตร 
         
  ๕.๑.๒  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู บ
าน  มีจํานวน  ๖6  สาย  ขนาด  ๑๗,121 เมตร  
ประกอบด
วย 
   ๕.๑.๒.๑  บ�านเตาไห  หมูท่ี  ๑  จํานวน  8  สาย  ขนาดยาว  1,720  เมตร 
   ๕.๑.๒.๒  บ�านนาพัง  หมูท่ี  ๒  จํานวน  9  สาย  ขนาดยาว  2,436  เมตร 
   ๕.๑.๒.๓  บ�านคอนเลียบ  หมูท่ี  ๓  จํานวน  7  สาย  ขนาดยาว  2,595  เมตร 
   ๕.๑.๒.๔  บ�านหม�อ  หมูท่ี  ๔  จํานวน  7  สาย  ขนาดยาว  ๑,610  เมตร 
   ๕.๑.๒.๕  บ�านคอนสวรรค�  หมูท่ี  ๕  จํานวน  8  สาย  ขนาดยาว  ๑,555  เมตร 
   ๕.๑.๒.๖  บ�านสินเจริญ  หมูท่ี  ๖  จํานวน  6  สาย  ขนาดยาว  ๒,๓๒5  เมตร 
   ๕.๑.๒.๗  บ�านโนนสวาง  หมูท่ี  ๗  จํานวน  7  สาย  ขนาดยาว  1,570  เมตร 
   ๕.๑.๒.๘  บ�านสร�างกวาง  หมูท่ี  ๘  จํานวน  ๑๑  สาย  ขนาดยาว  ๒,270  เมตร 
   ๕.๑.๒.๙  บ�านหม�อ  หมูท่ี  ๙  จํานวน  3  สาย  ขนาดยาว  ๑,๐4๐  เมตร 
  ๕.๑.๓  ถนนลูกรังภายในหมู บ
าน  มีจํานวน  ๕๒  สาย  ขนาดยาว  ๖๙,๖๔๗  เมตร  
ประกอบด
วย 
   ๕.๑.๓.๑  บ�านเตาไห  หมูท่ี  ๑  จํานวน  ๖  สาย  ขนาดยาว  ๗,๔๔๒  เมตร 
   ๕.๑.๓.๒  บ�านนาพัง  หมูท่ี  ๒  จํานวน  ๑๑  สาย  ขนาดยาว  ๑๕,๒๐๐  เมตร 
   ๕.๑.๓.๓  บ�านคอนเลียบ  หมูท่ี  ๓  จํานวน  ๗  สาย  ขนาดยาว  ๙,๙๘๐  เมตร 



   ๕.๑.๓.๔  บ�านหม�อ  หมูท่ี  ๔  จํานวน  ๓  สาย  ขนาดยาว  ๖,๔๐๐  เมตร 
   ๕.๑.๓.๕  บ�านคอนสวรรค�  หมูท่ี  ๕  จํานวน  ๕  สาย  ขนาดยาว  ๘,๗๐๐  เมตร 
   ๕.๑.๓.๖  บ�านสินเจริญ  หมูท่ี  ๖  จํานวน  ๖  สาย  ขนาดยาว  ๓,๖๗๐  เมตร 
   ๕.๑.๓.๗  บ�านโนนสวาง  หมูท่ี  ๗  จํานวน  ๖  สาย  ขนาดยาว  ๔,๘๕๕  เมตร 
   ๕.๑.๓.๘  บ�านสร�างกวาง  หมูท่ี  ๘  จํานวน  ๔  สาย  ขนาดยาว  ๙,๐๐๐  เมตร 
   ๕.๑.๓.๙  บ�านหม�อ  หมูท่ี  ๙  จํานวน  ๔  สาย  ขนาดยาว  ๔,๔๐๐  เมตร 
 ๕.๒  การไฟฟPา 
  ประชาชนมีไฟฟ]าใช�  ประมาณร�อยละ  ๙๙.๗๖  ของครัวเรือนท้ังหมด 
 ๕.๓  การประปา 
  ประชาชนมีประปาใช�ทุกครัวเรือน 
 ๕.๔  โทรศัพท�  (ยังไม เสร็จ) 
  ๕.๔.๑  ประชาชนมีโทรศัพท�บ�านใช�  ร�อยละ  ๒  ของประชาชนท้ังหมด  
  ๕.๔.๒  ประชาชนมีโทรศัพท�มือถือใช�  ร�อยละ  ๘๐  ของประชาชนท้ังหมด   
 ๕.๕  ไปรษณีย�หรือการส่ือสารหรือการขนส ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ� 
  ท่ีทําการไปรษณีย�ท่ีใกล�ท่ีสุด  ได�แก  ท่ีทําการไปรษณีย�อําเภอเพ็ญ  ต้ังอยู  ณ  ตําบลเพ็ญ  อําเภอ
เพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  หางจากองค�การบริหารสวนตําบลเตาไห  ประมาณ  ๓๐  กิโลเมตร   

๖.  ระบบเศรษฐกิจ   
 ๖.๑  การเกษตร   
  ประชาชน  ประมาณร�อยละ  ๙๐  ประกอบอาชีพด�านการเกษตร  ประกอบด�วย  นาป<  นาปรัง  ไร
อ�อย  ไรมันสําปะหลัง  สวนยางพารา  ไรยูคาลิปตัสและการปลูกพืชผักสวนครัว   

๖.๒  การประมง 
  ประกอบด�วย  การเลี้ยงปลาในบอ  การเลี้ยงกบ  ใสมอง  หวานแหและการทําสะดุ�งใหญ 

๖.๓  การปศุสัตว� 
ประกอบด�วย  เลี้ยงเป7ด  เลี้ยงไก  เลี้ยงหมู  เลี้ยงหมา  เลี้ยงแมว  เลี้ยงวัวและเลี้ยงควาย 

๖.๔  การบริการ 
๖.๔.๑  หน วยธุรกิจในเขตองค�การบริหารส วนตําบลเตาไห 
 -  ปN^มน้ํามัน     จํานวน    ๑  แหง 
 -  ถังบนดิน  (แบบหลอด)    จํานวน    3  แหง 
 -  ปN^มน้ํามันแบบหยอดเหรียญ   จํานวน    ๕  แหง 
 -  โรงงานผลิตน้ําด่ืม    จํานวน    ๒  แหง 
 -  โรงสีข�าว     จํานวน  ๑1  แหง 
 -  รถเก่ียวข�าว     จํานวน    ๒  คัน 
 -  ร�านเสริมสวย     จํานวน    ๕  แหง 
 -  ร�านซอมรถ     จํานวน    6  แหง 
 -  ร�านอินเตอร�เน็ต, ถายเอกสาร   จํานวน    2  แหง 
 -  ร�านล�างอัดฉีด     จํานวน    1  แหง 
 -  ร�านคลินิก     จํานวน    1  แหง 
 -  ร�านจําหนายเหล็กดัด อะลูมิเนียม  จํานวน    2  แหง 



 -  ร�านจําหนายปุ̀ย เคมีภัณฑ�   จํานวน    3  แหง 
 -  ร�านจําหนายหมูสด, เนื้อสด   จํานวน    2  แหง 
 -  ร�านจําหนายพันธุ�ดอกไม�   จํานวน    2  แหง 
 -  ลานรับซ้ืออ�อย     จํานวน    2  แหง 
 

๖.๕  การท องเท่ียว 
ประกอบด�วย  การทองเท่ียวเชิงนิเวศ  โฮมสเตย�  ดูนกเป7ดน้ําหนองเด่ิน  ลองเรือลําห�วยหลวง  
นมัสการ 

หลวงปูEพระนาไฮและทองเท่ียวกราบนมัสการรอยพระพุทธบาทท่ีวัดปEานฤนาทรอยพระพุทธบาท 
๖.๖  การอุตสาหกรรม 

-  โรงงานผลิตน้ําด่ืม  จํานวน  ๒  แหง 
๖.๗  การพาณิชย�และกลุ มอาชีพ   

๖.๗.๑  การพาณิชย�  ประกอบด
วย 
-  ตลาดปลาสินเจริญ  บ�านสนิเจริญ  หมูท่ี  ๖  
-  ร�านค�าภายในหมูบ�าน  บ�านเตาไห    จํานวน  ๑8  แหง 
-  ร�านค�าภายในหมูบ�าน  บ�านนาพัง    จํานวน    8  แหง 
-  ร�านค�าภายในหมูบ�าน  บ�านคอนเลียบ  จํานวน    9  แหง   
-  ร�านค�าภายในหมูบ�าน  บ�านหม�อ  หมูท่ี  ๔   จํานวน    4  แหง   
-  ร�านค�าภายในหมูบ�าน  บ�านคอนสวรรค�    จํานวน    ๖  แหง   
-  ร�านค�าภายในหมูบ�าน  บ�านสินเจริญ    จํานวน    6  แหง   
-  ร�านค�าภายในหมูบ�าน  บ�านโนนสวาง    จํานวน    7  แหง   
-  ร�านค�าภายในหมูบ�าน  บ�านสร�างกวาง    จํานวน    ๗  แหง   
-  ร�านค�าภายในหมูบ�าน  บ�านหม�อ  หมูท่ี  ๙   จํานวน  11  แหง   

 
  ๖.๗.๒  กลุ มอาชีพ  ประกอบด
วย 
 
ท่ี ช่ือกลุ มอาชีพ ปSท่ีก อตั้ง 

(พ.ศ.) 
มีสมาชิก 

(คน) 
เงินทุน 
(บาท) 

ช่ือหมู บ
าน 
 

หมู ท่ี 
 

๑ กลุมจักสาน ๒๕๔๖ ๑๐ ๕,๐๐๐ บ�านนาพัง ๒ 
๒ กลุมทอผ�า ๒๕๔๗ ๖ ๑๕,๐๐๐ บ�านนาพัง ๒ 
๓ กลุมนวดแผนไทย ๒๕๕๒ ๒๐ ๕,๐๐๐ บ�านนาพัง ๒ 
๔ กลุมชาเตาไห ๒๕๕๒ ๒๐ ๒๐,๐๐๐ บ�านนาพัง ๒ 
๕ กลุมปลาร�าผง ๒๕๕๒ ๒๐ ๕,๐๐๐ บ�านนาพัง ๒ 
๖ กลุมน้ํายาล�างจาน ๒๕๕๒ ๓๕ ๕,๐๐๐ บ�านนาพัง ๒ 
๗ กลุมเลี้ยงไกพ้ืนบ�าน ๒๕๔๐ ๓๐ ๒๓,๕๐๐ บ�านคอนเลียบ ๓ 
๘ กลุมปลูกหวาย ๒๕๕๘ ๑๕ ๕๐,๐๐๐ บ�านคอนเลียบ ๓ 
๙ กลุมปลูกมันสําปะหลัง ๒๕๕๘ ๑๕ ๕๐,๐๐๐ บ�านคอนเลียบ ๓ 

๑๐ กลุมเลี้ยงกระบือ ๒๕๔๙ ๑๐ ๒๕,๐๐๐ บ�านหม�อ ๔ 



๑๑ กลุมฉางข�าวพันธุ�ดี ๒๕๑๗ ๙๖ ๒๔,๐๐๐ บ�านคอนเลียบ ๕ 
๑๒ กลุมแมบ�าน ๒๕๓๘ ๑๕ ๑๒,๐๐๐ บ�านคอนเลียบ ๕ 
๑๓ ออมสัจจะ ๒๕๔๔ ๘๑ ๑๓๐,๐๐๐ บ�านคอนเลียบ ๕ 
๑๔ กลุมเงินสงเคราะห� ๒๕๔๕ ๙๖ ๑๒,๕๐๐ บ�านคอนเลียบ ๕ 
๑๕ กลุมแปรรูปอาหาร ๒๕๔๔ ๑๐ ๓๐,๐๐๐ บ�านสินเจริญ ๖ 
๑๖ กลุมการตลาด ๒๕๔๐ ๑๕ ๕๐,๐๐๐ บ�านสินเจริญ ๖ 
๑๗ กลุมลองเรือ ๒๕๔๔ ๒๐ ๒๐,๐๐๐ บ�านสินเจริญ ๖ 
๑๘ กลุมโฮมสเตย� ๒๕๔๔ ๕   ๕๐,๐๐๐ บ�านสินเจริญ ๖ 
๑๙ ทําข�าวนาปรัง ๒๕๕๗ ๒๕ ๑๕,๐๐๐ บ�านโนนสวาง ๗ 
๒๐ กลุมเย็บผ�า ๒๕๔๐ ๑๐ - บ�านสร�างกวาง ๘ 
๒๑ กลุมปุ̀ยชีวภาพ ๒๕๔๕ ๑๒ - บ�านสร�างกวาง ๘ 
๒๒ กลุมคัดเมล็ดพันธุ�ข�าว ๒๕๕๗ ๑๕ ๒๐๐,๐๐๐ บ�านสร�างกวาง ๘ 
 

๖.๘  แรงงาน 
  ประชากรวัยแรงงาน  มีประมาณร�อยละ  ๕๐  ของประชากรท้ังหมด 

7.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 7.๑  การนับถือศาสนา 
  ประชาชนร�อยละ  ๙๙  ในเขตองค�การบริหารสวนตําบลเตาไห  นับถือศาสนาพุทธ  นอกจากนั้นนับ
ถือศาสนาอิสลาม 
  7.๑.๑  วัดในเขตองค�การบริหารส วนตําบลเตาไห  มีจํานวน  ๙  แห ง  ได
แก  
   -  วัดโพธิ์ชัย      บ�านเตาไห  หมูท่ี  ๑ 
   -  วัดโพธิ์ชุม    บ�านนาพัง  หมูท่ี  ๒ 
   -  วัดโพธิสมพร    บ�านคอนเลียบ  หมูท่ี  ๓ 
   -  วัดปEาโนนสําราญเทพนิมิต  บ�านคอนเลียบ  หมูท่ี  ๓ 
   -  วัดศรีบุญเรือง    บ�านหม�อ  หมูท่ี  ๔ 
   -  วัดศรีสมพร    บ�านคอนสวรรค�  หมูท่ี  ๕ 
   -  วัดปEาพระนาไฮ   บ�านสินเจริญ  หมูท่ี  ๖ 
   -  วัดศรีอุดมพร    บ�านโนนสวาง  หมูท่ี  ๗ 
   -  วัดปEานฤนาทรอยพระพุทธบาท  บ�านสร�างกวาง  หมูท่ี  ๘ 
  7.๑.๒  สํานักสงฆ�ในเขตองค�การบริหารส วนตําบลเตาไห  มีจํานวน  ๒  แห ง  ได
แก  
   -  สํานักสงฆ�เมตตาธรรม   บ�านนาพัง  หมูท่ี  ๒ 
   -  สํานักสงฆ�อหิงสา   บ�านโนนสวาง  หมูท่ี  ๗  
  7.๑.๓  ท่ีพักสงฆ�ในเขตองค�การบริหารส วนตําบลเตาไห  มีจํานวน  ๑  แห ง  ได
แก  
   -  ท่ีพักสงฆ�อุดมหนองฮุ�ง   บ�านคอนสวรรค�  หมูท่ี  ๕ 
  7.๑.๔  สํานักปฏิบัติธรรมในเขตองค�การบริหารส วนตําบลเตาไห  มีจํานวน  ๒  แห ง  ได
แก  
   -  สํานักปฏิบัติธรรมชัยมงคล (วัดแมชี) บ�านหม�อ  หมูท่ี  ๙ 
   -  สํานักปฏิบัติธรรมมงคลสวางธรรม บ�านหม�อ  หมูท่ี  ๙  



7.๒  ประเพณีและงานประจําปS 
  7.๒.๑  ประเพณี  ๑๒  เดือน 
 

เดือน ประเพณี สถานท่ี 
อ�าย บุญปริวาสกรรม วัดปEานฤนาทรอยพระพุทธบาท 
ยี่ บุญคูณลาน - 

สาม บุญข�าวจี่ วัด  สํานักสงฆ�  ท่ีพักสงฆ�  สํานักปฏิบัติธรรมทุกแหง 
สี่ บุญเทศน�มหาชาติ วัดทุกแหงในเขตองค�การบริหารสวนตําบลเตาไห 
ห�า สงกรานต� วัดทุกแหงในเขตองค�การบริหารสวนตําบลเตาไห  สํานักงาน อบต.เตาไห  
หก บุญบ้ังไฟ วัดปEาพระนาไฮ  บ�านสินเจริญ  หมูท่ี  ๖  โนนยา  บ�านสร�างกวาง  หมูท่ี  

๘  หนองเด่ิน  บ�านหม�อ  หมูท่ี  ๔ 
เดือน ประเพณี สถานท่ี 
เจด็ บุญซําฮะ หลักบ�านทุกหมูบ�านในเขตองค�การบริหารสวนตําบลเตาไห 

แปด บุญข�าวพรรษา วัด  สํานักสงฆ�  ท่ีพักสงฆ�  สํานักปฏิบัติธรรมทุกแหง 
เก�า บุญข�าวประดับดิน วัด  สํานักสงฆ�  ท่ีพักสงฆ�  สํานักปฏิบัติธรรมทุกแหง 
สิบ บุญข�าวสาก วัด  สํานักสงฆ�  ท่ีพักสงฆ�  สํานักปฏิบัติธรรมทุกแหง 

สิบเอ็ด บุญออกพรรษา วัด  สํานักสงฆ�  ท่ีพักสงฆ�  สํานักปฏิบัติธรรมทุกแหง 
สิบสอง บุญกฐิน วัดทุกแหงในเขตองค�การบริหารสวนตําบลเตาไห 

