


 
 

 

แก้ไขเอกสาร ส่วนท่ี 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ของแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา  

ครั้งท่ี 2/2566 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว6086 ลงวันท่ี 19     

สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ 
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ส่วนท่ี  2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

    1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
วิสัยทัศน์ :  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” 

  - ความมั่นคง 
 1) มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ และ         

มีความมั่นคงในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการเมือง 
 2) ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย 
 3) สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต  มีงานและรายได้ท่ีมั่นคง         

มีท่ีอยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 4) มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
 -  ความมั่งคั่ง 
 1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง  ความ

เหล่ือมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลจากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน 
 2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของ

การเช่ือมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน 
 3) มีความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง อาทิ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทาง

การเงินและทุนอ่ืนๆ  
 -  ความย่ังยืน 

  1) การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญด้านรายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อม  
  2) มีการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก 
  3) คนมีความรับผิดชอบต่อสังคมมุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างย่ังยืน ทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและ

ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน 
ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่าง
ต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และ สร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนใน
สังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคล่ือนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์แห่งชาติและ
บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ัง ยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ  
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูง
อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซ่ึงยุทธศาสตร์ชาติท่ีจะ
ใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ไ ด้แก่ (1)  ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน 
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมี
สาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ 
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1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายให้ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติ
และทุกระดับ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความมั่นคง ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นท่ีช่ืนชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ 
รวมท้ังการบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ                                                                              

(1)  การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมตระหนักในเร่ืองความมั่นคง และ      
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 

(2)  การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
(3)  การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีมีเสถียรภาพ

และมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
(4)  การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกท่ีสามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงท่ีส าคัญ  
(5)  การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาท่ีอาจอุบัติข้ึนใหม่  
(6)  การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท้ังทางบกและทางทะเล 
(7)  การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
(8)  การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมท้ังภาครัฐและภาคประชาชน    

ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับ 
(9)  การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐ และท่ีมิใช่ภาครัฐ  
(10) การพัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบ     

องค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม 
(11) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
เศรษฐกิจเติบโต อย่างมีเสถียรภาพและย่ังยืน และให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่ง ขันสูง ข้ึน โดยมุ่ง พัฒนาบน
พ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี 
วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทาง สู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศในมิติต่างๆ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ 
รวมถึงปรับโมเดลธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ  

(1) การเกษตรสร้างมูลค่า เน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคล่ือนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ท่ีใ ห้
ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตท้ังเชิงปริมาณและมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพ่ือรักษารายได้เดิม
และสร้างฐานอนาคตใหม่ท่ีสร้างรายได้สูง ท้ังเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และ
เกษตรอัจฉริยะ เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้สูงข้ึน 

(2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตท่ีขับเคล่ือนประเทศไทยไปสู่
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพ่ิมบุคลากรท่ีมีทักษะและความรู้ความต้องการของตลาด สร้าง
ระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการท่ีเหมาะสม และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอย่างย่ังยืน ได้แก่ การบริการ
การแพทย์ครบวงจร บริการดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ บริการขนส่ง และโลจิสติกส์ 

(3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเท่ียว อาทิเช่น เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เชิงธุรกิจ เชิงสุขภาพ ความงาม 
และแพทย์แผนไทย 

(4) โครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมไทย เช่ือมโลก โดยการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานท้ังทางบก ทางน้ า 
และทางอากาศ และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่  

(5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ โดยสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทาง
การเงิน และปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานท่ี
แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด  วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล            
มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวท่ีมั่นคง กรอบแนวทาง ท่ีต้องให้
ความส าคัญ อาทิ  
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(1) การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และ
ส่ือ” ในการหล่อหลอมคนไทยให้คุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะท่ีเป็น “วิถี” การด าเนินชีวิต 

(2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วง วัย ต้ังแต่ช่วง ต้ังครรภ์ ปฐมวัย       
วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีศักยภาพ เรียนรู้ไ ด้ด้วยตนเองใน       
ทุกช่วงวัย 

(3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่ง เน้นผู้เ รียนให้มีทักษะการ
เรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

(4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะ และคณิตศาสตร์ ด้านทัศนะและมิติ 
ดนตรี กีฬา และการเคล่ือนไหวของร่างกาย  และการสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการ
ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 

(5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี คลอบคลุมท้ังด้าน กาย ใจ สติปัญญา และสังคม มุ่งเน้นการเสริมสร้างการ
จัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ และมีทักษะด้านสุขภาวะท่ีเหมาะสม 

(6) การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการสร้างความอยู่ ดี  
มีสุขของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

(7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดยมุ่งส่งเสริมการใ ช้กิจกรรม
นันทนาการและกีฬาเป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร และมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้าง
นิสัยรักกีฬาและมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 

 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความ
มั่นคงให้ท่ัวถึง ลดความเหล่ือมล้ าไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ  

(1) การลดความเหล่ือมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ   
(2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  
(3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม  
(4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 
 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุ รักษ์ฟ้ืนฟูและสร้าง
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมท้ังมีความสามารถ ในการป้องกันผลกระทบและปรับตัว
ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคม  สีเ ขียว กรอบแนวทาง ท่ีต้องให้
ความส าคัญ อาทิ  

(1) สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
(2) สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(3) สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(4) พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง   
(5) พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
(6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เ พ่ือใ ห้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดท่ี
เหมาะสม กับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้อง ถ่ินอย่าง
เหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ  

(1) ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส  
(2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเช่ือมโยงการพัฒนาในทุกระดับ        

ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 
(3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(4) ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปล่ียนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง 
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(5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็น       
มืออาชีพ 

(6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าท่ีจ าเป็น 
(8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

 

    1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 

การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 ไ ด้ก าหนดหมุดหมายการพัฒนา    
จ านวน 13 ประการ ซ่ึงเป็นการบ่งบอกถึงส่ิงท่ีประเทศไทยปรารถนาจะ ‘เป็น’ มุ่งหวังจะ ‘มี’ หรือต้องการจะ  ‘ขจัด’          
เพ่ือสะท้อนประเด็นการพัฒนาท่ีมีล าดับความส าคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่า
อย่างย่ังยืน” และการบรรลุเป้าหมายหลักในช่วงระยะเวลา 5 ปี ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี  13       
โดยหมุดหมายการพัฒนาท้ัง 13 ประการ มีท่ีมาจากการประเมินโอกาสและความเส่ียงของไทยในการพัฒนาประเทศภายใต้
กรอบของยุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงได้มีการพิจารณาถึงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงระดับโลก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-
19 รวมถึงผลการพัฒนาในประเทศในระยะเวลาท่ีผ่านมา ท้ังนี้ หมุดหมายการพัฒนาท่ีก าหนดข้ึนเป็นประเด็นท่ีมีลักษณะ      
เชิงบูรณาการ ซ่ึงสามารถน าไปสู่การพัฒนาท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน       
ท าให้หมุดหมายแต่ละประการสามารถสนับสนุนเป้าหมายหลักได้มากกว่าหนึ่งข้อ โดยหมุดหมายท้ัง 13 ประการ แบ่งออก     
ได้เป็น 4 มิติ ดังนี้ 

1. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย  
หมุดหมายท่ี 1 ไทยเป็นประเทศช้ันน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  
หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน  
หมุดหมายท่ี 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าท่ีส าคัญของโลก  
หมุดหมายท่ี 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง  
หมุดหมายท่ี 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ท่ีส าคัญของภูมิภาค  
หมุดหมายท่ี 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะท่ีส าคัญของโลก  
 

2. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม  
หมุดหมายท่ี 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้  
หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างย่ังยืน  
หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอ 

เหมาะสม  
3. มิติความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
หมุดหมายท่ี 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า  
หมุดหมายท่ี 11 ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
4. มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ  
หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต  
หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
 

แผนกลยุทธ์รายหมุดหมาย ได้แก่ 
หมุดหมายท่ี 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  
1. สถานการณ์การพัฒนาท่ีผ่านมา  

การพัฒนาภาคการเกษตรท่ีผ่านมาเน้นการผลิตเพ่ือการส่งออกและการเป็นวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมต่อเนื่องในการ
สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศผ่านการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูก การพัฒนาปัจจัยการผลิตให้มีคุณภาพ การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีอย่าง
ต่อเนื่อง ซ่ึงสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตได้ในระดับหนึ่ง โดยในปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของภาคการเกษตร
และการแปรรูปท่ีเก่ียวข้อง มีมูลค่า 1,477,589 ล้านบาท ซ่ึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเ ก่ียวข้องกับการผลิตสินค้าเกษตร 
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อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม มีมูลค่ารวมคิดเป็นร้อยละ 74.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของภาค
การเกษตรและการแปรรูป ท่ีเก่ียวข้องปี 2562 
2. เป้าหมายการพัฒนา  
    2.1 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 และยุทธศาสตร์
ชาติ หมุดหมายท่ี 1 ไทยเป็นประเทศช้ันน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง มีความเช่ือมโยงกับ เป้าหมายหลักของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 ท้ัง 5 เป้าหมาย ได้แก่  

เป้าหมายท่ี 1) การปรับโครงสร้างภาค การผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม  
เป้าหมายท่ี 2) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่  
เป้าหมายท่ี 3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม  
เป้าหมายท่ี 4) การเปล่ียนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความย่ังยืน  
เป้าหมายท่ี 5) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงและความเส่ียงภายใต้บริบท

โลกใหม่  
เป้าหมายของหมุดหมายท่ี 1 เมื่อพิจารณาความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ พบว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ชาติ จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
2) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
3) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

    2.2 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
เป้าหมายท่ี 1 มูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงข้ึน 
เป้าหมายท่ี 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพ ความมั่นคงทางอาหาร และความ

ย่ังยืนของภาคเกษตร 
เป้าหมายท่ี 3 การเพ่ิมศักยภาพและบทบาทของผู้ประกอบการเกษตรในฐานะหุ้นส่วนเศรษฐกิจของห่วงโซ่ อุปทานท่ี

ได้รับส่วนแบ่งประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 
3. กลยุทธ์การพัฒนา  

กลยุทธ์ท่ี 1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า เพ่ือให้เกิดการยกระดับกระบวนการผลิตและสร้าง
มูลค่าเพ่ิม 

กลยุทธ์ท่ี 2 การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูง  
กลยุทธ์ท่ี 3 การขยายผลรูปแบบเกษตรย่ังยืนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและมีมูลค่าเพ่ิมสูงจากแบบอย่างความส าเ ร็จ

ในประเทศ  
กลยุทธ์ท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรให้มีความสมดุลระหว่าง อุปสงค์และอุปทาน รวมท้ัง  

การใช้น้ าซ้ า 
กลยุทธ์ท่ี 5 การส่งเสริมให้เอกชนลงทุนพัฒนาตลาดกลางและตลาดออนไลน์สินค้าเกษตร รวมถึงสินค้า กลุ่มปศุสัตว์

และประมง 
กลยุทธ์ท่ี 6 การสนับสนุนระบบประกันภัยและรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตร  แปรรูปท่ี

เกษตรกรเข้าถึงได้ 
กลยุทธ์ท่ี 7 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มและกิจกรรมหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิม

มูลค่าผลผลิตของเกษตรกร 
กลยุทธ์ท่ี 8 การส่งเสริมให้เกษตรกรมีท่ีดินท ากินและรักษาพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีเหมา ะสมไว้เป็นฐานการผลิต

การเกษตร 
กลยุทธ์ท่ี 9 การพัฒนาฐานข้อมูลและคลังข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการเกษตร รวมท้ังผลักดันให้มีการใ ช้ข้อมูล  อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 10 การพัฒนาให้เกิดระบบการบริหารจัดการเพ่ือความมั่นคงทางด้านอาหาร 
กลยุทธ์ท่ี 11 การยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
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กลยุทธ์ท่ี 12 การพัฒนากลไกเพ่ือเช่ือมโยงภาคีต่างๆ ท้ังภาคเอกชน ส่วนราชการ กลุ่มเกษตรกร และนักวิชาการใน
พ้ืนท่ีในการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในการพัฒนาภาคเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 

หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน  
1. สถานการณ์การพัฒนาท่ีผ่านมา  

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวมีบทบาทส าคัญในระบบเศรษฐกิจไทย และยังเป็นแหล่งสร้างรายได้ส าคัญให้แก่เศรษฐกิจของ
ประเทศท้ังทางตรงและทางอ้อม สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย 2.99 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ และก่อให้เกิดการจ้างงาน 8.3 ล้านต าแหน่ง ในปี 2562 อีกท้ังยังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
โดยระหว่างปี 2558 – 2562 รายได้จากการท่องเท่ียวของไทยขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 2.3 ต่อปี อย่างไรก็ดี การขยายตัวของ
รายได้จากการท่องเท่ียวดังกล่าว เป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของจ านวนนักท่องเท่ียวเป็นหลัก กล่าวคือ จ านวนนักท่องเท่ียว
เพ่ิมข้ึนเฉล่ียถึงร้อยละ 5.6 ต่อปี ในขณะท่ีการใช้จ่ายต่อคนต่อวันของนักท่องเท่ียวขยายตัวในอัตราท่ีลดลงและระยะเวลา
ท่องเท่ียวต่อทริปลดลง ซ่ึงท าให้การท่องเท่ียวของไทยในระยะหลังต้องเผชิญกับความท้าทายด้านความย่ังยืน จากการเติบโตใน
เชิงปริมาณมากกว่าคุณภาพ นอกจากนี้ หากพิจารณาในมิติของการกระจายรายได้ พบว่า รายได้จากการท่องเท่ียวร้อยละ 90 
ยังกระจุกอยู่ในเมืองท่องเท่ียวหลัก ไม่สามารถกระจายไปสู่เมืองท่องเท่ียวรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ  รายได้จาก
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ท่ีอยู่ในเมืองหลักถึงประมาณร้อยละ 98 ของรายได้จากนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท้ังหมด 
2. เป้าหมายการพัฒนา  
    2.1 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 และยุทธศาสตร์ชาติ หมุดหมายท่ี 2      
ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความย่ังยืน เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันท่ีมุ่งเน้นการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเท่ียว รักษาการเป็นจุดหมายปลายทางท่ีส าคัญของการท่องเท่ียว
ระดับโลกท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวทุกระดับ และเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพสูง อีกท้ังยังเช่ือมโยงกับเป้าหมายหลัก
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 ใน 4 เป้าหมาย ได้แก่  

เป้าหมายท่ี 1) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
เป้าหมายท่ี 2) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่  
เป้าหมายท่ี 3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม  
เป้าหมายท่ี 4) การเปล่ียนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความย่ังยืน  

    2.2 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
เป้าหมายท่ี 1 การเปล่ียนการท่องเท่ียวไทยเป็นการท่องเท่ียวคุณภาพสูงท่ีเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรม และบริการท่ีมี

ศักยภาพอ่ืน 
เป้าหมายท่ี 2 การปรับโครงสร้างการท่องเท่ียวให้พ่ึงพานักท่องเท่ียวในประเทศและมีก ารกระจายโอกาส             

ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 
เป้าหมายท่ี 3 การท่องเท่ียวไทยต้องมีการบริหารจัดการอย่างย่ังยืนในทุกมิติ 

3. กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ท่ี 1 การส่งเสริมการพัฒนากิจกรรม สินค้า และบริการ การท่องเท่ียวมูลค่าเพ่ิมสูง 
กลยุทธ์ท่ี 2 การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพรองรับนักท่องเท่ียวท่ัวไป 
กลยุทธ์ท่ี 3 การยกระดับบริการและการบริหารจัดการการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดสากล 
กลยุทธ์ท่ี 4 การสนับสนุนการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรในภาคการท่องเท่ียว 
กลยุทธ์ท่ี 5 การปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบ และข้ันตอนท่ีล้าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการท าธุรกิจ  และ          

การขอใบอนุญาตของผู้ประกอบการรายย่อย  
กลยุทธ์ท่ี 6 การพัฒนาระบบข้อมูลการท่องเท่ียวให้เป็นระบบการท่องเท่ียวอัจฉริยะท่ีนักท่องเท่ียว  ผู้ประกอบการ 

และภาครัฐ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 
 

หมุดหมายท่ี 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าท่ีส าคัญของโลก  
1. สถานการณ์การพัฒนาท่ีผ่านมา  

ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ท่ีส าคัญของโลก โดยปี 2562 ประเทศไทยผลิตและส่งออกยานยนต์           
เป็นอันดับท่ี 1 ของอาเซียน และเป็นอันดับท่ี 11 ของโลก มีมูลค่าการส่งออกจ านวน 1,300,561 ล้านบาท โดยประเทศท่ีมี
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ก าลังการผลิตรถยนต์สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนี และอินเดีย  ซ่ึงตลาดส่งออกหลักของไทย    
ในกลุ่มรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ จีน เม็กซิโก ตามล าดับ ขณะท่ีในกลุ่มรถปิกอัพ 
รถบัส และรถบรรทุก ได้แก่ ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ นิวซีแลนด์ ซาอุดีอาระเบีย เวียดนาม ตามล าดับ นอกจากนี้  อุตสาหกรรม
ยานยนต์มีส่วนในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมีความสามารถในการผลิตรถยนต์จ านวนมากถึง 2 ล้านคันต่อปี 
มีผู้ประกอบการ จ านวน 13,920 ราย และมีการจ้างงานจ านวน 345,000 คน อย่างไรก็ตาม แนวโน้มความต้องการยานยนต์ 
ท่ัวโลกก าลังเปล่ียนทิศทางไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแบตเตอร่ี ท่ีท าให้ยานยนต์
ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึนและราคาท่ีลดลง รวมท้ังทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งไปสู่สังคม คาร์บอนต่ า  
2. เป้าหมายการพัฒนา  
    2.1 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 และยุทธศาสตร์ชาติ หมุดหมายท่ี 3      
ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าท่ีส าคัญของโลกเช่ือมโยงกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 ใน 3 เป้าหมาย 
ประกอบด้วย  

เป้าหมายท่ี 1) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม  
เป้าหมายท่ี 2) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่  
เป้าหมายท่ี 4) การเปล่ียนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความย่ังยืน  
หมุดหมายท่ี 3 ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ

คนตลอดช่วงชีวิตโดยในช่วงวัยแรงงาน มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน ท้ังนี้ หมุดหมายท่ี 3 ยังสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมท่ีมุ่งเน้นการส่งเสริมการบริโภค และการผลิตท่ีย่ังยืน และการสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมท่ี
เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการสร้างสังคมคาร์บอนต่ า 
    2.2 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  

เป้าหมายท่ี 1 การสร้างอุปสงค์ของรถยนต์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ เพ่ือการใช้ในประเทศและส่งออก 
เป้าหมายท่ี 2 ผู้ประกอบการเดิมสามารถปรับตัวไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและมีการลงทุนเทคโนโลยี  ยานยนต์

ไฟฟ้าท่ีส าคัญภายในประเทศ 
เป้าหมายท่ี 3 การสร้างความพร้อมของปัจจัยสนับสนุนอย่างเป็นระบบ 

3. กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ท่ี 1 การส่งเสริมให้ผู้ใช้ยานยนต์ในภาคส่วนต่างๆ ปรับเปล่ียนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพ่ิมมากข้ึน 
กลยุทธ์ท่ี 2 การสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของตลาดส่งออกยานยนต์ไฟฟ้า 
กลยุทธ์ท่ี 3 การก าหนดเป้าหมาย/แผน และด าเนินการเปล่ียนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์เดิมไปสู่ยานยนต์  ไฟฟ้า 

อย่างเป็นระบบชัดเจนตลอดท้ังห่วงโซ่อุปทานในระยะ 5 ปี 
กลยุทธ์ท่ี 4 การยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการลงทุนผลิตยานยนต์ไฟฟ้า แบตเตอร่ี  และ

ช้ินส่วนส าคัญ 
กลยุทธ์ท่ี 5 มาตรการส าหรับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ 
กลยุทธ์ท่ี 6 การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเก่ียวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไร้คนขับ 
กลยุทธ์ท่ี 7 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานท่ีมีความพร้อมรองรับปริมาณการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตได้อย่าง

เหมาะสมและเพียงพอ 
กลยุทธ์ท่ี 8 การปรับปรุงและจัดท ากฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องให้เอ้ือกับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า  และ

ให้ความส าคัญกับการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน 
กลยุทธ์ท่ี 9 การผลิตและพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 
กลยุทธ์ท่ี 10 มาตรฐานด้านคุณสมบัติและความปลอดภัย 
กลยุทธ์ท่ี 11 การสนับสนุนเงินทุนให้กับผู้ประกอบการท่ีลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานสะอาด 
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หมุดหมายท่ี 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง  
1. สถานการณ์การพัฒนาท่ีผ่านมา  

การให้บริการทางการแพทย์แก่ชาวต่างชาติเพ่ิมข้ึน แต่ต้องค านึงถึงผลกระทบต่อโอกาสในการเข้าถึงบริการ สุขภาพ
ของคนไทย โดยปี 2562 มีชาวต่างชาติมาใช้บริการทางการแพทย์ 3.6 ล้านคน สร้างรายได้ 41 ,000 ล้านบาท จากราคา
ค่าบริการและช่ือเสียงของบุคลากรทางการแพทย์ท่ีดีกว่าประเทศอ่ืนเมื่อเทียบบริการในระดับเดียวกัน แต่เมื่อพิจารณาถึงการ
กระจายบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศยังคงมีความเหล่ือมล้ ากันในระหว่างภาค และเมื่อเปรียบกับประเทศอ่ืนๆ พบว่า
ประเทศไทยยังมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 1,000 คน เพียง 0.5 เทียบกับเกาหลีใต้ 2.4 และสิงคโปร์ 1.9 ขณะท่ีการเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพท่ีมุ่งเน้นการสร้างรายได้ และการให้บริการชาวต่างชาติอาจท าใ ห้มีการไหลออกของบุคลากรภาครัฐ สู่
ภาคเอกชน ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึง บริการสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่ม ผู้มีรายได้น้อยหรืออาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี
ห่างไกล ถึงแม้ปัจจุบัน มีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการทางการแพทย์เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงช่วยอ านวยความ
สะดวกและลดภาระงานของบุคลากร แต่ยังคงต้องค านึงถึงผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว 
2. เป้าหมายการพัฒนา  
    2.1 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 และยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาประเทศ
ไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพสูงจะสอดรับกับเป้าหมายหลัก 4 ประการของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 ได้แก่  

เป้าหมายท่ี 1) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ สู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม  
เป้าหมายท่ี 2) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ 
เป้าหมายท่ี 3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม   
เป้าหมายท่ี 5) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงและความเส่ียงภายใต้บริบท

โลกใหม่  
    2.2 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  

เป้าหมายท่ี 1 ไทยมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากสินค้าและบริการสุขภาพ 
เป้าหมายท่ี 2 องค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีศักยภาพ เอ้ือต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้า  และบริการ

ทางสุขภาพ 
เป้าหมายท่ี 3 ประชาชนไทยได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ 
เป้าหมายท่ี 4 ระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพมีความพร้อมรองรับภัยคุกคามสุขภาพ 

3. กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ท่ี 1 การส่งเสริมบริการทางการแพทย์ท่ีมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ท่ี 2 การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพระดับโลก 
กลยุทธ์ท่ี 3 การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้อุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 4 การสร้างเสริมขีดความสามารถทางวิชาการด้านการศึกษา วิจัย และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
กลยุทธ์ท่ี 5 การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพบนพ้ืนฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย 
กลยุทธ์ท่ี 6 การยกระดับศักยภาพระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพ่ือลดผลกระทบต่อบริการทาง

เศรษฐกิจและสุขภาพ 
 

หมุดหมายท่ี 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ท่ีส าคัญของภูมิภาค   
1. สถานการณ์การพัฒนาท่ีผ่านมา  

สถานการณ์การแข่งขันทางการค้าของสหรัฐอเมริกาและจีนท่ีขยายวงกว้างส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงไทย และภูมิภาค
ซ่ึงอยู่ในพ้ืนท่ีความขัดแย้งท่ีต้องรักษาความสัมพันธ์กับท้ังสองประเทศ โดยเฉพาะการปรับเปล่ียน ทิศทางการค้าการลงทุนใน
ห่วงโซ่อุปทานโลก และการจัดกลุ่มทางการเมืองและเศรษฐกิจ ดังนั้น ทิศทางในอนาคต ของไทยจึงควรแสดงบทบาทการเป็น
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โดยเน้นความร่วมมอื
มากกว่าการแข่งขัน และให้ไทยเป็นประตูและทางเช่ือม เพ่ือสร้างดุลยภาพท่ีสร้างสรรค์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ
เศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคและมหาอ านาจ เพ่ือความก้าวหน้าและมั่นคงของภูมิภาค รวมถึงควรรักษาสมดุลของความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศของไทย จีน สหรัฐอเมริกา และประเทศตะวันตก โดยก าหนดความต้องการของไทยในระยะยาวท่ีชัดเจน      
ท้ังในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม คุณภาพชีวิต และการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง เ พ่ือสร้างความชัดเจนกับ          
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มิตรประเทศว่า ไทยพร้อมร่วมมือในแนวทางดังกล่าว นอกจากนี้ เนื่องจากภูมิศาสตร์ของไทยมีความใกล้กับจีน จึง ต้องมี
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเช่ือมโยงของไทย สปป.ลาว และจีน ท่ีชัดเจน เพ่ือสร้างประโยชน์จากเส้นทางการ
คมนาคมจากหนองคายและเชียงรายเข้าสู่ สปป.ลาว และจีน เพ่ือให้เกิดการลงทุนสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจ และระบบการค้าท่ี
คล่องตัวของท้ัง 3 ประเทศ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของไทย สปป.ลาว และมลฑลในจีนตอนใต้ใ ห้
เกิดเป็นการพัฒนาร่วมกัน 
2. เป้าหมายการพัฒนา  
    2.1 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 และยุทธศาสตร์ชาติ หมุดหมายท่ี 5 ไทย
เป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ท่ีส าคัญของประเทศ  มีความเช่ือมโยงกับเป้าหมายหลักของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 ได้แก่  

