
20 
 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  ๒ 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า  “มั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน” 
   ๑.ความมั่นคง 
      ๑.๑ การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับทั้งระดับประเทศ  สังคม  ชุมชน  ครัวเรือน  และปัจเจกบุคคล 
      ๑.๒ ความมั่นคงในทุกมิติ  ทั้งมิติเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อมและการเมือง 
      ๑.๓ ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 
      ๑.๔ ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและ
โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี  สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ  
ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ครอบครัวมีความอบอุ่น 
   ๒. ความมั่นคั่ง 
      ๒.๑ ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศ  
รายได้สูงความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง  ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
มากขึ้น 
      ๒.๒ เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูงสามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต  และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค
ทั้งการคมนาคมขนส่ง  การผลิต  การค้า  การลงทุน  และการท าธุรกิจมีบทบาทส าคัญ ในระดับภูมิภาค  และ
ระดับโลก  เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
      ๒.๓ ความสมบูรณ์ในทนุ  ที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง  ได้แก่  ทุน
มนุษย์  ทุนทางปัญญา  ทุนทางการเงิน  ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร  ทุนทางสังคม  และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๓. ความยั่งยืน 
     ๓.๑ การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ  รายได้  และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี  ไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม  จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
 

/๓.๒ การผลิต... 
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     ๓.๒ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลกซ่ึงเป็นที่ยอมรับร่วมกัน  ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดี
ขึ้น  คนมีความรับรับผิดชอบต่อสังคม  มีความเอ้ืออาทร  เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
     ๓.๓ มุ่งประโยชน์สว่นรวมอย่างยั่งยืน  ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุก
ภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล       
มีเสถียรภาพและยั่งยืน 
อนาคตประเทศไทย  ปี ๒๕๗๙  :  ร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่...... 

๑. เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยสถาบันหลักของชาติดด ารง
อยู่อย่างมั่นคง เป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม มีความสามัคคีของคนในชาติมีความสงบและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุขในทุกพ้ืนที่ และมีระดับรายได้ในกลุ่มประเทศรายได้สูง ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในภูมิภาคและโลก  

๒. ระบบเศรษฐกิจเป็น Trading Nation และฐานเศรษฐกิจดิจิตัล ที่มีการเติบโตอย่างมี
คุณภาพ มี เสถียรภาพ แข่งขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรม และมีฐานการผลิตบริการ และลงทุนที่เชื่อมโยงใน
อาเซียน เพ่ือให้ ประเทศไทยเข้าสู่การมีรายได้สูงภายในปี ๒๕๗๙ และกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้ว โดย  

   ๒.๑ ภาคเกษตร พัฒนามุ่งสู่ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารและเป็นฐานการผลิต 
bio-bases ที่ส าคัญ และผลิตภาพการผลิตสูง  

   ๒.๒ ภาคอุตสาหกรรม ยกระดับศักยภาพฐานอุตสาหกรรมเดิม พัฒนาอุตสาหกรรม
อนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่ โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า และการลงทุนในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาค    เอเซียน เช่น ศูนย์การผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนและศูนย์ทดสอบและวิจัยพัฒนารถยนต์และชิ้นส่วน
ของเอเชีย ศูนย์กลางผลิตพลังงาน/ วัสดุชีวภาพของภูมิภาคอาเซียน ศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมดิจิตอล
เป็นต้น  

   ๒.๓ ภาคบริการ ยกระดับศักยภาพ/คุณภาพธุรกิจบริการเดิม และส่งเสริมธุรกิจบริการ
อนาคตให้ เป็นฐานรายได้ใหม่ โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการลงทุนและการให้บริการของอาเซียน เช่น 
ศูนย์กลางการให้บริการ สุขภาพของภูมิภาคอาเซียน เมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยวและการบริการของอาเซียน 
ศูนย์บริการทางการเงิน การศึกษานานาชาติ และบริการด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น  

   ๒.๔ วิสาหกิจและการด าเนินธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมเข้มแข็ง เป็นฐานการ
ผลิตและบริการที่ส าคัญของประเทศ  

๓. คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบท
การพัฒนาใน อนาคต มีความพร้อมทั้งกายทั้งใจ สติปัญญามีทักษะวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตส านึกวัฒนธรรมที่ดีงาม รู้คุณค่าความเป็นไทย และมีความ
รับผิดชอบ เป็นรากฐานที่มั่นคงของ ชุมชนสังคม รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์  

๔. สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ าน้อย อัตราความยากจนต่ า มีการ
กระจายโอกาสเข้าถึง ทรัพยากรการสร้างฐานอาชีพ บริการทางสังคมที่มีคุณภาพและกระบวนการยุติธรรม
อย่างทั่วถึง โดยที่ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอยู่ดีมีสุข ไม่คอรัปชั่น  
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๕. เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจ  
สีเขียวระดับการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ต่ า  มีพ้ืนที่สีเขียวใหญ่ขึ้นประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและ
การบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม  

๖. การบริหารภาครัฐ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมและ
ประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจและแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น 

กรอบแนวทางท่ีส าคัญของยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางที่ส าคัญ 
๑. ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ   
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ  
(๓) การปอ้งกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
(๔) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
(๕) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศ           
ทุกระดับ  
(๖) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศและกองทัพ 
(๗) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความมั่นคงของฐาน  
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการป้องกันรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ  
ทางทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงาน และน้ า  
(๘) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวระนาบ มากขึ้น 

๒ . ยุท ธศาสตร์ด้ านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

(๑)สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้าง 
ความเชื่อมั่น ส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน และพัฒนา 
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้าและได้ประโยชน์จาก 
ห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคเพ่ิมข้ึน  
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ภาคเกษตร ได้แก่ เสริมสร้างฐานการ 
ผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ 
ภาคเกษตร พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน และ 
ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่ เป็นมิตรกับ 
สิ่ งแ วดล้ อม และรวมกลุ่ ม เกษ ตรกรใน การ พั ฒ น าอาชี พ ที่ เข้ ม แข็ ง 
ภาคอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ได้แก่ พัฒนาอุตสาหกรรม 
ส่งออกที่มีศักยภาพสูง สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทย และพัฒนา 
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคต เป็นต้น และภาคบริการ พัฒนายกระดับ
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการ
สุขภาพ และส่งเสริมธุรกิจบริการ ที่มีศักยภาพ  
(๓) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ พัฒนาทักษะและองค์ 
ความรู้ของผู้ประกอบการไทย พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงานเพ่ือส่งเสริม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ 
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 ขนาดย่อมสู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจ พิเศษ
ชายแดน พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญของประเทศ และพัฒนาคลัสเตอร์  อุตสาหกรรมและ
บริการที่มศีักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศ  
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ความมั่นคงและ 
พลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา 
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการ 
พัฒนา กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ ส่งเสริมให้ 
ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ส่งเสริมความร่วมมือกับ  ภูมิภาค
และนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน อาหาร สิ่งแวดล้อม และ
การบริหารจัดการภัยพิบัติ ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการ
เชื่อมโยงและสร้างความสมดุลของความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับกลุ่มอ านาจ
ทางเศรษฐกิจต่างๆ เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่าง
ประเทศในการผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค สนับสนุนการเปิด
การค้าเสรี และการสร้างองค์กรความรู้ด้านการต่างประเทศต่อส่วนต่างๆของ
และสาธารณชนไทย 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน 

(๑)การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ 
ประเทศ โดยพัฒนาเริ่มตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต  
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และ
ทั่วถึง  
(๓) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
(๔) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๔ . ยุท ธศาสตร์ด้ านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม 

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและ 
สังคม  
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม  และ
ความเข้มแข็งของชุมชน  
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๕.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๑) การจดัระบบอนุรักษ์  ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ าเน้นการปรับ
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ  
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม  
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง สภาพ
ภูมิอากาศ  
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
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๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุ ลและพัฒ นาระบบ     
การบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  
(๒) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่
เหมาะสม  
(๓) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ให้มี 
ขนาดที่เหมาะสม  
(๔) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ  
(๕) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการ
ปฏิบัติราชการ  
(๖) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(๗) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่าง 
ประเทศ ตลอดจน พัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหน้ าที่ เสนอ 
ความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ 

 

๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
   หลักการของแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๒ 
   ๑. ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙-๑๑  
   ๒. คนไทยให้เป็นพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีลักษณะส าคัญ ๕ ประการได้แก่ มีความเชี่ยวชาญ 
เฉพาะด้าน มีทักษะในการคิดเชิงสังเคราะห์มีความคิดสร้างสรรค์มีความเคารพในความแตกต่างและมีจุดยืน
ทางจริยธรรม  
    ๓. ชุมชน ภาคประชาชนสังคมภาคเอกชนและภาครัฐร่วมกันพัฒนาประเทศบนหลักการ ร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา  
   ๔. มีการพัฒนาเชิงบูรณาการระหว่างงานที่ยึดพ้ืนที่เป็นหลัก  
   ๕. ปรับปรุงกฎหมายและกฎ ระเบียบต่างๆ ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับ  
 
   เป้าหมายส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
   ๑. คนไทยทุกคนมีคุณภาพสามารถปรับตัวรองรับสังคมสูงวัยและบริบทการพัฒนาในอนาคต โดย  
   ๑) ค่าดัชนีการพัฒนามนุษย์ไม่ต่ ากว่า ๐.๘ คะแนน  

๒) IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ๑๐๐ 
๓) ร้อยละ ๗๐ ของเด็กไทยมีคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
๔) ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า ๕๐๐  
๕) สัดส่วนของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ิมข้ึน 
 

   ๒. สังคมมีความเหลือ่มล  าน้อยลงโดย  
๑) รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดเพิ่มข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๕/ปี  
๒) การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดเพิ่มข้ึน  
๓) สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ ๗.๕  
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๓. มีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดย  

๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕ โดยมีรายได้ต่อหัวเป็น ๘,๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ.  
๒) มีอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งประเมินโดย IMD ให้อยู่ในกลุ่ม ๑ 

ใน ๒๕ ของประเทศแรก มีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ ากว่า ๓ ล้านล้านบาท  
๓) เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มข้ึนเป็น ๕๙,๔๖๐ บาทต่อครัวเรือน  
๔) พ้ืนที่การท าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้นเป็น ๕๐๐,๐๐๐ ไร่ 

 
๔. รักษาทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมี
ความม่ันคงอาหาร พลังงาน และน  าโดย  

๑) เพ่ิมพ้ืนที่ปา่ไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ประเทศ  
๒) พ้ืนที่ปา่ชายเลนเพิ่มจาก ๑.๕๓ เป็น ๑.๕๘ ล้านไร่  
๓) การปล่อยก๊าชเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ 

 
๕. มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความเชื่อม่ัน
ของนานาชาติต่อประเทศไทย โดย  

๑) ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดและปัญหาอาชญากรรมลดลง  
๒) ประเทศไทยมีอันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ ากว่าอันดับที่ ๒๐ ของโลก และมีอันดับความ

เสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์ไม่ต่ ากว่าอันดับที่ ๑๐ ของโลก  
 
๖. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วน
ร่วมจากประชาชน โดย  

๑) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบ  
ธุรกิจของประเทศอยู่ในอันดับสองของอาเซียน  

๒) คะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันให้อยู่สูงกว่าร้อยละ ๕๐ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
แนวทางการพัฒนา  

๑.๑ การพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุ่มวัยให้มีทักษะและความรู้ความสามารถ  
๑.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
๑.๓ การลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและส่งเสริมให้คนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี  
๑.๔ การเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะคนให้มีคุณภาพ  
๑.๕ การหล่อหลอมคนไทยให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีตามบรรทัดฐานของสังคมและส่งเสริมให้     

ภาคธุรกิจทางธุรกิจเพ่ือสังคม  
๑.๖ การสร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล  าในสังคม  
แนวทางการพัฒนา  

๒.๑ การให้ความช่วยเหลือทางสังคมเพ่ือเป็นแต้มต่อแก่กลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่ม ี
รายได้ต่ าสุด  