   
7.๒.๒  งานประจําปS 

   -  งานประเพณีลอยกระทง  หนองเด่ิน  บ�านหม�อ  หมูท่ี  ๔ 
   -  งานนมัสการหลวงปูEพระนาไฮ  วัดปEาพระนาไฮ  บ�านสินเจริญ  หมูท่ี  ๖ 
 7.๓  ภูมิปWญญาท
องถ่ิน  ภาษาถ่ิน 
  7.๓.๑  ภูมิปWญญาท
องถ่ิน  ได
แก  
   -  บ�านนาพัง  หมูท่ี  ๒  ประกอบด�วย  การทําไรนาสวนผสม  การจ้ําขวัญ  การสูขวัญ  นวด
แผนไทย  การทําปลาร�าผง  การทําชาเตาไห  การทําน้ํายาล�างจาน  การเซ้ิง  การจักสาน  การร�องสรภัญญะ  การ
มัดหม่ีการทอผ�า 
   -  บ�านคอนเลียบ  หมูท่ี  ๓  ประกอบด�วย  พิธีกรรมทางศาสนา  หมอเปEารักษาไข�หมากไม�  
หมอเปEารักษาโรคงูสวัด  หมอเปEารักษาโรคตาแดง  การจักสาน  การตอนกเขา  การตอนกคุม  พรานปลา  การทํา
ขันหมากเบ็ง 
   -  บ�านหม�อ  หมูท่ี  ๔  ประกอบด�วย  การตีเหล็ก  การรักษาสัตว�มีพิษกัดตอย รักษาเด็ก
ร�องไห�ไมหยุดด�วยเวทย�มนต�  พิธีกรรมทางศาสนา  การจักสาน  การทําปราสาทผึ้ง 
   -  บ�านคอนสวรรค�  หมูท่ี  ๕  ประกอบด�วย  หมอเปEารักษาไข�หมากไม�  การดูฤกษ�ยาม  
หมอเปEารักษาโรคงูสวัด  
   -  บ�านสินเจริญ  หมูท่ี  ๖  ประกอบด�วย  หมอเปEาโรคเปdeอยพอง  การจักสาน  หมอดูฤกษ�
ยามหมอเปEากระดูกหัก  หมอจับเส�น 
  7.๓.๒  ภาษาถ่ิน  ได
แก   ภาษาลาวเวียงจันทน� 



 7.๔  สินค
าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
  -  ชาเตาไห  ปลาร�าผง  บ�านนาพัง  หมูท่ี  ๒ 
  -  ปลาน้ําจืดชนิดตางๆ  ปลาแห�ง  กบแห�ง  เขียดแห�ง  ปลาส�ม  หวาย  ขา  ของปEาชนิดตางๆ ผัก  
ผลไม�  ตลาดปลาสินเจริญ  บ�านสินเจริญ  หมูท่ี  ๖ 

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.๑  น้ํา 
  8.๑.๑  แหล งน้ําธรรมชาติ 

- บ�านเตาไห  หมูท่ี  ๑  ประกอบด�วย  ลําห�วยโนนกกแต�  ลําห�วยเตาไห  ลําห�วยนาซํา  ลําห�วยเม็ก  
ลําห�วยวังกกโพธิ์  ลําห�วยใหญ  ลําห�วยบง     
   - บ�านนาพัง  หมูท่ี  ๒  ประกอบด�วย  ลําห�วยบ�าน  ลําห�วยแก 
   - บ�านคอนเลียบ  หมูท่ี  ๓  ประกอบด�วย  ลําห�วยคอนแสน  หนองสิม  หนองนกเตน  
หนองนกชุม  ลําห�วยบงเปลือย  หนองไขผํา  หนองบุงน�อย  หนองบุงหวาย  หนองโง�งใหญ  หนองฆาแข  หนองหลักลี้  
หนองข้ีเห็น 
   - บ�านหม�อ  หมูท่ี  ๔  ประกอบด�วย  ลําห�วยฮองหิน  หนองเบน  หนองแสง  หนองจอก  
หนองน้ํากิน  หนองสวนแตง  หนองบุงเตา  หนองหลม  หนองเด่ิน  ลําห�วยบ�าน     
   - บ�านคอนสวรรค�  หมูท่ี  ๕  ประกอบด�วย  หนองหวาย  หนองฮุ�ง  ลําห�วยคอนแสน   
   - บ�านสินเจริญ  หมูท่ี  ๖  ประกอบด�วย  ลําห�วยคอนแสน  ลําห�วยหลวง  หนองทาล�อ   
   - บ�านโนนสวาง  หมูท่ี  ๗  ประกอบด�วย  ลําห�วยแคน  ลําห�วยหลวง   
   - บ�านสร�างกวาง  หมูท่ี  ๘  ประกอบด�วย  ลําห�วยใหญ  ลําห�วยบ�าน  ลําห�วยใหญ  ลําห�วย
วังเดือนห�า   
   - บ�านหม�อ  หมูท่ี  ๙  ประกอบด�วย  ลําห�วยหิน  ลําห�วยบ�าน  ลําห�วยนาแค  ลําห�วยคอน
ครก 
 
  8.๑.๒  แหล งน้ําท่ีมนุษย�สร
างข้ึน   
   -  ระบบประปาหมูบ�าน   จํานวน  ๘  แหง 
 8.๒  ป@าไม
 
  -  ปEาไม�ในเขตองค�การบริหารสวนตําบลเตาไห  มีลักษณะเป7นปEาเบญจพรรณ  ประกอบด�วย  ปEาโนน
ชาติ  บ�านคอนสวรรค�  หมูท่ี  ๕  ปEาสาธารณะวัดปEาโนนสําราญเทพนิมิต  ปEาช�าบ�านคอนเลียบ  หมูท่ี  ๓ 
 8.๓  ภูเขา 
  -  ในพ้ืนท่ีองค�การบริหารสวนตําบลเตาไห  ไมมีภูเขา 
 8.๔  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีองค�การบริหารสวนตําบลเตาไห  โดยเฉพาะปEาไม�มีสภาพอุดมสมบูรณ�
เป7นแหลงเกิดของอาหารตามธรรมชาติ  เชน  เห็ดชนิดตางๆ  หนอไม�  ผลไม�ปEา  แมลงหลากหลายชนิด  ผักชนิดตางๆ 
สัตว�ปEา  เป7นต�น  สวนแหลงน้ําเป7นท่ีอยูอาศัย  สถานท่ีผสมพันธุ�และหาอาหารของสัตว�หลายชนิด  เชน  ปลาน้ําจืด
หลายชนิด  กบ  เขียด  ปู  นกกระสา  นกเป7ดน้ํา  เป7นต�น  โดยเฉพาะหนองเด่ินและลําห�วยโนนกกแต�  จะเป7นสถานท่ี
อยูอาศัยและหากินของนกเป7ดน้ําหลายหม่ืนตัวในฤดูหนาว 
    
 



9.  อ่ืน ๆ (ด
านการเกษตรและแหล งนํ้า)   
 9.๑  ข
อมูลพ้ืนฐานของหมู บ
าน  
 

 
 9.๒  ข
อมูลด
านการเกษตร  
  ประชาชน  ประมาณร�อยละ  ๙๐  ประกอบอาชีพด�านการเกษตร  ประกอบด�วย  นาป<  นาปรัง  ไร
อ�อย  ไรมันสําปะหลัง  สวนยางพารา  ไรยูคาลิปตัสและการปลูกพืชผักสวนครัว 
 9.๓  ข
อมูลด
านแหล งน้ําทางการเกษตร  
  9.๓.๑  แหล งน้ําทางการเกษตร  (ธรรมชาติ) 
 

แหล งน้ําธรรมชาติ เพียงพอ ไม เพียงพอ ท่ัวถึง ไม ท่ัวถึง 
แมน้ํา ๐ ๙ ๐ ๙ 
ห�วย  ลําธาร ๙ ๐ ๙ ๐ 
คลอง ๐ ๙ ๐ ๙ 
หนองน้ํา  บึง ๑ ๘ ๑ ๘ 
น้ําตก ๐ ๙ ๐ ๙ 

 
9.๓.๒  แหล งน้ําทางการเกษตร  (ท่ีมนุษย�สร
าง) 

 
แหล งน้ําท่ีมนุษย�สร
าง เพียงพอ ไม เพียงพอ ท่ัวถึง ไม ท่ัวถึง 

แก�มลิง ๐ ๙ ๐ ๙ 
อางเก็บน้ํา ๐ ๙ ๐ ๙ 
ฝาย ๑ ๘ ๑ ๘ 
สระ ๐ ๙ ๐ ๙ 
คลองชลประทาน ๐ ๙ ๐ ๙ 

ประชากร (คน) 
หมู ท่ี ช่ือหมู บ
าน 

ชาย หญิง รวม 
จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวนพ้ืนท่ี  

(ตารางกิโลเมตร) 
จํานวนพ้ืนท่ี  

(ไร ) 
๑ เตาไห ๔๔๗ 474 921 285 ๑๓.๑๐ ๘,๑๘๗.๕๐ 
๒ นาพัง ๔๑1 414 825 245 ๑๐.๑๐ ๖,๓๑๒.๕๐ 
๓ คอนเลียบ ๓91 397 788 213 ๘.๓๐ ๕,๑๘๗.๕๐ 
๔ หม�อ ๒87 279 566 140 ๗.๐๕ ๔,๔๐๖.๒๕ 
๕ คอนสวรรค� ๒๑7 237 454 119 ๕.๖๐ ๓,๕๐๐.๐๐ 
๖ สินเจริญ ๒32 248 480 136 ๓.๐๐ ๑,๘๗๕.๐๐ 
๗ โนนสวาง ๔13 374 787 224 ๕.๗๐ ๓,๕๖๒.๕๐ 
๘ สร�างกวาง ๒81 289 570 159 ๖.๘๐ ๔,๒๕๐.๐๐ 
๙ หม�อ ๓27 333 660 176 ๓.๖๕ ๒,๒๘๑.๒๕ 

รวม 3,006 ๓,๐45 ๖,๐51 ๑,๖97 ๖๓.๓๐ ๓๙,๕๖๒.๕๐ 



9.๔  ข
อมูลด
านแหล งน้ํากิน  น้ําใช
  (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค) 
 

แหล งน้ํากิน  น้ําใช
 ไม มี เพียงพอ ไม เพียงพอ ท่ัวถึง ไม ท่ัวถึง 
บอบาดาลสาธารณะ ๐ ๐ ๙ ๐ ๙ 
บอน้ําต้ืนสาธารณะ ๒ ๗ ๗ ๒ ๗ 
ประปาหมูบ�าน  (ขององค�กรปกครองสวน
ท�องถ่ิน) 

๑ ๑ ๘ ๓ ๗ 

ระบบประปา  (การประปาสวนภูมิภาค) ๐ ๐ ๙ ๐ ๙ 
แหลงน้ําธรรมชาติ ๙ ๓ ๖ ๓ ๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส วนท่ี  2 
ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส วนท
องถ่ิน 

 
๑.  ความสัมพันธ�ระหว างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

๑.๑  แผนยุทธศาสตร�ชาติ  ๒๐  ปS  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๗๙) 
๑.๑.๑  วิสัยทัศน� 

   ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปZนประเทศพัฒนาแล
ว  ด
วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปZนคติพจน�ประจําชาติว า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน”  

ท้ังนี้ วิสัยทัศน�ดังกลาวจะต�องสนองตอบตอผลประโยชน�แหงชาติ อันได�แก การมีเอกราช  
อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ การดํารงอยูอยางม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยาง
ม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเป7นปfกแผนมีความม่ันคงทาง
สังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเป7นมนุษย� ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป7นธรรม
และความอยูดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม ความม่ันคงทางพลังงานและ
อาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน�ของชาติภายใต�การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล�อมระหวางประเทศ
และการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคล�องกัน ด�านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมี
เกียรติและศักด์ิศรีไมเป7นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีด�อยกวา 

๑.๑.๒  ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
 ๑.  ยุทธศาสตร�ด�านความม่ันคง 
  ๒.  ยุทธศาสตร�ด�านการสร�างความสามารถในการแขงขัน 

   ๓.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพคน 
    ๔.  ยุทธศาสตร�ด�านการสร�างโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  

๕.  ยุทธศาสตร�ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป7นมิตรกับสิ่งแวดล�อม  
๖.  ยุทธศาสตร�ด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 โดยมีสาระสําคัญของแตละยุทธศาสตร�การพัฒนา  สรุปได�  ดังนี้ 
๑.  ยุทธศาสตร�ด
านความม่ันคง  มีเป]าหมายท้ังในการสร�างเสถียรภาพในประเทศและชวย

ลด 
และป]องกันภัยคุกคามจากภายนอก  รวมท้ังสร�างความเชื่อม่ันในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีตอประเทศ
ไทย  กรอบแนวทางท่ีต�องให�ความสําคัญ  มีดังนี้ 

๑.๑  เสริมสร�างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป7นประมุข 

๑.๒  ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัด 
คอร�รัปชั่น สร�างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

๑.๓  การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร�อยภายใน ตลอดจนการ
บริหาร 

จัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝNeงทะเล  
๑.๔  การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ  

และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ�กับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือป]องกันและแก�ไขปNญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 



๑.๕  การพัฒนาเสริมสร�างศักยภาพการผนึกกาลังป]องกันประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบร�อยภายในประเทศ สร�างความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบ�านและมิตรประเทศ 

๑.๖  การพัฒนาระบบการเตรียมพร�อมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  
รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม  

๑.๗  การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวข�องจากแนวด่ิงสูแนวระนาบมาก
ข้ึน 

   ๒.  ยุทธศาสตร�ด
านการสร
างความสามารถในการแข งขัน  เพ่ือให�ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสูการเป7นประเทศท่ีพัฒนาแล�ว  ซ่ึงจําเป7นต�องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช�นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริหาร  การสร�างความ
ม่ันคงและปลอดภัยด�านอาหาร  การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค�าและการเป7นผู�ประกอบการ  รวมท้ังพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต  ท้ังนี้ภายใต�กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปNจจัยเชิงยุทธศาสตร�ทุกด�าน  อันได�แก  โครงสร�าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส�  วิทยาศาสตร�  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  การพัฒนาทุนมนุษย� และการบริหารจัดการท้ัง
ในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  กรอบแนวทางท่ีต�องให�ความสําคัญ  มีดังนี้ 
    ๒.๑  การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการค�าการลงทุน พัฒนาสูชาติ
การค�า 

๒.๒  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร�างฐานการผลิตเข�มแข็งยั่งยืน และ 
สงเสริมเกษตรกรรายยอยสูเกษตรยั่งยืนเป7นมิตรกับสิ่งแวดล�อม 

๒.๓  การพัฒนาผู�ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู�ประกอบการ  
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล  

๒.๔  การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
และพัฒนาระบบเมืองศูนย�กลางความเจริญ 

๒.๕  การลงทุนพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ด�านการขนสง ความม่ันคงและพลังงาน  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
    ๒.๖  การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร�างความเป7นหุ�นสวนการพัฒนา
กับนานาประเทศ สงเสริมให�ไทยเป7นฐานของการประกอบธุรกิจ 
   ๓.  ยุทธศาสตร�ด
านการพัฒนาและเสริมสร
างศักยภาพคน  เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให�
เป7นรากฐานท่ีแข็งแกรงของประเทศมีความพร�อมทางกาย  ใจ  สติปNญญา  มีความเป7นสากล  มีทักษะการคิดวิเคราะห�
อยางมีเหตุผล  มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  มีคุณธรรมจริยธรรม  รู�คุณคาความเป7นไทย  มีครอบครัวท่ีม่ันคง  
กรอบแนวทางท่ีต�องให�ความสําคัญ  มีดังนี้  

๓.๑  พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
๓.๒  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู�ให�มีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง  
๓.๓  ปลูกฝNงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค� 
๓.๔  การสร�างเสริมให�คนมีสุขภาวะท่ีดี  
๓.๕  การสร�างความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 

   ๔.  ยุทธศาสตร�ด
านการสร
างโอกาสความเสมอภาคและเท าเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเรง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร�างความม่ันคงให�ท่ัวถึง  ลดความเหลื่อมล้ําไปสูสังคมท่ีเสมอภาคและเป7นธรรม  กรอบ
แนวทางท่ีต�องให�ความสําคัญ  มีดังนี้ 
 



    ๔.๑  สร�างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 

๔.๒  พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
๔.๓  มีสภาพแวดล�อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
๔.๔  สร�างความเข�มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข�มแข็ง 

ของชุมชน 
๔.๕  พัฒนาการสื่อสารมวลชนให�เป7นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

   ๕.  ยุทธศาสตร�ด
านการสร
างโอกาสความเสมอภาคและเท าเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเรง
อนุรักษ�ฟdkนฟูและสร�างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และความม่ันคงด�านหน�า  รวมท้ังมีความสามารถใน
การป]องกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุงสูการเป7น
สังคมสีเขียว  กรอบแนวทางท่ีต�องให�ความสําคัญ  มีดังนี้ 
    ๕.๑  จัดระบบอนุรักษ� ฟdkนฟูและป]องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๒ วางระบบบริหารจัดการน้ําให�มีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุมน้ํา เน�นการปรับระบบ 
การบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 

๕.๓  การพัฒนาและใช�พลังงานท่ีเป7นมิตรกับสิ่งแวดล�อม  
๕.๔  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป7นมิตรกับสิ่งแวดล�อม 
๕.๕  การรวมลดปNญหาโลกร�อนและปรับตัวให�พร�อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ 
๕.๖  การใช�เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร�และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล�อม 

   ๖.  ยุทธศาสตร�ด
านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั  เพ่ือให�
หนวยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ  มีสมรรถนะสูง  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสูท�องถ่ินอยางเหมาะสม  มีธรรมาภิบาล  กรอบแนวทางท่ีต�องให�ความสําคัญ  มีดังนี้  
    ๖.๑  การปรับปรุงโครงสร�าง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ให�มีขนาดท่ี
เหมาะสม  

๖.๒  การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
๖.๓  การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
๖.๔  การตอต�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
๖.๕  การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ให�ทันสมัย เป7นธรรมและเป7นสากล 
๖.๖  พัฒนาระบบการให�บริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
๖.๗  ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได�และรายจายของภาครัฐ 

กลไกการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนา 
  ยุทธศาสตร�ชาติจะเป7นแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให�สวนราชการและหนวยงานตางๆ ใช�เป7นแนวทาง
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศในด�านตางๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนเฉพาะด�านตางๆ เชน  
ด�านความมั่นคง  เศรษฐกิจ  การศึกษา  ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ  แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนท่ี  ให�มีความสอดคล�อง
กันตามห�วงเวลา  นอกจากน้ียุทธศาสตร�ชาติจะใช�เป7นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ  เพ่ือขับเคลื่อน
การพัฒนาอยางมีเอกภาพให�บรรลุเป]าหมาย  โดยจะต�องอาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน  ภายใต�ระบบประชารัฐ  
คือ  ความรวมมือของภาครัฐภาคเอกชน  ภาคประชาชนและประชาสังคม  ท้ังน้ี  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจะไท�มีการกําหนด
เก่ียวกับบทบาทของยุทธศาสตร�ชาติและแนวทางในการนํายุทธศาสตร�ไปสูการปฏิบัตเิพ่ือท่ีสวนราชการและหนวยงานตางๆ จะสามารถ
ขับเคลื่อนการพัฒนาได�อยางตอเน่ืองและบูรณาการ 



    ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  ๑.๒.๑  วิสัยทัศน� 
   ประเทศมีความม่ันคง  ม่ังค่ัง  ยั่งยืน  เป7นประเทศพัฒนาแล�ว  ด�วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง   

  ๑.๒.๒  เปPาหมายการพัฒนาประเทศ 
   ๑. การหลุดพ
นจากกับดักประเทศรายได
ปานกลางสู รายได
สูง 
    ๑.๑  เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวาร�อยละ  ๕.๐ 
    ๑.๒  ผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายได� 
ประชาชาติตอหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ในป<  ๒๕๖๔  เพ่ิมข้ึนเป7น ๓๑๗,๐๕๑ บาท 
(๙,๓๒๕ ดอลลาร� สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร� สรอ.) ตอคนตอป<  
    ๑.๓  ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวาเฉลี่ยร�อยละ  ๒.๕ ตอป< 

๑.๔  การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยร�อยละ  ๘.๐  (การขยายตัวของการ 
ลงทุนภาครัฐไมต่ํากวาร�อยละ  ๑๐.๐  และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยร�อยละ  ๗.๕  ในขณะ 
ท่ีปริมาณการสงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวาร�อยละ  ๔.๐  ตอป<) 
   ๒.  การพัฒนาศักยภาพคนให
สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร
างสังคม
สูงวัยอย างมีคุณภาพ 
    ๒.๑  ประชาชนทุกชวงวัยมีความม่ันคงทางด�านเศรษฐกิจและสังคม (Socio- 
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
    ๒.๒  การศึกษาและการเรียนรู�ได�รับการพัฒนาคุณภาพ 
    ๒.๓  สถาบันทางสังคมมีความเข�มแข็งเป7นฐานรากท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคน 
   ๓.  การลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
    ๓.๑  การกระจายรายได�มีความเทาเทียมกันมากข้ึน 
    ๓.๒  บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง 
   ๔.  การสร
างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปZนมิตรกับส่ิงแวดล
อม 
    ๔.๑  รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สร�างสมดุลระหวางการอนุรักษ�และ 
การใช�ประโยชน�อยางยั่งยืนและเป7นธรรม 
    ๔.๒  ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป7นมิตรตอสิ่งแวดล�อม 
    ๔.๓  เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ 
    ๔.๔  เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร�างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
    ๔.๕  มีการบริหารจัดการน้ําให�สมดุลระหวางการอุปสงค�และอุปทานของน้ํา 
   ๕.  การบริหารราชการแผ นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
    ๕.๑  การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เป7นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม 
    ๕.๒  ขจัดการทุจริตคอร�รัปชั่น 
    ๕.๓  มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม 

 



  ๑.๒.๓  แนวทางการพัฒนา 
๑.  การยกระดับศักยภาพการแข งขันและการหลุดพ
นกับดักรายได
ปานกลางสู รายได
สูง 

๑.๑  การสงเสริมด�านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล�อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ท้ังด�านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด�านบุคลากรวิจัย ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน และด�านการบริหารจัดการ รวมท้ัง
สนับสนุนและผลักดันให�ผู�ประกอบการมีบทบาทหลักด�านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาให�ใช�ประโยชน�อยางแท�จริงท้ังเชิงพาณิชย�และสาธารณะโดยให�ความคุ�มครองทรัพย�สินทางปNญญา 

๑.๒  การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร�างความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงาน

ให�มีทักษะความรู�และสมรรถนะท่ีสอดคล�องกับความต�องการของตลาดและรองรับการเปYดเสรีของประชาคมอาเซียน 
โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด�วยเทคโนโลยี เรงรัดให�แรงงานท้ังระบบมีการเรียนรู�ข้ันพ้ืนฐานเพ่ือ
สามารถแขงขันในตลาดแรงงานได� สนับสนุนให�แรงงานและปNจจัยการผลิตมีความยืดหยุนในการเคลื่อนย�ายระหวาง
สาขาการผลิตและระหวางพ้ืนท่ีการผลิต เพ่ือให�แรงงานสามารถเคลื่อนย�ายไปสูสาขาการผลิตท่ีมีผลิตภาพการผลิต
สูงสุด และสนับสนุนให�ผู�ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทํากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝ<มือ
แรงงานให�เป7นมาตรฐานท่ีเชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๑.๓  การสงเสริมผู�ประกอบการท่ีเข�มแข็งและพาณิชย�ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู�ประกอบการให�มีความยืดหยุน สามารถปรับตัวและ

ด�านเนินธุรกิจทามกลางการด�านนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค�าในรูปแบบตางๆ เพ่ิมสัดสวนความเป7น
เจ�าของของคนไทยและสนับสนุนให�มีการขยายตลาดท่ีมีแบรนด�สินค�าและชองทางการตลาดท่ีเป7นของตนเองมากข้ึน 
ตลอดจนพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข�าสูการเป7นศูนย�กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๑.๔  การลงทุนโครงสร�างพ้ืนฐาน 
เรงลงทุนและพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานด�านการคมนาคมขนสงเพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนท่ี 

เศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟให�เป7นโครงขายหลักในการเดินทางและ
ขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและโครงขายทางหลวงพิเศษระหวางเมือง ขยายขีด
ความสามารถของทาอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทาเรือท่ีมีศักยภาพให�เป7นทาเรืออิเล็กทรอนิกส�เต็มรูปแบบ 
รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด�านอุตสาหกรรมท่ีเกิดจาก
ลงทุนด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน เชน อุตสาหกรรมซอมบํารุงและผลิตชิ้นสวนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป7น
ต�น เพ่ือสร�างโอกาสทางเศรษฐกิจให�กับประเทศในการเป7นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๑.๕  การปรับโครงสร�างการผลิต 
ปรับโครงสร�างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค�าเกษตรข้ัน

ปฐมเป7นสินค�าเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร�างความเชื่อมโยงทางด�านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพ่ือนบ�านและลดระดับการผลิตสินค�าข้ันปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามารถในการแขงขัน ลงสูระดับท่ีจําเป7น
สําหรับการสร�างความม่ันคงทางด�านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให�สอดคล�องกับศักยภาพพ้ืนท่ีและความ
ต�องการของตลาดต้ังแตต�นน้ําถึงปลายน้ําท้ังด�านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมท้ังสงเสริมการรวมกลุมทางการเกษตรจาก
กิจการเจ�าของคนเดียวเป7นการประกอบการในลักษณะสหกรณ� ห�างหุ�นสวน และบริษัทเพ่ือให�เกิดการประหยัดจาก
ขนาด พิจารณาพันธุ�พืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและแหลงน้ํา ใช�เทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม ใช�
กลไกตลาดในการป]องกันความเสี่ยง ตลอดจนสงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร�างการผลิตภาคบริการโดยเรงพัฒนาระบบคมนาคมขนสง



ให�เกิดความเชื่อมโยงกันเป7นโครงขายท้ังทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เรงพัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพ่ือรองรับ
การเติบโตของการทองเท่ียวทางทะเล ปรับปรุงแก�ไขกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการทองเท่ียวให�ครอบคลุมและทันสมัยท้ัง
การควบคุมกิจกรรมตางๆ เก่ียวกับการทองเท่ียวและสงเสริมการทองเท่ียวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานการทองเท่ียวของไทยสูสากลและรองรับการพัฒนาการทองเท่ียวให�สามารถแขงขันได�ในระดับนานาชาติ 
รวมท้ังสงเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในลักษณะกลุมคลัสเตอร�ทองเท่ียว โดยสนับสนุนการพัฒนาด�านการทองเท่ียวของ
พ้ืนท่ีท่ีมีความเชื่อมโยงท้ังทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท�องถ่ินและกิจกรรมการทองเท่ียว ตลอดจนสงเสริมการ
สร�างความเชื่อมโยงด�านการทองเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน ท้ังประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงขาย
คมนาคมขนสงเชื่อมโยงกันเพ่ือให�เกิดการพัฒนาแบบองค�รวมท้ังระบบพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป7น
แหลงการถายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมท่ีเป7นฐานรายได�ประเทศ และเป7นกลไกการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยให�เข�าสูการเป7นศูนย�กลางการผลิตและบริการท้ังในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน  พัฒนา
โครงสร�างพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวด�านการค�าการลงทุน เชน โลจิสติกส�และพลังงาน รวมท้ังปNจจัยสนับสนุนการ
ลงทุนอ่ืนๆ เชน ลดอุปสรรคการเคลื่อนย�ายเงินทุนระหวางประเทศเป7นต�น สงเสริมการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ประยุกต�ใช�ท้ังภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส� เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการ
อํานวยความสะดวกทางการค�าการลงทุนด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร�างเศรษฐกิจและ
สังคมแหงปNญญาและการเรียนรู� มุงเน�นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร�างสรรค� การลงทุนท่ีใช�เทคโนโลยีข้ันสูงและเป7นมิตรกับ
สิ่งแวดล�อม การประหยัดพลังงานและการใช�พลังงานทดแทน การลงทุนด�านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย� การจัดต้ัง
สํานักงานใหญข�ามประเทศ บริษัทการค�าระหวางประเทศ รวมท้ังการให�ความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบ
แทนสูสังคมขององค�กร และกิจการเพ่ือสังคม 

๒.  การพัฒนาศักยภาพคนตามช วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร
างสังคมสูงวัยอย างมี 
คุณภาพ 

๒.๑  การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยให�สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศโดย 
ชวงวัยเด็กต้ังแตแรกเกิดให�มีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกด�าน วัยเรียน วัยรุนให�มีทักษะการเรียนรู� ทักษะชีวิตสามารถอยู
รวมกับผู�อ่ืนภายใต�บริบทสังคมท่ีเป7นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให�มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝ<มือแรงงานเพ่ือสร�าง
ผลิตภาพเพ่ิมให�กับประเทศ วัยผู�สูงอายุให�มีการท�างานท่ีเหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ� มีรายได�ในการ
ดํารงชีวิต มีการสร�างเสริมและฟdkนฟูสุขภาพเพ่ือป]องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังตางๆ ท่ีจะกอให�เกิด
ภาระแกปNจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๒.๑  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู�ให�มีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง  
โดย (๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมเพ่ือสร�างความรับผิดชอบ
ตอผลลัพธ� (Accountability) (๒) ปฏิรูประบบการคลังด�านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผู�เรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา (๓) พัฒนา
คุณภาพครูท้ังระบบ ต้ังแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให�ได�คนดีคนเกง รวมท้ังระบบการประเมินและ
รับรองคุณภาพท่ีเน�นผลลัพธ�จากตัวผู�เรียน และ (๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู� โดยมุงจัดการเรียนรู�เพ่ือสร�างสมรรถนะ
กําลังคนท้ังระบบการศึกษาต้ังแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู�ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู� ปรับหลักสูตร
และผลิตกําลังคนให�สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงและความต�องการของตลาด การวิจัยและการใช�เทคโนโลยีและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู� 
                              ๒.๓  การพัฒนาด�านสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย�
เพ่ือรองรับการเป7นสังคมผู�สูงอายุท้ังในด�านผลิตภัณฑ�สุขภาพและท่ีอยูอาศัยสําหรับผู�สูงอายุ  ยกระดับการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล�าและสร�างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข�อมูลสารสนเทศเพ่ือการ



บริหารทรัพยากรด�านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให�เกิดความเป7นเอกภาพในการบริหาร
จัดการและการใช�ทรัพยากร และสงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือขายท่ีมีการใช�ทรัพยากรรวมกัน 
พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูการเป7นศูนย�กลางสุขภาพนานาชาติท้ังในด�านศูนย�กลางบริการสุขภาพ (Medical 
Service Hub) ศูนย�กลางบริการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย�กลางยาและผลิตภัณฑ�เพ่ือสุขภาพ 
(Product Hub) และศูนย�กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือนํารายได�กลับมาใช�ยกระดับ
คุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมท้ังสงเสริมการให�ความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ 
(Health in All Policies) เพ่ือให�การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะท่ี
มีตอสุขภาพของประชาชน 

๒.๔  การสร�างสภาพแวดล�อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีพในสังคมสูงวัย โดย 
การปรับปรุงสภาพแวดล�อมและความจําเป7นทางกายภาพให�เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู�สูงอายุใน
รูปแบบท่ีหลากหลายท้ังในด�านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการ โดยการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวนอยางตอเนื่อง รวมท้ังพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพร�อมให�เป7นต�นแบบของการดูแลผู�สูงอายุเพ่ือขยาย
ผลไปสูชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช�ชีวิตประจําวันสําหรับผู�สูงอายุ 

๓.  การลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม 
                               ๓.๑  การยกระดับรายได�และสร�างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุงเน�นการเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงาน โดยสนับสนุนให�แรงงานมีโอกาสเข�าถึงการเรียนรู�และพัฒนาทักษะฝ<มือแรงงานอยางมีมาตรฐาน ปรับ
โครงสร�างคาจ�างแรงงานให�ชัดเจนและสะท�อนทักษะฝ<มือแรงงานอยางแท�จริง เรงผลักดันให�การใช�ระบบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝ<มือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเป7นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายยอย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคล�องกับพ้ืนท่ี สร�างหลักประกัน
รายได�แทนการอุดหนุนด�านราคาสินค�าเกษตร ลดต�นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปNจจัยการผลิต 

๓.๒  การจัดบริการทางสังคมให�ทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และเน�นการสร�างภูมิคุ�มกัน 
ระดับปNจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให�มีคุณภาพและมีชองทางการเข�าถึงอยางหลากหลายโดยเฉพาะ
ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาท่ี
อยูอาศัยของผู�มีรายได�น�อยและการเข�าถึงระบบสาธารณูปโภค กําหนดเป7นนโยบายท่ีอยูอาศัยแหงชาติและเมืองนาอยู 
พัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัยแก�ปNญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการรวมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การ
จัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานท่ีจําเป7นและเหมาะสมตามกลุมเป]าหมาย(Customized Welfare) ท่ีคํานึงถึงฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระคาใช�จายรวมกัน (Cost Sharing) 

 ๓.๓  การสร�างความเสมอภาคในการเข�าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร 
สนับสนุนให�เกษตรกรรายยอยท่ีไร�ท่ีดินทํากินและยากจนได�มีท่ีดินเป7นของตนเองหรือมีสิทธิท�ากินในท่ีดินปฏิรูประบบ
การบริหารจัดการน้ําอยางเป7นระบบและเข�าถึงพ้ืนท่ีเป]าหมายได�อยางแท�จริงด�วยการผลักดันพรบ.ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 
.... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงาน และสร�างกระบวนการมีสวนรวม รวมท้ังปรับ
โครงสร�างภาษีท่ีเป7นธรรม เชน ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร�าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล�อม เป7นต�น 

๓.๔  การเข�าถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค การคุ�มครองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และ 
การเข�าถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข�มแข็งด�านกฎหมายให�แกประชาชน 
รวมท้ังการปรับปรุงและบังคับใช�กฎหมายเพ่ือลดปNญหาความเหลื่อมล�า เชน กฎหมายปEาชุมชน  กฎหมายภาษีมรดก 
กฎหมายท่ีดิน เป7นต�น 
 
 



๔.  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปZนเมือง 
๔.๑  การลงทุนด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกของเมือง 
เตรียมความพร�อมรองรับความเป7นเมือง ท้ังด�านการบริหารจัดการด�านผังเมืองด�านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ระบบคมนาคมขนสง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล�อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีได�มาตรฐาน มีคุณภาพ 
และเพียงพอตอความต�องการของคนในเมือง รวมท้ังเสริมสร�างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการ
พัฒนา 

๔.๒  การพัฒนาด�านการขนสงและโลจิสติกส�เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ�านสงเสริมและเรงรัด 
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส�ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศท้ังด�าน
การค�า  
การลงทุน และการบริการ โดยคํานึงถึงการเป7นมิตรตอสิ่งแวดล�อม (Green Logistics) สนับสนุนให�เกิดความรวมมือใน
หวงโซอุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมท้ังปรับลดกระบวนงานด�านอํานวยความสะดวกทางการค�า 
ขนสง และโลจิสติกส�ให�มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจอยางแท�จริง 

๔.๓  การสงเสริมการลงทุน การค�าชายแดน และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ให�ความสําคัญกับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการค�าชายแดนเพ่ือดึงดูดให�นักลงทุนในภูมิภาคเข�ามาลงทุนในไทย
และประเทศเพ่ือนบ�าน รวมท้ังสงเสริมการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีชายแดนโดยให�ความสําคัญกับการ
ลงทุนโครงสร�างพ้ืนฐาน การสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน� การบริหารจัดการแรงงานตางด�าว และการให�บริการ
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือชวยอํานวยความสะดวกด�านการค�าชายแดนและการผานแดนระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาค
มากข้ึน 

๕.  การสร
างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย างเปZนมิตรกับส่ิงแวดล
อม 
๕.๑  การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช�ประโยชน�จากทุนธรรมชาติ   

โดยคํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟdkนตัว ปกป]องรักษาทรัพยากรปEาไม� โดยสนธิกําลังของทุกภาคสวนนําระบบ
สารสนเทศมาใช�เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช�กฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเป7นธรรม เพ่ิมพ้ืนท่ีปEาไม�โดยสงเสริม
การปลูกไม�มีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ�และใช�ประโยชน�ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนและแบงปNน
ผลประโยชน�อยางเป7นธรรม รวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของระบบนิเวศและการสร�างรายได�จากการ
อนุรักษ� จัดสรรท่ีดินให�แกผู�ยากไร� กระจายการถือครองท่ีดิน จัดทําฐานข�อมูลท่ีดินเพ่ือการบริหารจัดการอยางเป7น
ระบบ การจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตราก�าวหน�า กําหนดเพดานการถือครองท่ีดินท่ีเหมาะสม และกําหนดมาตรการป]องกัน
การถือครองท่ีดินของคนตางชาติ บริหารจัดการน้ําเพ่ือให�เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหวางหนวยงานอยางเป7นระบบ 
สร�างศูนย�ข�อมูลทรัพยากรน้ํา จัดต้ังองค�กรบริหารจัดการน้ําในระดับพ้ืนท่ี เชน คณะกรรมการลุมน้ํา และองค�กรผู�ใช�น้ํา 
คุ�มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝNeง ลดความขัดแย�งเชิงนโยบายระหวางการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน การทองเท่ียว 
การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแรโดยกําหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการน�าแรมาใช�ประโยชน� คํานึงถึง
ความจําเป7นและมูลคาในอนาคต บังคับใช�มาตรการควบคุมผลกระทบจากการทําเหมืองแรท่ีกอมลพิษตอ
สภาพแวดล�อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๒  การสงเสริมการบริโภคท่ีเป7นมิตรกับสิ่งแวดล�อม สร�างระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใช� 
แล�วท่ีมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆ เชน การปฏิรูประบบภาษีและ
คาธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล�อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล�อม มาตรฐานและฉลากสินค�า เป7นต�น 

