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ส่วนที่ ส่วนที่ 22  
ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

  2.2.1 1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาคความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค  
  

 

 

2.2.1.1 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ

มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความ

มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ

เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ปี 2558-2559) และกรอบการปฏิรูป ในระยะที่ 3 (ปี 

2560 เป็นต้นไป) ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่ พึงประสงค์นั้น จ าเป็น

จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วน

ให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวเพ่ือถ่ายทอดแนวทาง 

การพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการและสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทย 

ร่วมกันและเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชนเอกชนประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนา

เพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน

เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ 

“ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน”เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันมีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทย

มีความสุขอยู่ดีกินดีสังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา

ในระยะ 20 ปี ต่อจากนี้ไปจะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

 (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์สรุปได้ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี

ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมี

ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ

ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับ

ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อ าจจะเกิดขึ้นใน

อนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ 

รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 5 ประเด็น 

  1. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิด

ขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง โดย (1) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม 

ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (2) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อ

สถาบันหลักของชาติ (3) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ       

(4) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่ส าคัญ 

  2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิม และป้องกัน

ไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น โดย (1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน (2) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และ

แก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ (3) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้และ (4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล 

  3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ

เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง โดย (1) การพัฒนาระบบงานข่าวกรอง

แห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ (2) การพัฒนาและผนึกพลังอ่านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงาน

ความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัย

คุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (3) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัย

คุกคามให้มีประสิทธิภาพ 

4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กรภาครัฐ

และที่มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคงและความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับประ เทศชาติ 

ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน โดย (1) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ (2) การ
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เสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (3) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศ

เพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้กลไกส าคัญต่าง ๆ ท างาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย (1) การพัฒนา

กลไกให้พร้อมส าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็น

รูปธรรม (2) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิตรอ่ืน ๆ และ (3) การพัฒนา

กลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับ

ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่

รากเหง้าทางเศรษฐกิจอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย 

รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต 

ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่งโครงสร้างพ้ืนฐาน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ

อนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึง

ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐาน

ของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้าง

ฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้

และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน

ประกอบด้วย 5 ประเด็น 

  1. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า 

และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (1) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (2) เกษตรปลอดภัย (3) เกษตร

ชีวภาพ (4) เกษตรแปรรูปและ (5) เกษตรอัจฉริยะ 

2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่

ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย (1) 

อุตสาหกรรมชีวภาพ (2) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร (3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล 
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และปัญญาประดิษฐ์ (4) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์และ (5) อุตสาหกรรมความมั่นคงของ

ประเทศ 

3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่ส าคัญ

ของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง 

ประกอบด้วย (1) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (2) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (3) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความ

งามและแพทย์แผนไทย (4) ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า และ (5) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

4. โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพในด้าน

โครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ โดย (1) เชื่อมโยง

โครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (2) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (3) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ (4) พัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (5) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 

5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มี

ทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดย ( 1) 

สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (2) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (3) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด (4) สร้างโอกาส

เข้าถึงข้อมูลและ (5) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ  

 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ

เพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 

สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 

มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็น

ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และ

การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ 

เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง ประกอบด้วย 7 ประเด็น  

   1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและ

วัฒนธรรมที่พึงประสงค์โดย (1) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว (2) การบูรณาการ

เรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (3) การสร้างความเข้มแข็ง 

ในสถาบันทางศาสนา (4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (5) การสร้างค่านิยมและ

วัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (6) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคน

ในสังคม และ (7) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
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   2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย 

ประกอบด้วย (1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ (2) ช่วงวัย

เรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ 21 (3) ช่วงวัยแรงงาน 

ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและ (4) ช่วงวัยผู้สูงอายุ 

ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 

   3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 มุ่งเน้นผู้เรียนให้มี

ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย (1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะ

ส าหรับศตวรรษที่ 21 (2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (3) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหาร

จัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (5) การสร้างความตื่นตัวให้คน

ไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และ

ประชาคมโลก (6) การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ (7) การสร้างระบบ

การศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

   4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (1) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา

ผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย (2) การสร้างเส้นทางอาชีพ 

สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ และ 

(3) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรมให้กับประเทศ 

   5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจสติปัญญา และสังคม โดย (1) 

การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (2) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ (3) การสร้าง

สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี (4) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะ

ที่ดีและ (5) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 

   6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โดย (1) 

การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (2) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอก

