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คำนำ 
  

 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น  ตามกระแสโลกาภิวัฒน์ 
เพราะการวางแผนทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีทิศทางประหยัดทรัพยากร  และบรรลุ
วัตถุประสงค์นำสู่เป้าหมายที่ต้องการได ้ 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับนี้ถือได้ว่า เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองหาน  โดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี แผนยุทธศาสตร์อำเภอหนองหาน  โดยได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล กำหนดยุทธศาสตร์  จัดลำดับความสำคัญของปัญหา เพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองหาน ขึ้น  

  ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น  
และเป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น  ต่อไป  
 
 
 
 

      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน 
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บทที่ 1  
บทนำ  

 
1.1  ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอำเภอและแผนชุมชน 

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นกระบวนการกำหนดทิศทาง
ในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดสภาพการณ์ และแนวทางในการบรรลุบนพ้ืนฐานของ
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 
และปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย 

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสำคัญต่อองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง  ทั้งนี้
เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต          
เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ มุ่ งไปสู่สภาพการณ์                  
อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงเป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีต้องกำหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการ และแนวทางในการที่จะทำให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น 

 

1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
1.2.1 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาระยะปานกลางให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและนโยบายของ
ผู้บริหารที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 

1.2.2 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

1.3  ขั้นตอนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทำแผน  
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นกำหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการของประชาคมและชุมชน  

ขั้นตอนที ่2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องปัญหาความต้องการของท้องถิ่น นำมาจัดทำร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับปัญหา

ความต้องการของประชาชน นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด คำแถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือนำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและเป็น
กรอบในการพิจารณาจัดทำโครงการกิจกรรมในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ต่อไป  

ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับใหม่ (เมื่อครบรอบห้าปี) ให้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น 
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนา รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น
การพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ โดยพิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา    
ว่าควรจะต้องปรับปรุง แก้ไขหรือคงไว้ในประเด็นใด เพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับใหม่ต่อไป 

 

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่
จำเป็นต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการพัฒนา เก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งภายในองค์กรและข้อมูลภายนอก เพ่ือนำมาวิเคราะห์ SWOT ได ้ 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ  
1. วิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  
2. พันธกิจ  
3. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  
4. ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
  

ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  
  หลังจากท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกโครงการจากการประชาคมท้องถิ่นมาจัดทำยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนา ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด  
 

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น มาจัดทำรายละเอียดโครงการไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม
ประเมินผล เพ่ือให้นำไปใช้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา        
เค้าโครงประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 บทนำ 
ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ส่วนที่ 3 แผนยุทธศาสตร์  
ส่วนที่ 4 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
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2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดเวทีประชาคม เพ่ือเสนอร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วนำไปทบทวน/ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาให้สมบูรณ์ต่อไป  

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ปรับปรุง
แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา  

ขั้นตอนที ่7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอขอความ

เห็นชอบจากสภาท้องถิ่น  
2. เมื่อสภาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วสภาท้องถิ่นส่งให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและนำไปปฏิบั ติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 

1.4  ประโยชน์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
1.4.1 ใช้เป็นกรอบแนวทางและทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตโดยการจัดสรร  ทรัพยากรที่มี

อยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 1.4.2 เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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บทที่ ๒ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
1. ด้านกายภาพ 

 1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ตั้งอยู่  หมู่ที่  14 บ้านหนองบ่อ ตำบลหนองหาน        
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดอุดรธานี ห่างจากอำเภอหนองหาน           
1 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี 33 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากอำเภอหนองหาน      
ถึงจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 35 นาท ี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน  ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง    
ยกฐานะจากสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศลงวันที่ 19  
มกราคม 2539 จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล และมีผลบังคับใช้ในวันที่  30  มีนาคม  2539  

              ตั้งอยู่ที่  หมู่  14  ตำบลหนองหาน  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  
-  โทรศัพท์  042 - 219449   
-  โทรสาร   042 - 219449 

 
 แผนที่ตำบลหนองหาน 
 

 

 
  เนื้อที ่  มีพ้ืนที่โดยประมาณ   43,638  ไร่  หรือ  69.98  ตารางกิโลเมตร   
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน มีลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลาดเท
จากสูงไปต่ำ จากทางทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก และสูงขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตรงกลางเป็นทาง
ลุ่ม ค่อนไปทางทิศเหนือเป็นที่ดอนสลับที่นาซึ่งมีลำห้วยดาน  และลำห้วยทรายไหลผ่าน มีการกั้นฝายเป็นระยะ
ตามทางน้ำไหลผ่านเขตของหมู่บ้านต่างๆเมื่อมีฝนตกมาอย่างแรงและกะทันหัน จะทำให้น้ำในลำห้วยไหลเอ่อ
ขึ้นมา ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน 

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศ มี 3 ฤดู  
  1. ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้  ซึ่งมาจากมหาสมุทรอินเดีย  จะมีฝนตกหนักในบางช่วงและมีระยะฝนทิ้งช่วง 

  2. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง กุมภาพันธ์ เนื่องจากอากาศหนาวจากประเทศจีน 
เคลื่อนตัวมาทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศหนาวเย็นลมแรง 

  3. ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่ปลายเดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัด 
เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดมาจากบริเวณความกดอากาศสูงในทะเลจีนใต้ ซึ่งมีลม
พัดผ่านจึงทำให้อากาศร้อนจัด 

1.4 ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % 
ลักษณะดินในพื้นท่ีเป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %   

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ำ 
       (1) แหล่งน้ำธรรมชาติ 

      - มีลำน้ำ, ลำห้วย จำนวน   29   สาย 
       (2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
   -  ฝาย    จำนวน     13    แห่ง 
   -  บ่อน้ำตื้น   จำนวน    152   แห่ง 
   -  บ่อโยก     จำนวน     17    แห่ง   (เลิกใช้แล้ว) 
     -  บ่อน้ำบาดาล               จำนวน     25    แห่ง 

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน มีพื้นที่ป่าไม่มากนักลักษณะเป็นพื้นที่เขตป่าสงวน  
ได้แก่เขตป่าสงวนหนองบุ หนองหาน แต่สภาพกลายเป็นพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม หรือพ้ืนที่ทำการเกษตรไปแล้ว 
และมีป่าทำเล ป่าสาธารณะ เช่น ป่าช้า ป่าตามที่นาของเกษตรกร  และบริเวณวัดป่าที่ยังเห็นเป็นสภาพป่า   
อยู่บ้าง ไม่มากนัก  มีพ้ืนที่ป่าประมาณ 700 ไร่ สำหรับเอกสิทธิ์บริเวณป่าสงวนของทางราชการได้ออก
หลักฐานการใช้ที่ดินเป็น ส ทก. ให้แก่เกษตรกรผู้อยู่อาศัย 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง  
องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดตั้งชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  มีทั้งหมด  18  

ชุมชน แต่ละชุมชนมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน  6  คน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบล  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี   ปัญหาคือการแข่งขันทาง
การเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือก
ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไข
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ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลคือ  ขอความร่วมมือ  ผู้นำ  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง 
สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอำเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกั บ    
ข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์ก าร
บริหารส่วนตำบลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล   

จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุม
รวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินงานตามความต้องการของ
ประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล นอกจากนี้   องค์การ
บริหารส่วนตำบลได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอ่ืนๆ สำหรับประชาชนอีกหลาย
โครงการ เพ่ือนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้เจริญเท่า เทียมกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ืนๆ และองค์การบริหารส่วนตำบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ  
มีอัตรากำลังพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจำกัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในด้านบริการ  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแบ่งเขตการปกครอง  ดังนี้ 

2.1 เขตการปกครอง 
เป็นเขตการปกครองของอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  พ้ืนที่ทั้ งหมดประมาณ      
43,638   ไร่  หรือ  69.98  ตารางกิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ตำบลสร้อยพร้าว   อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับ  ตำบลหนองไผ่      อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ตำบลหนองเม็ก    อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ตำบลผักตบ         อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน แบ่งเขตการปกครองดังนี้   
ชุมชนที่  1  ชุมชนบ้านหนองงิ้ว (หมู่ท่ี 1)   
ชุมชนที่  2  ชุมชนบ้านหนองหาน  (หมู่ท่ี 2) 
ชุมชนที่  3  ชุมชนบ้านเชียงงาม (หมู่ท่ี 3) 
ชุมชนที่  4  ชุมชนบ้านยาง (หมู่ที่ 4) 
ชุมชนที่  5  ชุมชนบ้านม่วง (หมู่ที่ 5)  
ชุมชนที่  6  ชุมชนบ้านหนองบ่อ (หมู่ที่ 7)                      
ชุมชนที่  7  ชุมชนบ้านโพนยอ (หมู่ที่ 8)                      
ชุมชนที่  8  ชุมชนบ้านโสกหมู (หมู่ท่ี 9)                      
ชุมชนที่  9  ชุมชนบ้านหนองหาน (หมู่ท่ี 10)                      
ชุมชนที่  10  ชุมชนบ้านหนองหาน (หมู่ที่ 11)                      
ชุมชนที่  11  ชุมชนบ้านม่วง (หมู่ที่ 12)                      
ชุมชนที่  12  ชุมชนบ้านหวัเชียง (หมู่ที่ 13)                      
ชุมชนที่  13  ชุมชนบ้านหนองบ่อ (หมู่ท่ี 14)                      
ชุมชนที่  14  ชุมชนบ้านเชียงงาม (หมู่ที่ 15)                      
ชุมชนที่  15  ชุมชนบ้านโสกหมู (หมู่ที่ 16)                      
ชุมชนที่  16  ชุมชนบ้านยาง (หมู่ที่ 17)  
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ชุมชนที่  17  ชุมชนบ้านสระพังทอง (หมู่ที่ 18)                      
ชุมชนที่  18  ชุมชนบ้านพระธาตุสร้างแข ้(หมู่ท่ี 19)                    

 
2.2 การเลือกตั้ง 

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหานได้แบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน  โดยแบ่งเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเป็น 1 เขต
เลือกตั้ง มี 21 หน่วยเลือกตั้ง สมาชิกสภาแบ่งออกเป็น 18  ชุมชน ดังนี้***ข้อมูล ณ 28  พฤศจิกายน 2564 
เลือกตั้งล่าสุดเมื่อวันที่  28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 
2564 

ตำแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน 
 

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

นางบัวเงิน  รอดขันเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน 
นายธนกร   วิศิษฎ์การ      รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน (1) 
นายกมล    ศรีบุโฮม        รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน (2) 
นายสวาท   ศรีภิรมย์   เลขานายกฯ 

 

ตำแหน่งทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน 
 

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

นางมณฑิชา วิศิษฎ์การ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน 
นางลัดดา  เบญจจินดา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน 
นางสาวสิริกร  แก้วเจริญ        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน 
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ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
หน่วย

เลือกตั้งท่ี 
จำนวนผู้มี

สิทธิ์
เลือกตั้ง 

ชื่อสมาชิก 

ส.อบต. 

