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  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ วันท่ี  20  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 

(ลงช่ือ) 

              (นางประภาพร  เลาหะวนิช) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 –2565) แก้ไขครั้งที ่1/ 2565  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหวัเรือ 

คำนำ 
 

เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  
ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าท่ีในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อใช้เป็นกรอบใน
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของ
แผนนั้น   

 

ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  
ต้องดำเนินการจึงจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขึ้น  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนา
ท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนา
ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือได้  โดยได้ดำเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้  

๑.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจท่ี
เกี่ยวข้อง  เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นท่ี
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ส่วนที่  1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1.ด้านกายภาพ 

1.1  ประวัติตำบลหัวเรือ 

 เมื่อประมาณปี พ .ศ. 2327  มีนายนาค  เดิมมีภูมิลำเนาอยู่หนองบัวลำภู  เมื่อปี  พ.ศ. 2322   ได้พา
ครอบครัวติดตาม  พระวอพระตา  ลงมาจนถึงเมืองอุบล  ต่อมา  เฒ่านาคได้พาครอบครัวออกจากเมืองอุบล             
เพื่อหาทำเลท่ีเหมาะสมท่ีจะประกอบอาชีพจนมาถึงบริเวณท่ีคิดว่าเหมาะสมเป็นทุ่งกว้างใหญ่  คือทุ่งหนองโน จึงต้ังบ้าน
อยู่ถัดจากหนองโนมาทางทิศเหนือ  และต้ังช่ือหมู่บ้านว่า บ้านตองหมอน ซึ่งมีวัดต้ังอยู่  (ไม่ปรากฏว่าใครสร้าง) ต่อมาได้
ช่ือว่า“วัดอุงมุง” หรือดอนอุงมุง  ลักษณะของทุ่งหนองโน เป็นท่ีรวมของแม่น้ำหลายสายไหลมาผ่าน  เช่นร่องน้ำหนอง
จอก  ร่องน้ำหนองยาง   ร่องน้ำหนองจำนัก  ร่องน้ำห้วยเม็ก  ร่องน้ำห้วยบ่อแรก หน้าฝนน้ำจะท่วมทุ่งนาทำให้การ
สัญจรไปมามีความลำบากนั้นเฒ่านาคพร้อ (เข้าใจว่าเป็นวัดเก่าใต้บ้านหัวเรือ  หมู่ท่ี 1)  พอสร้างเรือเสร็จยังไม่ได้ใช้งาน  
ก็เกิดเหตุไฟไหม้ป่าลุกลามมาเรื่อยๆจนไหม้เรือเหลือเพียงหัวเรือ  จึงให้เรียกสถานท่ีนั้นว่า “ดอนหัวเรือ”ต่อมา  พ.ศ.  
2330  เฒ่านาคจึงย้ายบ้านมาสร้างใหม่ทางเหนือห่างจากบ้านเดิมประมาณ800  เมตรต้ังหลักฐานท่ีดอนหัวเรือ (ดอน
บักหมี้) เมื่อสร้างเสร็จจึงได้ช่ือว่า “บ้านหัวเรือ” มาตราบเท่าทุกวันนี้ 
 เมื่อตั้งบ้านหัวเรือได้  2–3  เดือน  ก็มีครอบครัวอื่นได้ยินข่าวว่าบ้านหัวเรือมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธ์  
ธัญญาหาร  จึงมีครอบครัวพากันย้ายมาสมทบอีก 8 ครอบครัว  คือครอบครัวเฒ่านาค  เฒ่าสเชาวรัตน์  เฒ่าเกาะ  เฒ่า
สงจางวางเฒ่าข้อมุงคุลแม่เฒ่าหมาแพง  และครอบครัวสาวคู่สาวหนู  ซึ่งต่อมาบุตรหลานของบรรพบุรุษเหล่านี้  ก็ได้พา
กันแยกย้ายออกไปต้ังบ้านเรือนใหม่อีก  เช่น  บ้านค้อบ้านหนองจอก  บ้านสำราญ  และหมู่บ้านอื่นๆ อีกในตำบลหัวเรือ 

หลังจากนั้นประมาณ  10  ปี  มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งแยกกันไปแยกกันไปสร้างบ้านเรือนทางทิศทางเหนือของบ้าน
หัวเรือ  เรียกว่า  คุ้มยางเด่ียว  เรียกตามภูมิประเทศอันโดดเด่ียวของพื้นท่ีแถวนั้นปัจจุบันเรียกว่าคุ้มบ้านเหนือ  เล่ากันว่า
คุ้มยางเด่ียวสมัยนั้นเต็มไปด้วยหญ้าคา ป่าดง  มีเสือใหญ่คอยทำร้ายคนและสัตว์เล้ียงอยู่เป็นประจำ  ดังนั้น  การสัญจรไป
มาระหว่างคุ้มยางเด่ียว (บ้านเหนือในปัจจุบัน) กับคุ้มกกโพธิ์ท้ายวัด (บ้านหลุ่มในปัจจุบัน) แทบจะถูกตัดขาดออกจากกัน  
ด้วยเหตุนี้บ้านหัวเรือจึงเป็นบ้านขาดเข่ิง (ครึ่ง) และบ้านหัวเรือได้ต้ังเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2475 ตามกฎหมายลักษณะ
ปกครองท้องท่ี  พ.ศ. 2475  มีจำนวนหมู่บ้านท้ังหมด 16  หมู่บ้าน  พ.ศ. 2536 ได้แบ่งแยกหมู่บ้านออกไป8 หมู่บ้าน
เพื่อตั้งเป็นตำบลขี้เหล็ก  ปัจจุบันตำบลหัวเรือมีหมู่บ้านท้ังหมด  16  หมู่บ้าน 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือมีขนาดพื้นท่ี  32.28  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  20,181  ไร่สภาพ

พื้นท่ีท่ัวไปเป็นท่ีราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูกและเล้ียงสัตว์ โดยมีแหล่งน้ำธรรมชาติจำนวนมาก และยังมีคลอง
ชลประทาน 

  ขนาดและที่ต้ัง 

 ตำบลหัวเรือต้ังอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองอุบลราชธานี  ระยะทางห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี  ประมาณ  
17  กิโลเมตร  มีพื้นท่ีติดต่อกับอำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานีได้แก่  บ้านสำราญ  และบ้านหัวเรือทองหมู่ท่ี 
16 พื้นท่ีติดต่อกับตำบลยางสักกระโพหลุ่ม  อำเภอม่วงสามสิบ  และพื้นท่ีติดต่อกับตำบลแพงใหญ่  อำเภอเหล่าเสือโก้ก  
จังหวัดอุบลราชธานี  ได้แก่  บ้านอ้น  บ้านหนองยาง  บ้านทุ่งขามเหนือ  หมู่บ้านท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกับตำบลไร่น้อย  อำเภอ
เมืองอุบลราชธานี  ได้แก่ บ้านทุ่งขามเหนือ  (บางส่วน)  บ้านหนองจำนัก บ้านทุ่งหนองพอก (บางส่วน)  พื้นท่ีติดต่อกับ
ตำบลขามใหญ่  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  ได้แก่  บ้านทุ่งหนองพอก(บางส่วน) บ้านหนองมุก  บ้านหนองเม็กและมีพื้นท่ี
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ติดต่อกับตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานีได้แก่ บ้านหนองเม็ก(บางส่วน)  บ้านค้อ  บ้านหนองก่าน  บ้านหัวเรือ 
หมู่ท่ี 11และบ้านสำราญ(บางส่วน) 
 ตำบลหัวเรือ  มีขนาดพื้นท่ี  32.28  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  20,181  ไร่  อาณาเขตติดต่อ 
ของตำบลหัวเรือมีดังนี้ 
 ทิศเหนือ     ติดต่อกับ   ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม    อำเภอม่วงสามสิบ 

และตำบลแพงใหญ่    อำเภอเหล่าเสือโก้ก 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ   ตำบลขามใหญ่     อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ   ตำบลไร่น้อย     อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ   ตำบลขี้เหล็ก     อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
 ตำบลหัวเรือ  แบ่งการปกครองออกเป็น  16  หมู่บา้น   จำนวนครัวเรือนท้ังหมด 2,986ครัวเรือน  มีประชากร
จำนวน  9,220คน  โดยมีนายคำหมูน  กุลบุตร์  เป็นกำนันคนปัจจุบัน 
 

ลักษณะภูมิอากาศแผนที่ต้ังและอาณาเขตตำบลหัวเรือ 
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1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

สภาพภูมิอากาศของตำบลหัวเรือ  มีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน  สามารถแบ่งได้  3  ฤดู  
มีรายละเอียดดังนี้ 
  1.ฤดูฝน  อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม 

2.ฤดูหนาว  อยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
3.ฤดูร้อน  อยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 

2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1  เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  มีเขตการปกครอง  ท้ังหมดจำนวน  16  หมู่บ้าน  ดังตารางต่อไปนี้   
 
ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง บ้าน 

1 นายทองดี  สายแวว ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่  1 บ้านหัวเรือ 
2 นายไพฑูรย์  สมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่  2 บ้านหนองมุก 
3 นายธีระวฒัน์  หอมหวล ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่  3 บ้านหัวเรือ 
4 นายถนอม  เบ้าเงิน ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่  4 บ้านหนองจอก 
5 นายคำหมูน  กุลบุตร์ กำนันตำบลหัวเรือ บ้านหนองยาง 
6 นายสมปอง  ศรีจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่  6 บ้านหนองเม็ก 
7 นายบุญมา  อยู่สุข ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่  7 บ้านสำราญ 
8 นายบุญศรี  ผิวทอง ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่  8 บ้านหนองจำนัก 
9 นางสาวหนึ่งฤทัย เข้ือชัย ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่  9 บ้านค้อ 

10 นายศักดิ์  ศิริพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่  10 บ้านอ้น 
11 นางจตุรพร   มหาพลชนะ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่  11 บ้านหัวเรือ 
12 นายชาตรี  สายนะรา ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่  12 บ้านหนองก่าน 
13 นายบุญลม  บำรุงผล ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่  13 บ้านทุ่งหนองพอก 
14 นายประสิทธิ์  ผิวทอง ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่  14 บ้านหนองจิก 
15 นายวิชัย  จีนวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่  15 บ้านทุ่งขามเหนือ 
16 นายประยัติ  กำทอง ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่  16 บ้านหัวเรือทอง 

 2.2  การเลือกต้ัง 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  ได้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  เมื่อวันท่ี 28  เดือน

พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  โดยเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในคราวเดียวกัน แบ่งตามเขตการเลือกตั้ง 
จำนวน  16  เขตการเลือกตั้ง   

โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  มีโครงสร้างการบริหารงานดังนี้ 
ฝ่ายบริหารประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  1 คน  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล      

2  คน  และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  1  คน รายละเอียดดังนี้ 
 นางประภาพร  เลาหะวนิช ตำแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ   
 นางบังอร คำพันธ์  ตำแหน่ง   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ   
 นายวิรชัย      หอมหวล  ตำแหน่ง   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ   
 นายสุริยา สายแวว  ตำแหน่ง   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ   
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ฝ่ายนิติบัญญัติ  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  16  คน   สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเลือกสมาชิกสภาฯ  เป็นประธานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 1  คน  รองประธาน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  1 คน  และเลขานุการสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  1  คน  
รายละเอียดดังนี้ 

 
 

นายจันทบาล   สีงาม       ตำแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
นายวิลัย  วิลัยคำ   ตำแหน่ง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
จ่าสิบเอกสุชาติ  วรรณภูชา ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือจำนวน  16  คน 
 

ลำดับ ช่ือ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายวิลัย วิลัยคำ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 1  
2 นายจันทบาล สีงาม สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 2  
3 นายปริญญา สายแวว สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 3  
4 นายสุริยัน เพิ่มพูล สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 4  
5 นายไพรัช วงค์อุดม สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 5  
6 นายเจริญ   อุลัยศรี สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 6  
7 นายทวี สุบุญ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 7  
8 นางสาวพรพันธ ์ ทาจิตต์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 8  
9 นางสาวประมวล จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 9  

10 นางสาวศรีประไพ จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 10  
11 นางราตร ี ศิริคุณ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 11  
12 นายสมพงษ์ หอมหวล สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 12  
13 นายณรงค์ จันชะนะ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 13  
14 นายสุพจน์ จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 14  
15 นายมณี รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 15  
16 นายพิมล สายแวว สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 16  
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3.ประชากร 
 3.1  ข้อมูลเก่ียวกับจำนวนประชากร 

ตารางแสดงจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน 
 

หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน 
ประชากร 

จำนวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1 บ้านหัวเรือ 328 366 694 255 
2 บ้านหนองมุก 344 380 724 219 
3 บ้านหัวเรือ 226 281 507 253 
4 บ้านหนองจอก 297 315 612 184 
5 บ้านหนองยาง 410 407 8817 250 
6 บ้านหนองเม็ก 332 325 657 182 
7 บ้านสำราญ 402 405 807 219 
8 บ้านหนองจำนัก 239 224 463 152 
9 บ้านค้อ 202 214 416 188 

10 บ้านอ้น 209 214 423 123 
11 บ้านหัวเรือ 349 348 697 260 
12 บ้านหนองก่าน 296 302 598 309 
13 บ้านทุ่งหนองพอก 253 264 517 155 
14 บ้านหนองจิก 206 182 388 112 
15 บ้านทุ่งขามเหนือ 260 242 502 136 
16 บ้านหัวเรือทอง 228 203 431 119 
รวม 16หมู่บ้าน 4,581 4,672 9,253 3,116 

  

ที่มา:  สำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองอุบลราชธานี  ข้อมูล  ณ  วันที่  9กุมภาพันธ์  2565 

  
4.  สภาพทางสังคม 

4.1 ด้านการศึกษา   

การศึกษาของประชากรในตำบลหัวเรือส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ (ระดับช้ันประถมศึกษา )  และอนาคต
แนวโน้มทางการศึกษาของประชากรตำบลหัวเรือจะมีการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น  ประชากรมีการศึกษามากขึ้น  เนื่องจาก
ประชาชนมีการต่ืนตัวและความสำคัญในด้านการศึกษาและการให้บริการด้านการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.ตำบลหัวเรือ)ส่งผลให้ประชากรของตำบลหัวเรือมีระดับการศึกษามากขึ้น 
 ตำบลหัวเรือมีสถานศึกษาซึ่งเป็นการศึกษาในระบบ  จำนวน  5แห่ง   ระดับมัธยม  จำนวน  1  แห่งและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  1  แห่ง 

4.2  การสาธารณสุข 
 การดำเนินงานด้านสาธารณสุข  ประชาชนในตำบลหัวเรือใช้บริการด้านสาธารณสุขจากศูนย์สุขภาพชุมชนตำบล
หัวเรือ   สถานประกอบการเอกชนและโรงพยาบาลของรัฐ  ตำบลหัวเรือมีสถานบริการด้านสาธารณสุขของรัฐ  1  แห่ง  
คือ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเรือ  สถานพยาบาลเอกชน  3แห่ง 
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4.3  การสังคมสงเคราะห์ 
ตารางแสดงสถิติผู้รับเบี้ยยังชีพในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

 
 

หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน 
จำนวนผู้รับเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ 
จำนวนผู้รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้พิการ 
จำนวนผู้รับเบี้ยยัง

ชีพผู้ป่วยเอดส ์
1 บ้านหัวเรือ 147 42 1 
2 บ้านหนองมุก 145 28 1 
3 บ้านหัวเรือ 89 21 - 
4 บ้านหนองจอก 111 32 - 
5 บ้านหนองยาง 156 32 - 
6 บ้านหนองเม็ก 107 32 - 
7 บ้านสำราญ 135 39 3 
8 บ้านหนองจำนัก 56 17 - 
9 บ้านค้อ 68 16 - 

10 บ้านอ้น 66 16 - 
11 บ้านหัวเรือ 131 37 - 
12 บ้านหนองก่าน 99 28 - 
13 บ้านทุ่งหนองพอก 75 13 - 
14 บ้านหนองจิก 73 21 3 
15 บ้านทุ่งขามเหนือ 72 32 - 
16 บ้านหัวเรือทอง 73 19 1 
รวม 16หมู่บ้าน 1,603 425 9 

ที่มา:กองสวัสดิการสงัคม  อบต.หัวเรือ  ข้อมูล  ณ  เดือนมิถุนายน  2565 
5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1  การคมนาคมขนส่ง 

สภาพการคมนาคมภายในตำบลหัวเรือโดยท่ัวไปสะดวกมีถนนลาดยาง  3  สายผ่านหมู่ท่ี  1,2,3,4,5,6,7,8, 
9,11 และหมู่ท่ี 12  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหว่างหมู่บ้านและเส้นทางการคมนาคมตามซอยต่างๆของหมู่บ้าน
ในตำบลหัวเรือเป็นถนนคอนกรีตและถนนลูกรังตามศักยภาพและความพร้อมด้านงบประมาณในแต่ละปี 
 การเดินทางจากอำเภอเมืองอุบลราชธานีมาตำบลหัวเรือ  สามารถใช้เส้นทางการคมนาคมทางบกได้อย่าง
สะดวกสบายและมีรถโดยสารประจำทางให้บริการ  ได้แก่  รถโดยสารประจำทางสายม่วงสามสิบ – อุบลฯ สายยางสัก
กระโพหลุ่ม – อุบลฯและรถโดยสารประจำทางของบริษัทต่างๆ ท่ีผ่านเส้นทางถนนชยางกูร 

5.2  การไฟฟ้า 
ตำบลหัวเรือได้ใช้บริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานีประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนจำนวน2,833 

ครัวเรือน 
5.3  การประปา 
ตำบลหัวเรือมีการให้บริการระบบประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภคประจำหมู่บ้าน  จำนวน  18  แห่ง โดยมี

แหล่งน้ำดิบจากน้ำบ่อบาดาล  จำนวน  17  แห่งและมีแหล่งน้ำดิบจากน้ำใต้ดิน  จำนวน  1  แห่ง   
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5.4  การไปรษณีย์ 
ตำบลหวัเรอืมไีปรษณีย ์จำนวน  1  แหง่ใหบ้รกิาร  รบั–ส่งจดหมาย  ส่งพสัดุและรบัส่งธนาณัติ  ต้ังอยู่หมูท่ี่ 1

บ้านหัวเรือ  ตำบลหัวเรือ  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 
6.  ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร 
ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลหัวเรือประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีพื้นท่ีการเกษตร  17,479  ไร่  รองลงมาคือ   

อาชีพค้าขาย  รับจ้างท่ัวไป  และรับราชการพื้นท่ีถือครองการเกษตรท้ังหมด  17,479  ไร่ 
1.  พืชท่ีนา   14,164  ไร่ 
2.  พื้นท่ีสวน  2,826  ไร่ 
3.  อื่นๆ489  ไร่ 

สภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ 
ข้าว 

1.ข้าวเจ้านาปี  พันธุ์ที่นิยมปลูก  ขาวดอกมะลิ  105  ร้อยละ  60 
2.ข้าวเหนียวนาปี  พันธุ์ที่นิยมปลูกกข.6  ร้อยละ  35 
3.ข้าวอื่นๆ  พันธุ์ที่นิยมปลูกกข. 15  ร้อยละ  5 

พืชผัก 
1.พริก  พันธุ์ที่นิยมปลูก   พริกหัวเรือ ,จินดา 
2.ข้าวโพดฝักสด  ข้าวโพดข้าวเหนียว  พันธุ์ที่นิยมปลูก  ข้าวโพดหวาน 
3.ถั่วฝักยาวพันธุ์ที่นิยมปลูก  ถั่วฝักยาวตราศรแดง 

ไม้ผล 
1.มะม่วง  พันธุ์ที่นิยมปลูก   เขียวเสวย ,มะม่วงแก้ว 
2.มะนาว  พันธุ์ที่นิยมปลูก   มะนาวแป้น 

สภาพการเพาะปลูกพืชโดยท่ัวไป 
1.การเพาะปลูกพืชในฤดูฝน  การปลูกข้าวนาปีโดยอาศัยน้ำฝนจำนวน14,164  ไร่ 
2.การปลูกพืชฤดูแล้ง  เนื่องจากตำบลหัวเรือไม่อยู่ในเขตชลประทาน  เกษตรกรส่วนมากจะปลูกพืช 

สวนครัวเช่น  หอม  กระเทียม  พริก  มะเขือ  ถั่วฝักยาว  เนื้อที่ประมาณ  2,293  ไร่ 
สถานการณ์ข้าว   
 ตำบลหัวเรือส่วนใหญ่ปลูกข้าวนาดำ  จะปลูกข้าวเจ้า  75%  ข้าวเหนียว 25  %  
  -ระยะปักดำ  โดยเฉล่ีย25 x 25  ซม. 
  -การใส่ปุ๋ยเกษตรส่วนมากใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิต  โดยใช้ปุ๋ยเกรด  16 – 16 – 8,  16 – 16 – 16, 
15 – 15 – 15  และมีการใช้ปุ๋ยยูเรีย46 – 0 – 0 และแอมโมเนีย  ซัลเฟต21 – 0 – 0 ,อัตราใส่ขึ้นอยู่กับฐานะของ
เกษตรกรและจะใส่ประมาณ  10 – 15  กิโลกรัม / ไร่ 
  -การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  เกษตรกรจะช่วยเหลือตนเองเมื่อศัตรูพืชระบาด  ศัตรู ท่ีพบ คือ              
โรคไหม้,  เพล้ียไฟ ,หนอนกอ, หนอนกระทู้กล้า,ด้วงกุหลาบ  แต่ถ้าเกษตรกรรายใดมีศัตรูระบาดมาก  จะมาขอคำแนะนำ
จากทางราชการและรับการสนับสนุนต่อไป 
  -ยาเคมี  เกษตรกรนิยมใช้ยาป้องกันกำจัดเช้ือราฟูราดาและสารเคมีกำจัดปูนาตลอกจนยาปราบศัตรูพืช 
  -การเก็บเกี่ยว เกษตรกรส่วนใหญ่จะเก็บเกี่ยวระหว่างเดือนพฤศจิกายน–ธันวาคมของทุกปี 
  -ผลผลิตท่ีได้  400กก./ไร่ 
  -การตลาด  เกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกข้าวเจ้าเพื่อการจำหน่ายส่วนข้าวเหนี่ยวจะเก็บไว้บริโภค  ตลาด
จำหน่ายข้าวคือ  สหกรณ์การเกษตรและการตลาดเพื่อลูกค้า ธกส.  โรงสีข้าเอกชนและพ่อค้าต่างถิ่นมารับซื้อตามหมู่บ้าน 
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สถานการณ์การปลูกพริก 
 ตำบลหัวเรือมีพื้นท่ีปลูกพริกจำนวน  2,200  ไร่  พันธุ์ที่นิยมปลูกคือ  พริกหัวเรือ  พริกจินดา  สำหรับฤดูการ
ปลูกอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 
 -การป้องกัน / กำจัดศัตรูปลูก  เกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพริกโรคโคนเน่า ใบหงิก  
ไร  และโรคกุ้งแห้ง 
 -ปุ๋ยท่ีใช้  คือ  ปุ๋ยอินทรีย์ (มูลไก่)   ปุ๋ยเคมีสูตร  15 – 15 – 15 
 -การเก็บเกี่ยว  เกษตรกรจะเก็บเกี่ยวพริกสดจำหน่าย ถ้าช่วงไหนพริกราคาต่ำจึงเก็บไว้ตากทำทำพริกแห้ง 

-ผลผลิตเฉล่ีย  2,00กก./ไร ่
-ตลาดจำหน่าย  มีพ่อค้ารับซื้อท่ีหมู่บ้าน 
6.2 การประมง 
การเล้ียงปลาไว้ในบ่อเป็นปลากินพืชโดยให้อาหารเสริมบ้างเป็นครั้งคราว   
6.3 การปศุสัตว์ 
เล้ียงโค  กระบือ  สุกร   เป็ดและไก่   
6.4 การบริการ 
 
ลำดับ ประเภท  จำนวน 

    
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

สถานีบริการน้ำมัน , ปั๊มหลอด 
ร้านค้าเบ็ดเตล็ด 
อู่ซ่อมรถยนต์,รถจักรยานยนต์ 
ร้านเสริมสวย/ร้านตัดผม 
ฟาร์มสัตว์(โค,สุกร,ไก่) 
ร้านอาหาร, กาแฟ,เนื้อยาง,หมูกะทะ 
ตลาด 
โรงงานกระดาษ 
โรงแก๊ส 
เต้นท์รถ/ศูนย์จำหน่ายรถมือสอง 
ร้านค้าชุมชน/ศูนย์สาธิตการตลาด 
โรงฆ่าสัตว์ 
โรงงานผลิตน้ำด่ืม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3  แห่ง 
95 แห่ง 
54 แห่ง 
17 แห่ง 
5 แห่ง 

21 แห่ง 
3 แห่ง 
1 แห่ง 
2 แห่ง 
6 แห่ง 
1แห่ง 
1 แห่ง 
3 แห่ง 

                                 ที่มา : กองคลัง  อบต.หัวเรือ  ข้อมูล ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2565 

6.5  แรงงาน 
 ประชากรตำบลหัวเรือจะการอพยพแรงงานเพื่อไปทำงานต่างถิ่น  ในช่วงหลังจากฤดูการทำนา                       

คือ  เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน   
7.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 7.1  การนับถือศาสนา 
  ประชาชนท้ังหมดของตำบลตำบลหัวเรือส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ โดยมีสถาบันและองค์กรทางศาสนา  
ได้แก่ 
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1.  วัด  จำนวน  13 แห่ง 
-  วัดหัวเรือ  สถานท่ีต้ัง    หมู่ท่ี  1 
-  วัดหนองมุก  สถานท่ีต้ัง    หมู่ท่ี  2 
-  วัดหนองยาง  สถานท่ีต้ัง    หมู่ท่ี  5 
-  วัดหนองเม็ก  สถานท่ีต้ัง    หมู่ท่ี  6 
-  วัดทุ่งเศรษฐี  สถานท่ีต้ัง    หมู่ท่ี  6 
-  วัดสำราญ  สถานท่ีต้ัง    หมู่ท่ี  7 
-  วัดหนองจำนัก  สถานท่ีต้ัง    หมู่ท่ี  8 
-  วัดบ้านอ้น  สถานท่ีต้ัง    หมู่ท่ี  10 
-  วัดทุ่งหนองพอก สถานท่ีต้ัง    หมู่ท่ี  13 
-  วัดหนองจิก  สถานท่ีต้ัง    หมู่ท่ี  14 
-  วัดป่าโพธิภาวนาวัน สถานท่ีต้ัง    หมู่ท่ี  14 
-  วัดทุ่งขามเหนือ สถานท่ีต้ัง    หมู่ท่ี  15 

  2.  สำนักสงฆ ์ จำนวน  1แห่ง  (ยังไม่ได้รับประกาศจัดต้ังเป็นวัด) 
-  สำนักสงฆ์ป่าศรีหัวเรือทอง สถานท่ีต้ัง    หมู่ท่ี  16 

7.2  ประเพณี ภาษาถิ่น 
ตำบลหัวเรือมีวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น คือ วัฒนธรรมด้านภาษา ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลหัว

เรือใช้ภาษาไทยอีสาน(ภาษาลาว)ในการติดต่อส่ือสาร  นอกจากนี้ยังมีความเช่ือท่ีได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษและ
ความเช่ือท่ีได้ส่ังสมจากประสบการณ์ของตนเองจนกลายมาเป็นความเช่ือท่ียึดปฏิบัติในการดำรงชีวิต  เช่น  ความเช่ือ
เรื่องภูตผีปีศาจ  เรื่องไสยศาสตร์  โชคลางของขลังและความเช่ือในการทำมาหากิน  เป็นต้น 

ตารางสรุปประเพณีและวัฒนธรรมท่ีสำคัญในท้องถิ่น 
 

ลำดับ เดือน บุญประเพณีท่ีจัดขึ้นในแต่ละเดือน ลักษณะของกิจกรรมและความสำคัญ 
ของแต่ละประเพณี 

1 เดือนสี่ บุญพระเวสสนัดรหรือ 
บุญมหาชาติประจำป ี

- กล่าวถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้ได้เสวยชาติเป็น
เวสสันดรชาดกในชาติสุดท้ายก่อนเกิดเป็น
พระพุทธเจ้า  ชาวบ้านร่วมกันฟังพระธรรมเทศนา   
ซึ่งมี  13  กัณฑ์  มีพระคาถา  1,000 พระคาถาและ
ต้องเทศน์ให้เสร็จภายในวันเดียว 

2 เดือนห้า บุญประเพณีสงกรานต์ - เป็นวันกตัญญู  เมื่อถึงวันท่ี  13  เมษายนของทุกปี  
ในช่วงเช้าชาวบ้านจะร่วมกนัทำบุญตักบาตรท่ีวัดและ
ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป  สรงน้ำพระสงฆ์และรดน้ำ
ขอพรผู้สูงอายุในหมู่บ้าน 

3 เดือนหก บุญบั้งไฟ - ประชาชน  ภาครัฐและภาคเอกชนในตำบลหัวเรือ
ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟข้ึนอย่างยิ่งใหญ่
เพื่อให้เป็นงานการท่องเท่ียวของตำบล  ในงานมีการ
จัดกิจกรรมมากมาย อาทิ  การแข่งขันฟ้อนรำ การ
ประกวดบั้งไฟสวยงาม  การแข่งขันเส็งกลองใหญ่เป็น
ต้น  ในวันรุ่งข้ึนจะมีการแข่งขันจุดบั้งไฟข้ึนสูง 