ห้องเรียน และ (4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

   7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดย (1) การ

ส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต (2) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
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กิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ (3) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ (4) การพัฒนา

บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 

 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญที่ให้

ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชนประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดย

การสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ

ไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และ

การเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มี

คุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการ

เข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ประกอบด้วย 4 ประเด็น 

   1. การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (1) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก (2) 

ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (3) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร (4) เพ่ิมผลิตภาพ

และคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท างาน 

(5) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม (6) ลงทุนทาง

สังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง (7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึง

บริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ (8) สร้างความเป็น

ธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง 

   2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีโดย (1) พัฒนา

ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (3) ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

แต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ (3) จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้

สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (4) ปรับโครงสร้างและแก้ไข

กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด ( 5) 

สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (6) การพัฒนาก าลังแรงงานในพื้นที ่

   3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (1) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปันไม่ทอดทิ้งกัน และมี

คุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ (2) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) 

สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (4) ส่งเสริม

ความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (5) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคม

และวัฒนธรรม และ (6) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล 



- 7 - 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ฝา่ยแผนงานและงบประมาณ  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  โทร 0-4524-6060-3  ต่อ 237 

 

   4. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 

โดย (1) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ 

ครอบครัว การเงินและอาชีพ (2) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพ่ึงพากันเอง (3) สร้างการ

มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (4) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 

 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนา

ที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม       

ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้

พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรง

ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน่าไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่น

ต่อไปอย่างแท้จริง ประกอบด้วย 6 ประเด็น  

   1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (1) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐาน

ชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (2) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความ

หลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด (3) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่ว

ประเทศ (4) รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (5) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

   2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (1) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐาน

ชีวภาพทางทะเล (3) ปรับปรุง ฟ้ืนฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ (3) ฟ้ืนฟูชายหาดที่

เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ

อย่างเป็นองค์รวม และ (4) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

   3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศโดย (1) ลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก (3) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (3) 

มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐและภาคเอกชน และ 

(4) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

   4. พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่

เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย (1) จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (2) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท
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เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน (3) จัดการมลพิษที่

มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้ เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่า

มาตรฐานสากล (4) สงวนรักษา อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและ

ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (5) พัฒนาเครือข่าย

องค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น และ (6) 

เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมและยกระดับความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 

   5. พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดย (1) พัฒนาการจัดการ

น้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ (2) เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าอย่าง

ประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล (3) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของ

ประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (4) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความ

เข้มข้นของการใช้พลังงาน และ (5) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติ

ปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 

   6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ โดย (1) ส่งเสริมคุณลักษณะและ

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย (2) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบ

ยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม (3) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ และ (4) พัฒนาและด่าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ 

เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และ

ธรรมาภิบาล  

 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่

ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐ

ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการ

ให้บริการยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความ

ทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน า

นวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงาน

เทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน

ร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้อง

ร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต



- 9 - 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ฝา่ยแผนงานและงบประมาณ  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  โทร 0-4524-6060-3  ต่อ 237 

 

ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่ จ าเป็น มีความทันสมัยมีความ

เป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน่าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการ

บริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม ประกอบด้วย 8 

ประเด็น  

   1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก

รวดเร็ว โปร่งใส โดย (1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค 

และ (๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

   2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา

ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ โดย (1) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศ (2) ระบบการเงินการคลังประเทศยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ (3) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 

   3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาประเทศ โดย (1) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (2) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และ    

(3) ส่งเสริมการกระจายอ านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มี

สมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 

   4. ภาครัฐมีความทันสมัยโดย (1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนา

ประเทศ และ (2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

   5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกมีความสามารถสูง 

มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ โดย (1) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และ          

(2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท่างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้า

ในอาชีพ 

   6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (1) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ 

ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม 

จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต (3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็น

ธรรมและตรวจสอบได้ และ (4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบ

บูรณาการ 
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   7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็นโดย (1) ภาครัฐจัดให้

มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง (2) มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น และ (3) การ

บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียมมีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย 

   8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค โดย (1) 

บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (2) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุก

ขั้นตอนของการค้นหาความจริง (3) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญาและปกครองมีเป้าหมาย

และยุทธศาสตร์ร่วมกัน (4) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือกระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในกระบวนการยุติธรรม และ (5) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา    