1 หนองงิ้ว 1 566 นายประมล  พรหมพิทักษ์ 
2 หนองหาน 2 34 นางสมถวิล  อารีรักษ์ 
3 เชียงงาม 3 672 นายสำรวย   คำทองเทพ 
4 ยาง 4 526 นายภฏิญาณ  จนัทะบูลย์ 
5 ม่วง 5 887 นายสมคิด  จันทรเสนา 
7 หนองบ่อ 6 805 นางมณฑิชา วิศิษฎ์การ 
8 โพนยอ 7 640 นายบุญน้อม  นรินทร์ 
9 โสกหมู 8 599 นางสาวพัชรี ธรรมประเสริฐ 

10 หนองหาน 9 108 นางกองแก้ว   สอนสมบัติ 
11 หนองหาน 10 222 นางยุพา  สีน้ำเงิน 
12 ม่วง 11 755 นายอลงกรณ์  ลาระคร 
13 หัวเชียง 12 570 นายพร  โคตรวงษ์ 
14 หนองบ่อน้อย 13 808 นางสินีวรรณ  ศรีชมภู 
15 เชียงงาม 14 742 นายสุวิทย์  หมื่นแก้ว 
16 โสกหมู 15 590 นางเขียว  เศษสมบูรณ์ 
17 ยาง 16 448 นายเสด็จ  ศรีศักดิ์ดี 
18 สระพังทอง 17 268 นายชูศักดิ์  ประทุมพงษ์ 
19 พระธาตุสร้างแข้ 18 349 นางลัดดา  เบญจจินดา 

รวมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 9,589  

 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลหนองหาน ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการ
เมืองเสมอมาและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองาน
องค์การบริหารส่วนตำบล เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การ
ประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน 
ฯลฯ  
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3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

 ประชากร ประชากรภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน  มีทั้งหมด 18 หมู่บา้น โดยทำเป็นข้อมูลย้อนหลัง  3 ปีดังนี้ *  ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2564 * 

 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ประชากร (คน) ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 

ครัวเรือน 
ประชากร (คน)ปี พ.ศ. 2562 

จำนวน 
ครัวเรือน ประชากร (คน)ปี พ.ศ. 2563 

จำนวน 
ครัวเรือน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม  

1 หนองงิ้ว 348 356 704 210 350 355 705 217 351 361 712 219 
2 หนองหาน 15 21 36 14 18 22 40 15 351 361 712 22 
3 เชียงงาม 415 428 843 254 413 431 844 260 412 431 843 268 
4 ยาง 329 327 656 204 328 327 655 209 328 327 655 213 
5 ม่วง 566 594 1,160 347 559 588 1,147 352 550 582 1,132 356 
6 หนองหาน 159 160 319 149 - - - - - - - - 
7 หนองบ่อ 486 490 976 375 496 497 993 388 507 499 1006 400 
8 โพนยอ 433 384 817 231 433 380 813 234 432 388 820 239 
9 โสกหมู 388 383 771 198 392 390 782 202 391 385 776 202 

10 หนองหาน 60 65 125 60 58 61 119 62 61 63 124 63 
11 หนองหาน 389 355 744 376 160 146 306 231 156 151 307 228 
12 ม่วง 456 452 908 297 455 457 912 298 449 460 909 298 
13 หัวเชียง 319 354 673 424 334 365 699 433 343 371 714 442 
14 หนองบ่อน้อย 485 519 1,004 333 485 527 1,012 339 483 528 1,001 352 
15 เชียงงาม 466 467 933 384 471 475 946 402 464 469 933 411 
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หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ประชากร (คน) ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 

ครัวเรือน 
ประชากร (คน)ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 

ครัวเรือน 
ประชากร (คน)ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
16 โสกหมู 383 356 739 169 374 354 728 167 370 355 725 168 
17 ยาง 274 272 546 149 277 269 546 151 374 266 540 156 
18 สระพังทอง - - - - 163 171 334 157 170 182 352 152 
19 พระธาตุสร้างแข้ - - - - 240 207 447 154 236 206 442 180 

รวม 5,971 5,983 11,954 4,174 6,006 6,022 12,028 4,271 5,997 6,048 12,045 4,369 

 3.2  จำนวนประชากรโดยแยกเป็นแต่ละช่วงอายุ โดยทำเป็นข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้ 

ช่วงอายุ ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

น้อยกว่า 1 ปี 52 64 116 55 47 102 48 45 93 
1 – 5 ป ี 300 259 589 292 305 597 277 302 579 

6 – 10 ป ี 345 295 640 335 282 617 341 276 617 
11 – 15 ป ี 359 346 705 361 355 716 339 338 677 
15 – 20 ป ี 371 353 724 391 339 730 372 342 714 
21 – 25 ป ี 424 412 836 394 422 816 422 415 837 
26 – 30 ป ี 464 409 873 474 417 891 459 429 888 
31 – 35 ป ี 503 467 970 487 432 919 495 407 902 
36 – 40 ป ี 531 501 1,032 525 497 1,022 514 490 1,004 
41 – 45 ป ี 609 576 1,185 611 553 1,164 587 532 1,119 
46 – 50 ป ี 555 593 1,148 542 591 1,133 510 561 1,071 
51 – 55 ป ี 508 521 1,029 534 556 1,090 482 511 993 
56 – 60 ป ี 435 458 893 453 470 923 411 421 832 
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ช่วงอายุ ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

61 – 65 ป ี 330 393 723 338 377 715 320 372 692 
66 – 70 ป ี 249 297 546 261 344 605 222 307 529 
71 – 75 ป ี 171 205 376 178 202 380 149 160 309 
76 – 80 ป ี 82 115 197 91 130 221 70 104 174 
81 – 85 ป ี 57 61 118 55 70 125 31 48 79 
86 – 90 ป ี 28 40 68 31 35 66 9 19 28 
91 – 95 ป ี 15 10 25 16 19 35 5 6 11 
96 – 100 ป ี 9 3 12 10 3 13 2 0 2 
100 ปี ขึ้นไป 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
         รวม 6,397 6,409 12,806 6,434 6,447 12,881 6,065 6,086 12,151 
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4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา ( 9 มีนาคม 2564 ) 

 ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน  มีสถานศึกษา  ดังนี้ 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน   จำนวน  2  แห่ง ซึ่งมีจำนวนนักเรียน ดังนี้ 
  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อน
วัยเรียน 

ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
จำนวนเด็กก่อน

วัยเรียน 
จำนวนเด็กก่อน

วัยเรียน 
จำนวนเด็กก่อน

วัยเรียน 
จำนวนเด็กก่อน

วัยเรียน 
บ้านม่วง 83 82 82 93 

บ้านโสกหมู 47 39 46 55 
     

 
 - โรงเรียนประถมศึกษา    จำนวน  7  แห่ง  ซึ่งมีจำนวนนักเรียน ดังนี้ 
   

โรงเรียน สพฐ.ที่อยู่ใน
พื้นที่ 

ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
จำนวนเด็ก
นักเรียน 

จำนวนเด็ก
นักเรียน 

จำนวนเด็ก
นักเรียน 

จำนวนเด็ก
นักเรียน 

1. รร.บ้านหนองบ่อ 90 83 87 78 
2. รร.บ้านหนองงิ้ว 45 40 40 40 
3. รร.บ้านเชียงงาม 100 82 75 75 
4. รร.บ้านโสกหมู 113 109 98 98 
5. รร.บ้านยาง 62 61 66 66 
6. รร.บ้านดงโพนยอ 56 44 60 60 
7. รร.บ้านม่วง 163 157 148 148 

รวม 629 576 574 565 
  

- โรงเรียนอาชีวศึกษา (ข้อมูล ณ.วันท่ี 25 มิถุนายน 2564)  จำนวน  1  แห่ง ซึ่งมีจำนวนนักเรียน ดังนี้ 
   

ระดับอาชีวศึกษา 
ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 

จำนวนเด็ก
นักเรียน 

จำนวนเด็ก
นักเรียน 

จำนวนเด็ก
นักเรียน 

จำนวนเด็ก
นักเรียน 

ระดับ ปวช.   1,960 1,928 
ระดับ ปวส.   744 820 

รวม   2,704 2,748 
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4.2 สาธารณสุข 
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรค
ไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบาง
รายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงาน
สาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญ ในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับ
หนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  จากการ
สำรวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่
เหมาะสม  การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้
องค์การบริหารส่วนตำบลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข  จัดกิจกรรมเพ่ือ
แก้ไขปัญหา   
  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
      -  โรงพยาบาลหนองหาน (แห่งที่ 2)          จำนวน    1      แห่ง  
      -  ศูนย์บริการสาธารณสุข (สสอ.)             จำนวน     1     แห่ง 
      -  คลินิกเอกชน                        จำนวน     2     แห่ง    

4.3 อาชญากรรม 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน  และปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว 
จากการจัดอบรมผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน อปพร. ตำรวจชุมชน  ผู้นำชุมชน  และแกนนำเยาวชน    ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ในปัญหาที่เกิดขึ้น และผลกระทบที่ตามมา เสริมสร้าง และส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมใน
ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง รู้จักรักตนเอง รักครอบครัว และรักชุมชนของตนเองมากข้ึน รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 
จุดบริการให้ประชาชนที่มีความเดือดร้อน สามารถเข้ามาขอความช่วยเหลือได้ตลอด  24 ชั่วโมง ไม่เว้น
วันหยุดราชการ  ทั้งนี้ต้องมีความร่วมมือกันหลายฝ่ายจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เป็นเรื่องที่ทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถ
ดำเนินการได้   

4.4 ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบล  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธร    

หนองหาน ได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทราบนั้น  พบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีผู้ที่ติดยา   
เสพติด  แต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทาง
ผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การรณรงค์  การประชาสัมพันธ์  
การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
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 4.5 การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(1) ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   

ผู้สูงอายุ 
ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 

จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน 
60-69 886 958 1053 1147 
70-79 386 429 455 488 
80-89 101 104 111 108 

90 ปีขึ้นไป 7 10 11 8 
รวม 1,380 1,501 1,630 1751 

จำนวน ผู้พิการ   339 359 
จำนวนผู้ป่วยเอดส์   9 9 

 
(2) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(3) ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
(4) ตั้งโครงการการจัดสวัสดิการสำหรับผู้ด้อยโอกาส   
(5) ตั้งโครงการประชาสัมพันธ์การจัดสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ    

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 
การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน  ปัจจุบันในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองหาน  ดังนี้  
1. ถนนลูกรัง   จำนวน    64       กิโลเมตร 
2. ถนนลาดยาง  จำนวน    2.917  กิโลเมตร 
3. ถนนคอนกรีต จำนวน    26       กิโลเมตร 
มีถนนใช้ในทุกครัวเรือน แต่ปัญหาคือ  มีการขยายพ้ืนที่ในการสร้างบ้านเรือน ที่พักอาศัย เพ่ิม

ออกไปในพ้ืนที่ทางการเกษตร  จึงมีความต้องการถนนเข้าไปยังพ้ืนที่ทางการเกษตรมากขึ้น เพ่ือใช้ในการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร เพ่ิมศักยภาพในการคมนาคมและขนส่ง  

5.2 การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันจำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  4,369 หลังคาเรือน  มีไฟฟ้าใช้ทุก

ครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์   
ปัญหา คือ ไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด 

มีการขยายพ้ืนที่ในการสร้างบ้านเรือน ที่พักอาศัย เพ่ิมออกไปในพ้ืนที่ทางการเกษตร จึงมีความต้องการขยายเขต
ไฟฟ้าเข้าไปยังพื้นท่ีทางการเกษตรมากขึ้น และเพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาอาชญากรรม 
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5.3 การประปา 
การประปา  จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา  4 ,369 หลังคาเรือน  ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน จะใช้เป็นน้ำประปาหมู่บ้าน  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการ
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้กับหมู่บ้านดำเนินบริการเปิด -ปิดและเก็บค่าบริการเอง สามารถให้บริการได้
ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี   

ปัญหา คือ มีการขยายพ้ืนที่ในการสร้างบ้านเรือน ที่พักอาศัย เพ่ิมออกไปในพ้ืนที่ทางการเกษตร
มากขึ้น จึงมีความต้องการขยายเขตประปาหมู่บ้านเพ่ิมขึ้นทุกปี และปัญหาอีกข้อหนึ่งก็คือองค์การบริหารส่วน
ตำบลยังไม่สามารถท่ีจะผลิตเป็นน้ำประปาสำหรับบริโภคได้  เพราะต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดำเนินการ   

5.4 โทรศัพท์ 
(1)  จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่   จำนวน    -    หมายเลข 
(2)  หอกระจายข่าวในพ้ืนที่ให้บริการได้ครอบคลุมทั้ง  18  หมู่บ้าน  

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  (1)  ไปรษณีย์สาขาอำเภอหนองหาน  จำนวน  1  แห่ง  อยู่ในพ้ืนที่ของเทศบาลตำบล   หนอง
หานให้บริการ เวลา  08.30 -  16.00 น.  ในวันจันทร์ - เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์    
  (2)  มีป้ายรถขนส่งอำเภอหนองหาน  จำนวน  2  แห่ง  อยู่ในพ้ืนที่ของเทศบาลตำบล  หนอง
หานให้บริการทุกๆ ชั่วโมง  และทุกวัน 