๒.๒ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบคลุมประชากรทั่วประเทศ เพ่ือขยายความคุ้มครอง  
ทางสังคมและการจัดสวัสดิการที่สามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้  

๒.๓ การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน 
ฐานราก  

๒.๔ การก าหนดนโยบายการคลังเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในสังคมและเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่มี 
รายได้น้อยให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  

๒.๕ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาพ  
๒.๖ การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐาน และการจัด  

สวัสดิการในภูมิภาคให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร
ให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม ตลอดจนการสร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจรวมทั้งกฎหมาย  

๒.๗ ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งใน  
ระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
แนวทางการพัฒนา  

๓.๑ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม  
๓.๒ การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
แนวทางการพัฒนา  

๔.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๒ การบริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความสมดุล ยั่งยืน  
๔.๓ แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  
๔.๔ ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๔.๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ  

สิ่งแวดล้อม  
๔.๖ สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ  

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิภาคอากาศ  
๔.๗ บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  
๔.๘ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ความม่ันคง  
แนวทางการพัฒนา  

๕.๑ รักษาความมั่นคงภายใน  
๕.๒ พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ  
๕.๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย  
๕.๔ การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่งคง  
๕.๕ การรักษาความมั่งคงของชาติทางทะเล 
๕.๖ การรักษาความมั่งคงทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
๕.๗ การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
แนวทางการพัฒนา  

๖.๑ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานบทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส  
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  

๖.๒ ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ  
๖.๓ เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล  
๖.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๖.๕ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
๖.๖ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้ อ 

บังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์  
แนวทางการพัฒนา  

๗.๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง  
๗.๒ การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง  
๗.๓ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์  
๗.๔ การพัฒนาด้านพลังงาน  
๗.๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  
๗.๖ การพัฒนาสาธารณูปการด้านน้ าประปา  

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนา  

๘.๑ เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรม และผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์  
๘.๒ พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ  
แนวทางการพัฒนา  

๙.๑ การพัฒนาภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  
๑) เกษตรเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย  
๒) อุตสาหกรรมพัฒนาอุตสากรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง  
๓) ท่องเที่ยวพัฒนาอุตสากรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง  
๔) น้ าเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๕) ป่าไม้ ฟ้ืนฟูป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ต้นน้ า 

๙.๒ การพัฒนาเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุน การบริการสุขภาพ และ
ศูนย์กลาง การศึกษา  

๙.๓ การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค  
แนวทางการพัฒนา  

๑๐.๑ เร่งพัฒนาการเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคม ภายใต้ความ 
ร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน  

๑๐.๒ การพัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจและการบริการและการลงทุนที่มี
สมรรถนะสูงและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค  

๑๐.๓ การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) เพ่ือขยายฐานการผลิต 
การค้า/การบริการ ของผู้ประกอบการไทยสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุนและ Know how ของไทย และ
พัฒนา ประเทศไทยไปสู่การเป็นชาติการค้า (Trading Nation)  

๑๐.๔ มุ่งเปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง 
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน  

๑๐.๕ การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
 ๑๐.๖ บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศและภารกิจด้านการต่างประเทศ 

๑๐.๗ การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์  
เพ่ือเป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพ่ือรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทย
และ มหาอ านาจต่างๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค  

๑๐.๘ ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง  
 
                                                            ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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๓. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
๓.๑ แผนพัฒนาภาค  
แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้้า ดินคุณภาพต ้า ประสบ
อุทกภัยและภัยแล้งซ้้าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความ
พร้อม ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ไปสู่ความ “มั นคง มั งคั ง ยั งยืน” จ้าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพื อใช้
ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาค
ให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการน้าความรู้ ทุน เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
คมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที เชื อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที 
เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพื อนบ้านในกลุ่ม 
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขงที ก้าลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ๆ ให้แก่ภาค 
เพื อให้มีอัตราการเติบโตที สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื อมล้้ากับพ้ืนที ส่วนอื นๆ ของประเทศได้ในระยะยาว  
 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น ้าโขง”  
 

วัตถุประสงค์  
๑ เพื อแก้ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด้านน้้าและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การด้ารงชีพ และการ

พัฒนาเศรษฐกิจของภาค  

๒ เพื อดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที ดี พึ งพาตนเอง พึ งพา
ครอบครัว และพึ งพากันในชุมชนได้  

๓ เพื อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ มโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนให้
การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต ้ากว่าระดับประเทศ  

๔ เพื อเชื อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

๕ เพื อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง และมี
บทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
 

เป้าหมายและตัวชี วัด  

๑ พ้ืนที่ชลประทานและรับประโยชน์เพิ่มขึ้น ปริมาณกักเก็บน้ าเพ่ิมขึ้น พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งลดลง  

๒ สัดส่วนคนจนลดลง  

๓ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  

๔ มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน  

๕ รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน ้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  
แนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนาแหล่งน้้าเดิมและแหล่งน้้าธรรมชาติ เพื อเพิ มประสิทธิภาพการกักเก็บน้้า โดยการปรับปรุง
อ่างเก็บน้้า หนอง ฝายและพ้ืนที ชุ่มน้้าที มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้้าธรรมชาติให้สามารถเพิ มปริมาณการกัก
เก็บ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้้าใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดินเค็ม สร้างแหล่ง
กักเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้้า ฝาย และแหล่งน้้าขนาดเล็กในพ้ืนที ที เหมาะสมในพ้ืนที การเกษตร  

2) พัฒนาแหล่งน้้าใหม่ในพ้ืนที ลุ่มน้้าเลย ชี มูล โดยศึกษา ส้ารวจ และจัดหาพ้ืนที  เพื อพัฒนาแหล่งน้้า 
ตลอดจนการผันน้้าระหว่างลุ่มน้้า แม่น้้าในภาคและระหว่างภาค  

3) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้้า เช่น ระบบสูบน้้า อาคารบังคับน้้า คลองส่งน้้า เป็นต้น  
4) บริหารจัดการน้้าแบบบูรณาการ โดยด้าเนินการในระดับลุ่มน้้าให้มีความสมดุลระหว่างการใช้น้้า

ทุกกิจกรรมกับปริมาณน้้าต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี ยวข้องทุกภาคส่วน และมกีารจัดท้าแผนบริหาร
จัดการน้้าทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื อป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล ้า 
                    ทางสังคม  
แนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มคนจนมีที ดินท้ากินของตนเอง 
ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับฝีมือและอบรมให้
ความรู้ เพื อให้มีรายได้เสริมและเกิดความมั นคงทางรายได้  

2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเพิ มสวัสดิการ
ทางด้านสังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้พิการ
และผู้สูงอายุ และสนับสนุนการออมเพื อสร้างความมั นคงในบั้นปลายชีวิต  ยกระดับสถานพยาบาลชุมชนใน
พ้ืนที ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์จากระบบสื อสารทางอินเตอร์เน็ตเชื อมโยงโรงพยาบาลขนาด
ใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ  

3) พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้านการศึกษาที มี
คุณภาพให้มีความเท่าเทียมระหว่างพ้ืนที  เพื อพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้  ตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ น  

4) พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพ้ืนที เสี ยง อาทิ 
จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวล้าภู กาฬสินธุ์ อ้านาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี นครพนม 
และยโสธร โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชน ทั้งในชุมชนและเยาวชนใน
สถานศึกษา ปรับเปลี ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก  ปลาน้้าจืดมีเกล็ด ก้าจัดสิ ง
ปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้้าอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่ายโรงพยาบาลในการคัดกรอง เฝ้า
ระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้้าดี พร้อมทั้งพัฒนาระบบคัดกรองกลุ่มเสี ยงและ
ระบบฐานข้อมูลเพื อติดตามการท้างาน  
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5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่ พ่อแม่หรือผู้ดูแล
เด็กในด้านโภชนาการที เหมาะสม ตั้งแต่เริ มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที เหมาะสม เพื อกระตุ้นการพัฒนา
เด็กในช่วง ๐-๓ ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนที ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน  เพื อ
เสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม  

6) อ้านวยความยุติธรรม ลดความเหลื อมล้้า โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือ ผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการท้างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเครือข่าย
ภาคประชาชนในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธี และสร้างการรับรู้กฎหมายเพื อสร้างภูมิคุ้มกันในการ
ปกป้องตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื อ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
                    และสิ่งแวดล้อม  
แนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั นคงของเกษตรกรรายย่อย โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั งยืน และเกษตรแปลงใหญ่ 
สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกร  พัฒนาเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนที เป็นธรรม น้าร่องในจังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม บุรีรัมย์ อ้านาจเจริญ มุกดาหาร ยโสธร มหาสารคาม 
สกลนคร อุบลราชธานี อุดรธานี ศรีสะเกษ และหนองบัวล้าภู  

2) พัฒนาพ้ืนที ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพื้นที จังหวัดยโสธร สุรินทร์ 
ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพ้ืนที ที มีศักยภาพอื นๆ โดยปรับกระบวนการผลิต ให้อยู่ภายใต้
มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้งขยายพ้ืนที 
เกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริมการผลิต การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้าเกษตรที ใช้
สารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชน รวมทั้งการจัดท้าโซนนิ งระบบเกษตรอินทรีย์
อย่างเป็นรูปธรรม โดยน้าร่องในพ้ืนที ที มีความพร้อมและเหมาะสม และเชื อมโยงไปสู่ การท่องเที ยวเชิงเกษตร
หรือการท่องเที ยววิถีไทยเพื อขยายฐานรายได้  พร้อมทั้งจัดท้าฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ เพื อเป็นข้อมูลในการ
วางแผนการผลิตที เหมาะสม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพื อ
สุขภาพและการส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนมาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียว ในชุมชนและ
ท้องถิ น  ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่ มเกษตรกรจ้าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิ ชย์ อิ เล็กทรอนิกส์                
(e-Commerce)ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  

3) ส่งเสริมการปรับเปลี ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที  (Zoning) และความ
ต้องการตลาด โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพ้ืนที จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
การประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรส้าคัญที เป็นสารตั้งต้นในการ
แปรรูปผลิตสินค้า ในพ้ืนที น้าร่องจังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย และอุบลราชธานี ให้มีปริมาณมากพอและ
มีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ  และจัดท้า
ฐานข้อมูลพ้ืนที ปลูกพืชสมุนไพรเพื อการบริหารจัดการ และส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนที จังหวัด
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สกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี และโคนม ในพ้ืนที 
จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุง
คุณภาพอาหารสัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมทั้งการจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์
ให้ไดม้าตรฐานอุตสาหกรรม (GMP) และเพิ มช่องทางการจ้าหน่ายและขยายตลาดไปสู่อาเซียน  

4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที ส้าคัญของภาค โดย
มุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการ ที ใช้ทรัพยากรฐาน
ชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียและน้้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
ฟาร์มปศุสัตว์ และชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที มีมูลค่าสูง ก่อให้เกิดความก้าวหน้าและ
นวัตกรรมในมิติใหม่ๆ ที ส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร  อาหาร สาธารณสุขและการแพทย์  พลังงาน 
อุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม โดยพัฒนาให้นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี และสกลนคร เป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร  ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพ้ืนที จังหวัด
สกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์ และอ้านาจเจริญ โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP พัฒนา
ระบบรับรองผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้างแบรนด์เพื อเพิ มขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งออก  ส่งเสริม
อุตสาหกรรมใหม่และธุรกิจแนวใหม่ในพ้ืนที กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนล่าง  ด้วย
การพัฒนาต่อยอดจากวัตถุดิบและของเหลือทิ้งทางการเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความหลากหลายทาง
ชีวภาพไปสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่น เอทานอล พลาสติกชีวภาพ (bio-plastic) สารสกัดจากพืชมูลค่าสูง 
เอนไซม์/อาหารเสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์ เป็นต้น รวมทั้งสร้างความมั นคงทางพลังงานระดับชุมชน จากการ
น้าวัตถุดิบในชุมชน ของเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะครัวเรือน มาผลิตเป็นพลังงานเพื อใช้ภายในครัวเรือนหรือ
ชุมชน และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน  