 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2566 –2570)  แก้ไข้ครั้งที่ 1/2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหวัเรือ      หน้า  10 

 

  

ลำดับ เดือน บุญประเพณีท่ีจัดขึ้นในแต่ละเดือน ลักษณะของกิจกรรมและความสำคัญ 
ของแต่ละประเพณี 

4 เดือนแปด บุญเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา - สืบเนื่องมาจากสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงจำกัด
พระภิกษุจำพรรษาเฉพาะในเขตวัดเท่านั้น  ไม่ให้ธุดงค์
ไปพักค้างคืนนอกเขต เป็นเวลา  3  เดือน และในวัน
อาสาฬหบูชา  ตรงกับวันข้ึน  15  ค่ำ  เดือน  8   
เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ ไตรสรณะครบ
สามองค์  ซึ่งชาวบ้านจะร่วมกันเวียนเทียนท่ีวัดใน 
ตอนเย็น 
- กิจกรรมสำคัญในเทศกาลเข้าพรรษา  ตำบลหัวเรือ 
จัดให้แต่ละหมู่บ้านมีการแข่งขันการ ขับร้องสรภัญญะ
เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและ   วัฒนธรรมท่ีดีงามให้สืบไป 

5 เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน - คนโบราณเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า  เดือนดับหรือสิ้น
เดือน  ชาวบ้านได้จัดเตรียมข้าวปลา  อาหารเพื่อไป
ทำบุญตักบาตรและอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษท่ี
ล่วงลับและได้จัดอาหารคาวหวานทุกอย่างลงในใบตอง
ท่ีเย็บติดกันสองห่อ  เรียกว่าห่อข้าวน้อย  พอถึงเวลา
ประมาณ 04.00  น. พระสงฆ์จะตีกลองสัญญาณ
โบราณ  เรียกว่า   ตีกลองศึก  ชาวบ้านพากันนำห่อ
ข้าวน้อยไปแจกจ่ายห้อยไว้ตามกิ่งไม้และกำแพงวัด 

6 เดือนสิบ บุญข้าวสาก - เมื่อถึงวันขึ้น 15  ค่ำ เดือน 10  ชาวบ้านได้จัด
ข้าวปลาอาหารพร้อมคาวหวานลงในตองกล้วยท่ี
เย็บติดกันสองห่อ และนำไปอุทิศส่วนกุศลให้บรรพ
บุรุษท่ีอยู่ตามหัวไร่    ปลายนาเพื่อจัดเล้ียงผีตา
แฮก 

7 เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษาและประเพณี 
ปราสาทผ้ึง 

- พระสงฆ์เดินธุดงค์วิปัสสนาไปตามสถานท่ี
ต่างๆ ได้โดยไม่เป็นอาบัติ 

- ประเพณีปราสาทผ้ึงนิยมทำกันหลังจาก
เทศกาลออกพรรษา  เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้
บรรพบุรุษท่ีล่วงลับและเช่ือกันว่าถ้าทำในช่วง
หลังเทศกาลออกพรรษาจะได้บุญกุศลมาก 

8 เดือนสิบสอง บุญกฐิน - การทำบุญกฐินเริ่มทำกันต้ังแต่วันแรม  1 ค่ำ  
เดือน  11  -  ขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  12  การ
ทำบุญกฐินถือว่าได้บุญกุศลมาก 

 
 
7.3  ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
ภูมิปัญญาชาวบ้านของตำบลหัวเรือส่วนใหญ่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ  ทำให้เกิดองค์ความรู้ในชุมชน

และได้สืบทอดความรู้นั้นไปสู่ชนรุ่นหลัง  
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8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 น้ำ 
ตำบลหัวเรือ  มีลักษณะเป็นพื้นท่ีราบ  มีลำห้วยไหล่ผ่านหลายสาย  ราษฎรในตำบลสามารถใช้ประโยชน์ในด้าน

การเกษตร  การปศุสัตว์  เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและเป็นแหล่งอาหารของราษฎรในตำบล  หัวเรือ  ตำบลหัวเรือมีลำ
ห้วยไหล่ผ่าน  จำนวน  5  สาย  ได้แก่ 

1.ลำห้วยบ่อแก  ไหลผ่านบ้านหัวเรือ หมู่ท่ี  1 , บ้านค้อ  หมู่ท่ี  9 ,และบ้านหัวเรือ  หมู่ท่ี  1 
2.ลำห้วยพิมาน  ไหลผ่านบ้านหนองมุก  หมู่ท่ี  2  และบ้านหนองเม็ก  หมู่ท่ี  6  เป็นลำห้วยกั้นอาณาเขต

ระหว่างตำบลหัวเรือกับตำบลขามใหญ่ 
3.ลำห้วยวังยาง  ไหลผ่านบ้านหัวเรือหมู่ท่ี  1  , บ้านค้อ  หมู่ท่ี  9  และบ้านหนองเม็ก หมู่ท่ี  6             เป็น

ลำห้วยกั้นอาณาเขตระหว่างตำบลหัวเรือกับตำบลขี้เหล็ก 
4.ลำห้วยบัวบ่ัว  ไหลผ่านบ้านหนองจำนัก  หมู่ท่ี  8,  บ้านทุ่งขามเหนือ  หมู่ท่ี  15  บ้านหนองยาง หมู่ท่ี  5 , 

บ้านหนองจอก  หมู่ท่ี  4และบ้านหัวเรือ  หมู่ท่ี  1  
5.ลำห้วยวังโฮ  ไหลผ่านบ้านสำราญ  หมู่ท่ี  7,  บ้านหัวเรือ  หมู่ท่ี  3,  บ้านอ้น  หมู่ท่ี  10 และบ้าน               

ทุ่งขามเหนือ  หมู่ท่ี  15  เป็นลำห้วยกั้นอาณาเขตระหว่างตำบลหัวเรือกับตำบลยางสักกะโพหลุ่ม  อำเภอม่วงสามสิบ  
และกั้นระหว่างตำบลหัวเรือกับตำบลแพงใหญ่  กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก 
 นอกจากนี้  ตำบลหัวเรือยังมีแหล่งน้ำสาธารณะซึ่งเป็นแหล่งน้ำท่ีชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกันในหมูบ่้าน  จำนวน  
14  แห่ง  ได้แก่ 

ลำดับท่ี ช่ือแหล่งน้ำ สถานท่ีต้ัง 
1 หนองแบง บ้านหนองมุก           หมู่ท่ี  2 
2 หนองอีหล่อน บ้านหัวเรือ              หมู่ท่ี  3 
3 หนองไผ่ บ้านหัวเรือ              หมู่ท่ี  3 
4 หนองไฮ บ้านหัวเรือ              หมู่ท่ี  3 
5 หนองหัวลิง บ้านหัวเรือ              หมู่ท่ี  16 
6 หนองมันปลา บ้านหนองจอก         หมู่ท่ี  4 
7 หนองจอก บ้านหนองจอก         หมู่ท่ี  4 
8 หนองเม็ก บ้านหนองเม็ก          หมู่ท่ี  6 
9 ชลประทานหนองช้างใหญ่ บ้านสำราญ             หมู่ท่ี  7 

10 หนองจำนัก บ้านหนองจำนัก        หมู่ท่ี  8 
11 หนองไฮ บ้านหนองก่าน          หมู่ท่ี  12 
12 หนองแสง บ้านหนองก่าน          หมู่ท่ี  12 
13 หนองจิก บ้านหนองจิก            หมู่ท่ี  14 
14  หนองแคน บ้านทุ่งขามเหนือ       หมู่ท่ี  15 

 
 
-บ่อบาดาลเพื่อการเกษตร  จำนวน423  บ่อ   

  -บ่อตอกเพื่อการเกษตร  จำนวน1,793  บ่อ 
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 8.1 ทรัพยากรดินและการใช้ดิน 

 ทรัพยากรดินในตำบลหัวเรือ  ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย  มีการระบายค่อนข้างดีมีความอุดม
สมบูรณ์สูงเหมาะแก่การทำการเกษตร 
 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน  ตำบลหัวเรือมีพื้นท่ีท้ังหมด  32.28  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  20,181  ไร่  มี
สภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินดังนี้ 

1.ท่ีป่าไม้       795    ไร่คิดเป็นร้อยละ4 
2.พื้นท่ีถือครองทางการเกษตร  16,990ไร่คิดเป็นร้อยละ 84 
3.พื้นท่ีอาศัยและการพาณิชยกรรม1,771  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  8 
4.พื้นท่ีต้ังหน่วยงานของรัฐและสถานท่ีศึกษาในตำบลหัวเรือ  625คิดเป็นร้อยละ  4 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
   1.1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) 
  การพัฒนาในด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในช่วง 4 ทศวรรษท่ีผ่านมา เป็นการพัฒนาท่ี
ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อทรัพยากรโลกเป็นอย่างมาก เมื่อปี 2543 ประเทศไทยและประเทศต่างๆ ท่ัว
โลกรวม 189 ประเทศ จึงรวมตัวกันในการประชุมองค์การสหประชาชาติท่ีมหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และเห็น
พ้องต้องกันในการตั้งเป้าหมายการพัฒนาท้ังในระดับชาติและระดับสากลท่ีทุกประเทศจะดำเนินการร่วมกันให้ได้ภายในปี 
2558 โดยเป้าหมายดังกล่าวเรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ  หรือ Millennium Development Goals 
(MDGs) อันประกอบด้วย 8 เป้าหมายหลัก คือ  
 (1) ขจัดความยากจน และความหิวโหย  

(2) ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา  
(3) ส่งเสริมความเท่าเทียมกัน ทางเพศ และบทบาทสตรี  
(4) ลดอัตราการตายของเด็ก  
(5) พัฒนาสุขภาพของสตรีมีครรภ์  
(6) ต่อสู้กับโรคเอดส์ มาลาเรีย และโรคสำคัญอื่นๆ  
(7) รักษาและจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
(8) ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วน เพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก 
ระยะเวลา 15 ปีผ่านมา เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษท้ัง 8 ข้อ กำลังจะส้ินสุดลง โดยประสบความสำเร็จ

เป็นอย่างดีในหลายประเทศ ซึ่งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการพัฒนา องค์การสหประชาชาติ จึงได้กำหนดเป้าหมาย
การพัฒนาขึ้นใหม่โดยอาศัยกรอบความคิดท่ีมองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
ให้มีความเช่ือมโยงกัน เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนหรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งจะใช้
เป็นทิศทางการพัฒนาต้ังแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบ
ไปด้วย 17 เป้าหมาย คือ  

เป้าหมายท่ี 1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกท่ี                                                          
เป้าหมายท่ี 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการท่ีดีขึ้น และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน  
เป้าหมายท่ี 3 ทำให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการดำรงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน ในทุกช่วงอายุ  
เป้าหมายท่ี 4 ทำให้แน่ใจถึงการได้รับการศึกษาท่ีได้คุณภาพอย่างเท่าเทียม และท่ัวถึง และส่งเสริมโอกาสในการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน  
เป้าหมายท่ี 5 บรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศ และเสริมสร้างพลังให้แก่สตรี และเด็กหญิงทุกคน  
เป้าหมายท่ี 6 ทำให้แน่ใจว่าเรื่องน้ำและการสุขาภิบาลได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน  
เป้าหมายท่ี 7 ทำให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานท่ีทันสมัย ยั่งยืน เช่ือถือได้ ตามกำลังซื้อของตน  
เป้าหมายท่ี 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืนและท่ัวถึงให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพ การ

มีงานทำและการจ้างงานเต็มท่ี และงานท่ีมีคุณค่าสำหรับทุกคน  
เป้าหมายท่ี 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีพร้อมรับการเปล่ียนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรม   

อย่างยั่งยืน และท่ัวถึง และสนับสนุนนวัตกรรม  
เป้าหมายท่ี 10 ลดความเหล่ือมล้ำท้ังภายในและระหว่างประเทศ  
เป้าหมายท่ี 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยท่ัวถึง พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและยั่งยืน  
เป้าหมายท่ี 12 ทำให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน  
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เป้าหมายท่ี 13 ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น  
เป้าหมายท่ี 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเล สำหรับการพัฒนา            

ท่ียั่งยืนให้เป็นไปอย่างยั่งยืน  
เป้าหมายท่ี 15 พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่ียั่งยืน ของระบบนิเวศบนบก จัดการป่าไม้  อย่าง

ยั่งยืน  ต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งและฟื้นฟูความเส่ือมโทรมของท่ีดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ  

เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน มีการเข้าถึงความ
ยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นท่ีพึ่งของส่วนรวม มีประสิทธิผลและเป็นท่ียอมรับในทุกระดับ  

เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และสร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน ความ
ร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

จากท้ัง 17 เป้าหมายจะเห็นได้ว่า เป้าหมาย 1 - 4 จะเป็นเป้าหมายท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยตรง แต่เป้าหมายท่ีเหลือก็จะเกี่ยวข้องในมิติของการหนุนเสริมการพัฒนา  เพื่อรองรับการขับเคล่ือนสู่
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วที่เติบโตจากความเข็มแข็งของท้องถิ่น  

   1.2 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

                  วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ  
อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืน ของสถาบันห ลักของชาติและประชาชน              
จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม ท่ามกลางพหุสังคม   
และการมีเกียรติ และศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุข         
ของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถ    
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกัน     
อย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี  

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศ และภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ท้ังมิติ    
ทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช และอธิปไตย               
มีการปกครองระบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์                
มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองท่ีมั่นคงเป็นกลไกท่ีนำไปสู่      
การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึก
กำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตมีงานและรายได้  
ท่ีมั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำมี ท่ีอยู่อาศัย    
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่        
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหล่ือมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างท่ัวถึง ทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ ไม่มีประชาชนท่ีอยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกั น                
ต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ท้ังในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ เพื่อให้สามารถสร้างรายได้     
ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบท   
การพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทท่ีสำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการค้า
อย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนส่ง การผลิต 



 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2566 –2570)  แก้ไข้ครั้งที่ 1/2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหวัเรือ      หน้า  15 

 

  

การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้าง
การพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือ เครื่องจักร ทุนทางสังคม 
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยู่บนหลักการใช้ การรักษา และการฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับ     
และเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา       
ท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม             
มีความเอื้ ออาทรเสียสละเพื่ อผลประโยชน์ ส่วนรวม รัฐบาลมีน โยบายท่ีมุ่ งประโยชน์ ส่ว นรวมอย่างยั่ งยืน                   
และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญา         
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลมีเสถียรภาพและยั่งยืน โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ 
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” 
โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิ งแวดล้อม และมีภาครัฐ       
ของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

(1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
(2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
(3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
(4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
(5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
(6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
    มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีสำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการ        

สภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ         
ต้ังแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มี        
ความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ                    
ท้ังกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศท่ัวโลก    
บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่นๆ ให้สามารถ
ขับเคล่ือนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายท่ีกำหนด 
  2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

    มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด          
3 ประการ ได้แก่   

    1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต         
และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่นๆ       
นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่   

    2) “ปรับปัจจุบัน”เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่างๆ ท้ังโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ   
การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต  
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    3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึง          
ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ท่ีรองรับอนาคตบนพื้นฐาน      
ของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมท้ังการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐาน
รายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดี
อยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนช้ันกลาง และลดความเหล่ือมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
    มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีสำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพโดยคน

ไทยมีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้าน และมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มี
ทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรู้ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกรรมนักคิด ผู้ประกอบการ
เกษตรกรยุคใหม่ และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
    มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีสำคัญท่ีให้ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ท้ังภาคเอกชน      

ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคล่ือนโดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำ           
เพื่อส่วนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ 
สังคม และสภาพแวดล้อม ให้เป็นประชากรท่ีมีคุณภาพสามารถพึ่ง ตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน         
และสังคมให้นานท่ีสุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพ อย่างเป็นธรรม และท่ัวถึง 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
    มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีสำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังด้านสังคม 

เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันท้ังภายในและภายนอกประเทศ     
อย่างบูรณาการ ใช้พื้นท่ีเป็นตัวต้ังในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วม    
ในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกันไม่ว่าจะเป็น           
ทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลท้ัง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืน   
เพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
    มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีสำคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน      

และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐ           
ท่ีทำหน้าท่ีในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล         
ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัยและพร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 

    โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่  ระบบการทำงาน ท่ี เป็น ดิ จิทัล                 
เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปิดกว้างเช่ือมโยงถึงกัน             
และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว        
และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึก    
ในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างส้ินเชิง นอกจากนั้นกฎหมายต้องมีความชัดเจนมีเพียงเท่าท่ีจำเป็น 
มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหล่ือมล้ำ และเอื้อต่อการพัฒนา              
โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอำนวยความยุติธรรม  ตาม
หลักนิติธรรม 
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       1.3 ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) 
“ไทยแลนด์ 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนา เศรษฐกิจ

ของรัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ท่ีเข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ท่ีว่า “มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” ท่ีมีภารกิจสำคัญในการขับเคล่ือนปฏิรูป
ประเทศด้านต่างๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ  สามารถรับมือกับโอกาส
และภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างเร็วรุนแรงในศตวรรษท่ี 21 ได้  

เพื่อให้เข้าใจ “ประเทศไทย 4.0” ก่อนจะมาถึงประเทศไทย 4.0 ประเทศไทยก็ผ่านการพัฒนามาเป็นลำดับ       
ขั้นอย่างต่อเนื่อง เริ่มต้ังแต่  

ประเทศไทย 1.0 การดำรงอยู่และพัฒนาประเทศเน้นการเกษตรเป็นหลัก เช่น ผลิตและขาย พืชไร่ พืชสวน หมู 
หมา กา ไก่ เป็นต้น 

ประเทศไทย 2.0 นอกจากเกษตรกรรมแล้วก็เน้นไปทางอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบา เช่น  การผลิต     
และขายรองเท้า เครื่องหนัง เครื่องด่ืม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น  

ประเทศไทย 3.0 ซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน เน้นหนักไปทางอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น การผลิต และขาย
ส่งออก เหล็กกล้า รถยนต์ กล่ันน้ำมัน แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น ประเทศไทยในยุค 1.0 , 2.0 และ 3.0 
รายได้ประเทศยังอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งประเทศจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้ต้องรีบพัฒนาเศรษฐกิจสร้างประเทศเพราะ 
Thailand 3.0 ท่ีเราเป็นกันมาตลอดจนถึงทุกวันนี้มันทำให้รายได้ประเทศอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น เราไม่สามารถ
ขยับหนีไปจากจุดนี้ได้สักที เมื่อ 50 ปีก่อน ช่วง พ.ศ. 2500 - 2536 เศรษฐกิจของไทยเรามีการเติบโตอย่างมากถึง
ระดับ 7 – 8 % ต่อปี แต่หลังจาก พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันเศรษฐกิจไทยเติบโตขึ้นเพียง 3 – 4 % ต่อปี
เท่านั้น นอกจากนั้นยังมีเรื่องของ “ความเหล่ือมล้ำด้านความร่ำรวย” อีกต่างหาก และสุดท้ายก็เรื่องของ “ความไม่สมดุล
ในการพัฒนา” ซึ่งเรื่องพวกนี้แหละท่ีทำให้รัฐบาลต้องหันมาใส่ใจเร่งพัฒนาปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจกันยกใหญ่ เพื่อให้
เราก้าวข้ามจาก Thailand 3.0 ไปสู่ Thailand 4.0 ให้ได้ใน 3 - 5 ปีนี้  

ประเทศไทย 4.0 กำหนดแนวทางพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) 
ประเทศและประชากรมีรายได้สูง โดยวางเป้าหมายให้เกิดผลการพัฒนา  ภายใน 5 - 6 ปีนี้ คล้ายๆ กับการวางภาพ
อนาคตทางเศรษฐกิจท่ีชัดเจนของประเทศท่ีพัฒนา เช่น สหรัฐอเมริกา “A Nation of Makers” อังกฤษ “Design of 
Innovation” อินเดีย “Made in India” หรือประเทศเกาหลีใต้ท่ีวางโมเดลเศรษฐกิจในช่ือ “ Creative Economy” 
“ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรีท่ีต้องการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value–Based 
Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปล่ียนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” 
ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น  ดังนั้น 
“ประเทศไทย 4.0” จึงควรมีการเปล่ียนวิธีการทำท่ีมีลักษณะสำคัญ คือ เปล่ียนจากการเกษตร แบบด้ังเดิมในปัจจุบัน
ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ท่ีเน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ำรวยขึ้น และเป็น
เกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เปล่ียนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ท่ีมีอยู่และรัฐต้องให้          
ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหม่ท่ีมีศักยภาพสูง เปล่ียนจาก 
raditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำไปสู่ High Value Services และเปล่ียนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่
แรงงานท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญและทักษะสูง  

เพื่อให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้  

1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups) ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น  
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2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยี 
การแพทย์ สปา เป็นต้น 

3) กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เช่น  
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น  

4) กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประ ดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เช่ือมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยีการศึกษา     
อี - มาร์เก็ตเพลส อี - คอมเมิร์ซ เป็นต้น  

5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยีการออกแบบธุรกิจ 
ไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเท่ียว การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น  

“ประเทศไทย 4.0” จะสำเร็จ ใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เป็นตัวการขับเคล่ือน โดยมุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย
ต่างๆ ร่วมกันระดมความคิด ผนึกกำลังกันขับเคล่ือน ผ่านโครงการบันทึกความร่วมมือ กิจกรรม หรืองานวิจัยต่างๆ โดย
การดำเนินงานของ”ประชารัฐ”กลุ่มต่างๆ อันได้แก ่ 

กลุ่มท่ี 1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ พัฒนาคลัสเตอร์
ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

กลุ่มท่ี 2 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  
กลุ่มท่ี 3 การส่งเสริมการท่องเท่ียว การสร้างรายได้ และการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ  
กลุ่มท่ี 4 การศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผู้นำ (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ  
กลุ่มท่ี 5 การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ รวมท้ังการส่งเสริมกลุ่ม SMEs  และ

ผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ซึ่งแต่ละกลุ่มกำลังวางระบบและกำหนดแนวทางในการขับเคล่ือนนโยบายอย่างเข้มข้น 
โดยสรุป กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” เป็นอีกนโยบายหนึ่งท่ีเป็นการ

วางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคล่ือนไปสู่การเป็นประเทศท่ี มั่งค่ัง มั่นคง และยั่งยืน 
ตามวิสัยทัศน์รัฐบาล เป็นรูปแบบท่ีมีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัย และการพัฒนา และ
การปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน เป็นการผนึกกำลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด  “ประชารัฐ” ท่ีผนึกกำลังกับ
เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรท้ังในประเทศและระดับโลก 

ทุกคนท่ีรับรู้ถึงวิกฤตในครั้งนี้ก็ได้แต่ฝากความหวังไว้ท่ี Thailand 4.0 หวังว่ามันจะช่วยผลักดันให้
ประเทศไทยหลุดพ้นกับดักท้ังหลายท่ีเคยเจอมาตลอดได้ ซึ่ง Thailand 4.0 นี้เป็นการ ‘ขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วย
นวัตกรรม’ นั่นเอง เปล่ียนจากท่ีแต่ก่อนเราลงมือทำมากแต่ได้ผลตอบแทนน้อย มาเป็นลงมือทำน้อยๆ แต่ได้ผลตอบแทน
มหาศาล     โดยการเอาความคิดสร้างสรรค์เป็นแรงผลักดัน และนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยเปล่ียนจากการผลิตสินค้าไปสู่
การบริการมากขึ้น Thailand 4.0 นี้ จะเป็นการพูดถึง New S-Curve หรือก็คือ การพัฒนาเปล่ียนแปลงท่ีใช้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ ซึ่งก็คล้ายๆ กับการ Disruptive ท่ีเข้ามาพัฒนาสินค้าท่ีมีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น และล้มล้างพฤติกรรมแบบเดิมๆ 
เหมือนอย่างเช่น ฟิล์ม Kodak ท่ีเคยรุ่งเรืองอยู่ในสมัยก่อนใครจะไปคิดว่าสุดท้ายแล้วบริษัทยักษ์ใหญ่รายนี้จะถูกคล่ืนลูก
ใหม่อย่างเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาแทนท่ีต้องล้มหายไปจากความทรงจำของเด็กรุ่นใหม่ทำให้ยุคสมัยนี้คนอาจจะไม่รู้จักกับ 
Kodak แต่รู้จักกับกล้องดิจิทัลแบรนด์ดังๆ อย่างอื่นแทน ส่วนท่ียากของ  New S - Curve คือเราจะเคล่ือนย้ายไป
เทคโนโลยีใหม่เมื่อไหร่ อย่างแรกต้องดูว่าเราจะไปปักหลักกับเทคโนโลยีไหนดี ต่อมาคือเราจะเปล่ียนแปลงมันไปยังไง 
และสุดท้ายเมื่อไหร่ถึงควรจะปรับตัวไปยังเทคโนโลยีนั้น  การเปล่ียนแปลง ท่ีเข้ามาพร้อม Thailand 4.0 วิธีการถือเป็น
เรื่องสำคัญในการขับเคล่ือนประเทศ ซึ่งสำหรับ Thailand 4.0 แล้วการเปล่ียนแปลงย่อม มีให้เห็นและแน่นอนว่ามันต้อง
เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมด้วย ซึ่งเมื่อมองภาพว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีการทำเกษตรกรรมอยู่เยอะการเปล่ียนแปลงใน
ส่วนนี้จึงเกิดขึ้น โดยเปล่ียนจากการทำเกษตรแบบธรรมดาให้เป็นเกษตรสมัยใหม่ หรือ Smart Farming ส่ิงสำคัญคือจะ
ทำยังไงให้เกิดความสมดุลในการผลิตให้ความต้องการซื้อและขายมันพอดีกัน ต้องช่วยกันคิดว่าส่ิงท่ีเราเหลือสามารถ
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นำไปแปรรูปเปล่ียนเป็นอะไรท่ีมีคนต้องการได้บ้าง อีกท้ังตัวผู้ประกอบการเองก็ต้องเปล่ียนแปลงตัวเองเช่นกัน จาก SME 
ท่ีต้องรอคอยการช่วยเหลือจากรัฐอยู่ตลอดเวลาเป็น Smart Enterprises และ Startup หรือบริษัทเกิดใหม่ท่ีมีศักยภาพ
สูงอย่างท่ีได้ยินข่าวกันอยู่ในทุกวันนี้ โดยการนำเอานวัตกรรมเข้ามาช่วยเพิ่มจุดแข็งและคุณค่าให้ธุรกิจ รวมไปถึง
สมัยก่อนเราอาจจะขาดแคลนคุณภาพของแรงงาน มีแต่แรงงานทักษะต่ำ ไม่มีความรู้พื้นฐานเพียงพอ ก็เป็นอีกส่ิงท่ีต้อง
ปรับเปล่ียนสร้างพื้นฐานความรู้ความเช่ียวชาญให้แก่แรงงานของเรา และการเปล่ียนแปลงสุดท้าย คือการบริการอาจต้อง
เปล่ียนแปลงจากท่ีเคยแค่บอกต่อกันไปปากต่อปากมีคนกดไลด์เยอะก็คิดว่าบริการนั้นดีมากแล้วอาจต้องมีการนำเรื่อง
ของมาตรฐานเข้ามา เพื่อให้กลายเป็น High Value Services ต้องมีการรับรอง มีการตรวจสอบ เพื่อให้มีความน่าเช่ือถือ
และมีประสิทธิภาพ เช่น บริการนวด  ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพบริการท่ีมีมากในประเทศไทยอาจต้องมีการตรวจสอบและ
ผ่านการรับรอง เพื่อแลกกับคุณภาพท่ีได้มาตรฐาน 

จะเข้าสู่ยุค 4.0 ท้ังท่ี SME ต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อม ในขณะท่ีรัฐบาลกำลังพยายามกันอย่างมากท่ีจะ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจประเทศไทยให้เป็นไปตามกลไกท่ีเหมาะสมเข้ากับยุคสมัย หน้าท่ีของพวกเราทุกคนในฐานะ SME 
ผู้ประกอบการหรือประชาชนคนไทย ก็สามารถเตรียมตัวให้พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลงท่ีกำลังจะเกิดขึ้นได้ คือ เรื่อง
ของเทคโนโลยีท่ีควรใช้ให้เป็น เพราะในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อีกท้ังมันยังช่วยให้ชีวิต
เราง่ายข้ึน ต้องหมั่นดูอยู่เสมอว่ามีอะไรท่ีตรงกับเราบ้าง เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปได้ไวยิ่งขึ้น เรื่องของการไปเยี่ยมชมงาน
ท่ีต่างประเทศ เพราะลูกค้าในอนาคตอาจมาจากหลากหลายประเทศท่ัวโลก การติดต่อ มารยาท ธรรมเนียมการปฏิบัติ 
จึงเป็นส่ิงสำคัญ ถ้าบริษัทไม่มีคนพูดภาษาอังกฤษ  ได้ส่งอีเมลมาก็ไม่สามารถตอบกลับได้ทำให้เสียโอกาสในการทำธุรกิจ
ไปได้อย่างน่าเสียดาย เรื่องของการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพราะคนในสมัยนี้ใส่ใจในส่ิงแวดล้อมมากขึ้น หากมีสินค้าท่ี
คุณสมบัติเหมือนกันราคาใกล้เคียงกันสินค้าท่ีอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมจะสามารถจับใจลูกค้าได้มากกว่า 

