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ส่วนท่ี  2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
 การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลจะต้องมีความสมัพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการ
เสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ    ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการ
ปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน เป็นประเทศทีพ่ฒันาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม หลกัปรัชญา        

ของเศรษฐกจิพอเพียง” 
 คติพจน์ประจ าชาติ        “มั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน” 

ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี  1   เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี  2   เศรษฐกิจขยายตัวด้วยการค้าส่งค้าปลีกและเศรษฐกิจดิจิตัลที่เข้มข้นข้ึน 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3   คนไทยมีศักยภาพและความสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต 
ยุทธศาสตร์ท่ี  4   สังคมไทยมีความเป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ าน้อย 
ยุทธศาสตร์ท่ี  5   เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ท่ี  6   ระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย  รับผิดชอบ โปร่งใส  

                      ตรวจสอบได้และประชาชนมีส่วนร่วม 
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๑. ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์

ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้
เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ 
เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ 
(Roadmap) ภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ป ี

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
ที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็น
จากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้
น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
การดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการข้ันต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เปน็กรอบในการกาหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ 
- กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี 
มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
ตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
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๒. สาระสาคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลายมิติท า

ให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและ
ภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากข้ึนกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของ
โลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ต้อง
ปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พึ่งพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่า
ฐานการผลิตอื่นๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมม่ากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์
และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาค
การเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างข้ึน และปัญหาความยากจนกระจุก
ตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถ
พัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นใน
การเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของ
โลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคาม
และความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนข้ึนอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย 
อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงข้ึน ซึ่งล้วนแล้วเป็น
ความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลก
เปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกจิสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยายเพิ่มข้ึน แต่
ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างข้ึนรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความ
เหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากข้ึน ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้า
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่สาคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นข้ึนอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อ
การปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี 
และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเช่ือมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวม
อ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะ
ยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยสาคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่ องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี 
๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพิ่มสูงข้ึนและ
กลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงิน
ขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟอ้ได้เมื่อเศรษฐกจิฟื้นตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมี
ความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุด
อิ่มตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มข้ึนขนานใหญ่และเป็นวง
กว้าง เช่นที่เคยเกิดข้ึนในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนา
เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว 
เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจ
โลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพ
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การผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงข้ึน ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี 
ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของ
เศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธ์ิผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ เพื่อ
พยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากข้ึนในเอเชียและยุโรปนั้น 
น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความ
ร่วมมือและความขัดแย้ง โดยข้ึนอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็น
เงื่อนไขสาคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะ
กระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเช่ือมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยี
ก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้
ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนสาคัญ และช่วย
แก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้อง
ผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทาง
อาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงสาคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้าน
สวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มข้ึนในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่ส าคัญ ส าหรับ ภาวะโลกร้อน
และการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากข้ึนนั้น กดดันให้ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน ในขณะที่
ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพิ่มข้ึน
จะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ
ลักษณะการใช้พื้นที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่ อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการ
บริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิ
มนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท าให้
ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงข้ึนตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาต้ังแต่ปี ๒๕๓๑ 
และได้ขยับสูงข้ึนมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้
ประชาชาติต่อหัวเพิ่มข้ึนเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายข้ึน ฐานการส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงข้ึนและ
สร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร 
สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ข้ึนส่งผลใหก้ารจ้างงานเพิ่มข้ึนเป็น ๓๘.๑ ล้าน
คนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลง
ตามล าดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีข้ึนในทุกระดับ โอกาสการ
ได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อื่นๆ 
รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีข้ึนตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความ
เป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเป็นกลไกและ
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ช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบ
ความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีข้ึนตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่ การ
ด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีข้ึน มีการกากับดูแลวินัยทาง
การเงินการคลังทีก่ าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติทีด่ีข้ึนและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น 
และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชน
จากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีข้ึน ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การดาเนินธุรกิจใน
ประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอ่อนส าคัญ
ของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากข้ึนตามลาดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการออมไม่
เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุม่ทักษะฝมีือสูงและกลุม่ทกัษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยัง
ต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่า ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้าง
เศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความ
อ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นสาคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การ
วิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย 
สาหรับการด าเนินงานและการบรหิารจดัการภาครัฐกย็ังขาดการบรูณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพื่อ
การพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปช่ันมี
เป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่
สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลีย่นแปลง คน
ไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญขณะที่ความเหลื่อม
ล้าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ สาคัญ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรา้งประชากรสูส่ังคมผู้สงูอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่สาคัญยิ่งต่อ
การพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทาง
สังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความ
เหลื่อมล้าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี 

สมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการ
ทางสังคมและโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อมล้า และที่สาคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผลให้
ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากข้ึนภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นข้ึน เป็นโลก
ไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและ
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ข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงข้ึนโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพิ่มผลิต
ภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวน
รุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพิ่มข้ึน กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความ
เข้มงวดมากข้ึนทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ 
ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากข้ึน โดยที่การ
ปรับตัวจะต้องหยั่งรากลกึลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพื่อแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุก
ให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้
สัมฤทธ์ิผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของ
ประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีข้ึนได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงข้ึน 
รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลีย่นแปลงในอนาคตในทุกมติิจะสง่ผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศ
ไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลกัษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและ
เป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ 
การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่าน้ีได้น้ัน จ าเป็นจะต้อง
มีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ 
เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ัน โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็น
ระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัว
ได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก
มาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการ
เรียนรู้ ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการ
จัดล าดับความสาคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการ
ดังกล่าวจะต้องกาหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องกาหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อการพัฒนา
ประเทศ เพื่อให้บรรลซุึ่งเปา้หมายการสร้างและรกัษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความมั่นคง
ในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งค่ัง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้
ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะน าไปสู่การกาหนดตาแหน่งเชิง
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลัง
และระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การดาเนินการมี
บูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของ
ประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความสาคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือ
นโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการสูญเสียโอกาส
และสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มี
เป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพื่อเป็นการกาหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศ
ไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคาม
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แบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมี
การกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การกาหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการปฏิรูป
และการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติ
อย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความ
รุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่ จะเกิดข้ึนใน
อนาคต และสามารถเปลีย่นผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศ
ไทยยังคงรักษาบทบาทสาคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทย
ทุกคนต้องการบรรลรุ่วมกนัรวมทัง้นโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเปน็แนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กร
และคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ
ประเทศไทยมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอานาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมือง
ต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบ
ต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอานาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง 
ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกัน
ในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการ
วางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไป
ในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การ
ปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และ
เกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้าง
และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อให้
ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมี
ความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป 
จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค
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และเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ    
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 

ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 
๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ

ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเช่ือมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย 
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน สร้างความเช่ือมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็น

ประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้าน
อาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต 
ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกจิ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเช่ือมั่น การส่งเสริม
การค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็น
ชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค
เกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรใน
การพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง 
และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าใน
ระดับสูงข้ึน 
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- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย
การยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการ
สุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้าง
พื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม
ความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้าง
องค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มี
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ 

ต้องให้ความสาคัญ อาทิ 
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้

เข้มแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจายโอกาสการ

พัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและ

สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบ
และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบ
แนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมี

ขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถ่ิน
อย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ใช้เป็น

แนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับ
กระทรวงและในระดับพื้นที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการ
จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดย
จะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับ
บทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพื่อที่ส่วนราชการและหน่วยงาน
ต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มี การกาหนดเป้าหมายและภาพใน

อนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเปน็ช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการกาหนดตัวช้ีวัด
ที่สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
แผนในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ 
ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ อย่างมีบูรณาการ และกรอบ
กฎหมายที่จะกาหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผล
อย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การน าไปสู่การปฏิบัติ 
และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 
 



-19- 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
1. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
1.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

จากสถานะของประเทศและบรบิทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก้าลังประสบอยู ่ท าห้การก าหนด 
วิสัยทัศน์แผนพฒันาฯ ฉบับที ่12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพฒันาฯ ฉบับที ่11 และกรอบหลักการของ
การวางแผนที่น้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพฒันาอย่างมีส่วน
ร่วม การพฒันาที่ยึดหลักสมดลุ ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพฒันาฯ ฉบับที ่12 ต้องให้ความส้าคัญกบั
การก้าหนดทิศทางการพฒันาที่มุง่สูก่ารเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มรีายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มรีายได้
สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน” ของประเทศ 
1.2 การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) 

เป็นการก้าหนดต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศทีส่อดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท้าข้ึน
ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สงูทีม่ีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้าน 
การขนสง่และโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็น 
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหลง่อตุสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงทีเ่ป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 
1.3 เป้าหมาย 

1.3.1 การหลุดพ้นจากกบัดักประเทศรายได้ปานกลางสูร่ายได้สูง 
(1) เศรษฐกจิขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่้ากว่าร้อยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว  

(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 ในป ี2564 เพิ่มข้ึนเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร ์สรอ.) 
และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร ์สรอ.) ต่อคนต่อป ี

(3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึนไม่ต่้ากว่าเฉลี่ยรอ้ยละ 2.5 ต่อปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่้ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ 

ลงทุนภาครัฐไม่ต่้ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่้ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่
ปริมาณการสง่ออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่้ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

1.3.2 การพฒันาศักยภาพคนให้สนบัสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง 
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกจิและสังคม (Socio- 
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รบัการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสงัคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน 

1.3.3 การลดความเหลื่อมล้าในสงัคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(2) บรกิารทางสงัคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

1.3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรกัษ์และการใช้ประโยชน์ 

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสูเ่ศรษฐกจิและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม 
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(3) เพิ่มขีดความสามารถในการรบัมือภัยพบิัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) เพิ่มประสทิธิภาพและเสรมิสร้างธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิง่แวดล้อม 
(5) มีการบรหิารจัดการน้าใหส้มดลุระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้า 

1.3.5 การบรหิารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การบรหิารงานภาครัฐที่โปรง่ใส เป็นธรรม มีประสทิธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอรร์ัปช่ัน 
(3) มีการกระจายอ้านาจที่เหมาะสม 

2 แนวทางการพัฒนา 
2.1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายไดสู้ง 

2.1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้าน 

การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบรหิารจัดการ รวมทั้ง 
สนับสนุนและผลักดันใหผู้้ประกอบการมบีทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแทจ้ริงทัง้เชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพยส์ินทางปญัญา 

2.1.2 การพฒันาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพฒันาก้าลังคนและแรงงานใหม้ีทักษะความรู้และ

สมรรถนะทีส่อดคล้องกบัความต้องการของตลาดและรองรบัการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพฒันา
สมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลย ีเรง่รัดให้แรงงานทั้งระบบมกีารเรียนรู้ข้ันพื้นฐานเพือ่สามารถแข่งขันใน
ตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปจัจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและ
ระหว่างพืน้ที่การผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มผีลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบรกิารจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมีือแรงงานใหเ้ป็นมาตรฐานที่
เช่ือมโยงกันเพื่อยกระดบัทักษะของแรงงานไทย 

2.1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจติอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผูป้ระกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและ ด้าเนินธุรกจิท่ามกลาง

การด้าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและ
สนับสนุนให้มกีารขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดทีเ่ป็น ของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

2.1.4 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนสง่เพื่อเช่ือมโยงพื้นที่ เศรษฐกิจในประเทศและ

ต่างประเทศ ทั้งการพฒันาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เปน็โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ 
พัฒนาโครงข่ายระบบขนสง่สาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีด ความสามารถของท่าอากาศ
ยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพใหเ้ป็นท่าเรอื อิเล็กทรอนกิสเ์ต็มรูปแบบ รวมทัง้พฒันาและปรบัปรุง
ระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการ พฒันาด้านอุตสาหกรรมทีเ่กิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ้ารุงและผลิตช้ินส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกจิให้กบัประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

2.1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรข้ันปฐม 

เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมลูค่าสงูมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเช่ือมโยงทางด้าน 
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วัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าข้ันปฐมทีสู่ญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลง 
สู่ระดบัทีจ่้าเป็นส้าหรบัการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลงังาน จัดระบบการผลิตใหส้อดคลอ้งกบั 
ศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกจิ รวมทัง้ 
ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดยีวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้าง 
หุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธ์ุพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และ 
แหล่งน้า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับทีเ่หมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริม 
และเร่งขยายผลแนวคิดการท้าการเกษตรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยัง่ยืน 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเรง่พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งใหเ้กิดความเช่ือมโยงกันเป็นโครงข่ายทัง้ทางบก 
ทางน้า และทางอากาศ เรง่พัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพือ่รองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรงุ
แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทอ่งเที่ยวให้ครอบคลมุและ ทันสมัยทัง้การควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก้าหนดและจัดท้ากฎหมายเพื่อยกระดบัมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากล
และรองรบัการพัฒนาการทอ่งเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ใน
ลักษณะกลุ่มคลสัเตอร์ทอ่งเที่ยว โดย สนับสนุนการพฒันาดา้นการท่องเที่ยวของพื้นที่ทีม่ีความเช่ือมโยงทัง้ทางกายภาพ 
วิถีชีวิต/วัฒนธรรมทอ้งถ่ินและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนสง่เสริมการสร้างความเช่ือมโยงด้านการท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงกันเพื่อใหเ้กิดการ
พัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบ พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่ือมโยงการ
ผลิตกบัอุตสาหกรรมทีเ่ป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกจิไทยใหเ้ข้าสูก่ารเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทีส่นับสนุนการขยายตัวด้าน
การค้าการลงทุน เช่น โลจสิติกส ์และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้าย
เงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การ
บรหิารจัดการ การเงิน และโลจสิติกส ์เช่ือมโยงเศรษฐกจิดิจติอล ในการอ้านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วย
ระบบอิเล็กทรอนกิส ์และสนบัสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการ 
พัฒนาธุรกจิเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีข้ันสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม การประหยัดพลังงาน 
และการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพฒันาเชิงพาณิชย์ การจัดต้ังส้านักงานใหญ่ข้าม 
ประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส้าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่ 
สังคมขององค์กร และกจิการเพือ่สงัคม 
2.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

2.2.1 การพฒันาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนบัสนุนการเจริญเติบโตของประเทศโดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรก
เกิดให้มพีัฒนาการทีส่มวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทกัษะการเรียนรู ้ทักษะชีวิตสามารถอยูร่่วมกับผู้อื่นภายใต้
บริบทสงัคมทีเ่ป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มกีารพฒันายกระดับสมรรถนะฝีมอืแรงงานเพือ่สร้างผลิตภาพเพิ่มใหก้ับ
ประเทศ วัยผู้สงูอายุใหม้ีการท้างานทีเ่หมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด้ารงชีวิต มีการสร้าง
เสริมและฟื้นฟสูุขภาพเพื่อป้องกนัหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรือ้รงัต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปจัเจกบุคคล 
ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

2.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคณุภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย 
(1) ปฏิรูประบบบรหิารจัดการทางการศึกษา โดยปรบัระบบบรหิารจัดการการศึกษาใหม่เพื่อ 

สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(2) ปฏิรูประบบการคลงัด้านการศึกษา เพื่อเพิม่คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผูเ้รียน ส่งเสริมการมสี่วนรว่มจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(3)พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลอืกให้ได้คนดีคน 
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เก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพทีเ่น้นผลลพัธ์จากตัวผู้เรียน และ  
(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู ้โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพือ่สร้างสมรรถนะก้าลังคนทัง้ระบบ การศึกษาต้ังแต ่

ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู ้ปรับหลกัสูตรและผลิตก้าลงัคนให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้ 