5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค 
ในพ้ืนที เชื อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด 
มุกดาหาร เพื อการส่งออกสู่ประเทศเพื อนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบในพ้ืนที  รวมทั้ง
สนับสนุนความรู้ด้านกฎ ระเบียบที เกี ยวข้อง ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที เป็นธรรม การพัฒนาช่องทาง
การตลาดในต้นทุนที ต ้าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น e-Commerce, e-Marketing  เป็นต้น  

6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพ้ืนที ที มีศักยภาพให้ก้าว
ไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ และ
สกลนคร เป็นต้น โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนาเทคโนโลยี
และงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพิ มมูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอื นๆ ยกระดับ
ผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู้ความสามารถทั้งการออกแบบและ การจัดการ 
เพื อให้สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัย สร้างความเชื อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื อสร้างโอกาสทางธุรกิจ  
 

7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที มีคุณภาพ
และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการสังคมที ได้
มาตรฐาน ที อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความส้าคัญต่อการผังเมือง การเพิ มพ้ืนที สีเขียว ความสะอาด และ
ดูแลความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  
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8) ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที    
ต้นน้้าในพื้นที จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ และนครราชสีมา โดยก้าหนดและท้าเครื องหมายแนวเขต
พ้ืนที ป่าอนุรักษ์และพ้ืนที ป่านอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วม ในการฟ้ืนฟู ปลูกป่า และ
ป้องกันการบุกรุก เพื อรักษาพ้ืนที ป่าต้นน้้าและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินรวมถึงการอนุรักษ์พ้ืนที ชุ่มน้้า  

9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื อพัฒนาความรู้  เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ ในการพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนา ที กระจาย
ตัวอยู่ในพ้ืนที  สร้างความเชื อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพื อพัฒนาเครือข่ายของอุตสาหกรรมใน
ลักษณะคลัสเตอร์ สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในขั้นประยุกต์และทดลอง
เพิ มขึ้น ทั้งการจัดท้าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การท้าวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานน้าร่อง เพื อให้
สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
แนวทางการพัฒนา  

1)พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที  โดยส่งเสริมชุมชนในการ
สร้างสรรค์กิจกรรมหรือเทศกาลประจ้าถิ นในแต่ละเดือนในพ้ืนที ต่างๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที ยว
ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพื อสร้างการรับรู้สินค้า บริการ และแหล่งท่องเที ยวที สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน 
พัฒนาแบรนด์และสื อสารความแตกต่างของชุมชนต่างๆ ในรูปแบบการเล่าเรื อง (Storytelling) ส่งเสริมการ
ขายแพ็กเกจการท่องเที ยวเพื อกระตุ้นการท่องเที ยวนอกฤดูกาล ส่งเสริมการตลาดแบบมีเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม 
เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่มสุภาพสตรี เป็นต้น  

๒) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพ้ืนที จังหวัดนครราชสีมา  บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที ยวในแต่ละจังหวัดที ดึงจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ของ
แต่ละพ้ืนที มาสร้างเส้นทางท่องเที ยวเชื อมโยงแหล่งท่องเที ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้  และเชื อมโยงสู่
ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพื อเพิ มระยะเวลาพ้านักและค่าใช้จ่ายเฉลี ยต่อหัวของกลุ่มนักท่องเที ยว
คุณภาพทั้งชาวไทยและต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและบริการที มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ที สร้างจากทุนทาง
วัฒนธรรม เพื อให้เกิดความจดจ้าและสร้างความโดดเด่น ลอกเลียนได้ยาก พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ
การท่องเที ยวให้เป็นมืออาชีพ รักษามาตรฐานการให้บริการ จัดท้าแผนที ท่องเที ยวให้ท่องเที ยวได้ตลอดทั้งปี 
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ขนถ่ายนักท่องเที ยวอย่างเป็นระบบไปสู่แหล่งท่องเที ยว  ดูแลความปลอดภัยและ
สุขลักษณะให้นักท่องเที ยว  

๓) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที ยววิถีชีวิตลุ่มน้้าโขง ในพ้ืนที จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 
มุกดาหาร อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื อมโยงแหล่งท่องเที ยวกับประเทศเพื อนบ้าน อาทิ 
สี เหลี ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวลาภู-หนองคาย-สปป.ลาว โดยพัฒนาแหล่งท่องเที ยว สินค้า
และบริการ ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเที ยวเชิงวัฒนธรรมของ สองฝั่งโขง พัฒนากิจกรรมการ
ท่องเที ยวให้มีความหลากหลาย  อาทิ การท่องเที ยว/พักผ่อนชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตลุ่มแม่น้้า โขง 
(Leisure/Lifestyle)การท่องเที ยวด้วยจักรยานและการเดินทางแบบคาราวาน (Cycling/CaravanTours) การ
ท่องเที ยวเชิงมหกรรม (Festivals/Events)เป็นต้น พัฒนาถนนเชื อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที ยว พัฒนาท่าเรือ
ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ส่งเสริมการบริหารจัดการที เกิดจากชุมชนเพื อสร้างงานและรายได้ เน้นพัฒนา
ผู้ประกอบการด้านการจัดการและทักษะทางภาษาเพื อรองรับนักท่องเที ยวต่างชาติที เพิ มขึ้น 
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๔) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี 
หนองบัวล้าภู และชัยภูมิ โดยพัฒนาแหล่งท่องเที ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 
ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม มีความสนุกรื นรมย์
เสมอ (play and learn) ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศเพื อขยายฐานนักท่องเที ยวที สนใจศึกษาวิวัฒนาการ
ของภาคอีสานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ผ่านกิจกรรมทัศนศึกษา
ของโรงเรียนและนันทนาการของครอบครัว พัฒนาสินค้า/บริการ/ของที ระลึก ปรับปรุงสิ งอานวยความสะดวก
ในแหล่งท่องเที ยวให้ได้มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื อง พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที ยวเพื อให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้บ่อยครั้ง  

๕) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที จังหวัดบุรีรัมย์  ศรีสะเกษ นครราชสีมา โดย
ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื อสร้างมูลค่าเพิ มทั้งจาก การกีฬาและธุรกิจที 
เกี ยวข้อง อาทิ ธุรกิจการแข่งขันต่างๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของที ระลึก สนามแข่งขัน อาหารเสริมและ
เครื องดื ม โรงแรม ร้านอาหาร การเดินทางและขนส่ง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพ ทุกระดับ เป็นต้น 
ส่งเสริมการศึกษาในด้านเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการธุรกิจกีฬา เพื อผลิต
บุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ รวมทั้งส่งเสริม
กิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื อสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที ยว  

๖) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี โดย
ส่งเสริมการท่องเที ยวที ค้านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพื อให้เกิดความสมดุลและยั งยืน 
มุ่งเน้นนักท่องเที ยวคุณภาพเพื อให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที ยวที มุ่งเน้นให้เกิดความคุ้มค่าต่อ
ประสบการณ์มากกว่าการท่องเที ยวที คุ้มค่าเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเที ยวในพ้ืนที มากขึ้นเพื อลด
การพึ งพิงตลาดต่างประเทศ รวมทั้งให้ความรู้นักท่องเที ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการ
ขยะอย่างถูกวิธี  

๗) พัฒนาแหล่งท่องเที ยวและสิ งอ้านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ประชาสัมพันธ์การท่องเที ยว 
และพัฒนาเส้นทางการท่องเที ยวที เชื อมโยงในลักษณะเครือข่ายเพื อกระจายนักท่องเที ยวจากเมืองหลักไปสู่
ชุมชนและท้องถิ น เชื อมโยงกิจกรรมการท่องเที ยวระหว่างภาคเอกชน กับชุมชนและท้องถิ น ทั้งในประเทศและ
กับประเทศเพื อนบ้าน ที สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที ยว รวมทั้งพัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรในภาค
บริการและการท่องเที ยว จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ด้านภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้นพัฒนาสินค้า OTOP 
สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของที ระลึก ร้านอาหาร ที พักให้มีคุณภาพดี ส่งเสริมการท่องเที ยวเฉพาะกลุ่มตามความ
สนใจของนักท่องเที ยว รวมถึงระบบการจัดการสิ งแวดล้อมในแหล่งท่องเที ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งท่ีเชื่อมโยงพื นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลาง
และพื นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค  
แนวทางการพัฒนา  

1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที เชื อมโยงภาคกับพ้ืนที เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนที 
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผน อาทิ แผนการพัฒนารถไฟความเร็วสูง การ
พัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๕ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  
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2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที สมบูรณ์  อาทิ การพัฒนา
รถไฟสายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภายในภาค ๖ แห่ง (อุดรธานี อุบลราชธานี 
บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา และขอนแก่น) และขยายถนน ๔ ช่องจราจรเพื อเพิ มประสิทธิภาพทางหลวง  

3) พัฒนาเมืองส้าคัญ ขอนแก่น นครราชสีมา ให้เป็นเมืองศูนย์กลาง การค้า การลงทุน การบริการ
สุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเชื อมโยงกับระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
หลักที เชื อมโยงระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งรางเบาเมืองขอนแก่น พร้อมทั้งส่งเสริมระบบขนส่ง
สาธารณะในเมืองให้เชื อมโยงระหว่างเมืองและระบบขนส่งอื น  

4) พัฒนาพ้ืนที รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที มีศักยภาพที ส้าคัญ อาทิ เมืองขอนแก่น และ
บริเวณเมืองชายแดนที มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ เมืองนครพนม 
เมืองหนองคาย เมืองมุกดาหาร โดยสนับสนุนให้มีการจัดท้าโครงการน้าร่องที ใช้แนวทาง การจัดรูปที ดิน การ
วางผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านในการสร้างความ 
                   เข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  
แนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ สนับสนุนการ
จัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้มาตรฐานสากล เร่ง
เชื อมต่อระบบสารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพื อสามารถให้บริการ  ณ จุดเดียว (National Single 
Window) เพิ มอัตรากาลังเจ้าหน้าที ให้เพียงพอ พัฒนาสิ งอ้านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่อนปรนการค้า
ชายแดนที มีศักยภาพ  

2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที  ๕  
(บึงกาฬ-ปากซัน) เพื อเชื อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มีความ
สะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

3) พัฒนาพ้ืนที เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  โดยพัฒนามุกดาหารเป็นพ้ืนที น้าร่อง เพื อ
เสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื อนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน  
พร้อมทั้งเร่งรัดการด้าเนินงานโครงการและมาตรการส้าคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นครพนม หนองคาย ให้มี
ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการ CIQ ที ได้มาตรฐานสากล  
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โครงการส้าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที  12 มีตัวอย่าง
แนวคิดโครงการส้าหรับการขับเคลื อนการพัฒนาในประเด็นส้าคัญ ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โครงการส้าคัญของภาค  
 
ยุทธศาสตร์ที  1 บริหารจัดการน้้าให้เพียงพอต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั งยืน  

 
โครงการบริหารจัดการน้้าอย่างบูรณาการเพื อ
การพัฒนาที ยั งยืน  
 

ยุทธศาสตร์ที  2 แก้ปัญหา ความยากจนและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื อลดความเหลื อมล้้า
ทางสังคม 

 โครงการจัดสรรที ดินท้ากินให้ชุมชน  
 โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนการออมชุมชน
เพื อสวัสดิการ ของผู้สูงอายุ  
 โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  
 โครงการแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับในพ้ืนที 
เสี ยง  
 โครงการส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้
ความรู้แก่พ่อแม่เด็กในด้านโภชนาการที เหมาะสม  