22..11..22  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 133  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 มีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศให้สามารถบรรลุผล ตามเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยมุ่งหวังให้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ท าหน้าที่เป็นกลไกในการชี้ประเด็นที่มี
ล าดับความส าคัญสูงต่อการพัฒนาประเทศใน ระยะ 5 ปีและเพ่ือผลักดันให้ประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทาย
ต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนสู่ความเจริญเติบโตที่ ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ได้ก าหนดทิศทางและเป้าหมายของการพัฒนาบนพื้นฐานของหลักการและแนวคิดที่
ส าคัญ 4 ประการ ได้แก่  

1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสืบสาน รักษา ต่อยอดการพัฒนาตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี  ควบคู่กับ
การใช้เงื่อนไข 2 ประการเพ่ือก ากับการก าหนดทิศทางและประเด็นการพัฒนาในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ เงื่อนไขความรู้
โดยการใช้องค์ความรู้ทางวิชาการที่รอบด้าน และเงื่อนไขคุณธรรม โดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนและความ
เป็นธรรมในทุกมิติของสังคม  

2. แนวคิด Resilience ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการลดความเปราะบางต่อความเปลี่ยนแปลง อัน
ประกอบด้วยการพัฒนาความสามารถใน 3 ระดับ ได้แก่  

(1) การพร้อมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถ ในการบริหารจัดการภายใต้สภาวะ
วิกฤติ ให้สามารถยืนหยัดและต้านทานความยากล าบาก รวมถึงฟ้ืนคืนกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว  

(2) การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทางการพัฒนาให้
สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง พร้อมกระจายความเสี่ยงและปรับตัวอย่างเท่าทันเพ่ือแสวงหาประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้น และ  

(3) การเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง  
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3. เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิด “ไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง” 
โดยมุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งในมิติของการมีปัจจัยที่จ าเป็น ส าหรับการด ารงชีวิตขั้นพ้ืนฐาน
ที่เพียงพอ การมีสภาพแวดล้อมที่ดี การมีปัจจัยสนับสนุนให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ การมีโอกาสที่
จะใช้ศักยภาพของตนในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงการมุ่งส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีไปยังคนรุ่นต่อไป  

4. โมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจใน 3 รูปแบบควบคู่กัน ได้แก่ 
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยอาศัยฐานศักยภาพและความเข้มแข็งของ ประเทศ
อันประกอบด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมกับการใช้ประโยชน์จาก
องค์ความรูทางดานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ือผลักดันให้ประเทศมีการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และสามารถกระจายรายได้ โอกาส และความมั่งค่ังได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ 
การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ยังค านึงถึงเงื่อนไขและข้อจ ากัดของการพัฒนา
ประเทศท่ีสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ซึ่งจะส่งผลให้บริบทของประเทศและของโลกเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต   
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา  

การวางกรอบการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 13 มีความมุ่งหมายที่จะเร่งเพ่ิมศักยภาพของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบที่
รุนแรงและเสริมสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที
การก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 จึงมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ซึ่งหมายถึง การสร้าง
การเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพ่ือมุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวทันพลวัตของโลก 
และเกื้อหนุนให้คนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่
การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพ่ิมที่สูง และ
ค านึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 ได้ก าหนดเป้าหมายหลัก จ านวน 5 ประการ ประกอบด้วย  

1. การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยยกระดับขีดความสามารถในการ  
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการส าคัญให้สูงขึ้น และสามารถตอบโจทย์พัฒนาการของเทคโนโลยีและสังคมยุคใหม ่
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยกับห่วงโซ่มูลค่าของภาคการผลิตและ
บริการเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศท่ีส่งเสริมการค้าการลงทุนและนวัตกรรม  

2. การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ โดยพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ 
โลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม  
เตรียมพร้อมก าลังคนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เอ้ือต่อการปรับโครงสร้าง  
เศรษฐกิจไปสู่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งพัฒนาหลักประกันและ 
ความคุ้มครองทางสังคมเพ่ือส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต  
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3. การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยลดความเหลื่อมล้ าทั้งในเชิงรายได้ ความมั่งคั่ง 
และโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจ สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเลื่อนชั้น
ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  

4. การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน โดยปรับปรุงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและบริโภค 
ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ แก้ไขปัญหามลพิษส าคัญ ด้วย
วิธีการที่ยั่งยืน โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ ขยะ และมลพิษทางน้ า และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  เพ่ือมุ่งสู่
ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ภายในครึ่งแรกของศตวรรษนี้  

5. การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้
บริบทโลกใหม่ โดยการสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและกลไกทางสถาบันที่เอ้ือต่อ
การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานของภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้อย่างทันเวลา มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 
หมุดหมายการพัฒนา  

เป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนา  (Agenda) ที่
เอ้ือให้เกิดการท างานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 จึงได้ก าหนดหมุดหมายการ
พัฒนา จ านวน 13 ประการ ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ ‘เป็น’ มุ่งหวังจะ ‘มี’ หรือต้องการ
จะ ‘ขจัด’ เพ่ือสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า 
เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” และการบรรลุเป้าหมายหลักในช่วงระยะเวลา 5 ปี ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 โดยหมุดหมายการพัฒนาทั้ง 13 ประการมีที่มาจากการประเมินโอกาสและความ
เสี่ยงของไทยในการพัฒนาประเทศภายใต้กรอบของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งได้มีการพิจารณาถึงแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงระดับโลก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงผลการพัฒนาในประเทศในระยะเวลา
ที่ผ่านมา ทั้งนี้ หมุดหมายการพัฒนาที่ก าหนดขึ้นเป็นประเด็นที่มีลักษณะเชิงบูรณาการ ซึ่งสามารถน าไปสู่การ  
พัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน ท าให้หมุดหมายแต่ละ  
ประการสามารถสนับสนุนเป้าหมายหลักได้มากกว่าหนึ่งข้อ โดยหมุดหมายทั้ง 13 ประการ แบ่งออกได้เป็น 4 มิต ิดังนี้  

1. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย  
หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  
หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน  
หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญของโลก  
หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง  
หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค  
หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน  
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2. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม  
หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ แข่งขันได้  
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน  
หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคม ที่เพียงพอ เหมาะสม  
3. มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า  
หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ เปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 
4. มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ  
หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต  
หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
 

แผนภาพ ความความเชื่อมโยงระหว่างหมุดหมายการพัฒนากับเป้าหมายหลัก 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปรับโครงสร้าง 
การผลิตสู่เศรษฐกิจ 

ฐานนวัตกรรม 

การพัฒนาคน
ส าหรับ โลกยุคใหม่

ฐานนวัตกรรม 

การมุ่งสู่สังคมแห่ง 
โอกาสและความ เป็น

ธรรมนวัตกรรม 

การเปลี่ยนผ่านไปสู่ 
ความยั่งยืนฐาน

นวัตกรรม 

การเสริมสรา้ง 
ความสามารถของ 

ประเทศในการรับมือ 
กับการเปลี่ยนแปลง 

และความเสีย่ง
ภายใต้ บริบทโลก
ใหม่ฐานนวัตกรรม 

1    เกษตรและเกษตร
แปรรูปมูลค่าสูง 
2    การท่องเท่ียวเน้น
คุณภาพและเน้นความยั่งยืน 
3   การผลิตยานยนต์ไฟฟา้ 
4   การแพทย์และ
สุขภาพมูลค่าสูง 
5   ประตูการค้าลงทุน
และโลติจิกส ์
6   อิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ 
7   SMEs ที่เข้มแข็ง
แข่งขันได้ 
8   พื้นที่และเมือง
อัจฉริยะ 
10  เศรษฐกิจหมุนเวียน
และสังคมคาร์บอนต่ า 
 

1   เกษตรและเกษตร 
แปรรูปมูลค่าสูง 
2   การท่องเท่ียวเน้น
คุณภาพและเน้นความยั่งยืน 
3   การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 
4   การแพทย์และ
สุขภาพมูลค่าสูง 
5   ประตูการค้าลงทุน 
และโลติจิกส ์
6    อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
7   SMEs ที่เข้มแข็ง
แข่งขันได้ 
8   พื้นที่และเมืองอัจฉริยะ 
9   ความยากจนข้ามรุ่น
ลดลงและมีความคุ้มครอง
ที่เพียงพอเหมาะสม 
12  ก าลังคนสมรรถนะสูง 

4   การแพทย์และ
สุขภาพมูลค่าสูง 
5   ประตูการค้าลงทุน
และ โลติจกิส ์
6   อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
7   SMEs ที่เข้มแข็ง
แข่งขันได้ 
8   พื้นที่และเมืองอัจฉริยะ 
9   ความยากจนข้ามรุ่น
ลดลงและมีความคุ้มครอง
ที่เพียงพอเหมาสม 
10  เศรษฐกิจหมุนเวยีน
และสังคมคาร์บอนต่ า 
13  ภาครัฐที่ทันสมัย  
มีประสิทธิภาพ 
 