5.6  เส้นทางคมนาคม 
การคมนาคม  ตำบลหนองหานมีการติดต่อระหว่างหมู่บ้าน,ตำบล,อำเภอและจังหวัดมีลักษณะ

เป็นถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตและถนนลูกรัง ได้แก่ 
1. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 22 ถนนลาดยางระหว่างจังหวัดอุดรธานี-จังหวัดสกลนคร 
2. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2312 ถนนลาดยางระหว่างอำเภอหนองหาน-อำเภอเพ็ญ 
3. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2023 ถนนลาดยางระหว่างอำเภอหนองหาน-อำเภอกุมภวาปี 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร  

ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรเป็นหลัก ผลผลิตที่
สำคัญได้แก่ ข้าว ,อ้อย ,มันสำปะหลัง ,ยาง ,ปาล์ม ,ข้าวโพด การทำการเกษตรในตำบลเป็นลักษณะดั้งเดิม โดย
อาศัยแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นสำคัญ ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรกรรม ได้แก่ รับจ้าง ค้าขาย และ
การบริการ  

6.2 การประมง 
  (ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีการประมง)  

6.3 การปศุสัตว ์
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การ

เลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  จำนวนสัตว์ในพ้ืนที่โดยประมาณ  ดังนี้ 
โค 428 ตัว   กระบือ    289   ตัว  สุกร 134 ตัว 
เป็ด   378  ตัว   ไก่   1,460   ตัว  อ่ืนๆ 564 ตัว  
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6.4 การบริการ 
โรงแรม   5 แห่ง 
ร้านอาหาร          29 แห่ง 
โรงภาพยนตร์  - แห่ง 
สถานีขนส่ง  - แห่ง  

6.5 การท่องเที่ยว 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีแหล่งท่องเที่ยวดังนี้ 

(1) สถานที่ท่องเที่ยวด้านสันทนาการและบันเทิง 
- โรงแรมหนองหาน แกร์น โฮเทล แอนด์รีสอร์ท  
- สวนน้ำแฮปปี้เนส  
- โมอายคอฟฟ่ี 

(2) สถานที่ท่องเที่ยวด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
     - วัดธาตุดูกวัว 
     - วัดธาตุโข่ง 
     - วัดป่าสร้างแข้ 

6.6 อุตสาหกรรม 
(1)  จำนวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  
     - โรงสีข้าว     จำนวน  1  แห่ง 
     - โรงงานเลื่อยไม้ จำนวน  1  แห่ง 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
(1) การพาณิชย์ 
ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน้ำมัน 3     แห่ง 
บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  3 แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  - แห่ง ตลาดสด  - แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  377 แห่ง โรงฆ่าสัตว์  - แห่ง 
(2) กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จำนวน  3  กลุ่ม 

   1. กลุ่มทำไม้กวาด 
   2. กลุ่มเย็บผ้าห่มจากเศษผ้า 
   3. กลุ่มร้องเท้าหนัง 

6.8 แรงงาน 
  จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  15 - 60  ปี อยู่ในกำลังแรงงาน  ร้อยละ  
95  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  73.99  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ำกว่ าระดับจังหวัด  
โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  25 - 50 ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพ้ืนที่  
รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่
ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
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7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
7.1 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
1.1) ทำนา  ในเขตชลประทาน    5   ครัวเรือน 

   22        ไร่    600    กก./ไร ่     3,000     บาท/ไร ่    7,000     บาท/ไร ่
 นอกเขตชลประทาน  1,856  

ครัวเรือน 
 11,918    ไร ่

  1,110.31  กก./
ไร ่     2,444     บาท/ไร ่

  4,543.33    บาท/
ไร ่

1.2) ทำสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

1.3) ทำไร ่   ไร่อ้อย    524   
ครัวเรือน 
   1,211     ไร ่

  5,545.45  กก./
ไร ่

   4,163.64   บาท/
ไร ่    7,880   บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันสำปะหลัง    743   
ครัวเรือน 
   561       ไร ่

  3,583.33  กก./
ไร ่    3,100    บาท/ไร ่

   6,347.73   บาท/
ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

1.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
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7.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำการเกษตร ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

2.1) ปริมาณน้ำฝน  ✓  

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง
ฯ 

2.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1. แม่น้ำ       
 2. ห้วย/ลำธาร 2  10  ✓  
 3. คลอง 1 1 11  ✓  
 4. หนองน้ำ/บึง 3 2 9  ✓  
 5. น้ำตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

2.3) แหล่งน้ำท่ีมนุษย์สร้างขึน้ 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ำ 4 1  ✓   
 3. ฝาย 1 1 9  ✓  
 4. สระ 2  9  ✓ 2 % 
 5. คลองชลประทาน 3  1  ✓  
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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๗.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
 

แหล่งน้ำ ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
3.1 บ่อบาดาลสาธารณะ 4 2 5 1 5  
3.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ 2 2 5 1 5  
3.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 1 7 8 5 7  
3.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค) 1 6 2 5 1  
3.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ 2 2 7    
3.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
3.6.1)                               . 
3.6.2)                               . 
3.6.3)                               . 

✓      

 
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

8.1 การนับถือศาสนา 
-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   100  

     วัด      9    แห่ง         
       สำนักสงฆ์ 3    แห่ง 

8.2 ประเพณีและงานประจำปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีทำบุญประจำปีของแต่ละชุมชน ประมาณเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม    พฤศจิกายน 
-  ประเพณีทอดกฐิน   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิน่ ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ได้แก่  วิธีการทำเครื่องจักสารใช้สำหรับในครัวเรือน   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ 98 % พูดภาษาอิสาน    

8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้ผลิตรองเท้าหนังบ้านโพนยอ ของใช้พื้นเมือง ของใช้
ในครัวเรือน และเหลือเอาไว้จำหน่วยบ้าง ได้แก่  เครื่องจักรสานที่ทำจากไม้ไผ่      
9. ทรัพยากรธรรมชาติ 

9.1 น้ำ  ที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำดิบจากคลอง ห้วย ฝาย ซึ่งจะต้อง
นำมาผ่านกระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถนำขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และ
บางแห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 

9.2 ป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน มีป่าสงวน คือ ป่าหนองบุ และป่าหนองหาน 
9.3 ภูเขา  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีภูเขา 
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9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลส่วนมากเป็นพ้ืนที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  

สถานประกอบการ  ตามลำดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติใน
พ้ืนที่   ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ำ
ใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็เป็นน้ำกร่อย  ไม่สามารถที่จะนำน้ำจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค -บริโภคได้ ต้อง
อาศัยน้ำดิบจากแหล่งอ่ืน  และน้ำฝนน้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่
เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของ
ประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน  การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วน
ตำบลได้จัดทำโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น 
โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุม   ทั้งพ้ืนที่  โครงการบำบัดบ่อขยะ  โครงการปลูกต้นไม้ใน
วันสำคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็น
เมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   

10. งบประมาณ 
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ-รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบล

หนองหาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ๓๐ กันยายน ๒๕65  

 

1. รายรับ 
   

        

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 570,768.64 850,000.00 560,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 
361,989.70 351,900.00 340,000.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 660,596.33 600,000.00 660,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 15,810.00 10,100.00 15,000.00 
  หมวดรายได้จากทุน 8,800.00 0.00 2,000.00 
  รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,617,964.67 1,812,000.00 1,577,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 27,098,947.16 28,516,000.00 26,423,000.00 
  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
27,098,947.16 28,516,000.00 26,423,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุน 33,958,110.00 31,802,000.00 32,000,000.00 
  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
33,958,110.00 31,802,000.00 32,000,000.00 

รวม 62,675,021.83 62,130,000.00 60,000,000.00 
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2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 16,912,156.56 19,585,600.00 20,925,770.00 
  งบบุคลากร 14,386,483.79 17,968,140.00 17,794,847.00 
  งบดำเนินงาน 9,373,705.12 13,661,017.00 12,013,461.00 
  งบลงทุน 10,915,580.00 8,110,000.00 6,101,900.00 
  งบเงินอุดหนุน 2,884,808.61 2,765,243.00 3,164,022.00 
  งบรายจ่ายอื่น 10,000.00 40,000.00 0.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 54,482,734.08 62,130,000.00 60,000,000.00 
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11. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

“เศรษฐกิอเพียง  

เลี้ยงชีพพอดี  

ประชาชนมีสขุ” 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางที ่๑  กอ่สร้าง  ปรับปรุง  บำรงุรักษาถนน  ทาง
ระบายนำ้    อาคารสถานที ่

แนวทางที ่๒  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

แนวทางที ่๓  จัดหา/พัฒนาแหล่งน้ำเพือ่การอุปโภค/
บริโภค  และน้ำเพื่อการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  การพัฒนาดา้น
สังคม 

แนวทางที ่๑ จัดให้มีสวัสดิการ
สงเคราะห์  และอำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชน  ผู้ด้อยโอกาส
ต่าง ๆ 

แนวทางที ่๒ เฝ้าระวังปัญหาการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน 

แนวทางที ่๓ รกัษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินให้ชุมชน 

ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

แนวทางที ่๑ การบริการสาธารณสุข 

แนวทางที ่๒ เฝ้าระวังและปอ้งกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 :  การพัฒนาดา้น
การบริหารกิจการบา้นเมืองทีด่ี   

แนวทางที ่๑  พัฒนาคุณภาพระบบ
การบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวทางที ่๒  พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตาม
ระบบคุณธรรม  และระบบจูงใจใน
การทำงาน 

แนวทางที ่๓  ปลูกฝังจิตสำนกึด้าน
ธรรมาภิบาล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

แนวทางที ่1 การพัฒนาและส่งเสริม  
อาชีพแก่ประชาชน 

แนวทางที ่๒ เพิ่มประสิทธภิาพและ
พัฒนาศักยภาพใหแ้ก่กลุ่มอาชีพและ
องค์กรชุมชนต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรชาติและสิง่แวดล้อม   

แนวทางที ่๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

แนวทางที ่2 บำบัด ฟื้นฟ ูอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาด้าน
การศึกษาและสังคม   

แนวทางที ่๑ เพิ่มชอ่งทางการรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารใหแ้ก่ประชาชน 

แนวทางที ่๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการศึกษาของสถานที่ศึกษาต่าง ๆ 

แนวทางที ่3 ทำนุบำรุงศาสนา  ฟื้นฟู  
และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
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บทที่ ๓ 
แผนยุทธศาสตร ์

 
 

 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น

เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยใหเ้ป็นไปตามที่กำหนดใน
กฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 
2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือ
รับผิดชอบในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์
ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
ทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็น
ยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติ
เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน โดยมี
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคน
ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการ
พัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ   “ประชารัฐ” 
โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่
ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
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1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคนเครื่องมือ เทคโนโลยี และ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้         ทุกรูปแบบ และทุก
ระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน     ประชาสังคม และองค์กรที่
ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลัก    ธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออำนวย
ประโยชน์ต่อการดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่
กำหนด 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่  

(1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถี
ชีวิตและจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ  ในด้าน
อ่ืน ๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลก
สมัยใหม่  

(2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง 
ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพ 
แวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคตและ  

(3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บน
พ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการ
ยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ใน
คราวเดียวกัน 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมายการพัฒนาที่
สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะ  รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด    ที่ถูกต้อง มีทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้
ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน 
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพ่ือส่วนรวม  การกระจายอำนาจและความ
รับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการ
ตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็น
ประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้
หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
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5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม  มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สำคัญเพ่ือนำ ไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม   
ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ  ใช้
พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรง
ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่น
ต่อไปอย่างแท้จริง 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดย
ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือใน
การให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้
มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้า
มาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกัน
และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้าง
จิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มี
เพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอ้ือต่อ
การพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และการอำนวยความ
ยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การ

กำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ  การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ 
(Country Strategic Positioning) เป็นการกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทำขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็น
ศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ  (Trading and Service 
Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูง
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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เป้าหมาย 
1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP 

Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์ สรอ.) 
และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ำ