เป้าหมายท่ี 1) การปรับโครงสร้าง ภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
เป้าหมายท่ี 2) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่  
เป้าหมายท่ี 3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม  
เป้าหมายท่ี 4) การเปล่ียนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ ความย่ังยืน  

    2.2 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
เป้าหมายท่ี 1 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนในภูมิภาค 
เป้าหมายท่ี 2 ไทยเป็นห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค 
เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเช่ือมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ของภูมิภาค 

3. กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ท่ี 1 การสร้างจุดยืนของไทยภายใต้บริบทโลกใหม่ 
กลยุทธ์ท่ี 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยสนับสนุนเพ่ือเป็นประตูการค้าการลงทุนและฐานเศรษฐกิจ  

ส าคัญของภูมิภาค 
กลยุทธ์ท่ี 3 การผลักดันการลงทุนเพ่ือปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่ไทยแลนด์ 4.0 

 

หมุดหมายท่ี 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน  
1. สถานการณ์การพัฒนาท่ีผ่านมา  

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมส าคัญของประเทศไทยมายาวนานกว่า 50 ปี และ              
มีความส าคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยปัจจุบันประเทศไทยส่งออกเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์  อิเ ล็กทรอนิกส์
เป็นอันดับท่ี 13 ของโลก และเป็นอันดับท่ี 4 ของอาเซียน มีมูลค่าการส่งออก 1.9 ล้านล้านบาท (หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 24.3 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าท้ังหมดของประเทศ) และก่อให้เกิดการจ้างงาน รวมท้ัง ส้ินมากกว่า 750 ,000 คน 
อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยส่วนใหญ่ ยังคงพ่ึงพาการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และ
ผู้ประกอบการไทยเป็นเพียงผู้รับจ้างประกอบท่ีไม่มีเทคโนโลยี เป็นของตนเอง ท้ังยังขาดความเช่ือมโยงระหว่างการวิจัยและ
พัฒนากับการผลิตเชิงพาณิชย์ โดยการมีโครงสร้าง การผลิตท่ีพ่ึงพาแรงงานสูงและใช้เงินลงทุนต่ า ส่งผลให้อุตสาหกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ของไทยยังไม่สามารถ ก้าวเป็นผู้น าตลาดของอาเซียน และไม่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้แก่
ประเทศได้เท่าท่ีควร 
2. เป้าหมายการพัฒนา  
    2.1 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 และยุทธศาสตร์ชาติ หมุดหมายท่ี 6       
มุ่งตอบสนองต่อเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 จ านวน 3 เป้าหมาย ได้แก่  

เป้าหมายท่ี 1) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม  
เป้าหมายท่ี 2) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่  
เป้าหมายท่ี 5) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงและความเส่ียงภายใต้ 

บริบทโลกใหม่  
    2.2 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  

เป้าหมายท่ี 1 เศรษฐกิจดิจิทัลภายในประเทศมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายท่ี 2 การส่งออกของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศเพ่ิมข้ึน 
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เป้าหมายท่ี 3 อุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศมีความเข้มแข็งข้ึน 
3. กลยุทธ์การพัฒนา  

กลยุทธ์ท่ี 1 การขับเคล่ือนสังคมและเศรษฐกิจไทยด้วยดิจิทัล 
กลยุทธ์ท่ี 2 การพัฒนาต่อยอดฐานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
กลยุทธ์ท่ี 3 อุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศท่ีสามารถแข่งขันได้ 
กลยุทธ์ท่ี 4 การพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรม  และ

บริการดิจิทัล 
 

หมุดหมายท่ี 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้  
1. สถานการณ์การพัฒนาท่ีผ่านมา  

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ท่ีมีจ านวนมากกว่าร้อยละ 99 ของจ านวน วิสาหกิจ
ภายในประเทศไทย สร้างการจ้างงานสัดส่วนกว่าร้อยละ 71.86 ของจ านวนการจ้างงานรวม ก่อให้เกิดมูลค่าเ พ่ิมแก่ระบบ
เศรษฐกิจโดยวัดจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ณ ปี 2564 มีมูลค่ารวม 5.6 ล้าน
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และมีอัตราการขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 3.4 ต่อปี
ในช่วง 5 ปีแรก (พ.ศ. 2560 - 2564) ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 อย่างไรก็ดี การแพร่ระบาดของโควิด-19 ต้ังแต่ในช่วง
ปลายปี 2562 ได้ส่งผลให้รายได้ในหลายสาขา ธุรกิจลดลง ท าให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเผชิญปัญหาการขาด  
สภาพคล่องอย่างรุนแรง น าไปสู่การชะลอการจ้างงาน หยุดกิจการช่ัวคราว หรือแม้กระท่ังยุติกิจการแบบถาวร 
2. เป้าหมายการพัฒนา  
    2.1 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 และยุทธศาสตร์ชาติ การส่ง เสริมและ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ  แข่ง ขันได้ เป็นแนวทางการพัฒนาท่ี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันใน 2 เป้าหมาย ไ ด้แก่ 
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่าง มีเสถียรภาพและย่ังยืน และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันสูงข้ึน นอกจากนี้ แนวทางการพัฒนาตามหมุดหมายท่ี 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง มีศักยภาพ
สูง และสามารถแข่งขันได้ ยังสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 ใน 

เป้าหมายท่ี 1) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม  
เป้าหมายท่ี 2) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่  
เป้าหมายท่ี 3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม  

    2.2 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
เป้าหมายท่ี 1 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเติบโตและแข่งขันได้  
เป้าหมายท่ี 2 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีศักยภาพสูงในการด าเนินธุรกิจ สามารถยกระดับและปรับตัว     

เข้าสู่การแข่งขันใหม่ 
เป้าหมายท่ี 3 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงและได้รับการส่งเสริมอย่างมีประสิทธิผลจากภาครัฐ 

3. กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ท่ี 1 การพัฒนาระบบนิเวศให้เอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจและการยกระดับความสามารถในการแข่ง ขันของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
กลยุทธ์ท่ี 2 การพัฒนาแพลตฟอร์มเช่ือมโยงฐานข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และส่งเส ริมให้วิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่ระบบ 
กลยุทธ์ท่ี 3 จัดให้มีกลไกทางการเงินท่ีเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ือให้

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างท่ัวถึง 
กลยุทธ์ท่ี 4 การส่งเสริมการพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล 
กลยุทธ์ท่ี 5 การยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของภาครัฐ  
กลยุทธ์ท่ี 6 การพัฒนาระบบนิเวศให้เอ้ือต่อการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ และผู้ประกอบการท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 

รวมท้ังให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสม และเช่ือมโยงเข้าสู่เครือข่ายระดับโลก และยกระดับสู่ตลาดต่างประเทศ 
กลยุทธ์ท่ี 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมให้มีศักยภาพการด าเนินการในเชิงธุรกิจ 
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หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างย่ังยืน  
1. สถานการณ์การพัฒนาท่ีผ่านมา  

ผลการพัฒนาท่ีผ่านมาภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 9 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ซ่ึง ใ ห้
ความส าคัญกับการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชน และลดการกระจุกตัวของการพัฒนาในกรุง เทพฯ 
ภาคกลาง และภาคตะวันออกไปสู่ภาคอ่ืนๆ ของประเทศ ปรากฏว่าการพัฒนาของไทย ยัง ไม่ประสบความส าเ ร็จเท่าท่ีควร 
แม้ว่าการพัฒนาภาคส่วนใหญ่จะสามารถลดความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ลงได้ แต่การพัฒนายังคงกระจุกตัวอยู่ใน
พ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ภาคกลาง และภาคตะวันออก โดยกรุงเทพฯ มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
สูงท่ีสุด และเป็นพ้ืนท่ีเดียวซ่ึงมีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 32.7 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 33.8 ในปี 2562 ในขณะท่ีภาคอ่ืนๆ     
มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง โดยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และ
ภาคใต้ชายแดน มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ต่อประเทศเพียงร้อยละ 7.7, 9.4, 7.9 และ 0.8 ตามล าดับ  
2. เป้าหมายการพัฒนา  
    2.1 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 และยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ        
ฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ ปลอดภัย เติบโต ได้อย่างย่ังยืน มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่ง ขัน ในเป้าหมาย 
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโต อย่างมีเสถียรภาพและย่ังยืน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม ในเป้าหมาย การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วน   
เข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ และการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง
และการจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ 
ส่ิงแวดล้อม ในเป้าหมาย การใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมดุล  ภายใน      
ขีดความสามารถของระบบนิเวศ นอกจากนั้น แผนกลยุทธ์ของหมุดหมายท่ี 8 ยังสนับสนุน 5 เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 13 ดังนี้  

เป้าหมายท่ี 1) การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม  
เป้าหมายท่ี 2) การพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่  
เป้าหมายท่ี 3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม  
เป้าหมายท่ี 4) การเปล่ียนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความย่ังยืน  
เป้าหมายท่ี 5) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงและความเส่ียงภายใต้บริบท

โลกใหม่  
    2.2 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  

เป้าหมายท่ี 1 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายท่ี 2 ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ของภาคลดลง 
เป้าหมายท่ี 3 การพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่ อย่างย่ังยืน มีความพร้อมในการรับมือและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง

ทุกรูปแบบเพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างท่ัวถึง 
3. กลยุทธ์การพัฒนา  

กลยุทธ์ท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก 
กลยุทธ์ท่ี 2 การส่งเสริมกลไกความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคมเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีและเมือง  
กลยุทธ์ท่ี 3 การสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โลจิสติกส์ และดิจิทัลรองรับพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักและเมือง  
กลยุทธ์ท่ี 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีและเมือง 
 

หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอเหมาะสม 
1. สถานการณ์การพัฒนาท่ีผ่านมา  

ความยากจนข้ามรุ่นเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีเร้ือรังมาต้ังแต่อดีต สืบเนื่องถึงปัจจุบัน และมีแนวโน้มทวีความรุนแรง
ข้ึนในอนาคต แม้ว่าสัดส่วนคนจนของไทยจะลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมีคนจนจ านวนหนึ่ง ท่ีติดอยู่ในกับดักความยากจนมา
เป็นเวลานาน โดยขาดโอกาสท่ีจะได้รับผลประโยชน์จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และต้องส่ง ต่อความยากจนไปสู่
ลูกหลาน โดยข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคน แบบช้ีเป้า ปี 2565 พบว่า ครัวเรือนท่ีมีแนวโน้มจะตกอยู่ใน
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ความยากจนข้ามรุ่น หรือเรียกโดยย่อว่า ครัวเรือน ยากจนข้ามรุ่น 2 มีจ านวนถึงประมาณ 597,248 ครัวเรือน หรือประมาณ
ร้อยละ 15 ของครัวเรือนท่ีมีเด็ก และเยาวชนเป็นสมาชิก นอกจากนี้ จ านวนของครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นยังมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน
จากผลของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ีคาดว่าจะน าไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีตกต่ าต่อเนื่องยาวนาน อันจะส่งผล
ให้โอกาสในการหลุดพ้นจากกับดักความยากจนยากย่ิงข้ึน 
2. เป้าหมายการพัฒนา  
    2.1 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 และยุทธศาสตร์ชาติ หมุดหมายท่ี 9       
มุ่งตอบสนองต่อเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 จ านวน 2 เป้าหมาย ได้แก่  

เป้าหมายท่ี 2) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่  
เป้าหมายท่ี 3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม  
นอกจากนี้ หมุดหมายท่ี 9 ยังมีความสอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติใน 2 ด้าน ไ ด้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในประเด็นเป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือและสนับสนุนต่อ
การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมใน 2 ประเด็นเป้าหมาย 
คือ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ าในทุกมิติ และกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือเพ่ิม
โอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  
    2.2 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  

เป้าหมายท่ี 1 ครัวเรือนท่ีมีแนวโน้มกลายเป็นครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น มีโอกาสในการเล่ือนสถานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม จนสามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างย่ังยืน 

เป้าหมายท่ี 2 คนทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
3. กลยุทธ์การพัฒนา  

กลยุทธ์ท่ี 1 การแก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่นแบบมุ่งเป้าให้ครัวเรือนหลุดพ้นความยากจนอย่างย่ังยืน 
กลยุทธ์ท่ี 2 การสร้างโอกาสท่ีเสมอภาคแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น 
กลยุทธ์ท่ี 3 การยกระดับความคุ้มครองทางสังคมส าหรับคนทุกช่วงวัย 
กลยุทธ์ท่ี 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 5 การบูรณาการฐานข้อมูลเพ่ือลดความยากจนข้ามรุ่นและจัดความคุ้มครองทางสังคม 

 

หมุดหมายท่ี 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า  
1. สถานการณ์การพัฒนาท่ีผ่านมา  

การสร้างการขยายตัวทางเศรษฐกิจตลอดช่วงท่ีผ่านมาพ่ึงพิงการใช้วัตถุดิบและสินค้าข้ันกลางในเกณฑ์สูง  ในขณะท่ี
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการยังอยู่ในระดับต่ า โดยข้อมูลปี 2562 สัดส่วนค่าใ ช้จ่ายข้ันกลางต่อ
มูลค่าผลผลิตรวม ท่ีร้อยละ 61.85 สูงกว่าสัดส่วนของประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี  ท่ีมี ค่าร้อยละ 46.38 ( ปี 2559)    
และ 58. 65 (ปี 2561) ตามล าดับ รวมถึงข้อมูลรายงานของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมของเอเชียและแปซิฟิกแห่ง
สหประชาชาติช้ีให้เห็นว่าปริมาณการใช้วัสดุภายในประเทศของประเทศไทยในปี 2559 (ค.ศ.2016) อยู่ท่ี 2.06 กิโลกรัมต่อ
เหรียญสหรัฐ มีค่าสูงกว่าค่าเฉล่ียของกลุ่มประเทศในเอเชียแปซิฟิกและค่าเฉล่ียของกลุ่มองค์การเพ่ือความร่วมมือและการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรพ้ืนฐาน (ชีวมวล โลหะ อโลหะ และพลังงานฟอสซิล) 
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยยังต่ า มีการใช้อย่างส้ินเปลือง และสร้างมูลค่าเพ่ิมได้น้อยกว่าท่ีควร 
2. เป้าหมายการพัฒนา  
    2.1 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 และยุทธศาสตร์ชาติ หมุดหมายท่ี 10       
มีความสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 จ านวน 4 เป้าหมาย ได้แก่  

เป้าหมายท่ี 1) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม  
เป้าหมายท่ี 3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม  
เป้าหมายท่ี 4) การเปล่ียนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความย่ังยืน  
เป้าหมายท่ี 5) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปล่ียนแปลง  และความเส่ียงภายใต้

บริบทโลกใหม่  
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    2.2 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
เป้าหมายท่ี 1 การเพ่ิมมูลค่าจากเศรษฐกิจหมุนเวียน และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมายท่ี 2 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 
เป้าหมายท่ี 3 การสร้างสังคมคาร์บอนต่ าและย่ังยืน 

3. กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ท่ี 1 การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
กลยุทธ์ท่ี 2 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชน ท้องถ่ิน และเกษตรกร จากเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
กลยุทธ์ท่ี 3 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด บนหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ท่ี 4 การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและกลไกสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
กลยุทธ์ท่ี 5 การปรับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและการด ารงชีพเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่อย่างย่ังยืน 
 

หมุดหมายท่ี 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ  
1. สถานการณ์การพัฒนาท่ีผ่านมา  

การเพ่ิมข้ึนของประชากร การขยายถ่ินฐานท่ีอยู่ และการพัฒนาทางกายภาพได้ท าลายความสมดุลของ ส่ิงแวดล้อม 
รวมถึงการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ัวโลกข้ึนบ่อยคร้ัง ส าหรับประเทศไทยเผชิญปัญหา
ภัยธรรมชาติหลากหลายประเภทและบ่อยคร้ัง อาทิ พายุหมุนเขตร้อน พายุฝนฟ้าคะนอง หรือพายุฤดูร้อน คล่ืนพายุซัดฝ่ัง     
ดินโคลนถล่ม อุทกภัย ภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน แผ่นดินไหว คล่ืนสึนามิ ข้อมูลจากรายงานความเส่ียงด้านภูมิอากาศโลก   
ปี ค.ศ. 2020 ระบุว่า ประเทศไทย จัดอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีความเส่ียงสูงต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เป็นอันดับ 8 โดยในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้เกิดภัยธรรมชาติจ านวนถึง 147 คร้ัง  โดยเฉพาะในปี 2547             
เกิดเหตุการณ์คล่ืนสึนามิซัดถล่มชายฝ่ังอันดามันของประเทศไทย ปี 2544 เกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัย และ  ปี 2557            
เกิดแผ่นดินไหวขนาดความรุนแรง 6.3 ท่ีจังหวัดเชียงราย ขณะเดียวกัน รายงานความเส่ียงโลกปี 2020 จัดอันดับให้ประเทศ
ไทยเป็นประเทศท่ีมีความเส่ียงในล าดับท่ี 90 จากการประเมินท้ังหมด 181 ประเทศ โดยมีค่าดัชนีความเส่ียงโดยรวมในระดับ   
ท่ี 3 (ปานกลาง) จากความเส่ียงท้ังหมด 5 ระดับ โดยในรายละเอียดพบว่า ประเทศไทยมีความล่อแหลม อยู่ในระดับสูง มีความ
เปราะบาง อยู่ในระดับปานกลาง อันเนื่องมาจากจุดอ่อน ด้านความสามารถในการปรับตัว อยู่ในเกณฑ์ต่ า และความสามารถใน
การรับมือ อยู่ในระดับปานกลาง แม้ว่าความอ่อนไหวต่อความเส่ียงจะอยู่ในระดับต่ าก็ตาม 
2. เป้าหมายการพัฒนา  
    2.1 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 และยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพัฒนา
ของหมุดหมายท่ี 11 ได้เช่ือมโยงกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 จ านวน 2 เป้าหมาย ได้แก่  

เป้าหมายท่ี 4) การเปล่ียนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความย่ังยืน และ 
เป้าหมายท่ี 5) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงและความเส่ียงภายใต้บริบท

โลกใหม่  
    2.2 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  

เป้าหมายท่ี 1 ความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง 
เป้าหมายท่ี 2 ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง 
เป้าหมายท่ี 3 สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3. กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ท่ี 1 การป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในพ้ืนท่ีส าคัญ 
กลยุทธ์ท่ี 2 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพประชาชนและชุมชน ในการรับมือกับภัยธรรมชาติ  และการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 
กลยุทธ์ท่ี 3 การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ และการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 
กลยุทธ์ท่ี 4 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ  และ    

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 



2-14 
 

กลยุทธ์ท่ี 5 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือบริหารจัดการ และลดความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ  และ     
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต  
1. สถานการณ์การพัฒนาท่ีผ่านมา  

การพัฒนาก าลังคนของไทยเผชิญกับการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้าง ท่ีส าคัญ ไ ด้แก่ การเป็นสังคมสูง วัย  ส่งผล          
ให้ประเทศจะขาดก าลังคนในเชิงปริมาณ ประกอบกับผลิตภาพแรงงานท่ีลดลงในช่วงโควิด -19 เพ่ิมปัญหา ด้านก าลังคน           
เชิงคุณภาพ จนอาจเป็นข้อจ ากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเติบโตของนวัตกรรมแหล่งความ รู้  ระดับโลกออนไลน์ ท่ีมี
ต้นทุนและราคาต่ า วงจรชีวิตของความรู้ส้ันลงโดยเฉพาะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี  ท่ีเปล่ียนแปลงเร็ว และแนวโน้มความ
ต้องการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคล รวมถึงภาคเอกชนท่ีเร่ิมให้ ความส าคัญกับการสรรหาและการจ้างงานตามสมรรถนะ
ในการท างานมากกว่าคุณวุฒิทางการศึกษา อีกท้ัง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ส่งผลต่อวิถีการด ารง ชีวิตและ
พฤติกรรมของคน และสะท้อนถึงบทบาทของเครือข่ายภาคประชาสังคมท่ีมีความเข้มแข็งในการร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ แต่ยัง
ขาดการสนับสนุนท่ีมีประสิทธิภาพจากภาครัฐ จึงต้องเร่งขยายผลและต่อยอดประเด็นการพัฒนาเพ่ือน า ไปสู่การพลิกโฉม
ก าลังคน สมรรถนะสูงท่ีมีภาวะผู้น าสูง สามารถสร้างการเปล่ียนแปลงและเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศได้ 
2. เป้าหมายการพัฒนา  
    2.1 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 และยุทธศาสตร์ชาติ หมุดหมายท่ี 12 
ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต  มุ่งตอบสนองเป้าหมายหลักของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 จ านวน 2 เป้าหมาย ได้แก่  

เป้าหมายท่ี 2) การพัฒนาคน ส าหรับโลกยุคใหม่  
เป้าหมายท่ี 3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาส และความเป็นธรรม  

    2.2 เป้าหมายและผลลัพธ์ของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
  เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วง วัย มีสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่           
มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกัน ต่อการเปล่ียนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลัน
ของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 

เป้าหมายท่ี 2 ก าลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย และสามารถสร้างงาน
อนาคต 

เป้าหมายท่ี 3 ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. กลยุทธ์การพัฒนา  

กลยุทธ์ท่ี 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ 
กลยุทธ์ท่ี 2 การพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง 
กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน  
1. สถานการณ์การพัฒนาท่ีผ่านมา 

ภาครัฐเป็นกลไกหลักกลไกหนึ่งในการดูแลประชาชนให้กินดีอยู่ดี สามารถประกอบอาชีพได้ และขับเคล่ือน           
การพัฒนาประเทศ โดยมีหน้าท่ีและบทบาทส าคัญในการให้บริการประชาชน และการน านโยบายสาธารณะ  แผนการพัฒนา
ประเทศ และกฎหมายสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยปัจจัยส าคัญของความส าเร็จของภาครัฐในการด าเนินการดังกล่าว
จ าเป็นต้องอาศัยภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องปรับตัวให้ทันกับความเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว สถานการณ์
ความไม่แน่นอนและมีความซับซ้อนเพ่ิมมากข้ึน  
2. เป้าหมายการพัฒนา  
    2.1 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 และยุทธศาสตร์ชาติ ภาครัฐจ าเป็นต้องเร่ง
พัฒนาและปรับตัวเพ่ือลดช่องว่างของการปฏิบัติงานให้มีศักยภาพท่ีเหมาะสมในฐานะท่ีเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนการ
พัฒนาประเทศบนหลักการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ คือ การปรับเปล่ียนการบริหารจัดการภาครัฐ โดยน าหลักการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการท่ีมุ่งการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
โดยมีประเด็นท่ีต้องด าเนินการ เพ่ือรับมือกับแนวโน้มการเปล่ียนแปลงและเสริมสร้างความสามารถของภาครัฐ ประกอบด้วย  
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1) พัฒนาการให้บริการ ภาครัฐท่ีตอบโจทย์ สะดวก ประหยัด แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ โดยพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ และเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วม  

2) ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐ ให้ยืดหยุ่น เช่ือมโยง เปิดกว้าง และมีประสิทธิภาพเพ่ือ
รองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ  

3) ปรับเปล่ียนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลท่ีใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาประเทศ และสร้าง  ระบบ
บริหารจัดการ 

4) การสร้างระบบบริหารภาครัฐท่ีส่งเสริมการปรับเปล่ียนและพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะท่ีจ าเป็นในการให้บริการ
ภาครัฐดิจิทัลและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ  

ซ่ึงตอบสนองต่อเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 จ านวน 2 เป้าหมาย ได้แก่  
เป้าหมายท่ี 3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม  
เป้าหมายท่ี 5) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเส่ียงและการเปล่ียนแปลง  ภายใต้