๕.๓  การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสร�างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู 
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป7นมิตรกับสิ่งแวดล�อม พัฒนาคลัสเตอร�อุตสาหกรรมสีเขียว สงเสรมิผู�ประกอบการให�สามารถ
ปรับระบบสูหวงโซอุปทานหรือหวงโซคุณคาท่ีเป7นมิตรกับสิ่งแวดล�อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) 



สงเสริมการทําการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมท้ังสงเสริมภาคบริการท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดล�อมน�อย เพ่ือให�ประเทศไทยมี
ศักยภาพให�มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๔  การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อม ด�วยการเรงรัดการควบคุมมลพิษ 
ท้ังทางอากาศ ขยะ น้ําเสีย และของเสียอันตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร�างคุณภาพสิ่งแวดล�อมท่ีดีให�กับ
ประชาชน เรงรัดแก�ไขปNญหาการจัดการขยะเป7นลําดับแรก โดยสงเสริมให�เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใช�
ใหมให�มากท่ีสุด เรงกําจัดขยะมูลฝอยตกค�างสะสมในสถานท่ีกําจัดในพ้ืนท่ีวิกฤต สร�างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม เน�นการแปรรูปเป7นพลังงาน สร�างวินัยของคนในชาติมุงสูการจัดการท่ียั่งยืน โดยให�
ความรู�แกประชาชน และการบังคับใช�กฎหมาย 

๕.๕  การพัฒนาความรวมมือด�านสิ่งแวดล�อมระหวางประเทศ ผลักดันการจัดทําแผน 
แมบทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมของอาเซียน หาแนวทางความรวมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขงในประเด็นการขนสงข�ามพรมแดน การเคลื่อนย�ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
                               ๕.๖  การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด�านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปลอยก�าซเรือนกระจกให�กับทุกภาคสวน สงเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบ
ฐานข�อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศด�านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให�ความสําคัญกับการป]องกันน้ําทวม วางแผนป]องกันเมืองและพ้ืนท่ีชายฝNeง พัฒนาเมืองท่ี
สามารถปรับตัวและยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให�บริการของระบบ
นิเวศ สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร�างแนวป]องกันตามธรรมชาติ และการจัดทําแผน
ธุรกิจตอเนื่อง รวมท้ังการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให�มีประสิทธิภาพพร�อมรองรับแนวโน�มการเกิดภัยพิบัติท่ี
รุนแรงในอนาคต 

๖.  การบริหารราชการแผ นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
๖.๑  การสร�างความโปรงใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให�มีชองทางให� 

ทุกภาคสวนสามารถเข�าถึง เข�าตรวจสอบข�อมูลของภาคราชการและร�องเรียนได� เชน ข�อมูลการประกวดราคา  จัดซ้ือ
จัดจ�างโครงการของทางราชการ ข�อมูลการประมูลโครงการ ผู�ชนะการประมูลและราคาปYดประมูลข�อมูลความก�าวหน�า
ตามกระบวนการยุติธรรม เชน คดีท่ีไมดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร�รัปชันและคดีท่ีประชาชนให�ความ
สนใจในแตละยุคสมัย ฯลฯ 

๖.๒  การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให�มีความเป7นมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคลื่อน 
ภารกิจภาครัฐรวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให�ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตมีความ
คลองตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

๖.๓  การสร�างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให�เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง 
ทางด�านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล�อม รวมท้ังเป7นแกนหลักในการประสานเครือขายและเชื่อมโยงภาคสวนตางๆ ใน
ระดับพ้ืนท่ีได�อยางมีประสิทธิภาพ 

๖.๔  การสร�างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ สร�างผลงานท่ี 
มีคุณภาพ รวดเร็วและนาเชื่อถือ สามารถเป7นเครื่องมือให�กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได� 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญๆ ท่ีมีการใช�จายงบประมาณเป7นจํานวนมาก และเป7นโครงการ
ท่ีมีผลกระทบในวงกว�าง 



  ๑.๒.๔  หลักการสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔) 
   การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒ จะมุงบรรลุ
เป]าหมายในระยะ ๕ ป<ท่ีจะสามารถตอยอดในระยะตอไปเพ่ือให�บรรลุเป]าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร�
ชาติ ๒๐ ป< โดยมีหลักการสําคัญ  ดังนี้ 

๑. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตอเนื่องมาต้ังแตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ เพ่ือให� 
เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอยางสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ�มกันและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงท่ีดี ซ่ึงเป7นเง่ือนไขจําเป7นสาหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนซ่ึงมุงเน�นการพัฒนาคนมีความเป7นคนท่ีสมบูรณ� 
สังคมไทยเป7นสังคมคุณภาพ มีท่ียืนและเปYดโอกาสให�กับทุกคนในสังคมได�ดําเนินชีวิตท่ีดีมีความสุขและอยูรวมกันอยาง
สมานฉันท� ในขณะท่ีระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอยางตอเนื่อง มีคุณภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจาย
ความม่ังค่ังอยางท่ัวถึงและเป7นธรรม เป7นการเติบโตท่ีไมทําลายสิ่งแวดล�อม ความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต 
คานิยม ประเพณี และวัฒนธรรม 

๒. ยึด “คนเป7นศูนย�กลางการพัฒนา” มุงสร�างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีสาหรับคนไทย 
พัฒนาคนให�มีความเป7นคนท่ีสมบูรณ�มีวินัย ใฝEรู� มีความรู� มีทักษะ มีความคิดสร�างสรรค� มีทัศนคติท่ีดีรับผิดชอบตอ
สังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพร�อมเข�าสูสังคมผู�สูงอายุอยางมีคุณภาพ รวมถึง
การสร�างคนให�ใช�ประโยชน�และอยูกับสิ่งแวดล�อมอยางเก้ือกูล อนุรักษ� ฟdkนฟู ใช�ประโยชน�ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมอยางเหมาะสม 
 

๓. ยึด “วิสัยทัศน�ภายใต�ยุทธศาสตร�ชาติ ๒๐ ป<” มาเป7นกรอบของวิสัยทัศน�ประเทศไทยใน 
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ วิสัยทัศน� “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป7นประเทศพัฒนาแล�ว ด�วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป7นคติพจน�ประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” โดยท่ีวิสัยทัศน�ดังกลาว
ต�องสนองตอบตอผลประโยชน�แหงชาติ อันได�แก การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ การดํารงอยู
อยางม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเป7นปfกแผนมีความม่ันคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรี
ของความเป7นมนุษย� ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป7นธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม ความม่ันคงทางพลังงาน อาหารและน้ํา ความสามารถในการรักษาผลประโยชน�ของ
ชาติภายใต�การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล�อมระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติ ประสานสอดคล�องกัน
ด�านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักด์ิศรี ประเทศไทยไมเป7นภาระของโลกและ
สามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีด�อยกวา 

๔. ยึด “เป]าหมายอนาคตประเทศไทยป< ๒๕๗๙” ท่ีเป7นเป]าหมายในยุทธศาสตร�ชาติ ๒๐ ป< 
มาเป7นกรอบในการกําหนดเป]าหมายท่ีจะบรรลุใน ๕ ป<แรกและเป]าหมายในระดับยอยลงมา ควบคูกับกรอบเป]าหมายท่ี
ยั่งยืน (SDGs) ท้ังนี้ เป]าหมายประเทศไทยในป< ๒๕๗๙ ซ่ึงเป7นยอมรับรวมกันนั้นพิจารณาจากมิติตางๆ ท้ังประเด็นและ
ลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐานการผลิตและบริการสําคัญของประเทศ ลักษณะของคนไทยและสังคมไทยท่ีพึง
ปรารถนา และกลุมเป]าหมายในสังคมไทย โดยกําหนดไว�ดังนี้ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยางม่ันคงและ
ยั่งยืนบนฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน สังคมไทยเป7นสังคมท่ีเป7นธรรมมีความเหลื่อมล้ําน�อย คนไทยเป7นมนุษย�ท่ีสมบูรณ� เป7น
พลเมืองท่ีมีวินัย ต่ืนรู�และเรียนรู�ได�ด�วยตนเองตลอดชีวิต มีสุขภาพรางกายและจิตใจท่ีสมบูรณ� มีความเจริญเติบโตทาง
จิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและทาประโยชน�ตอสวนรวม มีความเป7นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก 
ประเทศไทยมีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจต้ังอยูบนฐานของการใช�นวัตกรรมดิจิตัล สามารถ



แขงขันในการผลิตได�และค�าขายเป7น มีความเป7นสังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการท่ีมีคุณภาพและรูปแบบ
ท่ีโดดเดนเป7นท่ีต�องการในตลาดโลก เป7นฐานการผลิตและบริการท่ีสําคัญ เชน การให�บริการคุณภาพท้ังด�านการเงิน 
ระบบโลจิสติกส� บริการด�านสุขภาพ และทองเท่ียวคุณภาพ เป7นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป7นฐาน
อุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะท่ีเป7นอุตสาหกรรมแหงอนาคตท่ีใช�นวัตกรรม ทุนมนุษย�ทักษะสูงและเทคโนโลยี
อัจฉริยะ มาตอยอดฐานการผลิตและบริการท่ีมีศักยภาพในปNจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหมๆ เพ่ือนํา
ประเทศไทยไปสูการมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนท่ีมีความเป7นอัจฉริยะ” 

๕. ยึด “หลักการนําไปสูการปฏิบัติให�เกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ป<ท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ 
ท่ีเป7นเป]าหมายระยะยาว” จากการท่ีแผนพัฒนาฯ เป7นกลไกเชื่อมตอในลําดับแรกท่ีจะกํากับและสงตอแนวทางการ
พัฒนาและเป]าหมายในยุทธศาสตร�ชาติ ๒๐ ป<ให�เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแตละด�านอยางสอดคล�องกัน แผน
พัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงให�ความสําคัญกับการใช�กลไกประชารัฐท่ีเป7นการรวมพลังขับเคลื่อนจากท้ังภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน โดยมีการกําหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาท่ีมีลําดับความสําคัญสูง และการกําหนดในระดับ
แผนงาน/โครงการสําคัญท่ีจะตอบสนองตอเป]าหมายการพัฒนาได�อยางแท�จริง รวมท้ังการกําหนดเป]าหมายและตัวชี้วัด
ท่ีมีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกวาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ีผานๆ มา ในการกําหนดเป]าหมายได�คํานึงถึงความ
สอดคล�องกับเป]าหมายระยะยาวของยุทธศาสตร�ชาติและการเป7นกรอบกํากับเป]าหมายและตัวชี้วัดในระดับยอยลงมาท่ี
จะต�องถูกสงตอและกํากับให�สามารถดําเนินการให�เกิดข้ึนอยางมีผลสัมฤทธิ์ภายใต�กรอบการจัดสรรงบประมาณ การ
ติดตามและประเมินผลการใช�จายเงินงบประมาณแผนดินและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมท้ังการ
พัฒนาระบบราชการท่ีสอดคล�องเป7นสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซ่ึงกันและกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงกําหนด
ประเด็นบูรณาการเพ่ือการพัฒนาเพ่ือเป7นแนวทางสําคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผนดิน รวบรวมและกําหนด
แผนงาน/โครงการสําคัญในระดับปฏิบัติ และกําหนดจุดเน�นในการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในระดับสาขาการผลิตและบริการ
และจังหวัดท่ีเป7นจุดยุทธศาสตร�สําคัญ 

นอกจากนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมุงเสริมสร�างกลไกการพัฒนาให�มีประสิทธิภาพและ 
สอดคล�องกับสถานการณ�ท่ีเป7นปNจจุบันมากข้ึนท้ังกลไกท่ีเป7นกฎหมายและกฎ ระเบียบตางๆและกลไกการทางานใน
รูปแบบของคณะกรรมการหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ในทุกระดับให�มีความเหมาะสมและ
สอดคล�องกับสถานการณ� ลดความซํ้าซ�อน ท้ังในระดับประเทศและระดับพ้ืนท่ีให�ดําเนินงานได�อยางมีประสิทธิภาพ 
และในขณะเดียวกันก็เพ่ิมบทบาทของกลไกภาคองค�ความรู� เทคโนโลยี  นวัตกรรม และความคิดสร�างสรรค�ให�เป7น
เครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคสวน 

  ๑.๒.๕  กรอบยุทธศาสตร�แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒  ประกอบด�วย  
๑๐  ยุทธศาสตร�  ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร�การเสริมสร�างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย� 
๒. ยุทธศาสตร�การสร�างความเป7นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
๓. ยุทธศาสตร�การสร�างความเข�มแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันได�อยางยั่งยืน 
๔. ยุทธศาสตร�ด�านการเติบโตท่ีเป7นมิตรกับสิ่งแวดล�อมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
๕. ยุทธศาสตร�ด�านความม่ันคง 
๖. ยุทธศาสตร�ด�านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
๗. ยุทธศาสตร�ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส� 
๘. ยุทธศาสตร�ด�านวิทยาศาสตร�  เทคโนโลยี  การวิจัยและนวัตกรรม 
๙. ยุทธศาสตร�การพัฒนาภาคเมือง  และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
๑๐. ยุทธศาสตร�ด�านการตางประเทศ  ประเทศเพ่ือนบ�าน  และภูมิภาค 



๑.๓  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  แผนพัฒนากลุ มจังหวัด  และแผนพัฒนาจังหวัด 

๑.๓.๑  กรอบทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                                     เป]าหมายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระยะ ๕ ป< ข�างหน�า เรงพัฒนาให�หลุด
พ�นจากความยากจนก�าวสูเป]าหมาย “อีสานพ่ึงตนเอง” โดยใช�ศักยภาพ  

๑. เป7นฐานการผลิตข�าวหอมมะลิคุณภาพสูง มาตรฐานปลอดภัยและอินทรีย� 
๒. เป7นศูนย�กลางอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเอทานอลของประเทศ  
๓. เป7นแหลงทองเท่ียวทางโบราณคดียุคกอนประวัติศาสตร� อารยธรรมขอม วัฒนธรรม 

ประเพณี แหลงทองเท่ียวธรรมชาติ และแหลงทองเท่ียวเชิงกีฬาระดับนานาชาติ 
๔. เป7นประตูของประเทศ เชื่อมโยงไปสูอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และเอเชียตะวันออก  

๑.๓.๒  ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช วงแผนพัฒนา ฉบับท่ี ๑๒   
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๑.  เพ่ิมศักยภาพการผลิตไปสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย�และอาหารปลอดภัย โดยพัฒนา 
พ้ืนท่ีทุงกุลาร�องไห� ให�เป7นแหลงผลิตข�าวหอมมะลิคุณภาพสูง  

๒. สงเสริมการปรับเปลี่ยนไปสูสินค�าเกษตรชนิดใหมตามศักยภาพของพ้ืนท่ี อาทิ 
พืชผักผลไม� ไม�ดอก โคเนื้อ โคนม ปลา เป7นต�น  

๓. สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร พัฒนาเครือขายกลุมเกษตรกร 
และวิสาหกิจชุมชนให�เป7นสหกรณ�การเกษตร  

๔. พัฒนาเกษตรกรรุนใหมให�เป7นมืออาชีพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เกษตรทฤษฎีใหม และโครงการ ๑ ไร ๑ แสน สงเสริมตลาดสินค�าเกษตรในท�องถ่ินและตลาดอิเล็กทรอนิกส�อยางท่ัวถึง  

๕. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลิตภัณฑ�ท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง โดยสนับสนุนและ 
สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันภาคอุตสาหกรรมอาหารของภาค  
 

๖. ยกระดับมาตรฐานสินค�ากลุมผ�าไหม ผ�าฝ]าย ผ�าย�อมคราม และสงเสริมพ้ืนท่ีท่ีมี 
ศักยภาพให�ก�าวไปสูการเป7นศูนย�กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค  

๗. สงเสริมอุตสาหกรรมขนาดยอมผลิตสินค�าอุปโภคบริโภค ในพ้ืนท่ีเชื่อมโยงระเบียง 
เศรษฐกิจ (ชัยภูมิ ขอนแกน กาฬสินธุ� ร�อยเอ็ด มุกดาหาร) เพ่ือการสงออกสูประเทศเพ่ือนบ�าน โดยเน�นอุตสาหกรรมสี
เขียวและการใช�วัตถุดิบในพ้ืนท่ี  

๘. เพ่ิมศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน มีความสมดุลระหวางพืชอาหารและพืช
พลังงาน 

๙. ยกระดับการทองเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรม ธรรมชาติ และกีฬาสูนานาชาติ โดย
เพ่ิมนวัตกรรมการบริการทองเท่ียวท่ีมีความหลากหลายตอบสนองกลุมเป]าหมาย  

๑๐. พัฒนาแหลงทองเท่ียวให�ได�มาตรฐาน สงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวและพัฒนา 
เส�นทางการทองเท่ียวท่ีเชื่อมโยงในลักษณะเครือขายเพ่ือกระจายนักทองเท่ียวจากเมืองหลักไปสูเมืองรอง ชุมชนและ
ท�องถ่ิน  

๑๑. พัฒนาเส�นทางเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวกับประเทศเพ่ือนบ�าน อาทิ สี่เหลี่ยม
วัฒนธรรมล�านช�าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวลาภู-หนองคาย-สปป.ลาวโดยเรงพัฒนาเส�นทางการทองเท่ียวแบบเชื่อมโยง
พ้ืนท่ีและเชื่อมโยงกิจกรรมการทองเท่ียวกับชุมชนและท�องถ่ิน  



๑๒. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  
๑๓. พัฒนาแหลงน้ําเดิมและแหลงน้ําธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บ โดยการ 