บทสรุปสุดท้ายอยู่ท่ีความร่วมมือกันของคนในชาติไทย Thailand 4.0 นับเป็นโมเดลการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจ   ในยุคนี้ท่ีทุกคนต้องมีส่วนร่วมไปด้วยกัน ช่วยกันผลักดันไปพร้อมๆกัน ส่ิงสำคัญท่ีสุดในการทำให้โมเดลนี้
ประสบความสำเร็จก็คือ ต้องคิดให้มาก คิดให้จบ อ่านให้ขาด ต้องกล้าเปล่ียนแปลง อย่ามัวแต่โทษกัน เมื่อมีอะไร
ผิดพลาด  เพราะทุกอย่างเปรียบเสมือนการเรียนรู้ถ้าไม่เปล่ียนแปลงก็ เหมือนกับเราย่ำอยู่กับท่ี ซึ่งบวกกับโมเดล 
Thailand 4.0 นี้บวกกับพลังของคนในชาติ การเปล่ียนแปลงจาก ‘ประเทศกำลังพัฒนา’ ไปสู่ ‘ประเทศพัฒนาแล้ว’       
คงไม่ใช่แค่เรื่องในความฝันอีกต่อไป 

 
ข้อมูลอ้างอิง : ดร. สุวิทย์ เมษอินทรี "ประเทศไทย 4.0" สร้างเศรษฐกิจใหม่ (สืบค้น 30/6/64) 

(https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjgy/~edisp/uatucm282681.pdf) 

 
Thailand 4.0 ภาครัฐจะต้องปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัล โดยยึดประชาชนเป็น

ศูนย์กลางเปิดกว้างและเช่ือมโยงกันเป็นภาครัฐท่ีมีสมรรถนะสูง  
บทบาทของท้องถ่ินในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0  
ท้องถิ่น ในฐานะกลไกหลักกลไกหนึ่งซึ่งมีบทบาทสำคัญยิ่งในการดำเนินการ คำถามสำคัญสำหรับ

ท้องถิ่น คือ  
1. จะบริหารจักการเพื่อเตรียมตัวรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างไร  
2. จะมีบทบาทในการขับเคล่ือนประเทศไทยอย่างไร  
ประการแรก คือ การพัฒนาทุนมนุษย์ โดยการสร้างคนในท้องถิ่นให้มีศักยภาพ ความรู้และทักษะ 

เพื่อให้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง โดยมีสำนึกรักษ์ท้องถิ่น ดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียง และมีคุณธรรมจริยธรรม โดยมี
เป้าหมายเพื่อสร้างคนไทย 4.0 เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต นอกจากนี้ท้องถิ่นยังมีบทบาทในการส่งเสริม 
Local Start Up ในอดีตท่ีผ่านมานักธุรกิจหน้าใหม่จำนวนไม่น้อยต้องเผชิญหน้ากับการทำมาก -  ได้น้อย ท้องถิ่นจึงต้อง
มีบทบาทในการสงเสริม Local Start Up ให้ดำเนินธุรกิจ ทำน้อย - ได้มาก โดยขับเคล่ือนธุรกิจด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี โดยมีท้องถิ่นทำหน้าท่ีอำนวยความสะดวก ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาโอกาส 

https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjgy/~edisp/uatucm282681.pdf
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นอกจากนี้  โครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยวางอยู่บน 3 เสาหลัก คือ  การเกษตร (Farmer) 
อุตสาหกรรม (Industry) และการบริการ (Service) ซึ่งถือว่าเป็น ต้นทุนทางเศรษฐกิจ และเป็นโอกาสพัฒนาไปสู่การเป็น 
Smart Farmer, Smart Industry, และ Smart Service โดยจุดแข็งและจุดขายของสังคมไทย ประกอบด้วยการมีใจรัก
บริการ ความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยท้องถิ่นต้องพัฒนาตนเองให้เป็นท้องถิ่นท่ี
เข้มแข็ง ควบคู่ไปกับการส่งเสริมประชาชน      ให้เป็นประชาชนท่ีเข้มแข็ง เพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
รวมพลังเพื่อขับเคล่ือนในระดับภาค ซึ่งต้องผนึกกำลัง  สร้างเครือข่ายการพัฒนาเพื่อขับเคล่ือนประเทศไทยสู่ “ประเทศ
ไทย 4.0” 

ประการสุดท้าย ท้องถิ่นจะต้องเช่ือมโยงสู่ประชาคมโลก พัฒนาตนเองให้มีมาตรฐานอยู่ในระดับสากล              
โดยคุณลักษณะของท้องถิ่น 4.0 นั้น ประกอบด้วยกัน 4 ประการ ได้แก่  

1) Moral ท้องถิ่นจะต้องมีธรรมาภิบาล ดำเนินงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีมาตรฐาน            
เป็นธรรม  เพื่ออำนวยความสะดวกและมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินงาน  

2) Active ท้องถิ่นจะต้องมีความกระตือรือร้น มีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลง พร้อมเรียนรู้           
มุ่งผลสัมฤทธิ์  และมีประสิทธิภาพ  

3) Creative ท้องถิ่นจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ บนฐานความรู้ คิดนอกกรอบ ริเริ่ม ต่อยอด เพื่อสร้าง
นวัตกรรมการบริหารจัดการ และการบริหารจัดการสาธารณะ  

4) Strong ท้องถิ่นจะต้องมีความเข้มแข็งในตนเอง ท้ังในการบริหารจัดการ และการจัดบริการ
สาธารณะ ให้ได้มาตรฐาน มีสถานภาพทางการคลังท่ีมีเสถียรภาพ และมีบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ 

ท้องถ่ิน 4.0 จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งสิ้น 13 ประการ ดังนี้ 
1. ดิจิทัล การใช้ระบบดิจิทัลในการดำเนินงาน ท้องถิ่นควรดำเนินการดังนี้  

1) การให้บริการอินเตอร์เน็ตในสำนักงาน  
2) การบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) การมีช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการ  
4) การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ  
5) การจัดทำและใช้งานแผนท่ีภาษี  
6) การใช้งานระบบ e-LAAS  

ยุคดิจิทัล ภาครัฐได้เริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือ
สำคัญในการขับเคล่ือนและพัฒนาประเทศ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน ท้ังด้านการ
ให้บริการแก่ประชาชน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนได้ในหลากหลายมิติ การสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ เพิ่มรายได้ การเข้าถึงบริการของภาครัฐ การออกแบบ
และปรับเปล่ียนรูปแบบบริการของรัฐ โดยอาศัยข้อมูลดิจิทัล เพื่อสร้างบริการ ของรัฐในรูปแบบใหม่ผ่านเทคโนโลยี  
Mobile Social Cloud Technology ในยุค Internet มี 3 ประการ ได้แก่  

(1) Reintegration เช่น การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้
เกิดการกำกับควบคุมการบริหารภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ  

(2) Need-based Holism เช่น การปรับปรุงองค์กรของรัฐ เพื่อให้เกิดการให้บริการสาธารณะท่ีให้
ความสำคัญต่อการนำความต้องการของพลเมืองมาเป็นศูนย์กลาง  

(3) Digitalization เช่น การใช้ศักยภาพอย่างเต็มท่ีในการนำระบบบริหารสารสนเทศมาใช้ รวมถึง
การให้ความสำคัญต่อการส่ือสารผ่านทาง Internet ซึ่งจะเข้ามาแทนท่ีวิธีการทำงานแบบเดิม 

2. องค์กรแห่งความสุข  การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ควรดำเนินการดังนี้  

1) การประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร  
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2) การจัดอาคารสถานท่ีทำงานให้พร้อมสำหรับการทำงาน  
3) การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน  

3. องค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการความรู้ท้องถิ่น ควรดำเนินการดังนี้  
1) การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากร  
2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามสายงาน  
3) การดำเนินการขับเคล่ือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
4) การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร  
5) การพัฒนาองค์ความรู้ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น  

4. ขีดสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA) ในระดับสูง  
2) ได้รับการรับรองมาตรฐานหรือได้รับรางวัลในระดับจังหวัด/ประเทศ  

5. สร้างนวัตกรรม การสร้างนวัตกรรมท้องถิ่นในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะ  
1) ท้องถิ่นควรมุ่งสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการ ปัญหา และความคาดหวังของ

ประชาชนในพื้นท่ี โดยเป็นนวัตกรรมในเชิงบริหารจัดการ และการจัดบริการสาธารณะ  เช่น การชำระภาษีท้องถิ่นผ่าน
ระบบออนไลน์ เป็นต้น 

6. ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน และสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม ท้องถิ่นควรดำเนินการ ดังนี้ 
1) จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยให้เกิดข้ึนในชุมชน  

7. แผนพัฒนาท้องถ่ิน การจัดทำและการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่นควรดำเนินการ ดังนี้  
1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ โดยตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  
2) ส่งเสริมการจัดทำประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองต่อประชาชนท่ีอยู่ ในพื้นท่ี  
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการได้ตามแผนอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
8. การแสวงหาความร่วมมือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการท้องถิ่นควรดำเนินการ ดังนี้  

1) มีโครงการบูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น เพื่อ
ตอบสนองความคุ้มค่าตามหลักธรรมาภิบาล และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่น  

9. การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญมีประสิทธิภาพ ในการขับเคล่ือนนโยบายสำคัญ เร่งด่วนของประเทศ 
ท้องถิ่นควรดำเนินการดังนี้  

1) การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP)  
2) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
3) การดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นท่ี  
4) การกำจัดขยะมูลฝอย  
5) การกำจัดผักตบชวา  

10. การบริการเชิงรุก มุ่งเน้นการบริการเชิงรุกเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนท้องถิ่นควร
ดำเนินการดังนี้  

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการบริการเชิงรุกเพื่อลดขั้นตอน เช่น การจัดต้ัง หรือสนับสนุน 
ศูนย์บริการร่วม (OSS) การขยายเวลาให้บริการ การจัดชุดบริการเคล่ือนท่ีท้ังในและนอกเวลาราชการ 

11. การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยใช้กลไกในระดับท้องถิ่น ท้องถิ่นควรดำเนินการ ดังนี้  
1) การส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในพื้นท่ี  
2) การส่งเสริมการท่องเท่ียว  
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3) การกำกับดูแล และส่งเสริมการดำเนินกิจการตลาด  
12. เสถียรภาพทางการคลัง พึ่งตนเองได้ มีรายได้เพียงพอในการบริหารงานท้องถิ่นควรดำเนินการดังนี้  

1) การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ โดยพิจารณาจากการเพิ่มข้ึนของจำนวนเงินภาษีและ
ค่าธรรมเนียมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บได้  

13. ยึดม่ันธรรมาภิบาล ดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม ท้องถิ่นควรดำเนินการ ดังนี้  
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายและกิจกรรม เพื่อสร้างธรรมาภิบาลในท้องถิ่น  
2) มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริการงาน  
3) มีมาตรฐานการให้บริการ  
4) มีระบบ/กลไก ในการจัดการกับเรื่องร้องเรียน  
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีการถูกช้ีมูลความผิดจากหน่วยงานท่ีทำหน้าท่ีตรวจสอบ 
 

ข้อมูลอ้างอิง : http://www.abt.in.th/_files_aorbortor/011741/data/011741 120200908-135823.pdf สืบค้น 11 ก.ค. 64 
 
 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 13 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 มีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศให้
สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยมุ่งหวังให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทำหน้าท่ีเป็นกลไกในการช้ีประเด็นท่ีมีลำดับความสำคัญสูงต่อการ
พัฒนาประเทศในระยะ 5 ปีและเพื่อผลักดันให้ประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ เพื่อขับเคล่ือนสู่ความ
เจริญเติบโตท่ีทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 ได้
กำหนดทิศทางและเป้าหมายของการพัฒนาบนพื้นฐานของหลักการและแนวคิดท่ีสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ 

1.  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสืบสาน รักษา ต่อยอดการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งต้ังอยู่บนพื้นฐานของความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีควบคู่กับการใช้เงื่อนไข 2 
ประการเพื่อกำกับการกำหนดทิศทางและประเด็นการพัฒนาในส่วนต่าง ๆ ได้แก่เงื่อนไขความรู้โดยการใช้องค์ความรู้ทาง
วิชาการท่ีรอบด้าน และเงื่อนไขคุณธรรม โดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนและความเป็นธรรมในทุกมิติของสังคม 

2.  แนวคิด Resilience ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีมุ่งเน้นการลดความเปราะบางต่อความเปล่ียนแปลงอันประกอบด้วย
การพัฒนาความสามารถใน 3 ระดับ ได้แก่  

(1) การพร้อมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้สภาวะวิกฤติ ให้สามารถ 
ยืนหยัดและต้านทานความยากลำบาก รวมถึงฟื้นคืนกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว  

(2) การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทางการพัฒนาให้สอดรับกับความ 
เปล่ียนแปลง พร้อมกระจายความเส่ียงและปรับตัวอย่างเท่าทันเพื่อแสวงหาประโยชน์จากส่ิงท่ีเกิดขึ้น และ  

(3) การเปล่ียนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) หมายถึงการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้าง 
และปัจจัยพื้นฐานให้สอดรับกับความเปล่ียนแปลง 

3.  เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติซึ่งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิด “ไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง” โดย
มุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ท้ังในมิติของการมีปัจจัยท่ีจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานท่ี
เพียงพอ การมีสภาพแวดล้อมท่ีดี การมีปัจจัยสนับสนุนให้มีสุขภาพท่ีสมบูรณ์ท้ังทางร่างกายและจิตใจ การมีโอกาสท่ีจะ
ใช้ศักยภาพของตนในการสร้างความเป็นอยู่ท่ีดี รวมถึงการมุ่งส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีดีไปยังคนรุ่น
ต่อไป 

4.  โมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจใน 3 รูปแบบควบคู่กัน ได้แก่เศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยอาศัยฐานศักยภาพและความเข้มแข็งของประเทศอันประกอบด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมกับการใช้ประโยชน์จากองค์ ความรูทางดาน

http://www.abt.in.th/_files_aorbortor/011741/data/011741%20120200908-135823.pdf
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วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อผลักดันให้ประเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน และสามารถกระจายรายได้ โอกาส และความมั่งค่ังได้อย่างท่ัวถึงนอกจากนี้ การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 ยังคำนึงถึงเงื่อนไขและข้อจำกัดของการพัฒนาประเทศท่ีสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 รวมท้ังปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องท้ังทางตรงและทางอ้อมซึ่งจะส่งผลให้บริบทของประเทศและของโลก
เปล่ียนแปลงไปในอนาคต 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
การวางกรอบการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13       

มีความมุ่งหมายท่ีจะเร่งเพิ่มศักยภาพของประเทศในการรับมือกับความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบท่ีรุนแรงและเสริมสร้าง
ความสามารถในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสท่ีเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีการกำหนดทิศทางการ
พัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 13 จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ พลิกโฉมประเทศ
ไทยสู่ “สังคมก้าวหน้าเศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงการสร้างการเปล่ียนแปลงท่ีครอบคลุมต้ังแต่ระดับ
โครงสร้างนโยบาย และกลไก เพื่อมุ่งเสริมสร้างสังคมท่ีก้าวทันพลวัตของโลก และเกื้อหนุนให้คนไทยมีโอกาสท่ีจะพัฒนา
ตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มท่ีสูง และคำนึงถึงความยั่งยืนด้านส่ิงแวดล้อมเพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ข้างต้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 ได้กำหนดเป้าหมายหลักจำนวน 5 ประการ 
ประกอบด้วย 

1.  การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค
การผลิตและบริการสำคัญให้สูงขึ้น และสามารถตอบโจทย์พัฒนาการของเทคโนโลยีและสังคมยุคใหม่ และเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม เช่ือมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยกับห่วงโซ่มูลค่าของภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย 
รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศท่ีส่งเสริมการค้าการลงทุนและนวัตกรรม 

2.  การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ โดยพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับโลกยุคใหม่ ท้ัง
ทักษะในด้านความรู้ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเตรียมพร้อมกำลังคนท่ีมีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เอื้อต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายท่ี
มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งพัฒนาหลักประกันและความคุ้มครองทางสังคมเพื่อส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต 

3.  การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยลดความเหล่ือมล้ำท้ังในเชิงรายได้ความมั่งค่ัง และโอกาส
ในการแข่งขันของภาคธุรกิจ สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเล่ือนช้ันทางเศรษฐกิจ
และสังคม รวมถึงจัดให้มีบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

4.  การเปล่ียนผ่านไปสู่ความยั่งยืน โดยปรับปรุงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและบริโภคให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ แก้ไขปัญหามลพิษสำคัญด้วยวิธีการท่ี
ยั่งยืน โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ ขยะ และมลพิษทางน้ำ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ภายในครึ่งแรกของศตวรรษนี้ 

5.  การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงและความเส่ียงภายใต้บริบทโลก
ใหม่ โดยการสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมสูงวัยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกลไกทางสถาบันท่ีเอื้อต่อการเปล่ียนแปลงสู่
ดิจิทัล รวมท้ังปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานของภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของ
บริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้อย่างทันเวลา มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 
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โดยตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายท่ีใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาในภาพรวมในแต่ละเป้าหมายหลักมีดังนี้ 

 
 

เป้าหมายหลัก  ตัวชี้วัด สถานะปัจจุบัน ค่าเป้าหมายในปี 2570 
     

1. การปรับโครงสร้างการ
ผลิตสู่เศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรม 

 

 

 

รายได้ประชาชาติต่อหัว 7,050 เหรียญสหรัฐในปี 
2563 

8,800 เหรียญสหรัฐ 
 

2. การพัฒนาคนสำหรับ
โลกยุคใหม่ 

 

 

ดัชนีการพัฒนามนุษย ์ 0.777 (การพัฒนามนุษย์
ระดับสูง)ในปี 2562 

0.820 (การพัฒนามนุษย์
ระดับสูงมาก) 

3. การมุ่งสู่สังคมแห่ง
โอกาสและความเป็นธรรม 

 

 

ความแตกต่างของความ
เป็นอยู่ระหว่างกลุ่ม
ประชากรท่ีมีฐานะทาง
เศรษฐกิจสูงสุดร้อยละ 10 
และต่ำสุดร้อยละ 40 (Top 
10 / Bottom 40) 

5.66 เท่าในปี 2562 ต่ำกว่า 5 เท่า 
 

4. การเปล่ียนผ่านไปสู่
ความยั่งยืน 

 

 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในภาคพลังงานในปี 2563 
ลดลงร้อยละ 16 จากการ
ปล่อยในกรณีปกติ 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยรวม (สาขาพลังงาน
และขนส่ง/อุตสาหกรรม/
การจัดการของเสีย)ลดลง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
จากการปล่อยในกรณีปกติ 

5. การเสริมสร้าง
ความสามารถของประเทศ
ในการรับมือกับการ
เปล่ียนแปลงและความเส่ียง
ภายใต้บริบทโลกใหม่ 

 

 

 

 

 

ดัชนีรวมสะท้อน
ความสามารถในการรับมือ
กับการเปล่ียนแปลง
ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัดย่อย 
คือ 
1) ขีดความสามารถของการ
ปฏิบัติตามกฎอนามัย
ระหว่างประเทศและการ
เตรียมความพร้อมฉุกเฉิน
ด้านสุขภาพ 
2) อันดับความเส่ียงด้าน
ภูมิอากาศ  
 
 

 
 
 
 
 
ร้อยละ 85 ในปี 2563 
 
 
 
อันดับเฉล่ีย 5 ปี (2558-
2562) เท่ากับ 36.8 
 

 
 
 
 
 
ร้อยละ 90 โดยสมรรถนะ
หลักแต่ละด้านไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 80 
 
 
อันดับเฉล่ีย 5 ปี (2566-
2570) ไม่ต่ำกว่า 40 
อันดับท่ี 33 
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เป้าหมายหลัก  ตัวชี้วัด  สถานะปัจจุบัน ค่าเป้าหมายในปี 2570 
          
  3) อันดับความสามารถใน

การแข่งขันด้านดิจิทัล 
 
4) อันดับประสิทธิภาพของ
รัฐบาล 

 

 

 

 

 

 

 

อันดับท่ี 39 ในปี 
2563 
 
อันดับท่ี 20 ในปี 
2564 

  อันดับท่ี 33 
 
 
     อันดับท่ี 15 
 

 

 

 

 
 

หมุดหมายการพัฒนา 
เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคล่ือนท่ีชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนา (Agenda) ท่ีเอื้อ

ให้เกิดการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เกิดผลได้
อย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 จึงได้กำหนดหมุดหมายการพัฒนาจำนวน 13 
ประการ ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงส่ิงท่ีประเทศไทยปรารถนาจะ ‘เป็น’ มุ่งหวังจะ ‘มี’ หรือต้องการจะ ‘ขจัด’ เพื่อสะท้อน
ประเด็นการพัฒนาท่ีมีลำดับความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้าเศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่าง
ยั่งยืน” และการบรรลุเป้าหมายหลักในช่วงระยะเวลา 5 ปี ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 โดย
หมุดหมายการพัฒนาท้ัง 13 ประการมีท่ีมาจากการประเมินโอกาสและความเส่ียงของไทยในการพัฒนาประเทศภายใต้
กรอบของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งได้มีการพิจารณาถึงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงระดับโลกสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 รวมถึงผลการพัฒนาในประเทศในระยะเวลาท่ีผ่านมาท้ังนี้ หมุดหมายการพัฒนาท่ีกำหนดขึ้นเป็นประเด็นท่ีมี
ลักษณะเชิงบูรณาการ ซึ่งสามารถนำไปสู่การพัฒนาท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไป
พร้อม ๆ กัน ทำให้หมุดหมายแต่ละประการสามารถสนับสนุนเป้าหมายหลักได้มากกว่าหนึ่งข้อ โดยหมุดหมายท้ัง 13 
ประการ แบ่งออกได้เป็น 4 มิติดังนี้ 

1.  มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย 
หมุดหมายท่ี 1 ไทยเป็นประเทศช้ันนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
หมุดหมายท่ี 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าท่ีสำคัญของโลก 
หมุดหมายท่ี4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
หมุดหมายท่ี 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ท่ีสำคัญของภูมิภาค 
หมุดหมายท่ี 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะท่ีสำคัญของโลก 

2.  มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 
หมุดหมายท่ี 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ 
หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพื้นท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอ 

เหมาะสม 
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3.  มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หมุดหมายท่ี 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 
หมุดหมายท่ี 11 ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
4.  มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 

หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 

 
แผนภาพความความเชื่อมโยงระหว่างหมุดหมายการพัฒนากับเป้าหมายหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศช้ันนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
๑. สถานการณ์การพัฒนาท่ีผ่านมา 
การพัฒนาภาคการเกษตรท่ีผ่านมา เน้นการผลิตเพื่อการส่งออกและการเป็นวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

ในการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ ผ่านการขยายพื้นท่ีเพาะปลูก การพัฒนาปัจจัยการผลิตให้มีคุณภาพการพัฒนาและใช้
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ในระดับหนึ่ง โดยในปี๒๕๖๒ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน

การปรับโครงสร้าง 
การผลิตสู่เศรษฐกิจ 

ฐานนวัตกรรม 

การพัฒนาคน
สำหรับโลกยุคใหม่

ฐานนวัตกรรม 

การมุ่งสู่สังคมแห่ง
โอกาสและความเป็น

ธรรมนวัตกรรม 

การเปลี่ยนผ่านไปสู่
ความย่ังยืนฐาน

นวัตกรรม 

การเสริมสร้าง
ความสามารถของ

ประเทศในการรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลง

และความเสี่ยง
ภายใต้บริบทโลกใหม่

ฐานนวัตกรรม 

1   เกษตรและเกษตร
แปรรูปมูลค่าสูง 
2    การท่องเที่ยวเน้น
คุณภาพและเน้นความ
ยั่งยืน 
3    การผลิตยานยนต์
ไฟฟ้า 
4    การแพทย์และ
สุขภาพมูลค่าสูง 
5    ประตูการค้า
ลงทุนและ โลติจิกส์ 
6    อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ 
7   SMEs ที่เข้มแข็ง
แข่งขันได้ 
8    พื้นที่และเมือง
อัจฉริยะ 
10  เศรษฐกิจ
หมุนเวียนและสังคม
คาร์บอนต่ำ 
 

1   เกษตรและ
เกษตรแปรรูปมูลค่า
สูง 
2    การท่องเที่ยว
เน้นคุณภาพและเน้น
ความยั่งยืน 
3    การผลิตยาน
ยนต์ไฟฟ้า 
4    การแพทย์และ
สุขภาพมูลค่าสูง 
5    ประตูการค้า
ลงทุนและ โลติจิกส์ 
6    อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ 
7   SMEs ที่เข้มแข็ง
แข่งขันได้ 
8    พื้นที่และเมือง
อัจฉริยะ 
9   เศรษฐกิจ
หมุนเวียนและสังคม
คาร์บอนต่ำ 
12กำลังคนสมรรถนะ
สูง 

4    การแพทย์และ
สุขภาพมูลค่าสูง 
5    ประตูการค้า
ลงทุนและ โลติจิกส์ 
6    อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ 
7   SMEs ที่เข้มแข็ง
แข่งขันได้ 
8    พื้นที่และเมือง
อัจฉริยะ 
9   เศรษฐกิจ
หมุนเวียนและสังคม
คาร์บอนต่ำ 
10  เศรษฐกิจ
หมุนเวียนและสังคม
คาร์บอนต่ำ 
13  ภาครัฐที่ทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ 
 

1   เกษตรและเกษตร
แปรรูปมูลค่าสูง 
2    การท่องเที่ยวเน้น
คุณภาพและเน้นความ
ยั่งยืน 
3    การผลิตยานยนต์
ไฟฟ้า 
5    ประตูการค้า
ลงทุนและ โลติจิกส์ 
8    พื้นที่และเมือง
อัจฉริยะ 
10  เศรษฐกิจ
หมุนเวียนและสังคม
คาร์บอนต่ำ 
11 ภัยธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

1   เกษตรและเกษตร
แปรรูปมูลค่าสูง 
4    การแพทย์และ
สุขภาพมูลค่าสูง 
6    อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ 
8    พื้นที่และเมือง
อัจฉริยะ 
11 ภัยธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
13  ภาครัฐที่ทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ 
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ประเทศของภาคการเกษตรและการแปรรูปท่ีเกี่ยวข้อง มีมูลค่า ๑ ,๔๗๗,๕๘๙ ล้านบาทซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ี
เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเครื่องด่ืมมีมูลค่ารวมคิดเป็นร้อยละ ๗๔.๕ ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของภาคการเกษตรและการแปรรูปท่ีเกี่ยวข้องปี ๒๕๖๒ 

๒. เป้าหมายการพัฒนา 
๒.๑ ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 

๑๓ และยุทธศาสตร์ชาติหมุดหมายท่ี ๑ ไทยเป็นประเทศช้ันนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง มีความ
เช่ือมโยงกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ ท้ัง ๕ เป้าหมาย ได้แก่  

เป้าหมายท่ี ๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยยกระดับให้มี
ขีดความสามารถในการแข่งขัน และเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเช่ือมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าของ
ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย  

เป้าหมายท่ี๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ โดยสนับสนุนให้กำลังคนมีคุณภาพ สอดคล้องกับความ
ต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย 

เป้าหมายท่ี ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยลดความเหล่ือมล้ำท้ังในเชิงรายได้และ
ความมั่นคง รวมถึงโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจ และให้กลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสมีโอกาสในการเล่ือนช้ัน
ทางเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น 

เป้าหมายท่ี ๔) การเปล่ียนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใน
การผลิตและบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ และ  

เป้าหมายท่ี ๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงและความ
เส่ียงภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยประเทศไทยมีความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามท่ีสำคัญในอนาคตโดยเฉพาะการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโรคระบาดร้ายแรงและโรคอุบัติใหม่และภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

เป้าหมายของหมุดหมายท่ี ๑ เมื่อพิจารณาความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ พบว่า มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน ๓ ด้าน  

ได้แก่ ๑) ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
๒) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๓) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
๒.๒ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
เป้าหมายท่ี ๑ มูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงขึ้น 
เป้าหมายท่ี ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการ เพื่อคุณภาพ ความมั่นคงทาง

อาหารและความยั่งยืนของภาคเกษตร 
เป้าหมายท่ี ๓ การเพิ่มศักยภาพและบทบาทของผู้ประกอบการเกษตรในฐานะหุ้นส่วนเศรษฐกิจของห่วง

โซ่อุปทานท่ีได้รับส่วนแบ่งประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 
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๓. แผนท่ีกลยุทธ์ 
 

 
 

๔. กลยุทธ์การพัฒนา 
กลยุทธ์ท่ี ๑ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า เพื่อให้เกิดการยกระดับกระบวนการ

ผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม 
กลยุทธ์ท่ี ๒ การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปท่ี

มีมูลค่าเพิ่มสูง อาทิ ผลผลิตเกษตรปลอดภัย สมุนไพรแปรรูป อาหารทางการแพทย์ อาหารทางเลือก อาหารฟังก์ชัน 
พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ โปรตีนจากพืชและแมลง 

กลยุทธ์ท่ี ๓ การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและมีมูลค่าเพิ่มสูงจากแบบอย่าง
ความสำเร็จในประเทศ เช่น เกษตรตามโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว เกษตรปลอดภัยวน
เกษตร เกษตรอินทรีย์ ท่องเท่ียวเกษตร ประมงพื้นบ้าน การทำประมงถูกกฎหมาย และการปฏิบัติต่อแรงงานท่ีถูกต้อง 
เป็นต้น 

กลยุทธ์ท่ี ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรให้มีความสมดุลระหว่างอุปสงค์และ
อุปทานรวมทั้งการใช้น้ำซ้ำ 

กลยุทธ์ที่ ๕ การส่งเสริมให้เอกชนลงทุนพัฒนาตลาดกลางและตลาดออนไลน์สินค้าเกษตร รวมถึงสินค้า
กลุ่มปศุสัตว์และประมง 

กลยุทธ์ที่ ๖ การสนับสนุนระบบประกันภัยและรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตร
แปรรูปท่ีเกษตรกรเข้าถึงได้ 

กลยุทธ์ท่ี ๗ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มและกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อลด
ต้นทุนและเพิ่มมูลค่าผลผลิตของเกษตรกร 

กลยุทธ์ที่ ๘ การส่งเสริมให้เกษตรกรมีท่ีดินทำกินและรักษาพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีเหมาะสมไว้เป็นฐานการ
ผลิตการเกษตร 

กลยุทธ์ท่ี ๙ การพัฒนาฐานข้อมูลและคลังข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร รวมท้ังผลักดันให้มีการใช้
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยทุธ์ที่ ๑๐ การพัฒนาให้เกิดระบบการบริหารจัดการเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร 
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กลยุทธ์ที่ ๑๑ การยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
กลยุทธ์ที่ ๑๒ การพัฒนากลไกเพื่อเช่ือมโยงภาคีต่าง ๆ ท้ังภาคเอกชน ส่วนราชการ กลุ่มเกษตรกร และ

นักวิชาการในพื้นท่ี ในการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในการพัฒนาภาคเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
๑. สถานการณ์การพัฒนาท่ีผ่านมา 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวมีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจไทย และยังเป็นแหล่งสร้างรายได้สำคัญให้แก่เศรษฐกิจ

ของประเทศท้ังทางตรงและทางอ้อม สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย ๒.๙๙ ล้านล้านบาทคิดเป็นร้อยละ ๑๘ ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และก่อให้เกิดการจ้างงาน ๘.๓ ล้านตำแหน่ง ในปี ๒๕๖๒อีกท้ังยังมีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยระหว่างปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ รายได้จากการท่องเท่ียวของไทยขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๒.๓ ต่อปี 
อย่างไรก็ดี การขยายตัวของรายได้จากการท่องเท่ียวดังกล่าว เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเท่ียวเป็นหลัก 
กล่าวคือ จำนวนนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นเฉล่ียถึงร้อยละ ๕.๖ ต่อปี ในขณะท่ีการใช้จ่ายต่อคนต่อวันของนักท่องเท่ียวขยายตัว
ในอัตราท่ีลดลง และระยะเวลาท่องเท่ียวต่อทริปลดลง ซึ่งทำให้การท่องเท่ียวของไทยในระยะหลังต้องเผชิญกับความท้า
ทายด้านความยั่งยืน จากการเติบโตในเชิงปริมาณมากกว่าคุณภาพ นอกจากนี้ หากพิจารณาในมิติของการกระจายรายได้ 
พบว่า รายได้จากการท่องเท่ียวร้อยละ ๙๐ยังกระจุกอยู่ในเมืองท่องเท่ียวหลัก ไม่สามารถกระจายไปสู่เมืองท่องเท่ียวรอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะรายได้จากนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ท่ีอยู่ในเมืองหลักถึงประมาณร้อยละ ๙๘ ของ
รายได้จากนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท้ังหมด 

๒. เป้าหมายการพัฒนา 
๒.๑ ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศาสตร์ชาติ

หมุดหมายท่ี ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความยั่งยืน เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ท่ีมุ่งเน้นการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเท่ียวรักษาการเป็นจุดหมาย
ปลายทางท่ีสำคัญของการท่องเท่ียวระดับโลกท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวทุกระดับ และเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเท่ียวท่ีมี
คุณภาพสูง อีกท้ังยังเช่ือมโยงกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ ใน ๔ เป้าหมายได้แก่  

เป้าหมายท่ี ๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยยกระดับให้
ภาคการท่องเท่ียวมีขีดความสามารถในการแข่งขันท่ีสูงขึ้น และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชนสามารถ
เช่ือมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าได้  

เป้าหมายท่ี ๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่  
เป้าหมายท่ี ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม และ  
เป้าหมายท่ี ๔) การเปล่ียนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับการบริหาร

จัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
๒.๒ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
เป้าหมายท่ี ๑ การเปล่ียนการท่องเท่ียวไทยเป็นการท่องเท่ียวคุณภาพสูงท่ีเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมและ

บริการท่ีมีศักยภาพอื่น 
เป้าหมายท่ี ๒ การปรับโครงสร้างการท่องเท่ียวให้พึ่งพานักท่องเท่ียวในประเทศและมีการกระจาย

โอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
เป้าหมายท่ี ๓ การท่องเท่ียวไทยต้องมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในทุกมิติ 
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๓. แผนท่ีกลยุทธ์ 
 

 
 

๔. กลยุทธ์การพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมการพัฒนากิจกรรม สินค้า และบริการ การท่องเท่ียวมูลค่าเพิ่มสูง 
กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเท่ียวที่มีศักยภาพรองรับนักท่องเท่ียวทั่วไป 
กลยุทธ์ท่ี ๓ การยกระดับบริการและการบริหารจัดการการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของ

ตลาดสากล 
กลยุทธ์ที่ ๔ การสนับสนุนการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรในภาคการท่องเท่ียว 
กลยุทธ์ท่ี ๕ การปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบ และขั้นตอนท่ีล้าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจ

และการขอใบอนุญาตของผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาไปสู่การท่องเท่ียวที่มีคุณภาพและ
ยั่งยืน 

กลยุทธ์ท่ี ๖ การพัฒนาระบบข้อมูลการท่องเท่ียวให้เป็นระบบการท่องเท่ียวอัจฉริยะ ท่ีนักท่องเท่ียว
ผู้ประกอบการ และภาครัฐ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

หมุดหมายที่ ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก 
๑. สถานการณ์การพัฒนาท่ีผ่านมา 
ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ท่ีสำคัญของโลก โดยปี ๒๕๖๒ ประเทศไทยผลิตและส่งออกยานยนต์เป็น

อันดับท่ี ๑ ของอาเซียน และเป็นอันดับท่ี ๑๑ ของโลก มีมูลค่าการส่งออกจำนวน ๑,๓๐๐,๕๖๑ ล้านบาทโดยประเทศท่ีมี
กำลังการผลิตรถยนต์สูงสุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนี และอินเดียซึ่งตลาดส่งออกหลักของ
ไทย ในกลุ่มรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ จีนเม็กซิโก ตามลำดับ ขณะท่ีในกลุ่ม
รถปิกอัพ รถบัส และรถบรรทุก ได้แก่ ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ นิวซีแลนด์ซาอุดีอาระเบีย เวียดนาม ตามลำดับ นอกจากนี้ 
อุตสาหกรรมยานยนต์มีส่วนในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมีความสามารถในการผลิตรถยนต์จำนวน
มากถึง ๒ ล้านคันต่อปี มีผู้ประกอบการจำนวน ๑๓,๙๒๐ ราย และมีการจ้างงานจำนวน ๓๔๕,๐๐๐ คน อย่างไรก็ตาม 
แนวโน้มความต้องการยานยนต์ท่ัวโลกกำลังเปล่ียนทิศทางไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีแบตเตอรี่ท่ีทำให้ยานยนต์ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพท่ีเพิ่มขึ้นและราคาท่ีลดลง รวมท้ังทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งไปสู่
สังคมคาร์บอนต่ำ 
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จากสถานการณ์และแนวนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศดังกล่าว จึงได้กำหนดเป้าหมาย
การขับเคล่ือนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยในระยะต่อไป รวม ๓ ประเด็นเพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาตามท่ีคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติกำหนด และสามารถบรรเทาผลกระทบต่าง ๆ 
ในระยะเปล่ียนผ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่  

๑) สร้างอุปสงค์ของยานยนต์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ เพื่อการใช้ในประเทศและส่งออก โดยสร้างความ 
ต้องการใช้ของตลาดภายในประเทศและการส่งออกของรถยนต์ไฟฟ้าตามประเภทของยานยนต์ โดยเฉพาะยานยนต์
ประเภทไฮบริด ปล๊ักอินไฮบริดท่ีมีส่วนสำคัญในการสร้างความคุ้นเคยให้แก่ผู้บริโภคในช่วงระยะเปล่ียนผ่าน  

๒) ส่งเสริมผู้ประกอบการเดิมให้สามารถปรับตัวไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และสนับสนุนการลงทุน
เทคโนโลยีท่ีสำคัญของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ เพื่อท่ีจะปรับอุตสาหกรรมให้เข้ากับกระแสโลก สอดรับกับความต้องการ
ท่ีจะเกิดขึ้น ผู้ประกอบการช้ินส่วนยานยนต์สามารถปรับตัวสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า หรือปรับเปล่ียนธุรกิจไปสู่ธุรกิจ
ท่ีเหมาะสมและบรรเทาผลกระทบให้ผู้ผลิตรถยนต์สันดาปภายในเดิม รวมท้ังกลุ่มผู้ประกอบการในสาขาอื่นท่ีได้รับ
ผลกระทบ 

๓) สร้างความพร้อมของปัจจัยสนับสนุนอย่างเป็นระบบ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร การ
ลงทุนโรงงานผลิตแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ และมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งหากดำเนินการดังกล่าวได้เร็วจะเป็นผลดีต่อการ
ส่งออกของประเทศ 

๒. เป้าหมายการพัฒนา 
๒.๑ ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศาสตร์ชาติ

หมุดหมายท่ี ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าท่ีสำคัญของโลกเช่ือมโยงกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
๑๓ ใน ๓ เป้าหมาย ประกอบด้วย  

เป้าหมายท่ี ๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยการยกระดับ
ให้ขีดความสามารถในการแข่งขัน เศรษฐกิจท้องถิ่น และผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเช่ือมโยงกับห่วงโซ่มูลค่า และ
ประเทศไทยมีระบบนิเวศท่ีสนับสนุนการค้าการลงทุนและการพัฒนานวัตกรรม  

เป้าหมายท่ี ๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ โดยมุ่งพัฒนาให้คนไทยมีทักษะท่ีจำเป็นสำหรับโลกยุค
ใหม่และมีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย และได้รับ
ความคุ้มครองทางสังคมท่ีส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต และ  

เป้าหมายท่ี ๔)การเปล่ียนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการ
ผลิตและบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความสำคัญกับการจัดการปัญหามลพิษสำคัญด้วยวิธีการท่ียั่งยืน รวมท้ังการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศมีแนวโน้มลดลง 

หมุดหมายท่ี ๓ ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ท่ีมุ่งเน้นการ
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตโดยในช่วงวัยแรงงาน มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอย่าง
ต่อเนื่องสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ท้ังนี้ หมุดหมายท่ี ๓ ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมท่ีมุ่งเน้นการส่งเสริมการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน และการสร้าง
การเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการสร้าง
สังคมคาร์บอนต่ำ 

๒.๒ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
เป้าหมายท่ี ๑ การสร้างอุปสงค์ของรถยนต์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ เพื่อการใช้ในประเทศและส่งออก 
เป้าหมายท่ี ๒ ผู้ประกอบการเดิมสามารถปรับตัวไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและมีการลงทุนเทคโนโลยี

ยานยนต์ไฟฟ้าท่ีสำคัญภายในประเทศ 
เป้าหมายท่ี ๓ การสร้างความพร้อมของปัจจัยสนับสนุนอย่างเป็นระบบ 
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๓. แผนท่ีกลยุทธ์ 
 

 
 
๔. กลยุทธ์การพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมให้ผู้ใช้ยานยนต์ในภาคส่วนต่าง ๆ ปรับเปล่ียนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น 
กลยุทธ์ที่ ๒ การสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของตลาดส่งออกยานยนต์ไฟฟ้า 
กลยุทธ์ที่ ๓ การกำหนดเป้าหมาย/แผน และดำเนินการเปล่ียนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์เดิมไปสู่ยาน

ยนต์ไฟฟ้า อย่างเป็นระบบชัดเจนตลอดท้ังห่วงโซ่อุปทาน ในระยะ ๕ ปี 
กลยุทธ์ท่ี ๔ การยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการลงทุนผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 

แบตเตอรีแ่ละช้ินส่วนสำคัญ 
กลยุทธ์ที่ ๕ มาตรการสำหรับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ 
กลยุทธ์ที่ ๖ การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไร้คนขับ 
กลยุทธ์ที่ ๗ โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานท่ีมีความพร้อมรองรับปริมาณการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าใน

อนาคตได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
กลยุทธ์ท่ี ๘ การปรับปรุงและจัดทำกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องให้เอื้อกับการเติบโตของอุตสาหกรรมยาน

ยนต์ไฟฟ้าและให้ความสำคัญกับการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน 
กลยุทธ์ที่ ๙ การผลิตและพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 
กลยุทธ์ที่ ๑๐ มาตรฐานด้านคุณสมบัติและความปลอดภัย 
กลยุทธ์ที่ ๑๑ การสนับสนุนเงินทุนให้กับผู้ประกอบการท่ีลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานสะอาด 

หมุดหมายที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
๑. สถานการณ์การพัฒนาท่ีผ่านมา 
การให้บริการทางการแพทย์แก่ชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น แต่ต้องคำนึงผลกระทบต่อโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพ

ของคนไทย โดยปี ๒๕๖๒ มีชาวต่างชาติมาใช้บริการทางการแพทย์ ๓.๖ ล้านคนครั้ง สร้างรายได้๔๑,๐๐๐ ล้านบาท จาก
ราคาค่าบริการและช่ือเสียงของบุคลากรทางการแพทย์ท่ีดีกว่ากว่าประเทศอื่นเมื่อเทียบบริการในระดับเดียวกัน แต่เมื่อ
พิจารณาถึงการกระจายบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศยังคงมีความเหล่ือมล้ำกันในระหว่างภาค และเมื่อเปรียบกับ
ประเทศอื่น ๆ พบว่าประเทศไทยยังมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร ๑ ,๐๐๐ คนเพียง ๐.๕ เทียบกับเกาหลีใต้ ๒.๔ และ
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สิงคโปร์ ๑.๙ ขณะท่ีการเป็นศูนย์กลางสุขภาพท่ีมุ่งเน้นการสร้างรายได้และการให้บริการชาวต่างชาติอาจทำให้มีการไหล
ออกของบุคลากรภาครัฐสู่ภาคเอกชน ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้
น้อยหรืออาศัยอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล ถึงแม้ปัจจุบันมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการทางการแพทย์เพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระงานของบุคลากร แต่ยังคงต้องคำนึงถึงผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้น
จากการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว 

การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพและโลกาภิวัตน์ส่งผลต่อความเส่ียงในการรับมือกับโรคระบาดอุบัติ
ใหม่อุบัติซ้ำเพิ่มขึ้น ในช่วง ๒๐ ปีท่ีผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ จาก
ต่างประเทศมาเป็นระยะ อาทิ โรคซาร์ส โรคไข้หวัดนก โรคไข้ซิก้า โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ โรคเมอร์ส และ
ล่าสุด โควิด-๑๙ ท่ีมีการแพร่ระบาดท่ัวประเทศอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคการท่องเท่ียวและการ
ส่งออกของไทย ส่งผลให้ปี๒๕๖๓ เศรษฐกิจไทยหดตัวอย่างรุนแรงจำนวนนักท่องเท่ียวต่างชาติในช่วงไตรมาสแรกของปี
๒๕๖๓ ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี๒๕๖๒ถึงร้อยละ ๓๘.๐๑ รวมท้ังยังส่งผลต่อการปรับเปล่ียนวิถีการใช้ชีวิตของ
ประชาชน และก่อให้เกิดวิกฤตในระบบสุขภาพ ดังนั้น ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีการปรับโครงสร้าง ระบบ อุปกรณ์ 
และกำลังคนในการควบคุมและจัดการโรคระบาดให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดต่อระบบสาธารณสุข
และเศรษฐกิจของประเทศ 

๒. เป้าหมายการพัฒนา 
๒.๑ ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศาสตร์ชาติ

การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพสูงจะสอดรับกับเป้าหมายหลัก๔ ประการของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ ได้แก่  

เป้าหมายท่ี ๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยการใช้
นวัตกรรมในการผลิตสินค้าและจัดบริการทางการแพทย์และสุขภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

เป้าหมายท่ี ๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ท่ีมีสมรรถนะสูง๕๖ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการยกระดับขีดความสามารถบริการทางการแพทย์และสุขภาพ 

เป้าหมายท่ี ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม ในการลดผลกระทบต่อการเข้าถึงบริการ
ทางสาธารณสุขของคนไทย และ  

เป้าหมายท่ี 4) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงและความ
เส่ียงภายใต้บริบทโลกใหม่ ในการวางแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพและระบบบริการ
สุขภาพ นอกจากนี้ ยังเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ท่ีสำคัญในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในประเด็น
เป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ท่ีกำหนดอุตสาหกรรมการแพทย์แบบครบวงจรเป็น
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตท่ีอาศัยความเช่ียวชาญด้านการแพทย์ของไทย สร้างอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆ ยกระดับการให้บริการทางการแพทย์
อย่างมีคุณภาพในระดับสากล รวมทั้งเช่ือมโยงอุตสาหกรรมทางการแพทย์และบริการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ และเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นเป้าหมาย สร้างความเป็นธรรมและลด
ความเหล่ือมล้ำในทุกมิติ ท่ีมุ่งเน้นการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 

๒.๒ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
เป้าหมายท่ี ๑ ไทยมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากสินค้าและบริการสุขภาพ 
เป้าหมายท่ี ๒ องค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีศักยภาพ เอื้อต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้า

และบริการทางสุขภาพ 
เป้าหมายท่ี ๓ ประชาชนไทยได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ 
เป้าหมายท่ี ๔ ระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพมีความพร้อมรองรับภัยคุกคามสุขภาพ 
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๓. แผนท่ีกลยุทธ์ 
 

 
 

๔. กลยุทธ์การพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมบริการทางการแพทย์ท่ีมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ที่ ๒ การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพระดับโลก 
กลยุทธ์ที่ ๓ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างเสริมขีดความสามารถทางวิชาการด้านการศึกษา วิจัย และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
กลยุทธ์ที่ ๕ การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย 
กลยุทธ์ที่ ๖ การยกระดับศักยภาพระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพื่อลดผลกระทบ

ต่อบริการทางเศรษฐกิจและสุขภาพ 
หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค 
๑. สถานการณ์การพัฒนาท่ีผ่านมา 
สถานการณ์การแข่งขันทางการค้าของสหรัฐอเมริกาและจีนท่ีขยายวงกว้างส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงไทยและ

ภูมิภาคซึ่งอยู่ในพื้นท่ีความขัดแย้งท่ีต้องรักษาความสัมพันธ์กับท้ังสองประเทศ โดยเฉพาะการปรับเปล่ียนทิศทางการค้า
การลงทุนในห่วงโซ่อุปทานโลก และการจัดกลุ่มทางการเมืองและเศรษฐกิจ ดังนั้น ทิศทางในอนาคตของไทยจึงควรแสดง
บทบาทการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำ
โขง โดยเน้นความร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน และให้ไทยเป็นประตูและทางเช่ือมเพื่อสร้างดุลยภาพท่ีสร้างสรรค์ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคและมหาอำนาจเพื่อความก้าวหน้าและมั่นคงของภูมิภาค 
รวมถึงควรรักษาสมดุลของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย จีนสหรัฐอเมริกา และประเทศตะวันตก โดยกำหนด
ความต้องการของไทยในระยะยาวท่ีชัดเจน ท้ังในมิติทางเศรษฐกิจสังคม ส่ิงแวดล้อม คุณภาพชีวิต และการพัฒนา
เทคโนโลยีระดับสูง เพื่อสร้างความชัดเจนกับมิตรประเทศว่าไทยพร้อมร่วมมือในแนวทางดังกล่าว นอกจากนี้ เนื่องจาก
ภูมิศาสตร์ของไทยมีความใกล้กับจีน จึงต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นท่ีเช่ือมโยงของไทย สปป.ลาว และจีน
ท่ีชัดเจน เพื่อสร้างประโยชน์จากเส้นทางการคมนาคมจากหนองคายและเชียงรายเข้าสู่ สปป.ลาว และจีน เพื่อให้เกิดการ
ลงทุนสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจและระบบการค้าท่ีคล่องตัวของท้ัง ๓ ประเทศ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคเหนือของไทยสปป.ลาว และมลฑลในจีนตอนใต้ให้เกิดเป็นการพัฒนาร่วมกัน 
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จากการท่ีไทยมีข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทำให้มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาการ
เช่ือมต่อเส้นทางขนส่งระหว่างมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก และใช้ประโยชน์จากเส้นทางเช่ือมโลกของจีน และแผน 
“สร้างโลกท่ีดีกว่าขึ้นมาใหม่” ท่ีสหรัฐอเมริกาสนับสนุนได้ รวมถึงสามารถเช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเช่ือมโยงการค้ากับจีน ซึ่งปัจจุบันไทยมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งท้ังทางบก 
ทางน้ำ และทางอากาศ จึงควรบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางภูมิศาสตร์ และโครงสร้างพื้นฐานจากเส้นทางเช่ือมต่อในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงกับจีนตอนใต้ ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน๖๖และเช่ือมโยงกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและพื้นท่ีเขต
เศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ เพื่อให้เกิดรูปธรรมในการผลักดันการเปล่ียนแปลงภาคการผลิตและบริการไทยสู่ระดับนานาชาติ
โดยมีกลยุทธ์ในการขับเคล่ือนความร่วมมือและกรอบความตกลงระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการขนส่งและโลจิสติกส์ใน
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงท่ีมีคณะทำงานขับเคล่ือนโครงการลงทุนเพื่อเช่ือมโยงด้านคมนาคมกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่ม
นำ้โขงและจีน มีหน่วยงานรับผิดชอบภายใต้การกำกับของรองนายกรัฐมนตรีทำหน้าท่ีตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ระดับสูงใน
การเจรจา และประสานงานให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงคมนาคมรับผิดชอบ
ด้านการขนส่งสินค้า กรมศุลกากรรับผิดชอบระบบการเช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวและพิจารณาลดภาษี
นำเข้าวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้าง 

๒. เป้าหมายการพัฒนา 
๒.๑ ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศาสตร์ชาติ

หมุดหมายท่ี ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ท่ีสำคัญของประเทศมีความเช่ือมโยงกับ
เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ ได้แก่  

เป้าหมายท่ี ๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
เป้าหมายท่ี ๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่  
เป้าหมายท่ี ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม และ 
เป้าหมายท่ี ๔) การเปล่ียนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน โดยทำให้ประเทศไทยมีระบบนิเวศ

ท่ีสนับสนุนการค้าการลงทุนสามารถเป็นฐานการค้าการลงทุน ท่ีสำคัญของภูมิภาค เพิ่มผลิตภาพและโอกาสของ
ผู้ประกอบการไทยให้สามารถเช่ือมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าระดับภูมิภาคและระดับโลกและยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศท้ังภาคการผลิตและบริการสำคัญซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ในยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่งคง ในมิติความร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อน
บ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและท่ีมิใช่ภาครัฐ รวมท้ังยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ในมิติการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมไทย เช่ือมโลก ท่ีมุ่งเน้น
เช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมและบริการโลจิสติกส์อย่างไร้รอยต่อ และการรักษาและเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
ท่ีมุ่งเน้นการเช่ือมโยงการค้าการลงทุนของไทยกับต่างประเทศและขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุน และ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ในมิติการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบน
สังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ท่ีมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ 

ในขณะเดียวกัน ยังมีความเช่ือมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นสำคัญ ได้แก่ 
๑) การต่างประเทศ ในการขยายความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ การค้า การคมนาคม และทรัพยากร

มนุษย์ท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคีกับนานาชาติโดยเฉพาะในกลุ่มอนุภูมิภาคและภูมิภาคเอเชีย 
๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ท่ีให้ความสำคัญกับการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมอนาคตท่ีเติบโตเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทยและการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออำนวยต่อ
การพัฒนาของอุตสาหกรรมและบริการ  

๓) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ เพื่อยกระดับผลิตภาพของภาคการผลิตและ
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บริการ ลดต้นทุนการผลิตและบริการท่ีแข่งขันได้ในระดับสากล สนับสนุนให้เกิดความเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาคและภูมิภาค
อย่างเป็นระบบ และ  

๔) การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้น๖๗การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใช้ประโยชน์และสร้างการ
เติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและการลงทุนท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน 

๒.๒ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
เป้าหมายท่ี ๑ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนในภูมิภาค 
เป้าหมายท่ี ๒ ไทยเป็นห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค 
เป้าหมายท่ี ๓ ไทยเป็นประตูและทางเช่ือมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ของภูมิภาค 

 

๓. แผนท่ีกลยุทธ์ 
 

 
 

๔. กลยุทธ์การพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างจุดยืนของไทยภายใต้บริบทโลกใหม่ 
กลยุทธ์ท่ี ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุนเพื่อเป็นประตูการค้าการลงทุนและ

ฐานเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาค 
กลยุทธ์ที่ ๓ การผลักดันการลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ 

หมุดหมายที่ ๖ ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน 
๑. สถานการณ์การพัฒนาท่ีผ่านมา 
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศไทยมายาวนานกว่า ๕๐ ปีและมี

ความสำคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยปัจจุบันประเทศไทยส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เป็นอันดับท่ี ๑๓ ของโลก และเป็นอันดับท่ี ๔ ของอาเซียน มีมูลค่าการส่งออก ๑.๙ ล้านล้านบาท (หรือคิดเป็นสัดส่วน
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ประมาณร้อยละ ๒๔.๓ ของมูลค่าการส่งออกสินค้าท้ังหมดของประเทศ) และก่อให้เกิดการจ้างงานรวมท้ังส้ินมากกว่า 
๗๕๐,๐๐๐ คน อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ และผู้ประกอบการไทยเป็นเพียงผู้รับจ้างประกอบท่ีไม่มีเทคโนโลยีเป็นของตนเอง ท้ังยังขาดความเช่ือมโยง
ระหว่างการวิจัยและพัฒนากับการผลิตเชิงพาณิชย์ โดยการมีโครงสร้างการผลิตท่ีพึ่ งพาแรงงานสูงและใช้เงินลงทุนต่ำ 
ส่งผลให้อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยยังไม่สามารถก้าวเป็นผู้นำตลาดของอาเซียน และไม่สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศได้เท่าท่ีควร 

๒. เป้าหมายการพัฒนา 
๒.๑ ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศาสตร์ชาติ

หมุดหมายท่ี ๖ มุ่งตอบสนองต่อเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ จำนวน ๓ เป้าหมาย ได้แก่ 
เป้าหมายท่ี ๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยการพัฒนาต่อ

ยอดฐานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยในปัจจุบันให้เป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะท่ีมุ่ งเน้นการ
ผลิตช้ินส่วนประกอบท่ีสำคัญในห่วงโซ่อุปทานอาเซียน เป็นท่ีต้องการของตลาดในอนาคตและมีมูลค่าสูง รวมถึงการ
พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมดิจิทัล 

เป้าหมายท่ี ๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ โดยการพัฒนากำลังคนท่ีมีทักษะท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต รวมถึงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมและบริการ
ดิจิทัลของประเทศ และ 

เป้าหมายท่ี ๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงและความ
เส่ียงภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยการส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในหลากหลายภาคส่วนและ
หลากหลายมิติซึ่งมีความสอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ในมิติการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือภัยคุกคาม ควบคู่กับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในมิติการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตท่ีให้ความสำคัญพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไปสู่อุตสาหกรรม
อนาคตท่ีเติบโตเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทยและการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรม
และบริการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ ครอบคลุมเพียงพอและเข้าถึงได้ท้ังในด้านพื้นท่ีและ
ราคา และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ในมิติการสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศโดยเป็นการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการ
ประกอบธุรกิจและดำเนินชีวิต เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ 

๒.๒ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
เป้าหมายท่ี ๑ เศรษฐกิจดิจิทัลภายในประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 
เป้าหมายท่ี ๒ การส่งออกของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศเพิ่มขึ้น 
เป้าหมายท่ี ๓ อุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศมีความเข้มแข็งขึ้น 
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๓. แผนท่ีกลยุทธ์ 
 