บริบทโลกใหม่  
จะสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติใน 4 ด้าน ได้แก่  
1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ในประเด็นเป้าหมาย ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข  
2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ใน 2 ประเด็นเป้าหมาย คือ ประเทศไทยเป็นประเทศ

ท่ีพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและย่ังยืน และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงข้ึน  
3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมใน 2 ประเด็นเป้าหมาย คือ สร้างความ        

เป็นธรรม และลดความเหล่ือมล้ าในทุกมิติ และเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้อง ถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง  และ       
การจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ  

4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ 2 ประเด็นเป้าหมาย คือ ภาครัฐ    
มีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
โปร่งใส และภาครัฐมีขนาดท่ีเล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง  
    2.2 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  

เป้าหมายท่ี 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ 
เป้าหมายท่ี 2 ภาครัฐท่ีมีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว 

3. กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐท่ีตอบโจทย์ สะดวก และประหยัด 
กลยุทธ์ท่ี 2 การปรับเปล่ียนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น เ ช่ื อมโยง เปิดกว้าง  และ           

มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 
กลยุทธ์ท่ี 3 การปรับเปล่ียนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลท่ีใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
กลยุทธ์ท่ี 4 การสร้างระบบบริหารภาครัฐท่ีส่งเสริมการปรับเปล่ียนและพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะท่ีจ าเป็น  ในการ

ให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 
 

    1.3 เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
 

   เป้าหมายท่ี 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกท่ี (End poverty in all its forms everywhere) เป็นเป้าหมาย
ท่ีว่าด้วยการลดความยากจนท้ังทางเศรษฐกิจ และความยากจนในมิติอ่ืนๆ ด้วย (ตามการนิยามของแต่ละประเทศ) ครอบคลุม
คนทุกกลุ่ม ท้ังชาย หญิง เด็ก คนยากจน และกลุ่มคนเปราะบาง 
 

 เป้าหมายท่ี 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเส ริมเกษตรกรรม    
ท่ีย่ังยืน (End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture)       
มีเป็นประเด็นท่ีครอบคลุมประเด็นต่างๆ ต้ังแต่การเข้าถึงอาหารปลอดภัยและมีโภชนาการ (2.1)  ยุติภาวะทุพโภชนาการ      
(2.2) เพ่ิมผลิตภาพและการเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสต่างๆ ของเกษตรกรรายย่อย ซ่ึงรวมถึงผู้หญิง คนพ้ืนเมือง เกษตรกรท่ี
ท ากินในครัวเรือนแบบย่ังยืน คนเล้ียงปศุสัตว์และประมงพ้ืนบ้าน (2.3) เกษตรกรรมท่ีย่ังยืนและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง
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สภาพภูมิอากาศ1และช่วยพัฒนาคุณภาพ ดินไ ด้ ( 2.4)1สร้าง หลักประ กันว่าจะมี ระบบกา รผลิตอาหารท่ี ย่ัง ยื น                    
(2.5) ความหลากหลายทางพันธุกรรม การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
 

 เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับทุกคนในทุกวัย  (Ensure 
healthy lives and promote well-being for all at all ages) ครอบคลุมประเด็นด้านสุขภาพและสวัสดิภาพท่ีส าคัญหลาย
ประเด็น ต้ังแต่ (3.1) ลดการตายของมารดาท่ัวโลก (3.2) ยุติการตายท่ีป้องกันได้ของทารกแรกเกิด (3.3) ยุติการแพร่กระจาย
ของเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และโรคเขตร้อน (3.4) ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อ (3.5) ประเด็นเ ร่ืองยาเสพติด
และแอลกอฮอล์ (3.6) การตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (3.7) อนามัย การเจริญพันธ์ุ และการวางแผนครอบครัว 
(3.8) การเข้าถึงบริการสาธารณสุขและป้องกันความเส่ียงทางการเงิน (3.9) ลดการตายและป่วยจากสารเคมีอันตราย จากการ
ปนเป้ือนและมลพิษต่างๆ 
 

 เป้าหมายท่ี 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุน
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning 
opportunities for all) ครอบคลุมการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของเด็กชายและเด็กหญิงในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับปฐมวัย 
(4.1) ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (4.2) การเข้าถึงการศึกษาระดับเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัย
ท่ีจ่ายได้และมีคุณภาพส าหรับชายและหญิงทุกคน (4.3) ในภาพรวมเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ส่วนใหญ่สามารถอ่านออกเขียนได้
และค านวณได้ (4.4) เน้นให้ขจัดความเหล่ือมล้ าทางเพศในการศึกษา (4.5) การเข้าถึงการศึกษาของผู้พิการชนพ้ืนเมือง และ
กลุ่มเปราะปาง 
 

 เป้าหมายท่ี 5 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อ านาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน 
(Achieve gender equality and empower all women and girls)  มีเป้าประสงค์ท่ีครอบคลุมประเด็นเ ร่ือง             
(5.1) การยุติการเลือกปฏิบัติ และขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบต่อผู้หญิงและเด็กหญิง (5.2) ยอมรับและให้คุณค่าต่อการดูแล
และท างานบ้านแบบไม่ได้รับค่าจ้าง (5.3) การมีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิผลในการเป็นผู้น าและการตัดสินใจในทุก
ระดับ (5.4) การเข้าถึงสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธ์ุโดยถ้วนหน้า 
 

 เป้าหมายท่ี 6 สร้างหลักประกันเร่ืองน้ าและการสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างย่ังยืน และมีสภาพพร้อมใช้
ส าหรับทุกคน (Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all)  มีเป้าประสงค์
ครอบคลุมประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ การเข้าถึงน้ าด่ืมท่ีปลอดภัย (6.1) การเข้าถึงสุขอนามัยท่ีพอเพียงและเป็นธรรม (6.2) ยุติการ
ขับถ่ายในท่ีโล่ง (6.3) ประสิทธิภาพการใช้น้ าและแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า (6.4) การบริหารจัดการน้ าแบบองค์รวมท้ังในและ
ระหว่างประเทศ (6.5) การป้องกันและฟ้ืนฟูระบบนิเวศท่ีเก่ียวข้อง 
 

 เป้าหมายท่ี 7 สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาท่ีสามารถซ้ือหาได้ เชื่อถือได้ และย่ังยืน 
(Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all)  มีเ ป้าประสงค์ครอบคลุม            
3 ประเด็นหลักคือ (7.1) การเข้าถึงพลังงาน (7.2) การเพ่ิมสัดส่วนพลังงานทดแทน (7.3) การปรับปรุงประสิทธิภาพการใ ช้
พลังงาน 
 

 เป้าหมายท่ี 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเน่ือง ครอบคลุม และย่ังยืน การจ้างงานเต็มท่ี และมีผลิต
ภาพ และการมีงานท่ีสมควรส าหรับทุกคน  (Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth,     
full and productive employment and decent work for all)  มีเป้าประสงค์ท่ีครอบคลุมหลายประเด็น เช่น             
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรอย่างย่ังยืน (8.1) การเพ่ิมผลิตภาพผ่านการเพ่ิมความ
หลากหลาย (8.2) การยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม (8.3) การส่ง เสริม ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ       
ขนาดเล็ก (8.4) การบรรลุการจ้างงานเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ (8.5) การมีงานท่ีเหมาะสมและมีผลตอบแทนท่ียุติธรรมส าหรับ       
ทุกคน 
 

 เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน 
และส่งเสริมนวัตกรรม  (Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and 
foster innovation) มีเป้าประสงค์ท่ีประกอบด้วย 3 ด้านหลัก คือ (9.1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อุตสาหกรรม และนวัตกรรม 
เป้าประสงค์นี้จะเน้นไปท่ีการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย่ังยืน (9.2) ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีมีประสิทธิภาพในการใ ช้
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ทรัพยากรสะอาดและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (9.3) การยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน (9.4) ให้บริการทางการเงินแก่วิสาหกิจ
ขนาดเล็กและขนาดกลาง  
 

 เป้าหมายท่ี 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ  (Reduce inequality within and among 
countries) มีเป้าประสงค์ท่ีเน้นไปท่ี (10.1) การเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ท่ียากจนท่ีสุด (10.2) ให้ทุกคน
สามารถเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้ โดยไม่เลือกปฏิบัติ (10.3) ขจัดนโยบายและผลของนโยบายท่ีน าไปสู่
ความไม่เสมอภาค (10.4) ใช้นโยบายการคลัง ค่าจ้าง และการคุ้มครองทางสังคมเป็นเคร่ืองมือ 
 

 เป้าหมายท่ี 11 ท าให้เมืองและการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ท่ัวถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและ
ย่ังยืน (Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable) มีเป้าประสงค์ครอบคลุมใน
หลายประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับเมืองและชุมชน อาทิ (11.1) การเข้าถึงท่ีอยู่อาศัยและบริการพ้ืนฐาน การยกระดับชุมชนแออัด 
(11.2) การเข้าถึงคมนาคมขนส่งท่ีย่ังยืน ปลอดภัย จ่ายได้ และค านึงถึงคนเปราะบางกลุ่มต่างๆ ด้วย (11.3) การวางแผนของ
การบริหารจัดการการเมืองและชุมชนอย่างมีส่วนร่วม บูรณาการและย่ังยืน (11.4) ปกป้องและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม
และทางธรรมชาติของโลก (11.5) ลดความเสียหายจากภัยพิบัติ โดยเฉพาะท่ีเ ก่ียวกับน้ า โดยมุ่งปกป้องคนจนและคน
เปราะบาง (11.6) การจัดการมลพิษทางอากาศและของเสีย (11.7) การพัฒนาและเข้าถึงพ้ืนท่ีสีเขียวส าหรับคนกลุ่มต่างๆ    

 เป้าหมายท่ี 12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน  (Ensure sustainable 
consumption and production patterns) มีเป้าประสงค์ท่ีครอบคลุมประเด็น (12.1)  การจัดการและการใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน (12.2) การลดของเสียท่ีเป็นอาหาร (food waste) (12.3)  ลดการปล่อย
สารเคมีและของเสียเป็นพิษออกสู่ธรรมชาติและจัดการอย่างถูกต้อง (12.4) ลดของเสียโดยกระบวนการ reuse และ recycle 
(12.5) การให้บริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่น า SDGs ไปผนวกรวมกับข้อมูลด้านความย่ังยืน (12.6) การจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐอย่างย่ังยืน (12.7) การสร้างความตระหนักถึงการพัฒนาท่ีย่ังยืนในสังคม 
 

 เป้าหมายท่ี 13 ปฎิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
(Take urgent action to combat climate change and its impactsa)  เป้าประสงค์ของเป้าหมายนี้เน้นในเชิงนโยบาย
และกลไกสนับสนุนการรับมือและปรับตัวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

 เป้าหมายท่ี 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลและทรัพยากรทางทะเล
อย่างย่ังยืนเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for 
sustainable development) มีเป้าประสงค์ท่ีครอบคลุมประเด็นหลายประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับทะเลและมหาสมุทร ท้ัง ด้าน
มลพิษ การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงทรัพยากรประมงและผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

 เป้าหมายท่ี 15 ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างย่ังยืน จัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน ต่อสู้
การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของท่ีดินและฟ้ืนสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably 
manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss)    
มีเป้าประสงค์ท่ีครอบคลุมประเด็นหลายประเด็น อาทิ (15.1) การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน้ าจืด 
(15.2) ส่งเสริมการด าเนินการด้านการบริหารจัดการป่าไม้ทุกประเภทอย่างย่ังยืน (15.3) ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย 
ฟ้ืนฟูแผ่นดินและดินท่ีเส่ือมโทรม (15.4) การอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ      
(15.5) ลดการเส่ือมโทรมของถ่ินท่ีอยู่ตามธรรมชาติ (15.6) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและ
ยุติธรรม (15.7) ยุติการล่าและขนย้ายชนิดพันธ์ุพืชและสัตว์คุ้มครอง  
 

 เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุม เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และ
สร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ  (Promote peaceful and inclusive societies for 
sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive 
institutions at all levels) มีเป้าประสงค์ท่ีครอบคลุมประเด็นต่างๆ อาทิ (16.1) ลดความรุนแรงทุกรูปแบบ (16.2) ยุติการ
ข่มเหง หาประโยชน์ และความรุนแรงทุกรูปแบบท่ีมีต่อเด็ก (16.3) การเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม (16.4)  ลดการ
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ลักลอบค้าอาวุธ ฟอกเงิน และต่อสู้กับองค์กรอาชญากรรม (16.5)  ลดการทุจริตคอรัปช่ัน (16.6)  พัฒนาสถาบันท่ีมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส (16.7) มีความรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (16.8) เพ่ิมการมีส่วนร่วมของประเทศก าลัง
พัฒนาในองค์กรโลกบาล (16.9) เอกลักษณ์ทางกฎหมายส าหรับทุกคน (16.10) การเข้าถึงข้อมูลและการปกป้องเสรีภาพข้ัน
พ้ืนฐาน 
 เป้าหมายท่ี 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
ส าหรับการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for 
Sustainable Development) มุ่งยกระดับหุ้นส่วนความร่วมมือ โดยเฉพาะความร่วมมือหลายภาคส่วน เพ่ือขับเคล่ือน
เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนในทุกประเทศ ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง ผ่านการระดมทุน
ท่ีเป็นตัวเงิน เทคโนโลยี และนวัตกรรมตลอดจนความรู้และแนวปฏิบัติท่ีดี เพ่ือสนับสนุนประเทศก าลัง พัฒนาและประเทศ
พัฒนาน้อยท่ีสุดในการด าเนินนโยบายและมาตการต่างๆ ตามความต้องการ จนสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนได้ 
 

    1.4  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 1.4.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

           กรอบทิศทางการพัฒนาภาค 
1) บทบาทของภาค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นฐานการผลิตการเกษตรท้ัง ข้าว อ้อยโรงงาน               

มันส าปะหลัง และเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิท่ีดีท่ีสุดของประเทศ รวมท้ังมีท าเลท่ีต้ังท่ีมีศักยภาพเหมาะสม กับการ
เช่ือมโยงท้ังในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน มีทรัพยากรท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย และมีสถาบัน  การศึกษาและ
สถาบันวิจัย ท่ีมีความสามารถเฉพาะทางท่ีโดดเด่น แต่มีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ า ดินคุณภาพต่ า ประสบ
อุทกภัยและภัยแล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาท้ังในด้านความยากจนและคุณภาพชีวิต ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานโดยใช้ความ รู้ เทคโนโลยี  นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์รวมท้ังการใช้ประโยชน์จากการเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านในการเสริมสร้างความเข้ม แข็ง เศรษฐกิจ
ภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ   

2) ทิศทางการพัฒนาภาค ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” โดยพัฒนาภาคเกษตรไปสู่เกษตรสมัยใหม่ เพ่ือต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจ  ชีวภาพ เ ช่ือมโยง
การค้า การลงทุนในภูมิภาค ตามแนวคิดการเป็นฐานการผลิตของประเทศท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เป็นประตู
เช่ือมโยงประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือสร้างโอกาสในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่ง ขันและยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชน โดยก าหนดทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NE Direction) ท่ีให้ความส าคัญกับการพัฒนา 
3G ได้แก่ Green พัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ พัฒนาโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาท่ีย่ัง ยืน ( เศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ เศรษฐกิจสีเขียว หรือ Bio Circular Green Economy) และการบริหารจัดการ    
น้ าอย่างย่ังยืน Growth โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียง
เศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนการพัฒนาศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ พัฒนาเศรษฐกิจ    
ฐานราก ท่องเท่ียวชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิต และ Gate ใ ช้โอกาสจากการเช่ือมโยงเศรษฐกิจชายแดน 
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาการค้าการลงทุน การท่องเท่ียว และโลจิสติกส์ 

 

เป้าหมายรวม  
1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมข้ึน  
2. สัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลดลง 
       แนวทางการพัฒนา  

การก าหนดแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือไ ด้พิจารณาถึงความเช่ือมโยงกับหมุดหมาย     
การพัฒนาประเทศตามกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 พร้อมท้ังพิจารณา โอกาส ศักยภาพ ปัญหาและ  ข้อจ ากัด    
ของภาค เพ่ือก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาไปสู่ “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า โขง” โดยใช้
ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มี 



2-19 
 

การเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ และการแสวงหาโอกาสการน าความรู้ ทุน เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาช่วยขับเคล่ือน
การพัฒนา มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

1. พัฒนาภาคเกษตรไปสู่เกษตรสมัยใหม่เพ่ือต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจชีวภาพ 
2. บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอเพ่ือรองรับการพัฒนา 
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์พ้ืนถ่ินไปสู่มาตรฐานสากลเพ่ือสร้างเศรษฐกิจในชุมชน 
4. พัฒนาเมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษและเมืองชายแดน รวมท้ังพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ                        

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC-Bioeconomy) ให้เป็นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักของภาค 
5. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวส าคัญและแหล่งท่องเท่ียวชุมชนให้ได้มาตรฐาน 
6. ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ได้มาตรฐานและแก้ปัญหาความยากจนให้กับผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความ  

เหล่ือมล้ าทางสังคม 

เป้าหมาย  
1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมข้ึน  
2. สัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลง 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน 
  ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ท่ี 1 ในช่วง 4 ปี ของแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปี 2560 – 2563) 
พบว่าการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าและการบริหารจัดการน้ าใ ห้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต             
โดยหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องสามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานได้ท้ังส้ิน 565,327 ไ ร่ หรือเฉล่ียปีละ 141,332 ไ ร่ บรรลุ        
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนดให้มีพ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึนปีละ 120,000 ไร่ รวมท้ังยังได้ปริมาณกักเก็บน้ าและพ้ืนท่ีรับประโยชน์จาก
การพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
  แนวทางการพัฒนา  

1) การพัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ า โดยการปรับปรุง
อ่างเก็บน้ า หนอง ฝาย และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติด้วยการสร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้ า ฝาย ซ่ึงสามารถเพ่ิม
ปริมาณการกักเก็บได้ท้ังส้ิน 242.79 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ มีการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลให้สามารถน า ข้ึนมาใ ช้เป็น
แหล่งน้ าต้นทุนหรือแหล่งน้ าดิบส าหรับประปาหมู่บ้านเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค ซ่ึง ปัจจุบันภาค            
มีปริมาณน้ าบาดาลท่ีกักเก็บ รวม 241,312 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณการใช้น้ าบาดาล รวม 4,680 ล้านลูกบาศก์เมตร 

2) การพัฒนาระบบส่งและกระจายน้ า โดยด าเนินการก่อสร้างระบบสูบน้ า อาคารบัง คับน้ า คลองส่งน้ า 
ไปยังพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ท าให้มีพ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึน 565,327 ไร่ ซ่ึงเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดในแผนพัฒนาภาค         
ท่ีมีการก าหนดการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีชลประทานปีละ 120,000 ไร่ 

3) การบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการเชิงลุ่มน้ าท้ังระบบ โดยด าเนินการในระดับลุ่มน้ าให้มีความสมดุล
ระหว่างการใช้น้ าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วน  และมีการจัดท าแผน
บริหารจัดการน้ าท้ังในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพ่ือป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง ซ่ึงสามารถเพ่ิม พ้ืนท่ีรับ
ประโยชน์ท้ังส้ิน 2.58 ล้านไร่ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม 

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ท่ี 2 ในช่วง 3 ปี ของแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปี 2560 – 2562) 
พบว่า การแก้ปัญหาความยากจนมีความก้าวหน้าอย่างมาก โดยในปี 2562 สัดส่วนคนจนของภาคลดลงเหลือร้อยละ 8.37 
บรรลุค่า เป้าหม ายท่ีต้ัง ไ ว้คือ ลดลงเห ลือร้อยละ 10.00 ใน ปี 2562 เช่น เดียวกับสัมประสิทธ์ิความไม่เ สมอภาค                 
(Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ ในปี 2562 ท่ีลดลงเหลือ 0.436 บรรลุค่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้คือ ลดลงต่ ากว่า 0.446 
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แนวทางการพัฒนา  
1) การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย เพ่ือลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม ประกอบด้วย  
 การพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนจน โดยด าเนินการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือถ่ายทอด องค์ความ รู้ตลอดจน

พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เ พ่ือใ ห้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และการพัฒนาก าลังคน อาชีวศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
จัดต้ังกองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพ ผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหล่ือมล้ า (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เพ่ือให้หมู่บ้านมีกองทุน
ชุมชนท่ีสามารถ หนุนเสริมอาชีพผู้มีรายได้น้อย จ านวน 2,678 หมู่บ้าน และผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงแหล่งทุนในการ 
ประกอบอาชีพ  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยปรับปรุงสถานท่ี
บริการผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้เป็นอารยสถาปัตย์ จ านวน 10 แห่ง พัฒนามาตรฐาน การให้บริการและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
โดยพัฒนาคลีนิกผู้สูงอายุให้มีมาตรฐานผ่านเกณฑ์การประเมินของ กรมการแพทย์ และต าบลมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) ในชุมชน และจัดกิจกรรมยุติธรรมเชิงรุกสร้าง สุขให้ประชาชนสนับสนุนศูนย์ยุติธรรมชุมชนน า
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้เพ่ือ ระงับข้อพิพาทในเร่ืองหนี้นอกระบบ  

การพัฒนาศักยภาพคนและเครือข่ายองค์กรชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เ พ่ือใ ห้ผู้น าในขบวนองค์กร
ชุมชนมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และขีดความสามารถในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 807 ต าบล 

2) การพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าด ีในพ้ืนท่ีเ ส่ียง โดยด า เนิน
กิจกรรมการรณรงค์ก าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี เพ่ือคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ าดีในประชาชน
กลุ่มเส่ียง ประชาชนกลุ่มเส่ียงอายุ 40 ปีข้ึนไปได้รับการตรวจคัดกรองด้วยอัลต้าซาวด์พร้อมก าจัดส่ิงปฏิกูลให้ถูกต้องในพ้ืนท่ี
เส่ียงและจัดการเรียนการสอนในพ้ืนท่ีเส่ียง 

3) การพัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยมีการเฝ้าระวัง ติดตาม แก้ไขภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็ก 
ให้หญิงต้ังครรภ์โลหิตจางไม่เกินร้อยละ 2.0 ทารกแรกเกิดมีภาวะขาดสารไอโอดีนลดลงร้อยละ 2.0 และเด็กอายุ 6 เดือน –      
5 ปี ได้รับธาตุเหล็กอย่างต่อเนื่องครอบคลุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90.0 ของประชากรเด็กในภาค 

  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความเข้มแข็งฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ท่ี 3 ในช่วง 3 ปี ของแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปี 2560 – 2562) 
พบว่า เศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขยายตัวเฉล่ียเพียงร้อยละ 2.6 ซ่ึงต่ ากว่าค่าเป้าหมาย เป็นผลจากการชะลอตัว
ของภาคเกษตรและภาคการค้า ส าหรับภาคเกษตร ขยายตัวชะลอลงเหลือร้อยละ 1.1 ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย เนื่องจากผลผลิต
ข้าวและอ้อยมีผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ต่ า จากการได้รับผลกระทบภัยแล้ง รวมท้ังพ้ืนท่ีเกษตรส่วนใหญ่อยู่นอกพ้ืนท่ีชลประทานอาศัย
น้ าฝนเป็นหลัก อย่างไรก็ตามในพ้ืนท่ีมีการน าความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการยกระดับการผลิตและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมมากข้ึน ส าหรับการอนุรักษ์และส่งเสริมการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ยัง ต่ ากว่าค่าเป้าหมายท่ี
ก าหนดไม่สามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้เป็นร้อยละ 15.0 ต่อพ้ืนท่ีภาคได้ เนื่องจากมีการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าเ พ่ือท าการเกษตรและเกิด       
ไฟไหม้ป่าเป็นประจ าทุกปี โดยในปี 2562 พ้ืนท่ีป่าไม้เพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 14.9 ต่อพ้ืนท่ีภาค 

 

แนวทางการพัฒนา 
1) การเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มีการน านวัตกรรม   

มาใช้ในการแปรรูปข้าวหอมมะลิให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน การผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร ปลอดภัย และการยกระดับกลุ่ม ผู้ผลิต
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานสินค้าอย่างครบวงจร รวมท้ังการเช่ือมโยงตลาดข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 

2) การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพ้ืนท่ี  การเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง รวมท้ังการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์โคขุนโพนยางค า ด้วยนวัตกรรม
สร้างสรรค์ 

3) การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ท่ีส าคัญของ 
ภาค โดยสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ได้สนับสนุนการขับเคล่ือนเศรษฐกิจชีวภาพ พัฒนาองค์ความ รู้ และนวัตกรรม       
ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการของภาค รวมท้ังมติคณะกรรมการรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจคร้ังท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 
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13 มกราคม 2563 ได้เห็นชอบกรอบแนวคิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Economic 
Corridor : NeEC –Bioeconomy) 