ปรับปรุงอางเก็บน้ํา หนอง/ฝายและพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติให�สามารถเพ่ิมปริมาณการกักเก็บในพ้ืนท่ี  
๑๔. พัฒนาแหลงน้ําใหมในพ้ืนท่ีลุมน�าเลย ชี มูล และสร�างแหลงกักเก็บน้ํา (แก�มลิง) อาง 

เก็บน้ํา/ฝาย/แหลงน�าขนาดเล็กในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีการเกษตร  
๑๕. ฟdkนฟูทรัพยากรปEาไม�ให�คงความอุดมสมบูรณ�และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

ใน 
พ้ืนท่ีต�นน้ํา เน�นการมีสวนรวมในการฟdkนฟู ปลูกปEา และป]องกันการบุกรุก เพ่ือรักษาพ้ืนท่ีปEาต�นน้ําและป]องกันการชะ
ล�างพังทลายของดิน อนุรักษ�พ้ืนท่ีชุมน้ํา ตลอดจนสงเสริมปEาชุมชน เพ่ือให�เกิดการใช�ประโยชน�จากปEาไม�อยางยั่งยืน  

๑๖. พัฒนาเมืองให�นาอยู (ให�ความสําคัญกับเมืองศูนย�กลางของจังหวัด) มีความสมดุล  
รักษาอัตลักษณ� พ้ืนท่ีสีเขียว โครงสร�างพ้ืนฐานตอบสนองคนทุกกลุมวัย 

  ๑.๓.๓  แผนพัฒนากลุ มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน๑  ๔  ปS  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔)  
   กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑  ประกอบด�วย  เลย  หนองคาย  
หนองบัวลําภู  อุดรธานีและบึงกาฬ 
   วิสัยทัศน� 
   เป7นศูนย�กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ  การทองเท่ียวเชิงอัตลักษณ�  และการเกษตรปลอดภัยท่ี
เป7นมิตรกับสิ่งแวดล�อมของอนุภาคลุมแมน้ําโขง 
   คําอธิบายวิสัยทัศน�  

ศูนย�กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ หมายถึง การเป7นศูนย�กลางในการพัฒนาและสร�างความ 
เข�มแข็งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พัฒนากลุมจังหวัดฯ ให�เป7นเมืองนาอยูสาหรับคนทุกกลุมในสังคม โดยมี
ความปลอดภัย สิ่งแวดล�อมดี เศรษฐกิจดี เดินทางสะดวก มีระบบสาธารณูปโภคท่ีมีมาตรฐาน มีการเปYดพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
ใหม และนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ ซ่ึงจะนําไปสูการกระจายความเจริญและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
และขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอยางมีสมดุล  

การท องเท่ียวเชิงอัตลักษณ� หมายถึง การพัฒนาและยกระดับการทองเท่ียวของกลุมจังหวัด
ฯ  

ให�เป7นการทองเท่ียวเชิงอัตลักษณ� โดยมีการผสมผสานเรื่องราวของประวัติศาสตร� อารยธรรม ประเพณีวัฒนธรรม เข�า
กับ 
การทองเท่ียว เพ่ือถายทอดเรื่องราว (Story) สร�างจุดขายท่ีนาสนใจในการทองเท่ียว ให�กับกลุมจังหวัดและสนับสนุน
การ 
จัดกิจกรรมท่ีสะท�อนถึงอัตลักษณ�ของชุมชนท�องถ่ิน ให�เกิดสวนรวม ในการพัฒนาชุมชนท�องถ่ินของตนเอง  

การเกษตรปลอดภัย หมายถึง การพัฒนากระบวนการทางการเกษตร ต้ังแตวิธีการทํา 
การเกษตรข้ันตอนการเพาะปลูก การดูแลรักษา การเก็บเก่ียวผลผลิต การเก็บรักษาผลผลิต ตลอดจนการแปรรูป ให�
ปลอดภัยจากการใช�สารเคมีและสารท่ีเป7นอันตรายตอรางกายอยางเฉียบพลันให�มากท่ีสุด และตอยอดพัฒนาสูเกษตร
อินทรีย�ท่ีเป7นเกษตรอินทรีย�ในทุกกระบวนการผลิตในอนาคต  

เปZนมิตรกับส่ิงแวดล
อมของอนุภูมิภาคลุ มแม น้ําโขง หมายถึง การพัฒนาเศรษฐกิจ การ 
ทองเท่ียวเชิง อัตลักษณ� และการเกษตรปลอดภัย ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน๑ ซ่ึงเป7นท่ีตั้งใน
พ้ืนท่ี ท่ีเรียกวา “อนุภูมิภาคลุมน้ําแมโขง” จะต�องมีทิศทางการพัฒนาไปในแนวทางท่ีเป7นมิตรกับสิ่งแวดล�อม อาทิ การ



พัฒนาเศรษฐกิจจะต�องสงเสริมให�ผู�ประกอบการธุรกิจ มีความรับผิดชอบตอสังคมให�มากข้ึน มีระบบจัดการสิ่งแวดล�อม 
น้ําเสีย มลพิษทางอากาศ เสียง มีสถานประกอบการท่ีได�รับรองมาตรฐานสิ่งแวดล�อมมากข้ึน มีการกอสร�างอาคารท่ี
เป7นมิตรกับสิ่งแวดล�อม การทองเท่ียวเชิงอัตลักษณ�จะต�องสงเสริมการจัดการสิ่งแวดล�อมของสถานท่ีทองเท่ียว ไมท้ิง
ขยะหรือทําลายสิ่งแวดล�อมและระบบนิเวศ การพัฒนาแหลงทองเท่ียวต�องคงความเป7นสภาพแวดล�อมเดิมให�มากท่ีสุด 
และต�องไมเกิดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ และการเกษตรปลอดภัยจะต�องไมทําลายสมดุลของธรรมชาติ ไมใช�
ปุ̀ยเคมีทาลายดิน แหลงน้ํา ปEาต�นน้ํา และนําเทคโนโลยี นวตักรรมเข�ามาชวยให�สามารถลดการใช�ทรัพยากรท่ีสิ้นเปลือง 
ตลอดจนสามารถนําทรัพยากรกลับมาใช�ประโยชน�ได�ใหม เป7นต�น 
   พันธกิจ (Mission)  

๑. สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจการค�าการลงทุนของภาคเอกชน และ SMEs เพ่ือให� 
ภาคเอกชนและผู�ประกอบกิจการ SMEs มีความเข�มแข็ง มีความสามารถในการแขงขัน มีการพัฒนาท่ีเชื่อมโยง จาก
ภาครัฐสูภาคเอกชน โดยเน�นการมีสวนรวมระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เป7นหลัก  

๒. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสูงข้ึน ความเหลื่อมล้ําทางสังคมลดลง มุงกระจาย 
รายได� พัฒนาแรงงานให�มีทักษะ มีความรู� มีฝ<มือและมีผลิตภาพการผลิตสูงข้ึน สงเสริมการทองเท่ียวและฟdkนฟูอนุรักษ�
วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม สร�างความเข�มแข็งของชุมชน และสร�างความม่ันคงของอาชีพเกษตรกร เพ่ือให�ประชาชน
หลุดพ�นจากความยากจน และสามารถพ่ึงพาตนเองได�  

๓. พัฒนาระบบโลจิสติกส� เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจ การทองเท่ียว และการขนสงสินค�าภาค 
การเกษตร ให�มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย และสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอัตลักษณ�ในเรื่องของอารยธรรมและ
ประวัติศาสตร� เชื่อมโยงกับวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน และให�ชุมชนได�มีบทบาทในการบริหารจัดการได�
รวมเป7นเจ�าของการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีอยางยั่งยืน  

๔. พัฒนาทุนมนุษย�ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน เพ่ือรองรับ
ประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียนให�เป7นบุคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถ เป7นแรงงานท่ีมีทักษะและความเชี่ยวชาญ เสริมสร�างองค�
ความรู�ของชุมชนในการบริหารจัดการด�านการทองเท่ียว การตลาด การผลิตและการลดต�นทุนการผลิตในภาค
การเกษตร  

๕. กระจายรายได�สูชุมชน สงเสริมการตลาด OTOP และวิสาหกิจชุมชน ให�มีความ
เข�มแข็ง ลดความเหลื่อมล�าทางเศรษฐกิจระหวางสังคมเมืองกับชุมชน สร�างการพ่ึงพาตนเองให�กับชุมชนท�องถ่ินเพ่ือ
หลุดพ�นจากความยากจน  

๖. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในด�านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ซ่ึงเป7นฐาน
การผลิตของกลุมจังหวัดให�สูงข้ึน เพ่ิมมูลคาการผลิตตลอดหวงโซอุปทานขยายตัวอยางตอเนื่อง สร�างความม่ันคง ด�าน
อาหารและพลังงาน สร�างโอกาสในการอาชีพ และสร�างงานและความม่ันคงด�านรายได�ให�กับประชาชน ในพ้ืนท่ีและลด
การเคลื่อนย�ายแรงงานเข�าสูเมืองหลวงและภูมิภาคอ่ืน  

๗. สนับสนุนการใช�เทคโนโลยีและการนํานวัตกรรมมาใช�ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตอยอด 
การผลิตและลดต�นทุนภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตลอดจนนํามาใช�เพ่ือการจัดการสิ่งแวดล�อมของ
แหลงทองเท่ียวให�เกิดความสมดุลของระบบนิเวศ พัฒนาสูเกษตรอินทรีย� ตลอดจนสามารถ ใช�เทคโนโลยีและความรู�
ทางด�านวิทยาศาสตร�เพ่ืออนุรักษ�ฟdkนฟูสิ่งแวดล�อมอยางยั่งยืน  
 
 



๘. ฟdkนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมคืนความสมบูรณ�ของปEาไม� แหลงน้ํา ดิน 
อากาศ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ประมง ปศุสัตว� ปลอดจากสารพิษ รวมท้ัง
การใช�ทรัพยากรอยางคุ�มคาในด�านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร บนพ้ืนฐานการบริหารจัดการ ท่ีมี
ประสิทธิภาพภายใต�กรอบแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน  

เปPาประสงค�รวม  
๑. สร�างการเติบโตทางเศรษฐกิจให�มีการขยายตัวมากข้ึน ประชาชนพ่ึงพาตนเองได� และ

หลุด 
พ�นจากความยากจน  

๒. ทุกภาคสวนมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล�อมท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม โดยการมี
สวน 

รวมจากทุกภาคสวน  
๓.  รายได�จากการทองเท่ียวของกลุมจังหวัดเพ่ิมมากข้ึน  
๔.  เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ โดยเป7นสินค�าเกษตรปลอดภัยและเป7นมิตรกับ 

สิ่งแวดล�อม 
   ยุทธศาสตร�การพัฒนากลุ มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑  ประกอบด
วย  ๓  
ยุทธศาสตร�  ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร�ท่ี  ๑  การส งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิต และการบริการท่ีเปZนมิตร
กับส่ิงแวดล
อม    
   มุงเน�นการสร�างความเข�มแข็งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สงเสริม การพัฒนาฝ<มือ
แรงงาน การสร�างศักยภาพของผู�ประกอบการ นักลงทุน และ SME ควบคูไปกับการเป7นมิตร ตอสิ่งแวดล�อมและ
ธรรมชาติ กระจายรายได�สูชุมชน สงเสริม OTOP และวิสาหกิจชุมชน ลดความเหลื่อมล�าทางเศรษฐกิจและสังคม  

เปPาประสงค�ของประเด็นยุทธศาสตร�  
๑.  เศรษฐกิจมีการขยายตัวมากข้ึน  
๒.  ประชากรมีรายได�เพ่ิมข้ึน  
๓.  มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล�อมท่ีดีข้ึน 
กลยุทธ�ของประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี ๑   
๑. กระตุ
นเศรษฐกิจด
วยกลไกการตลาด ส งเสริมการค
าและการลงทุนยกระดับผู
ผลิต  

ผู
ประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน ให
มีศักยภาพในการแข งขันท่ีสูงข้ึน ควบคู ไปกับ ความ
รับผิดชอบต อส่ิงแวดล
อม  

๑.๑  พัฒนาความรู�ความเข�าใจในด�านการบริหารจัดการตลาด คูแขงทางการค�า กล 
ยุทธ� ทางการตลาด และวิเคราะห�กลุมเป]าหมายในการขายสินค�า ให�กับผู�ผลิต ผู�ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน 
OTOP และกลุมเกษตรกร เพ่ือให�สามารถค�นหาจุดขาย ความโดดเดนของสินค�า การเพ่ิมมูลคา ทางการตลาด การลด
ต�นทุนการผลิต ฯลฯ ตลอดจนสงเสริมการใช�เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการลดต�นทุนการผลิตให�กับผู�ประกอบการ 
SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนสนับสนุนให�เกิดชองทางการตลาดระหวางผู�ผลิตและผู�บริโภค  

๑.๒  พัฒนาทักษะความชํานาญให�กับแรงงานในสถานประกอบการ และแรงงาน
อิสระ ให�มีความสามารถ มีศักยภาพในการทางานให�กับสถานประกอบการมากยิ่งข้ึน เป7นท่ีต�องการของผู�ประกอบการ
และได�รับคาแรงท่ีเหมาะสมกับความรู�ความสามารถ 

 



๑.๓  เชื่อมโยงเครือขายคูค�าทางเศรษฐกิจ การค�าและการบริการ กับกลุมประเทศ 
เพ่ือนบ�านและอาเซียน และปรับโครงสร�างตลาด (Market Restructuring) โดยขยายฐานนักลงทุนและนักทองเท่ียว 
กลุม High Value ซ่ึงเป7นระดับกลาง-บน มีการใช�จายสูง  
    ๑.๔  ยกระดับและสงเสริมการค�าการลงทุนอุตสาหกรรมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ ท้ังระดับชาติและระดับนานาชาติ (MICE) สงเสริมการสร�างสรรค�สินค�าและบริการชุมชน OTOP ให�โดด
เดนและมีคุณคาพัฒนาเชื่อมโยงสินค�าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ�ชุมชนสูภาคอุตสาหกรรมบริการทองเท่ียว ตลอดจน
เชื่อมโยงการค�าการลงทุน และการทองเท่ียวกับประเทศเพ่ือนบ�านได� (ASEAN Connectivity) ตลอดจนพัฒนาและ
สร�างภาคีเครือขายกับจังหวัดตางๆ ของประเทศเพ่ือนบ�าน เพ่ือสร�างความรวมมือ ทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยน
ความรู�ทางการตลาด  

๑.๕  สงเสริมการใช�เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิต การบําบัดและ
การกําจัดของเสียด�วยการบริหารจัดการท่ีเป7นมิตรกับสิ่งแวดล�อม และสนับสนุนให�ผู�ประกอบการยกระดับสถาน
ประกอบการให�ได�รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล�อมในระดับชาติหรือสากล อาทิ ๑๔๐๐๐,๑๔๐๐, (EMS)  

ยุทธศาสตร�ท่ี ๒  ยกระดับการท องเท่ียวเชิงอัตลักษณ�ด
านอารยธรรม ประวัติศาสตร� 
วัฒนธรรมและประเพณี ของอนุภูมิภาคลุ มแม น้ําโขง  

มุงเน�นการสร�างมูลคาให�กับการทองเท่ียวให�โดดเดนมีจุดขายในด�านของอัตลักษณ� มี 
การเชื่อมโยงเรื่องราวท่ีเก่ียวกับอารยธรรม ประวัติศาสตร� วัฒนธรรม และประเพณี ของอนุภูมิภาค ลุมแมน้ําโขงบน
เส�นทาง (Routes) การทองเท่ียวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑  ท่ีมีการคมนาคมขนสงท่ีสะดวก
และปลอดภัย  

เปPาประสงค�ของประเด็นยุทธศาสตร�  
๑. รายได�จากการทองเท่ียวของกลุมจังหวัดเพ่ิมมากข้ึน  
๒. ธุรกิจโรมแรม ท่ีพัก และชุมชน มีรายได�เพ่ิมมากข้ึน  
กลยุทธ�ของประเด็นยุทธศาสตร�กลยุทธ�ท่ี ๒  
๑. พัฒนาระบบโลจิสติกส� เพ่ือสนับสนุนการท องเท่ียวเชิงอัตลักษณ� พัฒนาโครงสร�าง 

พ้ืนฐาน เพ่ือเชื่อมโยงการคมนาคมทางรถยนต� ระบบขนสงมวลชน รถไฟรางคู และเครื่องบิน ให�สามารถเดินทาง
เชื่อมตอกันได�โดยมีความสะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐานความปลอดภัยท่ีสูงบนเส�นทาง (Routes) การทองเท่ียวของ
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑  ซ่ึงจะเชื่อมโยงกับสถานท่ีทองเท่ียว ท่ีสําคัญๆ ตาง โรงแรม 
ร�านอาหาร แหลงชุมชน ตลอดจนเชื่อมโยงการเดินทางไปยังประเทศเพ่ือนบ�าน ได�อยางสะดวกสบาย 

๒. พัฒนาแหล งท องเท่ียวท่ีสําคัญของกลุ มจังหวัดท่ีเปZนจุดขายหรือ Land Mark ของ 
สถานท่ีท องเท่ียว  

๒.๑  กอสร�างสิ่งสนับสนุนจุดขายหรือ Land Mark ด�านการทองเท่ียวเชิงอัตลักษณ� 
ของ กลุมจังหวัดเพ่ิมประสิทธิภาพระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน ระบบ
ไฟฟ]าแสงสวาง ความปลอดภัยในการสัญจรของนักทองเท่ียว ตลอดจนบริการด�านการให�ความชวยเหลือเรงดวน การ
สาธารณสุขให�มีประสิทธิภาพเพียงพอ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ]า น้ําประปา ห�องน้ํา ระบบสารสนเทศ และสิ่ง
อานวยความสะดวกพ้ืนฐานในแหลงทองเท่ียวให�เพียงพอ  

๒.๒  พัฒนาแหลงทองเท่ียวและสร�างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมของสถานท่ีทองเท่ียวท่ียั่งยืน ฟdkนฟูแหลงธรรมชาติของแหลงทองเท่ียว ทรัพยากรปEาไม� ต�นน้ํา ให�อุดม
สมบูรณ� เพ่ือรักษาและสร�างความสมดุลของระบบนิเวศ ให�มีภูมิทัศน�ท่ีสวยงามรมรื่น มีทัศนียภาพท่ีสวยงามและยั่งยืน 
โดยยังคงสภาพของลักษณะภูมิศาสตร�และประวัติศาสตร�ดั้งเดิมไว�ให�มากท่ีสุด 



