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ส่วนที่ ๑ 
 
 
 
 
 

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนบกเป็นต าบลหนึ่งในเจ็ด
ต าบลของอ าเภอโพนสวรรค์  โดยมีที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งอยู่เลขที่  303  หมู่ที่ ๑๑  บ้านโพนบก  
ต าบลโพนบก  อ าเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม  และอยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอโพนสวรรค์  อยู่ห่างจาก
ตัวอ าเภอเป็นระยะทางประมาณ  ๕  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  ๔๑,๖๐๕  ไร่  หรือประมาณ  ๖๖.๖  
ตารางกิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดกับพ้ืนที่ต าบลต่างๆ  ดังนี้ 

 
   ทิศเหนือ            ติดกับต าบลนาขมิน้          อ าเภอโพนสวรรค์      จังหวัดนครพนม 

ทิศใต้                ติดกับต าบลบ้านผึ้ง          อ าเภอเมือง              จังหวัดนครพนม 
ทิศตะวันออก      ติดกับต าบลนาใน             อ าเภอโพนสวรรค์      จังหวัดนครพนม 
ทิศตะวันตก        ติดกับต าบลโพนสวรรค์      อ าเภอโพนสวรรค์      จังหวัดนครพนม 

 

โดยมีพ้ืนที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน  ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                               
 
 
 
 
   1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

มีลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การท าการเกษตร ปลูกพืชผักสวนครัวสภาพพ้ืนที่มีล าห้วย  หนอง
คลองบึงอ่างเก็บน้ าตามธรรมชาติ   

          1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
1 บ้านโพนเพ็ก 
2 บ้านโพนบก 
3 บ้านแมด 
4 บ้านทุ่งโพธิ์ 
5 บ้านเหล่าบะดา 
6 บ้านท่าสะอาด 
7 บ้านโพนบกน้อย 
8 บ้านโนนอุดม 
9 บ้านโพนพัฒนา 

10 บ้านโพนเจริญ 
11 บ้านโพนบก 

สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 

๑.  ด้านกายภาพ 
 



 
 

 

 
          1.4  ลักษณะของดิน 
           ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวและยางพาราโดยรวม
มีสภาพที่สมบูรณ์  แต่ยังต้องพ่ึงปุ๋ยอยู่บ้าง  มีพ้ืนที่ท ากินอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ที่สาธารณะและที่ท ากินของ
ตนเองมีกรรมสิทธิ์  
 
          1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 

- แหล่งน้ าธรรมชาติ 

ล าน้ า, ล าห้วย      ๕ สาย 
บึง , หนองและอ่ืนๆ     ๑ แห่ง 

                      -   แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
ฝาย       ๔ แห่ง 
บ่อน้ าตื้น     ๑๕ แห่ง 
บ่อโยก             ๓๕๙ แห่ง 
ท านบ                            ๑  แห่ง 

 

1.6  .ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
           สภาพป่าไม้ส่วนใหญ่สมบูรณ์  แต่ต าบลยังปลูกป่าทดแทนและเพ่ิมเติมเกือบทุกปีเพื่อเป็นการอนุรักษ์และ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

 
 
           2.1  เขตการปกครอง 
  จ านวนหมู่บ้านในเขตการปกครอง  มีหมู่บ้านจ านวน  ๑๑  หมู่บ้าน  ดังนี้ 

หมู่ที่  ๑   บ้านโพนเพ็ก                                หมู่ที่  ๗   บ้านโพกบกน้อย 
หมู่ที่  ๒   บ้านโพนบก                                 หมู่ที่  ๘   บ้านโนนอุดม 
หมู่ที่  ๓   บ้านแมด                                     หมู่ที่  ๙   บ้านโพนพัฒนา 
หมู่ที่  ๔   บ้านทุ่งโพธิ์                                  หมู่ที่ ๑๐  บ้านโพนเจริญ 
หมู่ที่  ๕   บ้านเหล่าบะดา                             หมู่ที่ ๑๑  บ้านโพนบก 
หมู่ที่  ๖   บ้านท่าสะอาด 
 

          2.2  การเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจ านวน 11  หมู่บ้าน  หากมีการ 
เลือกตั้งในครั้งหน้า จะมีผู้บริหารท้องถิ่น  (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล)  จ านวน 1  คน จะมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 2  คน  11  หมู่บ้าน  รวมเป็น  22  คน 
 
 

 

 
3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร   

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 

๓.  ประชากร 
 



 
 

 

ประชากรทั้งสิ้น  ๖,๑27  คน  แยกเป็น  ชาย  ๓,๑05  คน  หญิง  ๓,๐22  คน  ๑,712  ครัวเรือน  มีความ
หนาแน่นเฉลี่ย  ๙๒  คน / ตารางกิโลเมตร  ณ  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕62 

 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน ชาย (คน) หญิง 
(คน) 

1 บ้านโพนเพ็ก    412 433 845 240 
2 บ้านโพนบก    228 183 411 139 
3 บ้านแมด         208 198 406 100 
4 บ้านทุ่งโพธิ์      209 199 408 101 
5 บ้านเหล่าบะดา      424 436 860 250 
6 บ้านท่าสะอาด      122 134 256 70 
7 บ้านโพนบกน้อย     231 216 447 112 
8 บ้านโนนอุดม      300 288 588 171 
9 บ้านโพนพัฒนา       294 277 571 147 

10 บ้านโพนเจริญ     355 345 700 188 
11 บ้านโพนบก  332 306 638 194 

 รวม 3,115 3,015 6,130 1,712 

          

 
 

    
          4.1  สถานศึกษา 

โรงเรียนประถมศึกษา                                ๓    แห่ง 
- โรงเรียนบ้านโพนบก 
- โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 
- โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 

โรงเรียนมัธยมศึกษา                                 ๑        แห่ง 
 -    โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 

                    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  2  แห่ง ได้แก่ 
                               -    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนเจริญ  หมู่ที่  10   
                      -    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ตาก  หมู่ที่  2   
            ในพื้นที่มีการศึกษานอกระบบ  (กศน.โพนบก)  1  แห่ง 
 

 4.2  สาธารณสุข 
       -   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนบก    1 แห่ง 
       -   ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน    11 แห่ง 

 

4.  สภาพทางสังคม 
 



 
 

 

 4.3  อาชญากรรม 
                 - 
 

 4.4  ยาเสพติด 
  การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  เป็นอีกนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  และของจังหวัด  
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนบก  ได้ประสานความร่วมมือเป็นอย่างดีกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อ าเภอโพนสวรรค์  เพราะได้ตระหนักว่าการป้องกันและการแก้ปัญหายาเสพติดเป็นพันธกิจอันยิ่งใหญ่ที่ทุก
หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาชนจะต้องร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ไขปัญหาแบบพหุภาคี  ที่
มุ่งเน้นการปราบปราม  และป้องกัน  โดยจะต้องมีการประสานการท างานแบบบูรณาการ นอกจากนี้ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพนบก  ยังได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  (โพนบกเกมส์)  เป็นประจ าทุกปี โดยจัดขึ้นเพ่ือ
เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนหันมาสนใจการเล่นกีฬาและออกห่างไกลจากยาเสพติด โดยได้รับความ
ร่วมมือจาก ประชาชน และเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพนบก  เป็นอย่างดียิ่ง  โดยผลการจัดการ
แข่งขันกีฬา ฯ ดังกล่าว ได้ท าให้เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดจิตส านึกที่ดีในการสนใจการเล่นกีฬา
และออกห่างไกลจากยาเสพติด  และองค์การบริหารส่วนต าบลโพนบก  ยังได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือ
เอาชนะยาเสพติดประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลโพนบก  เพ่ือประสานการปฏิบัติงานระหว่างจังหวัด  อ าเภอ  
เพ่ือให้การปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ 

 4.4  การสังคมสงเคราะห์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนบก  มีการส ารวจข้อมูลส าหรับเด็ก  ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาส เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักในล าดับต้นๆ เป็นการแก้ไข
ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประชาชน 
 
 
 
 
 

  
          5.1  การคมนาคมขนส่ง 

-  มีการติดต่อระหว่างหมู่บ้าน  โดยถนนเชื่อมหมู่บ้านและติดต่อระหว่างต าบล  อ าเภอ  โดยทาง
สายแผ่นดิน  ๒๐๒๘  ท่าอุเทน – กุสุมาลย์   

-  ทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านมีสภาพพอใช้ได้ 
-  ถนนส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังสลับกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หน้าฝนการ

คมนาคมไปมาค่อนข้างล าบาก 
-  พาหนะที่ใช้  คือ  รถยนต์  รถจักรยานยนต์  สามล้อเครื่อง  รถไถนาที่มีกระบะพ่วง 

          5.2  การไฟฟ้า 
-  ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน  ร้อยละ  ๑๐๐ 

 

          5.3  การประปา 
  -  ระบบน้ าประปาประจ าหมู่บ้าน  หมู่ที่  1  บ้านโพนเพ็ก  จ านวน  2  แห่ง 
  -  ระบบน้ าประปาประจ าหมู่บ้าน  หมู่ที่  2  และ  หมู่ที่  11  บ้านโพนบก จ านวน  1  แห่ง 
  -  ระบบน้ าประปาประจ าหมู่บ้าน  หมู่ที่  3  บ้านแมด  จ านวน  1  แห่ง 

5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 



 
 

 

  -  ระบบน้ าประปาประจ าหมู่บ้าน  หมู่ที่  5  บ้านเหล่าบะดา จ านวน  2  แห่ง 
  -  ระบบน้ าประปาประจ าหมู่บ้าน  หมู่ที่  6  บ้านท่าสะอาด  จ านวน  1  แห่ง 
  -  ระบบน้ าประปาประจ าหมู่บ้าน  หมู่ที่  7  บ้านโพนบกน้อย จ านวน  1  แห่ง 
  -  ระบบน้ าประปาประจ าหมู่บ้าน  หมู่ที่  8  บ้านโนนอุดม   จ านวน  2  แห่ง 

           -  ระบบน้ าประปาประจ าหมู่บ้าน  หมู่ที่  9  บ้านโพนพัฒนา  จ านวน  1  แห่ง 
           -  ระบบน้ าประปาประจ าหมู่บ้าน  หมู่ที่  10  บ้านโพนเจริญ จ านวน  1  แห่ง 
 
 

          5.4  โทรศัพท์ 
 -  ปัจจุบันทุกหมู่บ้านใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 

          5.5  ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด  ได้แก่  ไปรษณีย์โพนสวรรค์  ตั้งอยู่ ต าบลโพนสวรรค์  อ าเภอโพนสวรรค์  

จังหวัดนครพนม  ห่างจากต าบลโพนบก  ประมาณ  5  กิโลเมตร 
 
 

 
 

          6.1  การเกษตร 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว ปลูก

ยางพาราปลูกมันส าปะหลัง  ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
 

          6.2  การประมง 
 มีล าห้วยเซกา  ซึ่งเป็นล าห้วยหลักท่ีชาวบ้านใช้ท าการประมง 
 

          6.3  การปศุสัตว์ 
ต าบลโพนบก  มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค กระบือ และการเลี้ยงสุกร ในทุกหมู่บ้านของต าบลโพนบก  

อ าเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม 
 

          6.4  การบริการ 
มีการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ  ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร  เอกสารทางวิชาการ  ระเบียบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการส่วนท้องถิ่น  ไว้ส าหรับคอยให้บริการประชาชนที่มาติดต่อขอรับข้อมูล
ข่าวสาร  ด้วยการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร   

                 6.5  การท่องเที่ยว 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพนบกไม่มีสถานที่ท่องเที่ยว  ได้ด าเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยจัด

ประเพณีแซงสนาม  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของต าบลโพนบก 

          6.6  อุตสาหกรรม 
ต าบลโพนบก  อ าเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม  ไม่มีอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 

          6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
เป็นแบบครัวเรือน  เช่น  เย็บผ้า  ทอผ้า  การท าเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ การรวมกลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหาร  แต่

ก็ประสบปัญหาคือการตลาด   

          6.8  แรงงาน 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
 



 
 

 

ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพนบกประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ  80  ประกอบอาชีพท า
การเกษตรกรรม  ได้แก่การท านา  ปลูกยางพารา  ปลูกมันส าปะหลัง  ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง
ทั่วไป 

 
 

 

  
          7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

มีจ านวน 11  หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านดังนี้ 
 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน ชาย (คน) หญิง 
(คน) 

1 บ้านโพนเพ็ก    412 433 845 240 
2 บ้านโพนบก    228 183 411 139 
3 บ้านแมด         208 198 406 100 
4 บ้านทุ่งโพธิ์      209 199 408 101 
5 บ้านเหล่าบะดา      424 436 860 250 
6 บ้านท่าสะอาด      122 134 256 70 
7 บ้านโพนบกน้อย     231 216 447 112 
8 บ้านโนนอุดม      300 288 588 171 
9 บ้านโพนพัฒนา       294 277 571 147 

10 บ้านโพนเจริญ     355 345 700 188 
11 บ้านโพนบก  332 306 638 194 

 รวม 3,115 3,015 6,130 1,712 

 
          7.2  ข้อมูลด้านการเกษตร 

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว ปลูก
ยางพารา  ปลูกมันส าปะหลัง  ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้างทั่วไป 

7.3  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าการเกษตร 

- แหล่งน้ าธรรมชาติ 

ล าน้ า, ล าห้วย      ๕ สาย 
บึง , หนองและอ่ืนๆ     ๑ แห่ง 

                              -    แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
ฝาย       ๔ แห่ง 

7.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง) 
 



 
 

 

บ่อน้ าตื้น     ๑๕ แห่ง 
บ่อโยก    ๓๕๙ แห่ง 
ท านบ                ๑  แห่ง 
อ่างเก็บน้ า                                     6       แห่ง 

          7.4  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
  -  ระบบน้ าประปาประจ าหมู่บ้าน                                 จ านวน  12  แห่ง 
  -  อ่างเก็บน้ าห้วยเซกา    ตั้งอยู่หมู่ที่  5  บ้านเหล่าบะดา  จ านวน  1  แห่ง 
  -  อ่างเก็บน้ าห้วยตูบ   ตั้งอยู่หมู่ที่  7  บ้านโพนบกน้อย    จ านวน  1  แห่ง 
  -  อ่างเก็บน้ าห้วยบง   ตั้งอยู่หมู่ที่  5                       จ านวน  1  แห่ง 
  -  อ่างเก็บน้ าห้วยหินลาด  ตั้งอยู่หมู่ที่  7  บ้านโพนบกน้อย  จ านวน  1  แห่ง 
           -  อ่างเก็บน้ าห้วยตาต่อง   ตั้งอยู่หมู่ที่  3  บ้านแมด            จ านวน  1  แห่ง 
           -  อ่างเก็บน้ าห้วยเบือก     ตั้งอยู่หมู่ที่  11  บ้านโพนบก       จ านวน  1  แหง่ 
 
 
 

 
 

          8.1  การนับถือศาสนา 
 ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีการปฏิบัติในด้านศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี  เป็นประจ า  
โดยมีข้อมูล ดังนี้ 

วัด  มีจ านวน  12  วัด  ได้แก่     
  1.  วัดศรีพันดร      ตั้งอยู่หมู่ที่  1  บ้านโพนเพ็ก 
  2.  วัดโพธิ์ตาก    ตั้งอยู่หมู่ที่  2  บ้านโพนบก 
  3.  วัดโพนแก้ว                      ตั้งอยู่หมู่ที่  3  บ้านแมด 
  4.  วัดวัดจอมแจ้ง                    ตั้งอยู่หมู่ที่  4  บ้านทุ่งโพธิ์ 
  5.  วัดป่าโคกจิก                  ตั้งอยู่หมู่ที่  4  บ้านทุ่งโพธิ์ 
  6.  วัดสว่างอารมณ์                           ตั้งอยู่หมู่ที่  5  บ้านเหล่าบะดา 
  7.  วัดศรีบุญเรือง                               ตั้งอยู่หมู่ที่  6  บ้านท่าสะอาด 
  8.  วัดไทนิยม                         ตั้งอยู่หมู่ที่  7  บ้านโพนบกน้อย 
                      9.  วัดแสงธรรมจันทฤกษ์ชมพู            ตั้งอยู่หมู่ที่  8  บ้านโนนอุดม 
                    10.  วัดศรีธรรมาราม                       ตั้งอยู่หมู่ที่  9  บ้านโพนพัฒนา 
                    11.  วัดทุ่งเทพประทานพร                       ต้ังอยู่หมู่ที่  10  บ้านโพนเจริญ 
                    12.  วัดป่าหลวงปู่ประไพรพัฒนาราม           ตั้งอยู่หมู่ที่  11  บ้านโพนบก 

ส านักสงฆ์ มีจ านวน  6  แห่ง  ได้แก่ 
  1.  ส านักสงฆ์สิรินทร                          ตั้งอยู่หมู่ที่  1  บ้านโพนเพ็ก 
  2.  ส านักสงฆ์ป่าช้า หมู่ที่ 1                   ตั้งอยู่หมู่ที่  1  บ้านโพนเพ็ก 
  3.  ส านักสงฆ์พระรินทร์            ตั้งอยู่หมู่ที่  2  บ้านโพนบก 
  4.  ส านักสงฆ์ห้วยน้ าใส              ตั้งอยู่หมู่ที่  3  บ้านแมด 
                     5.  ส านักสงฆ์โคตะมะวราราม  ตั้งอยู่หมู่ที่  5  บ้านเหล่าบะดา 
  6.  ส านักสงฆ์เซกาน้อย               ตั้งอยู่หมู่ที่  5  บ้านเหล่าบะดา 

8.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 



 
 

 

 8.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
          1. ประเพณีแซงสนาม  จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน  ของทุกปี   
          2. ประเพณีวันสงกรานต์ จัดขึ้นในเดือน เมษายน ของทุกปี  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโพนบก
ร่วมกับอ าเภอโพนสวรรค์ 
          3. งานพิธีทางศาสนา  ได้แก่  งานวันเข้าพรรษา  

8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ภาษาท้องถิ่นที่ส าคัญท่ีนิยมสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน คือภาษากะเลิง ภาษาไทอีสาน และภาษาโส้ 

8.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ละลึกในเขตพ้ืนที่ต าบลโพนบก  คือ ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากไม้ไผ่ 

 
 
 

         9.1  น้ า 

- แหล่งน้ าธรรมชาติ 

ล าน้ า, ล าห้วย      ๕ สาย 
บึง , หนองและอ่ืนๆ     ๑ แห่ง 

                             -    แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
ฝาย       ๔ แห่ง 
บ่อน้ าตื้น     ๑๕ แห่ง 
บ่อโยก             ๓๕๙ แห่ง 
ท านบ                           ๑      แห่ง 

                   อ่างเก็บน้ า                                       6      แห่ง 

        9.2  ป่าไม้ 
         สภาพป่าไม้ส่วนใหญ่สมบูรณ์  แต่ต าบลยังปลูกป่าทดแทนและเพ่ิมเติมเกือบทุกปีเพ่ือเป็นการอนุรักษ์และ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

        9.3  ภูเขา 
        ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพนบก  ไม่มีภูเขา 

         9.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
          9.4.1  ทรัพยากรดิน 

ราษฎรส่วนใหญ่ใช้ที่ดินประกอบอาชีพ ท านา ท าสวน ท าไร่  และเป็นที่อยู่อาศัย 
  9.4.2  ทรัพยากรน้ า 

 ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพนบก  มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติและแหล่งน้ าที่          
สร้างข้ึนเอง  เพื่อใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภค 

 
 

**************************************** 

9.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 



 
 