 
ยุทธศาสตร์ที  ๓ สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม  

 
 โครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิให้มี
คุณภาพสูงในพ้ืนที  ทุ่งกุลาร้องไห้  
 โครงการพัฒนาผ้าไหมอีสานสู่การเป็น
ศูนย์กลางแฟชั น  
 โครงการป้องกัน ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้  
 โครงการบริหารจัดการสิ งแวดล้อมเพื อให้เป็น
เมืองน่าอยู่  
 

 
ยุทธศาสตร์ที  4  
พัฒนา การท่องเที ยวเชิง บูรณาการ  

 
 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที ยวภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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๓.๒ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)  
 

สรุปข้อมูลแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
                               ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
                              (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) 

Unique Position 
ก้าหนดโดยกระทรวงมหาดไทย และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

“นวัตกรรมภาคอีสานด้านการเกษตร การท่องเที ยว การค้า และการสร้างพลังงานทดแทน” 
หรือ “Innovation for FASTTT” 

 
FASTTT มาจากค้าว่า 
F = FUN ความสนุก เกิดจากกิจกรรมการท่องเที ยว ผจญภัย ที ท้าให้ลดวัยหรือกระชุ่มกระชวย การกีฬา 
A = Agriculture การเกษตร เน้นที เป็นเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัดฯ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ มันส้าปะหลัง    
โคเนื้อ/โควากิว 
S = SILK ผลิตภัณฑ์ไหม ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ มีวัฒนธรรมสิ งทอ ผ้าไหมอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะแต่ละ
จังหวัด จังหวัดนครราชสีมามี “ไหมหางกระรอก” เป็นผ้าไหมโคราชที มีชื อเสียง เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น “ไหม
หมี คั้นขอนารี” ของจังหวัดชัยภูมิ เป็นลวดลายที สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงมีพระราชด้าริให้อนุรักษ์ไว้ มี
ความประณีต สวยงาม จังหวัดบุรีรัมย์ ลายไหมที มีชื อเสียงเป็นที รู้จักคือ “ซิ นตีนแดง”และลายที ได้รับการ
พัฒนาใหม่คือ “ไหมหางกระรอกหมี ภูภิรมย์” หรือ “LAVA SILK” มีลวดลายเฉพาะตัว และ “ผ้าไหมมัดหมี 
ลายโฮล” จังหวัดสุรินทร์ อยู่ที เส้นไหมน้อยซึ งเป็นส่วนในสุดของรังไหม มีลวดลายสีสันเป็นแบบฉบับทาง
สุรินทร์ และบ้านท่าสว่างมีโรงงานทอผ้าไหม ที ทอผ้าให้ผู้น้า APAC ที เดินทางมาร่วมประชุมที ประเทศไทยเมื อ
ปี พ.ศ. 2546 
T = Tourism การท่องเที ยว กลุ่มจังหวัดมีการท่องเที ยวที หลากหลาย ทั้งด้านวัฒนธรรม ขอมโบราณ 
วัฒนธรรมท้องถิ น การท่องเที ยวเชิงธรรมชาติ 
T = Trade การค้า ภาคค้าปลีกค้าส่งสร้างรายได้ 56,673 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.48 ของ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม อยู่ในล้าดับที  3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม นอกจากนี้ยังมีด่านค้าชายแดน ทั้งจุดผ่อนปรน 
การค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ และจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ 
T = Transform หรือการสร้างขยะให้มีคุณค่าเป็นพลังงานทดแทน เกิดจากปริมาณขยะมูลฝอยที มี 
จ้านวนมากและการน้ากลับไปใช้น้อย โดยนวัตกรรมการสร้างเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอย (Refuse Derived 
Fuel: RDF) 
 
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategics Position)  

๑. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
๒. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มี

ชื่อเสียง  
๓. เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ  
๔. เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี 

จากโครงสร้างเศรษฐกิจในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีเศรษฐกิจ 
ที ส้าคัญ 3 ล้าดับแรก โดยมีภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 21 รองลงมาเป็นภาคเกษตรกรรม มีสัดส่วน 
ร้อยละ 20 และภาคการค้าร้อยละ 13 มีพ้ืนที การเกษตรร้อยละ 68.15 ของพ้ืนที ของกลุ่มจังหวัด ประชากร 
ส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน ร้อยละ 16.85 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีศักยภาพทางการเกษตรที โดดเด่น 
ได้แก่ ข้าว มันส้าปะหลัง อ้อย โคเนื้อ โคนม ไก่ แพะ แกะ มีศักยภาพทางการท่องเที ยวที หลากหลายทั้ง
ท่องเที ยวธรรมชาติ นิเวศ อารยธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา มีแหล่งท่องเที ยวที เป็น 
มรดกโลก เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหม และในขณะเดียวกันก็มีปัญหาในเรื องการขาดแคลนน้้าเพื อการอุปโภค 
บริโภค และการเกษตร ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต ้า สัดส่วนคนยากจน ร้อยละ 12.1 รายได้เฉลี ย 
ครัวเรือน/ปี 250,626 บาท หนี้สินเฉลี ยครัวเรือน/ปี 200,217.08 บาท มีความไม่เสมอภาคด้านรายได้ 
(Ginocoefficient) สูงกว่าค่าเฉลี ยประเทศ จึงก้าหนดเป้าหมายการพัฒนาในการเป็น “ศูนย์กลางของเกษตร
อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และสังคมเป็นสุข” 

วิสัยทัศน์ (Vision)  

“ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และสังคมเป็นสุข” 

โดยมีแนวคิดการพัฒนา ดังนี  
1. การเพิ มประสิทธิภาพภาคการผลิตให้เป็นมาตรฐานปลอดภัย  และพัฒนาจนถึงขึ้นมาตรฐาน

อินทรีย์ในภาคการเกษตรทั้งพืชและสัตว์ โดยมีการน้านวัตกรรมในพ้ืนที มาช่วยให้เกษตรกร โดยเฉพาะ
เกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) ให้มีการสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมให้คงอยู่ด้วยการน้อมน้าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นหลักในการด้าเนินงาน เพื อให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี ยนแปลงของโลก 

2. พัฒนาการบริหารจัดการน้้าให้เพียงพอ ทั้งน้้าเพื อการอุปโภค บริโภค และน้้าเพื อการเกษตรให้ 
เพียงพอตลอดป ีโดยการเพิ มประสิทธิภาพการกักเก็บน้้าให้อยู่ในพื้นที  หรือการขยายพื้นที รับน้้า การกระจาย 
น้้าไปยังพื้นที  

3. ส่งเสริมการแปรรูปของสินค้าให้มากขึ้นในพ้ืนที  สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแบบครบ 
วงจรในพื้นที  โดยพัฒนาช่วงกลางทางและปลายทางให้มากข้ึน ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที  12 ยุทธศาสตร์ภาค เมือง และพ้ืนที เศรษฐกิจ ที ก้าหนดให้กลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัด 
นครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร 

4. ส่งเสริมอาชีพ และเพิ มทักษะฝีมือแรงงานเพื อสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากภาคการเกษตร 
และนอกภาคเกษตร โดยเชื อมโยงสินค้าชุมชนกับการท่องเที ยว 

5. สร้างมูลค่าเพิ มในสาขาการท่องเที ยว โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที ยวให้ได้มาตรฐาน ทั้งทางด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน สิ งอ้านวยความสะดวก และบริการเกี ยวเนื องกับการท่องเที ยว การใช้ประโยชน์จากระบบ 
Logistic ที รัฐบาลไว้วางรากฐานไว้ให้ การสร้างความเชื อมั นในด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที ยว รวมถึงการ 
สร้างการตลาดให้เป็นที รู้จักในวงกว้างและเป็นที นิยมเดินทางมายังกลุ่มจังหวัด 

6. การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแล มีศักยภาพ คุณภาพชีวิตที ดีข้ึน 
หรือสามารถด้าเนินกิจกรรมได้ตามศักยภาพ รวมทั้งการรักษาภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเพื อให้สืบทอดไปยังรุ่น 
ลูกหลาน และการเพิ มศักยภาพของเด็ก เพื อให้สังคมมีคุณภาพและสามารถดูแลตนเองได้ในอนาคต 
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พันธกิจ (Mission)  

๑) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ  
๒)ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลัง เพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน  
๓) ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ  
๔) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๕) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและตลาดผลิตภัณฑ์ไหม  
๖) ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ  
๗) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าขายชายแดน  
8) ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม 

ประเด็นการพัฒนา 
1) การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 
วัตถุประสงค์ 
เพื อเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 
 
แนวทางการพัฒนา 
1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้้าเพื อการเกษตร 
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 
1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที เกษตรกรรมให้เหมาะสม 
1.4 ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
1.5 ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
1.6 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน 
1.7 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื อสร้างมูลค่าเพิ ม 
1.8 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจ้าหน่าย 
1.9 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร 
1.10 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 
 
2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื อเป็นแหล่งท่องเที ยวที มีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย 
2. เพื อให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมมีรายได้จากการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพิ มขึ้น 
แนวทางการพัฒนา 
2.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ งอ้านวยความสะดวก 
2.2 พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที ยว 
2.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที ยว 
2.4 สร้างความเชื อมั นและความปลอดภัยให้นักท่องเที ยว 
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2.5 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที ยว 
2.6 ส่งเสริมการท่องเที ยวเชิงกีฬา 
2.7 ส่งเสริมการท่องเที ยวตามรอยช้าง 
2.8 ส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน การค้าชายแดน 
2.9 ส่งเสริมการท่องเที ยววิถีชุมชน 
2.10 ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที ยว ประชาสัมพันธ์ และการตลาด 
2.11 เพิ มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ 
2.12 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 
2.13 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 
3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาดีขึ้น 
2. เพื อให้ผู้สูงอายุสามารถพึ งพาตนเองได้ แข็งแรง มีความสุข 
แนวทางการพัฒนา 
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที เน้นตัวเด็กปฐมวัยเป็นส้าคัญ 
3.2 พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคม เพื อยกระดับคุณภาพชีวิต 
3.3 ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพึ งพาตนเอง 
3.4 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๓.๓ แผนพัฒนาจังหวัด  

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์  
๑. เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเที่ยว Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค  
๒. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล  

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
๓. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๔. เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความมั่นคง เพ่ือป้องกันสถาบันหลักของ 

ชาติ  
๕. เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 

 
วิสัยทัศน์ จังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
“ โคราชเมืองน่าอยู ่มุ่งสู่นวัตกรรมใหม่ เกษตร อุตสาหกรรม ปลอดภัย ”  
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เป้าประสงค์รวม  
๑) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา  
๒) เพ่ือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
๓) เพ่ือเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม  
๔) เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และป้องกันสถาบันหลัก   

ของชาติ  
๕) เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถณะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
๑) การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ  
๒) ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
๓) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน  
๔) การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือป้องกันสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและ 

ทรัพย์สินของประชาชน  
๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

๑. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ   
   ๑.๑ ประสานและบริหารการจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จของพระเจ้าอยู่หัวฯ 

เมื่อ ปี ๒๕๓๘ เพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ  
   ๑.๒ พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือการ

อุปโภค และบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง  
   ๑.๓ พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และให้เข้าใจเรื่องการใช้น้ า  

และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่า 
 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  
   ๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
   ๒.๒ พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพ

ตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน  
   ๒.๓ สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องและประกอบการศึกษาเป็น 

เครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป  
   ๒.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมและตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่ประชาคม 

อาเซียนในทุกด้าน  
   ๒.๖ ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร  
   ๓.๑ พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม เกิด

พันธุ์พืชใหม่ๆท่ีมีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  
   ๓.๒ ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มี 

มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  
   ๓.๓ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้น าด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร  
   ๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมช่องทางตลาด 
   ๓.๕ สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง  
   ๓.๖ ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์ เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค เพ่ือจ าหนา่ยและเพ่ือ

การอนุรักษ ์
 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  
   ๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง  
   ๔.๒ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  
   ๔.๓ ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 

ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
   ๔.๔ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น  
   ๔.๕ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ าหน่วยยาเสพติดในทุกระดับ  
   ๔.๖ ด าเนินการโครงการ อบจ. สัญจร เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และ

ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  
   ๔.๗ ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้ง