 
 

๔. กลยุทธ์การพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ ๑ การขับเคล่ือนสังคมและเศรษฐกิจไทยด้วยดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาต่อยอดฐานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
กลยุทธ์ที่ ๓ อุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศท่ีสามารถแข่งขันได้ 
กลยุทธ์ท่ี ๔ การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล 
หมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ 
๑. สถานการณ์การพัฒนาท่ีผ่านมา 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ท่ีมีจำนวนมากกว่าร้อยละ ๙๙ ของจำนวน

วิสาหกิจภายในประเทศไทย สร้างการจ้างงานสัดส่วนกว่าร้อยละ ๗๑.๘๖ ของจำนวนการจ้างงานรวม ก่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่มแก่ระบบเศรษฐกิจโดยวัดจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมณ ปี ๒๕๖๔ 
มีมูลค่ารวม ๕.๖ ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๓๔.๖ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและมีอัตราการ
ขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๓.๔ ต่อปีในช่วง ๕ ปีแรก (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ของแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๒ อย่างไรก็ดี การแพร่
ระบาดของโควิด-๑๙ ต้ังแต่ในช่วงปลายปี ๒๕๖๒ ได้ส่งผลให้รายได้ในหลายสาขาธุรกิจลดลง ทำให้วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม เผชิญปัญหาการขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง น้ำไปสู่การชะลอการจ้างงาน หยุดกิจการช่ัวคราว หรือ
แม้กระท่ังยุติกิจการแบบถาวร 

บริบทของโลกและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง ส่งผลให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ต้องเผชิญความท้าทายจากปัจจัยท้ังภายในและภายนอก และต้องเร่งปรับตัวให้เท่าทันเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของธุรกิจ โดยเฉพาะการเติบโตอย่างรวดเร็วไร้ขีดจำกัดของเทคโนโลยีกระตุ้นให้ผู้ประกอบการต้องเปล่ียนผ่าน
รูปแบบการดำเนินธุรกิจไปสู่ธุรกิจท่ีพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น การเข้าสู่สังคมสูงวัย ส่งผลต่อการลดลงของจำนวนแรงงาน
และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยหันไปใช้จ่ายเพื่อบริโภคสินค้าและบริการเกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มมากขึ้น 
ในขณะท่ีการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างฉับพลันทำให้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติไม่สม่ำเสมอ ส่งผลให้ผู้บริโภคมี
ความต่ืนตัวและบริโภคสินค้าและบริการท่ียั่งยืนเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผลกระทบอย่างรุนแรงจาก
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การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ยังเป็นปัจจัยผลักดันผู้ประกอบการให้เพิ่มความยืดหยุ่นในการทำธุรกิจและเปล่ียนผ่านไปสู่
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ ผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิต
ภาพ เช่ือมโยงธุรกิจเข้ากับห่วงโซ่คุณค่าโลกและลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งเป็นหลักอันเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
และกระจาย๘๑ความเส่ียง ในขณะท่ีภาครัฐต้องเร่งปรับปรุงและยกระดับประสิทธิภาพระบบการส่งเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีลักษณะมุ่งเป้าตอบโจทย์ผู้ประกอบการบนฐานความเข้าใจธุรกิจท่ีมีความ
หลากหลาย จูงใจให้ผู้ประกอบการเข้าระบบและได้รับการพัฒนาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่าง
เข้มแข็งและขยายขนาดธุรกิจได 

๒. เป้าหมายการพัฒนา 
๒.๑ ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศาสตร์ชาติ 

การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ เป็น
แนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขันใน ๒ เป้าหมาย ได้แก่ ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และ
ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ ผ่าน
การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะยุคใหม่ท่ีมีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการท่ีมีความสามารถในการ
แข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน สามารถปรับตัวและประยุกต์ใช้เครื่องมือและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและ
นวัตกรรมในการประกอบธุรกิจ และได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและแหล่งเงินทุนทางเลือกด้วยการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลท้ังด้านการเงินและท่ีมิใช่การเงินรวมท้ังสามารถเข้าถึงตลาดท้ังในและต่างประเทศท้ังทางออนไลน์
และออฟไลน์ ท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของผู้ประกอบการ โดยมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลและได้รับการอำนวยความสะดวก
และสนับสนุนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลระบบคลังข้อมูลและความรู้กลางของภาครัฐอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง พร้อมท้ังยัง
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในเป้าหมายสังคมไทยมี
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ในประเด็นการกระตุ้นให้ภาคธุรกิจมีการบริหาร
จัดการอย่างมีธรรมาภิบาลโดยคำนึงถึงต้นทุนทางสังคมและกระตุ้นให้เกิดการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม รวมทั้งยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ใน ๒ เป้าหมาย ได้แก่ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ และการเพิ่มขีด
ความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพในประเด็นการ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานรากเพื่อยกระดับเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาค
การเกษตรอีกด้วยนอกจากนี้ แนวทางการพัฒนาตามหมุดหมายท่ี ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้มแข็งมี
ศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ ยังสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ ใน 

เป้าหมายท่ี๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ในประเด็นภาคการ
ผลิตและบริการสำคัญได้รับการยกระดับให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันท่ีสูงขึ้น เศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการ
รายย่อยสามารถเช่ือมโยงกับห่วงโซ่มูลค่า และไทยมีระบบนิเวศท่ีสนับสนุนการค้าการลงทุนและการพัฒนานวัตกรรมผ่าน
การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในแต่ละภาคธุรกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ 
อีกท้ังเช่ือมโยงผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับห่วงโซ่มูลค่าโลก โดยมีระบบนิเวศในการประกอบ
ธุรกิจท่ีเหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการในแต่ละประเภทและสาขาธุรกิจ  

เป้าหมายท่ี๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ ในประเด็นพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกับโลกยุค๘๒ใหม่ ท้ังทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม และ 

เป้าหมายท่ี๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม ในประเด็นการลดความเหล่ือมล้ำท้ังเชิง
รายได้ ความมั่งค่ังและโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจ ผ่านการส่งเสริมการแข่งขันท่ีเป็นธรรมและเปิดกว้างสำหรับ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
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๒.๒ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
เป้าหมายท่ี ๑ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออำนวยต่อการเติบโตและ

แข่งขันได้  
เป้าหมายท่ี ๒ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีศักยภาพสูงในการดำเนินธุรกิจ สามารถยกระดับ

และปรับตัวเข้าสู่การแข่งขันใหม่ 
เป้าหมายท่ี ๓ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงและได้รับการส่งเสริมอย่างมี

ประสิทธิผลจากภาครัฐ 
 

๓. แผนท่ีกลยุทธ์ 
 

 
 

๔. กลยุทธ์การพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาระบบนิเวศให้เอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจและการยกระดับความสามารถในการ

แข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
กลยุทธ์ท่ี ๒ การพัฒนาแพลตฟอร์มเช่ือมโยงฐานข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และส่งเสริม

ให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่ระบบ 
กลยุทธ์ท่ี ๓ จัดให้มีกลไกทางการเงินท่ีเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมเพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างท่ัวถึง 
กลยุทธ์ที่ ๔ การส่งเสริมการพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้เป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ ๕ การยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของภาครัฐ 
กลยุทธ์ที่ ๖ การพัฒนาระบบนิเวศให้เอื้อต่อการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ และผู้ประกอบการท่ีขับเคล่ือน

ด้วยนวัตกรรม รวมท้ังให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสม และเช่ือมโยงเข้าสู่เครือข่ายระดับโลก และยกระดับสู่ตลาด
ต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ ๗ การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ 
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หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
๑. สถานการณ์การพัฒนาท่ีผ่านมา 
ผลการพัฒนาท่ีผ่านมาภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี ๙ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ซึ่งให้

ความสำคัญกับการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชน และลดการกระจุกตัวของการพัฒนาใน
กรุงเทพฯ ภาคกลาง และภาคตะวันออกไปสู่ภาคอื่น ๆ ของประเทศ ปรากฏว่าการพัฒนาขอ งไทยยังไม่ประสบ
ความสำเร็จเท่าท่ีควร แม้ว่าการพัฒนาภาคส่วนใหญ่จะสามารถลดความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ลงได้ แต่การ
พัฒนายังคงกระจุกตัวอยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพฯ ภาคกลาง และภาคตะวันออก โดยกรุงเทพฯมีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสูงท่ีสุด และเป็นพื้นท่ีเดียวซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๓๒.๗ ในปี ๒๕๖๐ เป็นร้อย
ละ ๓๓.๘ ในปี ๒๕๖๒ ในขณะท่ีภาคอื่น ๆ มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง โดย
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดนมีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ต่อประเทศเพียงร้อยละ ๗.๗ 
๙.๔ ๗.๙ และ ๐.๘ ตามลำดับ ในส่วนของการพัฒนาในระดับพื้นท่ี พบว่ามีความก้าวหน้าการดำเนินงานในทุกพื้นท่ี โดย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ๑๐ พื้นท่ี นับต้ังแต่ปี๒๕๕๘ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ มีมูลค่าการลงทุนท่ีได้รับการ
ส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) รวม ๘ ,๖๕๘ ล้านบาท มีการจัดต้ังธุรกิจใหม่ในพื้นท่ี 
จำนวน ๔,๙๗๕ ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนรวม ๙,๘๒๓.๐๓ ล้านบาท มีการจ้างงานแรงงานต่างด้าวต้ังแต่ปี ๒๕๖๐ ถึง
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวนท้ังส้ิน๔๕๖,๐๕๒ คน และมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต้ังแต่ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ วงเงิน
รวม ๔๗,๒๒๓.๔๕ ล้านบาทเช่น ทางหลวง อาคารท่าอากาศยาน สะพาน และด่านพรมแดน เป็นต้น สำหรับเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกมีมูลค่าการลงทุนท่ีได้รับการส่งเสริมจาก สกท. ในปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ รวม ๑,๔๕๕,๑๒๑ ล้านบาท 
และ การพัฒนาในระดับเมือง พบว่าประเทศไทยมีความเป็นเมืองเพิ่มมากขึ้น โดยในปี ๒๕๖๓ ประชากรในเขตเมือง 
(เทศบาล)มีประมาณ ๒๓ ล้านคน (ร้อยละ ๓๔.๔๗) เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๔ ซึ่งมีประชากรในเมืองประมาณ ๒๑ ล้านคน  
(ร้อยละ ๓๓.๙๑) 

๒. เป้าหมายการพัฒนา 
๒.๑ ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ หมุดหมายท่ี ๘ ไทยมีพื้นท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน มีความ
เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ใน ๓ ด้านหลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน ในเป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในเป้าหมายการกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและ
สังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ และการเพิ่มขีดความสามารถของ
ชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ และยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ในเป้าหมาย การใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ นอกจากนั้น แผนกลยุทธ์ของหมุด
หมายท่ี ๘ ยังสนับสนุน ๕ เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ ดังนี้  

เป้าหมายท่ี ๑) การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมโดยสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นและ
ยกระดับผู้ประกอบการให้สามารถเช่ือมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าของภาคการผลิตระดับประเทศ กระจายผลประโยชน์สู่
เศรษฐกิจฐานราก  

เป้าหมายท่ี ๒) การพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ โดยมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและส่งเสริมความมั่นคงในชีวิตของประชาชนผ่านการพัฒนาพื้นท่ีและเมือง  

เป้าหมายท่ี ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยมุ่งพัฒนาเมืองให้น่าอยู่และมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีสำหรับประชาชนทุกกลุ่มอย่างท่ัวถึง โดยคำนึงถึงภูมินิเวศ  

เป้าหมายท่ี๔) การเปล่ียนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้เมืองใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ ลดการสร้างขยะและมลพิษ เพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกกลุ่ม และ  
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เป้าหมายท่ี๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงและความเส่ียง
ภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยส่งเสริมให้เมืองยกระดับสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เป็นการเปล่ียนผ่านไปสู่ภาครัฐดิจิทัลในระดับ
ท้องถิ่นรวมท้ังผลักดันให้เมืองเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติและมีความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงทุกรูปแบบ 

๒.๒ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
เป้าหมายท่ี ๑ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษขยายตัวเพิ่มขึ้น 
เป้าหมายท่ี ๒ ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ของภาคลดลง 
เป้าหมายท่ี ๓ การพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่ อย่างยั่งยืน มีความพร้อมในการรับมือและปรับตัวต่อ

การเปล่ียนแปลงทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างท่ัวถึง 
 

๓. แผนท่ีกลยุทธ์ 
 

 
 

4. กลยุทธ์การพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก 
กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมกลไกความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคมเพื่อการพัฒนา

พื้นท่ีและเมือง 
กลยุทธ์ท่ี ๓ การสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์ และดิจิทัลรองรับพื้นท่ีเศรษฐกิจ

หลักและเมือง 
กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นท่ีและเมือง 

หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 
๑. สถานการณ์การพัฒนาท่ีผ่านมา 
ความยากจนข้ามรุ่นเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีเรื้อรังมาต้ังแต่อดีต สืบเนื่องถึงปัจจุบัน และมีแนวโน้มทวีความ

รุนแรงขึ้นในอนาคต แม้ว่าสัดส่วนคนจนของไทยจะลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมีคนจนจำนวนหนึ่งท่ีติดอยู่ในกับดัก
ความยากจนมาเป็นเวลานาน โดยขาดโอกาสท่ีจะได้รับผลประโยชน์จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และต้องส่งต่อ
ความยากจนไปสู่ลูกหลาน โดยข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบช้ีเป้า ปี ๒๕๖๕ พบว่า ครัวเรือนท่ี
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มีแนวโน้มจะตกอยู่ในความยากจนข้ามรุ่น หรือเรียกโดยย่อว่า ครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น๒มีจำนวนถึงประมาณ ๕๙๗,๒๔๘ 
ครัวเรือน หรือประมาณร้อยละ ๑๕ ของครัวเรือนท่ีมีเด็กและเยาวชนเป็นสมาชิก นอกจากนี้ จำนวนของครัวเรือนยากจน
ข้ามรุ่นยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากผลของการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ท่ีคาดว่าจะนำไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ท่ีตกตำ่ต่อเนื่องยาวนานอันจะส่งผลให้โอกาสในการหลุดพ้นจากกับดักความยากจนยากยิ่งขึ้น 

นอกจากความเพียงพอและความครอบคลุมของความคุ้มครองทางสังคมท่ีจำเพาะในแต่ละช่วงวัยแล้วความ
คุ้มครองทางสังคมของไทยในภาพรวมยังขาดการพัฒนาเชิงระบบ เนื่องจากการจัดความคุ้มครองทางสังคมดำเนินงานโดย
หลายหน่วยงาน โดยท่ีแต่ละหน่วยงานมีการดำเนินงานอย่างแยกส่วน ขาดการบูรณาการต้ังแต่ระดับนโยบาย ระดับ
ปฏิบัติจนถึงระดับฐานข้อมูล ส่งผลให้ระดับสิทธิประโยชน์ยังไม่เพียงพอในบางกลุ่มเป้าหมาย อีกท้ังยังขาดการติดตาม
ประเมินผล ซึ่งอาจทำให้เกิดการสูญเสียงบประมาณไปกับโครงการท่ีมีผลกระทบต่ำ จนส่งผลต่อความยั่งยืนทางการคลัง 
นอกจากนี้ ยังขาดการเตรียมความพร้อมระบบการให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤต ส่งผลให้การช่วยเหลือล่าช้า ไม่ตรง
กลุ่มเป้าหมาย และไม่มีประสิทธิภาพ 

๒. เป้าหมายการพัฒนา 
๒.๑ ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศาสตร์ชาติ

หมุดหมายท่ี ๙ มุ่งตอบสนองต่อเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ จำนวน ๒ เป้าหมาย ได้แก่ 
เป้าหมายท่ี ๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ ในด้านการสร้างหลักประกันและความคุ้มครองทาง

สังคมเพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงในชีวิต และ 
เป้าหมายท่ี ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรมโดยการสนับสนุนให้กลุ่มเปราะบางและ

ผู้ด้อยโอกาสมีโอกาสในการเล่ือนช้ันทางเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้นนอกจากนี้ หมุดหมายท่ี ๙ ยังมีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติใน ๒ ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ในประเด็นเป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และ ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมใน ๒ ประเด็นเป้าหมาย คือ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือม
ล้ำในทุกมิติ และกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของ
การพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

๒.๒ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
เป้าหมายท่ี ๑ ครัวเรือนท่ีมีแนวโน้มกลายเป็นครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น มีโอกาสในการเล่ือนสถานะทาง

เศรษฐกิจและสังคม จนสามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืน 
เป้าหมายท่ี ๒ คนทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอต่อการดำรงชีวิต 
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๓. แผนท่ีกลยุทธ์ 

 
 

๔. กลยุทธ์การพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ ๑ การแก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่นแบบมุ่งเป้าให้ครัวเรือนหลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างโอกาสท่ีเสมอภาคแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น 
กลยุทธ์ที่ ๓ การยกระดับความคุ้มครองทางสังคมสำหรับคนทุกช่วงวัย 
กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๕ การบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อลดความยากจนข้ามรุ่นและจัดความคุ้มครองทางสังคม 

 
หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 
๑. สถานการณ์การพัฒนาท่ีผ่านมา 
การสร้างการขยายตัวทางเศรษฐกิจตลอดช่วงท่ีผ่านมาพึ่งพิงการใช้วัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางในเกณฑ์สูงใน

ขณะท่ีประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการยังอยู่ในระดับต่ำ โดยข้อมูลปี ๒๕๖๒สัดส่วนค่าใช้จ่าย
ขั้นกลางต่อมูลค่าผลผลิตรวม ท่ีร้อยละ ๖๑.๘๕ สูงกว่าสัดส่วนของประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีท่ีมีค่าร้อยละ 
๔๖.๓๘ (ปี ๒๕๕๙) และ ๕๘.๖๕ (ปี ๒๕๖๑) ตามลำดับ รวมถึงข้อมูลรายงานของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมของ
เอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติช้ีให้เห็นว่าปริมาณการใช้วัสดุภายในประเทศของประเทศไทยในปี ๒๕๕๙ (ค.ศ.
๒๐๑๖) อยู่ท่ี ๒.๐๖ กิโลกรัมต่อเหรียญสหรัฐ มีค่าสูงกว่าค่าเฉล่ียของกลุ่มประเทศในเอเชียแปซิฟิกและค่าเฉล่ียของกลุ่ม
องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรพื้นฐาน (ชีวมวล 
โลหะ อโลหะ และพลังงานฟอสซิล)ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยยังต่ำ มีการใช้อย่างส้ินเปลือง และสร้างมูลค่าเพิ่มได้
น้อยกว่าท่ีควร 

ความท้าทายในการขับเคล่ือนหมุดหมาย การลดลงของความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติปัญหา
ส่ิงแวดล้อมและมลพิษท่ีทวีความรุนแรงมากขึ้น และแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง 
เป็นปัญหาท้าทายท่ีสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีสังคมไทยและประชาคมโลกตระหนักและให้
ความสำคัญมากขึ้น รวมท้ังเป็นปัจจัยกำหนดความสำเร็จท่ีสำคัญต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคงมั่งค่ัง ยั่งยืน ของการ
พัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ สอดคล้องกับการดำเนินงานของรัฐบาล ท่ีได้ให้ความสำคัญกับการขับเคล่ือนโมเดลการ
พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว เพื่อเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน การขับเคล่ือนการแก้ไข
ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง การขับเคล่ือนแผนท่ีนำทางการจัดการขยะพลาสติก (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๗๓) และ
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แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)รวมท้ังได้ระบุเป้าหมายการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในการมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกท่ีประเทศกำหนดตามความตกลงปารีส ขั้นต่ำท่ีร้อยละ ๒๐ – ๒๕ 
จากปริมาณก๊าซเรือนกระจกปกติท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในปี ๒๕๗๓  (ค.ศ. ๒๐๓๐) นอกจากนั้น ประเทศไทยกำลังอยู่ใน
ระหว่างการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทยในการมุ่งสู่การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยคาดการณ์ประเทศไทยจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด ในช่วงปีพ.ศ. ๒๕๗๓ – ๒๕๘๓ 
(ค.ศ. ๒๐๓๐ – ๒๐๔๐) อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว ยังต้องการการ
ขับเคล่ือนโดยการบูรณาการจากทุกภาคส่วนและในทุกระดับของแผนท่ีเกี่ยวข้อง ในขณะท่ีการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในระดับท่ีสูงขึ้นและสอดคล้องกับกระแสโลก ยังเป็นเรื่องท่ีมีความท้าทาย รวมท้ังต้องการแนวทางและการ
ขับเคล่ือนอย่างเป็นรูปธรรมและมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาในด้านอื่น ๆ 

๒. เป้าหมายการพัฒนา 
๒.๑ ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศาสตร์ชาติ

หมุดหมายท่ี ๑๐ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๓ จำนวน ๔ 
เป้าหมาย ได้แก่  

เป้าหมายท่ี ๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ท่ีมุ่งยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น ด้วยการใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

เป้าหมายท่ี ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม เพื่อการสร้างโอกาสและการกระจาย
รายได้สู่ชุมชน  

เป้าหมายท่ี ๔) การเปล่ียนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน โดยเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในการผลิตและบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ และ 

เป้าหมายท่ี ๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงและความ
เส่ียงภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยเฉพาะประเด็นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ๑๐๗นอกจากนี้ หมุดหมายท่ี ๑๐ ไทยมี
เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำมีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยสอดคล้องกับ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ๓ ด้าน ได้แก่ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ในด้านการรักษาความมั่นคงและ
ผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท้ังทางบกและทางทะเล เพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์ และให้
ผลประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ในการอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต ขับเคล่ือนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต สร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการท่ี
เหมาะสม และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ สนับสนุนการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม พัฒนา และใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อลดมลพิษและผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

๒.๒ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
เป้าหมายท่ี ๑ การเพิ่มมูลค่าจากเศรษฐกิจหมุนเวียน และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมายท่ี ๒ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายท่ี ๓ การสร้างสังคมคาร์บอนต่ำและยั่งยืน 
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๓. แผนท่ีกลยุทธ์ 
 

 
 

๔. กลยุทธ์การพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 
กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชน ท้องถิ่น และเกษตรกร จากเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 
กลยุทธ์ท่ี ๓ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดบน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและกลไกสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 
กลยุทธ์ที่ ๕ การปรับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและการดำรงชีพเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน 

หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

๑. สถานการณ์การพัฒนาท่ีผ่านมา 
การเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายถิ่นฐานท่ีอยู่ และการพัฒนาทางกายภาพได้ทำลายความสมดุลของ

ส่ิงแวดล้อม รวมถึงการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ัวโลกขึ้นบ่อยครั้ง สำหรับ
ประเทศไทยเผชิญปัญหาภัยธรรมชาติหลากหลายประเภทและบ่อยครั้ง อาทิพายุหมุนเขตร้อนพายุฝนฟ้าคะนอง หรือ
พายุฤดูร้อน คล่ืนพายุซัดฝ่ัง ดินโคลนถล่ม อุทกภัย ภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควันแผ่นดินไหว คล่ืนสึนามิ ข้อมูลจาก
รายงานความเส่ียงด้านภูมิอากาศโลก ปีค.ศ. ๒๐๒๐ ระบุว่า ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีความเส่ียงสูงต่อ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นอันดับ ๘โดยในช่วง ๒๐ ปีท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้เกิดภัยธรรมชาติ
จำนวนถึง ๑๔๗ ครั้ง โดยเฉพาะในปี ๒๕๔๗เกิดเหตุการณ์คล่ืนสึนามิซัดถล่มชายฝ่ังอันดามันของประเทศไทย ปี ๒๕๕๔ 
เกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัย และปี ๒๕๕๗ เกิดแผ่นดินไหวขนาดความรุนแรง ๖.๓ ท่ีจังหวัดเชียงราย ขณะเดียวกัน 
รายงานความเส่ียงโลกปี๒๐๒๐จัดอันดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความเส่ียงในลำดับท่ี ๙๐ จากการประเมิน
ท้ังหมด ๑๘๑ ประเทศโดยมีค่าดัชนีความเส่ียงโดยรวมในระดับท่ี ๓ (ปานกลาง) จากความเส่ียงท้ังหมด ๕ ระดับ โดยใน
รายละเอียดพบว่าประเทศไทยมีความล่อแหลม อยู่ในระดับสูง มีความเปราะบาง อยู่ในระดับปานกลาง อันเนื่องมาจาก
จุดอ่อนด้านความสามารถในการปรับตัว อยู่ในเกณฑ์ต่ำ และความสามารถในการรับมือ อยู่ในระดับปานกลางแม้ว่าความ
อ่อนไหวต่อความเส่ียงจะอยู่ในระดับต่ำก็ตาม 
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การจัดการและป้องกันสาธารณภัย มีการวางแนวทางเพื่อบริหารจัดการหรือป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่าง
เป็นระบบ ต้ังแต่ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังจากเกิดเหตุจนครบกระบวนการ แม้กระนั้นก็ตามการช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติของหน่วยงานต่าง ๆ ยังคงมีอุปสรรคและความท้าทายหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ขีดความสามารถในการจัดการกับภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีมีความรุนแรงสูงยังค่อนข้างจำกัด และแม้ว่าภัยธรรมชาติท่ี
เกิดขึ้นในประเทศส่วนใหญ่เป็นภัยซึ่งคาดการณ์ล่วงหน้าได้ แต่หน่วยงานให้ความสำคัญกับมาตรการเชิงรับในการให้ความ
ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและการฟื้นฟูตามบทบาทภารกิจภายใต้งบประมาณท่ีหน่วยงานได้รับ การจัดสรร
งบประมาณของภาครัฐยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับมาตรการในการจัดการเชิงรุก อาทิการเตรียมความพร้อม การป้องกัน
และลดผลกระทบล่วงหน้าก่อนท่ีจะเกิดภัยธรรมชาติเนื่องจากผลลัพธ์เชิงปริมาณท่ีเกิดจากมาตรการเชิงรุกค่อนข้างวัดได้
ยาก ด้านการรับมือกับปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ บางภาคส่วนของสังคมไทยเริ่มมีความต่ืนตัวมากขึ้น แต่
การขับเคล่ือนหรือผลักดันมาตรการให้เกิดผลยังเป็นไปอย่างล่าช้า ท่ามกลางข้อมูลบ่งช้ีว่า ประเทศไทยมีความล่อแหลม
ต่อความเส่ียงจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในเกณฑ์สูง ในขณะท่ีมีขีดจำกัดในด้านความสามารถ
ในการรับมือกับภัยและการปรับตัวต่อสภาวการณ์และความเส่ียง จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนท่ีประเทศไทยต้องลดความ
ล่อแหลม รวมท้ังสร้างขีดความสามารถในการรับมือกับความเส่ียง และเพิ่มความสามารถในการปรับตัวต่อภัยธรรมชาติ
และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะเป็นประเด็นการพัฒนาท่ีสำคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ เพื่อลดและ
ป้องกันผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีจะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจ สังคมส่ิงแวดล้อม และ
ความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ๑๑๕ภัยธรรมชาติมี
แนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับประเทศเศรษฐกิจหลักให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน และนำประเด็นการค้าการลงทุนระหว่างประเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
บรรลุเป้าหมายด้านการลดก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น รวมท้ังการเข้าสู่สังคมสูงวัยและข้อจำกัดทางการคลังท่ีทำให้
ประชาชนและสังคมไทยมีความเปราะบางต่อผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมากขึ้น 

๒. เป้าหมายการพัฒนา 
๒.๑ ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมายการพัฒนาของหมุดหมายท่ี ๑๑ ได้เช่ือมโยงกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓   จำนวน                  
๒ เป้าหมาย ได้แก่  

เป้าหมายท่ี ๔) การเปล่ียนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน และ 
เป้าหมายท่ี ๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงและความ

เส่ียงภายใต้บริบทโลกใหม่ หากพิจารณาถึงความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ พบว่าเป้าหมายการพัฒนาของหมุดหมายท่ี 
๑๑มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติใน ๓ ด้าน ได้แก่  

ด้านท่ี ๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงในเป้าหมายท่ี ๒ บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
เพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ และ
เป้าหมายท่ี ๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคงภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความมั่นคง เพื่อให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับความ
รุนแรง  

ด้านท่ี ๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ในเป้าหมายท่ี ๑ ประเทศไทย
เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ในประเด็นอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 
มีเนื้อหาด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงระบบการเตือนภัยการเตรียมตัวรับมือ
ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือท้ังในระหว่างและหลังเกิดภัยพิบัติ และ 

ด้านท่ี ๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ในเป้าหมาย
ท่ี ๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของ
ระบบนิเวศ โดยสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
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และสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติท้ังระบบ และการสร้างขีดความสามารถของประชาชนใน
การรับมือและปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบท่ีเกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พร้อมท้ังสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ และดูแลภัยพิบัติจากน้ำ
ท้ังระบบ โดยมีการจัดระบบการจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ ให้สามารถลดสูญเสีย ความเส่ียง จากภัยพิบัติท่ีเกิดจากน้ำตาม
หลักวิชาการให้อยู่ในขอบเขตท่ีควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเพิ่มความร่วมมือในเรื่องการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาค
ได้อย่างท่ัวถึงและทันการณ์ 