๒.๓  พัฒนาและฝfกอบรมผู�ประกอบกิจการทองเท่ียว ไกด� มัคคุเทศก�ท�องถ่ินให�มี 
ความสามารถในด�านภาษาตางประเทศท่ีจําเป7น และสงเสริมให�ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการถายทอดอัตลักษณ�ใน
พ้ืนท่ีของตนเอง เป7นมัคคุเทศก�ท�องถ่ินท่ีมีความรู�ท้ังทางด�านธรรมชาติและวัฒนธรรม สามารถอธิบายเรื่องราวใน
ท�องถ่ินและภูมิปNญญาพ้ืนบ�านได� ซ่ึงจะทําให�เกิดความภาคภูมิใจในท�องถ่ินและสามารถแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวให�กับ
นักทองเท่ียวเกิดความประทับใจได�  

๒.๔  ประชาสัมพันธ�และโฆษณาการทองเท่ียวเชิงอัตลักษณ�ของกลุมจังหวัด ผาน
ทางสื่อโซเชียลเน็ตเวิร�ค เว็บไซด� แฟนเพจ นิตยสาร ททท.รายการโทรทัศน� ฯลฯ เพ่ือกระตุ�นให�เกิดการทองเท่ียว และ
ปลุกกระแสความภูมิใจในความเป7นไทยและดํารงไว�ซ่ึงวิถีไทย  

๒.๕  สงเสริมการทองเท่ียวด�วยการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร�เน็ต ซ่ึง
เป7นสื่อท่ีเข�าถึงนักทองเท่ียวทุกกลุมเป]าหมายได� โดยใช�แอปพลิเคชั่นและสมาร�ทโฟนเป7นเครื่องมือเชื่อมตอการสื่อสาร
ไปยังนักทองเท่ียวได�โดยตรง 

ยุทธศาสตร�ท่ี ๓  เพ่ิมศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสร
างมูลค าเพ่ิมเพ่ือการ 
แข งขัน  

มุงเน�นสร�างมูลคาเพ่ิมให�กับผลผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรด�วยการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม โดยนําวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช�ในภาค
การเกษตรและภาคอุตสาหกรรมการเกษตร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต สนับสนุนปNจจัยพ้ืนฐาน ทางการเกษตร การ
แปรรูป ลดต�นทุนการผลิต และสงเสริมการเกษตรปลอดภัยและก�าวสูเกษตรอินทรีย�อยางยั่งยืน  

เปPาประสงค�ของประเด็นยุทธศาสตร�  
๑. ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ และการแปรรูปเพ่ือสร�างมูลคาเพ่ิม มีการขยายตัวมากข้ึน  
๒. แปลง/ฟาร�มผลผลิตทางการเกษตรท่ีปลอดภัยตอเกษตรกรและผู�บริโภคมีจานวนเพ่ิมข้ึน 
กลยุทธ�ของประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี ๓  
๑.  พัฒนาโครงสร
างพ้ืนฐานทางการเกษตรเพ่ือสนับสนุนภาคการเกษตร ให
สามารถ

พ่ึงพาตนเองได
อย างย่ังยืน  
๑.๑  พัฒนาแหลงกักเก็บน้ําในพ้ืนท่ีสําคัญเพ่ือการชลประทานของกลุมจังหวัด และ 

สนับสนุน การกอสร�างศูนย�ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการผลิตและแปรรูปเพ่ิมมูลคายางพารา และมัน
สําปะหลังไปสูเอทานอล เพ่ือใช�ในภาคอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต� อุตสาหกรรมปYโตรเลียม การแพทย�
และสาธารณสุข เป7นต�น  

๑.๒  สงเสริมให�มีศูนย�กลางการค�าเกษตรของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน ๑ ควบคูไปกับการเชื่อมโยงเครือขายเกษตรกร สถาบันการเกษตร และสร�างมูลคาเพ่ิมให�กับสินค�าเกษตร
ปลอดภัย สินค�าเกษตรท่ีได�รับการรับรองมาตรฐาน GMP และตอยอดไปถึงระดับการรับรองระบบการเกษตรอินทรีย� 
IFOAM 

๒.  ส งเสริมการใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
ส งเสริมการตลาด และยกระดับภาคการเกษตรสู การเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย�  

๒.๑  สงเสริมให�เกิดการใช�เทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรมใหมๆ เข�ามาชวยให�
การผลิต มีประสิทธิภาพ ได�สินค�าท่ีมีมาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือสงเสริมให�เกิดกระบวนการบริหารจัดการ การ
เพาะปลูก กระบวนการเก็บเก่ียว กระบวนการผลิต และกระบวนการแปรรูป ท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  

๒.๒  พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตท่ีมีความปลอดภัยและลดการเสี่ยงภัยกับอุบัติเหตุ
และสารเคมี ลดการใช�ปุ`ยเคมี สารเคมีกาจัดศัตรูพืช โดยใช�อินทรีย�เข�ามาใช�ในระบบการเกษตรให�มากท่ีสุด อาทิ การ



ศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการดิน (soil management) พลังงานคาร�บอนอินทรีย� (organic carbon energy) เพ่ือเปลี่ยน
การเกษตรด่ังเดิมสูระบบเกษตรอินทรีย�ในอนาคต  

๒.๓  พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารและภาคการผลิตอ่ืนๆ รวมท้ังดูแลรักษา
ระบบนิเวศซ่ึงต�องมีการสร�างระบบข�อมูลการเกษตรท่ีเหมาะสม (Good-practice) และฐานข�อมูลตางๆ เพ่ือให�ภาค
เกษตรสามารถรับมือและเสริมสร�างความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวนได�  

๒.๔  สนับสนุนการเพ่ิมผลผลติทางการเกษตรท่ีสําคัญ ได�แก ข�าว อ�อย มัน
สําปะหลัง และยางพารา ด�วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนสงเสริมเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรด�วยการแปร
รูปและบรรจุภัณฑ�  

๒.๕  ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูก การประมง และปศุสัตว� ให� 
เหมาะสมกับพ้ืนท่ีบริเวณลุมแมน�าโขง เพ่ือให�สามารถตอสู�กับภัยธรรมชาติตางๆ อาทิ ภัยแล�ง น�าทวม ปรากฏการณ�
เอลนินโญและลานินญา เป7นต�น และสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูป สินค�า
ประมง และสัตว�น้ําเป7นผลิตภัณฑ�ท่ีมีมูลคาสูงและมีคุณภาพ สงเสริมการแปรรูปผลผลิตภาคการประมงเพ่ือการเก็บ
รักษาและสร�างมูลคาเพ่ิม 

 ๑.๓.๔  แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

  วิสัยทัศน� 
    เป7นศูนย�กลางการค�าการลงทุนของอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงภายในป< ๒๕๘๐ 

  พันธกิจ 
๑. พัฒนาและสงเสริมการใช�เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
๒. ปรับปรุงสภาวะแวดล�อมสูเมืองแหงความสะอาด 
๓. พัฒนาองค�ความรู�ให�ทันตอการเปลี่ยนแปลง 

ค านิยม  UDON  TEAM 
 U : Unity :  มีเอกภาพ 
 D : Development :  พัฒนาอยางตอเนื่อง 
 O : Openmind :  เปYดใจให�บริการ 
 N : Network :  สานเครือขายการมีสวนรวมของประชาชน 
 T : Tranparency :  มีความโปรงใส 
 E : Excellence :  เน�นผลสมัฤทธิ์ของงาน 
 A : Accountability :  มีความรับผิดชอบ 
 M : Morality :  มีศีลธรรม 

เปPาประสงค�รวม 
 เพ่ือสร�างการเติบโตทางด�านเศรษฐกิจและเป7นมิตรกับสิ่งแวดล�อม 

ตัวช้ีวัด 
 ร�อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ GPP จังหวัด  เฉลี่ย ๕ ป<ย�อนหลังตอป< 

ค าเปPาหมาย 
 ร�อยละ  ๕ 

 



การจัดลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร� 
ลําดับท่ี  ๑  ยุทธศาสตร�การพัฒนาศักยภาพการค
าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข งขันด
วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเปZนสากล 
  เปPาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� 
    เพ่ือเพ่ิมมูลคาการค�าการลงทุน 

กลยุทธ� ตัวช้ีวัด 
๑. สงเสริมอุตสาหกรรมและกําลังแรงงาน เพ่ือมุงสูความเป7นเลิศ 
๒. พัฒนาแผนการตลาดด�านการลงทุนเพ่ือให�แขงขันได� 
๓. ปรับปรุงโครงสร�างพ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกและพัฒนาด�าน 
    เทคโนโลยี เพ่ือรองรับการค�า การลงทุน และการบริการ 
๔. สร�างมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑ�และบริการเพ่ือให�แขงขันได� 

ร�อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ GPP จังหวัด  เฉลี่ย 
๕ ป<ย�อนหลังตอป< 

 

 

 

ลําดับท่ี  ๒  ยุทธศาสตร�การส งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการ 
ผลิตสินค
าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย� 
  เปPาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� 
    เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให�พ่ึงพาตนเองได�อยางม่ันคงและยั่งยืน 

กลยุทธ� ตัวช้ีวัด 
๑. ขยายผลการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานด�านการเกษตร 
๓. พัฒนาการผลิต การแปรรูป และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค�า
เกษตร 
    อินทรีย�ให�สอดคล�องกับความต�องการของตลาดและภาคอุตสาหกรรม 
๔. สงเสริมการรวมกลุมเกษตรสูความเข�มแข็งและยั่งยืน 
๕. เพ่ิมชองทางการตลาดสินค�าเกษตรให�กับภาคเกษตรกรรมและ 
    อุตสาหกรรมการเกษตร 

ร�อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ�มวลรวม
จังหวัด (GPP) สาขาเกษตร ร�อยละ ๓ 
ตอคาเฉลี่ยผลิตภัณฑ�มวลรวมจังหวัด 
(GPP) สาขาเกษตรย�อนหลัง ๕ ป<  

  

 

 

 

 

 

 

 



 ลําดับท่ี  ๓  ยุทธศาสตร�การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร
างความเข
มแข็งให
สังคมมีความพร
อมรับ
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม 

 เปPาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� 
    มีความรู�  มีการศึกษา  มีสุขภาพท่ีดี  ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

กลยุทธ� ตัวช้ีวัด 
๑. สงเสริมการเตรียมความพร�อมสูสังคมผู�สูงอายุคุณภาพดี  
๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตคนอุดรธานีทุกกลุมวัย 
๓. พัฒนากลไกการดําเนินงานลดความเหลื่อมล้ําด�านสังคมคนอุดรธานี 
๔. สงเสริมการรวมกลุมเกษตรสูความเข�มแข็งและยั่งยืน 
๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการด�านสังคมคุณภาพชีวิต 

๑. อายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิด (ไมน�อย
กวา  
    ๘๐ ป<) 
๒. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (ไม 
    น�อยกวา ๗๒ ป<) 
๓. ร�อยละของผู�เรียนท่ีจบการศึกษาภาค   
    บังคับ ได�รับการศึกษาตอในระดับท่ี 
    สูงข้ึน (จบการศึกษาภาคบังคับ : จบ  
    ม.๓ เรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึน : สาย 
    สามัญ ม.๔)  

 

 

 ลําดับท่ี  ๔  ยุทธศาสตร�การพัฒนาการท องเท่ียวเชิงอนุรักษ�  การบริการ  และการส งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท
องถ่ิน 
 เปPาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� 
    เพ่ือให�จังหวัดอุดรธานีเป7นแหลงทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพ  และเติบโตอยางมีดุลยภาพ
ตอบสนองการทองเท่ียวทุกรูปแบบอยางคุ�มคาและยั่งยืน 

กลยุทธ� ตัวช้ีวัด 
๑. พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการทองเท่ียว
โดย 
    ไมกอให�เกิดผลกระทบตอสิ่งแวดล�อม  
๒. พัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย� ผลิตภัณฑ� และบริการ
ด�าน    
    การทองเท่ียวมุงสู MICE City 
๓. พัฒนาคุณภาพของแหลงทองเท่ียว สินค�า และบริการโดยคงไว�ซ่ึงอัต 
    ลักษณ�วิถีไทย 
๔. สงเสริมการตลาดการทองเท่ียวและสร�างโอกาสจากการทองเท่ียวให� 
    สอดคล�องกับพฤติกรรมท่ีหลากหลาย 

ร�อยละท่ีเพ่ิมข้ึนจากรายได�การทองเท่ียว
ตอป< 

 

 

 



 ลําดับท่ี  ๕  ยุทธศาสตร�การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล
อมเพ่ือการใช
ประโยชน�อย าง
ย่ังยืน 
 เปPาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� 
    เพ่ือรักษาความสมบูรณ�ของทรัพยากรธรรมชาติและสร�างสิ่งแวดล�อมท่ีดีให�กับ
ประชาชน 

กลยุทธ� ตัวช้ีวัด 
๑. ปกป]อง อนุรักษ� ฟdkนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอยางยั่งยืน 
๒. สงเสริมการจัดการสิ่งแวดล�อมและมลพิษแบบมีสวนรวม 
๓. พัฒนาระบบเครือขายด�านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมี 
    สวนรวม 

๑. ร�อยละของพ้ืนท่ีปEาท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยตอป< 
๒. จํานวนบอขยะท่ีถูกต�องตามหลัก 
    วิชาการเพ่ิมข้ึน ๑๕ แหงตอป< 

 

 ลําดับท่ี  ๖  ยุทธศาสตร�การเสริมสร
างความม่ันคง  ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย�สินของประชาชน 
 เปPาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� 
    เพ่ือให�ประเทศชาติมีความม่ันคง  และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย�สิน 

กลยุทธ� ตัวช้ีวัด 
๑. ป]องกันและแก�ไขปNญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม 
๒. รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน 
๓. ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐสูความเป7นเลิศ 

ร�อยละท่ีลดลงของคดีอาญา ๔ กลุม 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒.  ยุทธศาสตร�ขององค�การบริหารส วนตําบลเตาไห 

 ๒.๑  วิสัยทัศน� 
    “ ท�องถ่ินนาอยู   ควบคูคุณธรรม   น�อมนําเศรษฐกิจพอเพียง ” 

  ๒.๒  ยุทธศาสตร� 
    ประกอบด�วยยุทธศาสตร�  จํานวน  ๘  ด�าน  ดังนี ้

๑. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
๒. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ  อาชีพ  รายได�และการสร�างชุมชนให�มี

ความเข�มแข็ง 
๓. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและการสงเคราะห�ผู�ด�อยโอกาส  
๔. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
๕. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  การกีฬา

และนันทนาการ 
๖. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ

ชุมชน 
๗. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมือง  การปกครอง  การป]องกันบรรเทาสา

ธารณภัย  การรักษาความสงบเรียบร�อย  การป]องกันและแก�ไขปNญหา
ยาเสพติด 

๘. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริการ 

๒.๓  เปPาประสงค� 
  องค�การบริหารสวนตําบลเตาไห  มุงหวังเป7นอยางยิ่งท่ีจะพัฒนาท�องถ่ินให�
เจริญก�าวหน�า ซ่ึงจะสงผลทําให�ประชาชนมีความเป7นอยูท่ีดีและมีความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน  จึงได�
กําหนดเป]าประสงค�เพ่ือให�สามารถดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน�ท่ี
กําหนดไว�  ดังนี้ 

๑. เพ่ือกอสร�างและซอมบํารุงโครงสร�างพ้ืนฐานในเขตองค�การบริหารสวนตําบล
เตาไห  ให�มีความสะดวกและมาตรฐาน  เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร�ด�านอ่ืน ๆ  
ให�ประสบความสําเร็จ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ด�านคมนาคมขนสง  ด�านความ
สงบเรียบร�อยและความสงบสุขของประชาชนและด�านเศรษฐกิจ 

๒. เพ่ือเปลี่ยนวิธีคิดของคน  โดยเรียนรู�จากการกระทําเพ่ือให�เกิดองค�ความรู�ท่ี
สามารถคิดเป7น  ทําเป7น   

๓. เพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชนให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีโอกาสท่ีจะแสดงความ
คิดเห็นในการพัฒนาตนเองและครอบครัว  เพ่ือเป7นไปตามเกณฑ�มาตรฐานข้ัน
ตํ่า  โดยประชาชนผู�ด�อยโอกาสได�รับความชวยเหลือ  เพ่ือให�สามารถพ่ึงตนเอง  
และอยูรอดได�ในสังคมและเศรษฐกิจท่ีดี  มีภูมิคุ�มกัน  มีตัวแทนและอาสาสมัคร
ท่ีให�ความชวยเหลือท่ีมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน�าท่ี  มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานท่ีได�รับมอบหมาย  การจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห�เป7นไปครบถ�วน
อยางท่ัวถึงและเป7นธรรม 



๔. เพ่ือพัฒนางานการสาธารณสุข  และพัฒนาสุขาภิบาลชุมชน  ให�ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี  มีโอกาสท่ีจะแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาตนเองและ
ครอบครัว  ชุมชนมีสุขลักษณะท่ีดี  สะอาดปลอดภัยเป7นไปตามเกณฑ�
มาตรฐานข้ันตํ่าท่ีควรจะเป7น  โดยประชาชนมีความรู�ในการป]องกันตนเองให�
พ�นจากโรคระบาดและโรคไมระบาด  รู�จักการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  
ตัวแทนสุขภาพและประชาคมสุขภาพในชุมชนมีขวัญและกําลังใจ  มีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานท่ีได�รับมอบหมาย 

๕. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให�ได�มาตรฐาน  โดยผู�เรียนมีความรู�คูคุณธรรม  
นําความรู�ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช�อยางเหมาะสม  สงเสริมให�บุคคลมี
โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู�ทักษะชีวิตในการดําเนินชีวิต  มีคุณภาพและ
พ่ึงพาตนเองได�ในสถานการณ�โลกปNจจุบัน  และเพ่ือสืบสานประเพณี  
วัฒนธรรมอันดีงาม  โดยเน�นการเรียนรู�แกนแท�ของวัฒนธรรม  ความเชื่ออัน
เป7นวิถีท่ีดีงาม  ถูกต�อง  ไปพร�อมกับการจัดกิจกรรมภายใต�หลักแหงศาสนาให�
ประชาชนได�นําหลักการแหงความเชื่อถือท่ีถูกต�องและความรู�  ภูมิปNญญามา
ปรับใช�กับชีวิตประจําวันได�อยางเหมาะสม  นักเรียนและเยาวชนมีโอกาสได�
เรียนรู�กับการถายทอดทักษะชีวิต  ควบคูไปกับการเรียนวิชาการ  โดยสร�าง
โอกาสให�กับชาวบ�านมีรายได�จากภูมิปNญญาท�องถ่ิน  ตามศักยภาพและ
ความสามารถของตนเอง 