จัดสร้างหอเกียรติยศ (Hall  of  Fame) เพื่อประกาศเกียรติคุณ  ผู้มีคุณูปการ  และสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัด
นครราชสีมา 
 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  
๕.๑ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.)  
๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพและ

มาตรฐาน โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง  
๕.๓ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การ

เรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการ
แพทย ์
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๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน  
๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับความ

จ าเป็นและความต้องการของประชาชน  
๖.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง  
๖.๓ ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นๆ เพ่ือ

สนับสนุน เครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
๖.๔ ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และ

ส่งเสริมให้ ประชาชนเขา้ใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า  
๖.๕ ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจร 

ความปลอดภัย และความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน  
 

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา  
    ๗.๑ พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน

ท้องถิ่นโคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว  
๗.๒ พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการ

ท่องเที่ยว และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด
นครราชสีมา เพ่ิมข้ึน 

๗.๓ สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้าง
เครือข่าย พัฒนา คุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้ง
ภายในประเทศและ ต่างประเทศ  

๗.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ รวมถึง
การแข่งขันกีฬา ประเภทต่างๆ รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬา  
 

๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  
๘.๑ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานภายในองค์กร  
๘.๒ น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  
๘.๓ สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรมการท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือ

ยกระดับ ประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือ
กับประชาคม อาเซียน  

๘.๔ บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา  

๘.๕ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการของ
ประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  

๘.๖ เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
๙.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ  
๙.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่

เกี่ยวข้องใน การเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
๙.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่ส าคัญ 

โดยสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
๙.๔ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัย    

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร  
 

๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๑๐.๑  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ภาคเอกชน  ในการพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง และป่าไม้ให้มี
ความอุดมสมบูรณ ์ 

๑๐.๒  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ภาคเอกชน  ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
ท้องถิ่นทุกระดับ  

๑๐.๓ ส่งเสริม  สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 
 
๒.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๒.๑ วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (Vision) 
เทศบาลต าบลพิมาย  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น

จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้านภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ  จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

“เมืองท่องเที่ยวปราสาทหิน  วิถีท ากินพอเพียง  เรียงร้อยประเพณี  มีจิตสาธารณะ” 

๒.๒ ยุทธศาสตร์ 

เพ่ือให้การพัฒนาเทศบาลต าบลพิมาย  บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ข้างต้น  จึงก าหนดให้มียุทธศาสตร์การ
พัฒนาและกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  หรือวิธีการด าเนินงานที่จะต้องมุ่งเน้น  เพ่ือเป็นกรอบชี้น าในการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพิมาย  โดยแบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น ๓ ด้าน  ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี 
๑. การพัฒนาสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยว 
๒. การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว 
๓. การประชาสัมพันธ์สถานที่และกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก 
๔. การปรับภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทางการคมนาคม  ระบบจราจร 
๕. การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 ๑. การส่งเสริมอาชีพและรายได้ 
 ๒. สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
 ๓. การพัฒนาสินค้าและบริการ 
 ๔. การพัฒนาการศึกษา 
 ๕. การสวัสดิการสังคม 
 ๖. การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการสุขาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๑. พัฒนาการบริการให้แก่ประชาชน 
๒. การบังคับใช้กฎหมาย 
๓. การส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติ 
๔. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๕. รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถิ่น 
 
๒.๓ เป้าประสงค์ 
๑. การเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
๒. การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้ด ารงอยู่อย่างยั่งยืน 
๓. ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดี  มีความมั่นคงทางรายได้ 
๔. มีความหลากหลายของสินค้าและบริการ 
๕. พัฒนาประชาชนให้มีระเบียบวินัย  มีจิตสาธารณะ  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
๒.๔ ตัวชี วัด 
๑.จ านวนนักท่องเที่ยว 
๒. รายได้เฉลี่ยของประชากร 
๓. จ านวนกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
๔. จ านวนสินค้าและบริการได้รับการพัฒนา 
๕. ประชาชนมีจิตส านึกและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะ  และมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่น 
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๒.๕ ค่าเป้าหมาย 
๑. การเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
๒. กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่ได้รับการอนุรักษ์ให้ด ารงอยู่อย่างยั่งยืน 
๓. ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดี  มีความสุขเพิ่มขึ้น  มีรายได้มั่นคง 
๔. จ านวนสินค้าและบริการได้รับการพัฒนาและมีความหลากหลาย 
๕. ประชาชนให้มีจิตส านึกต่อสาธารณะและมีระเบียบวินัย 
๖. ประชาชนมีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
๒.๖ กลยุทธ์ 
๑. การพัฒนาสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยว 
๒. การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว 
๓. การประชาสัมพันธ์สถานที่และกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก 
๔. การปรับภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทางการคมนาคม  ระบบจราจร 
๕. การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
๖. การส่งเสริมอาชีพและรายได้  สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
๗. การพัฒนาสินค้าและบริการ 
๘. การพัฒนาการศึกษาการสวัสดิการสังคม 
๙. พัฒนาการให้บริการประชาชน 
๑๐. การบังคับใช้กฎหมาย 
๑๑. การส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติ 
๑๒. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๑๓. การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถิ่น 
 
๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  ของเทศบาลต าบลพิมาย 
การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  ของเทศบาลต าบลพิมาย  โดยใช้กรอบความคิดตาม

การวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลต าบลพิมาย  จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  ของเทศบาล
ต าบลพิมาย  ดังนี้ 

๑. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  อารยธรรมขอมโบราณ  เชื่อมโยงสู่การเป็นมรดกโลกและ
ความเป็นสากล 

๒. การอนุรักษ์และฟ้ืนฟู  ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงด้านรายได้  อยู่อย่างเป็นสุข  ด้วยวิถี

เศรษฐกิจแบบพอเพียง 
๔. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม  สร้างจิตส านึกและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะ  และ

มีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 

 



48 
 

๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา 
กลุ่มจังหวัด 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง1 

แผนพัฒนา 
อบจ.นครราชสีมา 

แผนพัฒนา 
เทศบาล

ต้าบลพิมาย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
ด้านความมั่นคง 
   (๑) การ
เสรมิสร้างความ
มั่นคงของสถาบัน
หลักของชาติและ
การปกครอง
ระบอบ   
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย ์
๑.๑ การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกกลุม่วัย
ให้มีทักษะและความรู้
ความสามารถ  
๑.๒ การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและ
สร้างสภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการเรียนรูต้ลอด
ชีวิต  
๑.๓ การลดปัจจัยเสี่ยง
ทางสุขภาพและ
ส่งเสริมให้คนมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีด ี 
๑.๔ การเสริมสร้าง
ความอยู่ดีมสีุขของ
สถาบันครอบครัวใน
การบ่มเพาะคนให้มี
คุณภาพ  
๑.๖ การสร้าง
สภาพแวดล้อมและ
วัฒนธรรมที่เหมาะสม
กับสังคมสูงวัย 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ 
บริหารจัดการน ้าให้
เพียงพอต่อการ
พัฒนาเศรษฐกจิ
และคุณภาพชีวิต
อย่างย่ังยืน  
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาแหล่งน้้า
เดิมและแหล่งน้้า
ธรรมชาต ิเพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการกัก
เก็บน้้า  
3) พัฒนาระบบส่ง
และกระจาย 
 4) บริหารจดัการ
น้้าแบบบูรณาการ  

1) การพัฒนาขีด
ความสามารถ
เกษตรอุตสาหกรรม
ครบวงจร 
เพื อเป็นศูนย์กลาง
ด้านเกษตรปลอดภัย 
และอุตสาหกรรม
แปรรูปสินค้าเกษตร 
 

๑. ยุทธศาสตร์การ
สานต่อแนวทาง
พระราชด าริ    
๑.๑ ประสานและ
บริหารการจัดการ
น้ า ตามพระราช
ด ารัสของ
พระบาทสมเด็จของ
พระเจ้าอยูห่ัวฯ เมื่อ 
ปี ๒๕๓๘ เพื่อแก้ไข
และป้องกันปัญหา
อุทกภัยอย่างเป็น
ระบบ  
๑.๒ พัฒนาขุดลอก 
คูคลองและจดัสร้าง
แหล่งน้ า สงวนและ
เก็บกักน้ าเพื่อ
การเกษตร เพื่อการ
อุปโภค และบริโภค 
รวมทั้งวางโครงการ
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมและน้ าแล้ง  
๑.๓ พัฒนาชุมชน
และสังคมตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
และให้เข้าใจเรื่อง
การใช้น้ า  และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
คุ้มค่า 
 
 
 
 
 

๑.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การท่องเท่ียว  
ศิลปวัฒนธรรม
และจารีต
ประเพณี 
๑. การพัฒนา
สถานท่ีหรือ
แหล่งท่องเที่ยว 
๒. การส่งเสริม
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 
๓. การ
ประชาสมัพันธ์
สถานท่ีและ
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวให้
เป็นที่รู้จัก 
๔. การปรับภูมิ
ทัศน์และ
พัฒนาเส้นทาง
การคมนาคม  
ระบบจราจร 
๕. การอนุรักษ์
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี  
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 

ฉบับท่ี 12 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา 

กลุ่มจังหวัด 
ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง1 

แผนพัฒนา 
อบจ.นครราชสีมา 

แผนพัฒนา 
เทศบาล

ต้าบลพิมาย 
 

ยุทธศาสตร์ที๒่ 
ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 
 (๒) การพัฒนา
ภาคการผลติและ
บริการภาคเกษตร  
(๓) พัฒนา
ผู้ประกอบการและ
เศรษฐกิจชุมชน  
 (๕) การลงทุน
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ
สร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล  าใน
สังคม  
แนวทางการพัฒนา  
๒.๑ การให้ความ
ช่วยเหลือทางสังคม
เพื่อเป็นแต้มต่อแก่
กลุ่มเป้าหมาย
ประชากรร้อยละ ๔๐ 
ที่ม ีรายได้ต่ าสุด  
๒.๒ การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลรายได้ให้
ครอบคลมุประชากรทั่ว
ประเทศ  
๒.๓ การเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชน การ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
และการสรา้งความ
เข้มแข็งการเงิน ฐาน
ราก  
๒.๕ การเข้าถึง
กระบวนการยตุิธรรม
อย่างเสมอภาพ  
๒.๖ การกระจายการ
ให้บริการภาครัฐท้ัง
ด้านการศึกษา 
สาธารณสุข โครงสร้าง
พื้นฐาน และการจดั 
สวัสดิการในภูมภิาคให้
มีความครอบคลุมและ
ทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณ
และคณุภาพ  

ยุทธศาสตร์ที ่๒  
แก้ปัญหาความ
ยากจนและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้มี
รายได้น้อยเพ่ือลด
ความเหลื่อมล ้าทาง
สังคม  
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาอาชีพและ
รายได้ของคน
ยากจน  
2) พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและจัด
สวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอาย ุผู้พิการ 
และผูด้้อยโอกาส  
3) พัฒนาความรู ้
ทักษะอาชีพ และ
การเรยีนรู้ตลอด
ชีวิต  
4) พัฒนาระบบการ
ป้องกันและควบคุม
โรคเฉพาะถิ น 
แก้ปัญหาโรคพยาธิ
ใบไม้ตับ ในพื้นที 
เสี ยง  
5) พัฒนา
โภชนาการแม่และ
เด็ก  
 
 

2) การพัฒนา
อุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว และ
ผลิตภัณฑ์ไหม 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื อเป็นแหล่ง
ท่องเที ยวที มีคุณภาพ 
มีความสะดวก และ
ปลอดภัย 
 