๒.๒ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
เป้าหมายท่ี ๑ ความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง 
เป้าหมายท่ี ๒ ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง 
เป้าหมายท่ี ๓ สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 
๓. แผนท่ีกลยุทธ์ 

 

 
 

๔. กลยุทธ์การพัฒนา 
กลยุทธ์ท่ี ๑ การป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศใน

พื้นท่ีสำคัญ 
กลยุทธ์ท่ี ๒ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพประชาชนและชุมชน ในกา ร รับมือกับภัยธรรมชาติและการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
กลยุทธ์ที่ ๓ การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการความเส่ียงจากภัยธรรมชาติและการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
กลยุทธ์ท่ี ๔ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัย

ธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
กลยุทธ์ท่ี ๕ การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อบริหารจัดการ และลดความเส่ียงจากภัย

ธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
๑. สถานการณ์การพัฒนาท่ีผ่านมา 
การพัฒนากำลังคนของไทยเผชิญกับการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างท่ีสำคัญ ได้แก่ การเป็นสังคมสูงวัยส่งผลให้

ประเทศจะขาดกำลังคนในเชิงปริมาณ ประกอบกับผลิตภาพแรงงานท่ีลดลงในช่วงโควิด-๑๙ เพิ่มปัญหาด้านกำลังคนเชิง
คุณภาพ จนอาจเป็นข้อจำกัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเติบโตของนวัตกรรมแหล่งความรู้ระดับโลกออนไลน์ท่ีมี
ต้นทุนและราคาต่ำ วงจรชีวิตของความรู้ส้ันลงโดยเฉพาะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงเร็ว และแนวโน้มความ
ต้องการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคล รวมถึงภาคเอกชนท่ีเริ่มให้ความสำคัญกับการสรรหาและการจ้างงานตาม
สมรรถนะในการทำงานมากกว่าคุณวุฒิทางการศึกษา อีกท้ังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ส่งผลต่อวิถีการ
ดำรงชีวิตและพฤติกรรมของคน และสะท้อนถึงบทบาทของเครือข่ายภาคประชาสังคมท่ีมีความเข้มแข็งในการร่วมแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ แต่ยังขาดการสนับสนุนท่ีมีประสิทธิภาพจากภาครัฐ จึงต้องเร่งขยายผลและต่อยอดประเด็นการพัฒนา
เพื่อน าไปสู่การพลิกโฉมกำลังคนสมรรถนะสูงท่ีมีภาวะผู้นำสูง สามารถสร้างการเปล่ียนแปลงและเพิ่มขีดความสามารถ
ของประเทศได้ 

ท้ังนี้การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคนในสังคมสูงวัยที่มีช่วงชีวิตท่ีหลากหลายมากขึ้น ซึ่ง
จะกระทบต่อระบบการเรียนรู้ท่ีต้องปรับเปล่ียนให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะให้ได้ตลอดเวลารวมท้ังสามารถ
เช่ือมโยงและเทียบโอนสมรรถนะอย่างมีคุณภาพและไร้รอยต่อ ในขณะท่ีคนไทยยังขาดทักษะชีวิตในหลายด้าน อาทิ 
ความรอบรู้ด้านการเงินท่ีทำให้บางคนเข้าไปอยู่ในวงจรของหนี้นอกระบบและในระบบความรอบรู้ด้านดิจิทัลท่ีรวมถึง
ความสามารถในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารท่ีผิดพลาด การรู้เท่าทันส่ือ รวมถึงระบบนิเวศควรเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตให้กับประชากรทุกกลุ่มอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพท้ังบนพื้นท่ีกายภาพและบนพื้นท่ีเสมือนจริง ขณะท่ีก ลุ่มเข้าไม่ถึง
จะต้องมีมาตรการกำจัดอุปสรรคต่างๆ ให้สามารถเข้ามาเรียนรู้และพัฒนาทักษะได้อย่างท่ัวถึงมากขึ้น 

๒. เป้าหมายการพัฒนา 
๒.๑ ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศาสตร์ชาติ

หมุดหมายท่ี ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคตมุ่งตอบสนอง
เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ จำนวน ๒ เป้าหมาย ได้แก่  

เป้าหมายท่ี ๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ โดยคนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ การพัฒนา
กำลังคนสมรรถนะสูงสอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย สามารถสร้างงานอนาคต และสร้าง
ผู้ประกอบการอัจฉริยะท่ีมีความสามารถในการสร้างและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้ง  

เป้าหมายท่ี ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ท้ัง
การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้สำหรับผู้ท่ีไม่สามารถเรียนใน
ระบบการศึกษาปกตินอกจากนี้ หมุดหมายท่ี ๑๒ ยังมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติใน ๓ ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในประเด็นเป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในประเด็นเป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่งมีคุณภาพพร้อม
สำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นเป้าหมายการสร้างความเป็นธรรมและลด
ความเหล่ือมล้ำในทุกมิติ และการกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
เป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

๒.๒ เป้าหมายและผลลัพธ์ของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
เป้าหมายท่ี ๑ คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับโลก

ยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงอย่างพลิก
โฉมฉับพลันของโลก สามารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 



 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2566 –2570)  แก้ไข้ครั้งที่ 1/2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหวัเรือ      หน้า  50 

 

  

เป้าหมายท่ี ๒ กำลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย และ
สามารถสร้างงานอนาคต 

เป้าหมายท่ี ๓ ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

๓. แผนท่ีกลยุทธ์ 
 

 
 

๔. กลยุทธ์การพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ 
กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง 
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
๑. สถานการณ์การพัฒนาท่ีผ่านมา 
ภาครัฐเป็นกลไกหลักกลไกหนึ่งในการดูแลประชาชนให้กินดีอยู่ดี สามารถประกอบอาชีพได้ และขับเคล่ือนการ

พัฒนาประเทศ โดยมีหน้าท่ีและบทบาทสำคัญในการให้บริการประชาชน และการนำนโยบายสาธารณะแผนการพัฒนา
ประเทศ และกฎหมาย สู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยปัจจัยสำคัญของความสำเร็จของภาครัฐในการดำเนินการ
ดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องปรับตัวให้ทันกับความเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว 
สถานการณ์ความไม่แน่นอนและมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นภาครัฐไทยยังคงมีข้อจำกัดในหลายประเด็นท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
การตอบโจทย์ประชาชนได้อย่างเต็มศักยภาพโดยเฉพาะการท่ีโครงสร้างภาครัฐยังมีขนาดใหญ่ มีส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐจำนวนมากท่ีมีการทำงานซ้ำซ้อนกัน ขาดการบูรณาการการท างานร่วมกัน ในขณะท่ีการมีส่วนร่วมของ
ภาคีพัฒนาอื่น ๆ ในการบริการภาครัฐยังมีข้อจำกัด ส่งผลให้การท างานและการให้บริการของภาครัฐมักเกิดปัญหาความ
ล่าช้า ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน การให้บริการไม่ครอบคลุมพื้นท่ีอย่างท่ัวถึง ซึ่งสะท้อนจากมิติด้านความมี
ประสิทธิผลของภาครัฐ ของดัชนีช้ีวัดธรรมาภิบาลโลก พบว่า ปี ๒๕๖๒ ค่าดัชนีของไทยมีค่าท่ี ๖๕.๘๗ คะแนน ลดลง
จาก ๖๖.๘๓คะแนน ในปี ๒๕๖๑ และน้อยกว่าประเทศสิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย รวมถึงการท่ีภาครัฐยั งขาดการ
มุ่งเน้นให้มีการประสานการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน สะท้อนจากสถานการณ์การบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ียังมีสัดส่วนของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติท่ียังอยู่ใน
สถานการณ์บรรลุเป้าหมายต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ณ ปี ๒๕๖๓ เป็นสัดส่วนมากถึงร้อยละ ๘๐.๗๑นอกจากนี้ สัดส่วนการ
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ลงทุนของภาคเอกชนต่อการลงทุนรวมในการจัดบริการสาธารณะในปี ๒๕๖๓ อยู่ท่ีเพียงร้อยละ ๑๐.๗ เท่านั้น ต่ำกว่าค่า
เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ีร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๕๖๕ซึ่งรวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคส่วน
ต่าง ๆ ในการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานภาครัฐอาจยังมีข้อจำกัดและไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนั้น กฎหมายไทยจำนวนมากมีความล้าสมัย ไม่เอื้อต่อการท างานและการปรับตัวของภาครัฐให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคเอกชน กระบวนการแก้ไขกฎหมายมี
ระยะเวลานานทำให้ไม่สามารถปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการเปล่ียนแปลงและขาดการนำเครื่องมือและเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาช่วยในการแก้ไขปรับปรุง พัฒนากฎหมาย หรือยกเลิกกฎหมาย ขาดฐานข้อมูลด้านกฎหมายของประเทศ 
เพื่อรองรับการเข้าถึงกระบวนการของกฎหมาย ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกำหนดกฎหมาย ขาดความตระหนักถึง
การปฏิบัติตามกฎหมายและผลท่ีจะได้รับอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันของการบังคับใช้กฎหมาย โดย
สะท้อนได้จากประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทย เทียบเคียงจากมิติด้านการบังคับใช้กฎหมายของ
ดัชนีนิติธรรม พบว่า ในปี ๒๕๖๓ ประเทศไทยมีคะแนน ๐.๔๗ คะแนน จัดอยู่ลำดับท่ี ๘๓ จาก ๑๒๘ ประเทศท่ัวโลก 
ท้ังนี้ คะแนนในการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก ๐.๕๐ คะแนนในปี ๒๕๖๑ เป็น 
๐.๔๘ คะแนนในปี ๒๕๖๒และ ๐.๔๗ คะแนน ในปี ๒๕๖๓ 

๒. เป้าหมายการพัฒนา 
๒.๑ ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศาสตร์ชาติ 

ภาครัฐจำเป็นต้องเร่งพัฒนาและปรับตัวเพื่อลดช่องว่างของการปฏิบัติงานให้มีศักยภาพท่ีเหมาะสมในฐานะท่ีเป็นกลไก
หลักในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศบนหลักการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่คือ การปรับเปล่ียนการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยนำหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการท่ีมุ่งการ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นท่ีต้องดำเนินการเพื่อรับมือกับแนวโน้มการเปล่ียนแปลงและเสริมสร้าง
ความสามารถของภาครัฐ ประกอบด้วย  

๑) พัฒนาการให้บริการภาครัฐท่ีตอบโจทย์ สะดวก ประหยัด แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ โดย
พัฒนาคุณภาพการให้บริการและเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม  

๒) ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น เช่ือมโยง เปิดกว้าง และมี
ประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ 

๓) ปรับเปล่ียนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลท่ีใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาประเทศ และสร้าง
ระบบบริหารจัดการ และ ๔) การสร้างระบบบริหารภาครัฐท่ีส่งเสริมการปรับเปล่ียนและพัฒนาบุคลากร ให้มี ทักษะท่ี
จำเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัลและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่ง
ตอบสนองต่อเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ จำนวน ๒ เป้าหมาย ได้แก่ 

 
เป้าหมายท่ี ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยมีบริการสาธารณะท่ัวถึง เท่าเทียมและ  
เป้าหมายท่ี ๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเส่ียงและการ

เปล่ียนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่การพัฒนาตามหมุดหมายฯ จะสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติใน ๔ ด้านได้แก่  

๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ในประเด็นเป้าหมาย ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข  
๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ใน ๒ ประเด็นเป้าหมาย คือ ประเทศไทย

เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
สูงขึ้น 

๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมใน ๒ ประเด็นเป้าหมาย คือ สร้าง
ความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ำในทุกมิติ และเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง
และการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ  
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๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ๒ ประเด็นเป้าหมาย 
คือ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และภาครัฐมีขนาดท่ีเล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง นอกจากนี้ หมุดหมาย
ท่ี ๑๓ ยังมีความเช่ือมโยงกับเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติใน ๔ ประเด็น ได้แก่ ประเด็นท่ี ๑๗ ความเสมอ
ภาคและหลักประกันทางสังคม ประเด็นท่ี ๒๐การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ประเด็นท่ี ๒๑ การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบประเด็นท่ี ๒๒ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๒.๒ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
เป้าหมายท่ี ๑ การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ 
เป้าหมายท่ี ๒ ภาครัฐท่ีมีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว 

 
๓. แผนท่ีกลยุทธ์ 
 

 

 
 

๔. กลยุทธ์การพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐท่ีตอบโจทย์ สะดวก และประหยัด 
กลยุทธ์ที่ ๒ การปรับเปล่ียนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น เช่ือมโยง เปิดกว้าง

และมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ 
กลยุทธ์ที่ ๓ การปรับเปล่ียนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลท่ีใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาประเทศ 
กลยุทธ์ท่ี ๔ การสร้างระบบบริหารภาครัฐท่ีส่งเสริมการปรับเปล่ียนและพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะท่ี

จำเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ 
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1.5  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
        1. กรอบแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566 – 2570) 

กรอบทิศทางการพัฒนาภาค  
 1) บทบาทของภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นฐานการผลิตการเกษตรท้ังข้าว อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง
และเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิท่ีดีท่ีสุดของประเทศ รวมท้ังมีทำเลท่ีต้ังท่ีมีศักยภาพเหมาะสมกับการเช่ือมโยงท้ังใน
ประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน มีทรัพยากรท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย และมีสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยท่ีมี
ความสามารถเฉพาะทางท่ีโดดเด่น แต่มีปัญหาพื้นฐานด้านการขาดแคลนน้ำ ดินคุณภาพต่ำ ประสบอุทกภัย และภัยแล้ง
ซ้ำซาก  คนมีปัญหา   ท้ังใน ด้านความยากจนและคุณภาพชีวิต  ดังนั้น  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ 
รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเช่ือมโยงกับประเทศ   เพื่อนบ้านในการเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในภาคให้มี
การเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ  

2) ทิศทางการพัฒนาภาค ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” โดยพัฒนาภาคเกษตรไปสู่เกษตรสมัยใหม่ เพื่อต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจชีวภาพ เช่ือมโยงการค้า การ
ลงทุน         ในภูมิภาค ตามแนวคิดการเป็นฐานการผลิตของประเทศท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เป็นประตูเช่ือมโยง
ประเทศเพื่อนบ้าน     เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดย
กำหนดทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NE Direction) ท่ีให้ความสำคัญกับการพัฒนา 3G ได้แก่ 
 (1) Green พัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ พัฒนาโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน (เศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ Bio Circular Green Economy) และการบริหารจัดการน้ำอย่าง
ยั่งยืน  
    (2) Growth โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาพื้นท่ีระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนการพัฒนาศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
ท่องเท่ียวชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิต  
  (3) Gate ใช้โอกาสจากการเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาการค้า การลงทุน  
การท่องเท่ียว และโลจิสติกส์ 
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3) เป้าหมายรวม  

            (1)  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพิ่มขึ้น  
    (2) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลง  

 4) แนวทางการพัฒนา  
     การกำหนดแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้พิจารณาถึงความเช่ือมโยงกับจุดหมายการพัฒนา
ประเทศตามกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 พร้อมท้ังพิจารณา โอกาส ศักยภาพ ปัญหาและข้อจำกัด ของภาค เพื่อ
กำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาไปสู่ “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง” โดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่าง
เต็มศักยภาพ และการแสวงหาโอกาส การนำความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาช่วยขับเคล่ือนการพัฒนา มี
แนวทางการพัฒนา ดังนี้  
 4.1) พัฒนาภาคเกษตรไปสู่เกษตรสมัยใหม่เพื่อต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจชีวภาพ  
  (1) พัฒนาข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้ ทุ่งสัมฤทธิ์ รวมท้ังพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพอื่นๆ ให้ได้มาตรฐานเกษตร
ปลอดภัยและอินทรีย์ โดยพัฒนากระบวนการผลิต แปรรูป และจำหน่ายสินค้า เกษตรอินทรีย์และเกษตรชีวภาพท้ังระบบ
ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตร  

  (2) ส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูง อาทิ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว และสมุนไพร (เลย อุดรธานี 
สกลนคร นครพนม) โดยจัดทำฐานข้อมูลพื้นท่ีปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการบริหารจัดการ ส่งเสริมการปลูกและแปรรูป    พืช
สมุนไพรสำคัญในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี อาทิ ขมิ้นชัน และไพล   ให้มี
ปริมาณมากพอและมีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรและตามความต้องการของตลาดท้ังในและต่างประเทศ 
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพร รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และการจัดต้ังตลาดกลาง  

    (3) ส่งเสริมการเล้ียงโคเนื้อคุณภาพสูงในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร  มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา 
สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี และโคนม ในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น โดยสนับสนุนการปรับปรุง
พันธุ์ ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเล้ียงและทักษะเกษตรกร รวมทั้ง
การจัดจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (GMP) และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและขยายตลาด
ไปสู่อาเซียน  

     (4) ส่งเสริมให้เกิดการเช่ือมโยงและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากภาควิชาการในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า
เกษตรกรต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมชีวภาพอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยในภาคให้มีบทบาท
เป็นฐานทางวิชาการสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นท่ี โดยใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลท่ีกระจายอยู่ทุกพื้นท่ี
ถ่ายทอดความรู้ และนำการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

 4.2) บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอเพื่อรองรับการพัฒนา  
    (1) จัดหาแหล่งน้ำและขยายพื้นท่ีชลประทานในพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเติบโต
ของเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พร้อมกับนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำให้มี
ประสิทธิภาพ สำหรับภาคเกษตร  ในระดับไร่นา ขยายผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และ โคก หนอง นา โมเดล เพื่อให้
เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้ในฤดูแล้ง  
 (2) บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเชิงลุ่มน้ำท้ังระบบ โดยดำเนินการในระดับลุ่มน้ำให้มีความสมดุล
ระหว่างการใช้น้ำทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ำต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และมีการจัดทำแผน
บริหารจัดการน้ำท้ังในระยะเร่งด่วนและระยะยาว เพื่อป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง  
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 4.3) พัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นถ่ินไปสู่มาตรฐานสากลเพื่อสร้างเศรษฐกิจในชุมชน  อาทิ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย            
ผ้าย้อมคราม ในพื้นท่ีกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูม ินครราชสีมา สุรินทร์ สกลนคร อุดรธานี เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ และ
จังหวัดท่ีมีศักยภาพ เป็นต้น  
        (1) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพให้ก้าว
ไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟช่ันในระดับภูมิภาค โดยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างอัต
ลักษณ์และคุณค่าของผ้าทออีสาน โดยสร้างเรื่องราวของลวดลายสีสันเช่ือมโยงกับวัฒนธรรม  พัฒนาคุณภาพสินค้า 
ออกแบบ สี ลวดลาย  ตราสัญลักษณ์ พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่การผลิตให้หลากหลาย  

   (2) พัฒนาผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ ในการออกแบบและการจัดการสินค้าให้ทันสมัย 
พัฒนาระบบตลาด  สร้างความเช่ือมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับ
ภาคอุตสาหกรรม  
   (3) ส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ พัฒนากระบวนการผลิตต้ังแต่การปลูกหม่อน 
ฝ้าย  คราม เล้ียงไหม แปรรูป การสร้างเรื่องราวให้เช่ือมโยงกับเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการดำรงชีวิตแบบ
พื้นถิ่น  
 4.4) พัฒนาเมือง เขตเศรษฐกิจพิ เศษและเมืองชายแดน  รวมทั้งพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC-Bioeconomy) ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลักของภาค  
 (1) พัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองอัจฉริยะท่ีมีความน่าอยู่ โดยพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจและศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลให้มีความสามารถในการ
แข่งขัน ในระดับนานาชาติ พัฒนาเมืองนครราชสีมา เมืองมุกดาหาร และเมืองหนองคาย ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ท่ีเป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคม     และการบริการให้กับพื้นท่ีโดยรอบ โดยเน้นการต่อยอดจากฐานเศรษฐกิจท่ีมีในพื้นท่ี  
เพื่อให้เกิดการกระจายความเจริญไปสู่พื้นท่ีโดยรอบ ยกระดับระบบโครงสร้างพื้นฐานในเมืองให้ครอบคลุมและได้
มาตรฐานเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของคนทุกกลุ่ม รวมท้ังวางแผน เพื่อสงวนและรักษาพื้นท่ีสีเขียวอย่างเป็นระบบ 
เพื่อป้องกันการรุกล้ำพื้นท่ีสีเขียวจากการขยายตัวของเมืองในอนาคต และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

     (2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งท่ี ๕  
(บึงกาฬ-ปากซัน) พัฒนาเส้นทางใหม่เช่ือมโยงบึงกาฬ-อุดรธานี และรถไฟความเร็วสูง เพื่อเช่ือมโยงโครงข่ายเส้นทาง
คมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มีความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
     (3) พัฒนาพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุกดาหาร นครพนม และหนองคาย ให้มีความ
พร้อมสำหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน  และเป็นศูนย์กลางความเจริญใน
การกระจายความเจริญ      ไปยังพื้นท่ีโดยรอบ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน พร้อมท้ังเร่งรัดการดำเนินงานโครงการและมาตรการสำคัญในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการ CIQ ท่ีได้มาตรฐานสากล  

     (4) พัฒนาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC-Bioeconomy) ในพื้นท่ีจังหวัด
หนองคาย อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา ให้เกิดความเช่ือมโยงไปยังพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ อาทิ พื้นท่ีภาคเหนือตอนล่าง 
พื้นท่ีตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) เพื่อเช่ือมโยงไปยัง สปป.ลาว เวียดนาม และต่อเนื่องไปยัง
จีนซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก และเช่ือมโยงกับพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมีโครงข่าย
คมนาคมเช่ือมโยงท้ังทางบก ทางรถไฟ ทางอากาศสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของ
ประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมระบบราง ท่าเรือบก  (Dry Port)  

          4.5) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐาน  
     (1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพื้นท่ี  โดยส่งเสริมชุมชนในการ
สร้างสรรค์กิจกรรม อาทิ ท่องเท่ียวสุขภาพ เทศกาลประจำถิ่น โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเท่ียว ท้ังชาวไทยและ
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ต่างประเทศ เพื่อสร้าง  การรับรู้สินค้า บริการ แหล่งท่องเท่ียวท่ีสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน และเมืองเก่า ได้แก่ เมือง
เก่าบุรีรัมย์ เมืองเก่าพิมาย เมืองเก่าสุรินทร์ เมืองเก่านครราชสีมา และเมืองเก่าสกลนคร พัฒนาแบรนด์และส่ือสารความ
แตกต่างของชุมชนต่างๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling)  
    (2)  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวอารยธรรมอีสานใต้ในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์  
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการกิจกรรมแผนท่องเท่ียวในแต่ละจังหวัดให้เช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวในเขตอารย
ธรรมอีสานใต้ และเช่ือมโยงสู่ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพื่อเพิ่มระยะเวลาพำนัก และค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อหัวของ
กลุ่มนักท่องเท่ียวคุณภาพ พัฒนาสินค้าและบริการท่ีมีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ท่ีสร้างจากทุนทางวัฒนธรรม พัฒนาบุคลากร
และผู้ประกอบการ  การท่องเท่ียว วิถีใหม่รักษามาตรฐานการให้บริการ จัดทำกิจกรรมการท่องเท่ียวให้ท่องเท่ียวได้ตลอด
ท้ังปี พัฒนาระบบโลจิสติกส์สนับสนุนนักท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบไปสู่แหล่งท่องเท่ียว  ดูแลความปลอดภัยและ
สุขลักษณะให้นักท่องเท่ียว  
    (3) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงในพื้นท่ีจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม  
มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวกับประเทศเพื่อนบ้าน 
อาทิ ส่ีเหล่ียมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวลาภู-หนองคาย-สปป.ลาว โดยพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว สินค้าและ
บริการ ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของสองฝ่ังโขง พัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวให้มี
ความหลากหลาย อาทิ การท่องเท่ียว/พักผ่อน ชมทัศนียภาพ และวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (Leisure/Lifestyle) การ
ท่องเท่ียวด้วยจักรยานและการเดินทางแบบคาราวาน  (Cycling/CaravanTours) การท่องเท่ียวเชิงมหกรรม 
(Festivals/Events) เป็นต้น พัฒนาถนนเช่ือมโยงระหว่างแหล่งท่องเท่ียว พัฒนาท่าเรือและการท่องเท่ียวทางน้ำให้ได้
มาตรฐานความปลอดภัย ส่งเสริมการบริหารจัดการท่ีเกิดจากชุมชน เพื่อสร้างงานและรายได้  
    (4) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวยุคก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดขอนแก่น  กาฬสินธุ์ อุดรธานี 
หนองบัวลำภู และชัยภูมิ โดยพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต ออกแบบ
การจัดแสดงนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม มีความสนุกรื่นรมย์เสมอ (play and learn) ท้ัง
ภาษาไทย และต่างประเทศ เพื่อขยายฐานนักท่องเท่ียวท่ีสนใจ ปรับปรุงส่ิงอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวให้ ได้
มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและ
กลับมาได้บ่อยครั้ง 

(5) พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ดูแลความปลอดภัยให ้
นกัท่องเท่ียว ประชาสัมพันธ์  การท่องเท่ียว และพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวที่เช่ือมโยงในลักษณะเครือข่ายเพื่อกระจาย
นักท่องเท่ียวจากเมืองหลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น เช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเท่ียวระหว่างภาคเอกชน กับชุมชนและ
ท้องถิ่น ท้ังในประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้านท่ีสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเท่ียว รวมท้ังพัฒนาทักษะฝีมือ
บุคลากรในภาคบริการ และการท่องเท่ียว จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ด้านภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้นพัฒนาสินค้า OTOP 
สินค้าวิสาหกิจชุมชนของท่ีระลึก ร้านอาหาร ท่ีพัก ให้มีคุณภาพดี โดยเน้นการให้บริการด้านอาหารพื้นถิ่นท่ีสะอาด
ปลอดภัย รวมถึงระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียว  

4.6) ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ได้มาตรฐานและแก้ปัญหาความยากจนให้กับผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม  
      (1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของผู้มีรายได้น้อย โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย มีท่ีดินทำกินของ

ตนเอง ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับฝีมือ และอบรมให้
ความรู้ เพื่อให้มีรายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้ตามแนวทางโคก หนอง นา โมเดล และเกษตรทฤษฏีใหม่  
       (2) พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น  แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับในพื้นท่ีเส่ียง อาทิ 
จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ อำนาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี นครพนม และยโสธร 
โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับให้แก่ประชาชน  ท้ังในชุมชนและเยาวชนในสถานศึกษา 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจากปลาน้ำจืดมีเกล็ด กำจัดส่ิงปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบ
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แหล่งน้ำอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่ายโรงพยาบาลในการคัดกรอง เฝ้าระวัง วินิจฉัย และรักษาโรคพยาธิใบไม้ใน
ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี พร้อมท้ังพัฒนาระบบคัดกรอง   กลุ่มเส่ียงและระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามการทำงาน  
       (3) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่พ่อแม่ หรือผู้ดูแลในด้าน
โภชนาการ    ท่ีเหมาะสม ต้ังแต่เริ่มต้ังครรภ์ และวิธีการเล้ียงดูเด็กท่ีเหมาะสม เพื่อกระตุ้นการพัฒนาเด็กในช่วง 0 - 3 ปี
แรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพื้นท่ีห่างไกลให้ได้มาตรฐาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน
ให้มีพัฒนาการความพร้อมท้ังทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม  

4.7) ตัวอย่างแผนงานสำคัญ  
       1) แผนงานเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ทุ่งกุลาร้องไห ้ 
           (1) สาระสำคัญ ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ตลอดจนภูมิปัญญา และ
องค์ความรู้   ท่ีนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรูปท่ีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
จริงในเชิงพาณิชย์ รวมท้ังยกระดับคุณภาพมาตรฐานและการยอมรับของผู้บริโภคท้ังในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งต้องมี
การพัฒนาท้ังตัวมาตรฐาน กระบวนการตรวจรับรอง และการตรวจสอบย้อนกลับให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้อย่าง
กว้างขวาง และไม่เป็นภาระต้นทุนการผลิต โดยสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร กลุ่ม
เกษตรกรให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ตลอดจนพัฒนาระบบกระบวนการ
รับรองให้มีความรวดเร็ว และระบบการตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อใช้  ในการติดตามตรวจสอบท่ีต้นทาง  
    (2) ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของแผนงาน  
 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
• การจัดทำฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ 
• วิจัยและพัฒนาพันธุ์  
• การบริหารจัดการน้ำในพื้นท่ี  
• ตรวจรับรองมาตรฐาน  
• ระบบตรวจสอบย้อนกลับสิน ค้า
เกษตร 
ท่ีได้มาตรฐาน  
• การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
พัฒนาคุณภาพดิน  

• วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  
• ส่ ง เส ริ ม ก า ร แ ป ร รู ป  โด ย ใช้
นวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความ
หลากหลายและได้มาตรฐานท้ังใน 
และต่างประเทศ  
 