 

ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  
  
 
 

 
 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
เพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอันประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรั ฐที่เกี่ยวข้องอย่าง
กว้างขวางเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสั ยทัศน์“ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลา
ดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑ เป็นต้นมา
ได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ  ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบนของ
กลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจาก
การเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ  อย่างไรก็ตาม 
ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่า
อยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการ
ชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่
สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 



 
 

 
ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่
ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

  

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการ
คุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐาน
แตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่
ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและ
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากร
อย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน  ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  การ
พัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน  ขณะที่
ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง  ลดความขัดแย้งทางความคิดและ
อุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหา
การขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและ
ความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็ก
ที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มี
ความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิม
สูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็น

ประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน
ยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความส าคัญกับปัญหาด้านความมั่นคง
อ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศ
ความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่
จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ 
การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ 
หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่
องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ 
ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการ
เปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอก
ระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยี
ทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท า
ให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตาม
อย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น  การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรง
ขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 



 
 

 
นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี  ๒๕๗๔จะ

ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้ง
การคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่
แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียม
ความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็น
ความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงาน
ต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้าของการ
พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัย
ส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น  โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมี
แนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหา
โอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้าน
ขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจท า
ให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
   นอกจากนี ้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งใน
เชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ า  ขณะที่ระบบนิเวศ
ต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของ
มนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและ
ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสี
เขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจ
จากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคง
ด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้น
และเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
บันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ทั้งในส่วนของการ
จ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ 
ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี 
เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและ
บริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด  และโรค
อุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝูาระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่
ทวีความรุนแรงมากข้ึนได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปูองกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและ
อาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจ
หายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า  
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความม่ันคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัย
ที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง 
 



 
 

 
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความ
ยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน 
 

   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้น 
เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การ
พัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือใน
ลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติ
การพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ 
และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มี
อาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วน
ของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย  ระบบบริการ
สาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
ยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ 
ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์
จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
   นอกจากนี ้ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร 
การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะ
การใช้พื้นท่ีที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนา
ที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่ง
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความ
ร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการ
ทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่
จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้อง
เร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริม
คนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดย
ที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมี
ความแตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน 
   ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและ
ครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่ง
จะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคต
จึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ  และปรับปรุงแก้ไข
จุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเปูาหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และ
ถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ 
อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่าง
มั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 
 

  



 
 

 
๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจาก
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความม่ันคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมี 
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความ
ยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน
ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 
มีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอก
ราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่
น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถ
ผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและ
รายได้ที่ม่ันคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจน
เข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง  ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่
เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูน
กับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน 
และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไป
ได ้ได้แก่ ทุนมนุษย ์ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถ
ในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเปูาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น  คนมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลาย
มิต ิพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการ
เติบโตบน 



 
 

 
  

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง

ของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร

ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย ์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ

จัดการตนเอง 
 
 



 
 

 
  

 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น

เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง

สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยง

การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกมี

ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

 

 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดท าขึ้นในช่วงเวลาของ
การปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยได้น้อมน าหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๙–๑๑  
เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความ
เสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของการ
พัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้าง
ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม
ของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่าง
กว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียด
ยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 
๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ 
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อน



 
 

 
และติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือก ากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพ่ือ
ประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เปูาหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตาม
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง และ

ยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิ

บาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

 

 ๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
        แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕  ฉบับทบทวน 
๑. สภาพทั่วไป  
             ๑.๑ ที่ตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘◦๒๗' เหนือ และลองติจูด ๑๐๐◦๕๔' 
ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ตั้งอยู่ในต าแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง โดยมีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านตะวันออกและด้านเหนือ มีแม่น้ าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน และด้านใต้ ติดต่อ
ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก กั้นพรมแดน  

           ๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง มีความลาด
เอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล้ายกระทะ แบ่งเป็น ๒ เขตใหญ่ ได้แก่ บริเวณแอ่งที่ราบโคราช อยู่บริเวณที่ราบลุ่ม



 
 

 
แม่น้ ามูลและชี ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแอ่งสกลนคร อยู่ทาง ตอนเหนือของภาค ตั้งแต่แนวเขาภู
พานไปจนถึงแม่น้าโขง เทือกเขาที่แบ่งระหว่างแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร ได้แก่ เทือกเขาภูพาน  

            ๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศร้อนชื้นสลับกับแล้ง แบ่งเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 
อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมาก จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน ช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ได้รับอิทธิพล
ของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท าให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง แต่มีแนวเทือกเขาดงพญาเย็นและสันก าแพง กั้นลมฝนจาก
มรสุมตะวันตกเฉียงใต ้ส่งผลให้พื้นที่แอ่งโคราช ซึ่งเป็นเขตเงาฝนจึงมีสภาพแห้งแล้งกว่าแอ่งสกลนคร จังหวัดที่มีฝนตกมาก
ที่สุด คือ นครพนม ฝนตกน้อยที่สุด คือ นครราชสีมา ฤดูหนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น 
ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ าสุด คือ จังหวัดเลย  

            ๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี ๒๕๕9 มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ จ าแนกเป็นพ้ืนที่ปุาไม้ ๑๕.๖๖ ล้านไร่ 
หรือร้อยละ ๑๔.๙ พ้ืนที่ท าการเกษตร ๖๓.๘7 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๖๐.๕ และพ้ืนที่ใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 26.02 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ ๒๔.7 ของพ้ืนที่ภาค  

            ๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  

                          ๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ า  ท าให้ขาดแคลนน้ า และขาดธาตุอาหาร ใต้ดินมีเกลือหิน 
ท าให้ดินเค็ม จึงมีข้อจ ากัดต่อการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร  

                          ๑.๕.๒ แหล่งน้ า มีลุ่มน้ าขนาดใหญ่ ๓ ลุ่มได้แก่ แม่น้ าชี มีความยาวประมาณ ๗๖๕ กิโลเมตร ยาว
ที่สุดในประเทศไทย มีต้นน้ าที่ทิวเขาเพชรบูรณ์ และไหลไปรวมกับแม่น้ ามูลที่จังหวัดอุบลราชธานี แม่น้ ามูล มีความยาว
ประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร ต้นน้ าอยู่ที่เทือกเขาสันก าแพงแล้วไหลลงสู่แม่น้ าโขงท่ีจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีล าน้ า
สาขาย่อย ได้แก่ ล าปาว ล าน้ าอูน ล าน้ าสงคราม ล าน้ าเสียว ล าน้ าเลย ล าน้ าพอง และล าตะคลอง รวมทั้งแหล่งน้ า
ธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ เช่น หนองหาร (สกลนคร) และ บึงละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ า
บาดาล มีปริมาณน้ าในเกณฑ์เฉลี่ย ๕-๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ความลึกของบ่อประมาณ ๓๐ เมตร คุณภาพของน้ า
บาดาลมีตั้งแต่เค็มจัด กร่อย และจืด เนื่องจากพ้ืนที่ในแอ่งโคราชและแอ่งสกลนครจะรองรับด้วยหินเกลือ หากเจาะน้ า
บาดาลลึกเกินไปอาจจะพบน้ าเค็ม  
                           ๑.๕.๓ ป่าไม้  ในปี  ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ปุาไม ้จ านวน ๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็น
ร้อยละ ๑๔.9 ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนที่ปุาไม้ทั้งประเทศ ซึ่งยังต่ ากว่าค่าเปูาหมาย ในการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศท่ีจะต้องมีพ้ืนที่ปุาไม้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น-ปุาเบญจพรรณ  
 

๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค  
           ๒.๑  โครงข่ายถนน เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน  สปป.ลาว  
กัมพูชา  และสามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้  

              ๒.๑.๑                        ๒ (          ) 
เช ื่                       เ   ๑  (                                   เ   ๒๒ (         
สก  ค   ค    ) เช    ส   ส            ส              -             ๓  ( ค    -    คำม่วน) 
           เช                -     ค    เช    ส  ส               -             ๑ (    ค  -เ            

 
              ๒.๑.๒                                   -         (East-West Economic Corridor: 

EWEC) เช         กช         – เ          ก         ก –        ก – เ ช        เ   ส    ค       กเ    เ     
                     เ    ๑๒ (ช           ก      ส  ค   ก  ส        ก          เช    ส   ส       
    ส               -              ๒  (  ก      - ส       เ     เ   เส     เช       ก  ค   
ก             ก   ค          ก       เ                ค         (GMS)         



 
 

 
              ๒.๑.๓                              – 

         ๒ (East- West Economic Corridor : EWEC ๒) 
เช         ก  ค ก      เ                ก       เ   ส  ส       
         ก      ก         เ ก        ำ    ก     ส       
   เ   ส                เ  – ช   เ  ก               ช       
          ๒.๒    ไฟ     เส     เช ื่     ก    ื้    เ    ก     ก    
   เ     เ    คก              ค  ก    เ    เ    ก    ค        ก 
(EEC)  ๓  เส           ก   ๑) ก   เ   -    ค    เช    ส    ส                     
๒) ก   เ   -      ช      ๓) ส      เช                   ส  ค       เ    
  ก       ค     
 

            ๒.๓               ๙        เ   ส          ช     ๒        ค                      ช         
ส              เ    ๗           ก       ก     ค       ค   ชส     สก  ค                  เ        เ    
            ๒.๔                  ๑๕            ๒๓  จุดผ่อนปรน  ที่เป็นจุดเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับ
ประเทศเ  ื่       
            ๒.๕                                                    ำ                  ก       ค   เ   ส    
(ช   ก   เ   - ค   ชส     ช    ค   ชส   -    ค            ค    (ช   ช            -    ก    ช       ก  -
    ค    ช       -      ช                เ         เ            เ    (ช           - ค   ชส     
ช     เ    เ    ก    EWEC             ก 

          ๒.๖                    
 ๒.๖.๑ ไฟฟ          ส  ส  เช       ก      ส  ส        เ       เ         ก   ส         สำค   

    ก   เ                (    ก     (ช         เ             เ      ำ  คล     ค   ชส        เ     ส              ช      
       ๒.๖.๒                  ก       ค   ค     ื้น   เ  เ        ก       ก        

ส         ค                เ    ๓        ค    สำ  ก   เ       เ    ๖  (    ก     สำ  ก        เ    ๗  
(             สำ  ก        เ    ๘  (      ช      

 

3.                    ไ    
            ๓.๑                

 
      3.1.1                                              ค             ค     ค     ำ   

๒๕๕๙  เ   ก   ๑,423,122          ค  เ          ๙         ค                    เ             
เ    เ    ก      ๒๕๕๕       ส  ส           ๑๐ ๓        เ    

      3.1.2                                                                   ๒๕๕๙  
  คเก      ส  ส           ๒๐ ๕         ค    ค   ส  ก           ๑๙ ๐  สำ      ค   ก     ส  ส             
60.4        ก        ส      ส          ก   ส     ส           ก                12.6 2.3       45.5  
    ำ                 ก     ค    ก  ค   ก       คเก              ค   ส  ก     จะมีแนวโน้มเป็นฐาน
รายได้ใหม่      ค  ก      ก         เ  เ    ก    เ  ปี  ๒๕๕๙    

     3.1.3                 ต่ า                               ล้ า                         ๒๕๕  
  ก                 ๒ ๓       ำก   ก               เ        ก               3.3  เป็นผลมาจากการชะลอตัว
     คเก             ก      ก      ช                        ค   ช  เก    ก  ำ   เ        ำ              
ส    ก        ำ          ค   เ      
                    3.1.4    ไ                                 ต่ า           ี่ย       ๒๕๕๙            
           ค         ช ก   (GRP Per capita) เ       76,207        ค              ำก   ค  เ             เ     
๒   เ         ำก    ก                    ๕ ๖  เ                       เ           ส     ส    ๓          ก     ค    
    ก             ก    112,038         ค   ชส     (๑๐๕,618                    (85,359       ส     ๓ 
      ส            ก          ก  ส       (57,798           ส    (54,047                   ำ    (49 ,443      
 



 
 

 
    3.1.5                                                                             

๒๕๕9         ค   ชส      ส  ส   ก              19.0       ค                ก      ส  ส   ก       
        ๑๔ ๒       ค                    ำ   เ              ำ      ก            ส          เ    ก   
เ  ก   ส       ค              ส  ส                 ๒ ๐       ค 
                                  

          ๓.๒                   
                  ๓.๒.๑           

 
                       1)                                                                 น้ าฝนเป็นหลัก
จึงมีผลิตภาพต่ า           ๒๕๕๙             คเก        ค    292,017             ช   ก     ค    ก       
                   สำ        โดย                                        ส          ก               ๑๐๕ 
            ก                  ค   เ               ก          ค   ค                    ส      ส เก  ส        
   ส  ค       เ           ส       ค   ค                  ค   ชส                        เ                    
  ำก           เ   เ       ก ำก  เก        ั้งเดิม ช ส  เค  ส             ก  น าเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร  
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  3  พันล้านบาทต่อปี  เป็นภาคที่มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยและมันส าปะหลังมากที่สุดของประเทศ  โดยอ้อยส่วน
ใหญ่ปลูกในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา  ชัยภูมิ  ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  และอุดรธานี  และมันส าปะหลัง  ในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา  ชัยภูมิ  และอุดรธานี 

                ส าหรับพ้ืนที่ปลูกข้าวอินทรีย์ มีแนวโน้มขยายพ้ืนที่มากขึ้น ปัจจุบันแหล่งปลูกข้าว อินทรีย์ในประเทศ
ไทยร้อยละ ๘๐.๐ อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ (จังหวัดยโสธร สุรินทร์มหาสารคาม ศรี
สะเกษ ร้อยเอ็ด) และจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนอีกร้อยละ ๒๐.๐ อยู่ใน ภาคเหนือตอนบน ตลาดข้าวอินทรีย์ ส่วนใหญ่
ส่งออกต่างประเทศ โดยเฉพาะสหภาพยุโรป  

                 ๒)  มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรมากที่สุด แต่ขนาดฟาร์มที่ถือครองต่อ ครัวเรือนเกือบ
ต่ าสุดของประเทศ  ในปี  ๒๕60 มีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ๖๓.๘5 ล้านไร่  คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘ ของประเทศ 
โดยพบว่าพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินสูงสุดคือจังหวัดในบริเวณตอนล่างของภาค มีการพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
มากที่สุด 32.92 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 5๑.5 ของภาค ส าหรับ ขนาดฟาร์มที่ถือครองต่อครัวเรือน มีเพียง 23.4 ไร่ต่อ
ครัวเรือน ต่ ากว่าระดับประเทศท่ีมีขนาดฟาร์มถือครอง ต่อครัวเรือน 25.2 ไร่ต่อครัวเรือน จังหวัดที่มีเนื้อที่ถือครองท า
การเกษตรต่อครัวเรือนมากท่ีสุด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บึงกาฬ หนองบัวล าภู และเลย มีเนื้อท่ีถือครอง 32.14 
31.12 30.19 และ 28.83 ไร่ต่อ ครัวเรือน ตามล าดับ จังหวัดที่มีเนื้อที่ถือครองท าการเกษตรต่ าสุดของภาค ได้แก่ 
จังหวัดสกลนคร นครพนม และ ร้อยเอ็ด โดยมีเนื้อที่ถือครอง 17.79 18.29 และ 20.10 ไร่ต่อครัวเรือน ตามล าดับ             

                          ๓) พื้นที่ชลประทานน้อยกว่าทุกภาค  โดยมีเพียง 7.12 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.2 
ของพ้ืนที่เกษตร ซึ่งต่ ากว่าระดับประเทศท่ีมีพ้ืนที่ชลประทานต่อพ้ืนที่เกษตรร้อยละ 22.0 ผลผลิตการเกษตร ของภาค
ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟูาอากาศเป็นหลัก ประกอบกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ที่ทวีความรุนแรง
มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อความม่ังคงด้านอาหาร ในพ้ืนที่ตอนกลางของภาคมีสัดส่วนพื้นที่ ชลประทานต่อพ้ืนที่เกษตรมาก
ที่สุด ร้อยละ 16.7 ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีสัดส่วนร้อยละ 21.9 ของพื้นที่เกษตรของจังหวัด  รองลงมาพ้ืนที่ตอนล่าง
ของภาคมีสัดส่วนพื้นที่ชลประทานต่อพ้ืนที่เกษตร ร้อยละ 11.4 ได้แก่ ยโสธร และจังหวัดนครราชสีมา มีสัดส่วนร้อยละ 
๑7.6 และ ๑2.7 ของพ้ืนที่เกษตรของจังหวัด ตามล าดับ 

 

 ๓.๒.๒ ภาคอุตสาหกรรม  
              ๑) อุตสาหกรรมขยายตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้น แต่มีบทบาทน้อยเม่ือเทียบกับประเทศ  การผลิตส่วนใหญ่เป็น
อุตสาหกรรมแปรรูปขั้นต้น สร้างมูลค่าเพ่ิมต่ าโดยมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๖.7 ของ ประเทศ ในปี ๒๕60 มีมูลค่า ณ ราคา
ประจ าปี  280,337  ล้านบาท  เพ่ิมข้ึนจาก  ๒36,562  ล้านบาท  ในปี ๒๕๕6  และมีอัตราการขยายตัวในปี 2560 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ  6.3  ซึ่งสูงกว่าอัตราการขยายตัวระดับประเทศ ที่มีการขยายตัวร้อยละ 3.0 โดยอุตสาหกรรมของภาคส่วน
ใหญ่กระจุกตัวอยู่ตามเมืองหลัก อาทิ จังหวัด ขอนแก่น และนครราชสีมา ส าหรับโครงสร้างการผลิตอุตสาหกรรมยังอยู่ใน
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม  ส่วนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก และสิ่งทอ เริ่มมีบทบาทมากข้ึน  



 
 

 
และเป็นฐานสร้าง รายได้ใหม่ให้กับภาค ซึ่งอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กระจุกตัวในจังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ ๙6.2 
ของภาค  ส่วนอุตสาหกรรมสิ่งทอ ส่วนใหญ่กระจายอยู่ทุกจังหวัด โดยจังหวัดที่มีสัดส่วนมากที่สุด ๕ อันดับแรกของภาค 
ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม นครราชสีมา ชัยภูมิ และอุดรธานี  ส าหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 
ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา อุดรธานีบึงกาฬ  และบุรีรัมย์  ส าหรับอุตสาหกรรมที่เคย ๖ แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นฐานรายเดิมของภาค เริ่มมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อาทิ อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย จากร้อยละ 3.1 
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3.4 ของสาขาอุตสาหกรรมโดยจังหวัดที่มีสัดส่วนมากที่สุด ๕ อันดับแรกของภาค ได้แก่ ขอนแก่น สุรินทร์ 
นครราชสีมา อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ส่วนอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน  (เอทานอล) ปัจจุบันมี ผู้ประกอบการเปิด
ด าเนินการแล้ว 8 ราย ปริมาณการผลิต เฉลี่ย 2.3 ล้านลิตรต่อวัน หรือร้อยละ 38.5 ของ การผลิตรวมทั้งประเทศ  