กว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

3. การลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ 

5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม 

แนวทางการพัฒนา 
1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการ

ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุน
และผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้
ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
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1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากำลังคนและแรงงานให้มีทักษะ

ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดย
ยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้าย
ระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพ
การผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทำกรอบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น  สามารถปรับตัวและดำเนินธุรกิจ

ท่ามกลางการดำเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของ
คนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากข้ึน ตลอดจน
พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิทัล 

1.4 การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจใน

ประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่ง
ของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  ขยายขีด
ความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็ม
รูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ  ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และ
อุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาค
อาเซียน 

1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้า

เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศ
เพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน  ลงสู่ระดับที่จำเป็นสำหรับ
การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความ
ต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทาง
การเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิด
การประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ำ ใช้เทคโนโลยีการผลิตใน
ระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท้า
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการ
โดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เร่ง
พัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและกำหนดและจัดทำกฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัส
เตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/
วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาค
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อาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
แบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิต
กับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้าน
การค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ  เช่น ลดอุปสรรคการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศเป็นต้น ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต 
การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอำนวยความสะดวกทาง
การค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและ
การเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ
ประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งสำนักงาน
ใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่
สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

 

2. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ   

โดยช่วง วัยเด็ก ตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่น ให้มีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนา
ยกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุ ให้มีการทำงานที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการดำรงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความ 
ทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

2.2  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา  โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือ

สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา  เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัด
การศึกษา  

(3) พัฒนาคุณภาพครู  ทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคน
เก่ง รวมทัง้ระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน  

(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้  โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะกำลังคนทั้งระบบการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตร
และผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและ
การใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ  โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อรองรับ
การเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบ
สุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหาร
จัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ  
(Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ(Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือ
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สุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือนำรายได้กลับมาใช้
ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความสำคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบาย
สาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของ
นโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจ้าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผล
ไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ 

 

3. การลดความเหลื่อมล้ำทางสงัคม 
3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานโดย

สนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้าง
แรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรราย
ย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่  สร้างหลักประกันรายได้
แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทนุทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก  
โดย  

(1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สวัสดิการสังคม และ
กระบวนการยุติธรรม 

(2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค กำหนด
เป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชน
แออัดในเมืองโดยดำเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ  

(3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จำเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized 
Welfare) ที่คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ
ค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรสนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินทำกินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทำกินในที่ดินปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการนำอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 
.... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับ
โครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานและการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้ง
การปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก 
กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 
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4. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อมรองรับ

ความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมือง  ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง 
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อ
ความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน   ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การ
ลงทุน และการบริการ โดยคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือใน
ห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ้านวยความสะดวกทางการค้า 
ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ให้ความสำคัญ
กับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศ
เพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความสำคัญกับการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการ
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศใน
ภูมิภาคมากขึ้น 

 

  5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยคำนึงถึงขีดจ้า

กัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกำลังของทุกภาคส่วนนำระบบสารสนเทศมา
ใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูก
ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการ
อนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท้าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า กำหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และกำหนดมาตรการ
ป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ำเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงาน
อย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ำ จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ำในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่ม
น้ำ และองค์กรผู้ใช้น้ำ คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยกำหนดปริมาณท่ีเหมาะสม
ในการน้ำแร่มาใช้ประโยชน์ คำนึงถึงความจำเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการ
ทำเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว  ที่มี
ประสิทธิภาพ  ขับเคลื่อนสู่  Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ  เช่น  การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่
ห่วงโซ่อุปทาน หรือห่วงโซ่คุณค่าที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (Green Supply Chain/Green Value Chain) 
ส่งเสริมการท้าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
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5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ 
ขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน 
เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลำดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนำกลับมาใช้ใหม่ให้
มากที่สุด เร่งกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้
ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทำแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ำโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความสำคัญกับการป้องกันน้ำท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่
ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate Resilience 
City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกัน
ตามธรรมชาติ และการจัดทำแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ
พร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

 

6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
6.1 การสร้างความโปร่งใส ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน

สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้าง
โครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้า
ตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้
ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพสูง 

6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท . ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ  ใน
ระดับพ้ืนที่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มี 
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนมาก และเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
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2. ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12         
(พ.ศ.2560 - 2564)                                                                                             
        2.1 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2558 - 2577) 
ขณะนี้รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติขึ้นมาเพ่ือยกร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้นโดยมี
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการในคณะกรรมการฯ ดังกล่าวด้วย โดยในเบื้องต้นได้กำหนดวิสัยทัศน์ใน
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2558 - 2577) ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์   ประจำชาติว่า 
“มัน่คง มัง่คัง่ ยั่งยืน”   
        ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประกอบด้วย       6  
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) 
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ด้ า น ก า ร ป รั บ ส ม ดุ ล แ ล ะ พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ภ า ค รั ฐ                                                 
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงเป้าหมายอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ
ที่กล่าวข้างต้น จึงจำเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในแต่ ละ
ช่วงเวลาอย่างบูรณาการ หน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่กำหนดแผนและยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ควรจะยึดกรอบ
การพัฒนาที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา ดังนั้น แผนพัฒนาฯ     ฉบับที่ ๑๒  จึงนำ
วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และนำยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๖ 
ด้านที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ โดยจะกำหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในช่วง ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เป็นสำคัญ 
 2.2 การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
              1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟื้นฟูและ
ดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อสังคมสูงวัย 
มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการ
ลดลงของขนาดกำลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 การป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี กาสร้างความอยู่ดีมี
สุขให้ครอบครัวไทยรวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมสังคม      
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      2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  

มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคน
ในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ  การสร้างโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้
และทักษะที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทาง
สังคมขั้นพ้ืนฐานที่จำเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมี
ช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสร้าง
โอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะนำไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำอันจะ
นำไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย  

3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูป
ภาษีทั้งระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าใน
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการที่เป็น
ฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมรวมทั้งกฎระเบียบเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้
เงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มี
ศักยภาพที่จะเป็นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร 
อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง 
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ 
ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการประจำภูมิภาค เป็น
ต้น   ทั้งนี้ โดยจะให้ความสำคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการผลิตและบริการ 
การพัฒนาSMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่รวมถึงการสร้างศักยภาพของลูกหลาน
เกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออำนวยความสะดวกต่อการค้า การ
ลงทุนเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าอันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัว
ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูง ที่มีการ
พัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  

4) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน    

มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพ่ือ
ปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิต และการบริโภคคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับ
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 11 ทั้งนี้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ และสังคมอย่าง
ยั่งยืน 
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5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคั่งและ
ยัง่ยืน   

ให้ความสำคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (1) สถาบันหลักของชาติให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม (2) ความ
สามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม (3) ความสงบสุข
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่ (4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเล เสริมสร้างและ
พัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง (5) สร้างความเชื่อมั่นและพัฒนา
ความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติ ให้สามารถป้องกันแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย (6) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซ เบอร์ (7) 
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (8) 
เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ำ โดยการกำหนดแนวทางบริหารจัดการ (9) เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนา
ระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ (10) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ
(๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษาวิจัยพัฒนาด้านความ
มั่นคง           

6) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมมาภิบาลในภาครัฐ  

เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบ
ได้อย่างเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่าง
ส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น  โดยมีประเด็นการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุง
กระบวนการงบประมาณ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การ
กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น โดยการปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่น ให้เอ้ือต่อการกระจายอำนาจที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น   และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น  เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการ
คอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบผลสำเร็จ
และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทยปี 2577 

7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  จะมุ่งเน้นการ

พัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งการเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคมและการบริหารจัดการ
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทนการ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อเพ่ิมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้า งอุตสาหกรรมใหม่ของ
ประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรม ผลิต
อุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานรวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการ
ไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่ง ระหว่างประเทศการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์  และการปรับปรุงระบบ
บริหาร จัดการกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก  
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8) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่อง

จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งการเพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่ งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและ
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปนำไปสู่ศักยภาพ
การแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพ่ือเป็นรากฐานการดำรงชีวิตที่มี
ความสุขของคนไทย บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม 
ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้
ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้าโดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศ
ที่มีรายได้สูงในอนาคต 

9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจสำคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการ

พัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจำกัดของพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
รักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมือง
ศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม 
ดังนี้ (1) การพัฒนาภาค (2) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค (3) การพัฒนาพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจ
หลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการ
พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ และโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวาย  

10) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค  
กำหนดยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนา

ความร่วมมือกันระหว่างประเทศ ทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการดำเนินงานตามข้อ
ผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก 
ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้า
มนุษย์ และอ่ืนๆ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการ
รองรับและดำเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) 
การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการดำเนินงานตาม
พันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) 
เป็นต้น การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค และการ
ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การ
ให้บริการด้านสุขภาพ  การให้บริการด้านโลจิสติกส์  และการลงทุนเพ่ือการวิจัย  และพัฒนารวมทั้งเป็นฐานความ
ร่วมมือในเอเชีย 
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3 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาภาค/แผนยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 
 3.1 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหลือ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาแหล่งน้ำเดิมและแหล่งน้ำธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ โดยการ
ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ หนอง ฝายและพ้ืนที่ชุ่มน้ำที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติให้สามารถ เพ่ิมปริมาณ
การกักเก็บ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดินเค็มสร้างแหล่ง
กักเก็บ อ่างเก็บน้ำ ฝาย และแหล่งน้ำขนาดเล็กในพ้ืนทีท่ี่เหมาะสมในพื้นท่ีการเกษตร 

2) พัฒนาแหล่งน้ำใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำเลย ชี มูล โดยศึกษา สำรวจ และจัดหาพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนา
แหล่งน้ำตลอดจนการผันน้ำระหว่างลุ่มน้ำ แม่นำ้ในภาคและระหว่างภาค 

3) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ำ เช่น ระบบสูบน้ำ อาคารบังคบัน้ำ คลองส่งน้ำ เป็นต้น 
4) บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ โดยด่าเนินการในระดับลุ่มน้ำให้มีความสมดุลระหว่างการใช้

น้ำทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ำต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และมีการจัดท่าแผนบริหาร
จัดการน้ำทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อปูองกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 
ทางสังคมแนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มคนจนมีที่ดินท่ากินของตนเอง 
ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับฝีมือ และอบรมให้
ความรู้ เพื่อให้มีรายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้ 

2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเพ่ิม
สวัสดิการทางด้านสังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการดูแล
ผู้พิการและผู้สูงอายุ และสนับสนุนการออมเพ่ือสร้างความม่ันคงในบั้นปลายชีวิต ยกระดับ สถานพยาบาลชุมชนใน
พ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์จากระบบสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยง โรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้
สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ 

3) พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้านการศึกษาที่
มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมระหว่างพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4) พัฒนาระบบการปูองกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพ้ืนที่เสี่ยง 
อาทิ จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวล่าภู กาฬสินธุ์ อ่านาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี นครพนม 
และยโสธร โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการปูองกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชน ทั้งในชุมชนและเยาวชน ใน
สถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก ปลาน้ำจืดมีเกล็ดกำจัดสิ่งปฏิกูล
จากชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้ำอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่าย โรงพยาบาลในการ      คัดกรอง เฝ้าระวัง 
วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีพร้อมทั้ง พัฒนาระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือติดตามการท่างาน 
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5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่ พ่อแม่หรือ
ผู้ดูแลเด็กในด้านโภชนาการท่ีเหมาะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กท่ีเหมาะสม เพื่อกระตุ้นการพัฒนา
เด็กในช่วง ๐ - ๓ ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐานเพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม 