4) โครงสร้างเศรษฐกิจปรับตัวไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ โครงสร้างเศรษฐกิจของภาคประกอบ 
ด้วย ภาคเกษตรกรรม มีสัดส่วนเฉล่ียร้อยละ 20.0 มีแนวโน้มท่ีลดลง เมื่อเทียบกับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ท่ีมี สัดส่วนเฉล่ีย  
ร้อยละ 23.2 โดยภาคเกษตรกรรมยังมีบทบาทส าคัญในการสร้างรายได้หลักให้กับภาค แต่ส่วนใหญ่เป็นพืชเชิง เ ด่ียว เช่น      
ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย ซ่ึงเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเพ่ิมมูลค่าและมีความเส่ียงในการผลิตเนื่องจากมีความผันผวนต่อการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศสูง ส่วนภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทในการสร้างฐานรายใหม่ให้กับภาคในอนาคต สินค้าอุตสาหกรรมท่ี  
ส าคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร การผลิตเคร่ืองด่ืม การผลิตเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย การผลิตส่ิงทอ การผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
และการผลิตกระดาษ และผลิตภัณฑ์ท่ีแปรรูปจากกระดาษ เป็นต้น แต่สินค้าท่ีผลิตได้ส่วนใหญ่ส่งต่อเพ่ือไปแปรรูป เพ่ิมมูลค่า
นอกภาค ส่วนสินค้าท่ีน าเข้ามาเพ่ือส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าผ่านแดนจากต่างประเทศ 

5) ภาคเป็นศูนย์กลางในการให้บริการสาธารณสุขกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยมีโรงพยาบาลระดับจังหวัด
และอ าเภอตามจังหวัดชายแดนให้บริการรักษาสุขภาพกับประชาชนจากประเทศเพ่ือนบ้านตามหลักมนุษยธรรม ส่วน
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเมืองหลัก อาทิ จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น และอุบลราชธานี มีการให้บริการกับกลุ่มผู้รับบริการท่ีมา
จากประเทศเพ่ือนบ้าน 

6) การอนุรักษ์และส่งเสริมการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพ้ืนท่ีต้นน้ าและป่าธรรมชาติโดยในช่วงปี 2560 – 2562 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพ่ือ
บริหารจัดการพ้ืนท่ีป่า ศึกษานวัตกรรมท่ีเหมาะสมต่อการฟ้ืนฟูป่าอนุรักษ์เส่ือมสภาพ จัดต้ังศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการใช้ประโยชน์
ไม้ขนาดเล็กและของป่า เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการ และเป็นแหล่งเผยแพร่การใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ 
ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ท่ี 4 ในช่วง 4 ปี ของแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปี2560 – 2563) 

พบว่า รายได้จากการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน ซ่ึงบรรลุค่าเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ นอกจากนั้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของ      
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้ังแต่ช่วงปลายปี 2562 - 2563 เป็นต้นมา ได้ส่งผลให้จ านวนนักท่องเท่ียวลดลง
ร้อยละ 22.3 และรายได้ลดลงร้อยละ 24.7 ส่งผลให้ค่าเป้าหมายไม่บรรลุตามท่ีก าหนดไว้ 

แนวทางการพัฒนา 
1) การส่งเสริมกิจกรรมท่องเท่ียวใหม่ๆ เพ่ือกระตุ้นการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีมากขึ้น อาทิ พัฒนาและ

ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง และส่ง เสริมการท่องเท่ียวชุมชนต้นแบบ    
(กลุ่มจังหวัดวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง) 

2) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างเมืองท่องเท่ียว
หลักและเมืองรองเพ่ิมขึ้น อาทิ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวอารยธรรมอีสานใต้ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว
วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง – เชิงกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรม การส่ง เสริมและพัฒนาการ
ท่องเท่ียวยุคก่อนประวัติศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพสถานท่ีท่องเท่ียวตามเส้นทางโรแมนติกรูทและนาคีรูท เป็นต้น แต่ยังไม่
สามารถสร้างรายได้หลักให้กับภาค 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 51ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งท่ีเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลัก     
ภาคกลางและพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค 

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ท่ี 5 ในช่วง 3 ปี ของแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปี 2560 – 2562) 
ถึงแม้ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในภาพรวม ขยายตัวเฉล่ียเพียงร้อยละ 2.6 ซ่ึงต่ ากว่าค่าเป้าหมาย    
ท่ีได้ก าหนดค่าเป้าหมายในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 เศรษฐกิจขยายตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3.5 เนื่องจากในปี 2562           
ภาคประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม อย่างไรก็ตาม การพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐาน
ขนาดใหญ่ในภาค อาทิ โครงข่ายคมนาคมทางอากาศ ระบบถนน และระบบราง มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  
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แนวทางการพัฒนา  
1) การเพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศ อาทิ การพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น 

เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณความต้องการการเดินทางและการขนส่ง สินค้าทางอากาศเพ่ิม ข้ึน  รวมท้ัง ส่ง เสริมด้านการ
ท่องเท่ียว เป็นการก่อสร้างอาคารท่ีพักผู้โดยสารหลังใหม่ พ้ืนท่ีรวม 40,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 2,000 คน 
ต่อช่ัวโมงหรือ 5.0 ล้านคนต่อปี 

2) การเชื่อมโยงระหว่างเมืองหลักและระหว่างฐานการผลิตหลักของประเทศ  อาทิ โครงการก่อสร้าง
รถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น โครงการรถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ โครงการก่อสร้างทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง (Motorway) สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา และโครงการท่ีจะด าเนินการในอนาคต อาทิ โครงการ
รถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพ- นครราชสีมา โครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงบ้านไผ่ -มหาสารคาม -ร้อยเอ็ด–มุกดาหาร-
นครพนม 

3) การพัฒนาเมืองชายแดนเพ่ือรองรับการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของประเทศ          
ท่ีผ่านมามีการพัฒนาเมืองชายแดนท่ีได้รับการประกาศให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (หนองคาย มุกดาหาร และนครพนม) 
เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีการลงทุนเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านโดยพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ ท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ เช่น                                                                                                                                                     
ด่านศุลกากร ระบบถนนและรถไฟเช่ือมโยงเพ่ือนบ้าน เป็นต้น แต่ยังมีประเด็นท่ีต้องให้ความส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาเมืองและ
ส่ิงอ านวยความสะดวก การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไฟฟ้า ประปา การเตรียมเมืองเข้าสู่เมือง อัจริยะ        
เพ่ือรองรับการพัฒนาในอนาคต 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในการสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ท่ี 6 ในช่วง 4 ปี ของแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปี 2560 – 2563) 
พบว่า มูลค่าการค้าชายแดน มีการขยายตัวต่ ากว่าค่าเป้าหมายท่ีได้ก าหนดท่ีร้อยละ 20 โดยมีการขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 9.1   
ต่อปี เนื่องจากความต้องการสินค้าของประเทศเพ่ือนบ้านลดลง โดยเฉพาะสปป.ลาว ในช่วงปี 2560 - 2563 หดตัวลงเฉล่ีย  
ร้อยละ 1.1 และประเทศเวียดนาม ขยายตัวชะลอลงเหลือเพียงร้อยละ 3.4 

แนวทางการพัฒนา 
1) การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีหนองคาย มุกดาหาร และนครพนม  โดยจังหวัด

หนองคาย ได้ก่อสร้างเส้นทางหลวงหมายเลข 212 อ.โพนพิสัย-บึงกาฬ ตอน 1 ถนนสาย ก.ผังเมืองหนองคาย และการก่อสร้าง
ศุลกากรหนองคาย และลานตรวจสินค้าแห่งใหม่พร้อมส่ิงปลูกสร้าง ส าหรับจังหวัดมุกดาหาร ไ ด้ก่อสร้างเส้นทางหลวง
หมายเลข 12 กาฬสินธ์ุ-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ตอน 1 และตอน 2 และจังหวัดนครพนม ก่อสร้าง       
ศูนย์การขนส่งชายแดนและด่านศุลกากรแห่งใหม่ พร้อมท้ังการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สกลนคร-นครพนม รวมท้ัง
โครงการก่อสร้างท่ีท าการด่านศุลกากรท่าล่ี และส่วนประกอบอ่ืน ส าหรับการลงทุนในการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน มุกดาหาร นครพนม และหนองคาย ปัจจุบันในพ้ืนท่ีจังหวัดมุกดาหาร และ หนองคาย ยังไม่มีเอกชนลงทุนเช่า
พ้ืนท่ีกรมธนารักษ์ ซ่ึงอยู่ระหว่างรอเสนอคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษพิจารณาแนวทางสนับสนุนให้
เกิดการลงทุนในพ้ืนท่ีราชพัสดุต่อไป 

 

2) การค้าชายแดนมีความส าคัญมากขึ้นต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาค โดยในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12 ภาคมีสัดส่วนการค้าชายแดน ร้อยละ 34.2 ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเมื่อเทียบกับในช่วงแผนพัฒนาฯ      
ฉบับท่ี 11 มีสัดส่วนการค้าชายแดน ร้อยละ 24.2 ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดน        
ด่านการค้าท่ีส าคัญของภาค ได้แก่ ด่านมุกดาหาร ด่านนครพนม ด่านหนองคาย และด่านพิบูลย์มังสาหาร ( อุบลราชธานี )        
มีสัดส่วนต่อมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดน เฉล่ียร้อยละ 46.9 23.4 17.8 และ 5.4 ตามล าดับ โดยการค้าชายแดนกับ 
สปป.ลาว สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ ได้แก่ น้ ามันดีเซล สินค้าปศุสัตว์อ่ืนๆ รถยนต์นั่ง เคร่ืองส าอาง เคร่ืองหอมและสบู่ และสินค้า  
น าเข้าท่ีส าคัญ ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า ทองค า ผักและของปรุงแต่งจากผัก ทองแดงและผลิตภัณฑ์ ในส่วนของการค้าผ่านแดนกับ
จีนตอนใต้ (กว่างสี) สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ ไ ด้แก่ ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง เคร่ื องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ และสินค้าน าเข้าท่ีส าคัญ ได้แก่ หมวดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และ เคร่ืองรับ-ส่ง สัญญาณและอุปกรณ์ติดต้ัง   
ส าหรับการค้าผ่านแดนกับเวียดนาม สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ ได้แก่ ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง และเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ และ
สินค้าน าเข้าท่ีส าคัญ ได้แก่ เคร่ืองรับวิทยุโทรศัพท์ โทรเลข โทรทัศน์ และเคมีภัณฑ์อ่ืนๆ 
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3) การก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว แห่งท่ี 5 ณ จังหวัดบึงกาฬ เพ่ือเ ช่ือมระหว่างบึงกาฬ -
เมืองปากซัน แขวงบอลิค าไซ (สปป.ลาว) คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในปี 2565 

 

     1.4.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 
สุรินทร์) 

เป้าหมายการพัฒนา 

“ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเท่ียวอารยธรรมขอม การค้าชายแดนและสังคมเป็นสุข” 

โดยมีแนวคิดการพัฒนา ดังนี้  

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการผลิตให้เป็นมาตรฐานปลอดภัย และพัฒนาจนถึง ข้ึนมาตรฐานอินทรีย์  ในภาค
การเกษตรท้ังพืชและสัตว์ โดยมีการน านวัตกรรมในพ้ืนท่ีมาช่วยให้เกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกร รุ่นใหม่ (Smart Farmer) ให้
มีการสืบทอดภูมิปัญญาด้ังเดิมให้คงอยู่ด้วยการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิด
ภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก  

2. พัฒนาการบริหารจัดการน้ าให้เพียงพอ ท้ังน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอตลอดปี 
โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าให้อยู่ในพ้ืนท่ี หรือการขยายพ้ืนท่ีรับน้ า การกระจายน้ าไปยังพ้ืนท่ี  

3. ส่งเสริมการแปรรูปของสินค้าให้มากข้ึนในพ้ืนท่ี สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแบบครบวงจรในพ้ืนท่ี 
โดยพัฒนาช่วงกลางทางและปลายทางให้มากข้ึน ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตร์ภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ท่ีก าหนดให้กลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร  

4. ส่งเสริมอาชีพ และเพ่ิมทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากภาคการเกษตร  และนอกภาค
เกษตร โดยเช่ือมโยงสินค้าชุมชนกับการท่องเท่ียว  

5. สร้างมูลค่าเพ่ิมในสาขาการท่องเท่ียว โดยการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน ท้ังทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ส่ิงอ านวยความสะดวก และบริการเก่ียวเนื่องกับการท่องเท่ียว การใช้ประโยชน์จากระบบ Logistic ท่ีรัฐบาลวางรากฐานไว้ใ ห้ 
การสร้างความเช่ือมั่นในด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียว รวมถึงการ สร้างการตลาดให้เป็นท่ีรู้จักในวงกว้างและเป็นท่ีนิยม
เดินทางมายังกลุ่มจังหวัด  

6. การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแล มีศักยภาพ คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  หรือสามารถ
ด าเนินกิจกรรมได้ตามศักยภาพ รวมท้ังการรักษาภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเพ่ือให้สืบทอดไปยังรุ่น ลูกหลาน และการเพ่ิมศักยภาพ
ของเด็ก เพ่ือให้สังคมมีคุณภาพและสามารถดูแลตนเองได้ในอนาคต 

พันธกิจ (Mission) 

 1) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ  
2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน  
3) ส่งเสริมการเล้ียงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ  
4) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
5) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม  
6) ส่งเสริมการท่องเท่ียว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ  
7) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน  
8) ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategics Issues) 

1) การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร  
วัตถุประสงค์  

เพ่ือเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร  
แนวทางการพัฒนา  

1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร  
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค  
1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมให้เหมาะสม  
1.4 ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน  
1.5 ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
1.6 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน  
1.7 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
1.8 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่าย  
1.9 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร  
1.10 ส่งเสริมอาชีพการเล้ียงสัตว์คุณภาพสูง 

        2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว การค้าชายแดน และผลิตภัณฑ์ไหม  
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย  
2. เพ่ือให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมมีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมข้ึน  

แนวทางการพัฒนา  
2.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก  
2.2 พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเท่ียว  
2.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว  
2.4 สร้างความเช่ือมั่นและความปลอดภัยให้นักท่องเท่ียว  
2.5 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียว 
2.6 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา  
2.7 ส่งเสริมการท่องเท่ียวตามรอยช้าง  
2.8 ส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน การค้าชายแดน  
2.9 ส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีชุมชน  
2.10 ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเท่ียว ประชาสัมพันธ์ และการตลาด  
2.11 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ  
2.12 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ไหม  
2.13 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาดีข้ึน  
2. เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได้ แข็งแรง มีความสุข  

แนวทางการพัฒนา  
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นตัวเด็กปฐมวัยเป็นส าคัญ  
3.2 พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  
3.3 ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพ่ึงพาตนเอง  
3.4 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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   1.4.3 แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  
 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (วิสัยทัศน์) คือ   
 “ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคม การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและ
อุตสาหกรรม และเป็นสังคมคุณภาพสูง”  

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา (ประเด็นยุทธศาสตร์) รวม 5 ประเด็น ดังน้ี 
 1. ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
 2. ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม 
เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 3. เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือสังคมคุณภาพสูง  
 4. ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน 
 6. ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

แนวทางการพัฒนา และ แผนงาน (กลยุทธ์) 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
 

 แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมส าหรับการท าเกษตรกรรม โดยการขุดลอกล าน้ า การขุดลอก    

แก้มลิงเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุน การสร้างฝายเพ่ือชะลอน้ า การจัดต้ังกลุ่มผู้ใช้น้ าเพ่ือร่วมกันดูแลแม่น้ า ล าคลองและระบบ    
ส่งน้ า การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีแหล่งน้ าผิวดินและใต้ดินเป็นของตนเอง การส ารวจ วิเคราะห์ และวิจัยดิน      
การปรับปรุง แก้ปัญหาดินเปร้ียวและดินเค็ม อนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ า จ าแนกประเภทส ามะโนท่ีดิน การจัดท าระบบ
สารสนเทศด้านการพัฒนาท่ีดิน เพ่ือวางแผนการใช้ท่ีดินอย่างเหมาะสมและย่ังยืน และการส่งเสริมเครือข่ายอาสาสมัครเกษตร
ด้านการพัฒนาท่ีดิน 

2. พัฒนาขีดความสามารถด้านการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกให้ได้มาตรฐานและมีมูลค่าสูง ด้วยการเกษตร
อัจฉริยะ โดยการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน ผลไม้ และสมุนไพร ให้มีมูลค่าสูง ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าเกษตร
ปลอดภัยได้รับมาตรฐานมีการรับรอง ส่งเสริมการผลิตพืชทางเลือกท่ีมีมูลค่าสูงตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีแบบครบวงจร     
น าผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนาสินค้าเกษตรด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไ ข
ปัญหาสินค้าเกษตร พัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง (Smart farmer) และมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน 

3. พัฒนาขีดความสามารถด้านปศุสัตว์ของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน ต้นทุนลดลง และมผีลผลิตเป็นท่ีต้องการ
ของตลาด โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรข้ึนทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ให้ได้ผลผลิตและมมีลูค่า
สูงเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด โดยการผสมเทียมและ การกระจายน้ าเช้ือพันธ์ุดี ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์หรือแมลง ท่ีตลาดมีความ
ต้องการสูง ส่งเสริมการใช้อาหารและพืชอาหารสัตว์ท่ีมีคุณภาพ พัฒนาทักษะความรู้ของเกษตรกรด้านการเล้ียงการจัดการ
ฟาร์ม การสุขาภิบาล การปรับปรุงพันธ์ุ การจัดการอาหารและพืชอาหารสัตว์ และการใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมบริหารจัดการ 
(Smart farmer) พัฒนามาตรฐานฟาร์ม (Good Farming Management : GFM) ของกรมปศุสัตว์ รวมท้ังปศุสัตว์อินทรีย์ 
ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน ส่งเสริมด้านโรงงานแปรรูป เพ่ือให้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ บรรจุหีบห่อสินค้า และการตรวจสอบ
ย้อนกลับ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย/สถาบันเกษตรกร ส่งเสริมการผลิตในลักษณะแปลงใหญ่ เสริมสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมท้ังการศึกษาวิจัยด้านพันธ์ุสัตว์ อาหารสัตว์ การแปรรูป และอ่ืน ๆ 

4. ยกระดับการผลิต พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการผลิตด้านการประมงของจังหวัดนครราชสีมา โดยการยกระดับสู่
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าท่ีดีส าหรับฟาร์มเล้ียงสัตว์น้ า การส่งเสริมให้เกษตรกรฟาร์มเพาะเล้ียง สัตว์น้ า
ได้รับมาตรฐาน การปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าท่ีดี (ตามมาตรฐาน GAP) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ าโดยการ
สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตสายพันธ์ุท่ีเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมผลผลิตเฉล่ียต่อไ ร่และลดต้นทุนการผลิต    
การจัดต้ังแปลงสาธิตการเพาะเล้ียงด้วยระบบไบโอฟลอค (biofloc) เพ่ือเป็นศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร รวมท้ัง
พัฒนามาตรฐานการผลิตและการตามสอบสินค้าประมง และการสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปสหกรณ์ วิสาหกิจ
ชุมชนองค์กรประมงท้องถ่ิน หรือชมรมให้มีความเข้มแข็ง 
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5. บริหารจัดการด้านการประมงและทรัพยากรสัตว์น้ าใ ห้มีความย่ัง ยืนและคงความหลากหลาย โดยการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรสัตว์น้ าเพ่ือสร้างสมดุลและความหลากหลายเพ่ือให้มีทรัพยากรใช้อย่างย่ังยืน การผลิตพันธ์ุสัตว์น้ าประจ าถ่ินหรือ  
อัตลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมาและสัตว์น้ าท่ีมีความเหมาะสมให้เพียงพอต่อการบริโภคและการส่งออก การส่ง เสริมให้เกิด
การมีส่วนร่วมเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ ารวมถึงสนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากร
สัตว์น้ า การวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าและน างานวิจัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีได้ไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 

6. ยกระดับการผลิตด้วยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมี
ทักษะในด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการวางแผนการผลิตและการจัดการ และการส่ง เสริมเกษตรกรในทักษะ      
ด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปรรูปสินค้าเกษตร รวมถึงสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพ่ิมโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
และนวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับเกษตรกร 

7. ยกระดับขีดความสามารถทางการตลาดสินค้าเกษตรให้เกษตรกร โดยจัดเขตส่ง เสริมอุตสาหกรรม ศูนย์รวม
เศรษฐกิจการค้า การลงทุนด้านเกษตรและอาหาร รวมท้ังตลาดประมูลสินค้าเกษตร และส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรมีความ
เข้มแข็ง 

8. ส่งเสริมการสร้างช่องทางการตลาดปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกร โดยการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือส่ง เสริมช่อง
ทางการจ าหน่วยสินค้าการเกษตร เช่น การจัดงานมหกรรมปศุสัตว์โคราช จัดงาน Roadshow สินค้าปศุสัตว์ การจัดเทศกาล
อาหารป้ิงย่าง เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาช่องทางการตลาดใหม่โดยเน้นการสร้างมาตรฐานการตลาดปศุสัตว์ เช่น               
การพัฒนาการซ้ือขายโดยการช่ังน้ าหนัก ผลักดันให้เกิดการก าหนดราคากลางสินค้าปศุสัตว์ ตลาดซ้ือขายออนไลน์ เป็นต้น 
 แผนงานโครงการ 

1. แผนงาน 
    - พัฒนาเพ่ือยกระดับด้านการเกษตร 

 2. โครงการ 
    - โครงการพัฒนาด้านการเกษตร 
       กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมส าหรับการท าเกษตรกรรม 
      กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาทรัพยากรดินและน้ าเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ 
      กิจกรรมหลักท่ี 3 พัฒนาขีดความสามารถด้านการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกให้ไ ด้มาตรฐานและ         

มีมูลค่าสูง 
      กิจกรรมหลักท่ี 4 พัฒนาขีดความสามารถด้านปศุสัตว์ของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน และมีผลผลิต

เป็นท่ีต้องการของตลาด 
      กิจกรรมหลักท่ี 5 ยกระดับการผลิต พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการผลิตด้านการประมงของจังหวัดนครราชสีมา 
      กิจกรรมหลักท่ี 6 บริหารจัดการด้านการประมงและทรัพยากรสัตว์น้ าให้มีความ ย่ังยืนและคงความหลากหลาย 
      กิจกรรมหลักท่ี 7 ยกระดับการผลิตด้วยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ 
      กิจกรรมหลักท่ี 8 ยกระดับขีดความสามารถทางการตลาดสินค้าเกษตรให้เกษตรกร 

 
 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2  ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า การลงทุน  
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 

 แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศทางการท่องเท่ียว (Tourism Eco System) ของโคราชสู่การเป็นจุดหมาย

ปลายทางของการท่องเท่ียว โดยการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวทุกประเภท โดยเฉพาะการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ใ ห้มี
ความสะดวก สะอาด และปลอดภัย จัดให้มีกิจกรรมการเดินทางท่องเท่ียวของจังหวัดนครราชสีมา และกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือสร้าง
ความย่ังยืน และรวมถึงการเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการระบบการท่องเท่ียวของจังหวัดนครราชสีมา ใ ห้รอง รับกับความ
ต้องการของนักท่องเท่ียวในยุควิถีใหม่ 

2. ยกระดับเมืองท่องเท่ียวสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์และวัฒนธรรม โดยการคัดเลือกพ้ืนท่ี /ประเภทของเมือง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เพ่ือสร้างความย่ังยืน 
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3. ยกระดับความปลอดภัยของเมืองจัดการประชุม นิทรรศการ และงานอีเว้นต์ (MICE City) โดยการสร้าง อุปทาน
ของโคราชเมืองไมซ์ซิต้ี ให้มีความปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  การส่งเสริมการ
จัดงานประชุม นิทรรศการ และงานอีเว้นต์ของโคราชเมืองไมซ์ (MICE City) และการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และสร้างการ
รับรู้ โคราชเมืองไมซ์ เพ่ือสร้างความย่ังยืน 

4. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ โดยการส่ง เสริมระบบบริหารจัดการ   
ท่าเรือบก (Dry Port) จังหวัดนครราชสีมา มุ่งสู่ความเป็นเป็นศูนย์กลางการเช่ือมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์ระหว่าง EEC กับ 
CLMV 

5. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งภายในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
การท่องเท่ียว 

6. พัฒนาอาชีพและรายได้ของภาคอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ โดยการเพ่ิมทักษะบุคลากรในจังหวัดเพ่ือ
รองรับการเติบโตของท่าเรือบก (Dry Port) จังหวัดนครราชสีมา 

7. ส่งเสริมเอกชนร่วมลงทุนในกิจการของ (Pubic Private Partnership: PPP) โดยการส่งเสริม  ใ ห้เกิดกิจกรรม
ภายใต้กรอบทางการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Economic Corridor: NeEC - 
Bioeconomy) ของจังหวัดนครราชสีมา การประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เขตพ้ืนท่ีและการมีส่วนร่วมการลงทุนท่าเรือบก
นครราชสีมาในรูปแบบ PPP การส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมการลงทุนผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการขนส่งและ       
โลจิสติกส์ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของศูนย์กระจายสินค้าภาคเอกชน 

8. ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าสูง อุตสาหกรรมเป้าหมาย และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยการพัฒนาความเข้มแข็ง  
และย่ังยืนให้กับผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของพ้ืนท่ีท่ีมีความ
ได้เปรียบด้านการแข่งขัน 
 แผนงานโครงการ 

1. แผนงาน 
    - ยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การค้า และการลงทุน  
2. โครงการ 
    - โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงข่ายคมนาคม การค้า การท่องเท่ียว บริการ และ การลงทุน 
      กิจกรรมหลักท่ี 1 ส่งเสริมระบบนเิวศทางการท่องเท่ียว (Tourism Eco System) ของโคราชสู่การเป็นจุดหมาย

ปลายทางของการท่องเท่ียวคุณภาพ 
      กิจกรรมหลักท่ี 2 ยกระดับเมืองท่องเท่ียวสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
      กิจกรรมหลักท่ี 3 ยกระดับความปลอดภัยของเมืองเพ่ือรองรับการจัดการประชุม นิทรรศการ และงานอีเว้นต์ 
       กิจกรรมหลักท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ 
      กิจกรรมหลักท่ี 5 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งภายในจังหวัดนครราชสีมา 
       กิจกรรมหลักท่ี 6 พัฒนาอาชีพและรายได้ของภาคอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ 
      กิจกรรมหลักท่ี 7 ส่งเสริมเอกชนร่วมลงทุนในกิจการของ (Pubic Private Partnership: PPP) 

            กิจกรรมหลักท่ี 8 ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าสูง อุตสาหกรรมเป้าหมาย และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือสังคม
คุณภาพสูง   

 แนวทางการพัฒนา 
 1. ขับเคล่ือนกิจการผู้สูงวัยให้ไปสู่ตามเกณ์มาตรฐาน โดยการใช้กลไกระดับต าบลในการขับเคล่ือนกิจกรรมผู้สูงอายุ 
ผู้สูงอายุคุณภาพต่อเนื่อง และการใช้กลไกในระดับอ าเภอในการพัฒนาสู่เมืองท่ีเป็นมิตรกับผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน
รวมถึงขับเคล่ือนชมรมผู้สูงวัยให้ไปสู่เกณฑ์ท่ีก าหนด 

2. ยกระดับการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วยการเพ่ิมการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุโดยการคัดกรอง ADL การลด
กลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง และ การเพ่ิมศักยภาพทีมป้องกันการพลัดตกหกล้ม 
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3. เร่งรัดการกลับคืน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและประชาชน อันเนื่องจากปัญหา Covid-19 โดยการใช้กลไก
ของต าบลท่ีใกล้ชิดและเข้าถึงประชาชนมากท่ีสุดใน การให้ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันด้านการด ารงชีวิตท่ีได้รับผลกระทบจาก
ปัญหา Covid-19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและอาชีพตามปัญหาและความต้องการของชุมชน ในสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ 
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน เช่น การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและต่อยอดสู่การสร้างอาชีพใหม่แก่ชุมชน และการสร้าง
ผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมท่ีมีคุณค่าเพ่ือการสร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถ่ินของชุมชน 

4. เสริมสร้างและพัฒนากลุ่มเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน ให้มีทักษะชีวิตข้ันพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นและมีเคร่ืองมือในการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาสู่มาตรฐานสากล และศตวรรษท่ี 21 ด้วยการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยให้เจริญเติบโตตามวัยก่อน เข้า
เรียนระดับประถมศึกษาโดยให้ครอบคลุมและท่ัวถึงในทุกพ้ืนท่ีการพัฒนาเด็กวัยเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมุ่ง ใ ห้
ครอบคลุมตามหลักสูตร มุ่งให้ผู้เรียนมีสมรรถนะท่ีจ าเป็น และมีขีดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ท่ีเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัยได้ 

5. เร่งรัดการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเพ่ือลดความเหล่ือมล้ า รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพ่ือให้อยู่ดีมี สุข ไ ด้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง และส่งเสริมการบูรณาการแก้ไขปัญหาด้วยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางเกิดข้ึนอย่าง ย่ัง ยืนด้วยการใ ช้กลไกระดับพ้ืนท่ีในการ
ขับเคล่ือนการด าเนินการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ทุกช่วงวัย 

6. ส่งเสริมการขับเคล่ือนแนวคิดการเสริมสร้างคุณลักษณะพลเมืองดี มีคุณธรรม ถึงพร้อมด้วยความพอเพียง มี วินัย 
สุจริต จิตอาสา ในสังคมท่ีเป็นธรรมไม่ทอดท้ิงกัน โดยการส่งเสริมแนวคิดจิตอาสา และขยายฐานไปสู่ทุกหน่วยทางสังคมของ
จังหวัด และการสนับสนุนการสร้างเสริมในการวิเคราะห์และรับรู้ข่าวสารท่ีถูกต้อง เ พ่ือการตัดสินใจ ในการด ารง ชีวิตท่ีมี
คุณภาพ 

7. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning) เพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่องของประชาชน 
โดยการสร้างโอกาสของวัยแรงงาน ได้ Up/Re Skill ให้มีทักษะเพียงพอ เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงของตลาดแรงงานใน
อนาคต และการใช้เทคโนโลยีสู่การแก้ปัญหาเมือง และความเป็นเมืองอัจฉริยะ 

8. ส่งเสริมการดูแลสุขภาวะของประชาชน โดยการควบคุมและป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน และการควบคุมและป้องกัน
โรคอุบัติใหม่ 

9. ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดในลักษณะการท างานแบบบูรณาการโดยยกระดับการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการท่ีเช่ือมโยงทุกภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ท่ีเน้นการมีส่วนร่วมในทุกมิติ และการ
ขับเคล่ือนการบริหารตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ร่วมกัน   เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน  

10. เร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถของจังหวัดให้ไปสู่การเป็น Smart City โดยพัฒนาปรับปรุงระบบสนับสนุนการ
บริหารและให้บริการตามแนวทางของ digital transformation 

11. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยด าเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 แผนงานโครงการ 
1. แผนงาน 
    - พัฒนาคน ชุมชน และเมือง  
2. โครงการ 
    - โครงการพัฒนาด้านสังคม 

        กิจกรรมหลักท่ี 1 ขับเคล่ือนกิจการผู้สูงวัยให้ไปสู่ตามเกณ์มาตรฐาน 
      กิจกรรมหลักท่ี 2 ยกระดับการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ 
      กิจกรรมหลักท่ี 3 ป้องกัน แก้ไข ฟ้ืนฟู และเยียวยา ปัญหา Covid-19 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน 

ชุมชน/หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด 
      กิจกรรมหลักท่ี 4 เสริมสร้างและพัฒนากลุ่มเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน 
      กิจกรรมหลักท่ี 5 การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเพ่ือลดความเหล่ือมล้ า 
      กิจกรรมหลักท่ี 6 การขับเคล่ือนแนวคิดการเสริมสร้างคุณลักษณะพลเมืองดีมีคุณธรรม 
      กิจกรรมหลักท่ี 7 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning) เพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถอย่าง

ต่อเนื่องของประชาชน 
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      กิจกรรมหลักท่ี 8 ส่งเสริมการดูแลสุขภาวะของประชาชน 
      กิจกรรมหลักท่ี 9 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดในลักษณะการท างานแบบบูรณาการ 
      กิจกรรมหลักท่ี 10 เร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถของจังหวัดให้ไปสู่การเป็น Smart City 

                  กิจกรรมหลักท่ี 11 ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4  ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน 
 

 แนวทางการพัฒนา 
 1. ยกระดับการป้องกันและฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าในส่วนของการป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า การจัดการ
ไฟป่า และการฟ้ืนฟูสภาพป่า 

2. เร่งรัดการด าเนินการเพ่ือลดจ านวนสัตว์ป่าออกนอกพ้ืนท่ี โดยการก าหนดมาตรการป้องกันและติดตามสัตว์ป่า  
ออกนอกพ้ืนท่ีการฟ้ืนฟูแหล่งน้ าและแหล่งอาหารสัตว์ป่าในพ้ืนท่ีเ ส่ียง และการพัฒนาระบบติดตาม และคาดการณ์        
สภาพอากาศ ส าหรับการจัดการแหล่งน้ าในพ้ืนท่ีต้นน้ า 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการพ้ืนท่ีดินเค็ม โดยการเร่งการลดระดับความเค็มของดินในพ้ืนท่ีท่ีประสบปัญหา       
การป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม และการปรับปรุงบ ารุงดินและปลูกพืชทนเค็ม รวมท้ังการพัฒนาวิธีการใ ช้ประโยชน์จาก    
พ้ืนท่ีดินเค็มในการท าการเกษตรทางเลือก 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ด้วยการลดและติดตามปริมาณฝุ่นละออง โดยใช้
เทคโนโลยีแพลทฟอร์มเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง ด าเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวัง และจัดกิจกรรมท่ีช่วย
ในการลดปริมาณฝุ่นละออง 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกขยะในชุมชน ด าเนินกิจกรรม 3 R การน าขยะรีไซเคิล    
ไปใช้ประโยชน์เพ่ิมมูลค่าก่อให้เกิดรายได้และปรับปรุงระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักวิชาการ 

6. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการน้ าเสียก่อนลงสู่แหล่งน้ า โดยเร่งบ าบัดน้ าเสียในชุมชนและน้ าท้ิงจากโรงงาน
อุตสาหกรรมให้มีค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิง และการปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

7. เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการน้ าอุปโภคบริโภค โดยการจัดให้มีน้ าอุปโภคบริโภคให้หมู่ บ้านท่ีขาดแคลน และ
จัดหาน้ าส ารอง 

8. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการภัยแล้ง น้ าท่วมขัง และอุทกภัย โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือลดและติดตาม
การเกิดปัญหาภัยแล้ง น้ าท่วมขังรอการระบาย อุทกภัย และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  เพ่ือป้องกันการเกิดภัยพิบัติ 

9. ส่งเสริมการผลิตและใช้พลังงานทางเลือก/พลังงานทดแทน โดยเพ่ิมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และ
พลังงานชีวมวล และพลังงานทางเลือกอ่ืนๆ 

10. บริหารจัดการโคราชจีโอพาร์คให้เกิดความย่ังยืน โดยการประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ ความรู้ ความเข้าใจ 
สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ิน พัฒนาศูนย์เรียนรู้แหล่งโคราชจีโอพาร์ค ส่งเสริม การอนุรักษ์มรดกทางธรณี ธรรมชาติ 
และวัฒนธรรม โคราชจีโอพาร์ค ทักษะภูมิปัญญาท้อง ถ่ินต่อยอดผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ท้อง ถ่ิน การศึกษาหลักสูตรโคราช           
จีโอพาร์ค และเช่ือมโยงโปรแกรมการอนุรักษ์อ่ืนของยูเนสโกในพ้ืนท่ีจังหวัด 

11. บริหารจัดการพ้ืนท่ีสงวนชีวมณฑลสะแกราช โดยประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ ความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบพ้ืนท่ีสงวนชีวมณฑล ต่อยอดผลงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีอย่าง
ย่ังยืน และเช่ือมโยงโปรแกรมการอนุรักษ์อ่ืนของยูเนสโกในพ้ืนท่ีจังหวัด 

12. บริหารจัดการพ้ืนท่ีมรดกโลก กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบพ้ืนท่ี
มรดกโลก การด าเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พ้ืนท่ีมรดกโลก และเช่ือมโยงโปรแกรมการอนุรักษ์อ่ืนของยูเนสโกในพ้ืนท่ีจังหวัด 

13. ส่งเสริมกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยพัฒนาต่อยอดองค์ความ รู้เ ก่ียวกับการใ ช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถ่ินไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มุ่งสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมท่ีมีมูลค่าสูงและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และสร้าง วิถีชีวิตท่ี
ย่ังยืน มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
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แผนงานโครงการ 
1. แผนงาน 
    - ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
2. โครงการ 
       - โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
      กิจกรรมหลักท่ี 1 ยกระดับการป้องกันและฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่า 
      กิจกรรมหลักท่ี 2 เร่งรัดการด าเนินการเพ่ือลดจ านวนสัตว์ป่าออกนอกพ้ืนท่ี 
      กิจกรรมหลักท่ี 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการพ้ืนท่ีดินเค็ม 
      กิจกรรมหลักท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 
      กิจกรรมหลักท่ี 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย 
      กิจกรรมหลักท่ี 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการน้ าเสียก่อนลงสู่แหล่งน้ า 
      กิจกรรมหลักท่ี 7 เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการน้ าอุปโภคบริโภค 
      กิจกรรมหลักท่ี 8 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการภัยแล้ง น้ าท่วมขัง และอุทกภัย 
      กิจกรรมหลักท่ี 9 ส่งเสริมการผลิตและใช้พลังงานทางเลือก/พลังงานทดแทน 
      กิจกรรมหลักท่ี 10 บริหารจัดการโคราชจีโอพาร์คให้เกิดความย่ังยืน 
      กิจกรรมหลักท่ี 11 บริหารจัดการพ้ืนท่ีสงวนชีวมณฑลสะแกราช 

          กิจกรรมหลักท่ี 12 บริหารจัดการพ้ืนท่ีมรดกโลก กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ 
      กิจกรรมหลักท่ี 13 ส่งเสริมกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 5  ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

 แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาขีดความสามารถในระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการสร้าง
เครือข่ายบูรณาการในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในชุมชน การติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพ้ืนท่ีเส่ียงของจังหวัด และ
การต้ังจุดตรวจจุดสกัดในพ้ืนท่ีเส่ียง เส้นทางคมนาคมหลัก และเส้นทางรองของจังหวัด 

2. ยกระดับการรับรู้ของประชาชนในความรับรู้ด้านสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน โดยการสร้างการรับรู้กฎหมาย สิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

3. เพ่ิมพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการเสริมสร้างแนวทางในการป้องกันและ         
ลดผลกระทบจากสาธารณภัย และสร้างการรับรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน 

4. ยกระดับการจัดการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยการเสริมสร้างความปลอดภัยและลดผลกระทบจาก
อุบัติเหตุทางถนน และสร้างการรับรู้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับประชาชน 

5. ยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
การจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE การจัดกิจกรรมบ าบัดและรักษา และการด าเนินการอ่ืนๆ ก าหนดมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด และสร้างการรับรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือเป็นการป้องกัน ปราบปราม ทุกมิติ
 แผนงานโครงการ 

1. แผนงาน 
    - ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
2. โครงการ 
    - โครงการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
      กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ   
      ประชาชน 
      กิจกรรมหลักท่ี 2 ยกระดับการรับรู้ของประชาขนในความรับรู้ด้านสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน 
      กิจกรรมหลักท่ี 3 เพ่ิมพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      กิจกรรมหลักท่ี 4 ยกระดับการจัดการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
      กิจกรรมหลักท่ี 5 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  
 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวทางพระราชด าริ 
แนวทางการพัฒนา 

1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารการจัดการน้ า เพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบตามแนวทาง
พระราชด าริ เช่น การบริหารจัดการ “น้ า” เตรียมรับมือ “สู้ภัยแล้ง” 

1.2 ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 

2.1 ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลิตคนท่ีมีคุณภาพ และมีสติปัญญารอบรู้ เท่าทันการเปล่ียนแปลง 
2.2 ลดความเหล่ือมล้ า สร้างคนให้มีคุณภาพ เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสให้     

ดีข้ึน 
2.3 พัฒนาคนให้มีสุขภาวะท่ีดี ท้ัง ร่างกาย จิตใจ เช่น สาธารณสุข สร้าง สุขภาพประชาชน “3อ.2ส.” (อาหาร            

ออกก าลังกาย อารมณ์ ไม่สูบบุหร่ี และไม่ด่ืมสุรา) สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
2.4 ส่งเสริมงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.5 ท านุบ ารุงศาสนาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเท่ียวและ
บริการ ยกระดับมาตรฐานการผลิต และการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพ่ิมปริมาณคุณภาพการผลิต ส่ง เสริม
เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมช่องทางการตลาด ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรและเครือข่าย
เกษตรกร เร่งรัดสร้างอาชีพเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ และพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ 

3.2 บริหารจัดการน้ า พัฒนาแหล่งน้ า ธนาคารน้ าใต้ดิน สร้างโครงข่ายน้ า เพ่ือการเกษตร น้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภค
บริโภค 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
แนวทางการพัฒนา 

4.1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน วางผังเมืองและส่ิงอ านวยความสะดวกให้ครอบคลุมท่ัวถึง 
4.2  บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ได้รับการจัดสรรท่ีดีมีคุณภาพ 
4.3  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อยและส่งเสริมศีลธรรมอันดีของประชาชน 
4.4  ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
4.5  สนับสนุน ส่งเสริมการกีฬา บ ารุงสถานท่ีส าหรับกีฬาการท่องเท่ียวและสุขภาพ จัดให้มีสวนสาธารณะ และสถานท่ี

พักผ่อนหย่อนใจ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แนวทางการพัฒนา 

5.1  ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
5.2  พัฒนาความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
5.3  สนับสนุน ส่งเสริมการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินเพ่ืออนาคต 
5.4  ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ท างานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต ยกระดับความโปร่งใสในการบริหารงาน 
5.5  น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถ่ิน 
5.6  ปรับปรุงโครงสร้างให้กระชับไม่ซับซ้อน 
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 1.6 ไทยแลนด์ 4.0 (THAILAND 4.0) 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ 4.0 โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเคร่ืองมือ อุปกรณ์
อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเคร่ืองกลท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเ ช่ือมต่อบัง คับ
อุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลค่าสูง  

ประเทศไทย 4.0 ถือเป็นการพัฒนาเคร่ืองยนต์เพ่ือขับเคล่ือนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New Engines of 
Growth) ด้วยการเปล่ียนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศท่ีมีอยู่ 2 ด้าน คือ ความหลากหลายเชิง ชีวภาพ 
และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น 5 กลุ่มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 

1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ เทคโนโลยีเกษตร 
(Agrutech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 

2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ เทคโนโลยี
สุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 

3. กลุ่มเคร่ืองมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเคร่ืองกลท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, 
Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 

4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกล     
ฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยีการเงิน  (Fintech) อุปกรณ์
เช่ือมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IOT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิ ร์ช     
(E-Commerce) เป็นต้น 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 เทศบาลนครนครราชสีมา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร หรือหน่วยงานท้ังภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 
เพ่ือค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส หรือปัญหาอุปสรรคส าคัญ ในการด าเนินงานสู่สภาพท่ีต้องการในอนาคต โดยใช้เคร่ืองมือ 
SWOT Analysis โดยได้น าวิสัยทัศน์ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
ตอนล่าง 1 แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินในเขตจังหวัด
นครราชสีมา มาร่วมในการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล ดังนี้ 
    2.1 วิสัยทัศน์  

 มุ่งสู่การเป็นมหานครท่ีน่าอยู่ในระดับสากลด้วยพลังสังคมเพ่ือความสุขของประชาชนอย่างย่ังยืน 
 

          พันธกิจ (Mission) 
1.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีทันสมัยและการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ในระดับสากล  
2.  พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีครอบคลุมและท่ัวถึง 
3.  การเสริมสร้างจิตส านึกท่ีดีสังคมท่ีมีเอ้ืออาทรต่อกันด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
4.  ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
5.  พัฒนาเศรษฐกิจทุกภาคส่วนให้มีประสิทธิภาพ 
6.  พัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและประเพณีท้องถ่ินให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาเมือง 
7.  การบริหารองค์กรให้มีสมรรถนะสูงตามธรรมาภิบาลด้วยเทคโนโลยี 

    2.2 ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจท่ีมีประสิทธิภาพ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารงานสู่องค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง 
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    2.3 เป้าประสงค์  
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท้ังระบบให้มีความทันสมัยตามแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (smart city) ด้วยการมี

ส่วนร่วมของประชาชนและมีการบูรณาการท างานกับทุกภาคส่วนในสังคม 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลให้มีความมัน่คงในการด ารงชีวิตและมีการน าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชุมชนและครอบครัว มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน        
มีการจัดการศึกษา พัฒนาอาชีพท่ีครอบคลุมและท่ัวถึง 

3. เสริมสร้างสังคมท่ีอบอุ่นท่ีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีจิตอาสาในการจัดท ากิจกรรมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ
ร่วมกันของคนในสังคมบนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม ท้ังเด็ก เยาวชนและประชาชนในชุมชน 

4. อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมส าหรับ
การด ารงชีวิต มีภูมิทัศน์ของเมืองท่ีน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

5. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีเสถียรภาพ มีการส่งเสริมการค้า การลงทุนและพัฒนาการตลาด ชุมชน อุตสาหกรรม 
การท่องเท่ียว ทรัพยากรท้องถ่ินท่ีก่อให้เกิดอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ยกระดับการเผยแพร่และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินให้มีอัตลักษณ์ร่วมสมัยส าหรับการอนุรักษ์และการเผยแพร่
เพ่ือสร้างอาชีพและรายได้ทางวัฒนธรรมให้กับประชาชน พร้อมท้ังยังคงความมีคุณค่าทางภูมปัิญญาท้องถ่ินท่ีเหมาะสมกับ
ท้องถ่ิน 

7. พัฒนาศักยภาพระบบการบริหารงานภายในองค์กรให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ท่ีมีความเป็นมืออาชีพพร้อมท้ังน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้กับการท างานเพ่ือการพัฒนาองค์กร 

 

   2.4 ตัวชี้วัด  
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของประชาชนท่ีมีความเช่ือมั่นต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของประชาชนท่ีสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของครัวเรือนท่ีผ่านเกณฑ์  
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของครอบครัวท่ีอบอุ่น 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละท่ีลดลงของมลพิษด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเกินค่ามาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของรายได้ต่อครัวเรือนท่ีสูงข้ึน 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว      

2.5 ค่าเป้าหมาย  
   1. ประชาชนร้อยละ 100 มีความเช่ือมั่นในการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล  
   2. ประชาชนร้อยละ 100 สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนรู้ 
   3. ร้อยละ 100 ของครัวเรือนผ่านเกณฑ์ 
   4. ครัวเรือนร้อยละ 100 มีความอบอุ่นในครอบครัว 

    5. มลพิษด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเกินค่ามาตรฐานลดลงร้อยละ 0.4 
    6. รายได้ต่อครัวเรือนสูงข้ึนร้อยละ 0.4 
    7. ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 
 

2.6 กลยุทธ์ 
         1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ 

แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ 
1.1 สร้างกระบวนการท่ีมีส่วนร่วมการพัฒนาเมืองท่ีมีประสิทธิภาพกับภาคประชาขน 
1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท้ังระบบครบวงจรท่ีมีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ 
1.3 สร้างรูปแบบการบูรณาการของหน่วยงานรัฐ เอกชนและภาคประชาชน 
1.4 สร้างเครือข่ายในการท างานโดยใช้นวัตกรรมการพัฒนาเมือง 
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         2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม  

แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์   
2.1 ส่งเสริมความเท่าเทียมและการเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขพ้ืนฐานท่ีดี 
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับประชาชนส าหรับการด าเนินชีวิต 
2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวัย คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวิตพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นของช่วงวัยอย่าง

ต่อเนื่อง 
2.4 ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา และสวัสดิการทางสังคม ให้เกิดข้ึนกับประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
2.5 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตท้องถ่ิน 
2.6 เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 

         3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์  
3.1 เร่งจัดภูมิทัศน์เมืองและระบบนิเวศน์ใหม่ให้มีความทันสมัยและมมีาตรฐาน 
3.2 สร้างจิตส านึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
3.3 แก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและระบบบ าบัดน้ าเสียให้มีประสิทธิภาพ 
3.4 เร่งก าหนดแผนงานการรักษาส่ิงแวดล้อมท่ีชัดเจน โดยการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วนในสังคม 
3.5 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 

        4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจท่ีมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ 

4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ 
4.2 ส่งเสริมการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจชุมชนพ้ืนฐานให้มีความเข้มแข็งและย่ังยืน 
4.3 เสริมสร้างทักษะความรู้ด้านอาชีพและการท าธุรกิจ SMEs ให้ชุมชน พัฒนาตลาดให้รองรับกับการค้าขายแบบ

ดิจิตอล 
4.4 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการด้านต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน 
4.5 ส่งเสริมสนับสนุนด้านอาชีพให้กับชุมชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

        5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารงานสู่องค์การท่ีมีสมรรถนะสูง  
            แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ 
   5.1 พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารงานให้มีความทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
              5.2 การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลส าหรับการพัฒนางานท้องถ่ิน 
    5.3 การเพ่ิมทักษะและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ท่ีเก่ียวข้องให้มีความรู้ความสามารถท่ีสูงข้ึน 
    5.4 พัฒนาปรับปรุงองค์กรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต  
 