2.2.3 การพฒันาด้านสุขภาพ โดยสง่เสริมการพฒันาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพือ่รองรบัการ
เป็นสังคมผู้สงูอายุทัง้ในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและทีอ่ยู่อาศัยส้าหรับผู้สงูอายุยกระดับการบรหิารจัดการระบบสุขภาพ
เพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบรหิารทรัพยากร
ด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบรหิารจัดการและการใช้
ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของ
ประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) 
ศูนย์กลางบริการเพือ่สง่เสรมิสุขภาพ(Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพือ่สุขภาพ (Product Hub) และ
ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อน้ารายได้กลบัมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข
ภายในประเทศรวมทัง้สง่เสรมิการให้ความส้าคัญกบัมิตสิุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) 
เพื่อใหก้ารขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

2.2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอือ้ต่อการดารงชีพในสงัคมสงูวัย โดยการปรับปรงุภาพ
แวดล้อมและความจ้าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกบัวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สงูอายุในรปูแบบทีห่ลากหลาย
ทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบรูณาการ โดยการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างตอ่เนื่อง 
รวมทั้งพฒันาชุมชนที่มีศักยภาพและความพรอ้มใหเ้ป็นต้นแบบของการดูแลผูสู้งอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น 
ตลอดจนการพฒันานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส้าหรบัผูสู้งอายุ 
2.3 การลดความเหลื่อมลา้ทางสังคม 

2.3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดย
สนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพฒันาทกัษะฝีมือแรงงานอย่างมมีาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้าง
แรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝมีือแรงงานอย่างแท้จรงิ เร่งผลักดันใหก้ารใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝมีือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรปูธรรม นอกจากนี ้เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดย
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรทีส่อดคล้องกบัพื้นที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุน
ด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนบัสนนุปัจจัยการผลิต 

2.3.2 การจัดบรกิารทางสงัคมใหทุ้กคนตามสิทธิข้ันพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดบัปจัเจก โดย (1) 
พัฒนาระบบบรกิารสาธารณะใหม้ีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลายโดยเฉพาะระบบบรกิารสาธารณสุข
และการศึกษาข้ันพื้นฐาน สวัสดิการสงัคม และกระบวนการยุติธรรม (2)สนับสนุนการจัดหาที่อยูอ่าศัยของผูม้ีรายได้
น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก้าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมอืงน่าอยู ่พัฒนาโครงการทีอ่ยู่
อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด้าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (3) การจัดรปูแบบสวัสดิการพื้นฐานที่
จ้าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย(Customized Welfare) ที่ค้านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมที่แตกต่างกัน 
โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

2.3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรสนับสนุนใหเ้กษตรกร
รายย่อยที่ไรท้ี่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสทิธิท้ากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้า
อย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดันพรบ.ทรัพยากรน้า พ.ศ. .... และบูรณาการ
แผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมสี่วนร่วม รวมทั้งปรบัโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม 
เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
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2.3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิข้ันพื้นฐาน และการเข้าถึงระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แกป่ระชาชน รวมทัง้การปรบัปรุงและ
บังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปญัหาความเหลื่อมล้า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 
2.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 

2.4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิง่อานวยความสะดวกของเมืองเตรียมความพรอ้มรองรับความ
เป็นเมือง ทั้งด้านการบรหิารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนสง่ ระบบบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอ้ม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของ
คนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดบัการพฒันา 

2.4.2 การพฒันาด้านการขนส่งและโลจสิติกส์เช่ือมโยงกบัเพื่อนบ้านสง่เสรมิและเรง่รัดการพฒันาระบบการ
บรหิารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศทัง้ด้านการค้า การลงทุน และการ
บริการ โดยค้านึงถึงการเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซอุ่ปทาน และ
ปรับปรงุกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรบัลดกระบวนงานด้านอ้านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจสิติกส์ให้
มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

2.4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษให้ความส้าคัญกบั
นโยบายสง่เสรมิการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดใหน้ักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพื่อน
บ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดต้ังเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้ความส้าคัญกบัการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐาน การสง่เสรมิการลงทุนและสิทธิประโยชน ์การบรหิารจัดการแรงงานต่างด้าว และการใหบ้ริการจุดเดียว
เบ็ดเสรจ็ เพื่อช่วยอ้านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 
2.5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2.5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเตบิโตสเีขียว ใช้ประโยชนจ์ากทุนธรรมชาติโดยค้านึงถึงขีดจ้ากัด
และศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม ้โดยสนธิก้าลังของทกุภาคส่วนน้าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อ
การบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นทีป่่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทาง
เศรษฐกจิระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็น
ธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนเิวศและการสร้างรายไดจ้ากการอนุรกัษ์ จัดสรรที่ดินให้แกผู่้
ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท้าฐานข้อมลูที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินใน
อัตราก้าวหน้า ก้าหนดเพดานการถือครองที่ดินทีเ่หมาะสม และก้าหนดมาตรการปอ้งกันการถือครองที่ดินของคน
ต่างชาติ บรหิารจัดการน้าเพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมลู
ทรัพยากรน้า จัดต้ังองค์กรบรหิารจัดการน้าในระดบัพื้นที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้า และองค์กรผู้ใช้น้า คุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การ
ประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก้าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้าแรม่าใช้ประโยชน์ ค้านึงถึง
ความจ้าเป็นและมลูค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ทีก่่อมลพิษต่อ
สภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

2.5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดทุี่ใช้แล้ว ที่มีประสทิธิภาพ 
ขับเคลื่อนสู ่Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรปูระบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อสิง่แวดล้อม 
การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

2.5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่
เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสเีขียว ส่งเสรมิผูป้ระกอบการใหส้ามารถปรับระบบสูห่่วงโซ่
อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท้าการ



-24- 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 

เกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบรกิารทีม่ีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพใหม้ี
บทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

2.5.4 การจัดการมลพิษและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษ ทั้งทางอากาศ ขยะ 
น้าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบรโิภค เพื่อสร้างคุณภาพสิง่แวดล้อมที่ดีให้กบัประชาชน เร่งรัด
แก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล้าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกดิกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน้ากลบัมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด 
เร่งก้าจัดขยะมลูฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก้าจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรปูแบบการจัดการขยะมลูฝอยและของเสีย
อันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยัง่ยืน โดยให้ความรู้แก่
ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

2.5.5 การพฒันาความร่วมมือด้านสิ่งแวดลอ้มระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท้าแผนแมบ่ทการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกบัอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงใน
ประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลือ่นย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

2.5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรบัตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบรหิาร
จัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัต ิเพิ่มขีดความสามารถในการรบัมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพฒันาทาง
วิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรบัตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส้าคัญกบัการป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่
สามารถปรบัตัวและยืดหยุ่นตอ่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การใหบ้รกิารของระบบ
นิเวศ ส่งเสรมิการลงทุนของภาคเอกชนในการรบัมือภัยพบิัตโิดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท้าแผน
ธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพฒันาระบบการจัดการภัยพบิัติใหม้ีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโนม้การเกิดภัยพิบัตทิี่
รุนแรงในอนาคต 
2.6 การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.6.1 การสร้างความโปรง่ใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางใหทุ้กภาคส่วนสามารถ
เข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการของ
ทางราชการ ข้อมูลการประมลูโครงการ ผู้ชนะการประมลูและราคาปิดประมลูข้อมลูความก้าวหน้าตามกระบวนการ
ยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด้าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รปัชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุค
สมัย ฯลฯ 

2.6.2 การพฒันาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกจิภาครัฐร่วมกับ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมทีเ่ปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหร้ะบบราชการเล็กกระทัดรัดแต่มีความคลอ่งตัวและมี
ประสิทธิภาพสงู 