๒) การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม  ที่อยู่ภายใต้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (กนอ.) ปัจจุบันมี2  แห่ง  
ได้แก่  นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี โดย กนอ. ได้อนุมัติให้บริษัทเมืองอุตสาหกรรม  อุดรธานี จ ากัด  ด าเนินการ ซึ่งเป็น
โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการ มีพ้ืนที่ประมาณ ๒,๒๑9 ไร่  ในท้องที่ต าบลโนน
สูง  และต าบลหนองไผ่  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  โดยอุตสาหกรรมเปูาหมาย  ได้แก่ อุตสาหกรรมชิ้นส่วน
ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ยางพาราขั้นปลาย และศูนย์        โลจิสติกส์และนิคมอุตสาหกรรมหนองคาย  ด าเนินการโดย 
บริษัทนาคา คลีนเพาเวอร์ จ ากัด ปัจจุบันอยู่ ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) มีเนื้อที่ประมาณ 
2,960 ไร่ ในพ้ืนที่ต าบลโพนสว่าง  อ าเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย  รองรับอุตสาหกรรมเปูาหมาย  ได้แก่  
อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทาง  การเกษตร  อาหารและเครื่องดื่ม  ชิ้นส่วนยานยนต์ และโลจิสติกส์ 
 

   ๓.๒.๓   การคา้ชายแดน  
             ๑) การค้าชายแดนและผ่านแดน มีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดด และมีบทบาท ส าคัญต่อกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจของภาคมากขึ้น  โดยในปี  ๒๕61 มีมูลค่าการค้าชายแดน 333,960.30 ล้านบาท    คิดเป็นร้อยละ  
24.0 ของการค้าชายแดนทั้งประเทศ  เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ ๑5.4 ในปี ๒๕๕6 โดยการ สง่ออกมีมูลค่า 187,323.79 
ล้านบาท และการน าเข้ามีมูลค่า ๑46,636.51 ล้านบาท เกินดุลการค้า 40,687.28 ล้านบาท  จากการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้าน  และประเทศจีน  สินค้าส่งออกท่ี  ส าคัญ  ได้แก่ น้ ามันดีเซลและเบนซิน  รถยนต์  
อุปกรณ์และส่วนประกอบ  ผลไม้สดแช่เย็น  แช่แข็งและแห้ง  และ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์  ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่
ผลิตจากนอกภาค  สินค้าน าเข้าท่ีส าคัญ ได้แก่ ทองแดงและ ผลิตภัณฑ์ เครื่องรับ-ส่งสัญญาณและอุปกรณ์ติดตั้ง  
(โทรศัพท์ วิทยุ โทรทัศน์ อุปกรณ์) ผักและของปรุงแต่งจาก ผัก เป็นต้น 

 ๒) โครงสร้างของมูลค่าการค้าชายแดน  จ าแนกตามประเทศคู่ค้าของภาค  พบว่า ในปี ๒๕61 การค้า
กับ สปป.ลาว  มีมูลค่าการค้า เท่ากับ ๑๖7,194.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.1 ของมูลค่าการค้าชายแดนทั้งภาค 
โดยผ่านด่านศุลกากรมุกดาหาร หนองคาย และด่านช่องเม็ก จังหวัด อุบลราชธานี  
คิดเป็นร้อยละ ๓7.3 ๓7.1 และ 10.6 ของมูลค่าการค้ากับ สปป.ลาว ตามล าดับ การค้ากับ จีนตอนใต้มีมูลค่าการค้า 
83,467.65 ล้านบาท และเวียดนาม มีมูลค่าการค้า 77,142.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.0 และ 23.1 
ตามล าดับ แนวโน้มการค้าชายแดนมีความส าคัญมากข้ึน ส่วนใหญ่ผ่านด่าน ศุลกากรมุกดาหาร ส าหรับมูลค่าการค้ากับ
กัมพูชา มีเพียงร้อยละ ๑.8 ของมูลค่าชายแดนทั้งภาค  

๓.๒.๔ การทอ่งเที่ยว  
          ๑) ทรัพยากรการท่องเที่ยว  มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวยุคก่อน ประวัติศาสตร์และ อารยธรรม

ขอม การท่องเทีย่วทางธรรมชาติที่ส าคัญ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  ภูหลวง  ภูเรือ  และภู
กระดึง  จังหวัดเลย  รวมทัง้การท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวบริเวณเมืองชายแดนริมแม่น้ าโขงเชื่อมโยง
ประเทศเพ่ือนบ้าน ๗ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 



 
 

 
 
 

                   ๒) รายได้จากการท่องเที่ยวของภาคต่ ากว่าร้อยละ  ๕ ของรายได้การท่องเที่ยวทั้งประเทศ   
ในปี  ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจ านวนนักท่องเที่ยว  40.59  ล้านคน  คิดเป็นร้อยละ ๑๔.0 ของ
จ านวนนักท่องเที่ยวทั้งประเทศ และมีรายได้จากการท่องเที่ยว 86,721.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.5 
ของรายได้ท่องเที่ยวทั้งประเทศ และรายได้จากการท่องเที่ยวของภาคส่วนใหญ่เป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาว
ไทย  ร้อยละ  ๙๕.6  ชาวต่างชาติร้อยละ ๔.4 ส าหรับระยะเวลาพ านักเฉลี่ย  ลดลงจาก ๒.๔4 วัน  ในปี ๒๕๕
6 เหลือ เพียง ๒.๓3 วัน และค่าใช้จ่ายต่อหัวเพ่ิมข้ึนจาก 1,015.3๐ บาทต่อวัน  ในปี ๒๕๕6  เป็น 
๑,213.63 บาทต่อวัน  ในปี ๒๕60  

         ๓) การกระจายตัวของนักท่องเที่ยว  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีจ านวน 
นักท่องเที่ยวสูงสุด ประมาณ 19.53 ล้านคนต่อปี สร้างรายได้ประมาณ 39,749.60 ล้านบาทต่อปี ในปี 
๒๕60 รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีนักท่องเที่ยวประมาณ  ๑3.66  ล้านคนต่อปี  สร้าง
รายได ้ 27,788.09  ล้านบาทต่อปี และในพ้ืนที่ตอนกลางของภาค  มีนักท่องเที่ยวประมาณ  7.39  ล้าน
คนต่อปี  สร้างรายได้ 19,183.93 ล้านบาทต่อปี จังหวัดนครราชสีมา มีจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้มาก
ที่สุด ส่วน จังหวัดอ านาจเจริญและหนองบัวล าภู  มีจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้ต่ าที่สุด  ทั้งนี้การ
ท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีปัญหาในหลายด้าน อาทิ ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยวอยู่ห่างไกลกันการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมมีปฏิทินการท่องเที่ยวในช่วง     ระยะเวลา
สั้นๆ สิ่งอ านวยความสะดวกและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวขาดมาตรฐาน รวมถึงขาดการเชื่อมโยงเส้นทาง
ท่องเที่ยว และปฏิทินการท่องเที่ยว 

  ๓.๓  เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  
        ๓.๓.๑ รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่ าเป็นอันดับสองของประเทศ  

โดยในปี  ๒๕60 มีรายได้เฉลี่ย  ๒0,750 บาทต่อเดือน  ต่ ากว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งประเทศที่  
๒๖,973 บาทต่อเดือน   

        ๓.๓.๒ หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงกว่าระดับประเทศ  โดยในปี  
๒๕60 มีจ านวนครัวเรือนที่เป็นหนี้  ๓.61  ล้านครัวเรือน  มากกว่าทุกภาค หรือมีสัดส่วนร้อยละ ๓๓.3 ของ
ครัวเรือนที่ เป็นหนี้ทั้งประเทศ และหนี้สินครัวเรือนของภาคเฉลี่ย  ๑79,923 บาท เพิ่มขึ้นจาก  ๑49,307 
บาท  ในปี ๒๕๕6 และสูงกว่าหนี้สินต่อครัวเรือนเฉลี่ยทั้งประเทศที่  ๑78,994 บาท  โดยหนี้สินสูงขึ้นจาก
ราคาสินค้า เกษตรตกต่ า และต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ท าให้รายได้ไม่พอรายจ่าย เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ของ 

การกู้ยืม พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่กู้ยืมใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค เพ่ือท าการเกษตร และน าไปใช้
ลงทุนในสินทรัพย์  เช่น  บ้าน  รถยนต์  มากกว่าการกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

การกู้ยืม พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่กู้ยืมใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค เพ่ือท าการเกษตร และน าไปใช้
ลงทุนในสินทรัพย์  เช่น  บ้าน  รถยนต์  มากกว่าการกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  

 
 ๔. ประชากรและสังคม  

 ๔.๑  ประชากร  
        ๔.๑.๑  จ านวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศ  ปี  ๒๕60 มีจ านวนประชากร 

๒๑.๙9 ล้านคน หรือร้อยละ ๓๓.2 ของประเทศ เพ่ิมขึ้นจาก 21.70 ล้านคน ในปี 2555 และมีอัตราการ
เพ่ิมข้ึนของ ประชากรในช่วงปี 2555 - ๒๕60 โดยเฉลี่ยร้อยละ 0.22 ต่ ากว่าประเทศที่มีอัตราการเพ่ิม
เฉลี่ยร้อยละ 0.54 โดยจังหวดันครราชสีมา มีประชากรมากท่ีสุด 2.64 ล้านคน รองลงมา คือ จังหวัด
อุบลราชธานี มีประชากร ๘ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.87 ล้านคน และจังหวัดขอนแก่น มี
ประชากร 1.81 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐ ๘.๕ และ ๘.๒ ของประชากรภาค ตามล าดับ  



 
 

 
 
 

        ๔.๑.๒ สัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น  โครงสร้างประชากรมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ไปสู่
สังคมสูงวัยมากขึ้น โดยในปี  2555  มีสัดส่วนประชากรสูงอายุร้อยละ 15.8 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 19.4 ในปี  
๒๕60 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 17.1 ของสัดส่วนผู้สูงอายุระดับประเทศ จึงท าให้ประชากรวัยแรงงาน ต้องรับภาระ
ในการดูแลผู้สูงอายุมากข้ึน จากประชากรวัยแรงงาน  3.91  คน ดูแลผู้สูงอาย ุ ๑  คน  ในปี  2555 เป็น
ประชากรวัยแรงงาน  3.13  คน  ดูแลผู้สูงอาย ุ ๑  คน  ในปี  ๒๕60  

        ๔.๑.๓ ประชากรเมืองโดยรวมเพิ่มขึ้น  ปี  ๒๕๕5 มีประชากรเมืองจ านวน  ๔.36  ล้านคน 
หรือร้อยละ 20.1 ของประชากรทั้งภาค  เพ่ิมข้ึนเป็น  ๔.๔๕  ล้านคน  หรือร้อยละ  20.2  ของประชากร
ทั้งภาค  ในปี  ๒๕60  โดยจังหวัดมหาสารคามมีอัตราการเพ่ิมของประชากรเมืองมากที่สุด ร้อยละ ๑๘.๐ 
รองลงมา ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี มีอัตราการเพิ่มของประชากรเมืองร้อยละ ๑๔.๙ 
๘.๒ และ ๖.๖ ตามล าดับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาคท้ังด้านเศรษฐกิจ และการศึกษา 
จึงท าให้ ประชากรอพยพเข้าไปท างานและอาศัยจ านวนมาก 

                ๔.๒  แรงงาน  
                    แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะมีสัดส่วนน้อยมาก  ใน
ปี 2560 มีก าลังแรงงาน  9.63  ล้านคน  ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ  50.77  ของก าลังแรงงาน  
ของภาค จ านวนแรงงานที่มีความรู้ระดับประถมลดลง จากร้อยละ 56.8 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 56.48 ใน
ปี 2560 มีความรู้ระดับมัธยมต้น เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.02 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 17.9 ในปี 2560 
ระดับมัธยมปลาย เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 11.87 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 11.96 ในปี  2560 แรงงานระดับ 
อาชีวะเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 2.07 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 2.09 ในปี ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษา เพ่ิมข้ึนจาก 
ร้อยละ 7.05 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 9.56 ในปี ๒๕60  
             ๔.๓  การศึกษา 
                   ๔.๓.๑  สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี ๕๓ แห่ง ครอบคลุมเกือบทุก
จังหวัด แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แห่ง เอกชน ๑๐ แห่ง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๗ แห่ง ในจ านวนนี้
เป็น สถาบันวิจัย ๑๒ แห่ง ซึ่งมากที่สุดในประเทศ  
                   ๔.๓.๒  จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรต่ ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ  ในปี 2560 
ประชากร มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย ๘.6 ปี ซึ่งต่ ากว่าระดับประเทศที่มีปีการศึกษาเฉลี่ย ๙.5 ปีโดยจังหวัด
ขอนแก่น  มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยสูงสุด  ๙.3 ปี รองลงมา ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม นครราชสีมา และ
หนองคาย 9.1 9.0 และ ๘.๘ ปี ตามล าดับ ขณะที่จังหวัดบึงกาฬ และสกลนคร มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย
ต่ าสุด  8.1 ปี 
                   ๔.๓.๓  ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่ าโดยผลการสอบ  O-NET ชั้น ม.๓  (4 วิชา
หลัก) ในปีการศึกษา 2555 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 34.9 ลดลงเป็นร้อยละ ๓2.5 ในปี ๒๕60 ซ่ึงต่ ากว่า
เกณฑ์ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๕๐ ในทุกวิชา เมื่อพิจารณาในรายวิชาปี ๒๕60 พบว่า วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 
ต่ าสุด ร้อยละ ๒3.9 และภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ  ๔6.5 รองลงมา ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ และ 
ภาษาอังกฤษ 31.1 และ 28.6 ตามล าดับ สาเหตุส าคัญส่วนหนึ่งมาจากความพร้อมทางเชาว์ปัญญาของ เดก็
วัยเรียนที่เป็นผลกระทบจากปัญหาภาวะโภชนาการของแม่และเด็ก 
           ๔.๔  สาธารณสุข  
                  ๔.๔.๑  มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่   ในปี 2560  มี
จ านวน โรงพยาบาลรัฐบาล 323 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 
23 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 9 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) จ านวน ๓,๔๗7 
แห่ง 



 
 

 
 
 

                  ๔.๔.๒  บริการสาธารณสุขมีการพัฒนาดีขึ้นเป็นล้าดับและมีแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญ 
ด้านโรคประจ าถ่ิน โดยสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรมีแนวโน้มดีข้ึน จากแพทย์  ๑  คนต่อประชากร  4,176 
คน ในปี  2555  เป็น  2,846  คน ในปี  2560 และมีแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคไต 
โรคหัวใจ มะเร็งท่อน้ าดี และการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ าดี อย่างไรก็ตามบุคลากรทางการแพทย์ยังกระจุกตัวอยู่ใน
เมืองหลักของ ภาค ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา  อุบลราชธานี  และอุดรธานี  จ านวน 1,502  
1,126  728  และ  550 คน  ตามล าดับ จังหวัดที่มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรมาก ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ 
หนองบัวล าภู นครพนม และอ านาจเจริญ จ านวน  5,021 4,864  4,804 และ  4,141  คน  ตามล าดับ 
โดยแพทย์ต้องมีภาระ ในการดูแลผู้ปุวยมากข้ึน ซึ่งอาจมีผลต่อความล่าช้ารวมถึงคุณภาพในการให้บริการ  
                ๔.๔.๓  ยังมีปัญหาความชุกของโรคพยาธิใบไม้ตับมากที่สุดในประเทศและมีแนวโน้มเพิ่ม 
สูงข้ึน     ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งท่อน้ าดี อัตราของผู้ปุวยด้วยโรคมะเร็งท่อน้ าดีในภาคเพ่ิมข้ึน จาก 
71.4 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2555 เป็น 104.3 ต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕60 โดยจังหวัด ขอนแก่น 
มีอัตราของผู้ปุวยด้วยโรคมะเร็งท่อน้ าดีสูงสุด 200.6 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา ได้แก่ จังหวัด ร้อยเอ็ด 
อุบลราชธานี และสกลนคร 190.2 164.7 และ 132.0 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ ทั้งนี้มี สาเหตุมา
จากค่านิยมความเชื่อและพฤติกรรมการบริโภคอาหารจากปลาน้ าจืดมีเกล็ดแบบดิบๆ หรือสุกๆ ดิบๆ ที่มีตัว
อ่อนพยาธิใบไม้ตับอาศัยอยู่  
                ๔.๔.๔  มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการที่ส่งผลกระทบต่อความพร้อมทางเชาว์ปัญญาวัยเด็ก 
โดยค่าเฉลี่ยเชาว์ปัญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีแนวโน้มลดลงและต่ ากว่าระดับค่าเฉลี่ย 
ของประเทศ ปี ๒๕๕๙ มีค่าเฉลี่ยเชาว์ปัญญาที่ระดับ ๙๔.๕ ลดลงจากระดับ ๙๖.๐ ในปี ๒๕๕๔ และต่ ากว่า 
ประเทศที่มีค่าเฉลี่ย ๙๘.๒ โดยจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยเชาว์ปัญญาต่ าสุด ๓ อันดับแรกของภาค ได้แก่ จังหวัด 
อุบลราชธานี     อ านาจเจริญ และมุกดาหาร มีค่าเฉลี่ยเชาว์ปัญญา ๘๗.๗ ๙๐.๘ และ ๙๑.๓ ตามล าดับ อัน
เนื่องมาจากปัญหาโภชนาการของแม่และเด็ก  
          ๔.๕ สัดส่วนคนจน  
                สัดส่วนคนจนมีแนวโน้มลดลง การกระจายรายได้มีแนวโน้มคงท่ี แต่ยังอยู่ในระดับสูงเม่ือ  
เทียบกับภาพรวมทั้งประเทศ   สัดส่วนคนจนของภาคลดลงจากร้อยละ  19.8  ในปี  2555  เป็นร้อยละ  
๑๑.๔  ในปี ๒๕๖๐ แต่ยังสูงกว่าสัดส่วนคนจนของประเทศท่ีมีอัตราร้อยละ  ๗.๙ โดยมี  3 จังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม และบุรีรัมย์ติดล าดับ 1 ใน 10 จังหวัดที่มีความยากจนสูง
ที่สุดของ ประเทศ โดยกาฬสินธุ์ มีสัดส่วนคนจนสูงสุด ร้อยละ 33.0 รองลงมา ได้แก่ นครพนม ร้อยละ 27.8 
และ บุรีรัมย์ ร้อยละ 21.0 ส่วนการกระจายรายได้ของภาคมีแนวโน้มคงที่ โดยค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอ
ภาคด้าน รายได้ปรับจาก ๐.๔๔ ในปี ๒๕๕๖ เป็น ๐.๔๕ ในปี ๒๕๖๐ มีค่าสูงสุดเมื่อเทียบกับภาคอ่ืน  
 
๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ 
         ๕.๑  สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
               ๕.๑.๑  ทรัพยากรป่าไม้มีแนวโน้มลดลง  ในปี  ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ปุาไม้ 
จ านวน ๑๕.๖6  ล้านไร่คิดเป็นร้อยละ  ๑๔.9  ของพื้นที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนที่ปุาไม้ทั้งประเทศ 
ในช่วงปี 2556-2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ปุาไม้ของภาคลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.24 เนื่องจาก 
การบุกรุกพ้ืนที่ปุาไม้เพ่ือการเกษตรที่เพ่ิมมากขึ้น โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปุาไม้ต่อพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุดได้แก่ 
จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี  
              ๕.๑.๒  ปริมาณการกักเก็บน้ าในเขื่อนขนาดใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีปริมาณน้ าท่ารายปี ๖๑,๕๑๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี มีอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ ๑๒ แห่ง ความจุในการกักเก็บ
น้ า ๘,๓๖๘ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๑๓.6 ของปริมาณน้ าท่ารายปี และมีอัตราการเปลี่ยนแปลง 



 
 

 
 
 