 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์
ของเทศบาลนครนครราชสีมา ภายใต้การก าหนดวิสัยทัศน์ท่ีว่า “มุ่งสู่การเป็นมหานครท่ีน่าอยู่ในระดับสากลด้วยพลังสังคมเพ่ือ
ความสุขของประชาชนอย่างย่ังยืน” ท าให้เทศบาลนครนครราชสีมาได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์เ พ่ือก้าวไปให้ถึง ซ่ึง
วิสัยทัศน์ดังกล่าว จุดแข็งของเทศบาลนครนครราชสีมา คือ การท่ีผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และนโยบายท่ีเ ป็นระบบโดยให้
ความส าคัญกับการให้บริการและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างจริงจัง มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในหลายๆ 
ด้าน เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน มีความพร้อมด้านงบประมาณและเคร่ืองมือเคร่ืองใ ช้ วัสดุ อุปกรณ์ใน
การสนับสนุนการท างานอย่างเพียงพอ ซ่ึงเหมาะสมอย่างย่ิงกับการพัฒนาภายใต้นโยบายการกระจายอ านาจของรัฐบาลท่ี
มุ่งเน้นการกระจาย การจัดบริการสาธารณะมาสู่ท้องถ่ิน และหากจะน ามาก าหนดเป็นจุดยืนทางยุทธศาสตร์คาดว่าจะท าใ ห้
บังเกิดผลส าเร็จได้ไม่ยาก 
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 นอกจากนี้ส่ิงท่ีจะมองข้ามไม่ได้ คือ จุดอ่อน ท่ีต้องน ามาปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ใน
ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ี
ถูกต้อง รวดเร็ว และท่ัวถึง ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมช่องทางการส่ือสารให้หลากหลายมากย่ิงข้ึน ท้ังการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือใ ห้
การขับเคล่ือนพัฒนางานไปถึงประชาชนผู้รับบริการด้วยความรวดเร็ว และเมื่อมองถึงโอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาพร้อม
ไปด้วย การท่ีเป็นเทศบาลขนาดใหญ่มีโอกาสได้รับจัดสรรงบประมาณสูง และมีโอกาสพัฒนาโครงการใหม่ๆ ตลอดเวลาให้ทัน
ต่อการเปล่ียนแปลงของยุคสมัย แต่สภาพแวดล้อมความแออัดในเขตเมืองส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาสุขภาพ ปัญหา
อาชญากรรม และปัญหาการจราจร เป็นต้น น ามาซ่ึงผลกระทบท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได้ ปัจจัยภายนอกต่างๆ เหล่านี้รวมไปถึงการ
ก าหนดนโยบายในระดับภูมิภาค และระดับจังหวัดท่ีเทศบาลเองพร้อมท่ีจะปรับทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกันให้ประสบ
ผลส าเร็จต่อไป โดยการก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 1. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. เป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ มีความโดดเด่นท้ังด้านการศึกษา สาธารณสุข สังคม และวัฒนธรรม 
 3. เป็นเมืองท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และมีความพร้อมรับมือต่อสาธารณภัยต่างๆ 
 4. เป็นเมืองท่ีมีระบบสาธารณูปโภคท่ีเป็นระบบและเพียงพอ 
 5. เป็นศูนย์รวมการเติบโตและกระจายการพัฒนาในด้านต่างๆ ในระดับภูมิภาค 
 

    2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลนครนครราชสีมา มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัด ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ 
ความเชื่อมโยง 

1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
3) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพ

มูลค่าสูง 
5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและ

ยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ท่ีส าคัญของภูมิภาค 
6) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ 

ปลอดภัย เติบโตได้อย่างย่ังยืน 
7) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมนุเวียนและสังคม

คาร์บอนต่ า 
8) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 11 ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบ

จากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
9) ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว 

การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
10) ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการ

ภาครัฐเพ่ือสังคมคุณภาพสูง 
11) ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุล

และย่ังยืน 
12) ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
13) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาเมือง 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
ความเชื่อมโยง 

1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านความมั่นคง 
2) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
3) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพ

มูลค่าสูง 
5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทย

ทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคม ท่ีเพียงพอ เหมาะสม 
6) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุง่เรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
7) ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว 

การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
8) ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการ

ภาครัฐเพ่ือสังคมคุณภาพสูง 
9) ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
10) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
ความเชื่อมโยง 

1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านความมั่นคง 
2) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ 

ปลอดภัย เติบโตได้อย่างย่ังยืน 
4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 11 ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบ

จากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
5) ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการ

ภาครัฐเพ่ือสังคมคุณภาพสูง 
6) ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุล

และย่ังยืน 
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงการตามแนวทางพระราชด าริ 

 

 4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเขม้แข็งเศรษฐกิจท่ีมีประสิทธิภาพ 
ความเชื่อมโยง 

1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 1 ไทยเป็นประเทศช้ันน าด้านสินค้าเกษตรและ

เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวท่ีเนน้

คุณภาพและความย่ังยืน 
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5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ี
เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ 

6) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมนุเวียนและสังคม
คาร์บอนต่ า 

7) ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง   
8) ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว 

การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
9) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารงานสู่องค์การท่ีมีสมรรถนะสูง  
ความเชื่อมโยง 

1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านความมั่นคง 
2) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ 

และตอบโจทย์ประชาชน 
4) ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการ

ภาครัฐเพ่ือสังคมคุณภาพสูง 
5) ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 
    3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาส่ิงท่ีจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องด าเนินการคือ การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา เนื่องจาก
จะท าให้ทราบถึงปัจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนา และท าให้ทราบถึงระดับการพัฒนาในปัจจุบัน โดยเทศบาล
นครนครราชสีมาได้ใช้เทคนิค SWOT Analysis ในการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล และได้น ามาใช้ในการวางแผน
พัฒนาท้องถ่ินฉบับนี้ด้วย ปรากฏดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength)  
1. มีนโยบายพัฒนาท่ีเป็นระบบ/นายกมีเครือข่ายเช่ือมโยงไปสู่ระดับจังหวัดและประเทศ/     

กลยุทธ์ของเทศบาลสอดคล้องกับกลยุทธ์จังหวัด/ผู้น ามีประสบการณ์มากมาย 
2. เทศบาลสามารถประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนในพ้ืนท่ีได้อย่างเป็นระบบ ท าให้เกิด 

ภาพลักษณ์ท่ีดี 
3. บุคลากรมีความเข้มแข็ง หลากหลาย มีการแบ่งหน้าท่ีชัดเจน ปฏิบัติงานตามระบบได้ และมี 

ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
4. มีงบประมาณท่ีเป็นระบบและเข้มแข็ง/ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ นโยบายท าได้จริง ทีมงาน 

เข้มแข็ง/เป็นเอกภาพในการบริหาร/การบริหารจัดการเป็นระบบและมาตรฐาน ตอบสนองความต้องการประชาชนได้ 
5. มีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดท ากิจกรรมต่างๆ 
6. มีความหลากหลายและมีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง มีอนุสรณ์สถานท้าวสุรนารีเป็นศูนย์รวม 

จิตใจของชาวโคราช มีภาษาโคราช อาหารพ้ืนเมืองและสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น วัดท่ีบอกเล่าเร่ืองราวประวัติศาสตร์อยู่ในพ้ืนท่ี 
7. เทศบาลมีสถานท่ีต้ังอยู่ในท าเลท่ีติดต่อและเดินทางไปมาได้สะดวก 
8. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการให้บริการและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

อย่างจริงจัง เน้นความสะดวกรวดเร็ว และยึดถือแนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเป็นส าคัญ  
 



2-38 
 

9. มีความพร้อม ด้านเครือเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะสนับสนุนการท างานอย่าง 
                                          เพียงพอ  

10. เทศบาลเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการศึกษาโดยเป็นเมืองหน้าด่านของประตูสู่อีสานและ 
                                          เป็นเมืองท่ีมีประวัติศาสตร์ท่ีน่าสนใจ  

11. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยีจึงมีการน ามาใช้ในหลายๆ ด้านเกิดความสะดวก 
                                          รวดเร็วในการปฏิบัติงาน    

12. กระบวนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามช่องทางร้องเรียนได้รับการ 
                                          แก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว 

13. มีระบบสาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐานเป็นของตนเองมีการด าเนินงานท่ีครอบคลุมและท่ัวถึง 
14. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีและสามารถแก้ไขปัญหาได้    
15. เป็นตัวแทนและเอกลักษณ์ของความเป็นเมืองโคราชเป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียวและ        

                                          นักลงทุน   
   16.  ผู้น าชุมชนมีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถ่ินร่วมกับ                          
                                          เทศบาล   

17.  มีสถานศึกษาและการบริหารจัดการด้านการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน   
18.  ระบบการบริหารงานมีการมอบอ านาจให้หน่วยงานปฏิบัติและมอบหมายความรับผิดชอบ 

                                          ส่งผลให้การปฏิบัติงานส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน   
19.  มีช่องทางการให้บริการ แพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัยและหลากหลายช่องทาง   
20.  ผู้บริหารยอมรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน  
21.  มีโครงการกิจกรรมท่ีทันสมัยเป็นต้นแบบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ได้   
22.  มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน่วย EMS หน่วยกู้ชีพ กู้ภัยเพ่ือช่วยเหลือ 

                                          ประชาชน ผู้ประสบอุบัติเหตุได้ทันที   
23.  ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมให้ความร่วมมือด้านการศึกษาโดยการเข้ามามีส่วนเข้ามามีบทบาท 

                                          ในสถานศึกษา เช่น การสมัครเป็นคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สมาคมผู้ประกอบการ   
                                          และ กรรมการห้องเรียน เป็นต้น 

24.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
25.  บุคลากรมีความสามัคคีอิสระมีความคิดสร้างสรรค์และผูกพันกับองค์กร   
26.  มีวัฒนธรรมองค์กรในการท างานร่วมกันเป็นทีม  
27.  มีผู้น าชุมชนและอาสาสมัครภาคประชาชนท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นจ านวนมาก  
28.  มีล าน้ า ล าตะคองไหลผ่านเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติและเป็นแหล่งผลิต 

                                          น้ าประปา 
29.  มีแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของประชาชนและเยาวชน เช่น วัด              
      อย่างเพียงพอ 
30.  ชุมชนมีความร่วมมือในทรัพยากรวิชาการท าให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างม ี

                                          ประสิทธิภาพ 
31.  มีระบบการเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ท่ีดี 

 

จุดอ่อน (Weakness)  
1.   กลยุทธ์ไม่ชัดเจน ไม่ตอบโจทย์สภาพชุมชนเมือง 
2.   โครงสร้างองค์กรยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ เช่น งานด้านดิจิทัล และน าเทคโนโลยีมาใช้  

เป็นต้น โครงสร้างมีความซับซ้อน อาจควบคุมไม่ถึง ขาดการประสานงานระหว่างการบริหารงานภายใน 
      3.  บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการท างานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังจ านวน 

บุคลากรไม่สอดคล้องภารกิจ (บางหน่วยคนเยอะ บางหน่วยคนไม่พอ) 
4.   บุคลากรส่วนใหญ่ไมไ่ด้รับการฝึกอบรมหรือศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 
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5.   การประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ท่ีเทศบาลจัดข้ึนยังไม่ท่ัวถึง 
6.   สถานท่ีสาธารณะประโยชน์ยังไม่ได้รับการดูแลแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม 
7.   โครงสร้างขยายของตัวเมืองภายในเขตเทศบาลเป็นไปได้ช้า เนื่องจากมีพ้ืนท่ีจ ากัดและบาง 

                                          พ้ืนท่ีเป็นพ้ืนท่ีประวัติศาสตร์ท าให้ไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มท่ี 
8.   สถานท่ีไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน เช่น สถานท่ีจอดรถ 
9.   ในบางคร้ังการคัดสรรบุคลากรไม่ได้คัดเลือกจากความรู้ความสามารถโดยตรงและมีปัจจัยอ่ืน 

เข้ามาเก่ียวข้องท าให้มีบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติไม่ตรงตามความต้องการขององค์กรอย่างแท้จริง  
10. มีประชากรแฝงจ านวนมากท าให้สาธารณูปโภคไม่เพียงพอและเกิดปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหา 

                                         การจราจรติดขัด 
11. ขาดการขับเคล่ือนแผนพัฒนา การกล่ันกรองแผนพัฒนา การจัดล าดับความส าคัญของ 

โครงการและขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพ่ือให้เกิดบูรณาการการใช้จ่ายงบประมาณ  
12. มีการติดตามความก้าวหน้า และการประเมินผลโครงการ ยังท าได้น้อยเนื่องจากภารกิจ  

                                         งานเชิงรับ งานประจ าปีมีมาก  
13. การผลิตน้ าประปาต้องพ่ึงพาน้ าดิบจากชลประทานอย่างเดียว มีแหล่งน้ าใช้ประโยชน์น้อย

 14. บุคลากรบางส่วนปฏิบัติงานเชิงรับมากกว่าเชิงรุกจงึท าให้งานล่าช้า  
15. บุคลากรขาดขวัญและก าลังใจด้านสวัสดิการ เงินเดือน และค่าตอบแทนอ่ืนๆ  
16. ขาดการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลท่ีเป็นระบบและไม่ได้น ามาใช้ในการวางแผนพัฒนาอย่าง 

                                         จริงจัง 
17. เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานเฉพาะด้านและมีปริมาณงานมากขาดความรู้ความเข้าใจในงานท่ี 

เก่ียวข้องรับผิดชอบเฉพาะงานท่ีตนได้รับมอบหมายไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีแทนกันได้  
18. งบประมาณส าหรับบางหน่วยงานไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ  
19. แผนงานโครงสร้างพ้ืนฐานขาดการบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องส่งผลต่อแนวทางการ 

                                         วางแผนและออกแบบพัฒนาถนนภายในเขตเทศบาลท่ีมีคุณภาพ  
20. บุคลากรขาดความช านาญในเทคโนโลยีสมัยใหม่และยังไม่ได้รับการพัฒนาด้านภาษี        

ด้านภาษา และด้านเทคโนโลยีผ่านการอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เช่น word excel PowerPoint ซ่ึงในปัจจุบัน
เจ้าหน้าท่ียังไม่สามารถใช้งานโปรแกรมพ้ืนฐานเหล่านี้ได้ดีเท่าท่ีควร  

21. บุคลากร ส่วนใหญ่อายุมากใกล้เกษียณอายุราชการไม่ต่ืนตัวและพัฒนาได้ยาก  
22. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส านักงานบางอย่างเก่าไม่ทันสมัยท าให้การท างานล่าช้า  
23. สถานศึกษาในสังกัดส่วนใหญ่คับแคบไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียนในการท ากิจกรรมและ 

                                         การละเล่นต่างๆ  
24. บุคลากรขาดจิตส านึกในการประหยัดและใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
25. ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการน้ าท้ังระบบ  
26. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการต่างๆ ท่ีเทศบาลจัดข้ึนยังไม่ท่ัวถึง  
27. งบท่ัวไปต้องช่วยเหลืองบเฉพาะการมากข้ึนมีภาระหนี้ผูกพันท่ีต้องจ่ายจ านวนมาก  
28. ใช้ประโยชน์จากช่องทางการส่ือสารบางอย่างของเทศบาลไม่น้อย  เช่น LINE Facebook  

                                         เนื่องจากขาดองค์ความรู้ตามยุคสมัย  
29. ระบบรวบรวม และบ าบัดน้ าเสียไม่ครอบคลุมท้ังเทศบาล  
30. สถานท่ีสาธารณะประโยชน์ยังไม่ได้รับการดูแลแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม เช่น คลองระก า

 31. ไมม่ีวัสดุครุภัณฑ์ส ารองไว้ใช้ในกรณีเกิดเหตุช ารุด และการซ่อมแซมท าได้ล่าช้า  
32. บุคลากรด้านสารสนเทศการดูแลระบบไอทีไม่เพียงพอต่อการดูแลระบบคอมพิวเตอร์เมื่อ 

                                          เกิดการช ารุด 
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   โอกาส (Opportunity) 

1.   เป็นเทศบาลช้ันน ามโีอกาสได้รับจัดสรรงบประมาณสูงและมีโอกาสพัฒนาโครงการใหม ่
                                         ตลอดเวลาให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของยุคสมัย 

2. เป็นองค์กรใกล้ชิดกับประชาชนสามารถด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ 
                                          ประชาชนได้ 

3. มีหน่วยงานส่วนกลางต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีจ านวนมากท าให้เกิดโอกาสในการบูรณาการร่วมกัน 
4. มีการท างานแบบภาคีเครือข่ายกับองค์กรและหน่วยงานอ่ืนหลากหลายอาชีพ 
5. มีกฎหมายท่ีเช่ือมต่อการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินส่งผลให้ภาคประชาชนได้รับการพัฒนา 

                                          และได้รับบริการจากภาครัฐอย่างท่ัวถึง 
6. มีโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสนับสนนุการท่องเท่ียวและการคมนาคมขนส่ง 
7. มีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยจงึท าให้หน่วยงานและบุคลากรมีการพัฒนาระบบและ 

                                          ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
   8.   มีความร่วมมือและความต้องการ มีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและองค์กรเอกชน 
   9.   ความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชนท าให้เกิดความร่วมมือและการพ่ึงพากัน  
   10. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินท าให้       
                                         เทศบาลมีโอกาสได้ใช้งาน  
   11. มีการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลท่ีดีมีความสะดวกรวดเร็ว  
   12. รัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาเส้นทางการขนส่งเช่ือมโยงระหว่างพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม  
                                         แห่งใหม่    
   13. โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสนับสนนุการท่องเท่ียวและการคมนาคมขนส่ง  
   14. การพัฒนาเทคโนโลยีการส่ือสารท าให้สามารถรับส่งข้อมูลได้รวดเร็ว  
   15. ระบบประกันคุณภาพท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ท่ัวถึง  
   16. นโยบายใหม่ๆ  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใดท่ีท าให้หน่วยงานและบุคลากรมีการพัฒนาระบบ  
                                          และศักยภาพในการปฏิบัติงาน  
   17. มีงบประมาณสนับสนนุจากหน่วยงานอ่ืน เช่น ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   
                                         (สปสช.)   
   18. ความต้องการและความคาดหวังของประชาชนท่ีมีต่อหน่วยงานสูงท าให้เกิดการพัฒนาของ  
                                         องค์กร   
   19. กระแสโลกาภิวัตน์แนวคิดประชาธิปไตยและความต่ืนตัวด้านสิทธิมนุษยชนเปิดช่องให้  
                                         สามารถคิดริเร่ิมโครงการใหม่ๆ รวมท้ัง พัฒนางานประจ า  
   20. หน่วยงานภายนอกมีการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ เปิดโอกาสให้บุคลากรเทศบาลสามารถเข้า  
                                         รับการอบรมได้มากข้ึน 
   21. ระบบการบริหารภาครัฐแนวใหม่ท าให้องค์กรได้ปรับตัวเปล่ียนแปลงการท างานท่ีรอบคอบ  
                                          โปร่งใสชัดเจน  
   22. มีกฎหมายรองรับในการท างานท่ีท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางการด าเนินงาน  
   23. การปรับอัตราค่าจ้างของพนักงานตามนโยบายของรัฐท าให้ผลตอบแทนสูงข้ึนเพ่ิมแรงจงูใจ  
                                         ในการท างาน  
   24. นโยบายด้านสวัสดิการของรัฐบาลเอ้ือต่อการจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินได้      
                                         มากข้ึน  
   25. สามารถน า ระบบ 5 ส มาใช้ในการปฏิบัติงานได้  
   26. ภาคเอกชนมีความเข้มแข็งเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมชุมชนมากข้ึน  
   27. นโยบายการพัฒนาของจงัหวัดสามารถน ามาประยุกต์ด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาของ  
                                         เทศบาล  



2-41 
 

   28. ผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นความส าคัญด้านการศึกษาและให้การส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนด้าน  
                                         การจัดการศึกษาเป็นอย่างดี 

อุปสรรค (Treats) 
1.   สภาพแวดล้อม ความแออัดในเขตเมืองส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาสุขภาพ ปัญหา 

                                         อาชญากรรม และปัญหาการจราจร เป็นต้น 
2.   การด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนต่างๆ ท าให้เจ้าหน้าท่ีต้องปรับตัว สร้างความกดดัน 

                                          ให้กับเจ้าหน้าท่ี 
3.   ความซ้ าซ้อนกับการบริหารงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคท าให้เกิดความซ้ าซ้อน เช่น  

การจัดกิจกรรมต่างๆ ประชาชนอาจสับสนว่าใครเป็นผู้จัดไม่สามารถร้องเรียนได้ตรงหน่วยงาน รวมถึงความสับสนในการติดต่อ
ราชการของประชาชนในเร่ืองต่างๆ เช่น สิทธิบัตรทอง เป็นต้น 

4.   ความเข้มงวดด้านระเบียบกฎเกณฑ์และการตรวจสอบของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
                                          (สตง.) มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

5.   ความเจริญเติบโตของเมืองท่ีเกิดจากการเร่งพัฒนา เช่น การก่อสร้างตึก บ้าน อาคารส่งผล 
                                         กระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้เกิดเร่ืองร้องเรียนจ านวนมาก 

6.   ประชากรแฝงจ านวนมากท าให้ประชาชนขาดจิตส านึกสาธารณะ 
7.   สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณมีแนวโนม้ลดลงไม่เพียงพอต่อความ 

ต้องการท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาตลอดจนกระทบต่อการบริหารงานคลัง เช่น ภาวะเงินเฟ้อท าให้วัสดุครุภัณฑ์ค่าท่ีดิน และ
ส่ิงก่อสร้างมีต้นทุนเพ่ิมข้ึน 

8. การเป็นศูนย์กลางความเจริญของจงัหวัดในด้านต่างๆ ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อ  
                                          สภาพแวดล้อม เช่น การจราจร ขยะมลพิษต่างๆ เป็นต้น 

9.   ภาวะการเมืองมีผลกระทบต่อท้องถ่ิน เช่น การจัดสรรงบประมาณอาจท าให้ล่าช้าเกิดความ  
                                          ไม่แน่นอนและต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
   10. ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลตนเองในเร่ืองต่างๆ มีแนวคิดคาดหวังจากการพ่ึงพิง  
                                          ภาครัฐเช่น การดูแลสุขภาพ การดูแลชุมชน  
   11. ความเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม อากาศหนาวเย็นจัด ท าให้ต้องใช้งบประมาณ  
                                          และวางแผนเตรียมการรองรับและแก้ปัญหามากข้ึน  
   12. การจราจรท่ีหนาแน่น การขาดระเบียบวินัยจราจรของประชาชนเพ่ิมความเส่ียงต่อการ  
                                         ปฏิบัติงานของพนักงานบางภารกิจ  
   13. การเปล่ียนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมท าให้เกิดปัญหาผู้ด้อยโอกาส คนชรา เด็กถูก  
                                          ทอดท้ิง ซ่ึงท้องถ่ินต้องรับภาระในการช่วยเหลือ  
   14. อ านาจการต่อรองของประชาชนมีสูงท าให้เกิดการร้องเรียนได้ง่าย  
   15. การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดเวลาและรวดเร็วมาก ท าให้ขาดการ  
                                         เตรียมพร้อมรับการเปล่ียนแปลงและไม่สามารถพัฒนาองค์ความรู้ ตามไม่ทัน  
   16. ความไร้ระเบียบวินัยของประชาชนท่ีมีความหลากหลายและมาจากหลายถ่ิน                  
ขาดความสัมพันธ์กับคนท่ีอยู่ด้ังเดิมซ่ึงการเปิด AEC การเปิดการค้าเสรีท าให้ต้องเตรียมการรองรับในหลายๆ  ด้าน  
   17. การจ ากัดบุคลากรตามสัดส่วนงบประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ท าให้ขาดอัตราก าลังส าหรับ  
                                         ปฏิบัติงานในบางหน่วยงาน  
   18. ความเจริญเติบโตของเมืองท่ีเกิดจากการเร่งพัฒนา เช่น การก่อสร้างตึก บ้าน อาคารส่งผล  
                                         กระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้เกิดเร่ืองร้องเรียนจ านวนมาก  
   19. การเป็นศูนย์กลางความเจริญของจังหวัดในด้านต่างๆ ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อ  
                                         สภาพแวดล้อม เช่นการจราจร ขยะมลพิษต่างๆ เป็นต้น  
   20. ประชากรแฝงจ านวนมากท าให้ประชาชนขาดจิตส านึกสาธารณะ 
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   21. สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณมีแนวโนม้ลดลงไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาตลอดจนกระทบต่อการบริหารงานคลัง เช่น ภาวะเงินเฟ้อท าให้วัสดุครุภัณฑ์ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้างมีต้นทุนเพ่ิมข้ึน 
 
 

ท้ังน้ี สามารถน าผลการวิเคราะห์ SWOT ดังกล่าวมาน าเสนอแยกเป็นประเด็นเพ่ือให้เห็นศักยภาพการ
พัฒนาท่ีได้น าไปก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ท้ัง 5 ยุทธศาสตร์ของเทศบาล ได้ดังน้ี 
 