2.6.3 การสร้างรูปแบบการพฒันา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกจิ 
สังคมและสิง่แวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเช่ือมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มปีระสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็ว
และน่าเช่ือถือ สามารถเป็นเครือ่งมอืให้กบัคณะรัฐมนตรปีระกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่การ
ติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ  ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็น 
จ้านวนมาก และเป็นโครงการที่มผีลกระทบในวงกว้าง 
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๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคข้ึน  เพื่อ
สนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด
การพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบไปด้วย  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคใต้  ซึ่งเทศเทศบาลต าบลบา้นเหลื่อมนั้นตั้งอยู่ภาคตะวันออกฉียงเหนือ  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ีของ
เทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคตะวันออกฉียงเหนือ  ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การท่องเที่ยว  การค้า
การลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารง
ชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มี
สัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้สมบูรณ์   ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ  ดังนี้    

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
 ตามพระราชบัญญติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ 
บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุก
จังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคข้ึน  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
๑. แนวคิดและหลักการ 
 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและ มี
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “การ
พัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกัน 
 ๑.๒  หลักการ มุ่งสร้างความเช่ือมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นที่ โดย 

(๑) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(๒) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ 

๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ  เป็นผลให้จ าเปน็ต้องเตรียมการรองรบัการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล ดังนั้น
จึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้ 
 ๒.๑ พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เช่ือมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นฐานการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic 
Corridor) เช่น พื้นที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจพื้นที่อรัญ
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ประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์
ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

๒.๑.๒ พัฒนาพื้นที่เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic Corridor) 
ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-
ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
 ๒.๒ พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเช่ือมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้นพื้นที่
ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
เชิงพื้นที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพิ่มประสิทธิภาพการเช่ือมโยงโครงข่าย
การคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
 ๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน 
ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการ
จัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (๑) เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลติการเกษตร  
การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การตั้งองค์กรร่วม
ภาครัฐและเอกชนระดับพื้นที่เพื่อส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความร่ วมมือทาง
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
  (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งรา่งกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่าง
อบอุ่น 
  (๔) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ 
๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ภาค  ป้องกันการรุกพื้นที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน ฟื้นฟู
ดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 
 ๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวล าภู และ
เลย) เน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการส่งเสริม
การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
  (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร เน้น
ให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิค้าการเกษตร ส่งเสรมิ
พื้นที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธ์ุ  มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานของเมืองรองรบัการเปน็ศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของภาค การ
ใช้ประโยชน์พื้นที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
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  (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์  
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) 
พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพิ่ม และพัฒนาเส้นทาง 
  (๕)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า  การสร้าง
งานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 
 ๓.๓ โครงการท่ีส าคัญ (Flagship Project) 

(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง 
(๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน 

 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนากลุ่มจังหวั ดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ เพื่อพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารย
ธรรมและไหม  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 
(นครราชสมีา ชัยภูมิ บุรีรัมย์  สรุินทร์)  ระยะ ๔ ปี  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับทบทวน) 

ได้จัดท าข้ึนบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งภาคราชการ   
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์กรภาคเอกชน  และภาคประชาชน  สังคมทั้ง  ๔ จังหวัด  ทุกข้ันตอน  ตั้งแต่การ
รวบรวมและจัดท าข้อมูลการประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์  
เป้าประสงค์รวม กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด แผนงานและโครงการจากการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  จึงได้ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต  คือ                 

๑)  เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม และพลังงานทดแทนที่ส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๒)  เป็นแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม 
๓)  เป็นศูนย์กลางความเช่ือมโยงระบบ Logistic กระจายสนิค้าในภูมิภาคและการค้าขายชายแดน 
๔)  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบรูณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ “แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ไหม และการท่องเที่ยว
อารยธรรมของ” เป็น “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ท่อมเที่ยวอารยธรรม Logistic และ การค้าชายแดน เช่ือมโยง
กลุ่มอาเซียน” 
เป้าประสงค์รวม 
 ๑. เพื่อยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลสู่ครัวโลก 
 ๒. เพื่อเพิม่ศักยภาพทางเศรษฐกจิ ด้านการทอ่งเที่ยวอารยธรรม และไหม เช่ือมโยงกลุ่มประเทศอาเซียน 
 ๓. เพื่อพฒันาให้เป็นศูนย์กลางความเช่ือมโยงระบบ Logistic และการกระจายสินค้าในภูมิภาคและประเทศ
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์  :  ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ คือ     
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ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ 
แนวทางการด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ 
ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔  :  การสร้างความสมดลุและปรบัระบบบริหารจัดการ (Internal Process) 
ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลกั  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง 
(Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ  

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
๑. ด้านเกษตร      ๑.๑  แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning)  เพื่อผลิตสินค้าเกษตร   

๑.๒  การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 
๒.  ด้านอุตสาหกรรม    ๒.๑  แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning)  เพื่ออุตสาหกรรม   

๒.๒  ก าหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic, etc.)   
๒.๓  การเพิ่มขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สู่สากล   
๒.๔  การนาทุนทางวัฒนธรรมและภูมปิัญญาไทยมาเพิม่มลูค่า 

๓.  การท่องเที่ยวและ บริการ      ๓.๑  แผนที่การจัดกลุม่เมืองท่องเที่ยว   
๓.๒  เพิ่มขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวเข้าสู่รายได้  ๒  ล้านบาทต่อปี   
๓.๓  ไทยเป็นศูนย์กลาง medical Tourism ของภูมิภาค  

๔.  โครงสร้างพื้นฐาน    ๔.๑  การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน   
๔.๒  การลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์ ICT  
๔.๓  การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน 

๕.  พลังงาน      ๕.๑  นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานที่เหมาะสม   
๕.๒  การลงทุนเพื่อความม่ันคงของพลังงานและพลังงานทดแทน   
๕.๓  การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน 

๖.  การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ  
ในภูมิภาค     

๖.๑  การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า  บริการ และการลงทุนเพื่อ
เชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน   
๖.๒  แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน   
๖.๓  ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern seaboard   
๖.๔  เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

๗.  การพัฒนาขีดความ สามารถในการ
แข่งขัน        

๗.๑  การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน (๑๐๐ ดัชนีชี้วัด)    
๗.๒  การพัฒนาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern Thailand 

๘.  การวิจัยและพัฒนา    
 

๘.๑  ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R & D เป็นร้อยละ  ๑ ของ GDP  
๘.๒  Talent Mobility การใช้ประโยชน์จากก าลังคนด้าน S & T  
๘.๓  การใช้ประโยชน์ Regional Science Parks  
๘.๔  การขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ตามกรอบความร่วมมืออาเซียน  

๙.  การพัฒนาพื้นที่และ เมืองเพื่อ
เชื่อมโยงโอกาส จากอาเซียน  

๙.๑  การพัฒนาเมืองหลวง  
๙.๒  การพัฒนาเมืองเกษตร  
๙.๓  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม  
๙.๔  การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว  
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ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 

 ๙.๕  การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ  
๙.๖  การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ  
๙.๗  การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อการค้าการลงทน  
๙.๘  ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่ศักยภาพ 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนวทางการ
ด าเนินการ    

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
๑๐.  การพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา     

๑๐.๑  ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลกัสูตรเทคโนโลยกีารดูแลเดก็ก่อนและการใช้ 
ICT ในระบบการศึกษา เช่น แท็บเล็ตและอินเตอร์เน็ตไรส้าย  เป็นต้น)  
๑๐.๒  พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน  

๑๑.  การยกระดบัคุณภาพ ชีวิต
และมาตรฐานบริการ สาธารณสุข     

๑๑.๑  การจัดระบบบริการ  ก าลงัพล และงบประมาณ 
๑๑.๒  การพัฒนาระบบคุ้มครองผูบ้รโิภคพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 
๑๑.๓  สร้างและพฒันาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

๑๒. การจัดสวัสดิการสงัคม และ
การดูแลผู้สงูอายุ เด็ก สตรี และ
ผู้ด้อยโอกาส  

๑๒.๑  การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพิม่ศักยภาพและโอกาส ความเท่า
เทียมคุณภาพชีวิต  
๑๒.๒  กองทุนสตร ี 

๑๓.  การสร้างโอกาสและ รายได้
แก่วิสาหกจิขนาด กลางและขนาด
ย่อม (SMEs) และเศรษฐกิจชุมชน    

๑๓.๑  กองทุนตั้งตัวได ้ 
๑๓.๒  กองทุนหมู่บ้าน  
๑๓.๓  โครงการ sml  
๑๓.๔  โครงการรับจ าน าสินค้าเกษตร  