ปริมาณน้ า ในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่เพ่ิมข้ึน เฉลี่ยร้อยละ  ๕.๗  ในช่วงปี  ๒๕๕6-๒๕60 โดยในปี ๒๕60 อ่าง
เก็บน้ า  ขนาดใหญ่ของภาค  มีปริมาณการกักเก็บ 5,805 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๖9.4 ของความจุ
ทั้งหมด เพ่ิมข้ึนจากปี ๒๕๕6 จ านวน 3,630 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 44.๑ ของความจุทั้ง
ภาค  
             ๕.๑.๓  คุณภาพแหล่งน้ ามีแนวโน้มดีขึ้น  แหล่งน้ าส าคัญๆ ๑๒ แห่ง ได้แก่  ล าน้ าชี  ล าปาว  ล า
น้ ามูล  น้ าอูน  น้ าสงคราม  ล าชี  ล าเสียว  ล าน้ าเลย  น้ าพอง  ล าตะคลองตอนบน  ล าตะคลองตอนล่าง  และ
หนองหาร ปี ๒๕60 แหล่งน้ า อยู่ในเกณฑ์ดีมีเพียง  3  แห่ง  ได้แก่  แม่น้ าสงคราม  ล าชี  และหนองหาร 
แหล่งน้ า  อยู่ในเกณฑ์พอใช้  จ านวน 7 แห่ง แหล่งน้ าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม  มีจ านวน  2  แห่ง ได้แก่ น้ า
พอง และ ล าตะคลองตอนล่าง ปี ๒๕๖๑ แหล่งน้ าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี  จ านวน  ๑๐  แห่ง แหล่งน้ าอยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ จ านวน ๑ แห่ง คือ ล าตะคองตอนบน  และแหล่งน้ าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม  1 แห่ง คอื ล าตะ
คลองตอนล่าง  
             ๕.๑.๔  ปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มลดลงเพียงเล็กน้อย  โดยในปี  ๒๕60 มีปริมาณท้ังสิ้น ๗.3
๑ ล้านตัน  คิดเป็นร้อยละ 28.0 ของปริมาณขยะทั้งประเทศ ลดลงจากปี ๒๕๕6 จ านวน 7.76 ล้านตัน หรือ
ในช่วงปี ๒๕๕๖-๒๕60 ลดลงเฉลี่ยร้อยละ  1.4 จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้บริการในการเก็บ 
รวบรวมและก าจัดขยะมีจ านวนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ  ๕.๑ แต่ก็ยังค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเทศ คิดเป็น 
ร้อยละ ๓๒.๘ โดยมีปริมาณขยะท่ีถูกก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพียง 1.62 ล้านตัน ในปี ๒๕60 
หรือคดิเป็นร้อยละ ๑๐.๖ ของขยะที่ถูกก าจัดถูกต้องทั้งประเทศ เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๕6 จ านวน 1.02 ล้านตัน 
ขยะที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ ในปี 2560 จ านวน 3.20 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 ที่มีจ านวนขยะที่น าไปใช้ 
ประโยชน์ จ านวน 1.50 ล้านตัน ๑๑ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
       ๕.๒  สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ  
            ๕.๒.๑  การเกิดไฟป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  ในช่วงปี  ๒๕๕๗-๒๕6๑ มีจ านวนการเกิดไฟปุา เพ่ิมข้ึน
เฉลี่ยร้อยละ 8.๓๔ โดยปี ๒๕6๑ เกิดไฟไหม้ปุาจ านวน 87๙ ครั้ง พื้นท่ีถูกไฟไหม้ 9,6๙๙.๑ ไร่ เพ่ิมขึ้นจากปี 
๒๕๕๗ ที่มีจ านวน ๗๗๒ ครัง้ และจ านวนพื้นที่ปุาถูกไฟไหม้10,984 ไร่ โดยในระหว่างปี ๒๕๕๗-๒๕6๑ เกิด
ไฟไหม้ปุาเฉลี่ย ๑,032.6 ครั้งต่อปี คิดเป็นพ้ืนที่ที่ถูกไฟไหม้เฉลี่ย 14,578.54 ไร่ต่อปี  
             ๕.๒.๒  พื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ริมแม่น้ าและพื้นที่ ที่มี
ความเสี่ยงจากน้ าป่าไหลหลาก  ในปี ๒๕๖๐ มีจ านวนหมูบ่้านที่ประสบอุทกภัย จ านวน 22,792 หมู่บ้าน 
คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖ ของหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัยทั้งประเทศ เพิ่มข้ึนจากปี  ๒๕๕๖ ซึ่งมีหมู่บ้านประสบ 
ปัญหาอุทกภัย ๑๕,๒๓๕ หมูบ่้าน หรือร้อยละ ๕๒.๖ ของหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัยทั้งประเทศ ส่วนใหญ่ 
เกิดขึ้นใน 
พ้ืนที่จังหวัดที่มีแม่น้ าส าคัญในภาคไหลผ่านลงสู่แม่น้ าโขง โดยจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อ านาจเจริญ 
นครพนม และมุกดาหาร เป็นพ้ืนที่ที่ประสบอุทกภัยมากท่ีสุด จ านวน ๒,๖๐๓ หมู่บ้าน  
            ๕.๒.๓  ปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้นเป็นประจ้าทุกปี  ในปี  ๒๕๖๐ หมู่บ้านประสบภัยแล้ง จ านวน 418 
หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๒ ของหมู่บ้านประสบภัยแล้งทั้งประเทศ ลดลงจากปี ๒๕๕๖ หมู่บ้านประสบภัย
แล้ง จ านวน ๒๓,๗๙๘ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๑ ของหมู่บ้านประสบภัยแล้งทั้งประเทศ โดยเฉพาะบริเวณ 
ตอนกลางและตอนล่างของภาค เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของดินมีความสามารถในการอุ้มน้ าต่ า ขาด
ระบบชลประทานที่ครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตร น้ าใต้ดินไม่เพียงพอในฤดูแล้ง บ่อบาดาลขาดการบ ารุงรักษา 
๖.  สภาวะแวดล้อม  
       ๖.๑  จุดแข็ง  



 
 

 
 
 

               ๖.๑.๑  ที่ตั้งของภาคอยู่ในต าแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) ซึ่งมีการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว โดยมีแนวชายแดนติดต่อกับ สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถ เชื่อมโยง
ต่อไปเวียดนามและจีนตอนใต้ได้อย่างสะดวก  
               ๖.๑.๒  พ้ืนที่ท าการเกษตรมีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘ ของพ้ืนที่เกษตรประเทศ และมีพ้ืนที่ 
ปลูกข้าวมากที่สุดโดยสามารถปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดีที่สุดของประเทศ ๑๒ แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
               ๖.๑.๓  ทรัพยากรท่องเที่ยวมีความหลากหลาย อาทิ แหล่งท่องเที่ยวซากดึกด าบรรพ์ไดโนเสาร์ ยุค
ก่อนประวัติศาสตร์โบราณคดีบ้านเชียง อารยธรรมขอม ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและธรรมชาติ และท่องเที่ยวเชิง 
กีฬา ที่สามารถสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวนานาชาติและนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มได้  
                ๖.๑.๔  สถาบันวิจัยตั้งอยู่ในพ้ืนที่ ๑๒ แห่ง ซึ่งมีความสามารถเฉพาะทางที่โดดเด่น อาทิ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านสาธารณสุขและเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้านวศิวกรรมศาสตร์ และ
แปรรูปอาหาร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร ด้านเกษตรและประมง เป็นต้น  
         ๖.๒  จุดอ่อน  
                 ๖.๒.๑  ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ สภาพพ้ืนดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ า  บางพ้ืนที่มีปัญหาดินเค็ม 
ท าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเต็มที่  
                 ๖.๒.๒  ระบบชลประทานครอบคลุมพ้ืนที่เกษตรเพียงร้อยละ 11.9 เกษตรกรส่วนใหญ่ ยังท า
การผลิตที่พ่ึงพาน้ าฝน  
                 ๖.๒.๓  จ านวนคนจนมากที่สุดของประเทศ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔ ของประชากรภาค ไม่สามารถ 
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ ขาดโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ  
                 ๖.๒.๔  คนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารดิบ มีปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี มาก
ที่สุดในประเทศ  
                 ๖.๒.๕  แม่และเด็กมีปัญหาโภชนาการส่งผลให้เด็กในวัยเรียนมีความสามารถทางเชาว์ปัญญา 
และความฉลาดทางอารมณ์ต่ าสุดของประเทศ  
                 ๖.๒.๖  แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม สิ่งอ านวยความสะดวกยังไม่เพียงพอและไม่ได้มาตรฐาน บาง
แห่งตั้งอยู่ห่างไกลเข้าถึงได้ยาก กิจกรรมเพ่ือการท่องเที่ยวมีน้อย  
           ๖.๓  โอกาส  
                 ๖.๓.๑  การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศสู่
ภาค อาทิ โครงข่ายรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่เขต 
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน จะท าให้เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆ ในภาค  
 
                 ๖.๓.๒  ประเทศเพ่ือนบ้านมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง มีความต้องการสินค้าและ 
บริการมากขึ้น  
                 ๖.๓.๓  กระแสของสังคมโลกให้ความส าคัญต่อการดูแลสุขภาพ ประกอบกับโครงสร้างประชากร 
สัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ท าให้มีความต้องการสินค้าและบริการด้านสุขภาพสูงขึ้น เช่น อาหารมาตรฐานอินทรีย์  
พืชสมุนไพร ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความพร้อมในด้านการผลิต  
          ๖.๔  ภัยคุกคาม  
                  ๖.๔.๑  การยา้ยฐานการผลิตและการขนส่งยาเสพติดบริเวณชายแดน อาชญากรรมข้ามชาติ ภัย
จากโรคติดต่อจากคนและสัตว์ที่เคลื่อนย้ายจากประเทศเพ่ือนบ้าน ส่งผลต่อความม่ันคงของชาติ  



 
 

 
 
 

                  ๖.๔.๒  การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น 
โดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแล้ง ส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหารและรายได้ของเกษตรกร ๑๓ แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
๗. ปัญหาและประเด็นท้าทาย  
          ๗.๑  ขาดแคลนน้ าทั่วทั้งภาค ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ าซาก  
          ๗.๒  มีจ านวนคนจนมากที่สุด ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร จึงไม่สามารถหลุดพ้นความยากจนได้  
          ๗.๓  ปัญหาโภชนาการในแม่และเด็กส่งผลให้เด็กในวัยเรียนมีความสามารถทางเชาว์ปัญญาและ ความ
ฉลาดทางอารมณ์ต่ า 
          ๗.๔  มีความรุนแรงของโรคมะเร็งตับและท่อน้ าดี อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารดิบ  
          ๗.๕  เศรษฐกิจของภาคมีขนาดเล็ก มีอัตราการขยายตัวต่ ากว่าระดับประเทศ จึงมีแนวโน้มเกิด ความ
เหลื่อมล้ าทางรายได้ระหว่างภาคและประเทศมากข้ึน  
          ๗.๖  ภาคการผลิตหลักด้านเกษตรยังเป็นแบบดั้งเดิมพ่ึงพาธรรมชาติ ท าให้มีผลิตภาพต่ า และมีการใช้ 
สารเคมีสูง  
          ๗.๗  อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรข้ันต้น มูลค่าเพ่ิมต่ า ประกอบกับการลงทุน 
ใหม่ๆ มีน้อย จึงมีแหล่งสร้างงานน้อย  
          ๗.๘  การค้าชายแดน สินค้าส่งออกส่วนใหญ่ผลิตจากนอกภาค ไม่สร้างมูลค่าเพ่ิมและรายได้ให้กับภาค             
          ๗.๙ ทรัพยากรการท่องเที่ยวหลากหลาย แต่ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นที่รู้จัก อยู่ในพื้นที่ห่างไกล 
ขาดสิ่งอ านวยความสะดวก  
๘.  แนวคิดและทิศทางการพัฒนา 
         ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ า  ดินคุณภาพต่ า ประสบอุทกภัยและ      
ภัยแล้งซ้ าซาก  คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน  และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อม ด้าน
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่ความ 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้  ความรู้  
เทคโนโลยี นวัตกรรม  และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาค  ให้มี
การเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ  พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการน าความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรม
จากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน คมนาคมขนส่ง
ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก
ของประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขงที่ก าลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ๆ ให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตรา
การเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ ากับพ้ืนที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว  
         ๘.๑  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค 
ลุ่มแม่น้ าโขง”  
         ๘.๒  วัตถุประสงค์  
                ๘.๒.๑  เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้ าและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีพ 
และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค ๑๔ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
                ๘.๒.๒  เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเอง 
พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้ 
                ๘.๒.๓  เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  



 
 

 
 
 

                ๘.๒.๔  เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
                ๘.๒.๕  เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
        ๘.๓  เป้าหมาย  
                ๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคขยายตัวเพ่ิมข้ึน  
                ๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ลดลง 
 

 

       ๘.๔  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
 

                        
                    

       ๒๕๖๒     ๒๕๖๓     ๒๕๖๔ 
 

   ๒๕๖๕     2562-2565    

         ก  เ    เ    ต            892,676            
  

                                           เ    ย 
       เ    ก       ค                      ไม่ต่ ากว่า   ไม่ต่ ากว่า    ไม่ต่ ากว่า    ไม่ต่ ากว่า             3.5 

           กเ    เ   อ          (    2559) 
          

         3.5 
     

           3.5          3.5          3.5               

    ส     ส     ค    ม่         0.446 
 

ลดลงต่ ากว่า 
 

ลดลงต่ ากว่า 
  

ลดลงต่ ากว่า 
  

ลดลงต่ ากว่า      ลดลงต่ ากว่า 

    เส    ค  Gini          (   2560)     0.446 
 

0.446 
 

0.446  
 

0.446         0.446 
     Coefficient)   ก          

  ก             ค        
           กเ    เ   อ        

 
 ๘.๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
                  8.5.1 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิตอย่างยั่งยืน 
 
                                            ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
 

          
                                 

       ๒๕๕๙     ๒๕๖๒     ๒๕๖๓     ๒๕๖๔ 
 

2565 
                
  2562-2565   

     
       ช         ค   6.91             เ       น 

                
   เ       น     เ       น    เพ่ิ    น        เ       น 

         กเ    เ   อ    120,000      120,000   ่   120,000      120,000           480,000    
 



 
 

 
 
 

            แนวทางการพัฒนา 
            1)  พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ า โดยการปรับปรุงอ่าง
เก็บน้ า  หนอง  ฝายและพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติให้สามารถ เพ่ิมปริมาณการกักเก็บ 
รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจาก ดินเค็ม สร้างแหล่งกักเก็บ 
(แก้มลิง) อ่างเก็บน้ า ฝาย และแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ที่เหมาะสมในพ้ืนที่ การเกษตร ๑๕ แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
            2) พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าโขง ชี มูล โดยศึกษา ส ารวจ และจัดหาพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า 
ตลอดจนการผันน้ าระหว่างลุ่มน้ า แม่น้ าในภาคและระหว่างภาค  
            3) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ า เช่น ระบบสูบน้ า อาคารบังคับน้ า คลองส่งน้ า เป็นต้น  
            4) บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบ โดยด าเนินการในระดับลุ่มน้ า ให้มีความสมดุล
ระหว่างการใช้น้ าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุก ภาคส่วน และมีการ
จัดท าแผนบริหารจัดการน้ าทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพ่ือปูองกันความเสียหายจาก อุทกภัยและภัยแล้ง  
                 8.5.2  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อ ลด
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
 

                                                         ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

          
                            

        ๒๕๕๙     ๒๕๖๒    ๒๕๖๓     ๒๕๖๔     ๒๕๖๕  2562-2565  
 ส  ส   ค     ค           13.0      เ          เ          เ         เ              เ     

        กเ    เ              12.2         1.5 
               
ร้อยละ10.8           .0             .0 

 
         แนวทางการพัฒนา 
         1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของผู้มีรายได้น้อย โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย มีที่ดินท ากินของ
ตนเอง ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับฝีมือและ
อบรมให้ความรู้ เพื่อให้มีรายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้ ตามแนวทางกาฬสินธุ์ โมเดล และ
หนองบัวล าภูโมเดล          
         2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเพิ่มสวัสดิการ
ทางด้านสังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการดูแลผู้ 
พิการและผู้สูงอายุ และสนับสนุนการออมเพ่ือสร้างความมั่นคงทางรายได้ และพ่ึงพาตนเอง ได้ในบั้นปลายชีวิต 
ยกระดับสถานพยาบาลชุมชนในพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์จาก ระบบสื่อสารทาง
อินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงโรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ปุวยและผู้สูงอายุ  
         3) พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้าน การศึกษาท่ีมี
คุณภาพให้มีความเท่าเทียมระหว่างพ้ืนที่ เพื่อพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ ตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ส่งเสริมให้สถาบันทางสังคมบูรณาการร่วมกันระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา สื่อ และ
ภาคเอกชน” ในการหล่อหลอม ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมให้คนไทยด าเนินชีวิตที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
มีวินัย มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  



 
 

 
 
 

        4) พัฒนาระบบการปูองกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพ้ืนที่เสี่ยง อาทิ 
จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวล าภู กาฬสินธุ์ อ านาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี นครพนม 
และยโสธร โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการปูองกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชน ทั้งในชุมชนและเยาวชนใน
สถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก ปลาน้ าจืดมีเกล็ด ก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้ าอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่าย ๑๖ แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงพยาบาลในการคัดกรอง เฝูาระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ปุวย
มะเร็งท่อน้ าดี พร้อมทั้ง พัฒนาระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามการท างาน  
        5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่ พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็ก
ในด้านโภชนาการที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กท่ีเหมาะสม เพ่ือกระตุ้นการพัฒนาเด็ก
ในช่วง ๐-๓ ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้ มาตรฐาน เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม  
       6) อ านวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ า โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือ ผูม้ีรายได้น้อยและ
ผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐและเครือข่าย
ภาคประชาชนในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธีและสร้างการรับรู้กฎหมายเพื่อ สร้างภูมิคุ้มกันในการ
ปกปูองตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ 
            8.5.3  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

                                                         ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

                   
                                   

         ๒๕๕๙     ๒๕๖๒     ๒๕๖๓     ๒๕๖๔     ๒๕๖๕  2562-2565  
                                  

  อั   ก         ก ร        145,538                                                      เ    ย 

           คเก     ค                 ไม่ต่ ากว่า   ไม่ต่ ากว่า    ไม่ต่ ากว่า 
 

     ไม่ต่ ากว่า           1.5 
          กเ    เ   อ          1.5         1.5         1.5            1.5             

   ส  ส            ่าไม้ต่อ    15.65            ไม่ต่ ากว่า    ไม่ต่ ากว่า  
    

ไม่ต่ ากว่า     ไม่ต่ ากว่า       ส  ส    
              ค       ก   ส  ส        ะ                                                        ไม่ต่ ากว่า 

   เ    เ      14.5          ี่             ี่              ่ 
  

          ่                             
                      

 
            แนวทางการพัฒนา  
            1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรแปลง ใหญ่ เกษตร 
อัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และระบบนิเวศ การ
พัฒนาการเกษตร สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกร 
พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ สนับสนุน การ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนทีเ่ป็นธรรม  



 
 

 
 
 