ด้านการบริหารจัดการ  

 ด้วยภาพรวมการพัฒนาท่ีผ่านมาท่ีมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์และส่ง เสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
โครงการต่างๆ ท้ังการร่วมคิด ร่วมเสนอปัญหา การร่วมจัดกิจกรรม การร่วมติดตามประเมินผล โดยอาศัยช่องทางต่างๆ ในการ
ส่ือสารให้ประชาชนได้รับรู้ ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการส่ือสารของประเทศ ท าใ ห้ประชาชนได้เข้ามา            
มีส่วนร่วมกับเทศบาลได้สะดวกมากข้ึน  

ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จท่ีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ท้ังในส่วนของการวางระบบสัญญาณ   
ไฟจราจรอัจฉริยะ การน าสายไฟฟ้าลงใต้ดิน การปรับช่องจราจรตามช่วงเวลา การปรับสภาพถนนขยายช่องทางจราจรให้
สามารถรองรับปริมาณรถได้เพ่ิมข้ึน การก่อสร้างเพ่ิมเส้นทางลัดเพ่ือกระจายรถไม่ใ ห้ติดขัด การวางระบบขนส่งมวลชน       
เมืองนครราชสีมา เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเมือง  รวมถึงการศึกษาวิจัยออกแบบระบบเพ่ือบริหารจัดการ       
เมืองอัจฉริยะเช่ือมโยงข้อมูลจากระบบกล้องวงจรปิดของเทศบาล เพ่ือการบริหารจัดการได้แบบรวมศูนย์ (Centralize 
Management) และสามารถควบคุมระบบไฟจราจรได้อย่างอัตโนมัติ (Automatic Traffic Light Control)  ด้วยแนวคิดท่ีจะ
สร้าง “เมืองอัจฉริยะ เมืองปลอดภัยสู่มหานครแห่งความสุข” ภายใต้โครงการความร่วมมือพัฒนาเมือง โคราชสมาร์ทซิต้ี 
(Korat Smart City) 

เทศบาลมีนโยบายหลักในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยมุ้ง เน้นขับเคล่ือนพัฒนาเทศบาลให้ก้าวสู่     
การเป็นเมืองอัจฉริยะ โดยมีแนวคิดในการน าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเมือง อัจฉริยะของเทศบาล           
ท้ัง 7 ด้าน ประกอบด้วย (1) Smart Mobility  (2) Smart Environment (3) Smart Energy (4) Smart Living  (5) Smart 
Economy (6) Smart People และ (7) Smart Governance   

โดยพัฒนาการบริหารงานภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) เป็นหัวใจส าคัญในการก าหนดทิศทางการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะของเทศบาล ซ่ึงจะมุ่งเน้นการส ารวจเทคโนโลยีท่ีมีอยู่เดิม ความต้องการของระบบท่ีจะน ามาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานภาครัฐ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) การพัฒนาและเสริมสร้าง ขีดความสามารถของ
บุคลากรของเทศบาล การสร้างบรรทัดฐานในการน าเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ รวมถึงก าหนดแนวทางการรวมศูนย์
ข้อมูลกลาง สร้างระบบบริหารจัดการกลาง (City Data Platform) เพ่ือให้เกิดการบริหารงานภาครัฐอัจฉริยะท่ีย่ังยืน และสร้าง
คุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่คนเมือง อาทิ 

      1. Smart Mobility การพัฒนาการขนส่ง เคล่ือนย้าย 
   -  ได้ปรับปรุงระบบส่ือสารกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของเทศบาลลงใต้ดิน เ พ่ือใ ห้เมือง      

มีความสวยงาม ระบบการจราจรมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
  -  ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เ พ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนในจุดท่ีมีการจราจรคับค่ัง 
 2. Smart Community การพัฒนาชุมชน 
  -  พัฒนาศักยภาพการให้บริการของอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา  (TK Square Korat Art 

Gallery and Exhibition) เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนชาวโคราช 
  -  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการผัง เมืองในเขตเทศบาล เพ่ือจัดระเบียบและรองรับการ

เจริญเติบโตของเมือง 
      3. Smart Environment การพัฒนาระบบส่ิงแวดล้อม 
  -  จัดท าระบบข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยระบบสัญญาณดาวเทียม ติดต้ังในรถเก็บขนขยะ    

มูลฝอยในเขตเทศบาล ท้ัง 4 เขต  
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  -  ร่วมกับเอกชนในการก่อสร้างระบบก าจัดขยะท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถก าจัดขยะได้มากกว่า 
500 ตัน ต่อวัน ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาล ไม่ให้มีขยะตกค้าง 

  -  ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรวบรวมน้ าเสียและปรับปรุงประสิทธิภาพ            
เพ่ือป้องกันน้ าเสียท่ีจะไหลลงล าตะคอง เมื่อน้ าในล าตะคองมีความสะอาด ก็จะท าให้เกิดการท่องเท่ียวในล าตะคอง ประชาชน
ท่ีอาศัยติดกับล าตะคองจะได้หันหน้าบ้านเข้าล าตะคอง จะท าให้ล าตะคองมีความสวยงามอย่างย่ังยืน 

  -  ปรับปรุงเคร่ืองเก็บขยะอัตโนมัติและสถานีสูบน้ า  
       4. Smart Economy การใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาการท าธุรกิจ 
  -  ส ารวจสาธารณูปโภคใต้ผิวดิน (Sub-surface Utility) เพ่ือการวางแผนการพัฒนาเมืองและ

รองรับระบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City)  
      5. Smart Governance การน าระบบการบริหารจัดการท่ีดีมาใช้  
  - พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลให้ประชาชนเข้าถึงไ ด้ง่าย เช่น     

การจ่ายค่าธรรมเนียมภาษีต่างๆ  การจ่ายค่าน้ าประปา  การขออนุญาตใช้เสียง  การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และอ่ืนๆ      
ผ่านระบบไลน์ โดยไม่ต้องเดินทางมาเทศบาล ซ่ึงสามารถขออนุญาตและจ่ายค่าธรรมเนียมในระบบอินเตอร์เน็ตได้เลย  

นอกจากนี้เทศบาลยังได้พยายามบริหารจัดการการจัดเก็บภาษีและการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เนื่องจากในการจัดเก็บภาษีของท้องถ่ินนับเป็นการส่งเสริมให้คนในท้อง ถ่ินได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
บ้านเมืองของตนอีกทางหนึ่ง ส่วนการพัฒนาบุคลากรก็เป็นส่วนส าคัญท่ีจะสนับสนุนการด าเนินงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปอย่าง
เต็มประสิทธิภาพ รวมไปถึงการจัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการท างานให้มีความสะดวกรวดเร็ว พร้อมรับการพัฒนาในด้าน
ต่างๆ ให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน  

ด้านสังคม 
 

 เทศบาลนครนครราชสีมามีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 37.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 23,437 ไร่ 2 งาน คิดเป็นร้อยละ 4.96 ของ
พ้ืนท่ีอ าเภอเมือง (อ าเภอเมืองนครราชสีมา มีพ้ืนท่ีประมาณ 75.5 ตารางกิโลเมตร) หรือประมาณร้อยละ 0.18 ของ พ้ืนท่ีท้ัง
จังหวัด (จังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนท่ีประมาณ 20,493.9 ตารางกิโลเมตร มีประชากรในเขตเทศบาลนคร 118,540 คน          
(ณ เดือนกันยายน 2565 : ท่ีมา งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครราชสีมา) และมีแนวโน้มประชากร
ลดลงทุกปี แต่ส่วนใหญ่เป็นประชากรแฝงเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก จึงท าใ ห้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีมีความแออัดใน        
เขตเมือง ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากข้ึน เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการจราจร ฯลฯ  ความไร้ระเบียบวินัยของ
ประชาชนท่ีมีความหลากหลายจากหลายท้องถ่ิน ท าให้เกิดปัญหากับคนในพ้ืนท่ีเดิม นอกจากนี้ ยังพบปัญหาผู้ด้อยโอกาส 
คนชรา และเด็กท่ีถูกทอดท้ิง ปัญหาคนเร่รอนไร้ท่ีพักพิงอาศัยเป็นหลักแหล่ง จากปัญหาเหล่านี้ท าให้การด าเนินงานขององค์กร
ต้องปรับตัวให้ใกล้ชิดกับประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่างๆ ท้ังนี้ ในพ้ืนท่ีมีหน่วยงานราชการส่วนกลาง
และเอกชนต้ังอยู่เป็นจ านวนมาก นับเป็นโอกาสท่ีท าให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในการแก้ปัญหา ท าให้สามารถด าเนินงานท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้ดีย่ิงข้ึน รวมถึงยังได้พัฒนาให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมโลก ทิศทางของประเทศ  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  แผนยุทธศาสตร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดนครราชสีมา  แผนยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา และเข้าสู่แผนพัฒนา
เทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และคุณภาพการบริการให้กับประชาชน ในการมีส่วนร่วมและพัฒนาเมือง
นครราชสีมา โดยเทศบาลได้เปิดพ้ืนท่ีให้ประชาชนเข้ามาร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท ากิจกรรม ร่วมตรวจสอบ และร่วมการ
ตัดสินใจ จึงท าให้เกิดความโปร่งใส และเป็นองค์กรท่ีมีธรรมาภิบาล 
 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 จังหวัดนครราชสีมา มีทรัพยากรน้ าท่ีส าคัญ คือ ล าตะคอง เป็นล าน้ าสายส าคัญของเมืองนครราชสีมา ตลอดสอง ฝ่ัง
ล าตะคองจะมีท้ังประชากรท่ีอยู่อาศัย พ้ืนท่ีเกษตรกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม จึงมีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าแหล่งนี้ 
ขณะเดียวกันก็มีการระบายน้ าเสียลงสู่ล าตะคอง เนื่องจากชุมชนส่วนใหญ่ยังขาดระบบการจัดการท่ีดีในการระบายน้ าท้ิง 
คุณภาพน้ าในล าตะคองจึงอยู่ในระดับท่ี 5 คือ ไม่เหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ในการอุปโภคบริโภค ต้องได้รับการฟ้ืนฟูอย่างเร่งด่วน 
และต้องมีการจัดการให้มีสภาพท่ีดีข้ึน เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าแห่งนี้ ไ ด้มากข้ึน และในส่วนของด้าน
ส่ิงแวดล้อมนั้น จากการท่ีเมืองนครราชสีมา มีการขยายการเติบโตอย่างรวดเร็ว  ท าให้มีปริมาณการจราจรท่ีสัญจรไปมาในเขต
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เทศบาลมากข้ึน ท าให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ส่งผลให้มีปัญหามลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ เนื่องจากรถยนต์เป็น
แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศ 
 

  อีกท้ังเทศบาลนครนครราชสีมา ได้คัดแยกขยะ 4 ประเภท คือ มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยท่ัวไป และ
มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  โดยมีการเก็บขนขยะแบบแยกประเภท และก าจัดอย่าง ถูกสุขลักษณะทุกประเภท 
ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) ปัจจุบันด าเนินการคัดแยกขยะครบ         
ทุกชุมชนในเขตเทศบาล และยังมีเครือข่ายร่วมคัดแยกขยะ เช่น สถานศึกษา วัด สถานประกอบการ ตลาด ร้านอาหาร 
หน่วยงานต่างๆ เป็นต้น   
 

นอกจากนี้ยังพบว่าปัญหาปริมาณขยะท่ีมากข้ึนเป็นเร่ืองท่ีประชาชนร้องเรียนมาเป็นอันดับต้นๆ อีกด้วย  ดังนั้น 
เทศบาลนครนครราชสีมาได้ด าเนินการก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอยแบบครบวงจร โดยได้รับการสนับสนุนให้ใ ช้พ้ืนท่ีแปลง
ทดลองเกษตรกรรมของ กองทัพภาคท่ี 2 ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2542 ให้เป็นสถานท่ีก าจัดมูลฝอยช่ัวคราว ประมาณ 73 ไ ร่ โดยได้
ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและประชาชนโดยรอบพ้ืนท่ี ระบบก าจัดมูลฝอย
สามารถก าจัดมูลฝอยจากในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยรอบ และหน่วยงานอ่ืนๆ จ านวน   
37 แห่ง ในลักษณะการรวมศูนย์การจัดการมูลฝอย ตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ระบบก าจัด
มูลฝอย  มีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ ระบบคัดแยกขยะอินทรีย์ ระบบหมักขยะอินทรีย์ ระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และระบบผลิต
กระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ โดยหลักการท างานอาศัยเทคโนโลยีการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion) 
ในถังหมักขยะอินทรีย์ เกิดผลพลอยได้เป็นก๊าซชีวภาพ สามารถใช้เป็นเ ช้ือเพลิง กับเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ             
ท่ีสามารถน าไฟฟ้ามาใช้ในโครงการทดแทนการซ้ือกระแสไฟฟ้า ส่วนท่ีเหลือจะจ่ายเข้าระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใน
ลักษณะของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก ระบบก าจัดขยะมูลฝอย ท่ีก่อสร้าง ข้ึนเปิดด าเนินกา รเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2555           
ส่วนปัญหาส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ ท่ีพบอีก ได้แก่ เร่ืองของท่ีดินรกร้างว่างเปล่า และสุขลักษณะของอาคาร เจ้าของอาคารปล่อยปละ
ละเลยไม่ดูแลความสะอาดก่อให้เกิดเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุของสัตว์และแมลงน าโรค  
 

ด้านเศรษฐกิจ  
 

 เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมา เป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร และมี
ความพร้อมทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีประชากรท่ีอยู่ในก าลังแรงงานมากกว่าร้อยละ 60 ของประชากรในจังหวัด ท าใ ห้มี
ศักยภาพท่ีเอ้ือต่อการท าธุรกิจ จึงมีการขยายการลงทุนท้ังทางด้านค้า การอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเท่ียวมากข้ึน  
ปัจจัยเหล่านี้ท าให้เมืองนครราชสีมามีการขยายตัวเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP per capita) ปี 2563 มูลค่าสูง สุด 10 อันดับแรกส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนท่ี           
ภาคตะวันออก เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และภาคกลาง โดยส่วนใหญ่เป็นจังหวัดท่ีมีการผลิตจากภาคนอกเกษตรเป็นหลัก 
ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรม สาขาการขายส่งและการขายปลีกฯ สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย และสาขาการขนส่ง
และสถานท่ีเก็บสินค้า โดยจังหวัดท่ีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวสูง สุด 10 อันดับแรก ไ ด้แก่ ระยอง กรุง เทพมหานคร 
ปราจีนบุรี ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร สระบุรี นครปฐม และสมุทรปราการ โดยจังหวัดระยองเป็น
จังหวัดท่ีมีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวสูงท่ีสุดท่ี 831,734 บาทต่อปี ส่วนจังหวัดท่ีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวต่ าสุด 10 อันดับ
แรกส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยส่วนใหญ่เป็นจังหวัดท่ีมีผลผลิตหลักจากภาคเกษตร ซ่ึงมีความไม่แน่นอนท้ัง
ด้านปริมาณและราคาผลผลิตประกอบกับการผลิตภาคนอกเกษตรต่างๆ โดยเฉพาะการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมยังกระจายตัว
มายังพ้ืนท่ีเหล่านี้ไม่มากนัก ส่งผลให้ขนาดเศรษฐกิจโดยรวมมีระดับต่ า โดยเรียงจากล าดับท่ีต่ าสุด ไ ด้แก่ นราธิวาส 
หนองบัวล าภู มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร บึงกาฬ  สกลนคร ชัยภูมิ สระแก้ว และอ านาจเจริญ โดยจังหวัดนราธิวาส          
มีค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวต่ าท่ีสุดท่ี 55,417 บาทต่อปี และจังหวัดนครราชสีมามีค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวท่ี 117,521 บาท
ต่อปี และเป็นอันดับท่ี 38 ของประเทศ 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเก่ียวข้อง  
 สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกแม้จะไม่ใช่ปัจจัยท่ีสามารถก าหนดได้ แต่สามารถหาวิธีการรอง รับปรับเปล่ียน
สถานการณ์ท่ีไม่เอ้ืออ านวยให้สามารถด าเนินต่อไปได้ภายใต้ข้อจ ากัดและการวางแผนล่วงหน้า โดยสภาพแวดล้อมภายนอกใน
ปัจจุบันท่ีเก่ียวข้องและมีผลต่อการด าเนินงาน อาทิ 
 

  ระเบียบกฎหมาย  
ในช่วงระยะ 2 – 3 ปีท่ีผ่านมามีการปรับปรุงระเบียบกฎหมายและข้ันตอนวิธีการในการปฏิบัติราชการค่อนข้างมาก 

เช่น การจัดซ้ือจัดจ้าง ท้ังในส่วนของภาพรวมระบบราชการท้ังระบบหรือระเบียบท่ีเป็นของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถ่ินเอง เป็นผลให้ท้องถ่ินต้องมีการปรับวิธีการด าเนินงานให้สอดรับ ส่วนนี้มีผลกระทบต่อการด าเนินงานบ้างแต่ไม่มากนัก
เนื่องจากการก าหนดแผนงานโครงการเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีอยู่แล้ว เพียงแต่จะต้องศึกษาและท าความเข้าใจระเบียบวิธีการ
ใหม่ๆ อย่างถ่องแท้เพ่ือให้แผนงานโครงการท่ีก าหนดไว้สามารถด าเนินการต่อไปได้โดยไม่ติดขัด  

 

นโยบายการพัฒนาระดับประเทศ  และ จังหวัด  
นโยบายการพัฒนาประเทศและจังหวัดไม่แตกต่างกันมากนัก เนื่องจากจังหวัดได้น าทิศทางการพัฒนาประเทศมา

ขับเคล่ือนเป็นส่วนใหญ่ เพียงแต่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีมีลักษณะเฉพาะของพ้ืนท่ีมาก าหนดให้มีการด าเนินงานท่ี
ชัดเจนข้ึน ทิศทางของจังหวัดท่ีมีการปรับให้เข้ากับนโยบายในระดับประเทศ เช่น การเสริมสร้างความมั่นคงและการปกป้อง
สถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชน การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมท้ังเร่ืองของการบริหารจัดการ
น้ าและการจัดการขยะ โดยเทศบาลก็ได้น ามาก าหนดแผนงานโครงการให้สอดรับโดยเฉพาะเร่ืองของการบริหารจัดการน้ าและ
ขยะ โดยเน้นการบูรณาการกับทุกภาคส่วน 

 

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ 
ปัญหาความยากจนในระดับประเทศยังกระจุกตัวอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ เศรษฐกิจของ

ประเทศยังขยายตัวช้าตามลักษณะการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ท าให้การกระตุ้นเศรษฐกิจของเทศบาลในรูปแบบเดิมอาจท า
ได้ไม่เต็มท่ีนัก อาจต้องชะลอและปรับรูปแบบกิจกรรมให้ประชาชนและภาคเอกชนมาร่วมด าเนินการมากข้ึน นอกจากนี้การ
เปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงเขตเศรษฐกิจอาเซียนน่าจะน ามาซ่ึงโอกาสในหลายประการ เช่น ความได้เปรียบของสถานท่ีต้ังและด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานจะท าให้เกิดการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของจังหวัดไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการค้า การลงทุน การบริการและ
การผลิตภาคอุตสาหกรรม ดังจะเห็นได้จากการเข้ามาลงทุนของห้างสรรพสินค้าจ านวนมาก การก่อสร้างโครงข่ายถนนรองรับ
การคมนาคมไปยังพ้ืนท่ีต่างๆ เป็นต้น 

  

การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม 
ลักษณะของสังคมในอนาคตมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากข้ึน ก าลังแรงงานเร่ิมลดลง ท าให้มีแนวโน้มท่ีจะท าให้

ภาระทางการคลังเพ่ิมข้ึนเนื่องจากต้องใ ช้จ่ายในการวางแผนด้านสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุใ ห้ไ ด้รับสวัสดิการท่ีดี ใน
ขณะเดียวกันประชากรวัยแรงงานยังจะต้องแบกรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้การเคล่ือนไหวของกระแส
วัฒนธรรมในโลกยุคดิจิตอลท่ีรวดเร็วท าให้เกิดการผสานระหว่างวัฒนธรรมอ่ืนๆ กับวัฒนธรรมของท้องถ่ินได้ง่ายข้ึน ส่งผลต่อ
ค่านิยมและบรรทัดฐานต่างๆ ในสังคมท่ีปรับเปล่ียนอย่างรวดเร็ว การพ่ึงพากันของคนในชุมชนน้อยลง ระยะห่างระหว่าง ผู้คน
เพ่ิมข้ึน ความผูกพันในครอบครัวลดลง หากปล่อยให้เป็นไปตามกระแสวัฒนธรรมโลกท่ีมุ่งด้านวัตถุมากกว่าจิตใจจะท าให้สังคม
ขาดจิตส านึกพลเมือง ส่ิงเหล่านี้เป็นส่ิงท่ีเทศบาลจะต้องน ามาก าหนดเป็นแผนงานโครงการท่ีส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยใน
สังคมได้ท ากิจกรรมร่วมกันและแลกเปล่ียนเรียนรู้ในสังคมร่วมกันมากข้ึน 

 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติท่ีมีความรุนแรงมากขึ้น 
ด้วยสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงอย่างผันผวนในปัจจุบันท าให้เทศบาลต้องเตรียมพร้อมรองรับต่อสถานการณ์ท่ีจะ

เกิดข้ึนให้มากย่ิงข้ึน เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม แม้จะไม่ส่งผลโดยตรงทุกคร้ังแต่ต้องเตรียมรับมือเนื่องจากความผันผวนไม่แน่นอนท่ี
สามารถท าให้เกิดความรุนแรงมากข้ึนกว่าในอดีต 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

1.ยุทธศาสตร์ชาต ิด ้าน   
ความม่ันคง 

3.3  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 
2.ยุทธศาสตร์ชาต ิด ้านการ
สร้างความสามารถในการ

แข่งขัน ๒๐ ป ี

3.ยุทธศาสตร์ชาต ิด ้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศ ักยภาพทรัพยากร 

4.ยุทธศาสตร์ชาต ิด ้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอ

ภาคทางสังคม 

5.ยุทธศาสตร์ชาต ิด ้านการ
สร้างการเต ิบโตบนคุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรต ่อส่ิงแวดล้อม 
 

6.ยุทธศาสตร์ชาต ิด ้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
เทศบาลนคร
นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัดนครราชสีมา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 13 

1.สินค้า
เกษตรและ

เกษตร 
แปรรปู 

2.การ
ท ่องเท ี่ยว 

ท ี่เนน้
คณุภาพและ
ความย่ังยืน 

3.การผลิต
ยานยนต์
ไฟฟ้า 

ท ี่ส าคญั 
ของโลก 

4.ศนู ย์กลาง
ทาง

การแพทย์
และสุขภาพ

มูลค่าสูง 

5.ประตู
การคา้การ
ลงทนุและ
ยุทธศาสตร์

ทาง        
โลจิสติกส์ 

6.ฐาน 
การผลิต

อุปกรณ์อิเล็ก 
ทรอนกิส์
อัจฉริยะ 

7.วิสาหก ิจ
ขน าดกลาง
และขนาด

ย่อมท ี่
เข้มแขง็ 

8.มพี ืน้ท ีแ่ละ
เมืองอัจฉริยะ

ท ีน่า่อยู่ 
ปลอดภัย 
เตบิ โตได้

อย่างย่ังยืน 

9.มีความ
ยากจนข้าม
รุน่ ลดลง 

และมคีวาม
คุ้มครองทาง

สังคม
เพ ียงพอ 

10.มี
เศรษฐก ิจ
หมนุ เวียน
และสังคม
คารบ์อนต่ า 

12.มีก  าลังคน
สมรรถนะสูง  

มุ่งเรียนรู้
อย่างต่อเน ื่อง 

มี
13.ภาครฐั   
ท ีท่นัสมัยมี 

ประสิทธภิาพ 
และตอบ
โจท ย์

ประชาชน 
 

1. ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับด ้าน
การเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค ่าสูง  

11.ลดความ
เส่ียงและ
ผลกระทบ
จากภัย

ธรรมชาต ิ

1.ยุทธศาสตร์ด ้านโครงการตามแนว
พระราชด าริ 

2.ยุทธศาสตร์ด ้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.ยุทธศาสตร์ด ้านการพัฒนา
เศรษฐก ิจ 

4.ยุทธศษสตร์ด ้านการพฒันาเมือง 
 

5.ยุทธศาสตร์ด ้านพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ  

1.ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมือง
และสังคมแบบบรูณาการ 

2.ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 

3.ยทุธศาสตร์การบรหิารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยนื 

4.ยทุธศาสตร์การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจที่มี

ประสิทธภิาพ 

5.ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบ
การบรหิารงานสู่องค์การที่มี

สมรรถนะสงู 

2. ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อยกระด ับเศรษฐก ิจ การท่องเที่ยว 