๖. เพ่ือพัฒนาและฟdkนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  คืนความอุดมสมบูรณ�ของแหลง
อาหารตามธรรมชาติเชนเคยมีมาในอดีต  ไปพร�อมกับการจัดการสิ่งแวดล�อม  
เพ่ือให�ชุมชนนาอยู  ปราศจากสิ่งท่ีไมพ่ึงประสงค�  หรือรบกวนการอยูตามปกติ
สุข  มีความสะอาด  เป7นระเบียบเรียบร�อย  ลดความขัดแย�งในชุมชน 

๗. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาระบอบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยภายใต�
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)  พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยเน�น
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน  เพ่ือให�ระบอบประชาธิปไตยเป7นไป
อยางสุจริตในขอบขายของกฎหมาย  ควบคูไปกับสังคมท่ีมีความสมานฉันท�  
กับระบบการปกครองตนเองโดยประชาชน  เพ่ือประโยชน�สุขสวนรวม  เน�น
การจัดระเบียบชุมชนเพ่ือความสงบเรียบร�อย  สามารถป]องกันและรักษา
ทรัพย�สิน  เอ้ือตอการป]องกันและสงเสริมให�ชุมชนปลอดยาเสพติดด�วย
กระบวนการภาคประชาสังคม 

๘. เพ่ือพัฒนาระบบการทํางานให�ได�รับการรับรองมาตรฐาน  การบริหารจัดการ  
การเงิน  การคลัง  การบริหารงานบุคคลและกิจการสภาท�องถ่ิน  การบริการ
ประชาชน  โดยสนับสนุนการมีสวนรวมขององค�กรชุมชน  (Public  Function)  
พัฒนาระบบข�อมูลขาวสาร  ให�บริการอาคารสถานท่ีและอํานวยความสะดวก
ด�วยเครื่องมือเครื่องใช�ท่ีทันสมัย  พนักงานมีหัวใจบริการ  ควบคูกับการพัฒนา
ศักยภาพขององค�กร  ภายใต�แนวทางการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดีและหลัก
ธรรมาภิบาล 

 



 ๒.๔  ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา ตัวช้ีวัด 
๑. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค 

๑. จํานวนการกอสร�างและปรับปรุงถนนและทาง
ระบายน้ํา 
๒. จํานวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ]าและไฟฟ]า
สาธารณะให�ครบทุกครัวเรือน 
๓. จํานวนปริมาณการขยายประปาให�ครบทุก
ครัวเรือน 
๔. จํานวนการได�รับบริการสาธารณะอ่ืน ๆ เชน  
โทรศัพท�สาธารณะ  เป7นต�น 

๒. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ  อาชีพ  
รายได�และการสร�างชุมชนให�มีความเข�มแข็ง 

๑. จํานวนบุคลากรท่ีมีทักษะในการผลิต  และจํานวน
ผลผลิตทางเกษตรอินทรีย� 
๒. จํานวนครัวเรือนและกลุมอาชีพท่ีมีทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 
๓. จํานวนตลาดและสถานประกอบการท่ีเพ่ิมข้ึนอยาง
มีระบบ 

๓. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและการ
สงเคราะห�ผู�ด�อยโอกาส 

๑. ประชาชนผู�ด�อยโอกาสได�รับการดูแลอยางท่ัวถึง
และเป7นธรรม 
๒. มีเครือขายและอาสาสมัครด�านการพัฒนาสังคมท่ี
เข�มแข็งและปฏิบัติหน�าท่ีทันตอเหตุการณ� 
๓. ผู�ด�อยโอกาสในสังคมได�รับการสงเสริมและ
สงเคราะห�ท่ีเป7นธรรมท่ัวถึง 

๔. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล�อม 
 

๑. ประชาชนมีความรู�ในการป]องกันตนเองจากโรค
ร�ายตางๆ ในภาวการณ�ปNจจุบัน 
๒. มีเครือขายสุขภาพชุมชนท่ีเข�มแข็งและปฏิบัติ
หน�าท่ีด�านสุขภาพท่ีทันการณ� 
๓. ประชาชนมีโอกาสออกกําลังกายมากข้ึนและ
เจ็บปEวยน�อยลง 
๔. สุขาภิบาลชุมชนท่ีดีข้ึน  เกิดโรคระบาดและไม
ระบาดในชุมชนน�อยลง 

๕. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา  
ประเพณี  วัฒนธรรม  การกีฬาและนันทนาการ 

๑. ประชาชนได�รับการพัฒนาด�านคุณธรรม  
จริยธรรม  ควบคูไปกับการศึกษาหาความรู� 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร�การพัฒนา ตัวช้ีวัด 
 ๒. บุคลากรได�รับการพัฒนาทางการศึกษา  ปราชญ�

ชาวบ�านเป7นธนาคารภูมิความรู�ทุกแขนง 
๓. ประชาชนได�รับการพัฒนาและสงเสริมด�านการ
กีฬา  อุปกรณ�และสถานท่ีเลนกีฬาท่ีเหมาะสม 
๔. ประชาชนได�รับการสงเสริมการจัดกิจกรรมทาง
ประเพณี  วัฒนธรรม  ควบคูกับการศึกษาแสวงหา
ความเชื่อท่ีถูกต�องและเหมาะสม 
๕. ชุมชนได�รับการสงเสริมการจัดงานทางด�านรัฐพิธี  
ราษฎร�พิธี  เพ่ือความสามัคคีในชุมชน 
๖. ศาสนสถานและสถานท่ีประกอบกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมได�รับการบูรณะปฏิสังขรณ�   

๖. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการอนุรักษ�ทรัพยากร 
ธรรมชาติและระบบนิเวศชุมชน 

๑. จํานวนของการอนุรักษ�ทรัพยากรน้ําและ
สิ่งแวดล�อมให�เกิดประโยชน�สูงสุด 
๒. จํานวนแหลงอาหารตามธรรมชาติท่ีมีความอุดม
สมบูรณ� 
๓. จํานวนปริมาณขยะมูลฝอยและน้ําเนาเหม็นใน
ชุมชนลดลง 

๗. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมือง  การปกครอง  
การป]องกันบรรเทาสาธารณภัย  การรักษาความสงบ
เรียบร�อย  การป]องกันและแก�ไขปNญหายาเสพติด 
 

๑. การเลือกต้ังทุกระดับเป7นไปอยางสุจริตและมีความ
ขัดแย�งทางสังคมน�อยลง 
๒. การปกครองท่ีสมานฉันท�  มีสวนรวมคิด  รวม
ตัดสินใจในกิจกรรมทางสังคมจากชุมชนท่ีมากข้ึน 
๓. อาสาสมัครทุกองค�กรมีประชาชนเข�ารวมด�วย
ความยินยอมพร�อมใจมากข้ึน  มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติหน�าท่ี 
๔. มีเครื่องมือและอุปกรณ�ในการป]องกันและระงับ
เหตุร�ายได�ทันทวงที  ประชาชนมีความไว�วางใจ
เพ่ิมข้ึน 
๕. ครอบครัวและชุมชนไมยุงเก่ียวกับยาเสพติดทุก
ชนิด 

๘. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการบริหารจัดการและ
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ 
 

๑. จํานวนคณะกรรมการท่ี อปท.จัดต้ังเพ่ือ
กระบวนการให�มีสวนรวม  (Public  Function) 
๒. ปริมาณงานท่ีองค�กรหรือคณะกรรมการท่ี อปท.
จัดต้ังให�ดําเนินการเสนอความคิดเห็นในการบริหาร
ตอผู�มีสวนเก่ียวข�อง 
๓. ปริมาณผู�มารับบริการข�อมูลขาวสารจาก อปท.
และปริมาณข�อมูลขาวสารท่ีถูกต�องครบถ�วน 
๔. จํานวนบุคลากรท่ีเข�ารับการฝfกอบรม  ศึกษาดูงาน   



ยุทธศาสตร�การพัฒนา ตัวช้ีวัด 
 เพ่ือพัฒนาความรู�และประสบการณ� 

๕. ปริมาณผู�ใช�บริการอาคารและสถานท่ีท่ี อปท.จัดไว�
ให�บริการ 
๖. ผลการดําเนินงานตามบทบาทและหน�าท่ีของ
ผู�บริหารและสมาชิกสภาท�องถ่ิน  ได�ดําเนินการตาม
ระเบียบและกฎหมาย 
๗. ปริมาณข�อร�องเรียนท่ี อปท.สามารถชี้แจงและทํา
ความเข�าใจให�ผู�ร�องเรียนและประชาชนรับทราบและ
เป7นท่ีพึงพอใจของทุกฝEายได� 
๘. การบริหารโครงการท่ีได�รับถายโอนภารกิจเป7นท่ี
พึงพอใจมากกวาหนวยงานเดิมได�ดําเนินการประเมิน
จากความพึงพอใจของผู�รับบริการและประชาชน 

 
 ๒.๕  ค าเปPาหมาย 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา เปPาหมาย 
๑. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค 

๑. การกอสร�างและปรับปรุง  บํารุงถนน  รองระบาย
น้ํา  รางระบายน้ํา  และจัดหาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 
๒. การกอสร�างขยายเขตไฟฟ]าและไฟฟ]าสาธารณะให�
ท่ัวถึงทุกครัวเรือน 
๓. การกอสร�างและขยายเขตการบริการประปาให�
ท่ัวถึงทุกครัวเรือน 
๔. การบริการสาธารณะท่ีประชาชนพึงได�รับอยาง
ถ�วนหน�า 

๒. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ  อาชีพ  
รายได�และการสร�างชุมชนให�มีความเข�มแข็ง 

๑. การสงเสริมศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตรอินทรีย�และการแปรรูปสินค�าทาง
การเกษตร 
๒. การเสริมสร�างและเพ่ิมทักษะอาชีพแกครัวเรือน
และกลุมอาชีพเพ่ือเสริมรายได�นอกภาคการเกษตร 
๓. การสร�างความตระหนักในการผลิตให�เป7นไปพร�อม
กับการใช�และการรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ 
๔. การสร�างโอกาสในการจําหนายผลผลิตสูตลาด
ภายนอกตามศักยภาพของพ้ืนท่ี 

๓. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและการ
สงเคราะห�ผู�ด�อยโอกาส 

๑. การพัฒนาสังคมควบคูไปกับการจัดสรรทรัพยากร
ในพ้ืนท่ีอยางท่ัวถึงและเป7นธรรม 
๒. การพัฒนาศักยภาพของชุมชน  องค�กรชุมชนใน
งานด�านการพัฒนาสังคม 
๓. การจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห�ควบคูกับสังคมท่ี 



ยุทธศาสตร�การพัฒนา เปPาหมาย 
 เอ้ือเฟdkอและอบอุน 
๔. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล�อม 
 

๑. การพัฒนางานการสาธารณสุข  ควบคูกับการ
พัฒนาความรู�ในการป]องกันโรคข้ันพ้ืนฐาน 
๒. การพัฒนาศักยภาพของชุมชน  องค�กรชุมชนใน
งานด�านสาธารณสุขภาพอนามัย 
๓. การป]องกัน  ควบคุมโรคระบาดและโรคไมระบาด  
ควบคูไปกับการจัดการสิ่งแวดล�อม 
๔. การสงเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี 

๕. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา  
ประเพณี  วัฒนธรรม  การกีฬาและนันทนาการ 
 

๑. การพัฒนาด�านคุณธรรม  จริยธรรม  ควบคูไปกับ
การศึกษาหาความรู� 
๒. การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  ปราชญ�
ชาวบ�าน  ให�เป7นธนาคารภูมิความรู�ทุกแขนงการ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  ปราชญ�ชาวบ�าน  ให�
เป7นธนาคารภูมิความรู�ทุกแขนง 
๓. การพัฒนาและสงเสริมด�านการกีฬา  อุปกรณ�และ
สถานท่ีเลนกีฬาท่ีเหมาะสม 
๔. การสงเสริมการจัดกิจกรรมทางประเพณี  
วัฒนธรรม  ควบคูกับการศึกษาแสวงหาความเชื่อท่ี
ถูกต�องและเหมาะสม 
๕. การสงเสริมการจัดงานทางด�านรัฐพิธี  ราษฎร�พิธี  
เพ่ือความสามัคคีในชุมชน 
๖. การสนับสนุนการบูรณะศาสนสถาน  และสถานท่ี
ประกอบกิจกรรมทางวัฒนธรรม 

๖. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการอนุรักษ�ทรัพยากร 
ธรรมชาติและระบบนิเวศชุมชน 

๑. การสร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดล�อม 
๒. การจัดหาแหลงอาหารคืนความสมดุลให�แหลงน้ํา
และผืนปEา  โดยเน�นคุณภาพของดิน 
๓. การบริหารจัดการสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 

๗. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมือง  การปกครอง  
การป]องกันบรรเทาสาธารณภัย  การรักษาความสงบ
เรียบร�อย  การป]องกันและแก�ไขปNญหายาเสพติด 

๑. การพัฒนาประชาธิปไตยเพ่ือให�ประชาชนตระหนัก
และสร�างความเข�าใจท่ีถูกต�องควบคูไปกับการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมายและวิถีแหงการเลือกต้ังทุก
ระดับ 
๒. การสงเสริมการปกครอง  โดยเน�นกระบวนการ
การมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
๓. การเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของ
ประชาชน  บุคคลทางการปกครอง  ควบคูกับการ 



ยุทธศาสตร�การพัฒนา เปPาหมาย 
 สร�างขวัญและกําลังใจ  ในการปฏิบัติหน�าท่ีในการ

ป]องกัน  และรักษาทรัพย�สินและความสงบเรียบร�อย
ของชุมชน 
๔. การจัดหาวัสดุและอุปกรณ�และเครื่องมือในการ
ปฏิบัติหน�าท่ีบรรเทาสาธารณภัย 
๕. การสร�างความเข�าใจและเกิดความตระหนักในการ
ป]องกันและลดอุบัติภัย  การจราจร 
๖. การให�ประชาชนมีสวนรวมในการป]องกันและ
แก�ไขปNญหายาเสพติดให�ชุมชนปลอดยาเสพติด 

๘. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการบริหารจัดการและ
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ 

๑. การสงเสริมการมีสวนรวมขององค�กรชุมชนและ
ประชาชน 
๒. การประสานการดําเนินการระหวางหนวยงานใน
พ้ืนท่ี  โดยการบูรณาการแผนงาน  งบประมาณและ
บุคลากรให�สอดคล�องกันเพ่ือลดความซํ้าซ�อนและ
ประหยัดงบประมาณในการดําเนินการ 
๓. การสงเสริมศักยภาพของบุคลากรในหนวยงาน  
ผู�บริหารและสมาชิกสภาท�องถ่ินและพนักงานให�มี
ความรู�  ความเข�าใจและมีขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให�เป7นตามแผนพัฒนา 
๔. การพัฒนาระบบการให�ข�อมูลขาวสาร  การประชา 
สัมพันธ�  การประสานการดําเนินงาน 
๕. การพัฒนาอาคารสถานท่ีเพ่ือรองรับการให�บริการ
และอํานวยความสะดวกแกหนวยงานและประชาชน
ในพ้ืนท่ี 
๖. การจัดบริการสาธารณะของ อปท.  ให�ได�
มาตรฐานตามท่ีหนวยงานกํากับดูแล 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒.๖  กลยุทธ� 
   เพ่ือให�บรรลุวิสัยทัศน�ขององค�การบริหารสวนตําบลเตาไห  จําเป7นอยางยิ่งท่ีจะต�องให�
ความสําคัญกับการวางบทบาทการพัฒนาองค�การบริหารสวนตําบลเตาไหในอนาคตอยางเหมาะสมสอดคล�องกับปNญหา
ความต�องการของประชาชน  รวมท้ังสอดคล�องกับศักยภาพและบทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารสวนตําบลเตาไห
เพ่ือท่ีจะให�ประชาชนได�รับประโยชน�สูงสุด  ดังนั้น  จึงได�กําหนดกลยุทธ�  ดังนี้ 

๑. กอสร�างและปรับปรุง  บํารุงถนน  รองระบายน้ํา  รางระบายน้ํา  ไฟฟ]า  และจัดหา
แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 

๒. สงเสริมศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย�และการแปรรูปสินค�าทาง
การเกษตร 

๓.  พัฒนาสังคมควบคูไปกับการจัดสรรทรัพยากรในพ้ืนท่ีอยางท่ัวถึงและเป7นธรรม 
๔.  พัฒนางานการสาธารณสุข  ควบคูกับการพัฒนาความรู�ในการป]องกันโรคข้ัน 
     พ้ืนฐาน 
๕.  พัฒนาด�านคุณธรรม  จริยธรรม  ควบคูไปกับการศึกษาหาความรู� 
๖.  สร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดล�อม 
๗.  พัฒนาประชาธิปไตยเพ่ือให�ประชาชนตระหนักและสร�างความเข�าใจท่ีถูกต�อง 
     ควบคูไปกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและวิถีแหงการเลือกต้ังทุกระดับ 
๘.  สงเสริมการมีสวนรวมขององค�กรชุมชนและประชาชน 

 ๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร�  (Positioning) 
   องค�การบริหารสวนตําบลเตาไห  ให�ความสําคัญตอการดําเนินการแก�ไขปNญหาความ
เดือดร�อนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีในด�านตางๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง  ฟdkนฟู  พัฒนาการ
จัดบริการสาธารณะ  หรือโครงสร�างพ้ืนฐาน  ซ่ึงถือเป7นภารกิจหลักขององค�กรปกครองสวนท�องถ่ินตลอดจนการพัฒนา
ด�านการศึกษาอันเป7นรากฐานสําคัญตอการพัฒนาคน  พัฒนาประเทศให�มีคุณภาพสูง  การพัฒนาท่ียั่งยืนควบคูกับการ
พัฒนาด�านสังคม  เศรษฐกิจ  สภาพแวดล�อมตางๆ ท่ีเก่ียวข�องโดยตรงกับชีวิตความเป7นอยูของประชาชน  โดยยึด
หลักการมีสวนรวม  ความสอดคล�องกับนโยบายของรัฐบาล  และแผนพัฒนาระดับตางๆ รวมถึงการพิจารณา  
วิเคราะห�สภาพปNญหา  ความต�องการของประชาชน  และความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนา  องค�การ
บริหารสวนตําบลเตาไห  จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร�การพัฒนาไว�  ๘  ประเด็นยุทธศาสตร�  ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
๒. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ  อาชีพ  รายได�และการสร�างชุมชนให�มี 
    ความเข�มแข็ง 
๓. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและการสงเคราะห�ผู�ด�อยโอกาส 
๔. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
๕. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  การกีฬา 
    และนันทนาการ 
๖. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศชุมชน 
๗. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมือง  การปกครอง  การป]องกันบรรเทาสาธารณ 
    ภัย  การรักษาความสงบเรียบร�อย  การป]องกันและแก�ไขปNญหายาเสพติด 
๘. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศเพ่ือการ    
    บริการ 