 

• ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริโภค  
• เพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์         
และออฟไลน์  
• การสำรวจความต้องการสินค้า
เกษตรอินทรีย์ (ตลาดเฉพาะ)  
• การสร้างตราสินค้า  

         2) แผนงานพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ฐานเศรษฐกิจชีวภาพ 
(NeEC-Bioeconomy)  

    (1) สาระสำคัญ เน้นส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมชีวภาพ และพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมชีวภาพเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบชีวภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบจัดการเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาทางชีวภาพ  รวมท้ัง
ส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชีวภาพในการสร้างนวัตกรรม ให้คำแนะนำและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน
ระหว่างผู้ประกอบการ สถานศึกษา และหน่วยงานวิจัยของภาครัฐ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มี
การเจริญเติบโต  
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   (2) ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของแผนงาน  
 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
• การส่งเสริมการลงทุนเพื่อ
สนับสนุนและผลักดันการพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ 
• การจัดต้ังศูนย์ทดสอบ
ห้องปฏิบัติการหรือเครื่องมือ
อุปกรณ์ท่ีทันสมัยและได้
มาตรฐานสากล 
• การส่งเสริมการทำเกษตร
สมัยใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และผลผลิต
ทางการเกษตร  

• การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบ
ชีวภาพ 
• การต่อยอดงานวิจัย เพื่อสร้าง
ต้นแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ชีวภาพ 

 
 

• การเพิ่มช่องทางการตลาด
ออนไลน์  และออฟไลน ์
• การสร้างความตระหนักของ
ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ชีวภาพ 

        

    2. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2566 - 2570) 
  เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  “เกษตรสร้างมูลค่า ศูนย์กลางการค้า โลจิสติกส์ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เชื่อมโยงในภูมิภาค” 

คำนิยาม 
 

วิสัยทัศน์ ความหมาย 
เกษตรสร้างมูลค่า การเพิ่มมูลค่าผลผลิต ผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตรท่ีได้มาตรฐาน           

ความปลอดภัย มีความโดดเด่นและเอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด 
ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ 
เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และระบบนิเวศ
การเกษตร 
 

ศูนย์กลางเช่ืองโยงการค้าโลจิสติกส์ กลุ่มจังหวัดมีโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ทรัพยากร
บุคคล พร้อมกลไก เครื่องมือ เพื่อการสนับสนุนการค้า การลงทุน 
การค้าชายแดน ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ เป็นการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านการท่องเท่ียว และ
กีฬาของกลุ่มจังหวัด จากฐานทรัพยากรท่ีมีอยู่ และการสร้างแหล่ง
ท่องเท่ียวใหม่และบริการท่ีหลากหลาย โดยเช่ือมโยงอัตลักษณ์ร่วม
ด้านการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดตามความต้องการของตลาด 

 

พันธกิจ 
1) สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรด้วยอุตสาหกรรมแปรรูป และมาตรฐานเกษตรสร้างมูลค่า 
2) พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเท่ียว เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเท่ียวแบบบูรณา

การและส่งเสริมการตลาด เพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ 
3) สนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการ ในด้านการพัฒนา

ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อเช่ือมโยงธุรกิจการค้าสู่สากล 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 เมื่อส้ินสุดแผนการพัฒนา (จาก

เดิมร้อยละ 5 ฐานข้อมูลปี 2562 เท่ากับ ร้อยละ -5.60) 
2) รายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 เมื่อส้ินสุดแผนการพัฒนา (จากเดิม ร้อยละ 3 ฐานข้อมูล             

ปี 2562 เท่ากับ ร้อยละ -55.99) 
3) อัตราการขยายตัวภาคบริการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 เมื่อส้ินสุดแผนการพัฒนา (ฐานข้อมูลปี 2562 เท่ากับ

ร้อยละ 3.33) 
4) อัตราการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่าไม้ในกลุ่มจังหวัดเพิ่มข้ึน ร้อยละ 0.20 เมื่อส้ินสุดแผนการพัฒนา 
5) ร้อยละประชากรท่ีอยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง ร้อยละ 10 เมื่อส้ินสุดแผนการพัฒนา (ฐานข้อมูล        

ปี 2562 เท่ากับ ร้อยละ 9.70) 
 

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้เม่ือสิ้นสุดการดำเนินงานตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 2 (กลุ่มจังหวัดโขง-ชี-มูล) พ.ศ. 2566 – 2570 

1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด (Gross Provincial Products: GPP) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 
จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นในด้านการเกษตร การบริหาร และการท่องเท่ียว ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย             
และเกิดผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์ 

2) รายได้ภาคการเกษตรท่ีเกิดขึ้นจากการส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทำ
ให้มีผลผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพิ่มขึ้น มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าตามความต้องการของผู้บริโภค ผ่าน
ช่องทางการตลาดท่ีหลากหลาย ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน บนฐานข้อมูล (Big Data) และ 
Platform ทางการเกษตร 

3) รายได้ภาคการค้า การบริการ และการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น จากกิจกรรมการดำเนินงานส่งเสริม           
การท่องเท่ียวและกีฬาของกลุ่มจังหวัด ท่ีมีต้นทุนทางวัฒนธรรม ประเพณี ทรัพยากร ท่ีมีความหลากหลาย และการสร้าง
แหล่งท่องเท่ียวใหม่และบริการตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวทุกช่วงวัย ด้วยการเช่ือมโยงอัตลักษณ์ร่วม   
ด้านการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด โดยภาคการค้า และการบริการ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เส้นทางคมนาคม
ขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ ได้รับการพัฒนาเติบโต สอดคล้องตามกิจกรรมภาคการผลิตสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายในกลุ่มจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดไว้     

5 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  การส่งเสริมเกษตรสร้างมูลค่า 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 2  เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุน 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 3  เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเท่ียวและกีฬา 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม และความมั่นคง 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

      3. แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
        เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

    “เมืองน่าอยู่ทันสมัย การเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง เศรฐกิจชีวภาพ ศูนย์กลางการค้า  การลงทุน               
เมืองท่องเที่ยวแห่งความสุขหลายมิติสู่สากล” 

 
 
วัตถุประสงค ์
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1) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ทันสมัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
ท้ังทางด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคและระบบ
บริการภาครัฐ และมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับการดำรงชีวิต 

2) เพื่อส่งเสริมให้การเกษตรสามารถยกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน เพื่อสร้างมูลค่าสินค้า 
การเกษตรให้ตอบสนองต่อความต้องการด้วยระบบตลาดนำการผลิต โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร (Bio Data) 
และดิจิทัลแฟลตฟอร์ม เป็นเครื่องทือในการดำเนินการ 

3) เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ด้วยการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้เป็นการเพิ่มคุณค่า หรือ
ประยุกต์การใช้งานและแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้จากการเกษตร และการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ทำ
ให้เป็นเศรษฐกิจชีวภาพ 

4) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการค้าการลงทุนในพื้นท่ีจังหวัดเช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด ภูมิภาค และต่างประเทศ 
 5) ภาคการท่องเท่ียวได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ โดยมีรายได้จากการท่องเท่ียวรวมเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์
ตัวชี้วัดท่ีจังหวัดกำหนดในแผนพัฒนาจังหวัด 

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
1) มูลค่าการเพิ่มข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 2 ต่อป ี
2) มูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 ต่อปี 
3) ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของรายได้ทางการท่องเท่ียว ร้อยละ 2 ต่อปี 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัด            

ไว้ 5 ประเด็นการพัฒนา ตามลำดับความสำคัญ ดังนี้ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2  การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง 
ประเดน็การพัฒนาที่ 3  การส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4  การพัฒนาศูนย์กลางการค้าการลงทุน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5  การส่งเสริมเมืองท่องเท่ียวแห่งความสุขหลายมิติสู่สากล 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย 
วัตถุประสงค ์

1) การสร้างเสริมพลเมืองให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี          
2) การพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพ 
3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวก เพียงพอ ทันสมัย เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ   
4) พัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
5) ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1) เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉล่ียไม่ต่ำกว่า 100 (วัดปี 2569)  
    (1.1) ร้อยละ 90 เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการ 
     (1.2) ร้อยละ 85 เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
    (1.3) ร้อยละ 70 ของเด็กพัฒนาล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TED4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น 
2) ร้อยละของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น 
3) ร้อยละของระบบสาธารณูปโภคท่ีเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 ต่อปี 
4) ร้อยละของโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคท่ีได้รับการยกระดับมาตรฐาน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 ต่อปี 
5) มีศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์สู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ จำนวน 25 ศูนย์ (ปีละ 25 ศูนย์) 
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6) สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 ต่อปี 
7) สถิติอาชญากรรมลดลง ร้อยละ 25 ต่อปี 
ค่าเป้าหมายรายปี/ตัวชี้วัด 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
2566 

พ.ศ. 
2567 

พ.ศ. 
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

1. การสร้างเสริมพลเมือง
ให้มีสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

1. เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉล่ียไม่ต่ำ
กว่า 100 

   วัดปี 
2569 

 

   1.1 เด็กอายุ 0 - 5 ปี ได้รับการตรวจ
ประเมินพัฒนาการ 

90 90 90 90 90 

   1.2 เด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการ
สมวัย 

85 85 85 85 85 

   1.3 ร้อยละของเด็กพัฒนาล่าช้าได้รับ
การกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือ
เครื่องมือมาตรฐานอื่น 

75 75 75 75 75 

2 . ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
ยกระดับคุณภาพทางการ
ศึ กษ าทุ ก ระ ดั บ ให้ มี
คุณภาพ 

2. ร้อยละของผลการทดสอบระดับชาติ         
ขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น 

5 5 5 5 5 

3. ระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐาน และส่ิงอำนวย
ความสะดวกเพี ยงพอ 
ทั นสมั ย เป็ น มิ ตรกั บ
ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ 

3. ร้ อยละของระยะทาง เส้นทาง
คมนาคมท่ีได้รับการยกระดับมาตรฐาน
ทางท่ีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 ต่อปี 

3 3 3 3 3 

4. ร้อยละของโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภคท่ีได้รับการยกระดับ
มาตรฐาน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของประชาชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 ต่อปี 
เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 15 

3 3 3 3 3 

4. พัฒนาและใช้พลังงาน        
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

5. มีศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือ
ศูนย์ สู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ จำนวน 25 
ศูนย์  (ปีละ 25 ศูนย์) 

25 25 25 25 25 

6. สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น    
ร้อยละ 1 ต่อป ี

1 1 1 1 1 

5. ประชาชนมีความมั่นคง
ปลอดภั ยใน ชี วิ ตและ
ทรัพย์สิน 

7. สถิติอาชญากรรมลดลง ร้อยละ 25 
ต่อป ี

25 25 25 25 25 

 

 
 
 
แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ 
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1) การขับเคล่ือนให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นศูนย์กลางสุขภาพ (Medical Hub) เป็นศูนย์กลางการรักษาผู้ป่วยท่ี
เด่นชัดและโดดเด่นเฉพาะด้าน 

2) การพัฒนาเป็นเมืองสุขภาวะดี มีความพร้อมในการตอบสนองทุกความต้องการของผู้อยู่อาศัยในทุกด้าน และ
มีส่ิงอำนวยความสะดวก 

3) พัฒนาระบบความปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐาน 
4) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการเข้าถึงบริการทางด้านการศึกษาอย่างเท่าเทียม 
5) การรักษาความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน 
6) การพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด 
7) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง 
วัตถุประสงค ์

1) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรยกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน รวมท้ัง
สร้างมูลค่าสินค้าเกษตร เพื่อตอบสนองความต้องการด้วยระบบตลาดนำการผลิตบนพื้นฐานข้อมูล Big Data ด้าน
การเกษตรและใช้ประโยชน์จากจากดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

2) เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีการถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่อง
เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรและเช่ือมโยงเครือข่ายกับภายนอกอย่างเข้มแข็งและลดความเหล่ือมล้ำทางรายได้ 

3) เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวและสร้างภูมิคุ้มกัน
รองรับการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติและโรคระบาด  

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1) อัตราการเจริญเติบโตด้านภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 2 ต่อปี  
2) การผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของจังหวัดมีคุณภาพมาตรฐานเพิ่มขึ้น เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 2 ต่อปี 
3) รายได้เฉล่ียทางการเกษตรของเกษตรกรเพิ่มขึ้น เป้าหมาย 5 ปี จากเดิม 81,406 บาท เป็น 89,979 บาท 
4) จำนวนพื้นท่ีการเกษตรท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น เป้าหมาย 5 ปี จำนวน 16,000 ไร่  

ค่าเป้าหมายรายปี/ตัวชี้วัด 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
2566 

พ.ศ. 
2567 

พ.ศ. 
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

1. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
และสถาบันเกษตรกร
ยกระดับการผลิตให้มีประ
สิทธฺภาพ   และได้มาตรฐาน 
รวมท้ัง  สร้างมูลค่าสินค้า
เกษตร     เพื่อตอบสนอง
ความต้องการด้วยระบบ
ตลาดนำการผลิต บนพืน้
ฐานข้อมูล Big Data ด้าน
การเกษตรและใช้ประโยชน์
จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
 

1. อัตราการเจริญเติบโต ด้าน
ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น 
เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 2 ต่อปี 
 

2 2 2 2 2 

2. การผลิตสินค้าเกษตร            
และผลิตภัณฑ์ของจังหวัด มี
คุณภาพมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 2 ต่อปี 

2 2 2 2 2 

วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. 
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2566 2567 2568 2569 2570 
2. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ    
ในอาชีพเกษตรกรรม 
สามารถพึ่งพาตนเองได้ มี
การถ่ายทอดความรู้อย่าง
ต่อเนื่องเกิดการรวมกลุ่ม
เกษตรกร และเช่ือมโยง
เครือข่าย กับภายนอกอย่าง
เข้มแข็งและลดความเหล่ือม
ล้ำทางรายได้ 

3. รายได้เฉล่ียทางการเกษตร      
ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น เป้าหมาย 
5 ปี จากเดิม 81,406 บาท  
เป็น 89,879 บาท 

83,034 84,950 86,389 88,117 89,879 

3. เพื่อส่งเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรการเกษตร
อย่าง มีประสิทธิภาพ 
สามารถปรับตัวและสร้าง
ภูมิคุ้มกันรองรับการเกิดภัย
พิบัติธรรมชาติและโรค
ระบาด 

4. จำนวนพื้นท่ีการเกษตรท่ี
ได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
แหล่งน้ำเพิ่มขึ้น เป้าหมาย 5 ปี 
จำนวน 16,000 ไร่ 

3,000 3,000 3,000 3,000 4,000 

 
แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ 
1) ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป และบริหารจัดการสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่สากล 
2) ส่งเสริมพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตร และวิสาหกิจชุมชน เป็นผู้ประกอบการธุรกิจสมัยใหม่อย่างครบวงจร 
3) สร้างภูมิคุ้มกันทางการเกษตรต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและโรคระบาด 
4) ส่งเสริมพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดินและน้ำ เพื่อการทำการเกษตร 

มูลค่าสูง 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3  การส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ 
วัตถุประสงค ์

1) ส่งเสริมการนำผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพมาประยุกต์ใช้งาน      
และยกระดับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางชีวภาพของพื้นท่ีอย่างมีมาตรฐาน 

2) สร้างมูลค่าเพิ่ม และมูลค่าใหม่จากทรัพยากรทางชีวภาพของพื้นท่ี 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1) จำนวนเกษตรกร และผู้ประกอบการท่ีได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาความรู้ ทักษะ ในการใช้

ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ จำนวน 4,000 ราย  
2) จำนวนสินค้านวัตกรรมท่ีพัฒนาขึ้นจากฐานทรัพยากรชีวภาพ จำนวน 200 รายการ 
3) มูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพของพื้นท่ี 600 ล้านบาท 
 
 
 
 
ค่าเป้าหมายรายปี/ตัวชี้วัด 
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วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
2566 

พ.ศ. 
2567 

พ.ศ. 
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

1. ส่งเสริมการนำลงานวิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
ชีวภาพ มาประยุกต์ใช้งาน 
และยกระดับการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร 
ทางชีวภาพของพื้นท่ีอย่างมี
มาตรฐาน 

1. จำนวนเกษตรกร และ
ประกอบการท่ีได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและพัฒนาความรู้ ทักษะ 
ในการใช้ประโยชน์จากฐาน
ทรัพยากรชีวภาพ จำนวน 4,000 
ราย 
  

500 500 1,000 1,000 1,000 

2. จำนวนสินค้านวัตกรรมท่ี
พัฒนาขึ้นจากฐานทรัพยากรชีวภาพ 
จำนวน 200 รายการ 
 

40 40 40 40 40 

2. สร้างมูลค่าและมูลค่า
ใหม่จากทรัพยากรทาง
ชีวภาพของพื้นท่ี 

3. มูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นจาก
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ
ของพื้นท่ี 600 ล้านบาท 
 

50 100 100 150 200 

 

แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ 
1) ถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ เพื่อให้

สามารถแปรรูปและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางชีวภาพของพิ้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) สร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมมาตรฐาน และส่งเสริมการเข้าถึงการตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐานการแปรรูปผลิตผลสำคัญจากฐานชีวภาพสู่สากล 
3) สร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์หลักของจังหวัดอุบลราชธานี (Ubon Prremium Products) ด้วย

งานวิจัยและนวัตกรรม  
4) เสริมสร้างการตลาดและการผลิตให้แก่อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ เพื่อผลักดันให้อุบลราชธานี               

เป็น Bio Economy Hub ของพื้นท่ี 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 4   การพัฒนาศูนย์กลางการค้าการลงทุน 
วัตถุประสงค ์

1) เพื่อพัฒนาศักยภาพการค้าชายแดนสู่ประเทศเพื่อนบ้านและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
2) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการสู่ตลาดสากล 
3) เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพมาตรฐานสู่สากล 
4) เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงและขยายช่องทางการตลาดทุกระดับ 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1) มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 3 (ใช้ฐานปี 2565) 
2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) นอกภาคเกษตร เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 3 (ใช้ฐานปี 2564) 
3) รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4 ต่อปี 
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ค่าเป้าหมายรายปี/ตัวชี้วัด 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
2566 

พ.ศ. 
2567 

พ.ศ. 
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การค้าชายแดนสู่ประเทศ
เพื่อนบ้าน    และอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

1. มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น  1 1.5 2 2.5 3 

2. เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถ   ในการ
แข่งขันให้กับผู้ประกอบการ
สู่ตลาดสากล 

2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด 
(GPP)  นอกภาคเกษตร เพิ่มขึ้น 

1 1.5 2 2.5 3 

 

แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ 
1) การเสริมสร้างศักยภาพการค้าชายแดน 
2) ส่งเสริมผู้ประกอบการและ SMEs เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3) พัฒนาผู้ประกอบการและแรงงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
4) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาดและขยายช่องทางการตลาดท้ังในและต่างประเทศ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 การส่งเสริมเมืองท่องเท่ียวแห่งความสุขหลายมิติสู่สากล 
วัตถุประสงค ์

1) เพิ่มศักยภาพและสร้างมูลค่าด้านการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1) ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของรายได้ทางการท่องเท่ียว ร้อยละ 2 ต่อปี 
2) จำนวนแหล่งท่องเท่ียวหรือสินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียว ได้รับการพัฒนา 2 แห่งต่อปี 
 

ค่าเป้าหมายรายปี/ตัวชี้วัด 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
2566 

พ.ศ. 
2567 

พ.ศ. 
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

1. เพิ่มศักยภาพและสร้าง
มูลค่าด้านการท่องเท่ียวเชิง
คุณภาพ 

1. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของรายได้
ทางการท่องเท่ียว ร้อยละ 2 ต่อปี 

2 2 2 2 2 

2. จำนวนแหล่งท่องเท่ียวหรือสินค้า
และบริการด้านการท่องเท่ียว ได้รับ
การพัฒนา  (ต่อปี) 

2 2 2 2 2 

 

 
 
แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ ์
1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และส่ิงอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม           

การท่องเท่ียวสู่สากล 
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2) การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียว สินค้าและบริการ รูปแบบการท่องเท่ียวที่หลากหลาย ให้เกิดความสมดุล
และยั่งยืน 

3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียวและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา    
การท่องเท่ียว 

4) การส่งเสริมการบรูณาการ การบริหารจัดการ การท่องท่องเท่ียว และสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 

        1.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 แนวทางท่ี 1 วางผังเมืองรองรับการขยายตัวของชุมชน 
 แนวทางท่ี 2 พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งท่ีได้มาตรฐาน 
 แนวทางท่ี 3 พัฒนาระบบชลประทานให้ท่ัวถึงและเพียงพอ 
 แนวทางท่ี 4 ขยายเขตการบริการไฟฟ้า ประปา รองรับการขยายตัวของชุมชน 
 แนวทางท่ี 5 พัฒนาระบบระบายน้ำท่ีได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัด 
 แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมแก่ประชาชน 
 แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมการป้องกัน ดูแล และรักษาสุขภาพประชาชน 
 แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 
 แนวทางท่ี 5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางท่ี 1 บูรณาการการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยของทุกภาคส่วน 

 แนวทางท่ี 2 เสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตย สิทธิ หน้าท่ี และกฎหมายแก่ประชาชน 
 แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมและบูรณาการระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด 
 แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมระบบการตรวจสอบการทำงานภาครัฐโดยประชาชน 
 แนวทางท่ี 5 ส่งเสริมการรวมกลุ่มภาคประชาชนให้เข้มแข็ง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนให้เกิดแหล่งท่องเท่ียวใหม่ 
แนวทางท่ี 2 พัฒนาศักยภาพด้านการบริการแก่นักท่องเท่ียว 
แนวทางท่ี 3 อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเท่ียวของส่วนรวม 
แนวทางท่ี 4 สร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเท่ียว 
แนวทางท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการในแหล่งท่องเท่ียวให้มีคุณภาพ 
แนวทางท่ี 6 ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 1 บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ดินและน้ำ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
แนวทางท่ี 2 พัฒนาระบบการกำจัดขยะและน้ำเสียให้ถูกสุขลักษณะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมให้ชุมชนปลอดมลภาวะ 
แนวทางท่ี 4 จัดให้มีระบบบริหารจัดการพื้นท่ีสาธารณะ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
แนวทางท่ี 1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา                

ท้องถิ่น 
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แนวทางท่ี 2 จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา  
                 ท้องถิ่นในชุมชน 

 แนวทางท่ี 3 จัดให้มีศูนย์การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 แนวทางท่ี 1 พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แนวทางท่ี 2 พัฒนาระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แนวทางท่ี 3 พัฒนาเครื่องไม้ เครื่องมือ เครื่องจักรกลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  แนวทางท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารงานเชิงบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยุทศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
2.1  วิสัยทัศน์(Vision) 

  “เกษตรปลอดภัย  ใส่ใจสุขภาพ  ส่ิงแวดล้อมดี  พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง  มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน” 
 2.2  ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีแบบมีส่วนร่วม 

 2.3  เป้าประสงค ์
  1.  เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์  ผลิตสินค้าทางการเกษตรให้ปลอดภัย  มีคุณภาพชีวิตและเป็นท่ี
ยอมรับของผู้บริโภค 
  2.  เพื่ออนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีดุลยภาพ  ทำให้ชุมชนน่าอยู่ 
  3.  เพื่อพัฒนาประชาชนให้มีศักยภาพ  มีความรู้  มีอาชีพและสร้างรายได้เพียงพอและพึ่งตนเองได้และ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้ยั่งยืนสืบต่อไป   

4.  เพื่อพัฒนาการให้บริหารด้านโครงสร้างพื้นฐานมีมาตรฐานและเสมอภาค 
5.  เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม 

 2.4  ตัวชี้วัด 
1.กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการท่ี คกก.ตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานโดย 

จะต้องได้คุณภาพงานท่ีดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
2.กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์  ผลิตสินค้าทางการ
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เกษตรให้ปลอดภัย  มีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับ
ของผู้บริโภค 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมการกำจัด
ขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลและสภาวะแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน เช่น ปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนป่าต้นน้ำ ป่า
สาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ 
สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ                  
ตามพระราชดำริฯ เป็นต้น 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาศักยภาพของประชาชนให้ตระหนังใน
แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริม
สวัสดิการสังคมอย่างเป็นธรรมและส่งเสริม
คุณธรรม  จริยธรรมและฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน  โดยได้รับ
บริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีความ
จำเป็นและมีมาตรฐาน เพื่อรองรับการขยายตัว
ของชุมชนและเศรษฐกิจ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีแบบมี
ส่วนร่วม 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีแบบ
บูรณาการและมีส่วนร่วม 

 2.6  กลยุทธ์ 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  1.  ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ 
  2.  ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 

   3.  สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1.  การสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  2.  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
  3.  การพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ 
 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  1.  การส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน่ 
  2.  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
  3.  การพัฒนาและส่งเสริมอนามัย 
  4.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม 
  

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.  การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ 
  2.  การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 
  3.  การก่อสร้างและขยายเขตประปา 
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 5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีแบบมีส่วนร่วม 
  1.  การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 
  2.  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
  3.  การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ มุ่งพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่การ 

พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ด้านคุณภาพชีวิต  ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดีแบบมีส่วนร่วม 
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แด 

 
 
 

 
 
 
 
  
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.ลดความ 
 
 
 
 
 
 
 

1.ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ความมั่นคง 

2.ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน๒๐ ป ี

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

3.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร 

4.ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างโอกาสและความ

เสมอภาคทางสังคม 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

5.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

6.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 

1.สินค้า
เกษตรและ
เกษตร 
แปรรูป 

2.การ
ท่องเท่ียว 
ท่ีเน้นคุณภาพ
และความ
ยั่งยืน 

3.การผลิต
ยานยนต์
ไฟฟ้า 
ที่สำคัญ 
ของโลก 

4.
ศูนย์กลาง
ทาง
การแพทย์
และสุขภาพ
มูลค่าสูง 

5.ประตู
การค้าการ
ลงทุนและ
ยุทธศาสตร์
ทางโลจิ
สติกส์ 

6.ฐาน 
การผลิต
อุปกรณ์อิเล็ก 
ทรอนิกส์
อัจฉริยะ 

7.วิสาหกิจ
ขนาดกลาง
และขนาด
ย่อมที่
เข้มแข็ง 

8.มีพ้ืนที่และ
เมืองอัจฉริยะ
ที่น่าอยู่ 
ปลอดภัย 
เติบโตได้
อย่างย่ังยืน 

9.มีความ
ยากจนข้าม
รุ่นลดลง 
และมีความ
คุ้มครองทาง
สังคม
เพียงพอ 

10.มี
เศรษฐกิจ
หมุนเวียน
และสังคม
คาร์บอนต่ำ 

11.ลดความ
เสี่ยงและ
ผลกระทบ
จากภัย

ธรรมชาติ 

12.มี
กำลังคน
สมรรถนะสูง  
มุ่งเรียนรู้
อย่างต่อเน่ือง 

มี
13.ภาครัฐ
ที่ทันสมัยมี
ประสิทธิ 
ภาพและ
ตอบโจทย์
ประชาชน 

 

แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

พัฒนาภาคเกษตรไปสู่
เกษตรสมัยใหม่เพื่อต่อ
ยอดไปสู่เศรษฐกิจ
ชีวภาพ  

 

บริหารจัดการน้ำให้
เพียงพอเพื่อรองรับการ
พัฒนา  

พัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นไปสู่
มาตรฐานสากลเพื่อสร้าง
เศรษฐกิจในชุมชน 

  

 พัฒนาเมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษและเมือง
ชายแดน รวมทั้งพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC-
Bioeconomy) ให้เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจ
หลักของภาค 

 ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ได้มาตรฐาน
และแก้ปัญหาความยากจนให้กับผู้มี
รายได้น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทาง
สังคม 

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้
มาตรฐาน 

เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน SDGs 

1.ยุติความ 
ยากจนทุก
รูปแบบ 
ในทุกท่ี 

 

2. ยุติความหิวโหย  
บรรลุเป้า 

ความมั่นคงทางอาหาร 
และโภชนาการท่ีดีขึ้น  

และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 

3.สร้างหลักประกันว่าคนมี
ชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและ

ส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดี
สำหรับทุกคนในทุกวัย 

4.สรา้งหลักประกันว่าทุกคน 
มีการศึกษาที่มีคุณภาพอยา่งครอบคลุม

และเทา่เทยีมและสนับสนุนโอกาส 
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

5.บรรลุความ 
เท่าเทียมระหว่างเพศ 
และเสรมิอำนาจใหแ้ก่

สตรีและเด็กหญิง 

7.สร้างหลักประกันให้ทุก
คนสามารถเข้าถึงพลังงาน
สมัยใหม่ท่ียั่งยืนในราคาท่ี

ย่อมเยา 

8.ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ต่อเน่ือง ครอบคลุม และย่ังยืน 

การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และ
การมีงานที่เหมาะสมสำหรับทกุคน 

16.ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุข 
และครอบคลมุเพื่อการพัฒนา 
ท่ียั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความ
ยุติธรรม และสร้างสถาบันท่ีมี