๒. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา  
๒.๑ ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบ
การศึกษา ให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน
การศึกษา  
๒.๒ พัฒนาและ
เตรียมบุคลากรดา้น
การศึกษา ครู 
นักเรียน ให้เป็นผู้มี
คุณภาพมีทักษะและ
ศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล 
รองรับประชาคม
อาเซียน  
๒.๓ สนับสนุนใหม้ี
การน าระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็น
เครื่องและประกอบ
การศึกษาเป็น 
เครื่องมือของชุมชน
และประชาชนท่ัวไป  
๒.๔ ส่งเสริมให้
ประชาชนไดเ้ตรยีม
ความพร้อมและ
ตระหนักถึง
ความส าคญัของการ
เข้าสู่ประชาคม 
อาเซียนในทุกด้าน  
๒.๖ ส่งเสริม
การศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 
 

๒.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 
๑. การส่งเสริม
อาชีพและ
รายได ้
๒. สรา้งความ
เข้มแข็งให้แก่
ชุมชน 
๓. การพัฒนา
สินค้าและ
บริการ 
๔. การพัฒนา
การศึกษา 
๕. การ
สวัสดิการสังคม 
๖. การส่งเสริม
สุขภาพอนามัย
และการ
สุขาภิบาล 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 

ฉบับท่ี 12 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา 

กลุ่มจังหวัด 
ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง1 

แผนพัฒนา 
อบจ.นครราชสีมา 

แผนพัฒนา 
เทศบาล

ต้าบลพิมาย 
 

 ๒.๗ ส่งเสริมความเท่า
เทียมทางเพศและ
บทบาทสตรีในระดับ
การบริหารและการ
ตัดสินใจทั้งใน 
ระดับชาติและระดบั
ท้องถิ่นเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาประเทศ 
 

    

๓. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
(๑)การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต  
(๒) การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ เท่าเทียม 
และทั่วถึง  
(๓) การสร้างเสริม
ให้คนมีสุขภาวะที่ด ี 
(๔) การสร้างความ
อยู่ดีมีสุขของ
ครอบครัวไทยให้
เอื้อต่อการพัฒนา
คน 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ
สร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างย่ังยืน  
แนวทางการพัฒนา  
๓.๑ การบริหารจัดการ
เศรษฐกิจส่วนรวม  
๓.๒ การเสริมสร้าง
และพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของภาคการ
ผลิตและบริการ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ 
สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานเศรษฐกิจ
ภายในควบคู่กับ
การแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  
แนวทางการพัฒนา  
 

3) ยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื อให้เด็กปฐมวัย
มีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายและ
สติปัญญาดีขึ้น 
2. เพื อให้ผู้สูงอายุ
สามารถพึ งพาตนเอง
ได ้แข็งแรง มี
ความสุข 

๓. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
เกษตร  

       
    

๓. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
ค่านิยมหลัก
ของชาติและ
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
๑. พัฒนาการ
บริการให้แก่
ประชาชน 
๒. การบังคับใช้
กฎหมาย 
๓. การส่งเสริม
ค่านิยมหลัก
ของชาติ 
๔. การส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
๕. รักษาความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยของ
ท้องถิ่น 
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อบจ.นครราชสีมา 

แผนพัฒนา 
เทศบาล

ต้าบลพิมาย 
 

๔. ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม 
(๑) การสร้างความ
มั่นคงและการลด
ความเหลื่อมล้ า
ทางด้านเศรษฐกิจ
และ สังคม  
(๒) การพัฒนา
ระบบบริการและ
ระบบบรหิาร
จัดการสุขภาพ  
(๓) การสร้าง
สภาพแวดล้อมและ
นวัตกรรมทีเ่อื้อต่อ
การด ารงชีวิตใน
สังคมสูงวัย  
(๔) การสร้างความ
เข้มแข็งของสถาบัน
ทางสังคมและทุน
ทางวัฒนธรรม และ
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน  
(๕) การพัฒนาการ
สื่อสารมวลชนให้
เป็นกลไกในการ
สนับสนุนการ
พัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ
เติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน  
แนวทางการพัฒนา  
๔.๑ การรักษาทุนทาง
ธรรมชาตเิพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน  
๔.๒ การบริหารจัดการ
น้ าเพื่อให้เกิดความ
สมดลุ ยั่งยืน  
๔.๓ แก้ไขปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล้อม  
๔.๔ ส่งเสริมการผลิต
และการบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๔.๕ พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการและ
กลไกแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดล้อม  
๔.๖ สนับสนุนการลด
การปล่อยก๊าชเรือน
กระจก และเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิภาคอากาศ  
๔.๗ บริหารจัดการเพื่อ
ลดความเสีย่งด้านภัย
พิบัติ  
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาการ
ท่องเท่ียวเชิงบูรณา
การ  
แนวทางการพัฒนา  
1)พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที ยวเชิง
ประเพณีวัฒนธรรม
ในทุกพื้นที   
๒) พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที ยวอารยธรรม
อีสานใต ้ 
๕) พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที ยวเชิงกีฬาใน
พื้นที จังหวัดบุรีรัมย ์
ศรีสะเกษ 
นครราชสมีา 
๖) พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที ยวธรรมชาติ
ในจังหวัดชัยภูม ิเลย 
นครราชสมีา 
อุบลราชธาน ีโดย
ส่งเสริมการ
ท่องเที ยวที ค้านึงถึง
ขีดความสามารถใน
การรองรับของ
ระบบนิเวศเพื อให้
เกิดความสมดลุและ
ยั งยืน 
๗) พัฒนาแหล่ง
ท่องเที ยวและสิ ง
อ้านวยความสะดวก 
 
 

 ๔. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม  
๔.๑ ส่งเสริมและ
พัฒนาบทบาทของ
ผู้น าชุมชน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านและชุมชน
ให้เข้มแข็ง 
๔.๒ ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน  
๔.๓ ส่งเสริม พัฒนา
บทบาทและคณุภาพ
ชีวิตของเด็ก 
เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 
ประชาชน และ
คุ้มครองสิทธิ
เสรภีาพของ
ประชาชน  
๔.๔ ส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพและ
ศักยภาพตาม
ความสามารถของ
แรงงานในท้องถิ่น  
๔.๕ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการเสพ 
การผลิตและการจ า
หน่วยยาเสพติดใน
ทุกระดับ  
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แผนพัฒนา 
เทศบาล

ต้าบลพิมาย 
 

  ให้ได้มาตรฐาน 
ประชาสมัพันธ์การ
ท่องเที ยว และ
พัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที ยวที เชื อมโยง
ในลักษณะเครือข่าย
เพื อกระจาย
นักท่องเที ยวจาก
เมืองหลักไปสู่ชุมชน
และท้องถิ น 
 

   

๕.ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
(๑) การจัดระบบ
อนุรักษ์  ฟื้นฟูและ
ป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
(๒) การวางระบบ
บริหารจดัการน้ าให้
มีประสิทธิภาพ (๓) 
การพัฒนาและใช้
พลังงานท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมใน
ทุกภาคเศรษฐกิจ  
(๔) การพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศและเมืองที่
เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม  
(๕) การร่วมลด
ปัญหาโลกร้อนและ
ปรับตัวให้พร้อมกับ
การเปลีย่นแปลง 
สภาพภมูิอากาศ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ความ
มั่นคง  
แนวทางการพัฒนา  
๕.๑ รักษาความมั่นคง
ภายใน  
๕.๒ พัฒนาเสรมิสร้าง
ศักยภาพการป้องกัน
ประเทศ  
๕.๓ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการก่อการร้าย  
๕.๖ การรักษาความมั่ง
คงทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  
๕.๗ การบริหารจัดการ
ความมั่นคงเพื่อการ
พัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ที ่5 ใช้
โอกาสจากการ
พัฒนาโครงข่าย
คมนาคมขนส่งที่
เชื่อมโยงพื นที่
เศรษฐกิจหลกัภาค
กลางและพื นที่
ระเบียงเศรษฐกจิ
ภาคตะวันออก 
(EEC) เพ่ือพัฒนา
เมือง และพื นที่
เศรษฐกิจใหม่ๆ 
ของภาค  
 
 

 ๕. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
สาธารณสุข  
๕.๑ พัฒนา
ศักยภาพของ
อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน(อสม.)  
๕.๒ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้การ
รักษาพยาบาล
ประชาชนในทุก
ระดับ ให้มีคณุภาพ
และมาตรฐาน โดย
ร่วมมือกับ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล และ
หน่วยงาน หรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง  
๕.๓ ส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยของ
ประชาชนในทุก
ระดับ ให้มสีุขภาพ
แข็งแรง  
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เทศบาล

ต้าบลพิมาย 
 

๖. ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบ     การ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 
(๑) การปรับปรุง
การบริหารจัดการ
รายได้และรายจ่าย
ของภาครัฐ  
(๒) การพัฒนา
ระบบการให้บริการ
ประชาชนของ
หน่วยงานภาครัฐ 
ให้มีขนาดที่
เหมาะสม  
 (๕) การพัฒนา
ระบบบรหิาร
จัดการก าลังคน
และพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐในการ
ปฏิบัติราชการ  
(๖) การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ  
(๗) การปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย 
เป็นธรรม และ 
สอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่าง 
ประเทศ ตลอดจน 
พัฒนาหน่วยงาน
ภาครัฐและ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการใน
ภาครัฐและธรรมา ภิ
บาลในสังคมไทย  
แนวทางการพัฒนา  
๖.๑ ปรับปรุง
โครงสร้างหน่วยงาน
บทบาท ภารกิจ และ
คุณภาพบุคลากร
ภาครัฐให้มคีวาม
โปร่งใส ทันสมัย 
คล่องตัว มีขนาดที่
เหมาะสม เกดิความ
คุ้มค่า  
๖.๒ ปรับปรุง
กระบวนการ
งบประมาณ และสรา้ง
กลไกการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการ
คลังภาครัฐ  
๖.๓ เพิ่มประสิทธิภาพ
และยกระดับการ
ให้บริการสาธารณะให้
ได้มาตรฐานสากล  
 

ยุทธศาสตร์ที ่6 
พัฒนาความร่วมมือ
และใช้ประโยชน์
จากข้อตกลงกับ
ประเทศ เพ่ือนบ้าน
ในการสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจตามแนว
ชายแดนและแนว
ระเบียงเศรษฐกจิ 
 

 ๖. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื นฐาน  
๖.๑ ส่งเสริม
สนับสนุนการวาง
ระบบการพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ให้
สอดคล้องกับความ
จ าเป็นและความ
ต้องการของ
ประชาชน  
๖.๒ ก่อสร้าง 
ปรับปรุงเส้นทาง
การคมนาคมอย่าง
ทั่วถึง  
๖.๔ ประสานในการ
แก้ไขปัญหาความ
เดือนร้อนของ
ประชาชนในด้าน
สาธารณูปโภค และ
ส่งเสริมให ้
ประชาชนเข้าใจใน
การใช้และรักษา
สาธารณูปโภคอย่าง
คุ้มค่า  
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บุคลากรที่มหีน้าท่ี
เสนอ ความเห็น
ทางกฎหมายให้มี
ศักยภาพ 
 

๖.๔ เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
๖.๕ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ  
๖.๖ ปฏิรูปกฎหมาย
และกระบวนการ
ยุติธรรมให้มีความ
ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อ บังคับ
สากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 
 

    

 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานและระบบ 
โลจิสติกส ์ 
แนวทางการพัฒนา  
๗.๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่ง  
๗.๒ การสนับสนุนการ
พัฒนาระบบขนส่ง  
๗.๓ การพัฒนา
ระบบโลจสิติกส ์ 
๗.๔ การพัฒนาด้าน
พลังงาน  
๗.๕ การพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทลั  
๗.๖ การพัฒนา
สาธารณูปการด้าน
น้ าประปา  
 
 
 
 

  ๗. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเท่ียว ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา  
๗.๑ พัฒนาฟ้ืนฟู
และส่งเสรมิกิจกรรม
ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่นโคราช โดย
การอนุรักษ์สืบสาน
ต่อและเชื่อมโยงสู่
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว  
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ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 