            2) พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพ้ืนที่จังหวัด ยโสธร 
สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืนๆ โดยปรับกระบวนการผลิต ให้อยู่
ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกข้ันตอนการผลิต พร้อมทั้ง ขยาย
พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริมการผลิตและแปรรูปโดยใช้นวัตกรรม การยกระดับราคาสินค้าเกษตร อินทรีย์
ให้แตกต่างจากสินค้าเกษตรที่ใช้สารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริม
กระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชน รวมทั้งการ
จัดท า โซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยน าร่องในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสม ๑๗ 
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพื่อ
ขยายฐานรายได้ พร้อมทั้งจัดท า ฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตที่เหมาะสม 
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพและการส่งออก จัดตั้ง
กองทุนเกษตรอินทรีย์ ตลอดจน มาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่ม
เกษตรกรจ าหน่ายสินค้าผ่าน ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ  
           3) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่ (Zoning) และความ
ต้องการตลาด โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีโดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า เกษตร การ
ประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรส าคัญที่เป็นสารตั้งต้น ในการแปร
รูปผลิตสินค้า ในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี ให้มีปริมาณ มากพอ
และมีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และ จัดท า
ฐานข้อมูลพ้ืนที่ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการบริหารจัดการ และส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนที่ จังหวัด
สกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี และโคนม ใน พ้ืนที่
จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุง 
คุณภาพอาหารสัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมทั้งการจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้
ได้ มาตรฐานอุตสาหกรรม (GMP) และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายและขยายตลาดไปสู่อาเซียน  
         4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ ส าคัญของภาค 
โดยมุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการ ที่ใช้ทรัพยากร
ฐานชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรยี์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียและน้ าเสียจาก โรงงาน
อุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ก่อให้เกิด 
ความก้าวหน้าและนวัตกรรมในมิติใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย์ 
พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม โดยพัฒนาให้นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี และสกลนคร 
เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพ้ืนที่ 
จงัหวัดสกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์ อ านาจเจริญ และอุดรธานี โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้  
มาตรฐาน GMP พัฒนาระบบรับรองผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้างแบรนด์เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการ 
แข่งขันและส่งออก ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่และธุรกิจแนวใหม่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนกลาง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และตอนล่าง 2 ด้วยการพัฒนาต่อยอดจาก 
วัตถุดิบและของเหลือทิ้งทางการเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ผลิตภัณฑ์ 
มูลค่าสูง เช่น ชีวเภสัชภัณฑ์อาหาร อาหารสัตว์ในอนาคต โปรตีนทางเลือก ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ พลาสติก ชีวภาพ 
(bio-plastic) สารสกัดจากพืชมูลค่าสูง เอนไซม์หรืออาหารเสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์ เป็นต้น รวมทั้ง สร้าง
ความมั่นคงทางพลังงานระดับชุมชน จากการน าวัตถุดิบในชุมชน ของเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะครัวเรือน 
มาผลิตเป็นพลังงานเพ่ือใช้ภายในครัวเรือนหรือชุมชน และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน  



 
 

 
 
 

       5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้า อุปโภคบริโภค ใน
พ้ืนที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิขอนแก่น กาฬสินธุ์ร้อยเอ็ด 
มุกดาหาร เพ่ือการส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้ วัตถุดิบในพ้ืนที่ พัฒนา
ผู้ประกอบการ รวมทั้งสนับสนุนความรู้ด้านกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเข้าถึง ๑๘ แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม การพัฒนาช่องทางการตลาดในต้นทุนที่ต่ าโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น E-Commerce, E-Marketing เป็นต้น  
       6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝูาย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มี ศักยภาพให้ก้าวไปสู่
การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ และสกลนคร 
เป็นต้น โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนา เทคโนโลยีและงาน
ศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่ืนๆ ยกระดับผู้ประกอบการ
และนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู้ความสามารถทั้งการออกแบบและ การจัดการ เพ่ือให้สินค้ามี
ความหลากหลายและทันสมัย สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ  
       7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีคุณภาพ
และให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการสังคมที่ได้
มาตรฐาน ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความส าคัญต่อการผังเมือง การเพ่ิมพ้ืนที่ สีเขียว ความสะอาด และ
ดูแลความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ มุ่งเน้น การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน และสนับสนุนพลังงานสะอาด  
        8) อนุรักษ์และส่งเสริมการฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษา ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพ้ืนที่ต้นน้ าและปุาธรรมชาติที่ส าคัญ ในพ้ืนที่จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา 
บุรีรัมย์  สุรินทร์และศรีสะเกษ  โดยก าหนดและท าเครื่องหมายแนวเขตพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ และพ้ืนที่ปุานอกเขต
อนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู ปลูกปุา และปูองกันการบุกรุก เพ่ือรักษาพ้ืนที่ปุาต้น
น้ า และปูองกันการชะล้างพังทลายของดินรวมถึงการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า  
        9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ ความคิดสร้างสรรค์ 
ในการพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนา ที่กระจายตัวอยู่ใน
พ้ืนที่ สร้างความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาเครือข่ายของ อุตสาหกรรมในลักษณะค
ลัสเตอร์ สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้าง พ้ืนฐานและบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในขั้นประยุกต์ และทดลองเพ่ิมข้ึน ทั้ง
การจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การท าวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานน าร่อง เพ่ือให้สามารถแปลง
งานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น  
 

            8.5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
 

                                                      ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

                  
                                  

       ๒๕๕๙    ๒๕๖๒     ๒๕๖๓     ๒๕๖๔    ๒๕๖๕   2562-2565  
          ก      เ    ว      73,893                                                     เ   ี่ย 

    ค       ก                  ไม่ต่ ากว่า    ไม่ต่ ากว่า   ไม่ต่ ากว่า   ไม่ต่ ากว่า             10.0 
  เ    เ              10.0        10.0         10.0         10.0              
 



 
 

 
 
 

            แนวทางการพัฒนา 
            1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ โดยส่งเสริม ชุมชนในการ
สร้างสรรค์กิจกรรมหรือเทศกาลประจ าถิ่นในแต่ละเดือนในพ้ืนที่ต่างๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่ ๑๙ 
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพ่ือสร้างการรับรู้สินค้า บริการ 
แหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของ ชุมชน และเมืองเก่า ได้แก่ เมืองเก่าบุรีรัมย์ เมืองเก่าพิมาย เมืองเก่า
สุรินทร์ เมืองเก่านครราชสีมา และเมืองเก่า สกลนคร พัฒนาแบรนด์และสื่อสารความแตกต่างของชุมชนต่าง ๆ 
ในรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling) ส่งเสริมการขายแพ็กเกจการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนอก
ฤดูกาล ส่งเสริมการตลาดแบบมีเปูาหมาย เฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติ
ธรรม กลุ่มสุภาพสตรี เป็นต้น  
            ๒) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่น หรืออัตลักษณ์ของ
แต่ละพ้ืนที่มาสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้ และ เชื่อมโยงสู่
ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพื่อเพ่ิมระยะเวลาพ านักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่ม นักท่องเที่ยว
คุณภาพทั้งชาวไทยและต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและบริการที่มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ที่สร้างจาก ทุนทาง
วัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดความจดจ าและสร้างความโดดเด่น ลอกเลียนได้ยาก พัฒนาบุคลากรและ ผู้ประกอบการ
การท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพ รักษามาตรฐานการให้บริการ จัดท าแผนที่ท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยว ได้ตลอดทั้งปี 
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ขนถ่ายนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบไปสู่แหล่งท่องเที่ยว ดูแลความปลอดภัยและ
สุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว  
          ๓) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 
มุกดาหาร อ านาจเจริญ อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่ง ท่องเที่ยวกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวล าภู-หนองคายสปป.ลาว โดยพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมของสองฝั่งโขง 
พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยว/พักผ่อน ชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตลุ่ม
แม่น้ าโขง (Leisure/Lifestyle) การท่องเที่ยวด้วยจักรยานและการเดินทางแบบ คาราวาน (Cycling/Caravan 
Tours) การท่องเที่ยวเชิงมหกรรม (Festivals/Events)  เป็นต้น พัฒนาถนน เชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยว 
พัฒนาท่าเรือและการท่องเที่ยวทางน้ าให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เกิดจากชุมชน
เพ่ือสร้างงานและรายได้ เน้นพัฒนาผู้ประกอบการด้านการจัดการ และทักษะทางภาษาเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่เพิ่มข้ึน  
         ๔) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์อุดรธานี
หนองบัวล าภูและชัยภูมิโดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 
ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม  มีความสนุกรื่นรมย์
เสมอ (play and learn) ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศเพ่ือขยายฐานนักท่องเที่ยวที่สนใจ ศึกษาวิวัฒนาการ
ของภาคตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ผ่านกิจกรรม ทัศนศึกษาของ
โรงเรียนและนันทนาการของครอบครัว พัฒนาสินค้า/บริการ/ของที่ระลึก ปรับปรุง สิ่งอ านวยความสะดวกใน
แหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบ ขนส่งสาธารณะเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้บ่อยครั้ง  
          ๕) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา โดยส่งเสริม
และสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมทั้งจาก การกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ ธุรกิจการแข่งขันต่างๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของที่ระลึก สนามแข่งขัน อาหารเสริมและเครื่องดื่ม 
โรงแรม ร้านอาหาร การเดินทางและขนส่ง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพ ทุกระดับ เป็นต้น ส่งเสริม



 
 

 
 
 

การศึกษาในด้านเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการ ๒๐ แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ธุรกิจกีฬา เพื่อผลิตบุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัด
มหกรรมกีฬานานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับ
นักท่องเที่ยว  
         ๖) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี โดย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพ่ือให้เกิด ความสมดุลและยั่งยืน 
มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิด ความคุ้มค่าต่อ
ประสบการณ์มากกว่าการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มากขึ้น 
รวมทั้งให้ความรู้นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
         ๗) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ดูแล ความปลอดภัยให้
นักท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง ในลักษณะเครือข่าย
เพ่ือกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงกิจกรรม การท่องเที่ยวระหว่าง
ภาคเอกชน กับชุมชนและท้องถิ่น ทั้งในประเทศและกับประเทศเพ่ือนบ้าน ที่สอดคล้อง กับความต้องการของ
นักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ด้าน
ภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้นพัฒนาสินค้า OTOP สินคา้วิสาหกิจชุมชน ของที่ระลึก ร้านอาหาร ที่พักให้มี
คุณภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มตามความสนใจของนักท่องเที่ยว รวมถึงระบบ การจัดการ
สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว                   
                8.5.5  ยุทธศาสตร์ที่  5  ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งท่ีเชื่อมโยงพ้ืนที่ 
เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (EEC)  เพื่อพัฒนาเมืองและพื้นที่
เศรษฐกิจ ใหม่ๆ  ของภาค  
 
                                                    ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
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   ๒๕๖๕    2562-2565   
        ก  เ    เ    ต    892,676                                                         เ   ี่ย 
   เ    ก       ค               ไม่ต่ ากว่า    ไม่ต่ ากว่า    ไม่ต่ ากว่า   ไม่ต่ ากว่า               3.5 
          กเ    เ   อ          3.5        3.5         3.5         3.5                

 
           แนวทางการพัฒนา 
           1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก ภาคกลางและพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ แผนการ
พัฒนารถไฟความเร็วสูง ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ ชว่งขอนแก่น-หนองคาย 
ช่วงจิระ-อุบลราชธานี และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC 
ด้านตะวันออก  
           2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ อาทิ การพัฒนา
รถไฟสายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ให้สามารถรองรับปริมาณ ความต้องการ
เดินทางและขนส่งสินค้าทางอากาศที่เพ่ิมขึ้น (อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา ขอนแก่น 
เลย และสกลนคร) และขยายถนน ๔ ช่องจราจรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง  



 
 

 
 
 

           3) พัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการสุขภาพและ
ศูนย์กลางการศึกษา โดยจัดท าแผนแม่บทพ้ืนที่ศูนย์กลางความเจริญ เช่น ๒๑ แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เขตนวัตกรรม พ้ืนที่อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และพ้ืนที่เปิด
โล่ง เป็นต้น พัฒนา และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงกับระบบโครงสร้างพ้ืนฐานหลักที่เชื่อมโยงระหว่าง
ภาค เร่งรัดพัฒนา ระบบขนส่งรางเบาเมืองขอนแก่น พร้อมทั้งส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยง
ระหว่างเมืองและ ระบบขนส่งอ่ืน  
           4) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพท่ีส าคัญ อาทิเมือง ขอนแก่น เมือง
นครราชสีมา และเมืองอุบลราชธานี โดยพัฒนาพ้ืนที่ในรูปแบบเมืองกระชับ ให้มีการใช้ ประโยชน์ที่ดินแบบ
ผสมผสานทั้งการท างาน การอยู่อาศัย และการนันทนาการล้อมรอบสถานีขนส่ง และ พัฒนาพื้นที่บริเวณเมือง
ชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ นครพนม หนองคาย มุกดาหาร 
ให้มีความพร้อมส าหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับ ประเทศเพ่ือนบ้าน และเป็น
ศูนย์กลางความเจริญในการกระจายความเจริญไปยังพ้ืนที่โดยรอบ  
          5) พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม โดยพัฒนาและยกระดับ ความเชี่ยวชาญ
ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและระบบราง ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล พัฒนาก าลังแรงงานและนวัตกรรมเพ่ือเตรียมพร้อมรองรับ การพัฒนาอุตสาหกรรมการ
บินในจังหวัดนครพนม อุตสาหกรรมระบบรางในจังหวัดขอนแก่น และพัฒนา สถานีขนส่งสินค้าในจังหวัด
ขอนแก่น นครราชสีมา และอุดรธานี  
            8.5.6  ยุทธศาสตร์ที่  6  พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อน
บ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  
 

                                                          ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

                   
                              

       ๒๕๕๙     ๒๕๖๒     ๒๕๖๓     ๒๕๖๔ 
 

  ๒๕๖๕    2562-2565   
      ค  ก  ค  ช    น    273,510                                                     เ   ี่ย 

   ค       ก                ไม่ต่ ากว่า    ไม่ต่ ากว่า    ไม่ต่ ากว่า   ไม่ต่ ากว่า               
 เ    เ                                                                   
 
             แนวทางการพัฒนา 
             1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ สนับสนุนการ
จัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้มาตรฐานสากล เร่ง
เชื่อมต่อระบบสารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพ่ือสามารถให้บริการ ณ จุดเดียว (National Single 
Window) เพ่ิมอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่อนปรน การค้า
ชายแดนที่มีศักยภาพ 
               2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๕ 
(บึงกาฬ-ปากซัน) พัฒนาเส้นทางใหม่เชื่อมโยงบึงกาฬ-อุดรธานี และรถไฟความเร็วสูง เพ่ือเชื่อมโยง โครงข่าย
เส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มีความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ในการ
เดินทาง  
               3) พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุกดาหาร นครพนม และ หนองคาย เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนา ๒๒ แผนพัฒนาภาค



 
 

 
 
 

ตะวันออกเฉียงเหนือ เศรษฐกิจชายแดน พร้อมทั้งเร่งรัดการด าเนินงานโครงการและมาตรการส าคัญในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ให้มคีวามพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และบริการ CIQ ที่ได้มาตรฐานสากล  
 
๙.  แผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีสอดคล้องกับแผนแม่บท ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ              
         ๙.๑  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่าง
ยั่งยืน  
               ๙.1.1  โครงการพัฒนาระบบน้ าชุมชนเพื่อเกษตรยังชีพนอกเขตชลประทาน สู้ภัยแล้ง  
                         สาระส าคัญ  ความต้องการใช้น้ าในภาคเกษตร โดยเฉพาะในพ้ืนที่นอกเขต 
ชลประทาน ยังขาดแคลนน้ าอยู่และเป็นปัญหาความมั่นคงทางสังคม จ าเป็นต้องมี แนวทางโครงการรองรับต่อ
การท าเกษตรยังชีพในพ้ืนที่นอกเขตชลประทานในรูปแบบ ต่างๆ โดยการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กและระบบ
กระจายน้ า การฟื้นฟูแหล่งน้ า ธรรมชาติ การพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลขนาดใหญ่และการเติมน้ า การสนับสนุน
การใช้น้ า บาดาลเพื่อการเกษตร การขุดสระน้ าในไร่ และการอนุรักษ์ดินและน้ าในพ้ืนที่ที่ไม่มี ศักยภาพการ
พัฒนาแหล่งน้ า โดยต้องจัดท าเป็นแผนบูรณาการ 5 ปี จะเน้น ด าเนินการในพ้ืนที่การแก้ไขปัญหาอุทกภัยและ
ภัยแล้งเชิงพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ (Area base) โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ไม่มีศักยภาพการพัฒนา
ชลประทาน เพ่ือช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งให้หมู่บ้านนอกเขตชลประทานสามารถท าเกษตรยังชีพได้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของจ านวนหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ าหน้าแล้ง  สอดคล้องกับ  ยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงและการ
ปฏิรูป  
                          หน่วยงานด าเนินงานหลัก ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
               ๙.1.2  โครงการการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและการสร้างระบบส่งน้ าที่ครอบคลุม และ
ทัว่ถึงพื้นที่ชลประทานและนอกเขตชลประทาน  
                           สาระส าคัญ  จัดท าแผนการพัฒนาแหล่งน้ า และพ้ืนที่รับน้ าเพ่ือการเกษตร พัฒนา 
แหล่งน้ าตลอดจนส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่แบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการ
ใช้น้ า และผลิตภาพของน้ าเพ่ือการเกษตร  
                           หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตร และ
สหกรณ์  
 
          ๙.๒  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลด ความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม  
               ๙.2.1  โครงการส่งเสริมบทบาทพ่อแม่ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ ระหว่างการ
ตั้งครรภ์และการเลี้ยงบุตร  
                          สาระส าคัญ การพัฒนาศักยภาพและความรอบรู้ด้านอนามัยเจริญพันธุ์แก่พ่อแม่ คู่มือ
การเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ ส่งเสริมอนามัยและเด็ก ๒๓ แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพและการเลี้ยงดูบุตร สนับสนุน การเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม ่การส่งเสริมการให้สารอาหารที่จ าเป็นต่อสมองเด็ก พัฒนา ระบบสารสนเทศหรือพัฒนา
นวัตกรรม โปรแกรมในการสนับสนุนการดูแลสุขภาพ ระหว่างตั้งครรภ์และการเลี้ยงดูบุตร  



 
 

 
 
 