ประสิทธิภาพ รบัผิดชอบ  
และครอบคลมุในทุกระดับ 

6.สร้างหลักประกัน
ว่าจะมีการจัดใหม้ีน้ำ

และสุขอนามัย
สำหรับทุกคนและมี
การบริหารจัดการที่

ย่ังยืน 

12.สร้าง
หลักประกันให้มี
รูปแบบการผลิต
และการบริโภค

ที่ย่ังยืน 

13.ปฏิบัติการอย่าง
เร่งด่วนเพ่ือต่อสู้
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบที่

เกิดขึ้น 

14.อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จาก

มหาสมุทร ทะเล และ
ทรัพยากรทางทะเล
อย่างย่ังยืนเพ่ือการ

พัฒนาที่ย่ังยืน 

15.ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใชร้ะบบ
นิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการปา่ไม้อย่าง
ยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย 
หยุดการเสื่อมโทรมของท่ีดินและฟื้นสภาพ

ดิน และหยุดยั้งการสญูเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

9.สร้างโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีมีความ

ทนทาน ส่งเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมท่ี
ครอบคลุมและยั่งยืน

และส่งเสริม
นวัตกรรม 

10.ลดความ
ไม่เสมอภาค
ภายในประเท
ศและระหว่าง

ประเทศ 

11.ทำให้เมือง
และการต้ังถิ่น

ฐานของมนุษยม์ี
ความครอบคลมุ 
ปลอดภัย มีภูมิ
ต้านทานและ

ยั่งยืน 

17.เสริมความเข้มแข็งให้แก่
กลไกการดำเนินงานและฟ้ืนฟู
หุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก

เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนา 
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

การพัฒนา 
คุณภาพ

ชีวิต 

 

การจัดระเบียบชุมชน
สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

การวางแผนส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม และ
การท่องเที่ยว 

 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

 

บริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2 

 

การส่งเสริมเกษตรสร้างมูลค่า 
 

เสริมสร้างขีดความสามารถด้าน
การค้าการลงทุน 

เพ่ิมมูลค่าเศรษฐกจิสร้างสรรค์
ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม และความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

อุบลราชธานี 
 

การพัฒนาเมืองน่าอยู่
ทันสมัย 

การส่งเสริมเกษตร
ปลอดภัยมูลค่าสูง 

การส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชีวภาพ 

การพัฒนาศูนย์กลาง
การค้าการลงทุน 

การส่งเสริมเมือง
ท่องเท่ียวแห่งความสุข
หลายมิติสู่สากล 

 

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

พัฒนาภาคเกษตรไปสู่
เกษตรสมัยใหม่เพื่อต่อ
ยอดไปสู่เศรษฐกิจ
ชีวภาพ  

 

บริหารจัดการน้ำให้พี
ยงพอเพื่อรองรับการ
พัฒนา  

พัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นไปสู่
มาตรฐานสากลเพื่อสร้าง
เศรษฐกิจในชุมชน 

  

 พัฒนาเมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษและเมือง
ชายแดน รวมทั้งพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC-
Bioeconomy) ให้เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจ
หลักของภาค 

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้
มาตรฐาน 

 ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ได้มาตรฐาน
และแก้ปัญหาความยากจนให้กับผู้มี
รายได้น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทาง
สังคม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อบต.หัวเรือ 
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งบกลาง 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริหารงานทั่วไป 

 
รักษาความสงบ

ภายใน 

 

 
การศึกษา 

 

 
สาธารณสุข 

 

 
สังคมสงเคราะห์ 

 

สร้างความเข้มแขง็
ของชุมชน 

 

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 

 
การเกษตร 

 

 
การพาณิชย ์

 

 
เคหะและชุมชน 

 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อบต.หัวเรือ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

แผนงาน 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
 3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ( เทคนิค  SWOT) 
 แนวทาง/วิธีการดำเนินงานจากผลการวิเคราะห์  SWOT ของตำบลหัวเรือ 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น  
ด้วยเทคนิค  SWOTAnalysis  (จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค) 

จุดแข็ง 
1.  มีประเพณีวัฒนธรรมอนัดีงาม 
2.  ทุนสังคมสูง 
3.  มีผู้รู้และปราชญ์ชาวบ้าน 
4.  การคมนาคมสะดวก/สาธารณูปโภค 
5.  มีพื้นท่ีเหมาะแก่การทำการเกษตรและเล้ียงสัตว์ 
6.  ประชาชนมีอาชีพเสริมตลอดปี 
7.  สถาบันการศึกษาสามารถรองรับนักเรียนในพืน้ท่ีได้เพียงพอ 
8.มีวัดหัวเรือ  ประชาชนศรัทธาเล่ือมใส  และมีศิลปะ  วัฒนธรรมท่ีสำคัญอันโดดเด่นของท้องถิ่น 

จุดอ่อน 
1.  วัตถุนิยม 
2.  ต้นทุนการผลิตสูง 
3.  ใช้สารเคมีในการทำการเกษตร 
4.  ความยากจนและภาวะหนี้สิน 
5.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นนอ้ย 
6.  ขาดการประสานงานท่ีดีในการพัฒนาท้องถิ่น 
7.  ขาดการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองราคาผลผลิตทางการเกษตร 
8.  ผู้ปกครองขาดความมั่นใจสถานศึกษาในพื้นท่ี 
9.  การจัดการขยะในระดับพื้นท่ี 

โอกาส 
1.  นโยบายของรัฐท่ีเอื้อต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2.อยู่ใกล้ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจและการพาณิชย์ก่อให้เกิดการกระจายรายได้และ 
    การสร้างงาน 

 3.  ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4.  ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากภาครัฐ 
5.  มีหน่วยงานเข้ามาพัฒนาท้องถิ่นหลายหน่วยงาน 
6.มีเส้นทางการคมนาคมสายหลักเช่ือมโยงไปสู่หลายจังหวัดสามารถรองรับการขยายตัวเศรษฐกิจ 
7.มีตลาดรองรับและแลกเปล่ียนสินค้าในท้องถิ่น  2แห่ง 

อุปสรรค 
1.  กระแสวัฒนธรรมตะวันตก 
2.  ราคาน้ำมันและเช้ือเพลิงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม 
3.การใช้เส้นทางการคมนาคม  มีการบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานท่ีกำหนด 
4.  ปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.  การเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ 
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6.  บุคลากรไม่เพียงพอ 
7.  การศึกษาข้ันพื้นฐานหลักสูตรการศึกษามาจากส่วนกลาง 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 
ก. ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

  ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริหารส่าวนตำบลหัวเรือยังคง
เป็นปัญหาหลักต่อความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งปัจจัยหลักในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก็ คือ ด้าน
งบประมาณ กล่าวคือ บางโครงการเป็นโครงการขนาดใหญ่ ใช้งบประมาณจำนวนมาก จำเป็นต้องขอสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องบริหารงบประมาณท่ีมีอยู่อย่าง
จำกัดแก้ปัญหาให้เหมาะสมและเป็นธรรม 
  ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

1.เส้นทางคมนาคม การปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน เนื่องจากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 
ประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวก 

2. ท่อ/รางระบายน้ำ บางแห่งท่อระบายน้ำเล็กทำให้การระบายน้ำในช่วงฤดูฝนไม่ทันทำให้เกิดปัญหา
น้ำท่วมขัง 

3. ไฟฟ้าและแสงสว่าง ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เนื่องจากพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีการเกษตร 
4. ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะเพื่อการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยน้ำตามธรรมชาติในฤดูฝนทำนาปี 

บางครั้งเกิดปัญหาภัยแล้งทำให้น้ำไม่เพียงพอต่อการทำนาและประกอบการเกษตรอื่นๆ 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต: ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้ 

โดยการจัดหาเงินงบประมาณให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพื้นท่ีเขตติดต่อกับ
ตำบลใกล้เคียงหรือโครงการ/กิจกรรมท่ีเกินศักยภาพ จำนำแนวทางการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาเพื่อดำเนินการ
ขอสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ความต้องการของประชาชน 
1.ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เส้นทางคมนาคมให้สะดวก ท่ัวถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(สายดับ) 
3. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ำพร้อมหม้อแปลง 

  ข. ด้านเศรษฐกิจ 
  ในด้านเศรษฐกิจนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ยังต้องพึ่งพาระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมเป็น
ส่วนใหญ่ ส่วนอาชีพอื่น เช่น ค้าขาย ธุรกิจรับเหมา ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ยังถือเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับการทำนา 
  ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  มีอาชีพหลัก คือการทำนาและปลูกพริก 
รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้าง ขอบเขตและปริมาณของปัญหา หรือกลุ่มเป้าหมาย ก็ยังเป็นกลุ่มเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ 
ฉะนั้น  อาจรวมกลุ่มกับผู้เช่ียวชาญ ปราชญ์ชาวบ้าน ในการพัฒนาภาคการเกษตร มาให้ความรู้ทำความเข้าใจ 
  การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต: ภาคการเกษตรเป็นส่ิงท่ีสำคัญท่ีจะต้องดำเนินการพัฒนา จะต้อง
จัดทำโครงการ/กิจกรรมท่ีเน้นหนักในภาคเกษตรกรรมให้มากขึ้น 
 
 
 
 
 



 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2566 –2570)  แก้ไข้ครั้งที่ 1/2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหวัเรือ      หน้า  75 

 

  

  ความต้องการของประชาชน 
1. การประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร 
2. ส่งเสริม/สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ 
3. จัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อการเกษตร 
4. ขุดลอกหนองน้ำสำหรับกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร 
ค. ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  สังคมโดยรวมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  ยังเป็นสังคมชนบท เป็นสังคมระบบอุปถัมภ์  
สำหรับปัญหาสังคม ได้แก่ ปัญหายาเสพติดในชุมชน ปัญหาอพยพแรงงานเข้ากรุงเทพฯ ทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา
มากมาย ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์ เป็นต้น 

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
1.เด็กและเยาวชนขาดการปลูกจิตสำนึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม รักบ้านเกิด ประชาชนในพื้นท่ีส่วน

ใหญ่อายุระหว่าง 18-35 ปีอยู่นอกพื้นท่ี ไปศึกษาเล่าเรียนหรือไปทำงานท่ีอื่น 
2. ปัญหายาเสพติด กลุ่มเส่ียงส่วนใหญ่จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมู่บ้าน  
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต : การปลูกฝังจิตสำนึกท่ีดี เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ให้เด็กและ

เยาวชนเล็งเห็นความสำคัญในถิ่นท่ีอยู่ บ้านเกิด ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มอย่างยั่งยืนลดค่าใช้จ่าย 
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

ความต้องการของประชาชน 
ประชาชนต้องการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ได้รับการบริการสาธารณะอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม เด็กเยาวชน

ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีความสนใจในประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาม และสถานท่ีเล่นกีฬา ออกกำลังกาย
และนันทนาการอย่างเพียงพอ 

ง. ด้านการบริหาร 
สำหรับปัญหาทางด้านการเมือง การบริหาร ได้แก่ ปัญหาประชาชนขาดความรู้ในด้านการเมือง การ

บริหาร ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหารอย่างจริงจัง 
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการท่ีจะร่วมกิจกรรมทางการเมือง    การ

บริหารงาน เช่น การประชาคม การเข้าร่วมประชุม อบรม หรือการให้ความรู้ในด้านต่างๆ 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต: จัดอบรมแกนนำในชุมชน/หมู่บ้าน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมทางการเมืองและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ   ส่วนเรื่องบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหัวเรือ จัดให้มีอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมีทัศนคติท่ีดีในการทำงาน 

ความต้องการของประชาชน : สร้างความตระหนักให้ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองและการบริหารและสนใจท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางองค์การบริหารส่วนตำบลจัดขึ้น และผู้บริหาร บุคลากร 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  ได้รับการพัฒนาสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริการท่ีดี สะดวก
และรวดเร็ว 

 
 

 
 
 
 



 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2566 –2570)  แก้ไข้ครั้งที่ 1/2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหวัเรือ      หน้า  76 

 

  

ส่วนที่  3 

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ
 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

 
 
บริการชุมชนและสังคม 

-แผนงานสร้างความ 
เข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานสังคมสงเคราะห ์
-แผนงานเคหะและชุมชน 
 

สำนักงานปลัด 
กองสวัสดิการฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทุกสำนัก/กอง  
อบต.หัวเรือ 

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม 
 

-แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
กองช่าง 
สำนักงานปลัด การเศรษฐกจิ -แผนงานการเกษตร 

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

บริการชุมชนและสังคม 
 

 

-แผนงานสาธารณาสุข 
-แผนงานสังคมสงเคราะห ์
-แผนงานสร้างความเข็ม 
แข็งของชุมชน 
-แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
-แผนงานการศึกษา 

สำนักงานปลัด 
กองสวัสดิการฯ 
กองการศึกษาฯ 

การดำเนินงานอื่น -แผนงานงบกลาง 
๔ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน บริการชุมชนและสังคม 

 
-แผนงานเคหะและชุมชน   
-แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 
 

กองช่าง 

๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีแบบมีส่วนร่วม บริหารทั่วไป 

 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-แผนงานรักษาความสงบ 
ภายใน 
-แผนงานบริหารงานคลัง 

สำนักงานปลัด 
กองสวัสดิการฯ 
กองการศึกษาฯ 
กองคลงั 

บริการชุมชนและสังคม 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสร้างความเข็มแข็ง 
ของชุมชน 

รวม 5 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ๑2 แผนงาน 5 สำนัก/กอง 
 



ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายท่ี 4  ท าให้แน่ใจถึงการได้รับการศึกษาท่ีได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีแบบมีส่วนร่วม

กลยุทธ์  การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน
5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

    2566    
(บาท)

   2567     
(บาท)

   2568   
(บาท)

  2569  
(บาท)

   2570   
(บาท)

1 อบรมให้ความรู้ประชาชนคัด
แยกขยะ(น าร่อง) กิจกรรม
ถนนปลอดถังขยะ

เพ่ือส่งเสริม
ประชาชนคัดแยก
ขยะ หมู่บ้านสะอาด

จ านวน 1 หมู่บ้าน 20,000      - - - 20,000 ร้อย 95 
ประชาชน
สามารถคัด
แยกขยะถูกวิธี
ก่อนท้ิง

ประชาชน
สามารถคัดแยก
ขยะถูกวิธีก่อนท้ิง

ส านักปลัด

2 โครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในองค์กร

เพ่ือให้บุคลากรใน
องค์กรได้ฝึกปฏิบัติ
ธรรมเพ่ือพัฒนาจิต
เพ่ือสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม

เจ้าหน้าท่ีใน อบต.หัว
เรือ 50 คน

20,000      20,000      20,000      20,000            20,000 ร้อย80 
สามารถน ามา
ปรับใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้

บุคลากรในองค์กร
ได้ฝึกปฏิบัติธรรม
และสามารถน ามา
สร้างคุณธรรม
และจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน

ส านักปลัด

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับตัวชีวัด(KPI)

งบประมาณ
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  แก้ไขคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

101

แบบ ผ 02



5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีแบบมีส่วนร่วม 102
แบบ ผ 02

    2566    
(บาท)

   2567     
(บาท)

   2568   
(บาท)

  2569  
(บาท)

   2570   
(บาท)

3 โครงการอาสาสมัครท้องถ่ิน
รักษ์โลกใส่ใจส่ิงแวดล้อม

เพ่ือให้บุคคลท่ีมี
ความสนใจ มีความ
สมัครใจมีความ
เสียสละและอุทิศตน
ในการท างานด้าน
การจัดการส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอย

ต าบลหัวเรือ 30,000      30,000      30,000      30,000            30,000 ร้อย80 มี
บุคคลสนใจ
เข้าร่วม
โครงการ อถล.

ต าบลหัวเรือจะ
สมาชิก อถล. ท่ี
ท างานด้านการ
จัดการส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอนทุก
ครัวเรือน

ส านักปลัด

4 โครงการอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร
ท้องถ่ิน,สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล,  พนักงาน
ส่วนต าบล, ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพคณะ
ผู้บริหารท้องถ่ิน,
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล,  
พนักงานส่วนต าบล,
 ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง

1 คร้ัง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ90 ได้
น าความรู้มา
ปฏิบัติงานใน
องค์กร

น าความรู้จากอบรม
ไปประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินได้ทราบ
แนวการปฏิบัติท่ี
ถูกต้อง  อันจะเป็น
เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การบริหารและ
ปฏิบัติงานในองค์กร

ส านักปลัด

งบประมาณ

ตัวชีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)



ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 103
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 11  ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ แบบ ผ 02
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายท่ี 13 ด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีแบบมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์  การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
5.2 แผนงาน รักษาความสงบภายใน

    2566    
(บาท)

   2567     
(บาท)

   2568   
(บาท)

  2569  
(บาท)

   2570   
(บาท)

1 โครงการจ้างเหมาพนักงาน
ประจ ารถน้ าดับเพลิงแบบ
อเนกประสงค์ อบต.หัวเรือ

เพ่ือให้ อบต.หัวเรือ
มีความพร้อมในการ
ด าเนินงานป้องกัน
สาธารณภัยต่างๆ

6 คนๆละ 12 เดือน 504,000 504,000 576,000 576,000 576,000 ร้อยละ80
การท างานมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน

อบต.หัวเรือ มี
ความพร้อมในการ
ด าเนินงานป้องกัน
สาธารณภัยต่างๆ

ส านักปลัด

2 ค่าจ้างเหมาบรรจุสารเคมี
ดับเพลิง

เพ่ือจ้างเหมาบรรจุ
สารเคมีดับเพลิง

1 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ100 
ถังดับเพลิง
พร้อมใช้งาน

ถังดับเพลิงพร้อม
ใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด

3 โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี

เพ่ืออุดหนุนให้ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน อ าเภอ
เมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานท่ีของรับ 25000 25000 25000 25,000            25,000 เป็นศูนย์กลาง
รวบรวมข้อมูล

ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

ส านักปลัด

ตัวชีวัด(KPI)
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)



5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีแบบมีส่วนร่วม 104
5.2 แผนงาน รักษาความสงบภายใน แบบ ผ 02

    2566    
(บาท)

   2567     
(บาท)

   2568   
(บาท)

  2569  
(บาท)

   2570   
(บาท)

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (หลักสูตรทวบทวน)

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของ 
อปพร. อบต.หัวเรือ
ในการปฏิบัติหน้าท่ี

อบต.หัวเรือ 150,000 - 150,000 - 150,000 ร้อยละ85เข้า
ร่วมอบรม
ทบทวน

อปพร.มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

ส านักปลัด

5 ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ

เพ่ือช่วยเหลือและ
ป้องกันอุบัติ

ต าบลหัวเรือ 20,000      20,000      20,000      20,000      20,000 ร้อยละ95 
ประชาชน
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ประชาชนได้รับ
บริการอย่างท่ัวถึง

ส านักปลัด

6 โครงการฝึกอบรมทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเรือ

เพ่ือพัฒนาระบบ
การป้องกัน การ
เตรียมความพร้อม 
และการสร้าง
ภูมิคุ้มกันโดยพัฒนา
ภูมิความรู้และ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งระดับชุมชน
ในการเฝ้าระวังและ
รับมือกับสาธารณภัย

จิตอาสาภัยพิบัติ 
อบต.หัวเรือ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
ร้อยละ ๑๐๐ 
ได้รับความ
ช่วยเหลือจาก
ภัยพิบัติ

บรรเทาความ
เดือนร้อนให้กับ
ประชาชนท่ี
ประสบภัยพิบัติ

ส านักงานปลัด

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีแบบมีส่วนร่วม 105

ตัวชีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)



5.2 แผนงาน รักษาความสงบภายใน แบบ ผ 02

    2566    
(บาท)

   2567     
(บาท)

   2568   
(บาท)

  2569  
(บาท)

   2570   
(บาท)

7 โครงการอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในเร่ืองภัยจาก
อัคคีภัยและภัยจากอากาศ
หนาว

เพ่ือให้ความรู้แก่
ประชาชนในเร่ือง
ภัยจากอัคคีภัยและ
ภัยจากอากาศหนาว

ต าบลหัวเรือ 30,000 - - - - โครงการ
บรรลุ
วัตถุประสงค์
ท่ีก าหนดไว้
ทุกประการ

ประชาชนต าบล
หัวเรือได้ความรู้
เร่ืองภัยจาก
อัคคีภัยและภัย
จากอากาศหนาว

ส านักปลัด

8 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกู้
ชีพกู้ภัย

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี

อบต.หัวเรือ 50,000 - - - - โครงการ
บรรลุ
วัตถุประสงค์
ท่ีก าหนดไว้
ทุกประการ

เจ้าหน้าท่ีมี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

ส านักปลัด

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชีวัด(KPI)
งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 106

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต แบบ ผ 02

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายท่ี 4 ท าให้แน่ใจถึงการได้รับการศึกษาท่ีได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีแบบมีส่วนร่วม

กลยุทธ์  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
5.4  แผนงาน การศึกษา

    2566    
(บาท)

   2567     
(บาท)

   2568   
(บาท)

  2569  
(บาท)

   2570   
(บาท)

1 ส่งเสริมการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติในต าบลหัวเรือ

เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนเด็กให้
แสดงออกได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม

โรงเรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และเด็กใน
ต าบลหัวเรือ

50,000 50,000 50,000 50,000       50,000 โครงการ
บรรลุ
วัตถุประสงค์
ท่ีก าหนดไว้

เด็กมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมปลูกฝัง
ความรัก ความ
สามัคคีและการ
กล้าแสดงออกได้
อย่างเหมาะสม

กองการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก



ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 107

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต แบบ ผ 02

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายท่ี 16  ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นสุข ไม่แบ่งแยก  เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน มีการเข้าถึง

ความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นท่ีพ่ึงของส่วนรวม มีประสิทธิผลและเป็นท่ียอมรับในทุกระดับ
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีแบบมีส่วนร่วม

5.5 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

    2566    
(บาท)

   2567     
(บาท)

   2568   
(บาท)

  2569  
(บาท)

   2570   
(บาท)

1 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน

เพ่ือแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นของ
ประชาชน/ค้นหา
ปัญหาและความ
ต้องการเพ่ือหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหา

ประชาชนต าบลหัวเรือ 15,000 15,000 15,000 15,000       15,000 ร้อยละ80
สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ตรง
จุด

เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่าง อปท.
และชุมชน/แก้ไข
ปัญหาได้ตรงจุด

ส านักปลัด

2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้น าท้องถ่ินผู้น าท้องท่ีเข้มแข็ง

เพ่ือเป็นการจัด
กิจกรรมบริการ
ประชาชน

ต าบลหัวเรือ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ70
ผู้น าท้องถ่ิน
เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจใน
กิจกรรมท่ี อบต.
หัวเรือ ออกบริการ

ส านักปลัด

3 โครงการประกวดหมู่บ้าน
สะอาดครัวเรือนน่ามอง

เพ่ือให้หมู่บ้านเข้า
ร่วมประกวดหมู่บ้าน
สะอาด ครัวเรือนน่า
มอง

ต าบลหัวเรือ - 60,000 - - - ร้อยละ85 
หมู่บ้านเข้า
ร่วมโครงการ

หมู่บ้านในต าบล
หัวเรือสะอาด 
เป็นระเบียบ

ส านักปลัด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)
ตัวชีวัด(KPI)

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

กลยุทธ์  การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน





แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2566-2570 )แก้ไข้ครั้งที่1/2565 ขององคก์ารบริหารสว่นตำบลหัวเรือ หน้า  ๑๖๔ 

ส่วนที่  4 
การติดตามและประเมินผล 

 

1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 

 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ. 2561 และในการประเมินแผนนั้น
จะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ีมท 
๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15พฤษภาคม 2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  นับ
แต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดดังนี้ 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์ (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2566-2570 )แก้ไข้ครั้งที่1/2565 ขององคก์ารบริหารสว่นตำบลหัวเรือ หน้า  ๑๖๕ 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลกับจำนวนประชากร และช่วง
อายุและจำนวนประชากรฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5)ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ
แรงงาน ฯลฯ 

(2)  

(6) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ 
และเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถ่ินตามอำนาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(3)  

2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1)การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ินรวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลชองการบงัคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ(ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคมเช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึนการประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ  
T-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และเชื่อมโยงหลักแระชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถ่ิน และยุทศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารฐัแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดินนโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร์(ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 

 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคลอ้งกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิง่ที่ต้องทำตามอำนาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ 
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลวิุสัยทัศน์น้ัน 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน 

(5)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ท่ีจะนำไปสู่ผลสำเรจ็ทางยุทธศาสตร ์

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์องค์ปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
ในแผนพัฒนาท้องถ่ินโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

ความเชื่อมโยงองคร์วมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาน 10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมานได้ถูกต้อง (5) 
    5.4โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
    5.8โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

    5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณการาคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

10   

2.การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตน้ันเองว่า
เป็นไปตามท่ีต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจรงิตามท่ีได้
กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถ่ินตามอำนาจหน้าท่ีที่ได้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการทีด่ำเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3.การประเมนิผลการนำ
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1)การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กจิกรรม งานต่างๆ ที่
ดำเนินการในพ้ืนที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลวัุตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรอืหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการทีด่ำเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Quantitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ทีความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ
จัดทำโครงการพัฒนาท้องถ่ินโดยใช้  SWOT Analysis/Demand 
(DemandAnalysis)/Global Demand/Trendหรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10  



แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2566-2570 )แก้ไข้ครั้งที่1/2565 ขององคก์ารบริหารสว่นตำบลหัวเรือ หน้า  ๑๗๐ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
5.1ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 
 
 
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การต้ัง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 
5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกบัความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผลวิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจนและลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไหร่ กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินการ 
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดเจนว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคัง่ 
ย่ังยืน 

(5)  

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4)ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปี ท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อล้ำทางสังคม (4) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม (6) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมคีวามสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกจิไปสู่ 
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่เคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อย ได้
มากเช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นบริการมากข้ึน 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ิน
เสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถ่ินต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กำหนดข้ึนที่เป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคัง่ ย่ังยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นท้องถ่ินที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(5)  
 

5.9 งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการ
จัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถ่ิน นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5) 
ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถ่ินมีความ
โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจกัษ์ 

(5)  

5.11 มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ  

มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance : KPI) ที่สามารถวัดได้ 
(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (Effectiveness) ใช้บอกปริทธิภาพ 
(efficiency) ได้ เช่นการกำหนดความพึงพอใจการกำหนดร้อยล่ะการ
กำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ ท่ีเกิดข้ึนสิ่งที่ได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมรความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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3.  สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 

 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด
ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  
ข้อ ๒๙และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2561  ข้อ ๑2 และข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็น
อย่างยิ่ง  เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีท่ีผ่านมาว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานท่ีได้วางเอาไว้หรือไม่รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริงองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหัวเรือ  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าท่ีท่ีจะต้องให้การบริการแก่ประชาชนชุมชน
จึงจำเป็นท่ีจะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการ
ดำเนินการในด้านต่างๆเพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีท่ีผ่านมาอีกด้วย 

 

  3.1  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือท่ีจำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการท่ีดำเนินการอยู่ โดยท่ีการติดตามหมายถึงกิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาท่ีกำลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน
ให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าท่ีกำหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้
รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน  เสียเวลา
ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม   
  การประเมินผลคือ เป็นการรวบรวมผลการติดตามความกาวหน้าของโครงการและการ
ประเมินผลโครงการของทุกส่วนราชการเพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงาน การตรวจสอบผลการ
ดำเนินงานในระหว่างท่ีกำลังดำเนินการหรือภายหลังท่ีการดำเนินการสำเร็จเสร็จส้ินไปแล้ว ซึ่งการประเมินผล
เป็นส่ิงจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม  การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งช้ีว่าแผนงานท่ีกำหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อันเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนงานท่ีได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่ างไร  นำไปสู่
ความสำเร็จตามแผนงานท่ีกำหนดไว้หรือไม่  มี  ๒  แบบ  ดังนี้   

๑.  การประเมินผลเชิงปริมาณ 
เป็นการประเมินผลความสําเร็จในการดําเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละ

โครงการโดยพิจารณาจากเป้าหมายของโครงการท่ีได้กำหนดไว้ในแผนดําเนินการและจํานวนงบประมาณท่ีได้
ใช้จ่ายจริง 

 
 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2566-2570 )แก้ไข้ครั้งที่1/2565 ขององคก์ารบริหารสว่นตำบลหัวเรือ หน้า  ๑๗๓ 

 
 
๒.  การประเมินผลเชิงคุณภาพ 

เป็นการประเมินผลสําเร็จของโครงการท่ีมีลักษณะเป็นการประเมินผลความพึงพอใจ
ของเป้าหมายเชิงคุณภาพท่ีได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนดําเนินการประจําปีโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการจะต้องทําการสํารวจความคิดเห็นท่ีมีต่อการดําเนินการในภาพรวมของโครงการ  ซึ่งผลท่ีได้จากการ
ติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับท่ีสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
  

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถ่ินในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้อง

ผ่านกระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนท่ีมีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายท่ีทำได้ยาก

และบางเรื่องอาจทำไม่ได้   
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน 
๒)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น 
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ

ภารกิจแต่ละด้านท่ีจะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ 
 
  