๑๔.  แรงงาน  
  

๑๔.๑  การพัฒนาทกัษะเพือ่เพิม่คุณภาพแรงงาน ให้สอดคลอ้งกับความ
ต้องการและพฒันาทักษะผู้ประกอบการ  
๑๔.๒  การจัดการแรงงานต่างด้าว  
๑๔.๓  การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตาม
กฎหมายอย่างทั่วถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๑๕.  ระบบยุติธรรม เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ า   

๑๕.๑ การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 

๑๖.  การต่อต้าน การคอรร์ัปช่ัน  
สร้างธรรมาภิบาลและ ความ
โปรง่ใส  

๑๖.๑  การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสงัคม  
๑๖.๒ การเสรมิสร้างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน    

๑๗.  การสร้างองค์ความรู้ เรื่อง
อาเซียน  

๑๗.๑  ภาคประชาชน  
๑๗.๒  ภาคแรงงานและผูป้ระกอบการ  
๑๗.๓  บุคลากรภาครัฐ  
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ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ ประเด็นหลัก  ๑๑  แนว
ทางการด าเนินการ   

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
๑๘.  การพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ เพื่อความยั่งยืน     

๑๘.๑  พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ๑๐ แห่ง เพื่อความยั่งยืน  

๑๙.  การลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก 
(GHG)        

๑๙.๑  การประหยัดพลังงาน  
๑๙.๒  การปรับกฎระเบียบ (เช่น green building code)  
๑๙.๓  ส่งเสริมการด าเนินงาน CSR เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

๒๐.  นโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม     ๒๐.๑  ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม  
๒๐.๒ การจัดซ้ือจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ  

๒๑.  การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
และ การบริหารจัดการน้ า  

๒๑.๑  การปลูกป่า  
๒๑.๒  การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ า  
๒๑.๓  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซียน 

๒๒.  การเปลี่ยนแปลง สภาวะ
ภูมิอากาศ    

๒๒.๑  การป้องกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and adaptation)  
๒๒.๒  การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจดัการ (Internal Process) ประกอบด้วย  ๘ ประเด็น
หลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
๒๓.  กรอบแนวทางและการปฏิรูป
กฎหมาย  

๒๓.๑  ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ  
๒๓.๒  เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กร  
๒๓.๓  ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศ 

๒๔.  การปรับโครงสร้าง ระบบราชการ    ๒๔.๑  เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการท างานของภาครัฐ     ด้วย
การสร้างความพร้อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ  โดยมีประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง  
๒๔.๒  ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น  
๒๔.๓  เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ e - service 

๒๕.  การพัฒนาก าลังคน ภาครัฐ       ๒๕.๑  บริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีในปัจจุบัน เตรียมพร้อมส าหรับ
อนาคต  
๒๕.๒  พัฒนาทักษะและศักยภาพของก าลังคนภาครัฐ และเตรียมความพร้อมบุคลากร
ภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน 

๒๖.  การปรับโครงสร้างภาษี ๒๖.๑  ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

๒๗.  การจัดสรรงบประมาณ  ๒๗.๑  พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
นโยบายรัฐบาล 

๒๘.  การพัฒนาสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้
ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด     

๒๘.๑  ส ารวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน  
๒๘.๒  บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

๒๙.  การแก้ไขปัญหา ความม่ันคง
จังหวัดชายแดน ภาคใต้ และเสริมสร้าง 
ความม่ันคงในอาเซียน  

๒๙.๑  ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการพัฒนาในพื้น  ๓  จังหวัด  
ชายแดนภาคใต้  ภายใต้กรอบนโยบายความม่ันคงแห่งชาติ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
๒๙.๒  การเสริมสร้างความม่ันคงของประชาคมอาเซียน  

๓๐.  การปฏิรูปการเมือง       ๓๐.๑  กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)   
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 แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
  แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

เทศบาลได้จัดท าแผนสี่ปโีดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ป ี      (พ.ศ. ๒๕๕๗ 
– ๒๕๖๐)  แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
การเกษตร  อาหาร  พลังงานสะอาด  การค้า  เศรษฐกิจอาเซียน การท่องเที่ยว  สังคมคุณภาพ  พัฒนาเมืองน่าอยู่  
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง ซึ่งแผนยุทธศาสตร์     การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๔) มีรายละเอียดดังนี้  

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร ์

 ๑.  เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม  การเกษตร  การท่องเที่ยว  Logistics และพลงังานสะอาดในภูมิภาค 
 ๒.  เป็นศูนย์กลางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  และสาธารณสุขทีม่ีคุณภาพมาตรฐานสากล  ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๓.  เป็นแหลง่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๔.  เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม  และเสริมสร้างความมั่นคง  เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ 
 ๕.  เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มกีารบรหิารจัดการภาครัฐแบบบรูณาการอย่างยั่งยืน 

วิสัยทัศน์  จังหวัดนครราชสีมา  ระยะ  ๔  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
“โคราชเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่วัตกรรมใหม่  เกษตร  อตุสาหกรรม  ปลอดภัย” 

 
เป้าประสงค์รวม 

๑.  เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของจงัหวัดนครราชสีมา 
 ๒.  เพื่อพัฒนาสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู ่
 ๓.  เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบรูณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม 
 ๔.  เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม  และป้องกันสถาบันหลัก  ของชาติ 
 ๕.  เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถณะสงูอย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ๑.  การพัฒนาและเพิม่ศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกจิ 
 ๒.  ยกระดับสังคมใหเ้ป็นเมืองน่าอยู ่
 ๓.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมให้มีความสมบรูณ์อย่างยัง่ยืน 
 ๔.  การเสริมสร้างความมั่นคงทกุมิติ  เพื่อปอ้งกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยส์ินของประชาชน 
 ๕.  การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตัวชี้วัด  และกลยุทธ์ 

ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่๑: 
การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน
เศรษฐกิจ 

๑.  เพื่อขยายอัตราการ
เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

๑.  อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือนในจังหวัด (%) 
๒.  อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (%) 
๓. จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
การส่งเสริมอาชีพในพื้นที่
(ครัวเรือน) 

๑. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ลด
รายจ่าย ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้า และ
บริการภาคการเกษตรต้นทาง กลางทาง
และปลายทาง 
๓. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้าและ
บริการภาคนอกการเกษตรต้นทาง กลาง
ทางและปลายทาง 
๔. สนับสนุนการผลิตและสร้างผลงานวัต
นกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมและ
อาหารปลอดภัย ที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาจังหวัด 
๕. ส่งเสริมการน าวัตกรรมการเกษตร 
อุตสาหกรรมและอาหารปลอดภัย (Food 
Valley) มาเพิ่มศักยภาพในการผลิต 
๖. สนับสนุนการสร้างรายได้จากการท่อง
เที่ยงและกีฬา 
๗. สนับสนุนการสร้างอาชีพในครัวเรือน
ในชุมชนต่างๆ โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒. เพื่อสร้างเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ 

๔. อัตราการว่างงาน(%) 
๕. อัตราส่วนหน้ีเฉลี่ยต่อ
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน
(เท่า) 
๖. อัตราส่วนการออมเฉลี่ย
ต่อรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน(%) 

๘.สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือให้กับผู้
ว่างงาน 
๙. ส่งเสริมความเป็นอย่ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๐.ส่งเสริมการออมของครัวเรือน 
 

๓. เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

๗. ผลิตภาพแรงงาน 
(บาท/คน) 
 
 
 
๘. จ านวนผู้ประกอบการ
ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น (ราย) 

๑๑. เพิ่มทักษะความสามารถและความ
เชี่ยวชาญของแรงงาน เพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลผลิตของสินค้าและบริการ 
๑๒.สนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการ
ฐานนวัตกรรม(Innovative 
Entrepreneurship Development) 
และผู้ประกอบการใหม่ทางธุรกิจ
เทคโนโลยี (Tech Startup)ของจังหวัด 
๑๓. ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและโลจิสติกส์ กับหน่วยงาน
ภาครัฐภาคธุรกิจและเอกชน 
๑๔. เพิ่มทักษะความสามารถและความ
เชียวชาญของแรงงานด้านการท่องเที่ยว
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ 
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ยุทศาสตร์ท่ี 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ ยกระดับ
สังคม ให้เป็น
เมืองหน้าอยู่ 