6) อ่านวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือ ผู้มีรายได้น้อย
และผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการท่างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเครือข่าย
ภาคประชาชนในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธีและสร้างการรับรู้กฎหมายเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในการปกปู
องตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  สร้างความเข้ มแข็ งของฐาน เศรษฐกิจภายในควบคู่ กับการแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความม่ันคงของเกษตรกรรายย่อย โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน และเกษตรแปลงใหญ่  
สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกรพัฒนา เครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม 
น่าร่องในจังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม บุรีรัมย์ อ่านาจเจริญ มุกดาหาร ยโสธร มหาสารคาม สกลนคร อุบลราชธานี 
อุดรธานี ศรีสะเกษ และหนองบัวล่าภู 

2) พัฒนาพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพ้ืนที่จังหวัด ยโสธร 
สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืนๆ โดยปรับกระบวนการผลิต ให้อยู่
ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้ง ขยาย
พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริมการผลิต การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้า เกษตรที่ใช้
สารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมกระบวนการตรวจ รับรองแบบมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชน รวมทั้งการจัดท่าโซนนิ่งระบบ เกษตรอินทรีย์อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยน่าร่องในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสม และเชื่อมโยงไปสู่ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการ
ท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือขยายฐานรายได้ พร้อมทั้งจัดท่าฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการ
ผลิตที่เหมาะสม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพและการส่งออก 
จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนมาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียว ในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรและ
กลุ่มเกษตรกรจ่าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

3) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่ (Zoning)และความ
ต้องการตลาด โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬนครพนม ศรี
สะเกษ และอุบลราชธานีโดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การ
ประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรสำคัญที่เป็นสารตั้งต้นใน การแปรรูป
ผลิตสินค้า ในพ้ืนที่น่าร่องจังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย และอุบลราชธานี ให้มีปริมาณมากพอและ มีคุณภาพ
ตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และจัดท่าฐานข้อมูล พื้นที่ปลูก
พืชสมุนไพรเพ่ือการบริหารจัดการ และส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนที่จั งหวัดสกลนคร มุกดาหาร 
นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์และอุบลราชธานี และโคนม ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น 
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โด ย ส นั บ ส นุ น ก า รป รั บ ป รุ ง พั น ธุ์  ส่ ง เส ริ ม ก า รป ลู ก แ ป ล งห ญ้ า แ ล ะป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ าพ อ าห า ร  
สัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมทั้งการจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน
อุตสาหกรรม (GMP) และเพ่ิมช่องทางการจ่าหน่ายและขยายตลาดไปสู่อาเซียน 

4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่สำคัญของภาค 
โดยมุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการที่ใช้ทรัพยากรฐาน
ชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียและน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์ม
ปศุสัตว์ และชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ก่อให้เกิดความก้าวหน้า และนวัตกรรมในมิติ
ใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย์พลังงานอุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม 
โดยพัฒนาให้นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี และสกลนครเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและ
อาหารแบบครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์ และอ่านาจเจริญ 
โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้มาตรฐาน GMPพัฒนาระบบรับรอง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้างแบรนด์เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งออกส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ และธุรกิจแนวใหม่ในพ้ืนที่กลุ่มจั งหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนล่าง ด้วยการพัฒนาต่อ ยอดจากวัตถุดิบและของเหลือทิ้งทาง
การเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่น เอทานอล พลาสติก
ชีวภาพ (bio-plastic) สารสกัดจากพืชมูลค่าสูง เอนไซม์/อาหาร เสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์ เป็นต้น รวมทั้งสร้าง
ความมั่นคงทางพลังงานระดับชุมชนจากการน่าวัตถุดิบในชุมชน ของเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะครัวเรือน มาผลิต
เป็นพลังงานเพ่ือใช้ภายในครัวเรือนหรือชุมชน และส่งเสริม การใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้า อุปโภค
บริโภค ในพ้ืนที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก -ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์  
ร้อยเอ็ด มุกดาหาร เพ่ือการส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบ ในพ้ืนที่
รวมทั้งสนับสนุนความรู้ด้านกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมการพัฒนาช่องทาง
การตลาดในต้นทุนที่ตำ่โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น e-Commerce, e-Marketing เป็นต้น 

6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มี ศักยภาพให้
ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ และ
สกลนคร เป็นต้น โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนา เทคโนโลยี  
และงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่ืนๆ ยกระดับ
ผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู้ความสามารถทั้งการออกแบบ และการจัดการเพ่ือให้
สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัย สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจ 

7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มี
คุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบ บริการสังคมที่ได้
มาตรฐาน ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความสำคัญต่อการผังเมือง การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวความสะอาดและ 
ดูแลความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ 

8) ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ของพ้ืนที่
ต้นน้ำในพ้ืนที่จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ และนครราชสีมา โดยกำหนด และท่าเครื่องหมายแนวเขต
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และพ้ืนที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟู ปลูกป่าและปูอง
กันการบุกรุก เพ่ือรักษาพ้ืนที่ป่าต้นน้ำและปูองกันการชะล้างพังทลายของดิน รวมถึงการอนุ รักษ์ พ้ืนที่ชุ่ม 
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            9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ ในการพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนา ที่กระจายตัว
อยู่ในพ้ืนที่ สร้างความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาเครือข่ายของ อุตสาหกรรมใน
ลักษณะคลัสเตอร์ สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในขั้นประยุกต์ และทดลองเพ่ิมขึ้น ทั้ง
การจัดท่าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การท่าวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานน่าร่องเพ่ือให้สามารถแปลง
งานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ โดยส่งเสริมชุมชนในการ
สร้างสรรค์กิจกรรมหรือเทศกาลประจ่าถิ่นในแต่ละเดือนในพ้ืนที่ต่างๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและต่างประเทศ เพ่ือสร้างการรับรู้สินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อน       อัตลักษณ์ของชุมชน 
พัฒนาแบรนด์และสื่อสารความแตกต่างของชุมชนต่างๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling) ส่งเสริมการขาย
แพ็กเกจการท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล ส่งเสริมการตลาดแบบมีเปูาหมาย เฉพาะกลุ่ม เช่น 
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่มสุภาพสตรี เป็นต้น 

๒) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์
สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่น หรื อ     อัต
ลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่มาสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้ และเชื่อมโยงสู่
ประเทศลาวกัมพูชา และเวียดนาม เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาพำนักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มนักท่องเที่ยว
คุณภาพทั้งชาวไทยและต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและบริการที่มีจุดเด่นหรื อ อัตลักษณ์ที่สร้างจากทุน ทาง
วัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความจดจ่าและสร้างความโดดเด่น ลอกเลียนได้ยาก พัฒนาบุคลากร และผู้ประกอบการการ
ท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพ รักษามาตรฐานการให้บริการจัดท่าแผนที่ท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี พัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ ขนถ่ายนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบไปสู่ แหล่งท่องเที่ยว ดูแลความปลอดภัยและสุขลักษณะให้
นักทอ่งเที่ยว 

๓) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ 
นครพนมมุกดาหาร อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย – อุดรธานี - หนองบัวล่าภู - หนองคาย - สปป.ลาว โดยพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของสองฝั่งโขงพัฒนา
กิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยว/พักผ่อนชมทัศนียภาพและวิถี ชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง 
(Leisure/Lifestyle) การท่องเที่ยวด้วยจักรยานและการเดินทางแบบคาราวาน (Cycling/Caravan Tours) การ
ท่องเที่ยวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เป็นต้น พัฒนาถนนเชื่อมโยงระหว่าง แหล่งท่องเที่ยวพัฒนาท่าเรือให้
ได้มาตรฐานความปลอดภัย ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เกิดจากชุมชนเพ่ือสร้าง งานและรายได้ เน้นพัฒนา
ผู้ประกอบการด้านการจัดการและทักษะทางภาษาเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ เพ่ิมข้ึน 

๔) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์อุดรธานี
หนองบัวล่าภูและชัยภูมิโดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต
ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม มีความสนุกรื่นรมย์เสมอ 
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(play and learn) ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศเพ่ือขยายฐานนักท่องเที่ยวที่สนใจศึกษาวิวัฒนาการของภาค
อีสานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ผ่านกิจกรรมทัศนศึกษาของโรงเรียน
และนันทนาการของครอบครัว พัฒนาสินค้า/บริการ/ของที่ระลึก ปรับปรุงสิ่งอ่านวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเข้าสู่แหล่งท่อง เที่ยว
เพ่ือให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้บ่อยครั้ง 

๕) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมาโดย
ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทั้งจาก การกีฬาและธุรกิจที่
เกี่ยวข้องอาทิ ธุรกิจการแข่งขันต่างๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของที่ระลึก สนามแข่งขัน อาหารเสริมและ
เครื่องดื่มโรงแรม ร้านอาหาร การเดินทางและขนส่ง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับ เป็นต้นส่งเสริม
การศึกษาในด้านเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการ ธุรกิจกีฬา เพ่ือผลิตบุคลากร
รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมทางการ
ตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว 

๖) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี 
โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ค่านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพ่ือให้เกิดความ สมดุลและยั่งยืน 
มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิดความคุ้มค่าต่อประสบการณ์
มากกว่าการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่มากขึ้น เพ่ือลดการพ่ึงพิงตลาด
ต่างประเทศ รวมทั้งให้ความรู้นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการ จัดการขยะอย่างถูกวิธี 

๗) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ่านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือข่ายเพ่ือกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่ชุมชน
และท้องถิ่น เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชน กับชุมชนและท้องถิ่น ทั้งในประเทศและกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรในภาคบริการ
และการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ด้านภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้นพัฒนาสินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจ
ชุมชน ของที่ระลึก ร้านอาหาร ที่พักให้มีคุณภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มตาม ความสนใจของ
นักท่องเที่ยว รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งท่ีเชื่อมโยงพื้นที่ เศรษฐกิจหลักภาค
กลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆของภาค 
แนวทางการพัฒนา 

1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและ
พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผน อาทิ แผนการพัฒนารถไฟความเร็วสูง การ
พัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๕ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ อาทิการ
พัฒนารถไฟสายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภายในภาค ๖ แห่ง (อุดรธานีอุบลราชธานี 
บุ รี รัมย์  ร้อยเอ็ด นครราชสีมา และขอนแก่น ) และขยายถนน ๔ ช่องจราจรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
            3) พัฒนาเมืองสำคัญ ขอนแก่น นครราชสีมา ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า การลงทุน การ
บริการสุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับระบบโครงสร้าง
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พ้ืนฐานหลักที่เชื่อมโยงระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งรางเบาเมืองขอนแก่น พร้อมทั้ง ส่งเสริมระบบขนส่ง
สาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่างเมืองและระบบขนส่งอ่ืน4) พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มี
ศักยภาพที่สำคัญ อาทิ เมืองขอนแก่นและบริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน อาทิ เมืองนครพนมเมืองหนองคาย เมืองมุกดาหาร โดยสนับสนุนให้มีการจัดท่าโครงการน่าร่องที่
ใช้แนวทาง การจัดรูปที่ดินการวางผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านในการ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอสนับสนุน
การจัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้มาตรฐานสากลเร่ง
เชื่อมต่อระบบสารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพ่ือสามารถให้บริการ ณ จุดเดียว (National Single 
Window) เพ่ิมอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งอ่านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่อนรนการค้าชายแดนที่มี
ศักยภาพ 

2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 
๕ (บึงกาฬ-ปากซัน) เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มีความสะดวก 
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

3) พัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยพัฒนามุกดาหารเป็นพ้ืนที่  น่าร่องเพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจ ชายแดน
พร้อมทั้งเร่งรัดการด่าเนินงานโครงการและมาตรการสำคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นครพนม หนองคาย ให้มีความ
พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการ CIQ ที่ได้มาตรฐานสากล 

 

3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์กลยุทธ์การพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดน 
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาศูนย์ข้อมูล และระบบฐานข้อมูล ด้านการค้า การลงทุน 
  - โครงการศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จด้านการค้าการลงทุน ณ จุดผ่านแดน 
กลยุทธ์ 1.2 : เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและแรงงาน 
  - โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับแรงงาน 
กลยุทธ์ 1.3 : ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ 
  - โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนและเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการและอุตสาหกรรม 
  - โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนให้ผู้ประกอบการแข่งขันได้ 
  - โครงการปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดเพ่ือสนับสนุนการค้าและการลงทุน 
  - โครงการเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดน 
  - โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนสู่อาเซียน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับการค้า การผลิตสินค้าทางการเกษตร 
กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 
      - โครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร โดยการพัฒนาและฟ้ืนฟู