ฉบับท่ี 12 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา 

กลุ่มจังหวัด 
ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง1 

แผนพัฒนา 
อบจ.นครราชสีมา 

แผนพัฒนา 
เทศบาล

ต้าบลพิมาย 
 

    ๗.๒ พัฒนาและ
ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
เดิม สร้างแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ 
รวมทั้งกิจกรรมด้าน
การท่องเที่ยว และ
สิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ 
กระตุ้นเศรษฐกิจ 
และสร้างรายไดจ้าก
การท่องเที่ยวของ
จังหวัดนครราชสีมา 
เพิ่มขึ้น 
๗.๓ สนับสนุนและ
ส่งเสริม
ความสามารถของ
ผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยว  
๗.๔ ส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
ลานกีฬา และ
จัดการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ 
รวมถึงการแข่งขัน
กีฬา ประเภทต่างๆ 
รวมถึงการสร้าง
ความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬา  
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ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 

ฉบับท่ี 12 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา 

กลุ่มจังหวัด 
ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง1 

แผนพัฒนา 
อบจ.นครราชสีมา 

แผนพัฒนา 
เทศบาล

ต้าบลพิมาย 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๘ 
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนา  
๘.๑ เร่งส่งเสริมใหเ้กิด
สังคมนวัตกรรม และ
ผลักดันงานวิจยัสู่การ
ใช้ประโยชน ์ 
๘.๒ พัฒนาสภาวะ
แวดล้อมของการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม 
 

  ๘. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี  
๘.๑ ปรับปรุง
โครงสร้างการ
บริหารงานภายใน
องค์กร  
๘.๒ น าระบบ
สารสนเทศมาใช้ใน
การบริหารงาน
ภายในองค์กร  
๘.๔ บูรณาการการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พัฒนา
ท้องถิ่น สร้าง
ประโยชนส์ูงสุด แก่
ประชาชนในจังหวัด
นครราชสมีา  
๘.๕ เปิดโอกาสให้
ประชาชนไดเ้ข้ามี
ส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายและ
ความต้องการของ
ประชาชนในการ
พัฒนาจังหวัด
นครราชสมีา  
๘.๖ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 

ฉบับท่ี 12 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา 

กลุ่มจังหวัด 
ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง1 

แผนพัฒนา 
อบจ.นครราชสีมา 

แผนพัฒนา 
เทศบาล

ต้าบลพิมาย 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การ
พัฒนาภูมิภาค เมือง 
และพื นที่เศรษฐกจิ  
แนวทางการพัฒนา  
๙.๑ การพัฒนาภาค  
(ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)  
๙.๒ การพัฒนาเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 
เมืองศูนย์กลางการค้า
การลงทุน การบริการ
สุขภาพ และศูนย์กลาง 
การศึกษา  
๙.๓ การพัฒนาพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจ 
 

  ๙. ยุทธศาสตร์ด้าน
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  
๙.๑ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการติดตั้ง
ระบบเตือนภัย
ธรรมชาติ และภยั
พิบัติต่างๆ  
๙.๒ ส่งเสริม
สนับสนุนและ
ร่วมมือกับส่วน
ราชการหน่วยงาน 
มูลนิธิการกุศลและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องใน 
การเตรียมความ
พร้อมในการป้องกัน
ภัย และการ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั  
๙.๓ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการติดตั้ง
ระบบกล้องวงจรปดิ
ในเขตชุมชน และ
สถานท่ีส าคญั  
๙.๔ สนับสนุนการ
ฝึกอบรมจดัตั้งและ
อบรมฟื้นฟูต ารวจ
บ้าน และ
อาสาสมัครป้องกัน
ภัย    ฝา่ยพลเรือน 
(อปพร.) 
และดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและ
การจราจร 
 
  
 

 



58 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 

ฉบับท่ี 12 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา 

กลุ่มจังหวัด 
ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง1 

แผนพัฒนา 
อบจ.นครราชสีมา 

แผนพัฒนา 
เทศบาล

ต้าบลพิมาย 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐  
การต่างประเทศ 
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
และภูมภิาค  
แนวทางการพัฒนา  
๑๐.๑ เร่งพัฒนาการ
เชื่อมโยงด้านการ
คมนาคมขนส่ง     โลจิ
สติกส์ และ
โทรคมนาคม ภายใต้
ความ ร่วมมือระดับอนุ
ภูมิภาคและภูมภิาค
อาเซียน  
๑๐.๖ บูรณาการความ
ร่วมมือของหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในประเทศ
และภารกิจดา้นการ
ต่างประเทศ 
 

  ๑๐. ยุทธศาสตร์
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
๑๐.๑ ส่งเสรมิ  
สนับสนุนและ
ร่วมมือกับส่วน
ราชการ  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
ภาคเอกชน  ในการ
พัฒนาฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม  
๑๐.๒ ส่งเสรมิ  
สนับสนุนและ
ร่วมมือกับส่วน
ราชการ  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
ภาคเอกชน  ในการ
รณรงค์สร้าง
จิตส านึก เพื่อ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษและ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน ท้องถิ่น
ทุกระดับ  
๑๐.๓ ส่งเสรมิ  
สนับสนุนและสร้าง
ความร่วมมือกับส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง  
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ในการ
จัดท าระบบก าจัด
ขยะรวม เพื่อจดัการ
ขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลอย่างเป็น
ระบบ 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

  3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ นของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี ยนแปลงที มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อม  ซึ งมีรายละเอียดดังนี้ 

การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strenght) เป็นการพิจารณาว่าเทศบาลมีส่วนดี ความเข้มแข็ง 
ความสามารถ  ศักยภาพอย่างไร 

การวิเคราะห์จุดอ่อน  (Weak) เป็นการพิจารณาว่าเทศบาลมีส่วนเสีย  ความอ่อนแอ 
ข้อจ้ากัด ความไม่พร้อมในด้านใดบ้าง 

การวิเคราะห์โอกาส  (Opportunity)  เป็นการประเมินโอกาส หรือเงื อนไขที คาดว่าจะ
เอ้ืออ้านวยต่อการพัฒนาเทศบาล  ให้บรรลุเป้าหมายที มาจากตัวแปรต่างๆ  เช่น สภาพเศรษฐกิจ   สังคม   
การเมือง  การปกครอง   เป็นต้น 

การวิเคราะห์ข้อจ้ากัด  (Threat)  เป็นการประเมินเงื อนไขที เป็นข้อจ้ากัดต่อการพัฒนา
เทศบาล  

ทั้งนี้ จากการได้รวบรวมข้อมูลจากส่วนที เกี ยวข้อง ตลอดจนศักยภาพ   หรือปัจจัยในองค์กร
เทศบาลสามารถน้ามาวิเคราะห์หรือประเมินศักยภาพของเทศบาล ได้ดังนี ้ 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมเทศบาลต้าบลพิมาย (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S1 เป็นสถานที ที มีโบราณสถานตั้งอยู่และเป็น
แหล่งท่องเที ยวเชิงอารยธรรมที ส้าคัญใน  
ระดับต้นๆ  ของประเทศและเป็ นที รู้ จั ก
แพร่หลายทั้งนักท่องเที ยวชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ คือปราสาทหินพิมาย, พิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติพิมาย ,ไทรงาม,  ประตูเมือง
โบราณ  เป็นต้น  

W1 พ้ืนที เขตเทศบาลมีเพียง  2.156  ตาราง
กิโลเมตร 

W2 พ้ืนที เขตเทศบาลมีสภาพเป็นเกาะมีแม่น้้า
ล้อมรอบท้าให้เกิดปัญหาในการต้องเฝ้าระวัง
ปัญหาจากน้้าท่วมขัง 

W3 ห้องสุขาหรือหรือส้วมสาธารณะไม่เพียงพอต่อ
บริการนักท่องเที ยว 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S2 มีภูมิปัญญาท้องถิ น เช่น การท้ากระยาสราท ,    
หมี พิมาย (ชุมชนตะวันตกวัดเดิม)   

W4 ปัญหาพ้ืนที ที อยู่อาศัยเนื องจากพ้ืนที ความ
หนาแน่นของบ้านเรือนและจ้านวนประชากร  
ขยายไม่ได้ 

S3 มีภาษาที เป็นอัตลักษณ์(ภาษาพิมาย)และมี
อาหารที เป็นเอกลักษณ์ของตน (ข้าวแพะ) 

S๔ มีสถานศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาในพื้นที    

W๕ ขาดการเชื อมโยงระหว่างการจัดการท่องเที ยว
กับชุมชนและการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ
ท่องเที ยว  

S๕ แหล่งก้าเนิดแมวสีสวาทที ส้าคัญ 

S๖ เป็นศูนย์กลางด้านพาณิชกรรมของอ้าเภอรอบ
นอก  เช่น  อ้าเภอชุมพวง ,อ้าเภอบัวใหญ่ , 
อ้าเภอประทาย , อ้าเภอโนนสูง 

W๖ ขาดการส่งเสริมแหล่งค้าขายและแหล่งเงินทุน
ในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 

W๗ ไม่มีศูนย์บริการนักท่องเที ยว 

S7 ประชาชนมีความผูกพันฉันท์พี น้องอยู่อาศัย
กันในลักษณะเครือญาติ 

W๘ ไม่มีอาคารส้านักงานเทศบาลต้าบลพิมาย 
(ปัจจุบันเช่าอาคารพาณิชย์เป็นส้านักงาน) 

S8 มีประเพณีวัฒนธรรมที ส้าคัญ(เช่น การแข่งขัน
เรือยาว,งานเทศกาลเที ยวพิมาย,ประเพณี
สงกรานต์,ประเพณีแห่เทียนพรรษา,ประเพณี
ลอยกระทง) 

W๙ ไม่มีระบบบ้าบัดน้้าเสีย/และการก้าจัดน้้าเสีย
ไม่ดีไม่ได้มาตรฐาน 

W๑๐ ปัญ หาการจราจรที มี การจอดรถไม่ เป็ น
ระเบียบ 

S9 มีสนามแข่งเรือที สวยที สุดในประเทศไทย W๑๑ ไม่มีสถานที จอดรถส้าหรับนักท่องเที ยว 

S10 แหล่งมวยดีเมืองพิมาย(ยักษ์สุข ปราสาทหินพิ
มาย) 

W๑2 มีงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ นที จ้ากัด 
และขาดบุคลากรที ช้านาญเฉพาะด้าน 

S11 มีพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง(พระพุทธวิมายะ,
หลวงพ่อด้า,หลวงพ่อแดง) 

W๑3 ขาดจิตส้านึกในการอนุรักษ์พัฒนาท้องถิ น 

W๑4 ขาดการส่งเสริมภาษาอาเซียน 

  W๑5 ระบบน้้าประปายังด้อยคุณภาพ/น้้ายังไม่
สะอาดดีพอจนสามารถดื มได้ 
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โอกาส (Opportunity) ข้อจ้ากัด (Threat) 

O1 การได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง
มากขึ้นตามสัดส่วนของประชากรและกฎหมาย
การกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ น และจากการหน่วยงานอื นๆ เช่น การ
ท่องเที ยวแห่ งประเทศไทย เนื องจากเป็น
เส้นทางการท่องเที ยวอารยธรรมขอม ส้าหรับ
การท่องเที ยวเชิงอนุรักษ์แบบครบวงจร 

T1 พ้ืนที  1 ใน 4  เป็นพ้ืนที ในเขตโบราณสถาน
ไม่สามารถที จะรองรับการขยายตัวของ เมือง
ได ้ประชากรแฝงมีจ้านวนมากขึ้น 

T2 ความแตกต่างของฐานะ เศรษฐกิจ และสังคม
ของประชาชนในพื้นที  

T3 ปัญหาการสร้างอาคารสูงบดบังทัศนียภาพ
ของปราสาทหินพิมาย 

T4 พ้ืนที ในการจัดเก็บภาษีมีจ้ากัด ขยายตัวไม่ได้ 

O2 จังหวัดนครราชสีมา มีนโยบายเอื้อต่อการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาของท้องถิ น  ในภาพรวม 

T5 การขยายตลาดเพื อรองรับการจ้าหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน หรือภูมิปัญญาท้องถิ น  

O3 มีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน และให้ความ
ร่วมมือ แบบบูรณาการ อาทิเช่น ส้านักงานพัฒนา
ชุมชนอ้าเภอพิมาย ส้านักงานเกษตรอ้าเภอพิมาย 
ส้านักงานสาธารณสุข เป็นต้น ท้าให้การพัฒนาท้องถิ น 
ประสบความส้าเร็จตามวิสัยทัศน์ที วางไว้ 