                         หน่วยงานด าเนินงานหลัก  กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
               ๙.2.๒  โครงการปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าด ี 
                          สาระส าคัญ  การก าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีของประชาชนทั้ง 
ในกลุ่มท่ัวไป กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มผู้ปุวย ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการ สาธารณสุขได้รับการดูแลอย่าง
ทั่วถึง รวมทัง้การเฝูาระวังปูองกันควบคุมโรคพยาธิ ใบไม้ตับมะเร็งท่อน้ าดีการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับมะเร็งท่อ
น้ าดี การสร้างความรอบรู้ ทางสุขภาพและจัดกิจกรรมรณรงค์โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีในเด็ก 
เยาวชน ประชาชน ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และการดูแลผู้ปุวยมะเร็งท่อน้ าดีอย่างเป็น ระบบและให้เกิดการบูรณา
การ  
                          หน่วยงานด าเนินงานหลัก  กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ  
          ๙.๓  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
               ๙.3.1  แผนงานการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรยุคใหม่ (Smart Farmer) 
                          สาระส าคัญ  เพ่ิมขีดความสามารถของเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่มีทักษะใน 
การประกอบการ สามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ทั้งทางด้าน เทคโนโลยี การจัดการและ
การตลาด มีทักษะความรู้ ความสามารถในด้านบัญชี การผลิต การควบคุมต้นทุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
และจัดการคุณภาพ ผลผลิตของตน และสามารถเข้าถึงช่องทางการตลาดที่หลากหลายได้ โดยมี กลุ่มเปูาหมาย
ทั้งทายาทเกษตรกร เกษตรกรในปัจจุบัน และคนกลุ่มใหม่ที่จะเข้าสู่ ภาคเกษตรในอนาคต รวมถึงการส่งเสริม
ให้เกษตรกรสามารถพัฒนาการจัดการ คุณภาพให้ได้มาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) มาตรฐานการผลิตและแปร
รูป (GMP) และมาตรฐานอื่นในระดับสากล  
                          หน่วยงานด าเนินงานหลัก  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารเพ่ือการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร  
                 ๙.3.2  แผนงานส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่มี 
ศักยภาพทางการตลาด  
                        สาระส าคัญ  ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นอย่างครบวงจรตลอดห่วงโซ่ 
การผลิต โดยอาศัยการใช้ประโยชน์จากการสร้างภาพลักษณ์และเรื่องราวของสินค้า ๒๔ แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในแต่ละชุมชนหรือพ้ืนที่ รวมถึงการใช้จุดเด่นของสินค้าเกษตรพ้ืนถิ่นและภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นของไทย การสร้างความแตกต่างของสินค้าเกษตร การรับรองขึ้นทะเบียน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และ
การพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีเอกลักษณ์ประจ าถิ่นให้มี คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค น าไปสู่การผลิตและ 
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี คุณค่าและเอกลักษณ์เฉพาะ ตลอดจนการพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพ่ือสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิม มูลค่า และการรวมกลุ่ม
และสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาดของแต่ละพ้ืนที่  
                        หน่วยงานด าเนินงานหลัก  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงมหาดไทย 
                  ๙.3.3  แผนงานพัฒนาโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น  
                        สาระส าคัญ  พัฒนาและขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม รวมถึงเครื่องมือในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้บริโภค เพ่ือส่งเสริมและขยายช่องทาง
การตลาดทั้งภายในประเทศ และการส่งออกสู่ตลาด ต่างประเทศ ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมชุมชนในการ



 
 

 
 
 

พัฒนาพื้นที่หรือน าเสนอ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ รวมถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการเกษตร เพ่ือ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์ของแต่ละพ้ืนที่  
                        หน่วยงานด าเนินงานหลัก  กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
                   ๙.๓.๔ แผนงานพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารให้ 
เป็นที่ยอมรับในตลาดทั้งในและต่างประเทศ  
                         สาระส าคัญ  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย
สินค้า เกษตรและอาหาร ตลอดจนระบบการตรวจสอบ และระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้ เป็นที่ยอมรับ 
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
                         หน่วยงานด าเนินงานหลัก  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข 
                   ๙.๓.๕ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร ให้เข้าสู่ระบบ
มาตรฐาน ความปลอดภัย 
                         สาระส าคัญ  เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม และก ากับดูแลให้การผลิตสินค้าเกษตรและ 
อาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้มาตรการสนับสนุนและส่งเสริม การผลิต รวมทั้งการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการผลิตสินค้า เกษตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้า
เกษตรตลอดสายการผลิตให้มี คุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาด ควบคู่ไปกับการส่งเสริมด้าน 
การตลาดที่ตระหนักถึงการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารที่ปลอดภัย ๒๕ แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
                         หน่วยงานด าเนินงานหลัก  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
                   ๙.๓.๖ แผนงานสนับสนุนและยกระดับการผลิตให้เข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  
                         สาระส าคัญ  พัฒนาต่อยอดการผลิตให้เข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และก ากับดูแล ให้
การผลิตเป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อันเป็นที่ยอมรับ ควบคู่กับการ ส่งเสริมด้านการตลาดเกษตร
อินทรีย์    เพ่ือสร้างโอกาสทางการตลาด ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตาม
มาตรฐานระบบการผลิต เกษตรอินทรีย์ รวมถึงการตรวจติดตาม ตรวจรับรองฟาร์มที่ผ่านการรับรองระบบฯ 
และเพ่ิม      จ านวนฟาร์ม พ้ืนที่ใหม่ให้เข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์เพ่ิมข้ึน ควบคู่ กับส่งเสริมการท า
เกษตรอินทรีย์วิถีพ้ืนบ้านและยกระดับเกษตรกรเข้าสู่ระบบ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล ตลอดจน
ก าหนดมาตรการสนับสนุนจูงใจ และการสนับสนุนกลไกทางการตลาดที่เอ้ือต่อการปรับระบบการผลิตเกษตร 
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์  
                        หน่วยงานด าเนินงานหลัก  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย 
                  ๙.3.๗  แผนงานส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรชีวภาพ  
                        สาระส าคัญ  ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรชีวภาพ โดยประยุกต์ใช้ องค์
ความรู้และนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยี
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการผลิตและการแปรรูปสินค้า เกษตรชีวภาพ ตลอดจนมีการส่งเสริมการท าเกษตรกรรมที่
ค านึงถึงระบบนิเวศ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์จาก ความ
หลากหลายทางชีวภาพด้านพืช สัตว์ และเชื้อจุลินทรีย์ รวมทั้งการน าวัสดุเหลือทิ้ง ทางการเกษตรมาใช้



 
 

 
 
 

ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับ ชีวภาพ เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์ อันจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพ  
                        หน่วยงานด าเนินงานหลัก  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
 

                   ๙.3.๘  แผนงานพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรจากฐานทรัพยากร 
ชีวภาพ  
                           สาระส าคัญ  การพัฒนาการจัดการผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ 
โดยยกระดับให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ SME เกษตรบนฐานทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
มีอัตลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ่นและภูมินิเวศ  
                           หน่วยงานด าเนินงานหลัก  สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การ 
มหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒๖ แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
                   ๙.3.๙  แผนงานส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน และ 
ยกระดับไปสู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง  
                         สาระส าคัญ  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ให้กับเกษตรกร กลุ่ม
เกษตรกร หรือชุมชน ที่จะใช้วัตถุดิบทางการเกษตรในการแปรรูปสร้างมูลค่า ไปสู่สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้า
เกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ รวมถึงต่อยอดไปสู่ ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง โดยการพัฒนาส่งเสริมผลักดันให้
เกษตรกรรวมกลุ่มแปรรูป สินค้าเกษตรไปสู่ความเป็นผู้ประกอบการแบบมืออาชีพ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของ 
สินค้า มีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม การแปรรูปส่งเสริมให้กับกลุ่ม
เกษตรกร การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และ เชื่อมโยงสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
                         หน่วยงานด าเนินงานหลัก  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม  
                   ๙.3.1๐  แผนงานส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร  
                         สาระส าคัญ  เพ่ือให้มีกลไกสนับสนุนและผลักดันการรวมกลุ่มเกษตรกรหรือสถาบัน 
เกษตรกรในการร่วมกันพัฒนาการผลิต การแปรรูป และการตลาด รวมทั้งสามารถ บริหารจัดการในเชิงธุรกิจ
แบบครบวงจรได้ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนไปสู่การเป็น ธุรกิจหรือวิสาหกิจเพ่ือชุมชน 
                         หน่วยงานด าเนินงานหลัก  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

                   ๙.3.1๑  แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
                         สาระส าคัญ  วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ตลอดจนภูมิปัญญาและ    
องค์ความรู้ที่น าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรูป ที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ รวมถึงการวิจัยพัฒนาสนับสนุนในด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
วางแผนปูองกันและรับมือกับผลกระทบที่ อาจจะเกิดข้ึน  
                         หน่วยงานด าเนินงานหลัก  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
                    ๙.3.1๒  แผนงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์  
                          สาระส าคัญ  ยกระดับคุณภาพมาตรฐานและการยอมรับของผู้บริโภค ทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ ซึ่งต้องมีการพัฒนาทั้งตัวมาตรฐาน กระบวนการตรวจรับรอง และ การตรวจสอบย้อนกลับ 
ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางและไม่เป็น ภาระต้นทุนการผลิต โดยสนับสนุนกระบวนการผลิต



 
 

 
 
 

สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับ สินค้าเกษตร ตลอดจนพัฒนาระบบกระบวนการรับรองให้มีความรวดเร็ว และระบบ การตรวจสอบ
ย้อนกลับ เพื่อใช้ในการติดตามตรวจสอบที่ต้นทาง  
                          หน่วยงานด าเนินงานหลัก  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒๗ แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
                       ๙.3.1๓  แผนงานส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์  
                             สาระส าคัญ  เพ่ือให้เกษตรกรสามารถน าผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์
เข้าถึง ช่องทางการตลาดในระดับต่างๆ ผ่านการประชาสัมพันธ์ การแสดงสินค้า ควบคู่ไป กับการใช้เครื่องมือ
และเทคโนโลยีเพ่ือการเข้าถึงตลาดโดยตรงกับผู้บริโภค  
                             หน่วยงานด าเนินงานหลัก  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
                       ๙.3.1๔  แผนงานพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมชีวภาพ  
                             สาระส าคัญ  เน้นส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ของกระบวนการผลิตส าหรับอุตสาหกรรมชีวภาพ และพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรม ชีวภาพเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบชีวภาพ รวมถึง การพัฒนาระบบจัดการเทคโนโลยีและ
ทรัพย์สินทางปัญญาทางชีวภาพ รวมทั้ง ส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชีวภาพในการสร้างนวัตกรรม ให้
ค าแนะน าและ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ สถานศึกษา และ หน่วยงานวิจัย
ของภาครัฐ  
                             หน่วยงานด าเนินงานหลัก  กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
                       ๙.3.1๕  แผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยาน  
                            สาระส าคัญ  เพ่ือจัดท าแนวทางการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของศูนย์ซ่อม 
บ ารุงอากาศยาน เพ่ิมประสิทธิภาพอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน ให้สามารถรองรับ ความต้องการและปริมาณการ
คมนาคมทางอากาศในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งอากาศยานที่ให้บริการในภูมิภาค และการเสริมสร้าง
และพัฒนาบุคลากรให้มี ประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอและได้มาตรฐานสากลรองรับการพัฒนา 
อุตสาหกรรมอากาศยานในอนาคต  
                            หน่วยงานด าเนินงานหลัก  กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม และบริษัท      
การบินไทยจ ากัด (มหาชน) 
                       ๙.3.1๖  แผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง  
                            สาระส าคัญ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ทดสอบ มาตรฐาน 
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงศึกษาการจัดตั้ง สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
เทคโนโลยีระบบราง เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ สามารถซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐาน รถไฟฟูา รถจักรและ
ล้อเลื่อน ลดการพ่ึงพา เทคโนโลยีจากต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางและ อุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่องภายในประเทศ  
                            หน่วยงานด าเนินงานหลัก  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
นวัตกรรม กระทรวงคมนาคม และผู้ประกอบการภาคเอกชน ๒๘ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                      ๙.3.1๗  โครงการการจัดการป่าไม้และพื้นที่สีเขียวเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน  
                            สาระส าคัญ  ส่งเสริมการบริหารจัดการปุาไม้เชิงพื้นที่ ฟื้นฟูระบบนิเวศปุาไม้และ 
พ้ืนที่สีเขียวตามธรรมชาติที่เสื่อมโทรม ส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นที่ปุาไม้และพ้ืนที่ สีเขียวตามธรรมชาติให้



 
 

 
 
 

เหมาะสม รวมถึงการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ โดยการน า นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ใน
การหยุดยั้งการท าลายปุา และมี การบูรณาการรวมกันทุกหน่วยงานเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน  
                            หน่วยงานด าเนินงานหลัก  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
               ๙.๔ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
                     ๙.4.1 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตชุมชน  
                           สาระส าคัญ  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม 
ประเพณีและวิถีชุมชน โดยเน้นการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  เมืองมรดกโลก โบราณสถาน        
ที่สอดคล้องกัน เช่น การจัดรายการเส้นทางท่องเที่ยว ตามรอยประวัติศาสตร์ อุทยานประวัติศาสตร์ ชมอารย
ธรรมโบราณสถานที่ต่าง ๆ อนุสาวรีย์อนุสรณ์สถาน สิ่งปลูกสร้างที่มีคุณค่า และความส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
และวัฒนธรรม รวมทั้งพัฒนากิจกรรมและบริการ และการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ให้กับนักท่องเที่ยว เช่น การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยววิถีพุทธ เป็นต้น  
                            หน่วยงานด าเนินงานหลัก  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม 
และองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)  
                      ๙.4.2  โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศ 
สมาชิกอาเซียน  
                            สาระส าคัญ ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และระบบขนส่ง 
สาธารณะ สิ่งอ านวยความสะดวกในการผ่านแดน จุดแวะพักรถ เชื่อมโยงกับ แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมของ
ชุมชนตลอดเส้นทางการท่องเที่ยว เพ่ืออ านวย ความสะดวกและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว  
                            หน่วยงานด าเนินงานหลัก  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม  
                      ๙.4.3  โครงการยกระดับความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว  
                            สาระส าคัญ  ส่งเสริมมาตรการการสร้างความปลอดภัยจากการท่องเที่ยวทางถนน     
ทางน้ า  รวมถึงมาตรการปูองกันจากการถูกหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบของ นักท่องเที่ยว  สร้างเครือข่าย
อาสาสมัครในระดับชุมชน ส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วม เป็นเจ้าภาพที่ดี ตลอดจนมีแนวทางในการให้ความ
ช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยว และการสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ด้านการท่องเที่ยว
ไทย  
                            หน่วยงานด าเนินงานหลัก  กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง 
คมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการท่องเที่ยวและ กีฬา ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ๒๙ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

                 ๙.๕  ยุทธศาสตร์ที่  5  ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งท่ีเชื่อมโยงพื้นที่
เศรษฐกิจ หลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่ 
เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค  
                     ๙.5.1  แผนงานจัดระเบียบและพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ  
                           สาระส าคัญ  จัดท าแผนแม่บทพ้ืนที่ศูนย์กลางความเจริญตามความเหมาะสมของ 
พ้ืนที่ของแต่ละเมือง และจัดท าแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของศูนย์เศรษฐกิจ แหล่ง ที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่เฉพาะ
ในเมือง พัฒนาระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่เพ่ือให้เป็น ระบบการสัญจรหลักของคนในเมือง พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านโทรคมนาคม สื่อสาร และดิจิทัลที่ทันสมัยเพ่ือสร้างบรรยากาศให้พร้อมต่อการลงทุน ด้าน
นวัตกรรมและดิจิทัลและน าเทคโนโลยีมายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ในเมือง และเพ่ิมพ้ืนที่สาธารณะ



 
 

 
 
 

ต่อประชากร โดยเน้นความสอดคล้องกับอัตลักษณ์  ความหลากหลาย  และศักยภาพของเมืองบนพ้ืนฐานของ
การมีส่วนร่วมของทุกภาค ส่วนในสังคม โดยช่วงปีที่ 1-5 พัฒนาเมืองขอนแก่น  
                            หน่วยงานด าเนินงานหลัก  กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวง 
พาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ  
                      ๙.๕.๒  แผนงานพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนขนาดใหญ่  
                           สาระส าคัญ  พัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ ในรูปแบบเมือง 
กระชับ โดยให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสานทั้งการท างาน การอยู่อาศัย และการนันทนาการล้อมรอบ
สถานีขนส่งที่มีคุณภาพสูง เพ่ือน าไปสู่ความเป็นชุมชน/ เมืองน่าอยู่ โดยในระยะแรกจะพัฒนาพื้นที่รอบสถานี
รถไฟความเร็วสูงสายภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 
                           หน่วยงานด าเนินงานหลัก  กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง 
(กรมธนารักษ์) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
                     ๙.5.๓ แผนงานการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของเมือง 
หลักในภูมิภาค  
                           สาระส าคัญ  พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ เมือง
หลักในภูมิภาค ได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น และอุบลราชธานี  
                           หน่วยงานด าเนินงานหลัก  กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย ๓๐ แผนพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 

              ๙.๖  ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
ในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  
                     ๙.6.1  แผนงานพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
                           สาระส าคัญ  เพ่ือกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค เพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิต ของ 
ประชาชนในพื้นท่ี รวมทั้งแก้ปัญหาความม่ันคงบริเวณชายแดน โดยมีพ้ืนที่เปูาหมาย ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ มุกดาหาร หนองคาย และนครพนม 
                           หน่วยงานด าเนินการหลัก  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) ระยะ 5 
ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบบัทบทวน)  รอบปี  พ.ศ.  2563  
  วิสัยทัศน์  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
  “สังคมเข้มแข็ง เกษตรกรรมน าการพัฒนา เส้นทางการค้า  การท่องเที่ยวสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน
และจีนตอนใต้”  
  เป้าประสงค์รวม  “สังคมเข้มแข็ง  เกษตรก้าวหน้า  การค้ามั่งค่ัง  ท่องเที่ยวยั่งยืน” 
  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ด้านได้แก่ 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตร และพัฒนาอุตสาหกรรม  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว  



 
 

 
 
 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการค้า ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านและจีนตอนใต้  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

1.  แผนพัฒนาจังหวัด 
  วิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่  ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ - ตะวันออก” 
  เป้าประสงค์รวม “เมืองแห่งความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี ต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและสังคมคุณภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน” 

 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด  6 ประเด็น  ดังนี้ 
                       ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพทางการท่องเที่ยวและบริการ  
                       ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม  
                       ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
                       ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
                       ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย  
                       ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                   2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
     วิสัยทัศน์  “เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
  พันธกิจ 

 1.  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. พัฒนาเครือข่ายระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ ระบบสิ่งแวดล้อม และ

ระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ได้ มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ 
 3. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว  
 4. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา วินัยการจราจร 

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  และจารีตประเพณี 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการส่งเสริมด้านการตลาดแก่

สินคา้การเกษตร 
 6. ปูองกัน บ าบัด แก้ไข ปัญหายาเสพติดอย่างมีส่วนร่วม 
 7. อนุรักษ์และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนโดยมีส่วนร่วมจากทุก

ภาคส่วน 
 8. พัฒนาและส่งเสริม/สนับสนุนความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

  เป้าประสงค์ 
 1. ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้ในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
 2. ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง สะดวก 

และปลอดภัย 
 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุก ๆ ด้าน 
 5. ลดปัญหามลภาวะเป็นพิษ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  ที่มีอยู่อย่างสมดุล และยั่งยืน 



 
 

 
 
 

 6. ประชาชนในท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าผ่านแดน 
 5. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการภาครัฐ 
 6. ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

                 3.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนบก 

          3.1  วิสัยทัศน์ 
 “ต าบลโพนบกเป็นชุมชนน่าอยู่  ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี  อยู่ร่วมกันด้วยความผาสุก  ภายใต้หลัก
ปรัชญาและแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง” 

          3.2  ยุทธศาสตร์ 
  1. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสังคมและความเดือดร้อนของประชาชน  
  2. ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่  
  3. ยุทธศาสตร์การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การส่งเสริมการพัฒนาการลงทุน 
  6. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
                     7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 

          3.3  เป้าประสงค์ 
  1.  เพ่ือแก้ปัญหาสังคมโดยรวมทั้งด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านสวัสดิการ และด้านภัยสาธารณะ 
เพ่ือให้ประชาชนมีพ้ืนฐานการด ารงชีวิตที่สมบูรณ์ เพื่อเป็นแนวทางท่ีจะสามารถพัฒนามาตรฐานชีวิตให้ดีขึ้น  
อีกท้ังยังเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนได้อีกระดับหนึ่ง 