ลุ่มน้ำอย่างเป็นระบบ 
กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาทักษะแรงงานด้านการเกษตร(ยางพารา) 

 - โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานแรงงานด้านการเกษตร 
กลยุทธ์ 2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผลผลิตทางการเกษตร 

 - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา 
 - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
 - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส่าปะหลัง 
 - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรง 
 - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 - โครงการติดตามและประเมินผลและประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง 
 - โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร 

กลยุทธ์ 2.4 เพิ่มศักยภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตร 
 - โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ 
 - โครงการเลี้ยงกระบืออย่างยั่งยืน เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรอาชีพด้านการประมง 

กลยุทธ์ 2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต และการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
 - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปยางพาราให้ได้มาตรฐาน 
 - โครงการศึกษา การบริหารจัดการวงโซ่อุปทานยางพารา 
 - โครงการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 

กลยุทธ์ 2.6 สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจรและพัฒนาช่องทาง
การตลาด 

 - โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรและพัฒนาสหกรณ์การตลาด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
กลยุทธ์ 3.1 การพัฒนาศูนย์ข้อมูล และระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 

 - โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล และระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
 - โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
  - โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 
 - โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ 
 - โครงการขุดลอกหนองกอมเกาะเพ่ือให้เป็นพื้นที่รับน้ำและเป็นหนองน้ำสาธารณะ และการ   

ท่องเที่ยว 
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กลยุทธ์ 3.4 พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
 - โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว ทั้งระบบเพ่ือ ส่งเสริม

การประชาสัมพันธ์ และการตลาดของกลุ่มจังหวัด 
 - โครงการพัฒนาด้านบริหารการจัดการท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี 
 - โครงการยกระดับคุณภาพผู้ประกอบการสถานบริการ เช่น ร้านอาหาร ที่พักโรงแรม ฯลฯ 
 - โครงการถนนแห่งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัด  (สินค้าและผลิตภัณฑ์  

OTOP) 
 - โครงการพัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ (ในต่างประเทศ) 

กลยุทธ์ 3.5 ส่งเสริมกิจกรรด้านการท่องเที่ยว                                                                      
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ 3.6 พัฒนาโลจิสติก เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
  - โครงการปรับปรุงทางหลวงเพ่ือสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี (ปี พ.ศ. 2566-2570) 
 วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 

วิสัยทัศน์  “ เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้าการลงทุนอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ” 

พันธกิจ  
1. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกปัจจัยพ้ืนฐาน การคมนาคมขนส่ง และการยกระดับมาตรฐาน

สถานประกอบการและแรงงานเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันการค้า การลงทุนในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

2. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญและยกระดับมาตรฐานการทาการเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์ 

3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการพัฒนาทุนมนุษย์และการลดความเลื่อมล้ำโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้งเพ่ือสร้าง
ความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์และการท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

5. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำ การจัดการขยะ/
น้ำเสียเพื่อการใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืน 

6. เสริมสร้างสังคมที่มั่นคง ความปลอดภัย ในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 
7. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดให้มีเอกภาพด้วยการบูรณาการการทางานกันทุก

ภาคส่วนตามค่านิยม UDON TEAM 

เป้าหมายรวม : เพ่ือสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างสมดุลควบคู่ไปกับการ
พัฒนาด้านสังคม ความมั่นคงปลอดภัย และการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้น่า
อยู่ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของ GPP จังหวัด เฉลี่ย ๕ ปี ย้อนหลังต่อปี 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 5 
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แนวทางการพัฒนา 

ลำดับที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  ในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าการลงทุน 
เป้าหมายและตัวชี้วัด  

1. จำนวนที่เพ่ิมข้ึนสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP 
2. จำนวนธุรกิจที่ได้รับการยกระดับตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านค้าปลีกค้าส่งและการลงทุนในพ้ืนที่ 
4. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ 

แนวทางการพัฒนา   
1. ส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาแรงงานเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
2. ส่งเสริมการตลาดและแผนธุรกิจให้แก่กลุ่มธุรกิจเป้าหมาย อุดรธานี 4.0 
3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก เพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนและการ

บริการ 
4. สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือให้แข่งขันได้ 

ลำดับที่ 2 : การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย และเกษตรอินทรีย ์

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้เกษตรกรพ่ึงพาตนเองได้อย่างเข็มแข็งและยั่งยืน 
เป้าหมายและตัวชี้วัด  

1. ร้อยละของจำนวนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการได้มีการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการวางแผนการผลิตและการพัฒนาภาคเกษตร(ร้อยละ 80) 

2. จำนวนพื้นที่ท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดินและน้ำ (15,750 ไร่) 
3. จำนวนแปลงฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์          (ร้อย

ละ 10) 
4. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของประสิทธิภาพการผลิตเกษตรอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 5) 
5. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าและรายได้ของเกษตรกร (1) มูลค่าเกษตรเพ่ิมขึ้น 5 % (2) รายได้

ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 10 % 
แนวทางการพัฒนา  

1. ขยายผลองค์ความรู้การทำเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
4. ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร 

ลำดับที ่3 : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และเทคโนโลยี 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชาชนมีความเข้มแข็งด้านร่างกายและจิตใจ มีขีดความสามรถด้านการแข่งขัน
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

เป้าหมายและตัวชี้วัด  
1. ร้อยละท่ีลดลงของจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของดัชนีมวลกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของพัฒนาการสมวัยของเด็กปฐมวัย 
4. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของนักเรียนที่ได้รับการแนะแนวอาชีพ 
5. ร้อยละของจำนวนแรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงาน 
6. ร้อยละของจำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ ที่ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต 
7. ร้อยละท่ีลดลงของครัวเรือนยากจน 
8. ค่า Gini Index ลดลง 
9. จำนวนที่เพ่ิมข้ึนของผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม 
10. ค่าคะแนนที่เพ่ิมขึ้นด้านคุณภาพการบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิตของจังหวัด 

แนวทางการพัฒนา  
1. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสังคมผู้สูงอายุสุขภาพดี 
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตคนอุดรธานีทุกกลุ่มวัย 
3. ลดความเลื่อมล้ำด้านสังคมคนอุดรธานีด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิต 

 

ลำดับที่ 4 : การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา โดยใช้อัต
ลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้งเพื่อสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  

วัตถุประสงค์ : เพ่ือเพ่ิมปริมาณและมูลค่าด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์บนพื้นฐานของการ
บริหารจัดการอย่างเป็นเลิศร่วมกัน 

เป้าหมายและตัวชี้วัด  
1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ 
2. จำนวนคลัสเตอร์ธุรกิจ ผู้ผลิตสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์การท่องเที่ยวที่

ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
3. จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมความรู้ด้านอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว 
4. ร้อยละของความพึงพอใจของการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว/ที่พัก และสถานที่จัดงาน 

แนวทางการพัฒนา  
1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์จุดขายโดยเน้นศักยภาพที่มีเอกลักษณ์ 
2. สนับสนุนการสร้างคลัสเตอร์เชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตสินค้า และบริการ 
3. พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว 
4. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรมไมซ์ 

และการท่องเที่ยว 
 

ลำดับที ่5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน 
เป้าหมายและตัวชี้วัด  

1. จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ยังคงสภาพเดิมไม่น้อยกว่า 719,357 ไร่ 
2. จำนวนของแหล่งน้ำที่ได้รับการฟ้ืนฟู 
3. ปริมาณที่เพ่ิมขึ้นของขยะที่ถูกนำกลับไปใช้ประโยชน์ 
4. ปริมาณขยะ/น้ำเสียที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพ่ิมขึ้น 
5. จำนวนที่เพ่ิมขึ้นของเครือข่ายที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีการ

ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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แนวทางการพัฒนา  
1. ปกป้อง อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ป่า) 
2. พัฒนาแหล่งน้ำและนำไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด 
3. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและการนำกลับมาใช้ประโยชน์ 
4. พัฒนาระบบเครือข่ายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ลำดับที ่6: การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มีความสงบเรียบร้อย และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
เป้าหมายและตัวชี้วัด  

1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของแกนนำการเสริมสร้างการเรียนรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

2. จำนวนผู้ค้าท่ีถูกจับกุมดำเนินคดี 
3. จำนวนที่ลดลงของผู้เสพ/ผู้ติด 
4. จำนวนที่เพ่ิมข้ึนของสถานบันเทิง/หอพัก/สถานที่บริการที่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย 
5. ร้อยละท่ีลดลงของคดีอาญา ๔ กลุ่ม 
6. ร้อยละที่ลดลงของจำนวนครั้งของสาธารณภัยและจำนวนผู้เสียชีวิตจากสาธารณภัยและ

อุบัติเหตุ 
แนวทางการพัฒนา  

1. ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุข 

2. ป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม 
3. รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4. ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 

ค่านิยม : UDON TEAM 
U : Unity : มีเอกภาพ 
D : Development : พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
O : Openmind : เปิดใจให้บริการ 
N : Network : สานเครือข่ายการมีส่วนรวมของประชาชน 
T : Tranparency : มีความโปร่งใส 
E : Excellence : เน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน 
A : Accountability : มีความรับผิดชอบ 

         M : Morality : มีศีลธรรม 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 วิสัยทัศน์ ( Vission ) 
 “บรูณาการการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองน่าอยู่เป็น
ศูนย์กลางการค้าการลงทุนอนุภูมิภาค ลุ่มนำ้โขงอย่างยั่งยืน” 

 พันธกิจ ( Mission ) 
1. การจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
2. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3. การพาณิชย์ และส่งเสริมการลงทุน 
4. การส่งเสริมการท่องเที่ยว และกีฬา 
5. การจัดการศึกษา 
6. การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
7. การส่งเสริมการมีส่วนรวมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
9. การคุ้มครอง ดูแล และบ่ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
11. การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
12. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และมลพิษต่างๆ 
13. การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และ   ทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ( Strategy ) 
3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
แนวทางการพัฒนา 

1.) ส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาแรงงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
2.) ส่งเสริมการตลาดและแผนธุรกิจให้แก่กลุ่มเปูาหมายอุดรธานี 4.0 
3.) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสิ่งอ่านวยความสะดวกเพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ 
4.) สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือให้แข่งขันได้ 

3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐาน 
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
แนวทางการพัฒนา 

1.) ขยายผลองค์ความรู้การทางเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร 
3.) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
4.) ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร 
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3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความ
พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี 
แนวทางการพัฒนา 

1.) ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสังคมผู้สูงอายุสุขภาพดี 
2.) พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตคนอุดรธานีทุกกลุ่มวัย 
3.) ลดความเลื่อมล้ำด้านสังคมคนอุดรธานีด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.) พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิต 

3.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยว และ
อุตสาหกรรมกีฬา โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้งเพื่อสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลาง  
ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
แนวทางการพัฒนา 
1.) ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์จุดขายโดยเน้นศักยภาพที่มีเอกลักษณ์ 
2.) สนับสนุนการสร้างคลัสเตอร์เชื่อโยงกลุ่มผู้ผลิตสินค้า 
3.) พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา 
4.) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรมไมซ์ 
การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา 

3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 
1.) ปกปูอง อนุรักษ์ พ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.) พัฒนาแหล่งน้ำและน่าไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด 
3.) ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและการนำกลับมาใช้ประโยชน์ 
4.) พัฒนาระบบเครือข่ายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6 การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของ
ประชาชน 

แนวทางการพัฒนา 
1.) ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น พระ
ประมุข 
2.) ปูองกันปัญหาและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม 
3.) รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4.) ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณะ 
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3.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ด้านบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
แนวทางการพัฒนา 