 ๒.๘  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร�ในภาพรวม 
   ในภาพรวมแล�วยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�การบริหารสวนตําบลเตาไห  มุงพัฒนา  ๘  
ด�าน  ด�าน  ได�แก  ด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค  ด�านเศรษฐกิจ  อาชีพ  รายได�และการสร�างชุมชน
ให�มีความเข�มแข็ง  ด�านสังคมและการสงเคราะห�ผู�ด�อยโอกาส  ด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม  ด�านการศึกษา  
ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  การกีฬาและนันทนาการ  ด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศชุมชน  
และด�านการเมือง  การปกครอง  การป]องกันบรรเทาสาธารณภัย  ฉะนั้น  ยุทธศาสตร�ท้ัง  ๘  ด�าน  จึงมีความ
เชื่อมโยงกัน 

 

๓. การวิเคราะห�เพ่ือพัฒนาท
องถ่ิน 

 ๓.๑  การวิเคราะห�กรอบการจัดทํายุทธศาสตร�ขององค�การบริหารส วนตําบลเตาไห 
  องค�การบริหารสวนตําบลเตาไห  ได�จัดให�มีการประชาคมเพ่ือรวบรวมความคิดเห็นในการพัฒนา
ท�องถ่ิน  จึงได�นําข�อมูลตางๆ ซ่ึงผานการแสดงความคิดเห็นจากประชาชน  การสํารวจ  การออกพ้ืนท่ี  ข�อมูลความ
จําเป7นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ข�อมูล กชช. ๒ ค. และข�อมูลแผนชุมชนของตําบลเตาไหมาวิเคราะห�และสรุปปNญหาความ
ต�องการของประชาชนได�  ดังนี้ 
 

ปWญหา สภาพปWญหา/สาเหตุ 
๑. ด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและระบบ
สาธารณูปโภค 

๑. ลําห�วยและหนองนํ้าไมสามารถกักเก็บนํ้าไว�ใช�ในฤดูแล�งไว� 
๒. นํ้าประปามไีมเพียงพอเพ่ือการอุปโภคบรโิภค  
๓. บอนํ้าบาดาลไมเพียงพอ 
๔. การคมนาคมขนสงไมปลอดภยั 
๕. ถนนลูกรังมคีวามชํารดุทรุดโทรม 
๖. ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กภายในหมูบ�านไมเพียงพอและท่ัวถึง 
๗. ไมมีสะพานข�ามลาํห�วย 
๘. ไฟฟ]าไมเพียงพอกับจํานวนครวัเรือน  
๙. ไฟฟ]าเพ่ือการเกษตรไมเพียงพอ 
๑๐. ไมมีบริการอินเตอร�เน็ตสาธารณะฟรีในชุมชน 
๑๑. ไมมรีะบบเสียงไร�สายประจําหมูบ�าน  

๒. ด�านเศรษฐกิจ   ๑. ประชาชนไมมีอาชีพเสริม 
๒. ประชาชนมรีายได�จากการทําการเกษตร (ทํานา) ป<ละครั้ง ทําให�มี
รายได�น�อย 
๓. ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทําการเกษตร  

๓. ด�านสังคม  การเมือง  และการ
ปกครอง   

๑. ความยากจน 
๒. ผู�ด�อยโอกาสไมมีผู�ดแูล 
๓. คนพิการขาดคนดูแล 
๔. ขาดความเข�าใจและความสนใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ี
แท�จริง 
๕. การซ้ือสิทธ์ิขายเสียงในการเลือกตั้ง 
๖. ท�องกอนแตง 
๗. การหยาร�าง 
๘. เด็กกําพร�าพอหรือแมทําให�ขาดความอบอุน  



๔. ด�านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
และประเพณี   

๑. บางหมูบ�านไมมีศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเป7นเอกเทศ 
๒. ไมมีสถานท่ีออกกําลังกายประจําหมูบ�าน 
๓. ไมมีเมรุเผาศพท่ีได�มาตรฐาน 

๕. ด�านสิ่งแวดล�อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๑. ภูมิทัศน�ภายในหมูบ�านไมมีความสวยงาม ขาดความเป7น
ระเบียบเรียบร�อย 
๒. ประชาชนไมมีระเบียบวินัยในการกําจัดขยะมูลฝอย 

ปWญหา สภาพปWญหา/สาเหตุ 
 ๓. ประชาชนขาดจิตสํานึกในการรักษาความเป7นระเบียบ

เรียบร�อยและความสะอาด 
๖. ด�านการบริหารจัดการท่ีดี ๑. การทุจริตคอรัปชั่นในการปฏิบัติงาน 

๒. การเห็นแกประโยชน�สวนตัวมากกวาประโยชน�สวนรวม 
๓. ขาดจิตสํานึกท่ีดีตอผลประโยชน�ของสวนรวม 

๗. ด�านสาธารณสุข ๑. เสียชวีิตกอนวัยอันสมควร 
๒. การแพรระบาดของโรคเอดส� 
๓. กินปลาดิบ ทําให�ปEวยเป7นมะเร็งตับ 
๔. ผู�ปEวยโรคเบาหวานมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

 

 ๓.๒  การประเมินสถานการณ�สภาพแวดล
อมภายนอกท่ีเก่ียวข
อง  
  การวิเคราะห�ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปNจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ขององค�การบริหารสวนตําบลเตาไหด�วยเทคนิค SWOT Analysis  วิเคราะห�จุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  อุปสรรค  ท้ัง
ภายในและภายนอก  มีดังนี้ 

๑. ด
านโครงสร
างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ อน  (Weakness)   

๑. เป7นอํานาจหน�าท่ีและภารกิจตามกฎหมายของ
องค�กรปกครองสวนท�องถ่ิน 
๒. ผู�บริหารท�องถ่ินและสภาท�องถ่ินให�ความสําคัญใน
การดําเนินการ 
๓. มีงบประมาณในการดําเนินการ 

๑. ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให�แก อปท.
ไมเอ้ือตอการดําเนินการ 
๒. การปฏิบัติงานไมเป7นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. ขาดการตรวจสอบท่ีจริงจังจากสภาท�องถ่ิน 
๔. ขาดการมีสวนรวมอยางแท�จริงจากประชาชนใน
ท�องถ่ิน 

 

โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค  (Threat)   

๑. รัฐบาลให�การสนับสนุนท้ังท�องถ่ินและท�องท่ี 
๒. การแก�ไขระเบียบ กฎหมายท่ีเข�มงวดในการจัดซ้ือจัดจ�าง 
ทําให�การดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างเป7นไปด�วยความรวดเร็ว 
๓. องค�กรปกครองสวนท�องถ่ินได�รับการสนับสนุน
งบประมาณจากหลายหนวยงานท่ีเก่ียวข�อง 

๑. การเห็นแกประโยชน�สวนตัวมากกวาประโยชน�สวนรวม 
๒. การพัฒนาไมคุ�มคากับงบประมาณท่ีเสยีไป 
๓. งบประมาณไมเพียงพอตอการใช�จายในการดําเนินการ 
๔. เกิดความซํ้าซ�อนในการปฏิบัตงิานระหวางหนวยงานท่ี
เก่ียวข�อง 

  



๒. ด
านเศรษฐกิจ   
จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ อน  (Weakness)   

๑. มีกองทุนหมูบ�าน 
๒. ผู�บริหารท�องถ่ินและสภาท�องถ่ินให�ความสําคัญใน
การดําเนินการ 
๓. มีงบประมาณในการดําเนินการ 

๑. ขาดบุคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถในการ
บริหารงานด�านเศรษฐกิจ และการพัฒนาอาชีพด�าน
ตางๆ 
๒. การดําเนินการไมเป7นไปอยางตอเนื่อง 
๓. ประชาชนไมให�ความสนใจเทาท่ีควร 

 

โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค  (Threat)   

๑. รัฐบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวข�องให�การสนับสนุน 
๒. ประชาชนมีความขยันหม่ันเพียร 
๓. พ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ�เหมาะแกการเพาะปลูก 
๔. มีตลาดปลาสินเจริญสําหรับการจําหนายสินค�า 
๕. ประชาชนมีท่ีดินทํากินเป7นของตัวเอง 

๑. คาครองชีพท่ีสูงข้ึน 
๒. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า แตต�นทุนในการ
ผลิตสูง 
๓. การใช�สารเคมีในการทําการเกษตร 
๔. ขาดการรวมกลุมของเกษตรกร 
๕. ไมมีการประกันราคาสินค�าทางการเกษตร 
๖. คาจ�างแรงงานสูง 
๗. เกิดการขาดทุน 

 

  ๓.  ด
านสังคม  การเมืองและการปกครอง 
จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ อน  (Weakness)   

๑. เป7นอํานาจหน�าท่ี ภารกิจตามกฎหมายของ อปท. 
๒. มีงบประมาณในการดําเนินการ 
๓. ความตอเนื่องของผู�บริหารท�องถ่ินและสภาท�องถ่ิน 

๑. ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให�แก อปท.
ไมเอ้ือตอการดําเนินการ  
๒. ประชาชนไมมีความรู�ความเข�าใจท่ีแท�จริงในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
๓. ประชาชนขาดการมีสวนรวมท่ีแท�จริงด�าน
การเมืองการปกครอง 

 

โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค  (Threat)   

๑. มีกองทุนสวัสดิการสังคม 
๒. มีเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ ผู�พิการและผู�ปEวยเอดส� 
๓. มีกลุมอาชีพ 

๑. การปกครองไมเป7นระบอบประชาธิปไตยอยาง
แท�จริง 
๒. การซ้ือสิทธิ์ขายเสียง 
๓. การเลือกต้ังผู�บริหารท�องถ่ินและสภาท�องถ่ินไมมี
ความตอเนื่อง 
๔. เกิดสุญญากาศทางการเมืองการปกครอง 
๕. เกิดความแตกแยกทางความคิดของคนในท�องถ่ิน 
 



๔.  ด
านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณี  
จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ อน  (Weakness)   

๑. เป7นอํานาจหน�าท่ี ภารกิจตามกฎหมายของ อปท. 
๒. มีสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีองค�กรปกครองสวน
ท�องถ่ิน 
๓. มีครูผู�สอนครบทุกชั้นเรียน 
๔. มีครูผู�ดูแลเด็กและผู�ชวยครูผู�ดูแลเด็กเพียงพอตอ
จํานวนเด็กเล็กกอนเกณฑ� 
๕. มีวัดและสถานท่ีปฏิบัติกิจทางศาสนาครบทุก
หมูบ�าน 
๖. สถานท่ีศึกษาตอมีอยูใกล�บ�านพัก 
๗. ประชาชนในพ้ืนท่ีสวนมากนับถือศาสนาพุทธ 

๑. ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให�แก อปท.
ไมเอ้ือตอการดําเนินการ  
๒. ผู�ชวยครูผู�ดูแลเด็กขาดขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานเนื่องจากไมมีความก�าวหน�าและความ
ม่ันคงในชีวิต 

 

โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค  (Threat)   

๑. มีพระเกจิดังเป7นท่ีเคารพนับถือของสาธุชนในพ้ืนท่ี 
๒. มีพระภิกษุนักปฏิบัติและนักพัฒนาในพ้ืนท่ี 
 

๑. ความยากจนไมมีโอกาสศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
๒. เด็กนักเรียนไมจบการศึกษาภาคบังคับ 
๓. เกิดคานิยมท่ีผิดทําให�นักเรียนต�องไปเรียนหนังสือ
ท่ีสถานศึกษาท่ีไกลจากท่ีอยูอาศัย 
๔. พอแมหยาร�างทําให�เด็กนักเรียนขาดโอกาสใน
การศึกษาตอ 

 

๕.  ด
านส่ิงแวดล
อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ อน  (Weakness)   

๑. เป7นอํานาจหน�าท่ี ภารกิจตามกฎหมายของ อปท. 
๒. มีทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี 
๓. มีสถานท่ีทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 

๑. ประชาชนไมมีจิตสํานึกในการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติ  
๒. เห็นแกประโยชน�สวนตัวมากกวาประโยชน�
สวนรวม 

 

โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค  (Threat)   

๑. พัฒนาเป7นแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 
๒. ทําให�เกิดงานและรายได�แกประชาชนในพ้ืนท่ี 
 

๑. ขาดการสนับสนุนอยางแท�จริงจากภาครัฐและ
เอกชน 
๒. ขาดงบประมาณในการดําเนินการ 
๓. ขาดความจริงจังและจริงใจในการพัฒนา 

 

 



๖.  ด
านการบริหารจัดการท่ีดี 
จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ อน  (Weakness)   

๑. มีงบประมาณในการดําเนินโครงการ 
๒. มีบุคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถเพียงพอในการ
ปฏิบัติราชการ 
๓. รัฐบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวข�องให�การอุดหนุน
และสนับสนุนตามอํานาจหน�าท่ีและภารกิจ 
๔. มีการจัดโครงสร�างภายในท่ีเหมาะสมสอดคล�องกับ
ภารกิจ 
๕. มีการแบงแยกและมอบหมายหน�าท่ีรับผิดชอบท่ี
ชัดเจน 
๖. ผู�บริหารท�องถ่ินมีนโยบายบริหารจัดการโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 
๗. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบ
ประชาคม 
๘. มีแผนอัตรากําลังท่ีเหมาะสมกับโครงสร�างอํานาจ
หน�าท่ี 
๙. มีบุคลากรจากหนวยงานของรัฐและองค�กรเอกชน
ท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีความรู�ความสามารถนําแนวคิดมา
พัฒนาพ้ืนท่ีได�มาก 

๑. ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข�องมีจํานวนมาก และมี
การเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง ทําให�การปฏิบัติมีความ
ยุงยากมากข้ึน 
๒. ขาดจิตสํานึกท่ีดีตอสาธารณประโยชน� 
๓. งบประมาณมีจํานวนจํากัด  มีรายได�ท่ีได�รับการ
จัดสรรไมเพียงพอตอการพัฒนา 
๔. ประชาชนในพ้ืนท่ีสวนมากขาดการมีสวนรวมใน
การดําเนินงานขององค�กรปกครองสวนท�องถ่ิน 

 

โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค  (Threat)   

๑. รัฐบาลสนับสนุนโครงการประชารัฐ 
๒. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
๓. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนกองทุนหมูบ�าน 
๔. รัฐบาลมีนโยบายปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น 
๕. รัฐบาลมีนโยบายปราบปรามปNญหายาเสพติด 
๖. สวัสดิการจากภาครัฐ 

๑. การปฏิบัติงานไมเป7นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
๒. การเห็นแกประโยชน�สวนตัวมากกวาประโยชน�
สวนรวม 
๓. การใช�จายเงินกองทุนหมูบ�านไมเป7นไปตาม
วัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว� 
๔. ประชาชนขาดความเข�าใจและความใสใจในการ
ทํางานของภาคราชการและขาดการมีสวนรวมในการ
พัฒนาท�องถ่ินท่ีแท�จริง 
๕. ห�วงระยะเวลาในการจัดสรรและเบิกจายเงิน
อุดหนุนของรัฐบาลลาช�าไมแนนอน 
๖. การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจายไม
เหมาะสมกับเวลาดําเนินการ 
๗. ภาระหน�าท่ีเพ่ิมมากข้ึนตามภารกิจท่ีได�รับการถาย
โอน 
๘. สถานการณ�ทางการเมืองมีความไมแนนอน 



๗.  ด
านสาธารณสุข 
จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ อน  (Weakness)   

๑. มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนในพ้ืนท่ี 
๒. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนมีบุคลากรท่ีมี
ความรู�ความสามารถ 
๓. รัฐบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวข�องให�การอุดหนุน
และสนับสนุนตามอํานาจหน�าท่ีและภารกิจ 
๔. มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ�าน (อสม.) 
ทุกหมูบ�าน 
๕. มีศูนย�สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 
ทุกหมูบ�าน 
๖. ท�องถ่ินมีการให�บริหารการแพทย�ฉุกเฉิน 
๗. ท�องถ่ินมีหนวยกู�ชีพกู�ภัย 
๘. ประชาชนเข�าถึงการให�บริการด�านสาธารณสุขได�
งาย 

๑. ท�องถ่ินไมมีบุคลากรผู�รับผิดชอบงานด�าน
สาธารณสุขโดยตรง 
๒. บุคลากรของท�องถ่ินผู�รับผิดชอบงานด�าน
สาธารณสุขไมมีความรู�ความเข�าใจงานด�าน
สาธารณสุขอยางแท�จริง 
๓. คาตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ�าน 
(อสม.) น�อย ทําให�ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
๔. กฎระเบียบท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารงานของศูนย�
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ทําให�เกิดความไมชัดเจนในการปฏิบัติ 

 

โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค  (Threat)   

๑. มีกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท�องถ่ิน 
๒. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินงาน 
๓. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ
ให�การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการ
ภายในชุมชน 
 

๑. การดําเนินโครงการบางโครงการไมเป7นไปตาม
วัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว� 
๒. ผู�นําชุมชนไมให�ความรวมมือการดําเนินงาน
เทาท่ีควร 
๓. ประชาชนไมให�ความสนใจและขาดการมีสวนรวม
ในการดําเนินงาน 
๔. งบประมาณมีจํานวนจํากัด ทําให�การดําเนิน
โครงการไมบรรลุเป]าหมายท่ีกําหนดไว� 
๕. ประชาชนมีภาวะเสี่ยงในการเกิดโรคเนื่องจากการ
ประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตประจําวัน 
๖. การใช�ยาฆาหญ�าในพ้ืนท่ีโดยไมมีการควบคุม 

 