การค ้า การลงทุน อุตสาหกรรม 
เศรษฐก ิจ BCG และเขตเศรษฐก ิจ

พิเศษ 

3. เสริมสร้างและพัฒนาคน      
ชุมชน เมือง และการยกระดับ      

การบริหารจัดการภาครัฐ             
เพ ื่อสังคมคุณภาพสูง 

4. ยกระด ับบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ให้เก ิดสมดุลและยั่งยืน  

5. ยกระด ับด ้านความม่ันคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
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ยุทธศาสตร์ 
เทศบาลนคร
นครราชสีมา 

 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ
สังคมแบบบูรณาการ 

3.3  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (ต่อ) 

 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม  

3.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

4.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งเศรษฐกิจที่มี

ประสิทธิภาพ  

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
การบริหารงานสู่องค์การที่มี

สมรรถนะสูง 
 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

แผนงาน 

กลยุทธ์ 

1.1สร้างกระบวนการที่มีส่วนร่วมการพัฒนา
เมืองที่มีประสิทธิภาพก ับภาคประชาขน 

1.2เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบครบ
วงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมือง

อัจฉริยะ 

1.3สร้างรูปแบบการบูรณาการของหน่วยงาน
รัฐ เอกชนและภาคประชาชน  

1.4สร้างเครือข่ายในการท างานโดยใช้
นวัตกรรมการพัฒนาเมือง  

2.1ส่งเสริมความเท่าเทียมและการเข้าถึง
ระบบบริการสาธารณสุขพื้นฐานที่ด ี 

2.2ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ให้ก ับประชาชนส าหรับการด  าเนินชีวิต  

2.3พัฒนาเดก็และเยาวชน คนสูงวัย 
คนด้อยโอกาส หรือคนพกิาร ให้มี

ค ุณภาพชีวิตพื้นฐานที่จ าเป็นของช่วง
วัยอย่างต ่อเนื่อง  

3.1เร่งจัดภูมิทัศน์เมืองและระบบนิเวศน์
ใหม่ให้มีความทันสมัยและมีมาตรฐาน  

3.4เร่งก  าหนดแผนงานการรักษา
ส่ิงแวดล้อมที่ ชัดเจน โดยการมีส่วนร่วม
แบบบูรณาการจากทุกภาคส่วนในสังคม 

3.5พัฒนาศกัยภาพและส่งเสริมการ
อนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
 

1. บริหารงานทั่วไป  

3.3แก ้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย
และระบบบ าบัดน้ าเสียให้มีประสิทธิภาพ  

1.ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2.ส านักการศ ึกษา 3.ส านักคลัง 4.ส านักช่าง  
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2.4ส่งเสริมพัฒนาการศ ึกษา และ
สวัสด ิการทางสังคม ให้เก ิดข้ึนก ับ

ประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 

2.5ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
และวิถี ชีวิตท้องถ่ิน  

2.6เสริมสร้างความม่ันคงและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

3.2สร้างจิตส านึก รักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

4.1เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก ็บ
รายได ้ของเทศบาลให้มี

ประสิทธิภาพ 

4.2ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
เศรษฐก ิจชุมชนพื้นฐานให้มีความ

เข้มแข็งและยั่งยืน 

4.3เสริมสร้างทักษะความรู้ด ้าน
อาชีพและการท าธุรก ิจ SMEs ให้
ชุมชน พัฒนาตลาดให้รองรับก ับ

การค ้าขายแบบดิจิตอล  

4.4เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านพัฒนาคุณภาพสินค้า

และบริการด ้านต่างๆ ให้ได ้
มาตรฐาน  

4.5ส่งเสริมสนับสนุนด ้านอาชีพ
ให้ก ับชุมชนโดยยึดหลักเศรษฐก ิจ

พอเพียง 

5.1พัฒนาปรับปรุงระบบการ
บริหารงานให้มีความทันสมัยโดย

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.2การบริหารงานโดยยึดหลัก  
ธรรมาภิบาลส าหรับการพัฒนางาน

ท้องถ่ิน 

5.3การเพิ่มทักษะและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและผู้ที่เก ี่ยวข้อง
ให้มีความรู้ความสามารถที่สูง ข้ึน  

5.4พัฒนาปรับปรุงองค ์กรให้
เหมาะสมก ับสถานการณ์ปัจจุบัน
และรองรับการเปล่ียนแปลงใน

อนาคต 

2. การรักษาความสงบ
ภายใน 

 

3. การศ ึกษา 

 

5. สังคมสงเคราะห์ 

 

4. สาธารณสุข 

 

6. เคหะและชุมชน 

 

7. สร้างความเ ข้มแข็งของชุมชน  

 

 
8 . การศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 

 

 

9. อุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

 

10. การเกษตร 

 

 

11. การพาณิชย์ 

 

 

 

12. งบกลาง 

 

 5.ส านักการประปา 
6.ส านักสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม 7.กองสวัสด ิการสังคม 
8 .กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ  

9.กองการเจ้าหน้าที่  
10.สถาน 

ธนานุบาลฯ  

*หมายเหตุ เอกสารแก ้ไข ส่วนท ี่ 2 ยุทธศาสตร์องคก์รปกครองส่วนท ้องถ่ินของแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา ครั้งท ี่ 2/2566 ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท ี่ มท  0810.3/ว6086 ลงวันท ี ่19 สิงห าคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏบิตักิารใชแ้ผนพฒันาท ้องถ่ินขององคก์รปกครองส่วนท ้องถ่ิน เพ ื่อจัดท  าบรกิารสาธารณะหรือก ิจกรรมสาธารณะ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แก้ไขเอกสารส่วนท่ี 3 การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ  
ของแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา  

ครั้งท่ี 2/2566 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว6086 ลงวันท่ี 19     

สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ 
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ส่วนท่ี  3 
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ  
 

ท่ี ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 

แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 13 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. กลยุทธ์ แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานสนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

หมุดหมายท่ี 8 
ไทยมีพ้ืนท่ี
และเมือง
อัจฉริยะท่ีน่า
อยู่ปลอดภัย 
เติบโตได้อย่าง
ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
เสริมสร้างและ
พัฒนาคน ชุมชน 
เมือง และการ
ยกระดับการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐเพ่ือสังคม
คุณภาพสูง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ด้านการพัฒนา
เมือง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาเมือง 
และสังคมแบบ
บูรณาการ 

1.1 สร้าง
กระบวนการท่ีมี
ส่วนร่วมการพัฒนา
เมืองท่ีมี
ประสิทธิภาพกับ
ภาคประชาขน 

-สาธารณสุข 
-สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
-อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

-ส านักสาธารณสุขฯ 
-กองสวัสดิการสังคม 
-ส านักช่าง 
 

-กองการเจ้าหน้าท่ี 
-ส านักคลัง 
-กองยุทธศาสตร์ฯ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

หมุดหมายท่ี 5 
ไทยเป็นประตู
การค้าการ
ลงทุนและ
ยุทธศาสตร์
ทางโลจิสติกส์
ท่ีส าคัญของ
ภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ส่งเสริม พัฒนา 
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน  
เพ่ือยกระดับ
เศรษฐกิจ  
การท่องเท่ียว 
การค้า การ
ลงทุน 
อุตสาหกรรม 
เศรษฐกิจ BCG 
และเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ด้านการพัฒนา
เมือง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาเมือง 
และสังคมแบบ
บูรณาการ 

1.2 เร่งพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน
ท้ังระบบครบวงจร
ท่ีมีความทันสมัย
ตามแนวทางเมือง
อัจฉริยะ 

-อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
-การพาณิชย์ 

-ส านักช่าง 
-ส านักการประปา 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 
แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 13 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. กลยุทธ์ แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานสนับสนุน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

หมุดหมายท่ี 8 
ไทยมีพ้ืนท่ี
และเมือง
อัจฉริยะท่ีน่า
อยู่ปลอดภัย 
เติบโตได้อย่าง
ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
เสริมสร้างและ
พัฒนาคน ชุมชน 
เมือง และการ
ยกระดับการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐเพ่ือสังคม
คุณภาพสูง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ด้านการพัฒนา
เมือง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาเมือง 
และสังคมแบบ
บูรณาการ 

1.3 สร้างรูปแบบ
การบูรณาการของ
หน่วยงานรัฐ 
เอกชนและภาค
ประชาชน 
 

-การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

-ส านักการศึกษา 
 

 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

หมุดหมายท่ี 8 
ไทยมีพ้ืนท่ี
และเมือง
อัจฉริยะท่ีน่า
อยู่ปลอดภัย 
เติบโตได้อย่าง
ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
เสริมสร้างและ
พัฒนาคน ชุมชน 
เมือง และการ
ยกระดับการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐเพ่ือสังคม
คุณภาพสูง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ด้านการพัฒนา
เมือง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาเมือง 
และสังคมแบบ
บูรณาการ 

1.4 สร้างเครือข่าย
ในการท างานโดย
ใช้นวัตกรรมการ
พัฒนาเมือง 
 

-การรักษาความ
สงบภายใน 
-การศึกษา 
-สังคมสงเคราะห์ 
-อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

-ส านักปลัดเทศบาล 
-ส านักการศึกษา 
-กองสวัสดิการสังคม 
-ส านักช่าง 

 

   ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
ยกระดับด้าน
ความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของประชาชน 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 
แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 13 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. กลยุทธ์ แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานสนับสนุน 

2 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ด้านความมั่นคง 

หมุดหมายท่ี 4 
ไทยเป็น
ศูนย์กลางทาง
การแพทย์และ
สุขภาพมูลค่า
สูง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
เสริมสร้างและ
พัฒนาคน ชุมชน 
เมือง และการ
ยกระดับการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐเพ่ือสังคม
คุณภาพสูง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียม 

2.1 ส่งเสริมความ
เท่าเทียมและการ
เข้าถึงระบบบริการ
สาธารณสุขพ้ืนฐาน
ท่ีดี 

-สาธารณสุข 
-อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

-ส านักสาธารณสุขฯ 
-ส านักช่าง 

-กองการเจ้าหน้าท่ี 
-ส านักคลัง 
-กองยุทธศาสตร์ฯ 
 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ด้านการสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทาง
สังคม 

หมุดหมายท่ี 
12 ไทยมี
ก าลังคน
สมรรถนะสูง 
มุ่งเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ตอบ
โจทย์การ
พัฒนาแห่ง
อนาคต 

       

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

หมุดหมายท่ี 
12 ไทยมี
ก าลังคน
สมรรถนะสูง 
มุ่งเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ตอบ
โจทย์การ
พัฒนาแห่ง
อนาคต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
เสริมสร้างและ
พัฒนาคน ชุมชน 
เมือง และการ
ยกระดับการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐเพ่ือสังคม
คุณภาพสูง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียม 

2.2 ส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลให้กับ
ประชาชนส าหรับ
การด าเนินชีวิต 

-การพาณิชย์ -ส านักการประปา  
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ท่ี ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 
แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 13 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. กลยุทธ์ แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานสนับสนุน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

หมุดหมายท่ี 
12 ไทยมี
ก าลังคน
สมรรถนะสูง 
มุ่งเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ตอบ
โจทย์การ
พัฒนาแห่ง
อนาคต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
เสริมสร้างและ
พัฒนาคน ชุมชน 
เมือง และการ
ยกระดับการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐเพ่ือสังคม
คุณภาพสูง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียม 

2.3 พัฒนาเด็กและ
เยาวชน คนสูงวัย 
คนด้อยโอกาส หรือ
คนพิการ ให้มี
คุณภาพชีวิต
พ้ืนฐานท่ีจ าเป็น
ของช่วงวัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

-การศึกษา 
-สังคมสงเคราะห์ 
-สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
-การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

-ส านักการศึกษา 
-กองสวัสดิการสังคม 

 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

หมุดหมายที่ 
12 ไทยมี
ก าลังคน
สมรรถนะสูง 
มุ่งเรียนรู้อยา่ง
ต่อเนื่อง ตอบ
โจทย์การ
พัฒนาแห่ง
อนาคต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
เสริมสร้างและ
พัฒนาคน ชุมชน 
เมือง และการ
ยกระดับการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐเพ่ือสังคม
คุณภาพสูง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียม 

2.4 ส่งเสริมพัฒนา
การศึกษา และ
สวัสดิการทางสังคม 
ให้เกิดข้ึนกับ
ประชาชนอย่าง
เสมอภาคและเท่า
เทียม 

-การศึกษา 
-สังคมสงเคราะห์ 
 

-ส านักการศึกษา 
-กองสวัสดิการสังคม 

 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

หมุดหมายที่ 
12 ไทยมี
ก าลังคน
สมรรถนะสูง 
มุ่งเรียนรู้อยา่ง
ต่อเนื่อง ตอบ
โจทย์การ
พัฒนาแห่ง
อนาคต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
เสริมสร้างและ
พัฒนาคน ชุมชน 
เมือง และการ
ยกระดับการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐเพ่ือสังคม
คุณภาพสูง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียม 

2.5 ส่งเสริมศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี และ 
วิถีชีวิตท้องถ่ิน 

-สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
-การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

-ส านักการศึกษา 
-กองสวัสดิการสังคม 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 
แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 13 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. กลยุทธ์ แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานสนับสนุน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ด้านความมั่นคง 

หมุดหมายท่ี 
12 ไทยมี
ก าลังคน
สมรรถนะสูง 
มุ่งเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ตอบ
โจทย์การ
พัฒนาแห่ง
อนาคต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
เสริมสร้างและ
พัฒนาคน ชุมชน 
เมือง และการ
ยกระดับการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐเพ่ือสังคม
คุณภาพสูง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียม 

2.6 เสริมสร้าง
ความมั่นคงและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 
 

-การรักษาความ
สงบภายใน 
-สังคมสงเคราะห์ 
-เคหะและชุมชน 
-สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

-ส านักปลัดเทศบาล 
-กองสวัสดิการสังคม 
-ส านักช่าง 
 

 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
ยกระดับด้าน
ความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของประชาชน 
 

       

3 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
ด้านการสร้างการ
เติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

หมุดหมายท่ี 8 
ไทยมีพ้ืนท่ี
และเมือง
อัจฉริยะท่ีน่า
อยู่ ปลอดภัย 
เติบโตได้อย่าง
ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ยกระดับบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้
เกิดสมดุลและ
ย่ังยืน 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ด้านโครงการ
ตามแนวทาง
พระราชด าริ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
อย่างย่ังยืน 

3.1 เร่งจัดภูมิทัศน์
เมืองและระบบ
นิเวศน์ใหม่ให้มี
ความทันสมัยและมี
มาตรฐาน 

-อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

-ส านักช่าง -กองการเจ้าหน้าท่ี 
-ส านักคลัง 
-ส านักปลัดเทศบาล 
-กองสวัสดิการสังคม 
 



3-6 
 
ท่ี ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 
แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 13 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. กลยุทธ์ แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานสนับสนุน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
ด้านการสร้างการ
เติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

หมุดหมายท่ี 8 
ไทยมีพ้ืนท่ี
และเมือง
อัจฉริยะท่ีน่า
อยู่ ปลอดภัย 
เติบโตได้อย่าง
ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ยกระดับบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้
เกิดสมดุลและ
ย่ังยืน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ด้านโครงการ
ตามแนวทาง
พระราชด าริ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
อย่างย่ังยืน 

3.2 สร้าง 
จิตส านึกรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
อย่างย่ังยืน 

-เคหะและชุมชน 
-การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

-ส านักสาธารณสุขฯ 
-กองยุทธศาสตร์ฯ 

 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
ด้านการสร้างการ
เติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

หมุดหมายท่ี 8 
ไทยมีพ้ืนท่ี
และเมือง
อัจฉริยะท่ีน่า
อยู่ ปลอดภัย 
เติบโตได้อย่าง
ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ยกระดับบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้
เกิดสมดุลและ
ย่ังยืน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ด้านโครงการ
ตามแนวทาง
พระราชด าริ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
อย่างย่ังยืน 

3.3 แก้ไขปัญหา
การจัดการขยะมูล
ฝอยและระบบ
บ าบัดน้ าเสียให้มี
ประสิทธิภาพ 

-เคหะและชุมชน -ส านักสาธารณสุขฯ 
-ส านักช่าง 

 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
ด้านการสร้างการ
เติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

หมุดหมายท่ี 8 
ไทยมีพ้ืนท่ี
และเมือง
อัจฉริยะท่ีน่า
อยู่ ปลอดภัย 
เติบโตได้อย่าง
ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ยกระดับบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้
เกิดสมดุลและ
ย่ังยืน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ด้านโครงการ
ตามแนวทาง
พระราชด าริ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
อย่างย่ังยืน 

3.4 เร่งก าหนด
แผนงานการรักษา
ส่ิงแวดล้อมท่ี
ชัดเจน โดยการมี
ส่วนร่วมแบบบูรณา
การจากทุกภาค
ส่วนในสังคม 
 

-สาธารณสุข 
-เคหะและชุมชน 

-ส านักสาธารณสุขฯ  
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ท่ี ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 
แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 13 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. กลยุทธ์ แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานสนับสนุน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
ด้านการสร้างการ
เติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

หมุดหมายท่ี 8 
ไทยมีพ้ืนท่ี
และเมือง
อัจฉริยะท่ีน่า
อยู่ ปลอดภัย 
เติบโตได้อย่าง
ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ยกระดับบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้
เกิดสมดุลและ
ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ด้านโครงการ
ตามแนวทาง
พระราชด าริ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
อย่างย่ังยืน 

3.5 พัฒนา
ศักยภาพและ
ส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
อย่างย่ังยืน 

-เคหะและชุมชน 
-การพาณิชย์ 

-ส านักช่าง 
-ส านักการประปา 

 

4 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

หมุดหมายท่ี 
10 ไทยมี
เศรษฐกิจ
หมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอน
ต่ า 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ส่งเสริม พัฒนา 
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน เพ่ือ
ยกระดับ
เศรษฐกิจ การ
ท่องเท่ียว 
การค้า การ
ลงทุน 
อุตสาหกรรม 
เศรษฐกิจ BCG 
และเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ด้านพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

4.1 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลให้มี
ประสิทธิภาพ 

-บริหารงานท่ัวไป -ส านักคลัง -กองการเจ้าหน้าท่ี 
-ส านักปลัดเทศบาล 
-กองสวัสดิการสังคม 
-ส านักการประปา 
-ส านักช่าง 
-ส านักสาธารณสุขฯ 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 
แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 13 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. กลยุทธ์ แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานสนับสนุน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

หมุดหมายท่ี 2 
ไทยเป็น
จุดหมายของ
การท่องเท่ียว
ท่ีเน้นคุณภาพ
และความ
ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ส่งเสริม พัฒนา 
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน เพ่ือ
ยกระดับ
เศรษฐกิจ  
การท่องเท่ียว 
การค้า  
การลงทุน 
อุตสาหกรรม 
เศรษฐกิจ BCG 
และเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ด้านพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

4.2 ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวและ
เศรษฐกิจชุมชน
พ้ืนฐานให้มีความ
เข้มแข็งและย่ังยืน 

-การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

-ส านักการศึกษา 
-กองยุทธศาสตร์ฯ 

 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

หมุดหมายท่ี 1 
ไทยเป็น
ประเทศช้ันน า
ด้านสินค้า
เกษตรและ
เกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ส่งเสริม พัฒนา 
และยกระดับ
ด้านการเกษตร 
และเกษตรแปร
รูปมูลค่าสูง   

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ด้านพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

4.3 เสริมสร้าง
ทักษะความรู้ด้าน
อาชีพและการท า
ธุรกิจ SMEs ให้
ชุมชน พัฒนาตลาด
ให้รองรับกับการค้า
ขายแบบดิจิตอล 
 
 
 
 
 

-สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

-กองสวัสดิการสังคม  
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ท่ี ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 
แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 13 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. กลยุทธ์ แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานสนับสนุน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

หมุดหมายท่ี 1 
ไทยเป็น
ประเทศช้ันน า
ด้านสินค้า
เกษตรและ
เกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ส่งเสริม พัฒนา 
และยกระดับ
ด้านการเกษตร 
และเกษตรแปร
รูปมูลค่าสูง   

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ด้านพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

4.4 เพ่ิมขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันด้าน
พัฒนาคุณภาพ
สินค้าและบริการ
ด้านต่างๆ ให้ได้
มาตรฐาน 
 

-สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

-กองสวัสดิการสังคม  

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
ด้านการสร้างการ
เติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

หมุดหมายท่ี 7 
ไทยมีวิสาหกิจ
ขนาดกลาง
และขนาดย่อม
ท่ีเข้มแข็ง มี
ศักยภาพสูง 
และสามารถ
แข่งขันได้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ส่งเสริม พัฒนา 
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน เพ่ือ
ยกระดับ
เศรษฐกิจ การ
ท่องเท่ียว 
การค้า การ
ลงทุน 
อุตสาหกรรม 
เศรษฐกิจ BCG 
และเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ด้านพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

4.5 ส่งเสริม
สนับสนุนด้าน
อาชีพให้กับชุมชน
โดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

-สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

-กองสวัสดิการสังคม  
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ท่ี ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 
แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 13 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. กลยุทธ์ แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานสนับสนุน 

5 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

หมุดหมายท่ี 
13 ไทยมี
ภาครัฐท่ี
ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ 
และตอบโจทย์
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
เสริมสร้างและ
พัฒนาคน ชุมชน 
เมือง และการ
ยกระดับการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐเพ่ือสังคม
คุณภาพสูง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
ด้านพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
การพัฒนาระบบ
การบริหารงานสู่
องค์การท่ีมี
สมรรถนะสูง 

5.1 พัฒนาปรับปรุง
ระบบการ
บริหารงานให้มี
ความทันสมัยโดย
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-บริหารงานท่ัวไป 
-การศึกษา 
-เคหะและชุมชน 
-อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

-กองยุทธศาสตร์ฯ 
-ส านักการศึกษา 
-ส านักช่าง 

-กองการเจ้าหน้าท่ี 
-ส านักคลัง 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

หมุดหมายท่ี 
13 ไทยมี
ภาครัฐท่ี
ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ 
และตอบโจทย์
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
เสริมสร้างและ
พัฒนาคน ชุมชน 
เมือง และการ
ยกระดับการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐเพ่ือสังคม
คุณภาพสูง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
ด้านพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
การพัฒนาระบบ
การบริหารงานสู่
องค์การท่ีมี
สมรรถนะสูง 

5.2 การบริหารงาน
โดยยึดหลักธรร
มาภิบาลส าหรับ
การพัฒนางาน
ท้องถ่ิน 

-บริหารงานท่ัวไป 
-การรักษาความ
สงบภายใน 

-กองยุทธศาสตร์ฯ 
-ส านักปลัดเทศบาล 

 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ด้านความมั่นคง 

หมุดหมายท่ี 
13 ไทยมี
ภาครัฐท่ี
ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ 
และตอบโจทย์
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
เสริมสร้างและ
พัฒนาคน ชุมชน 
เมือง และการ
ยกระดับการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐเพ่ือสังคม
คุณภาพสูง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
ด้านพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
การพัฒนาระบบ
การบริหารงานสู่
องค์การท่ีมี
สมรรถนะสูง 

5.3 การเพ่ิมทักษะ
และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
และผู้ท่ีเก่ียวข้องให้
มีความรู้
ความสามารถท่ี
สูงข้ึน 

-บริหารงานท่ัวไป 
-การรักษาความ
สงบภายใน 
-การศึกษา 
-สาธารณสุข 
-สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

-ส านักปลัดเทศบาล 
-ส านักการศึกษา 
-ส านักสาธารณสุขฯ 
-กองสวัสดิการสังคม 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 
แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 13 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. กลยุทธ์ แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานสนับสนุน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

หมุดหมายท่ี 
13 ไทยมี
ภาครัฐท่ี
ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ 
และตอบโจทย์
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
เสริมสร้างและ
พัฒนาคน ชุมชน 
เมือง และการ
ยกระดับการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐเพ่ือสังคม
คุณภาพสูง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
ด้านพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
การพัฒนาระบบ
การบริหารงานสู่
องค์การท่ีมี
สมรรถนะสูง 

    

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

หมุดหมายท่ี 
13 ไทยมี
ภาครัฐท่ี
ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ 
และตอบโจทย์
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
เสริมสร้างและ
พัฒนาคน ชุมชน 
เมือง และการ
ยกระดับการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐเพ่ือสังคม
คุณภาพสูง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
ด้านพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
การพัฒนาระบบ
การบริหารงานสู่
องค์การท่ีมี
สมรรถนะสูง 

5.4 พัฒนาปรับปรุง
องค์กรให้เหมาะสม
กับสถานการณ์
ปัจจุบันและรองรับ
การเปล่ียนแปลงใน
อนาคต 

-อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
-การพาณิชย์ 

-ส านักปลัดเทศบาล 
-กองยุทธศาสตร์ฯ 
-ส านักสาธารณสุขฯ 
-ส านักการศึกษา 
-กองสวัสดิการสังคม 
-ส านักการประปา 
-สถานธนานุบาลฯ 

 

 
 
 
 
 

*หมายเหตุ เอกสารแก้ไข ส่วนท่ี 3 การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติของแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา คร้ังท่ี 2/2566 ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย        
ท่ี มท 0810.3/ว6086 ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2565 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ 
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