2.  เพ่ือให้ชุมชนมีความสะอาดเรียบร้อยปราศจากโรคติดต่อ มีความปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา สุขภาพและอนามัยประชาชน สมบูรณ์แข็งแรง  สภาพสิ่งแวดล้อมปลอดภัยและภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

3.  เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนได้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ  เพื่อชุมชนจะได้มีสภาพความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์  และอนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็น
เอกลักษณ์ของพ้ืนที่ เกษตรกรรม และปุาไม้ แหล่งน้ า ที่สมบูรณ์ 
                     4  .เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนในชุมชน ทั้งด้านจิตใจ การศึกษา กีฬา ให้สามารถพ่ึงตนเอง
ได้  และเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ  และพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ส านักงาน อาคารสถานที่ 
และบุคลากรในส านักงานให้มีความรู้ และสามารถตอบสนองความต้องการและให้บริการประชาชนในพื้นท่ีรับ
บริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 

5.  เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ ระดับบุคคล 
ครอบครัวและชุมชน ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามแนวทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาระบบการผลิต
ไปสู่การแข่งขัน ให้สร้างรายได้เพ่ิมเป็นการขยายโอกาสทางการตลาด  เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีสามารถสร้าง



 
 

 
 
 

รายได้เพ่ิมข้ึนจากทรัพยากรท้องถิ่นที่มีอยู่แล้ว โดยการพัฒนาเป็นการอุตสาหกรรม  และการให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ รู้จักการผลิตสินค้าการเกษตรให้เป็นวัตถุดิบในการอุตสาหกรรม 
                     6.  เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในระดับท้องถิ่น
และระดับจังหวัด 

7.  เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า  ถนนล าเลียงสินค้าการเกษตร และส่งเสริมสนับสนุนทั้งด้าน
เทคโนโลยี เงินทุน วัสดุอุปกรณ์ ให้เกษตรกรได้รับความสะดวก ปลอดภัย ลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ 

          3.4  ตัวช้ีวัด 
                     ๑. จ านวนภัยสาธารณะที่ลดลงต่อเนื่อง 
  ๒. จ านวนประชาชนที่ได้รับสวัสดิการที่เพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง 
  ๓. จ านวนผู้ประสบภัยที่ได้รับการช่วยเหลือ ครบ ร้อยละ ๑๐๐ ทุกๆปี 
  ๔. จ านวนสิ่งก่อสร้างและวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือเป็นสวัสดิการให้ชุมชน เพียงพอ ๑๑ หมู่บ้าน 
                     5. จ านวนผู้ปุวยโรคติดต่อลดลงทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
  6. จ านวนร้านค้าผู้ประกอบการที่ถูกสุขอนามัย ร้อยละ ๑๐๐ 
  7. จ านวนถนน รางระบายน้ า ท่อเหลี่ยม ที่ก่อสร้าง ตามความต้องการของประชาชน อย่าง   
                         น้อยร้อยละ ๗๐ 
  8. จ านวนไฟฟูาสาธารณะที่ติดตั้งตามประชาคมครบทุกจุด ๑๑ หมู่บ้าน 
  9. จ านวนอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนในเขตต าบลโพนบกลดลงอย่างต่อเนื่อง 

10. จ านวนประชาชนที่อบรม สร้างจิตส านึกอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพ่ิมข้ึน 

         11. จ านวนพื้นที่ปุาไม้ที่ส่งเสริมให้ปลูกเพ่ิมขึ้นทุกปี 
12. จ านวนสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นเพ่ืออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
13. จ านวนประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารทางราชการและการบริการเพิ่มข้ึน 
14. จ านวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมและ สนับสนุนด้านการศึกษา เพ่ิมขึ้น 
15. ประชาชนที่มาขอรับบริการด้านต่างๆ ได้รับความสะดวกและและเกิดความพึงพอใจ   
      อย่างน้อยร้อยละ ๘๐  ของผู้รับบริการ 
16. จ านวนรายได้ที่ อบต.โพนบก  สามารถจัดเก็บเองได้ตรงตามเปูาหมายในประมาณการ    

 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
17. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของบุคลากร/ปี 
18. จ านวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่ได้รับการอบรมทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพ 
19. จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการประกอบการที่เพ่ิมข้ึน 
20. จ านวนกลุ่มอาชีพที่ผลิตสินค้าขายสู่ตลาดสร้างรายได้เฉลี่ย มากกว่า ๖,๐๐๐ บาท/คน/ปี   
21. จ านวนนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นท่ีที่เข้าชมและมีส่วนร่วมงานประเพณีต่างๆ 

เพ่ิมข้ึน 
22. มีสวนสาธารณะเพ่ือให้ประชาชนพักผ่อน ออกก าลังกาย นันทนาการ และท ากิจกรรม

ต่างๆ 
23. ร่วมกันในเขตพ้ืนที่บริการอย่างน้อย ๑ แห่ง 



 
 

 
 
 

24. จ านวนเกษตรกรที่ผลิตสินค้าการเกษตรที่สามารถขายผลผลิตได้ ตามประเภทและตาม
ราคาที่ อบต.ประกันราคา ร้อยละ ๗๐ ของเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรประเภทนั้น 
ทั้งหมด 

25. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรเพิ่มข้ึนทุกหมู่บ้าน 
26. จ านวนแหล่งน้ าธรรมชาติที่ได้รับการพัฒนาและบูรณะก่อสร้างอย่างน้อยปีละ ๒ แห่ง 
27. จ านวนเกษตรแต่ละหมู่บ้านที่รวมกลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ และน าไปใช้ประกอบการเพาะปลูก

สินค้าการเกษตร อย่างน้อย ๔ หมู่บ้าน 

          3.5  ค่าเป้าหมาย 
  1.  การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย 

2.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4.  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ 
5.  ประชาชนได้รับการศึกษา เข้าถึงคุณธรรมจริยธรรมและการกีฬา  
6.  ประชาชนมีงานท าและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
7.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา 
8.  ประชาชนได้รับบริการที่ดีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
9.  ประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

           3.6 กลยุทธ์ 
  1. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสังคมและความเดือดร้อนของประชาชน 
                    กลยุทธ์ 

๑. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน 
๒. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองกันสาธารณภัย 

  2. ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่  
กลยุทธ์ 

                          1.  พัฒนาระบบไฟฟูาแสงสว่างและการจราจร 
       ๒.  พัฒนาระบบสุขภาพและอนามัยชุมชน 
       ๓.  ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 

3. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 

      ๑.  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

กลยุทธ์ 
                          ๑.  การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการศึกษา  กีฬา และพัฒนาบุคลากร                                                      
       2.   การเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 

     ๓.  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการค้า  การส่งเสริมการพัฒนาการลงทุน 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 



 
 

 
 
 

2. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาการอุตสาหกรรม 
  6. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
                   กลยุทธ์ 

๑. การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
                    7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
                    กลยุทธ์ 
                           ๑.  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการประกันราคาผลผลิตการเกษตร 
        ๒.  การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและการอุปโภคบริโภค 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนบก  การก าหนดจุดยืนทาง

ยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนบกก าหนดการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนบกที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน 7  ยุทธศาสตร์ จึงได้
ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ เศรษฐกิจและเกษตรกรรมก้าวหน้า  สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ชุมชนมีรากฐานที่เข้มแข็ง 

 

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  
ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็นแนวทาง
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ งการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่น
ให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคนสังคมและระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคม
เศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้ง 
สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิต
และการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ

ท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT  ANALYSIS  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
อนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนบก วิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของพ้ืนที่ รวมทั้งการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ของท้องถิ่น 
อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุด
แข็ง (Strength = S), จุดอ่อน (Weakness = W) และปัจจัยภายนอกได้แก่ โอกาส (Opportunity = O), 
อุปสรรค (Threat = T) เป็นเครื่องมือ  ซึ่งการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน 
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนบก ดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) โอกาส(Opportunity) อุปสรรค (Threat) 



 
 

 
 
 

1. เป็นที่ตั้งจุดผ่อนปรน
ชั่วคราวส่งผลให้การ
ค้าขายระหว่างประเทศมี
มูลค่าสูง 
 
 
2. หมู่ที่ 1,7,8,10 เป็นที่
ราบลุ่มติดแม่น้ าโขงเหมาะ
ส าหรับท าการเกษตร 
 

1. เป็นเส้นทางค้าขาย
ยาเสพติด 
 
 
 
 
2. น้ าท่วมซ้ าซากในฤดู
ฝน 
 
 
 

1. รัฐบาลจังหวัดอ าเภอมี
นโยบายในการส่งเสริม
การค้าการลงทุนและการ
ท่องเที่ยวตลอดจนการ
เสริมสร้างความมั่นคง
ชายแดน 
2. รัฐบาลจังหวัดอ าเภอ 
มีนโยบายในการแก้ไข
ปัญหาความยากจน 
 

1. การแก้ไขปัญหายา
เสพติดตลอดจนการ
จัดตั้งจุดผ่านแดนถาวร
เป็นการแก้ไขปัญหา
ระยะยาวและใช้
งบประมาณสูง 
2. การแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมทั้งระบบเป็นการ
แก้ไขปัญหาระยะยาว
และใช้งบประมาณสูง 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) โอกาส(Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
3. มีประเพณีไทโส้ที่สืบ
ทอดมายาวนานและมี
ชื่อเสียง 
 
4. เส้นทางคมนาคมใน 
ต าบลเป็นเส้นทางที่
สามารถเดินทางไปได้
หลายอ าเภอ 
5. ประชาชนส่วนใหญ่ให้ 
ความร่วมมือในการจัด 
กิจกรรม 

3. ขาดการส่งเสริม
และประชาสัมพันธ์
อย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง 
4. เส้นทางบางสายยัง 
ไม่ได้รับการปรับปรุง 
ซ่อมแซมให้สามารถใช้ 
การได้สะดวก 
5. ประชาชนในพื้นที่
จะมองการพัฒนาใน 
รูปแบบเฉพาะกลุ่มของ 
ตนเอง 

3. รัฐบาลจังหวัดอ าเภอมี
นโยบายในการส่งเสริม
การค้าการลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 
4. จังหวัดมีแผน
ยุทธศาสตร์จังหวัดในการ
พัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยว 
5. จังหวัดมีแผน
ยุทธศาสตร์ในการสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ประชาชนชุมชนและ
สังคม 
 

3. การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทางประเพณี 
ต้องใช้เวลาและ
งบประมาณสูง 
4. เส้นทางในพ้ืนที่อยู่
ในความรับผิดชอบของ 
หลายหน่วยงาน 
 
5. การรวมกลุ่มไม่
เข้มแข็งยั่งยืน 

 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึง
โอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านๆ ของท้องถิ่น 
รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการ
ประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า  “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนา
อยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT 
analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ โอกาส(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ 
 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้านเศรษฐกิจ จุดแข็ง 

-   การเกษตรที่เป็นฐานหลักที่สามารถรองรับ
วิกฤตเศรษฐกิจได้ เป็นแหล่งตลาดที่ส าคัญ 

จุดอ่อน 
-  ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพ่ือ

ร่วมกันเป็นกลุ่มผู้ผลิตบางกลุ่ม 



 
 

 
 
 

-   มีภูมิประเทศและภูมิอากาศรวมทั้งสภาวะ
แวดล้อมที่เหมาะแก่การท าการเกษตร 

-   มีโครงสร้างการคมนาคมขนส่งสามารถ 
   ติดต่อได้ตลอดพ้ืนที่ทั้งจังหวัดมีถนนสายหลัก

ตัดผ่าน 
- มีความร่วมมือกันทุกฝุายไม่มีความขัดแย้ง

กันเองในชุมชน เป็นต้น 
- มีแหล่งเพาะปลูกยางพาราที่ได้รับรองคุณภาพ

จากหน่วยงานต่าง ๆ  
 

-  ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 
-  แหล่งท่องเที่ยวมีน้อย ซึ่งขาดการ

ปรับปรุงและส่งเสริม  
-  เด็กและเยาวชนในพื้นที่ขาดโอกาส

ทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน / อุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 

โอกาส 
-  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา

เส้นทางคมนาคมรถไฟเส้นทางขนส่งสินค้าและ
ก่อสร้างคลังสินค้าทางรถไฟ 

-  ภาวะวิกฤตด้านอาหารโลกท าให้รัฐบาลให้
ความสนใจและสนับสนุนส่งเสริมการปลูกพืชที่
เป็นอาหารเพ่ิมมากข้ึน 

อุปสรรค 
- สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจใน 
ระดับประเทศ ภูมิภาคส่งผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 

ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
-  มีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
-  ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น 
-  มีศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจประชาชนมีจิตใจ
โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟือเผื่อแผ่  
-  มีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาในต าบลที่
มีความพร้อมมีศักยภาพในการจัดการศึกษา 
-  มีวัดเป็นสถานที่ที่สามารถพัฒนาและ
เสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่งวัฒนธรรม 
-  มีปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นจ านวนมากที่มี
ศักยภาพในการพัฒนา 
โอกาส 
-  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติจะท าให้ภายใน

จังหวัดมีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่นต่างๆในเขตจังหวัด 

-  รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ถ่ายทอดวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 

-  ภายในจังหวัดมีการศึกษาทุกระดับ 

จุดอ่อน 
-  คนบางกลุ่มขาดจริยธรรม คุณธรรม 

ขาดระเบียบวินัย 
-  ค่านิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและ

บริโภคฟุุมเฟือยแพร่กระจายเพ่ิม
มากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
อุปสรรค 
-  สื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต 

เข้ามีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน ท า
ให้กระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยม
รุนแรงมากขึ้น ท าลายวิถีชีวิตดั้งเดิม
ของประชาชน 

 



 
 

 
 
 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จุดแข็ง 
-  มีโครงข่ายการคมนาคมที่ สามารถติดต่อได้

ตลอดทั้งท้องถิ่น อ าเภอและจังหวัด 
 
 
โอกาส 
-  พ.ร.บ.การกระจายอ านาจแก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้ท าให้ อบต. มี
รายได้เพ่ิมขึ้นในการน าไปพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานรวมทั้งด้านอื่น ๆ 

 
 

จุดอ่อน 
-  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป็นไปอย่างล่าช้า เพราะมี
งบประมาณจ ากัดในการน าไป
พัฒนา 

อุปสรรค 
-  สภาพภูมิประเทศ ความ

เปลี่ยนแปลงจากสภาวะโลกร้อน 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงมาก
ขึ้นส่งผลกระทบต่อระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ท าให้ถนนช ารุดเสื่อมโทรม
เร็วกว่าปกติ 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน / อุปสรรค 
ด้านสาธารณสุข 
 

จุดแข็ง 
- มีโรงพยาบาลประจ าต าบลที่ใกล้และสะดวก

และอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีศักยภาพ
สามารถให้บริการด้านสาธารณสุขแก่
ประชาชนได้ดีในระดับหนึ่ง 

โอกาส 
-   ประชาชนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล

ในโรงพยาบาลได้ง่ายเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ไม่
ห่างไกล 

 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนบางกลุ่มไม่ใส่ใจสุขภาพ

อนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

ด้านพัฒนาการเมือง
และการบริหาร 

จุดแข็ง 
-  ประชาชนมีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมใน

กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น มีการรวมกลุ่มใน
ชุมชน 

-  ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง 
-  มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการอย่าง

รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม 
-   ผู้น ามีความรู้ความสามารถ มีภาวะความเป็น

ผู้น า มีศักยภาพในการบริหารงาน 
-   ประชาชนมีความจริงจังในการท างาน  มี

ความเป็นตัวของตัวเองสูง 
โอกาส 
-  รัฐบาลเน้นการให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน 

ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นและเปิด
โอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนยังขาดความรู้กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับประชาชน 
-  ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้

ความสามารถในบางสาขาของงาน 
 
 



 
 

 
 
 

ด้านพัฒนาสังคม จุดแข็ง 
-  มีองค์กรชุมชน เช่น กรรมการหมู่บ้าน กลุ่ม

สตรี อสม./กองทุนหมู่บ้าน/อปพร.  
โอกาส 
-  พ.ร.บ.กระจายอ านาจองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ให้อ านาจหน้าที่ อบต. 
ในการจัดบริการสาธารณะทางด้านสวัสดิการ
สังคมและพัฒนาชุมชนกว้างขวางมากขึ้น 

-   นโยบายรัฐบาลในการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ 

 
 
 

จุดอ่อน 
-  ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
-  ปัญหาการพนัน 
-  กลุ่มองค์กรต่างๆ ไม่เข้มแข็ง 
-  การแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
หมู่บ้าน 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง 
- สภาพแวดล้อมยังมีสภาพที่ดีเนื่องจากยังไม่มี

อุตสาหกรรมและชุมชนยังไม่หนาแน่น 
 โอกาส 
- รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส าคัญกับการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการปูองกัน 
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนขาดจิตส านึกในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ฟุุมเฟือย  
 
 
 
 

 
3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

3.2.1)  การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
3.2.2)  การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

  AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 
ประเทศ โดยมี ไทยพม่าลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาบรูไน เพ่ือที่จะให้มี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์
อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิด
ที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

 Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2558  ณ วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือ
แนวทางท่ีจะให้ AEC เป็นไปคือ 



 
 

 
 
 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

 จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพนบกได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนบก ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากขึ้นปัญหา

การแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้  อาจมี พม่าทาวน์ลาว
ทาวน์กัมพูชาทาวน์ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพ่ิมขึ้นอย่างมากจากชนนั้นที่มี
ปัญหาคนจะท าผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย 

 การศึกษา 
 ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆใน

อาเซียน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโพนบก จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมการน าครูชาวต่างชาติเข้ามา
สอนภาษาอังกฤษโดยการให้อยู่กินกับชาวบ้าน โรงเรียนในพ้ืนที่ เพ่ือน าร่องไปสู่โครงการอ่ืนๆ ในการเร่งรัด
พัฒนาให้ประชาชนในพื้นท่ีมีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพิ่มมากข้ึน 

 ศาสนา 
 อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น 

เช่น อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระท่ังกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่าง
กัน เช่น ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น 

 วัฒนธรรม 
 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มี

แผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนามนุษย์
และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมี
อาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของหรือ
นามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  

 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนบก ต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ รวมทั้ง
ร่วมบูรณาการการท างานกับรีสอร์ท ที่พักในพื้นที่ เพ่ือพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
 การบุกรุกพ้ืนที่ปุาอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิด

จากคนไทยคือการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้
นายทุนต่างชาติแล้วไม่มีที่ท ากินจึงต้องไปเปิดปุาใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือทรัพยากรธรรมชาติที่
ส าคัญอ่ืนๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าผ่านแดน 
 ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากขึ้นปัญหา

การแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้  อาจมี พม่าทาวน์ลาว



 
 

 
 
 

ทาวน์กัมพูชาทาวน์ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพ่ิมขึ้นอย่างมากจากชนนั้นที่มี
ปัญหาคนจะท าผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย 

 5. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการภาครัฐ 
 ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง 

รวมทั้งปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพัง 
 การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

ให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่
ต้องการท านิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีปูาย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่
ภาครัฐจ าต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโพนบก ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือ
การอ่ืนใด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ปูายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่
จ าเป็น เป็นต้น 

 การจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรม
ของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝุาฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้ง
โดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากขึ้นจากการหลั่งไหล
ของแรงงานต่างด้าวที่เขา้มาท างานในไทยมากข้ึน 
  ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ 
ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และ
การท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนบก พ.ศ. 2561 – 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.3.  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

1.ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

5.ยุทธศาสตร์
ด้านความ
มั่นคง 

9.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาค
เมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ 
 

8.ยุทธศาสตร์
ด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การ
วิจัยและ
นวัตกรรม 

3.ยุทธศาสตร์
การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 
 

1.
ยุทธศาสตร์
การ
เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย ์

4.ยุทธศาสตร์
ด้านการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

10.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
ต่างประเทศ 
ประเทศเพื่อน
บ้าน และ
ภูมิภาค 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและธรรมาภิ
บาลในภาครัฐ 

7.ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบโลจิ
สติกส์ 

2.ยุทธศาสตร์
การสร้าง
ความเป็น
ธรรมลดความ
เหลื่อมล้ าใน
สังคม 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

 

2.การพัฒนาและเชื่อมโยง
แหล่งท่องเท่ียว 

 

3.การพัฒนาการค้า ความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพื่อนบ้านและจีนตอนใต้  

1.เพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร และ
พัฒนาอุตสาหกรรม 

 

4.การพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาการค้า
ผ่านแดน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
เมืองน่าอยู่ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
การปรบัสมดุลและ
เพิ่มประสทิธภิาพการ
บรหิารจดัการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

 

2.การพัฒนาและเชื่อมโยง
แหล่งท่องเท่ียว 

 

3.การพัฒนาการค้า ความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพื่อนบ้านและจีนตอนใต้  

1.เพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร และ
พัฒนาอุตสาหกรรม 

 

4.การพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
การพัฒนาการค้าและ
การลงทุน 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
การรักษาความมั่นคง
ชายแดน 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต
เพื่อสร้างความสุขอยา่งยั่งยืน 
 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาการค้า
ระหว่างประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเท่ียว 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การปรับสมดุลและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  การบรหิาร
จัดการภาครัฐ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
เมืองน่าอยู ่

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบล
โพนบก 



 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนบก 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 เป้าประสงค์  
  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  ประชาชนได้รับการศึกษา เข้าถึงคุณธรรมจริยธรรมและการกีฬา 
  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือ 
 กลยุทธ์ 
  1  ส่งเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและด้อยโอกาส 
  2  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ 
  3  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา 
  4  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 แผนงาน 
  1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  2.  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
  3.  แผนงานการศึกษา 
  4.  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  5.  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  6.  แผนงานงบกลาง 
 ผลผลิต/โครงการ 
  1. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา  และผู้บริหาร 
  2. โครงการสนับสนุนการปูองกันปัญหายาเสพติด 
  3. สนับสนุนด้านการศึกษา 
  4. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อ และสงเคราะห์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
  5. โครงการแข่งขันกีฬาประจ าต าบล "โพนบกเกมส์" 
                                     ฯลฯ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 เป้าประสงค์  
  ประชาชนมีงานท าและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ 
  1  สนับสนุนการพัฒนาบุคลกรด้านการท่องเที่ยว 
  2  บริหารจัดการศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  3  ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 
 



 
 

 
 
 

 แผนงาน 
  1.  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 ผลผลิต/โครงการ 
  1.จัดงานวันผู้สูงอายุและงานประเพณีสงกรานต์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
 เป้าประสงค์  
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา 
 กลยุทธ์ 

 1  ส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือให้มีน้ าเพ่ือการเกษตร และ
เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค 
  2  ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การตลาด การลงทุน การพัฒนาอาชีพ สินค้าทาง
การเกษตร และวิสาหกิจชุมชน 
 แผนงาน 
  1.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  2.  แผนงานการเกษตร 
 ผลผลิต/โครงการ 
  1.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพ ภายในต าบลโพนบก เช่น กลุ่มจักสาน กลุ่มทอ
เสื่อ ฯลฯ 
  2. ส่งเสริมอาชีพเกษตร เช่น ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ ท านาปรัง การปลูกยางพารา และการท าปุ๋ย
ชีวภาพ ฯลฯ 
  3. โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
  4. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการค้าผ่านแดน 
 เป้าประสงค์  
  ประชาชนในท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 กลยุทธ์ 
  1  พัฒนาจุดผ่อนปรนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการส่งเสริมการค้าชายแดนผ่านจุดผ่อนปรน 

 2  ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ให้มีคุณภาพ 
 แผนงาน 
  1.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 ผลผลิต/โครงการ 
  1.โครงการส่งเสริมตลาดยาง 
  2. โครงการฝึกอบรมสร้างภูมิคุ้มกันตามแนวชายแดน 
  3. โครงการสนับสนุนร้านค้าชุมชน ด้านการเกษตร   
  4. โครงการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
  5. โครงการส่งเสริมการท าผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หมู่ 1- 10 



 
 

 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการภาครฐั 
 เป้าประสงค์  
  ประชาชนได้รับบริการที่ดีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ 
  1  มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
ในการปฏิบัติราชการเพ่ือให้บริการประชาชน   
  2  พัฒนาระบบฐานข้อมูลและพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของ
องค์กร-ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แผนงาน 
  1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  2.  แผนงานการพาณิชย์ 
 ผลผลิต/โครงการ 
  1.โครงการจัดท าปูายคัตเอาท์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
  2.โครงการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่รับ
บริการจาก อบต.โพนบก 
  3.จัดตั้งห้องสมุด/อินเตอร์เน็ต ชุมชน 
  4.โครงการจัดท าแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน 
  5.โครงการจัดท าศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจ า อบต. 
  6.โครงการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ 
  7.โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 
  8.จัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในส านักงาน และครุภัณฑ์อ่ืนๆ 
  9.จัดหาอุปกรณ์เครื่องอ านวยความสะดวกส าหรับการบริการผู้มาติดต่อราชการ     
  10.โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของผู้บริหาร/พนักงานส่วนต าบล/
พนักงานจ้าง/ส.อบต./ผู้น าชุมชน/กลุ่มอาชีพ 

  11.โครงการจัดงานรัฐพิธี ต่าง ๆ ฯลฯ 
  12.จัดซื้อเครื่องสูบน้ า และอุปกรณ์ต่างๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
 เป้าประสงค์  
  การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย 
  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ 
 กลยุทธ์ 

 1  สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน ทางระบายน้ า สะพาน และโครงสร้างพื้นฐานที่
จ าเป็นพัฒนาระบบการขนส่ง (Logistics) 



 
 

 
 
 

 2  แนวทางพัฒนา  ส่งเสริมการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ปูายบอกทาง ไฟส่องทางจราจร 
ขยายเขตไฟฟูา ประปาอย่างทั่วถึง 

 3  ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 4 การปูองกันและรักษาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อแก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
  5  พัฒนาและส่งเสริมจัดการขยะมูลฝอย น้ าเสีย  และมลพิษในชุมชน 
 แผนงาน 
  1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  2.  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
  3.  แผนงานสาธารณสุข 
  4.  แผนงานเคหะและชุมชน 
  5.  แผนงานการพาณิชย์ 
  6.  แผนงานงบกลาง 
 ผลผลิต/โครงการ 
  1.  ปรับปรุง/ซ่อมแซม ต่อเติมอาคารให้เหมาะสมกับการท างาน 
  2.  โครงการตั้งจุดตรวจบริการนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ 
  3.  ติดกล้องวงจรปิดจุดเสี่ยงภัยภายในหมู่บ้าน ม.1-11 
  4.  โครงการปัองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
  5. โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ า ถนน คสล. ก่อสร้างถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติก  
ท่อลอดเหลี่ยม สะพานปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง  ในเขตต าบลโพนบก 
  6.  ติดตั้งไฟกระพริบทางแยก-ทางร่วม ภายในต าบลโพนบก 
   
   ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

3.4  แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic map) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท.
02 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนบก 

วิสัยทัศน์ เศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม เกษตรกรรมอินทรีย์ 
ชีวิตดีมีการศึกษา บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน 

เป้าประสงค์ 

1. การ
คมนาคม
มีความ
สะดวก
และ
ปลอดภั
ย 

2.
ประชาช
นมี
คุณภาพ
ชีวิตท่ีดี   

3.
ประชาชน
ในท้องถ่ิน
มีความ 
สัมพันธ์ท่ี
ดีกับ
ประเทศ
เพื่อนบ้าน 

4.
ประชาช
นมีความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน 

5. 
ประชา 
ชนมี
สุขภาพ
อนามัยท่ี
สมบูรณ์ 

6.
ประชาชน
ได้รับ
การศึกษา 
เข้าถึง
คุณธรรม
จริยธรรม
และการ
กีฬา 

7.ผู้สูงอายุ 
ผูพ้ิการ 
เดก็ สตรี 
และ
ผูด้้อยโอก
าสได้รบั
การ
ช่วยเหลือ 

8.
ประชาช
นมีงาน
ท าและมี
ส่วนร่วม
ในการ
พัฒนา
ท้องถิ่น 

9.
ทรัพยาก
รธรรมชา
ติและ
ส่ิงแวดล้
อมได้รับ
การดูแล
รักษา 

10.
ประชาชน
ได้รับ
บริการที่ดี
จากองค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

การพัฒนา
ทรัพยากร

มนุษย ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนาการ

เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตร 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
เมืองน่าอยู่ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
การปรับสมดุล

และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร

จัดการภาครัฐ 

 

กลยุทธ ์ 1  ส่งเสริมสนบัสนนุ 
คณุภาพชีวิตเดก็ 
สตรี ผู้สูงอายุ คน
พกิารและดอ้ยโอกาส 
2  ส่งเสริมสนบัสนนุ
ด้านการกีฬาและ
นันทนาการ 
3  ส่งเสริมสนบัสนนุ
การจัดการศึกษาใน
ทุกระดบัและพัฒนา
บุคลากรด้าน
การศึกษา 
4  ส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพ
การศึกษา 
5  ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิน่ 
6  การปอ้งกนัการ
แพร่ระบาดของยา
เสพตดิให้โทษ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การพัฒนาการ
ค้าผ่านแดน 

 

1.  สนับสนุน
การพัฒนาบุคล
กรด้านการ
ท่องเท่ียว 
2  บริหาร
จัดการศิลปะ 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
3  ส่งเสริม
การตลาดและ
การ
ประชาสัมพันธ์
ด้านการ
ท่องเท่ียว 
 

1.  ส่งเสริมการ
พัฒนา และดูแล
รักษาแหล่งน้ า
ธรรมชาติเพื่อให้
มีน้ าเพื่อ
การเกษตร และ
เพียงพอต่อการ
อุปโภค บริโภค 
2.  ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ผลิต การตลาด 
การลงทุน การ
พัฒนาอาชีพ 
สินค้าทาง
การเกษตร และ
วิสาหกิจชุมชน 

1.  พัฒนาจุด
ผ่อนปรนเพื่อ
อ านวยความ
สะดวกในการ
ส่งเสริมการค้า
ชายแดนผ่าน
จุดผ่อนปรน 
2.  ส่งเสริม
และพัฒนากลุ่ม
อาชีพ และ
ผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
(OTOP) ให้มี
คุณภาพ 

1.  มุ่งพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ  
โดยเสริมสร้างธรร
มาภิบาลในการ
ปฏิบัติราชการ
เพื่อให้บริการ
ประชาชน 
2  พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและ
พัฒนาบุคลากร
ภาครัฐเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานของ
องค์กร-ปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

1.  สนับสนุนการปรับปรุงและ
ก่อสร้างถนน ทางระบายน้ า 
สะพาน และโครงสร้างพ้ืนฐาน
ท่ีจ าเป็น 
พัฒนาระบบการขนส่ง 
(Logistics) 
2  แนวทางพัฒนา  ส่งเสริม
การติดตั้งสัญญาณไฟจราจร 
ป้ายบอกทาง ไฟส่องทาง
จราจร ขยายเขตไฟฟ้า ประปา
อย่างท่ัวถึง 
3  ส่งเสริมสนับสนุนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
การรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
4 การป้องกันและรักษา
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อแก่
ประชาชน รวมท้ังพัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
5  พัฒนาและส่งเสริมจัดการ
ขยะมลูฝอย น้ าเสีย  และ
มลพิษในชุมชน 

ค่าเป้าหมาย 

1.เพื่อก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้าง
พื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้
ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบ
เรียบร้อย และความสงบสุขของ
ประชาชนและด้านเศรษฐกิจ  
 

2.เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครวั
และชุมชนท้องถ่ิน โดยเฉพาะผลิตผลทาง
การเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะใน
การพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้า
และสามารถขยายการตลาดไปสู่อาเซียน  ซึ่ง
เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยว  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าผ่านแดน 
 

3.เพื่อเสริมสร้างทักษะ
ของคนภายในชุมชนทั้ง
ทางด้านจิตใจ ด้าน
การศึกษา ด้านสุขภาพ
อนามัย  ด้านสวัสดิการ
และสังคม  ด้าน
สาธารณสุข ด้านกีฬา  
ให้มีคุณภาพและพึ่งพา
ตนเองได้ 
 
 

4.เพื่อสนับสนุนประชาชน
ทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาและ
ตรวจสอบการท างานของ
ภาครัฐและให้บรรจุแนว
ทางการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ ์ 1  ส่งเสริมสนบัสนนุ 
คณุภาพชีวิตเดก็ 
สตรี ผู้สูงอายุ คน
พกิารและดอ้ยโอกาส 
2  ส่งเสริมสนบัสนนุ
ด้านการกีฬาและ
นันทนาการ 
3  ส่งเสริมสนบัสนนุ
การจัดการศึกษาใน
ทุกระดบัและพัฒนา
บุคลากรด้าน
การศึกษา 
4  ส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพ
การศึกษา 
5  ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิน่ 
6  การปอ้งกนัการ
แพร่ระบาดของยา
เสพตดิให้โทษ 
 

1.  สนับสนุน
การพัฒนาบุคล
กรด้านการ
ท่องเท่ียว 
2  บริหาร
จัดการศิลปะ 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
3  ส่งเสริม
การตลาดและ
การ
ประชาสัมพันธ์
ด้านการ
ท่องเท่ียว 
 

1.  ส่งเสริมการ
พัฒนา และดูแล
รักษาแหล่งน้ า
ธรรมชาติเพื่อให้
มีน้ าเพื่อ
การเกษตร และ
เพียงพอต่อการ
อุปโภค บริโภค 
2.  ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ผลิต การตลาด 
การลงทุน การ
พัฒนาอาชีพ 
สินค้าทาง
การเกษตร และ
วิสาหกิจชุมชน 

1.  พัฒนาจุด
ผ่อนปรนเพื่อ
อ านวยความ
สะดวกในการ
ส่งเสริมการค้า
ชายแดนผ่าน
จุดผ่อนปรน 
2.  ส่งเสริม
และพัฒนากลุ่ม
อาชีพ และ
ผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
(OTOP) ให้มี
คุณภาพ 

1.  มุ่งพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ  
โดยเสริมสร้างธรร
มาภิบาลในการ
ปฏิบัติราชการ
เพื่อให้บริการ
ประชาชน 
2  พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและ
พัฒนาบุคลากร
ภาครัฐเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานของ
องค์กร-ปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

1.  สนับสนุนการปรับปรุงและ
ก่อสร้างถนน ทางระบายน้ า 
สะพาน และโครงสร้างพ้ืนฐาน
ท่ีจ าเป็น 
พัฒนาระบบการขนส่ง 
(Logistics) 
2  แนวทางพัฒนา  ส่งเสริม
การติดตั้งสัญญาณไฟจราจร 
ป้ายบอกทาง ไฟส่องทาง
จราจร ขยายเขตไฟฟ้า ประปา
อย่างท่ัวถึง 
3  ส่งเสริมสนับสนุนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
การรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
4 การป้องกันและรักษา
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อแก่
ประชาชน รวมท้ังพัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
5  พัฒนาและส่งเสริมจัดการ
ขยะมลูฝอย น้ าเสีย  และ
มลพิษในชุมชน 

แผนงาน 1.  แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
2.  แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 
3.  แผนงาน

การศึกษา 

4.  แผนงาน
สังคมสงเคราะห์ 
5.  แผนงานการ
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 
6.  แผนงานงบ
กลาง 
 
 

1.  แผนงาน
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ 

1.แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 
2.  แผนงาน
ด้านการเกษตร 

1.แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 
 

1.แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป 
2. แผนงานการ

พาณิชย ์

 

1.  แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
2.  แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 
3.  แผนงาน
สาธารณสุข 
4. แผนงานเคหะ
ชุมชน 
4.  แผนงานการ
พาณิชย ์
5. แผนงานงบกลาง 



 
 

 
 
 

 



 

 

  

ส่วนที่ ส่วนที่   ๓๓  
 

 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 การแก้ไขปัญหาสังคมและ
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

ด้านการด าเนินงานอื่นๆ - แผนงานงบกลาง ส านักปลัด กองคลัง 
 ด้านบริการชุมชนและสังคม

สงเคราะห์ 
 

- แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
- แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

กองคลัง 
กองช่าง 

2 บ้านเมืองน่าอยู่ ด้านบริการชุมชนและสังคม
สงเคราะห์ 

- แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
- แผนงานธารณสุข 
- แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
 

กองช่าง 
ส านักปลัด 

กองคลัง 

3 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านการเศรษฐกิจ - แผนงานการเกษตร 
 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

กองคลัง 

4 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

ด้านบริหารทั่วไป - แผนงานบริหารทั่วไป 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
- แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักปลัด 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
 
 

ส านักปลัด 
กองช่าง 
กองการศึกษา
ฯ 
 

5 การเศรษฐกิจการค้า/การ
ส่งเสริมพัฒนาการลงทุน 

ด้านการเศรษฐกิจ - แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานการเกษตร 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

กองคลัง 

6 การพัฒนาการท่องเที่ยว ด้านการเศรษฐกิจ - แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักปลัด 
กองการศึกษา 

กองคลัง 

7 การพัฒนาการเกษตร ด้านการเศรษฐกิจ - แผนงานการเกษตร ส านักปลัด กองช่าง 
 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตัิ 



 
 

ส่วนที่  3  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 การแก้ไขปัญหาสังคม
และความเดือดร้อน
ของประชาชน 

ด้านการด าเนินงานอื่นๆ - แผนงานงบกลาง ส านักปลัด กองคลัง 
 ด้านบริการชุมชนและ

สังคมสงเคราะห์ 
 

- แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
- แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

กองคลัง 
กองช่าง 

2 บ้านเมืองน่าอยู่ ด้านบริการชุมชนและ
สังคมสงเคราะห์ 

- แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
- แผนงานธารณสุข 
- แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
 

กองช่าง 
ส านักปลัด 

กองคลัง 

3 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ด้านการเศรษฐกิจ - แผนงานการเกษตร 
 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

กองคลัง 

4 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

ด้านบริหารทั่วไป - แผนงานบริหาร
ทั่วไป 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
- แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักปลัด 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
 
 

ส านักปลัด 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
 

5 การเศรษฐกิจการค้า/
การส่งเสริมพัฒนาการ
ลงทุน 

ด้านการเศรษฐกิจ - แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานการเกษตร 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

กองคลัง 

6 การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

ด้านการเศรษฐกิจ - แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักปลัด 
กองการศึกษา 

กองคลัง 

7 การพัฒนาการเกษตร ด้านการเศรษฐกิจ - แผนงานการเกษตร ส านักปลัด กองช่าง 
 