๑. เพื่อลดความ
ยากจนและความเลื่อม
ล้ า 

๑.ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้น
ความยากจน (%) 
๒. สัมประสิทธ์ิการกระจายรายได้ 
(Gini Coefficient) 

๑. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้
ลดรายจ่าย 
๒. ส่งเสริมการกระจายรายได้อย่างทั่ง
ถึง และได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก
จากโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ 
รวมทั้งระบบป้องกันภัยที่เอ้ือต่อการ
กระจายเศรษฐกิจ 

๒. เพื่อพัฒนาโครงข่าย
ความคุ้มครองทาง
สังคม 

๓.ร้อยละผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อส านักงานแรงงาน
(%) 
๔. ร้อยละความครอบคลุมของ
บัตรประกันสุขภาพของประชาชน
(%) 
๕. จ านวนศูนย์ช่วยเหลือสัตว์
เร่ร่อนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
(ศูนย์) 
 

๓. ส่งเสริมการเข้าถึงระบบสังคมและ
ประกันสังคมในแรงงาน 
๔. ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะสุขที่
มีคุณภาพและสามารถบริการได้อย่าง
ครอบคลุม 
๕. ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือสัตว์
เร่ร่อนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 

๓. เพื่อสร้างความคุ้ม
กันให้กับสังคม 

๖. ระดับความส าคัญของ
หน่วยงาน ที่จัดกิจกรรมส่งเสริม
ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม (ครั้ง) 
๗. ร้อยละของผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมที่ขอรับบริการได้รับบริการ
ทางกฎหมาย (%) 

๖. ส่งเสริมให้สังคมมีภูมิคุ้มกันทาง
สังคม 
 
 
๗. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคม
ขอรับบริการจากส่วนราชการที่
รับผิดชอบทางภารกิจที่กฎหมาย
ก าหนด 

๔. เพื่อให้ประชาชน 
เข้าถึงโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

๘. อัตราส่วนแพทย์ต่อประชาชน 
(แพทย์/คน) (ปี๒๕๕๙ แพทย์ 
๖๒๖ คน ประชากร ๒,๖๒๙,๙๗๙ 
คน) 
๙. อัตราส่วนทันตแพทย์ต่อ
ประชากร (ทันตแพทย์/คน) 
๑๐. อัตราส่วนพยาบาลต่อ
ประชากร (พยาบาล/คน) 
๑๑. ประชาชนนักศึกษาและ
บุคลากรด้านดิจิทัลได้รับความรู้
และประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัล (คน) 
๑๒. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย
ประชากรไทยอายุ ๑๕-๕๙ ปี 
(ปี) 

๘. ส่งเสริมการให้มีการผลิตแพทย์ 
๙. ส่งเสริมให้มีการผลิตและพัฒนาทันต
แพทย์เพิ่มเพื่อรองรับภาวะผู้สูงอายุของ
จังหวัด 
๑๐. ส่งเสริมให้มีการผลิตและพัฒนา
บุคคลากรด้านการบริการเพิ่มขึ้น 
๑๑. ส่งเสริมการสร้างทักษะด้านเทคโน
โยลีดิจิทัลแก่ประชาชน ทุกสาขาอาชีพ 
๑๒. ส่งเสริมให้ประชากรศึกษาในและ
นอกระบบ 
๑๓. ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้แก่ประชากรในทุกพื้นที่ ใน
ทุกด้าน 
๑๔.ส่งเสริมและแนะน าความต้องการ
แรงงานให้บัณฑิตที่จบใหม่ 
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ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

  ๑๓. อัตราการได้รับงานท าของ
บัณฑิตที่จบภายใน ๑ ปี (%) 
๑๔. อัครการว่างงานของ
ประชากร (ปี ๕๘) (%) 
๑๕. ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม. 
๓ (คะแนน) 

๑๕. ส่งเสริมให้มีตลาดนัดพบแรงงาน 
เพื่อลดอัตราการว่างงานของ
ประชาชน 
๑๖. ส่งเสริมการเรียนการสอนของครู
เพื่อให้นักเรียน มีความรู้
ความสามารถ ตามหลักสูตรที่ก าหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
มีความสมบูรณ์
อย่างยืน 

๑. เพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
พื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด 
๒. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน) 
๓. การจัดการน้ าเสีย (จ านวน
ระบบ) 
๔. พื้นที่บริหารจัดการน้ า
เพิ่มขึ้น (ไร่) 
๕. ความยาวสะสมของเขื่อน
ป้องกันน้ ากัดเซาะตลิ่ง (เมตร) 
๖. ร้อยละสัดส่วนของพื้นที่
ระบบป้องกันน้ าท่วมในพื้นที่
ชุมชน (%) 
 
 
 
 
 
 

๑. ปลูกจิตส านึกและให้ความรู้
ประชาชนได้ตะหนักถึงคุณค่าและ
ทรัพยากรป่าไม้ 
๒. การอนุรักษ์และพื้นฟู ป่าไม้ 
๓.การรณรงค์ให้ประชาชนและ
ผู้ประกอบการส านึกรับผิดชอบต่อ
สังคมเก่ียวกับการลดปริมาณขยะ 
๔. การจัดหาและเพิ่มความสามารถ 
ในการก าจัดขยะ 
๕. ส่งเสริมให้ อปท. มีระบบจัดการ
น้ าเสีย 
๖. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ า
ทั้งในเขตชลประทานและนอกเขน
ชลประทาน 
๗. เพิ่มส่ิงก่อสร้างเพื่อลดการ
พังทลายของตลิ่งตามแม่น้ าล าคลอง
สายหลักของจังหวัด 
๘. พัฒนาระบบป้องกันน้ าท่วมใน
พื้นที่ชุมชนเมือง 

๒.เพื่อใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

๗. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะต่อ
ประชากร(ลิตร/คน) 
๘.สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ภาคครัวเรือนต่อประชากร 
(ล้านกิโลวัตต์/คน/ปี) 
๙. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ในภาคที่ไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP 
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ล้านบาท) 
๑๐. สัดส่วนปริมาณการใช้น า
มันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม 
ต่อ GPP ภาคอุตสาหกรรม 
(ลิตร/ล้านบาท) 

๙. รณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้ยาย
พาหนะส่วนตัว โดยเปลี่ยนมาใช้รถสา
ธารณแทน 
๑๐. รณรงค์ให้ประชาชนประหยัด
พลังงานไฟฟ้า 
๑๑. รณรงค์ให้ประชาชนประหยัด
พลังงานไฟฟ้า 
๑๒. รณรงค์ให้ผู้ประกอบการลด
ชั่วโมงการผลิตลงในบางช่วงเวลา 
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ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การเสริมสร้าง
ความม่ันคงทุกมิติ
เพื่อปกป้องสถาบัน
หลักของชาติ และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

๑. เสริมสร้างความ
ม่ันคงเพื่อปกปอง
สถาบันหลักของชาติ 

๑. จ านวนต าบลที่เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจถึงความส าคัญของสถาบัน
หลัดของชาติ (ต าบล) 

๑. สร้างความรู้ความเข้าใจถึง
ความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ
ให้ประชนได้รับรู้รับทราบ 
๒. ส่งเริม พัฒนาอาชีพตามแนวทาง
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
๓. ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรง
งานและแนวทางพระราชด าริ 
 

 ๒. เป็นศูนย์บริหาร
จัดการเครือข่าย
ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาด้านความม่ันคง
ทุกมิติ 
 
 
 

๒. จ านวนต าบลที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเครือข่ายการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทุกมิติ 
(ต าบล) 
 
 
 
 
 

๔.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและ
การค้ามนุษย์ 
๖. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
บุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๓. เสริมสร้างความ
ปองดองและความ
สมานฉันท์ในชาติ 