1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นทุกๆ ด้านตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี 
2.)  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.)  ประสานบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นมิให้เกิดความทับช้อนของพื้นที่ในการดำเนินงาน 
     เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

 

4. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ มี

ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองหาน โดยมีเป้าหมายสำคัญที่นำทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมน่าอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข และครอบคลุมทุกมิติพัฒนา ซึ่งทุกประเด็นต้องการบูรณาการจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และความต้องการของภาคประชาสังคม ท้องถิ่นและชุมชน อย่างเป็นเอกภาพ เพ่ือประโยชน์
สูงสุดในการพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดอุดรธานี 

โครงสร้างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี      (พ.ศ. 
2566 – 2570) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
1. ความมั่นคง 
2. ความสามารถในการแข่งขัน 
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
1. การสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8. การพัฒนายุทธศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9. การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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 ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1. บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
2. แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทาง สังคม 
3. สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
5. ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่ เศรษฐกิจหลักภาคกลาง และ  
พ้ืนที่ระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค 
6. พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในการสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียบเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
1. การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิตและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ด้านอารยธรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี
ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 
3. เพ่ิมศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 
1. การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่

ทันสมัยและเป็นสากล 
2. การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย

และ  เกษตรอินทรีย์ 
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 
4. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการและการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  

ท้องถิ่น 
 5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 6. การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี (พ.ศ. 2566–2570 ) 
1. การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสมารถในการแข่งขันในอนภุูมภิาค  ลุ่ม
น้ำโขง 
2. การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย์ 
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
4. การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา โดยใช้อัต
ลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้งเพ่ือ 
สร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์ของอนุภูมภิาคลุ่มนำ้โขง 
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5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
6. การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 
7. ด้านบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
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บทท่ี 4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

 
 
4. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 
วิสัยทัศน์ (Vision) การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน 

  “เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชีพพอดี ประชาชนมีสุข” 

พันธกิจ 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
 2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 3. ส่งเสริมด้านการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
4. ส่งเสริมด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

4.1 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  
 ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2567) จะต้องคำนึงถึงความต้องการของ

ประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือจะกำหนดแผนงานจัดทำเป็นยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน ยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงปี 
(พ.ศ.2566 -2567) ดังต่อไปนี้ 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แนวทางการพัฒนา   
  1.1  แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ท่อ

ระบายน้ำ อาคารสถานที่ 
  1.2  แนวทางการพัฒนาด้านไฟฟ้าและด้านระบบประปา 
  1.3  แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพ่ืออุปโภค-บริโภค 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  แนวทางการพัฒนา  
  2.1  แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  แนวทางการพัฒนา 
  3.1  แนวทางการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม 

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  แนวทางการพัฒนา 
  4.1  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา   
  4.2  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการรับรู้ข่าวสารสำหรับประชาชน 
  4.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมงานกีฬาและงานนันทนาการ 

 4.4  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนา 

 5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริม บำรุงรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  แนวทางการพัฒนา 
  6.1  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสาธารณสุข  
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 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  แนวทางการพัฒนา 
 7.1  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 1  :  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

พันธกิจ : พัฒนาและปรับปรุงด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน 

 เป้าประสงค์ : การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีความ 
เพียงพอ และอย่างทั่วถึง 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1. ปรับปรุงถนนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหานให้มีสภาพ    ดี

ขึ้น และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
2. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีความเพียงพออย่างทั่วถึงต่อความต้องการของ

ประชาชน 
3. ประชาชนมีประปาใช้อย่างทั่วถึงต่อความต้องการของประชาชน และมีการพัฒนา ปรับปรุง

แหล่งน้ำ ระบบชลประทานอย่างต่อเนื่อง 
4. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงต่อความต้องการของประชาชน  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.1  สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา 
และซ่อมแซมถนน  สะพาน ท่อระบายน้ำ อาคาร 
สถานที่ 

1) ถนนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองหานได้รับการปรับปรุงให้มีสภาพดีขึ้น 
2) ร้อยละของรางระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำที่เพ่ิมขึ้น 

1.2 สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษา
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1) ร้อยละของครัวเรือนที่มีระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการที่ดีและมีคุณภาพได้มาตรฐาน 

1.3  พัฒนาระบบประปา แหล่งน้ำขนาดใหญ่ ระบบ 
ชลประทาน 

1) ร้อยละของครัวเรือนที่มีระบบประปาใช้เพ่ิมมากข้ึน 
มีการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำให้มีมาตรฐาน 

1.4 สำรวจ ตรวจสอบ ขยายเขต ติดตั้งระบบไฟฟ้า 1) ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้เพิ่มมากข้ึน 
 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
         กองช่าง  

 ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ ลำดับที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน

เพ่ือเพ่ิมขีดความสมารถในการแข่งขันในอนุภูมภิาคลุ่มนำ้โขง  
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 2  :  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

พันธกิจ: พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพในการประกอบอาชีพ โดยยึดหลักปรัชญา  เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 เป้าประสงค์ : ประชาชนในพ้ืนที่มีรายได้เพียงพอ และสามารถพ่ึงตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1. ประชาชนในพื้นท่ีมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
2. มีครัวเรือนที่ได้รับการเข้าฝึกอบรมอาชีพเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพให้กับประชาชน 
3. ประชาชนในพื้นท่ีลดการไปประกอบอาชีพต่างถิ่น 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.1 พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพในพ้ืนที่
ของตนเองโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1) ประชาชนในพื้นท่ีมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
2) ร้อยละของประชาชนในพื้นที่ลดการไปประกอบ
อาชีพต่างถิ่น 

1.2 จัดฝึกอบรมอาชีพเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพให้กับ
ประชาชน 

1) ร้อยละของครัวเรือนประกอบอาชีพมีศักยภาพ
มากขึ้น และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
          สำนักปลัด  กองสวัสดิการสังคม  

 ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ ลำดับที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  

ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมการพัฒนาเกษตร

อุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 3  :  การพัฒนาด้านสังคม 

 พันธกิจ : พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น 

เป้าประสงค์ : ประชาชนในพื้นท่ีได้รับสวัสดิการที่ดี  และมีคุณภาพท่ีดีสามารถพ่ึงตนเองได้  

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 1. ประชาชน ผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนที่ได้รับสวัสดิการเพิ่มข้ึน 
 2. เยาวชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.1 ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับการฝึกอบรม
ความรู้ต่างๆ ให้ดำเนินชีวิตที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

1) ประชาชนมีความรู้ ความสามารถมากข้ึน  
2) ร้อยละของเยาวชนในพ้ืนที่สามารถเติบโตโดยมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

1.2 จัดสรรสวัสดิการให้กับผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ 1) ร้อยละของประชาชนผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้
ได้รับจัดสรรสวัสดิการ 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
         สำนักปลัด  กองสวัสดิการสังคม  

 ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ ลำดับที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง

ให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือ

สร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 4  การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 

พันธกิจ : พัฒนาและสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา และอนุรักษ์สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี   
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์   
1. เด็กปฐมวัยได้รับการศึกษาก่อนวัยเรียน และประชาชนได้มีโอกาสอย่างทั่วถึง 
2. ชุมชนมีหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน 
3. ประชาชนในพื้นท่ีได้สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงสืบต่อไป  

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน และครูผู้ดูแลเด็กมี

ศักยภาพในการสอน 
2. ประชาชนได้ร่วมกันทำกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.1  ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยในพื้นที่ได้รับ
การศึกษา 

1) ร้อยละของเด็กท่ีอยู่ในวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานร้อยละ 90 ของจำนวนเด็ก  
2) มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน และครูผู้ดูแล
เด็กมีศักยภาพในการสอน 

1.2  สืบสานอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1) ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการสืบสาน
อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
2) จำนวนกิจกรรมที่สืบสานอนุรักษ์ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
          กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ความเชื่อมโยงด้าน การศึกษา 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ ลำดับที่ 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง

ให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือ

สร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม  

 ความเชื่อมโยงด้าน ศาสนาและวัฒนธรรม 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ ลำดับที่ 4  การพัฒนากรท่องเที่ยวเชิ่งอนุรักษ์ การบริการ

และการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4  การยกระดับมาตราฐาน

อุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้าน
ที่ตั้งเพ่ือสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 5 : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 พันธกิจ : พัฒนา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 เป้าประสงค์ : มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1. จำนวนพื้นที่สาธารณะมีการปลูกต้นไม้จำนวนเพ่ิมข้ึน 
2. จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 1) จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้ประชาชนร่วมกันทำ 

1.2  บำบัด ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 

2) จำนวนพื้นที่สาธารณะมีการปลูกต้นไม้เพ่ิมขึ้น 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
          กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ลำดับที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน   
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 6 : การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

 พันธกิจ : พัฒนาปรับปรุงระบบการกำจัดขยะ และส่งเสริมให้ชุมชนมีสุขลักษณะที่ดี 

 เป้าประสงค์ : มีการบริหารจัดการ การกำจัดขยะ และประชาชนมีสุขลักษณะที่ดี 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1. มีระบบการจัดการขยะ และการทำลายที่ไม่ได้มาตรฐาน 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริม รณรงค์ การกำจัด และการบริหารจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง 
3. จำนวนครัวเรือนมีสุขลักษณะที่ดีขึ้น 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.1  การบริหารจัดการการกำจัดขยะมูลฝอย 
1.2  จัดอบรมให้ประชาชนมีสุขลักษณะที่ดี 

1) จำนวนชุมชน ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยไป
ทำลายอย่างถูกสุขลักษณะ  
2) จำนวนกิจกรรม/โครงการที่รณรงค์การคัดแยกขยะ
และพลังงานทดแทน 

1.3 การวางแผนจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ 
และทางน้ำ 

1) จำนวนกจิกรรม/โครงการที่รณรงค์การใช้พลังงาน
ทดแทน 
2) จำนวนท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำได้รับการขุด
ลอกเพ่ิมข้ึน 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
         กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ ลำดับที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง

ให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือ

สร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 7 : การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 พันธกิจ : บริหารจัดการองค์กรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

 เป้าประสงค์ : ท้องถิ่นมีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดีมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหานใน

ภารกิจต่างๆมากข้ึน 
2. บุคลากรท้องถิ่นได้รับการพัฒนาความรู้เฉพาะตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง 
3. มีวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือในภารกิจด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหานอย่าง

เพียงพอ 
4. บุคลากรปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.1  พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของ 
อบต. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

1.2 ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ท้องถิ่น 

1) บุคลากรท้องถิ่นได้รับการพัฒนาความรู้เฉพาะ
ตำแหน่งมากข้ึน 
2) มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในภารกิจด้านต่างๆของ 
อบต.มีอย่างเพียงพอ 

1.3 ปลูกฝังจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาล 1) จำนวนกิจกรรม/โครงการที่สนับสนุนกิจกรรมด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ิมขึ้น 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
          สำนักปลัด 

 ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ ลำดับที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านบริหารจัดการแบบบูรณา

การ 
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บทท่ี 5  
การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

 
5. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

5.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน 
 สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 
 เพ่ือให้การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน  
มีความครบถ้วนสามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตุพ้ืนที่
ขององค์การบริหารส่วนตำบล ว่ามีปัญหาอะไรและความจำเป็นพ้ืนฐานและความต้องการของประชาชนในเขต
พ้ืนที ่  ที่สำคัญ สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชน โดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ 
ดังนี้ 

1. ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  การคมนาคมขนส่งในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก 
1.2  ปัญหาการไม่มีโทรศัพท์สาธารณะไม่เพียงพอ 
1.3  ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ 
1.4  ปัญหาการขาดสถานที่การจัดตั้งองค์กร และกลุ่มต่างๆ 

2. ปัญหาการผลิต การตลาด รายได้และการมีงานทำ 
 2.1  การประกอบอาชีพในหมู่บ้าน 
  - ปัญหาการขาดความรู้  ขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ 
  - ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มอาชีพ 
 2.2  ความต้องการทางด้านเทคโนโลยี 
  - ปัญหาการขาดการส่งเสริมเทคนิควิธีการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร 
3. ปัญหาด้านสาธารณสุข และการอนามัย 
 3.3  ปัญหาแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข และอนามัย 