T6 ปัญหาปริมาณขยะในพ้ืนที มีจ้านวนเพิ มขึ้น 

T7 ปัญหาสุขภาพและปัญหายาเสพติดและ
ปัญหาอาชญากรรม ยังคงมีอยู่ 

T8 การจัดสรรงบประมาณได้จ้านวนจ้ากัด ไม่
เพียงพอต่อการบริหาร และมีความล่าช้า ท้า
ให้เป็นข้อจ้ากัดในการด้าเนินกิจกรรมการ
พัฒนาของเทศบาล 

O4 กระแสการรวมตัวการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ภายในปี 2558 ส่งผลให้เทศบาลต้องมีการเตรียม
ความพร้อมในการด้านการท่องเที ยว การตลาดและ
ฐาน ผลิ ต ร่ วม  เพื อ การบู รณ าการและ เพิ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันการผลิตกับเศรษฐกิจ
ระดับต่าง ๆ 
 

T9 ระเบียบของทางราชการในบางเรื องมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติที มาก ไม่เอื้อต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้
โดยเร่งด่วน ท้าให้ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา
และบริการประชาชนล่าช้า และส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
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๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ นของเทศบาลนั้น ได้ท้าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกที เกี ยวข้อง  ซึ งมีรายละเอียดดังนี้   

   ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน และระบบจราจร 

ขอบข่าย/ ปริมาณของปัญหา 
พื้นที กลุ่มเป้าหมาย 

ของปัญหา 

ทิศทางการคาดการณ์แนวโนม้การพัฒนา 
ที ต้องการในอนาคต 

ด้านการคมนาคม 

- ถนน/ผิวจราจรช้ารุด การคมนาคม การสัญจร
ไป-มา ไม่ได้รับความสะดวก 

 

 
ในเขตพื้นที เทศบาล 

 

 
- ก่อสร้างและปรับปรุง/ขยายผิวจราจรถนน
สายต่างๆ ในเขตเทศบาลจากถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเป็นถนนแอลฟัส ติกคอน กรีต 
และถนนดินลูกรังให้เป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)ทุกเส้นให้สามารถใช้ได้สะดวก 

ด้านระบบการจราจร 
- ระบบสัญญาณเตือนภัย ป้าย จราจร     ไม่

เพียงพอท้าให้เกิดอุบัติเหตุในการสัญจรไปมา 
- สถานที จอดรถนักท่องเที ยวไม่เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
ในเขตพื้นที เทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ส้ารวจจุดเสี ยงที เป็นอันตรายในการสัญจร
ไปมา  แล้วจัดท้าแผนการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจร (เขียว/เหลือง/แดง)สัญญาณไฟ
กระพริบ และป้ายจราจรเตือนภัย  การทาสี
ตีเส้นจราจร เส้นชะลอความเร็ว 
- จัดหาสถานที ก่อสร้างและพัฒนาสถานที 
จอดรถส้ าหรับนักท่องเที ยวบริ เวณฝั่ ง
ป ระตู ชั ย ข า เข้ า  แล ะสถาน ที อื น ๆ  ที 
เหมาะสม 
- รณรงค์และประชาสัมพันธ์และประสาน
ส่วนราชการที เกี ยวข้องให้ 

- ปัญหาการจอดรถไม่เป็นระเบียบ ผิดกฎจราจร 
จอดรถซ้อนคัน เป็นต้น 

ถนนอนันทจินดา,ถนน
บูชายันต์,ถนนจอมสดุา
เสด็จ 

- รณรงค์การขับขี ปลอดภัยและการบังคับใช้
กฏหมายอย่างจริงจัง 

ด้านสาธารณูปโภค 
 - ระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 
 
 

 
ในเขตพื้นที เทศบาล 

 

 
- ส้ารวจจุดเสี ยงที เป็นอันตรายในการสัญจร
ไปมา  แล้วจัดท้าแผนการขยายเขต/ติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ เป็นต้น 

- ระบบประปาหัวแดง  - ส้ารวจจุดเสี ยงที เป็นอันตรายและจัดท้า
แผนการขยายเขตและตดิตั้งประปาหัวแดง   
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การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต 
ขอบข่าย/ ปริมาณของปัญหา พื้นที กลุ่มเป้าหมาย 

ของปัญหา 
ทิศทางการคาดการณ์แนวโนม้ 
การพัฒนาที ต้องการในอนาคต 

ด้านส่งเสริมอาชีพ 

- - ขาดการรวมกลุ่มดา้นอาชีพ  
 

 
 
 

 
ใน 15 ชุมชน  กลุ่ มหมี    
พิมาย,กลุ่มกระเป๋าผ้าเย็บ
มื อ ,ก ลุ่ ม ท้ า ด อ ก ไ ม้
ประดิษฐ์,  ท้าขนม, กลุ่ม
ท้าขนมจีน กลุ่มแกะสลัก
หินทรายกลุ่มเครื องหวาย 
ฯลฯ 

 
- ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่ม จัดหาแหล่ง
เงินทุนส้าหรับการประกอบอาชีพ 
- จัดให้มีตลาดจ้าหน่ายสินค้าชุมชนหรือ
ตลาดถนนคนเดิน ในพื้นที ถนนชายชล หรือ
ตลาดน้้า เป็นต้น 

ด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม และความสงบ
เรียบร้อย 
- การแพร่ระบาดของยาเสพติด 

 
 

- เด็กเยาวชนมีการจับกลุ่มมั วสุม 
 

 
 

ใน 15 ชุมชน 
 
 

ใน 15 ชุมชน 
 

 
 

- ร่วมมือ ส่วนราชการ ประชาชน องค์กร
ภาคเอกชน ให้ยาเสพติดหมดไปจากชุมชน 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาคม
ชุมชนให้ เข้มแข็งและมีศักยภาพในการ
จัดการแก้ไข 

 
 
 
 

- ขาดอุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์(เสียงตามสาย) 
ที ทันสมัย  

ใน 15 ชุมชน 
 

- ปัญหายาเสพติดโดยประชาชน ร่วมคิด
ร่วมท้า ร่วมรับผลประโยชน์ ท้าให้ชุมชน
ปลอดยาเสพติดอย่างต่อเนื องยั งยืนตลอดไป 
- ส้ารวจและพัฒนาระบบเสียงตามสายเพื อ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ทั วถึง 

ด้านส่งเสริมการศกึษา 

- - ขาดการทักษะในการใช้ภาษาอาเซียนและภาษา
ท้องถิ น  
 

 
ใน 15 ชุมชน 

 

 
- ส่งเสริมให้มีการใช้ภาษาอาเซียน เพื อ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  
- ส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ น เพื อเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน 

ด้านส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
- ขาดสถานที ส้าหรับออกก้าลังกาย 
- ขาดอุปกรณส์้าหรับออกก้าลังกาย 

 
ในเขตพื้นที เทศบาล 

 

 
- จัดให้มีกิจกรรมในการออกก้าลังกาย
ส้าหรับประชาชน เด็ก เยาวชน 
- จัดให้มีลานกีฬาส้าหรับในการเล่นกีฬา
หรือออกก้าลัง ให้ครอบคลุมพื้นที  
- สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาส้าหรับออกก้าลัง 
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การพัฒนาการท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี 
ขอบข่าย/ ปริมาณของปัญหา พื้นที กลุ่มเป้าหมาย 

ของปัญหา 
ทิศทางการคาดการณ์แนวโนม้ 
 การพัฒนาที ต้องการในอนาคต 

ด้านการท่องเท่ียว 

- - ขาดการทักษะในการใช้ภาษาอาเซียนและภาษา
ท้องถิ น (ภาษาพิมาย) 

 
 

 
ใน 15 ชุมชน 

 

 
- ส่งเสริมให้มีการใช้ภาษาอาเซียน เพื อ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  
-ส่ ง เส ริ ม และอนุ รั กษ์ ภ าษ าท้ อ งถิ น 
(ภาษาพิมาย) 

- - ป้ายบอกทางหรือป้ายบอกสถานที /ส่วนราชการ /
ธนาคาร หรือแหล่งท่องเที ยวที ส้าคัญๆ ในเขต
เทศบาล 
 
 
 
- มีห้องน้้าสาธารณะส้าหรับบริการนักท่องเที ยวไม่
เพียงพอและไม่ได้มาตรฐาน 
 

บริเวณหอนาฬิกา,หน้า
อุทยานระวัติศาสตร์พิมาย
ฯ ล ฯ  ศู น ย์ บ ริ ก า ร
นักท่องเที ยวหรือบริเวณ
ข้างธนาคาร(ธกส.) 
หรือสถานที เหมาะสม 

- ส้ารวจและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
บอกสถานที ส้าคัญหรือแหล่งท่องเที ยวที 
ส้าคัญๆ ในเขตเทศบาล 
 
 
- ก่อสร้างและปรับปรุงห้องน้้าสาธารณะ
ส้าหรับบริการนักท่องเที ยวที ได้มาตรฐาน 

ด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี 
- เด็ก เยาวชน วัยรุ่น ไม่ให้ความส้าคัญกับกิจกรรม
ทางศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ น 

 

 
ในเขตพื้นที เทศบาล 

 

 
- ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที ดี
งามให้คงอยู่คู่กับท้องถิ น 
- ส่งเสริมจัดให้มีกิจกรรมในการอนุรักษ
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ น 
- ส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา  
- ส ร้ า งจิ ต ส้ า นึ ก  เด็ ก  เย า วช น  ให้
ความส้ าคัญ กับกิ จกรรมทางศาสนา 
ประเพณีวัฒนอันดีงามของท้องถิ น 
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การพัฒนาด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ขอบข่าย/ ปริมาณของปัญหา พื้นที กลุ่มเป้าหมาย 

ของปัญหา 
ทิศทางการคาดการณ์แนวโนม้ 
การพัฒนาที ต้องการในอนาคต 

- ปัญหาไมม่ีพื้นที สีเขียว สถานที ออกก้าลังกายและ
พักผ่อนหย่อนใจ ไม่เพียงพอ 

 
 

 

ในเขตพื้นที เทศบาล 
 

- รณรงค์การปลูกต้นไม้เพิ มพื้นที สีเขียวใน
เขตเทศบาล 
- จัดให้มีสวนสาธารณะพร้อมเครื องออก
ก้าลังกาย เป็นสวนสาธารณะเพื อเพิ ม
พื้นที สีเขียวให้ได้ 4 มุมเมือง 

- ปัญหาขยะมลูฝอย 
- ปัญหาถูกรบกวนจากมลภาวะทางอากาศ และทาง
เสียง จากโรงงาน ร้านอาหาร เป็นต้น 
 

ในเขตพื้นที เทศบาล 
 
 
 

- รณรงค์การก้าจัดขยะมูลฝอยจัดให้มีการ
ควบคุมมลภาวะทางอากาศ และมลภาวะ
ทางเสี ย ง ที รบ กวน การ ใช้ ชี วิ ต ขอ ง
ประชาชน 

- การลอกท่อและรางระบายน้้า 
 
 

- ปัญหาการบ้าบดัน้้าเน่าเสีย 
 
 
 

- ปัญหาน้้าท่วมซ้้าซากในพ้ืนที ลุม่ต ้าในฤดูฝน 
 

 
 
 
คลองน้้าหลังร้าน อาหาร
อร่อยอ่ะ ฯลฯ 

 

- ส้ารวจและจัดท้าแผนด้าเนินงานการ
ลอกท่อและรางระบายน้้าเป็นประจ้าทุกปี 
- ส้ารวจและติดตั้งกังหันบ้าบัดน้้าเสีย  
- ก่อสร้างบ่อบ้าบัดน้้าเสียให้ได้มาตรฐาน 
- ส้ารวจและออกแบบระบบป้องกันน้้า
ท่วมรอบเมืองพร้อมส่งเสริมเป็นแหล่ง
ท่องเที ยวรอบเมือง โดยท้าเป็นเส้นทาง
จักรยาน ฯลฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