๓. จ านวนต าบลที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเครือข่ายการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทุกมิติ 
(ต าบล) (ต่อ) 
๔.สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง (ต าบล) 

๗. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
ก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ 
๘. การป้องกันลการแก้ไขปัญหาภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ 
๙. การป้องกันและการแก้ปัญหาภัย
พิบัติ 
๑๐. การป้องกันและรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในจังหวัด 
๑๑. ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย 
๑๒. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย 
ส่งเสริมการสร้างความปองดอง
สมานฉันท์ ของประชาชน หรือ
นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด 
๑๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ส่วนภาค 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

๑. เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

๑.ร้อยละของสถานพยาบาลที่
ได้รับการรับรองคุณภาพ HA (%) 
๒. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
น้ าประปา (%) 
๓. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
ไฟฟ้า (%) 
๔. ร้อยละของประชากรที่เข้าถึง
อินเตอร์เน็ต (%) 

๑.เพิ่มขีดความสามารถการให้บริการ
ภาครัฐ 
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ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

  ๕. จ านวนครั้งที่ให้บริการภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เชิงรุก 
(ครั้ง) 
๖. ร้อยละความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (%) 
๗. ร้อยละของภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บ
รายได้ ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
(%) 

 
 
 
 
 
 

๒. เพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนาองค์กร 

๘. ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อประสิทธิภาพการ
พัฒนาองค์กร (%) 

๒. เพิ่มขีดความการจัดเก็บรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓. การพัฒนาบุคลากร 
๔. การปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
๕. การปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร 
๖. การสร้างความโปรงใสในองค์กร 

รวม 
๕ ยุทธศาสตร์ 

รวม 
๑๕ เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

รวม ๔๖ ตัวชี้วัด รวม ๖๑ กลยุทธ์ 
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สรุป 
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์รวม ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ ์

 
 
 
 
 
 

 
 

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วงนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครรราชสีมา  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ  ด้านการศึกษา  
การเกษตร พัฒนาสังคม  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินด้านการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  โดยปัจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้ 
 
 

เป้าประสงค์
รวม 

๑) เพื่อเพิ่ม 
ศักยภาพด้าน 
เศรษฐกจิของ 
จังหวัด 
นครราชสีมา 

๒) เพื่อพฒันา
สังคมให้เป็นเมอืง
น่าอยู ่

๓) เพื่อเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และลดมลพิษด้าน
สิ่งแวดล้อม 

๔) เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคาม
และปกป้องสถาบัน
หลักของชาติ 

๕) เพื่อให้
หน่วยงาน
ภาครัฐมี
สมรรถนะสูง
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธิผล 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

๑) การพฒันา
และเพิม่
ศักยภาพการ
แข่งขัน
เศรษฐกจิ 

๒) ยกระดับสังคม
ให้เป็นเมืองน่าอยู ่

๓) บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมให้มี
ความสมบรูณ์อย่าง
ยัง่ยืน 

๔) การเสรมิสร้าง
การมั่นคงทุกมิติ 
เพื่อปกป้องสถาบัน
หลักของชาติและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

๕) การพฒันา
ระบบการ
บรหิารบรหิาร
จัดการภาครัฐ 

เป้าประสงค์
เชิง
ยุทธศาสตร ์

๓ เป้าประสงค์ ๔ เป้าประสงค์ ๓ เป้าประสงค์ ๓ เป้าประสงค์ ๒ เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด ๘ ตัวช้ีวัด ๑๕ ตัวช้ีวัด ๑๐ ตัวช้ีวัด ๕ ตัวช้ีวัด ๘ ตัวช้ีวัด 
กลยุทธ์ ๑๔ กลยุทธ์ ๑๖ กลยุทธ์ ๑๒ กลยุทธ์ ๑๓ กลยุทธ์ ๖ กลยุทธ์ 

 วิสัยทัศน์ : 
โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรมใหม่ เกษตร อุตสาหกรรม ปลอดภัย 
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๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
๑.๑)  ประสานและบริหารจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี 

๒๕๓๘ เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
๑.๒)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร  เพื่อการ

อุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
๑.๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.๑)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๒.๒)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและ

ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๒.๓)  สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา 

เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
๒.๔) ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม และตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่ประนะชา

คมอาเซียนในทุกด้าน  
๒.๕)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๓)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
๓.๑)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธ์ุพืชและเมล็ดพันธ์ุพืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม  

เกิดพันธ์ุพืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงข้ึน โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
๓.๒)  ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ  มี

มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
๓.๓)  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้น าด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
๓.๔)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพิ่มช่องทางตลาด 
๓.๕)  สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๖)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถ่ินให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพื่อการบริโภคเพื่อจ าหน่วยและเพื่อ

การอนุรักษ์  
๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

๔.๑)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนใหเ้ข้มแข็ง 
๔.๒)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
๔.๓)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  

ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๔.๔)  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถ่ิน   
๔.๕)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๔.๖)  ด าเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการ

ของประชาชนในพื้นที่ 
๔.๗)  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม  สร้าง

ช่ือเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมา  
๕)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

๕.๑)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) 
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๕.๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
๕.๓)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้

การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการ
เข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

๖)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๖.๑)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็น

และความต้องการของประชาชน 
๖.๒)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
๖.๓)  ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นๆ  เพื่อ

สนับสนุนเครื่องมือ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๖.๔)  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้

ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
๖.๕)  ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร  ความปลอดภัย

และความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 
๗)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

๗.๑)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถ่ิน
โคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเช่ือมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๗.๒)  พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่  รวมทั้งกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว  และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  กระตุ้นเศรษฐกิจ  และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด
นครราชสีมาเพิ่มข้ึน 

๗.๓)  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  และสร้างเครือข่าย  
เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

๗.๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  รวมถึงการ
สร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

๘)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
๘.๑)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่  ตามที่กฎหมายก าหนด

อย่างมีประสิทธิภาพ  
๘.๒)  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร   
๘.๓)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับ

ประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสทิธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมอืกับประชาคมอาเซยีน 
๘.๔)  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 
๘.๕)  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการของประชาชน

ในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
๘.๖)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ๙)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๙.๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 
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๙.๒)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่
เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

๙.๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ  โดยสร้าง
ความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

๙.๔)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดต้ังและอบรมฟื้นฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

๑๐)  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๐.๑)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ให้มีความ

อุดมสมบูรณ์ 
๑๐.๒) รณรงค์สร้างจิตส านึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน

ท้องถ่ินทุกระดับ   
๑๐.๓)  จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 

2. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
2.1  วิสัยทัศน์ 

“พัฒนาก้าวหน้า  การศึกษาก้าวไกล  ชาวประชาร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 
2.2   ยุทธศาสตร ์

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานสิ่งแวดล้อม 
5) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

2.3   เป้าประสงค์ 
1) เพื่อก่อสร้างและซ่อมบ ารงุงานโครงสร้างพื้นฐานในเขต ทต.รังกาใหญ่ 
2) เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
3) เพื่อสง่เสรมิใหป้ระชาชนมรีายได้เพิ่มข้ึนและเพียงพอต่อการด ารงชีพ 
4) เพื่อจัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้น่าอยู่และยั่งยืน 
5) เพื่อใหเ้กิดกลไกการบริหารจัดการที่ดีในทกุภาคส่วน 

2.4   ตัวชี้วัด 
1) เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน รวมทั้งการบริการสาธารณูปโภคที่ครอบคลมุทุกพื้นที ่
2) ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ทั้งด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านสังคม ด้านศาสนา 

วัฒนธรรมประเพณี  รวมถึงการกีฬา นันทนาการระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนเพิ่มข้ึน 
3) ประชาชนมีอาชีพทีม่ั่นคง มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ โดยยึดหลักเศรษฐกจิพอเพียง มอีาชีพ

และรายได้เพิ่มมากขึ้น 
4) การอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม ป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะหรือภาวะมลพิษ  และพฒันาฟื้นฟสูิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน ประชาชนในชุมชนอยู่นสภาพแวดล้อมที่ด ี
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5) การบริหารงานขององค์กรมปีระสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี การ
บรหิารงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มข้ึน 