  3.2  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
 3.3  ปัญหาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 
 3.4  ปัญหาให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ,เด็ก,สตรี,และคนพิการ ไม่ทั่วถึง   
 3.5  ปัญหาการแพร่ระบาด และการป้องกันยุงลาย โรคพิษสุนัขบ้า 
4.  ปัญหาน้ำกิน - น้ำใช้  เพื่อการเกษตร 

  4.1  การขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค - บริโภคในฤดูแล้ง 
  4.2  ระบบการประปาหมู่บ้าน และประปาส่วนภูมิภาคไม่เพียงพอ 
  4.3  ขาดแหล่งกักเก็บน้ำอุปโภค – บริโภค 
 
 



หนา้ 134 
 

 
 

5.  ปัญหาขาดความรู้เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ 
  5.1  ปัญหาการขาดแคลนแหล่งข้อมูลข่าวสาร 
  5.2  การขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ 

6.  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
  6.1  ปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงสีข้าว และปั๊มน้ำมัน 
  6.2  น้ำในคลองธรรมชาติ มีน้ำเน่าเสีย 
  6.3  ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม และอุปโภค - บริโภค 
  6.4  คลองตื้นเขิน บางพ้ืนที่มีวัชพืชขึ้นปกคลุมทำให้การระบายน้ำไม่สะดวก 

7.  ปัญหาการบริหาร และการจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล 
  7.1  ความเข้มแข็งของกิจการสภา 
  7.2  ความเข้มแข็งขององค์กรบริหารประชาชน 
  7.3  บุคลากรภาคปฏิบัติมีไม่เพียงพอ 

แนวโน้มการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในอนาคต 
1. แนวโน้มการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1  ขุดลอกคลอง, สร้างสะพาน คสล, วางท่อระบายน้ำ บล็อกคอนเวิร์ส 

  1.2  ก่อสร้างถนน ภายในหมู่บ้านให้เพียงพอทุกหมู่บ้าน 
  1.3  ติดตั้งไฟสาธารณะเพ่ิมขึ้น 
  1.4  ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หินคลุก 
  1.5  ก่อสร้างศูนย์จัดตั้งองค์กร กลุ่มต่างๆ และศาลาประชาคม 
        2. แนวโน้มการแก้ไขปัญหาด้านการผลิต การตลาด รายได้ และการมีงานทำ 

           2.1  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลในการผลิตการเกษตร 
  2.2  ฝึกอบรมความรู้ ด้านวิชาการและการศึกษาดูงาน 
  2.3  สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์ 
  2.4  ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
  2.5  จัดตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
  3. แนวโน้มการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณะสุขแลอนามัย 
  3.1  ฝึกอบรมความรู้ทางโภชนาการอนามัยแม่ และเด็ก 

  3.2  ให้ความรู้ด้านสุขภาพ 
  3.4  ให้มีการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด กำจัดยุงลาย และรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า 
  3.5  ต้องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ, เด็ก ,สตรี และคนพิการ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
  4. แนวโน้มการแก้ไขปัญหาด้านน้ำกิน-น้ำใช้  เพื่อการเกษตร 
  4.1  ให้มีการขุดลอกคลองส่งน้ำ และกำจัดวัชพืช  
  4.2  ให้มีการขยายเขตประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
  4.3  ให้มีสถานที่กักเก็บน้ำ 
  5. แนวโน้มการแก้ไขปัญหาด้านความรู้ เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
  5.1  ฝึกอบรมด้านความรู้ด้านอาชีพ มีศูนย์ข้อมูล 
  5.2  ให้ความรู้ด้านการจัดการศึกษา การศึกษานอกระบบ 
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  5.3  ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่างๆ 
  5.4  ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  6. แนวโน้มการแก้ไขปัญหาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
  6.1  รณรงค์ให้ความรู้ด้านอาชีพ มีศูนย์ข้อมูล 
  6.2  ฝึกอบรมจัดตั้งกลุ่มเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.3  ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน และกำจัดวัชพืช 

7. แนวโน้มการแก้ไขปัญหาด้านการบริหาร และจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  7.1  จัดประชุมอบรม สัมมนา สมาชิก อบต. 

7.2  จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชนกลุ่มสตรี,กลุ่มอาสา  
อ่ืนๆ   

7.3  จัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
7.4  พัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

จัดการองค์กร 

การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

  วิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมาโดยใช้เทคนิค SWOT analysis ดังนี้ 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน : เพ่ือประเมิน 

จุดแข็ง (Strength = S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงาน ส่วนดี ความเข้มแข็ง   
ความสามารถ ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความสำเร็จ 

จุดอ่อน (Weakness = W) เป็นการพิจารณาปัจจัยหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย ความอ่อนแอ 
ข้อจำกัด ความไม่พร้อม 

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก : เพ่ือประเมิน 
โอกาส  (Opportunity= O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีปัจจัยเป็นเช่นไร

เหตุการณ์ของโลก ของประเทศของจังหวัดและของอำเภอที่เกิดขึ้นจะส่งผลเสียต่อท้องถิ่น
อย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงใดที่เป็นประโยชน์หรือเป็นโอกาสที่ดีของท้องถิ่น โดยจะต้อง
พิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี 

อุปสรรค (Threat= T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม
ก่อให้ เกิดผลเสียหรือข้อจำกัดต่อท้องถิ่น โดยจะต้องพิจารณาทั้งเศรษฐกิจ สังคม  
การเมือง การปกครองและเทคโนโลยี 

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อสถานการณ์การพัฒนา พิจารณาจากประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
• ด้านการบริหาร ได้แก่ การแบ่งส่วนราชการ การวางแผน การประสานงาน การมอบอำนาจ 

การกำกับดูแล 
   บุคลากร ได้แก่ อัตรากำลัง คุณภาพ วินัย ทัศนคติ พฤติกรรม 
   งบประมาณ รวมทั้งความช่วยเหลือต่าง ๆ  
   ระบบฐานข้อมูล 
• การประสานงาน/การอำนวยการ/ความร่วมมือจากส่วนที่เกี่ยวข้องทรัพยากร เครื่องมือและ

อุปกรณ์ในการทำงาน 
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ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและเข้าใจในปัญหาท้องถิ่น 
ได้ดี 
2. มีคำสั่งแบ่งโครงสร้างขององค์กรชัดเจนครอบคลุมภารกิจที่
ได้รับถ่ายโอนในอนาคต 
3. มีคำสั่งแบ่งงานและมอบอำนาจตามลำดับชั้นและผู้ 
บริหารกำหนดนโยบายภายใต้กรอบของกฎหมาย 
4. ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้ง ของ
ประชาชนสามารถเข้าใจถึงปัญหาความ เดือดร้อน ของ
ประชาชนและสามารถกำหนด นโยบายได้เอง 
5. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนพ้ืนที่สามารถเข้าใจปัญหาและ 
แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
6. บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความขยัน อดทน ร่วมมือ 
ร่วมใจในการปฏิบัติภารกิจหลักตลอดจนกิจกรรมต่างๆ   
รับมอบหมาย อย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวภายใต้กฎระเบียบของ
ทางราชการ 
7. มีแผนพัฒนาที่ชัดเจนและมีข้อบัญญัติงบประมาณราย 
จ่ายเป็นของตนเองสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ 
8. มีรายได้ในการเก็บภาษีเป็นของตนเองทำให้เกิดความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการ 
9. พื้นที่ของเทศบาลอยู่ไม่ไกลจากหน่วยงานราชการ 
อ่ืน การประสานงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
10. วัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
อย่างเพียงพอและทันสมัย 
11. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด  
และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

1.บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในท้องถิ่นไม่เพียงพอตามภารกิจ
หน้าที่ที่ได้รับถ่ายโอน มีการโอน (ย้าย)กลับภูมิลำเนา  
ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นเกิดความล่าช้า 
 

2. มีระเบียบกฎหมายใหม่ ๆ ทำให้การปฏิบัติงานเกิด
ความล่าช้า 
 

3. ข้อจำกัดด้านงบประมาณไม่สามารถแก้ปัญหา         
ได้ครอบคลุมทุกด้าน 
 

4. ข้อมูลพื้นฐานยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน 
 

5. ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกขาดการ 
บูรณาการ ในการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน 
 

6. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก 
ที่สุด ประชาชนจึงขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา
จำนวนมาก 
 

7. ความต้องการ และคาดหวังของประชาชนมีสูงต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลในการแก้ไขปัญหา แต่องค์การ
บริหารส่วนตำบลยังตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ไม่ทั่วถึงเท่าท่ีควร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา้ 137 
 

 
 

ปัจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunity= O) อุปสรรค (Threat= T) 

1. นโยบายรัฐบาลในการปฏิรปูระบบราชการเอ้ือต่อการบริหาร 
จัดการองค์การนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

2. ไม่พบปัญหาขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรง 
 

3. สถานที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดินดีน้ำอุดมสมบูรณ์
เหมาะแก่การเพาะปลูกพืช/ผลไม้ทุกชนิด 
 

4. มีแหล่งน้ำธรรมชาติหนองน้ำหนองบ่อ สามารถพัฒนา 
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของท้องถิ่นเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจและออก
กำลังกาย 
 

5. ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทำกิจกรรมร่วม 
กันโดยการออกกำลังกายเล่นกีฬาในตอนเย็นหลังเสร็จ 
ภารกิจประจำวันรวมกลุ่มกันวิ่งออกกำลังกายบริเวณริม 
หนองบ่อทั้งตอนเช้าและตอนเย็น 
 

6. มีจำนวนประชากรประมาณ  12,045 กว่าคน   พ้ืนที่ 
69.98 ตารางกิโลเมตร  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ประชาชนมีการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำค่อนข้างทันสมัย 
   
7.มีภูมิปัญญาท้องถิ่นบางส่วนที่อนุรักษ์และผสมผสานใน 
การสืบสานเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 
 

8. มีสถานศึกษาตั้งแต่ระดับประถมวัย-มัธยมศกึษาตอนต้น  
- ศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวน 2 แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วน 
ตำบลหนองหาน 
-  โรงเรียนจำนวน 7 แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
หนองหาน 
 

9. มีตลาดสดเช้า-เย็น ที่ประชาชนโดยทั่วไปนิยมมาจับจ่าย 
ใช้สอย และมีธนาคารหลักอีกจำนวน 4 แห่ง   
คือธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร และธนาคารกสิกรไทย  

1. ท้องถิ่นมีภารกิจที่ต้องประสานงานกับหน่วย                
งานทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ทำให้การบริหารจัดการ 
ไม่เป็นเอกเทศ มีความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา 
ให้แก่ท้องถิ่น เพราะต้องขออนุมัติขออนุญาตดำเนินงานจาก
หน่วยงานผู้ดูแล 
 

2. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย              
หรือระเบียบชุมชน 
 

3. ประชาชนในท้องถิ่น ขาดการรวมตัวกันเป็น                
ชุมชนเข้มแข็งและขาดการประสานความร่วมมือ 
ระหว่างหน่วยงานกับชุมชน 
 

5. สภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นเป็นชุมชน เศรษฐกิจ  
การค้า ขาดความเป็นเอกลักษณ์ของวิถีชีวิต                  
แบบไทยและความเอ้ืออาทรแบบไทยไม่ค่อยมี              
ส่วนร่วมทางการเมือง ประชาชนจะมุ่งเน้นที่การ 
ประกอบอาชีพหลักของตน 
 

6. ท้องถิ่นไม่มีตลาดรองรับผลผลิตทางการ                  
เกษตรและทำให้ผลิตสินค้าออกมาแต่ไม่มีสถานที่ 
จำหน่ายหรือตลาดรองรับ  
      
7. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทำให้นโยบายทาง 
การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลเปลี่ยนแปลงไป 
ไม่สามารถยึดเปน็แนวทางการ กำหนดยุทธศาสตร์ได้อย่าง
ยั่งยืน 
  

 
 

 
 
 
 

 