2.5   ค่าเป้าหมาย 
1) เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน การบริการสาธารณูปโภคครอลคลุมทุกพื้นที่ 
2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
3) ประชาชนมีรายได้ทีม่ั่นคง  เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
4) สิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟู และอนรุักษ์อย่างยัง่ยืน 
5) องค์กรมีการบรหิารจัดการทีดี่ ตามหลักธรรมาภิบาล 

2.6   กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1) ก่อสร้างปรับปรงุเส้นทางคมนาคมใหเ้ป็นไปด้วยความสะดวก 
2) ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและโคมไฟฟ้าสาธารณะ  
3) ก่อสร้างและขยายเขตการบรกิารประปา 
4) พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและการอปุโภค-บริโภค 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาคุณภาพชีวิต 
(๑) พัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา 
(๒) พัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย 
(๓) พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน  
(๔) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๕) เฝ้าระวัง  รักษาบ าบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติด 
(๖) พัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
(๗) พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีของทอ้งถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 
1) สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ชุมชน 
2) ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิม่ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ และการ 

แปรรปูสินค้าทางการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาดานสิง่แวดล้อม 

1) ส่งเสริมการก าจัดขยะมูลฝอย เพือ่ให้ชุมชนน่าอยู่ 
2) ส่งเสริมการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
1) ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนและองค์การทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและ

สังคม 
2) ส่งเสริมการเพิม่ศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพฒันา 
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2.7   จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positionnig) 
เทศบาลต าบลรงักาใหญ่ ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อน และการพฒันาคุณภาพ 

ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปรบัปรุง ฟื้นฟู พฒันาการจัดบริการสาธารณะ  หรือโครงสร้าง
พื้นฐาน  ซึ่งถือเป็นภารกิจหลกัขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตลอดจนการพฒันาด้านการศึกษ อันเป็นรากฐานส าคัญ
ต่อการพฒันาคน พัฒนาประเทศ  ให้มีคุณภาพสูง การพฒันาที่ยังยืน ควรคู่กับการพัฒนสังคม  เศรษฐกิจ 
สภาพแวดล้อมต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม  ความ
สอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาล และแผนพฒันาระดบัต่างๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะหส์ภาพปญัหา  ความ
ต้องการของประชาชน  และความพึงพอใจของประชาชนทีม่ีต่อการพฒันา เทศบาลต าบลรังกาใหญ่  จึงก าหนดจุดยืน
ทางยุทธศาสตร์การพฒันา ไว้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบรหิารจัดการบ้านเมอืงที่ด ี
 

๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ินของเทศบาลมีความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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3.การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
  3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global  Demand) และTrend  ปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  การวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะใช้แผนพัฒนาเป็นกรอบหรือเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
โดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถ่ินไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 เทศบาลต าบลรังกาใหญ่มีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ินและการ
พัฒนาประเทศโดยส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่สร้าง
กระบวนการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ เทศบาล
ต าบลรังกาใหญ่จึงมีบทบาทอ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยมิเพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่
ประชาชนในท้องถ่ินเท่านั้นแต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของท้องถ่ินด้วย และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพิ่มมากข้ึน  ด้วยภารกิจที่มีมากข้ึนจึงมีความจ าเป็นในการใช้ทรัพยากร
รายได้ ทั้งที่ท้องถ่ินจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยู่จ ากัดใหเ้กิดประโยชน์สูงสดุและมีความโปรง่ใสมากที่สุด  
การวางแผนถือเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว โดยใช้
ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่ก าหนดให้เกิดสัมฤทธ์ิผลในช่วงเวลาที่
ก าหนด มาการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน  แผนงาน โครงการนั้น จะต้องเป็น
การบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาคม 

 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
เทศบาลต าบลรังกาใหญ ่ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ( จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค ) 
จุดแข็ง ( Strength ) 
 1.ระบบการบริหาร 
 - มีการจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัภารกิจและอ านาจหน้าที่ 
 - ยึดหลักการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 - ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนมนรูปประชาคม  การประชุมวางแผนเตรียมงาน 
 2. ระบบข้อมูลข่าวสาร 
 - มีระบบข้อมูลสื่อสารและระบบสารสนเทศเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทีเ่หมาะสมส าหรับการใช้งาน 
 3. อัตราก าลังพนักงานเทศบาล   
 - การปฏิบัตงิานในระดบัดี  ได้รับการสง่เสรมิการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัตงิานในหน้าที่ตามหลักสูตรทีก่รม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินจัดอย่างตอ่เนื่อง  มีแผนอัตราก าลงับุคลากรที่เหมาะสมกบัโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ 
 4. ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 - มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติหลายสายเหมาะสมกับการท าการเกษตร สภาพพื้นที่สามารถประกอบการเกษตรได้
หลากหลาย เช่น ท านา  ไร่มันส าปะหลงั อ้อย ยาง  
จุดอ่อน (Weakness) 
 1. ระบบการบริหาร 
 - กฏหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกบัการปฏิบัตงิาน  มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท าให้
เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานเกิดการสบัสนเนื่องจากขาดความชัดเจนรวมทัง้ภารกจิการถ่ายโอนที่มเีข้ามาสูท่้องถ่ินเพิ่มข้ึน 
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 2. ระบบข้อมูล 
 -  ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน  หรือไม่ครอบคลมุครบถ้วนทุกด้าน  
 3. การเงิน งบประมาณ 
 - ระบบการจัดเก็บภาษียังไมบ่รรลเุป้าหมาย การจัดสรรงบประมาณลดน้อยลง 

โอกาส(Opportunity) 
-    เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติแหลง่น้ า  ห้วย หนอง  คู  คลอง  ที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะที่จะได้รับการพัฒนา
และส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการเพื่อพัฒนาระบบชลประทาน  
- เป็นพื้นที่เส้นทางคมนาคมผ่านไปยังจังหวัดอื่น  เหมาะแก่การพัฒนาเป็นสถานที่จ าหน่ายสินค้าพื้นบ้าน 

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพให้แก่ผู้ที่สัญจรไปมา  

ปัญหาและอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Thtreat) 
- กฎหมายระเบียบข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วงระยะเวลาใน 
    การจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน 
- การด าเนินงานตามนโยบายต่าง ๆของรัฐบาลมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น  

ประกอบกับปัญหาในพื้นที่และความต้องการของประชาชนมีมาก  แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนเนื่องจาก
จ ากัดด้วยอ านาจหน้าที่และจ านวนของงบประมาณที่จ ากัด 

 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
1) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐)  
จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีข้ึนไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก 
โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่
กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลา
ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุ
จะส่งผลให้มกีารขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการ
สินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากข้ึน นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและ
ลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาส
ของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศที่พัฒนาแล้ว 
2) การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว 

การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการ 
ผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็น
รูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากข้ึน มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสาน
ระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตที่เช่ือมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน) 
เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งข้ึน โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
3)ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกท่ีสูงขึ้น 

(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต  
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เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย 
ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
   (๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆ 
หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ้ากัดในด้านอุปสงค์ใน
ประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและ
วัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงข้ึนทั้งการผลิตใน
ประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและกา รผลิต
ภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป  

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของ 
การค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนา
สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากข้ึนโดยแรงเหว่ียงจากกระแสการเปิดเสรี
ทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าข้ันปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มข้ึน
ของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและ
เทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและ 
มาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ให้มีความ
รุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ้า
เป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒  
เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการ
ปรับทิศทางนโยบายการเงนิในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศ
ส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การ 
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเช่ือในสังคม 
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 
4) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อ 
สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากข้ึนอุณหภูมิของโลกเพิ่มข้ึน 
ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและ
สัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสีย
แนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ 
พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 
 
 



-46- 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 

 
(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิด 

บ่อยครั้งข้ึนและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต 
การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน 
นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้
ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 
 
 
 
 
 
 