1   เกษตรและเกษตร
แปรรูปมูลค่าสูง 
2   การทอ่งเที่ยวเนน้
คุณภาพและเน้นความยั่งยืน 
3   การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 
5   ประตูการค้าลงทุน
และโลติจิกส ์
8   พื้นที่และเมืองอัจฉริยะ 
10  เศรษฐกิจหมุนเวยีน
และสังคมคาร์บอนต่ า 
11  ภัยธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

1   เกษตรและเกษตร
แปรรูปมูลค่าสูง 
4   การแพทย์และ
สุขภาพมูลค่าสูง 
6   อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
8  พื้นที่และเมืองอัจฉริยะ 
11  ภัยธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
13  ภาครัฐที่ทันสมัย 
มีประสิทธิภาพ 
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หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  
 

1. เป้าหมายการพัฒนา  
1.1 ความเชื ่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตร์ชาติ หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ทั้ง 5 เป้าหมาย 
ได้แก่  

เป้าหมายที่ 1) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดย
ยกระดับให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเชื่อมโยงกับ
ห่วงโซ่มูลค่าของภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย  

เป้าหมายที่ 2) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ โดยสนับสนุนให้ก าลังคนมีคุณภาพ สอดคล้อง
กับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย 

เป้าหมายที่ 3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยลดความเหลื่อมล้ าทั้งในเชิง
รายได้และความมั่นคง รวมถึงโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจและให้กลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส มีโอกาส
ในการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคมสูงข้ึน 

เป้าหมายที่ 4) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในการผลิตและบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ ขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ และ  

เป้าหมายที่ 5) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและ
ความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยประเทศไทยมีความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามที่ส าคัญในอนาคต 
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรคระบาดร้ายแรงและโรคอุบัติใหม่และภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

เป้าหมายของหมุดหมายที่ 1 เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ พบว่า มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ จ านวน 3 ด้าน  

ได้แก่  1) ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
2) ด้านการสร้างโอกาสและ ความเสมอภาคทางสังคม 
3) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1.2 เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
เป้าหมายที่ 1 มูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงขึ้น 
เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริหารจัดการ เพื่อคุณภาพความม่ันคงทาง

อาหาร และความยั่งยืนของภาคเกษตร 
เป้าหมายที่ 3 การเพ่ิมศักยภาพและบทบาทของผู้ประกอบการเกษตรในฐานะหุ้นส่วนเศรษฐกิจ

ของห่วงโซ่ อุปทานที่ได้รับส่วนแบ่งประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 
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2. แผนที่กลยุทธ์ 

 

3. กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ที่  1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า เพ่ือให้เกิดการยกระดับ

กระบวนการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตร

แปรรูปที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง อาทิ ผลผลิตเกษตรปลอดภัย สมุนไพรแปรรูป อาหารทางการแพทย์ อาหารทางเลื อก 
อาหาร ฟังก์ชัน พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ โปรตีนจากพืชและแมลง 

กลยุทธ์ที่ 3 การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าเพ่ิมสูงจาก
แบบอย่าง ความส าเร็จในประเทศ เช่น เกษตรตามโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว 
เกษตรปลอดภัย วนเกษตร เกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยวเกษตร ประมงพ้ืนบ้าน การท าประมงถูกกฎหมาย และการ
ปฏิบัติต่อแรงงานที่ถูกต้อง เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตรให้มีความสมดุลระหว่างอุปสงค์และ
อุปทาน รวมทั้งการใช้น้ าซ้ า 

กลยุทธ์ที่ 5 การส่งเสริมให้เอกชนลงทุนพัฒนาตลาดกลางและตลาดออนไลน์สินค้าเกษตร รวมถึง
สินค้า กลุ่มปศุสัตว์ และประมง 

กลยุทธ์ที่ 6 การสนับสนุนระบบประกันภัยและรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและสินค้า
เกษตร แปรรูปที่เกษตรกรเข้าถึงได้ 
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กลยุทธ์ที่ 7 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มและกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว เพ่ือ
ลดต้นทุนและ เพ่ิมมูลค่าผลผลิตของเกษตรกร 

กลยุทธ์ที่ 8 การส่งเสริมให้เกษตรกรมีที่ดินท ากินและรักษาพ้ืนที่เกษตรกรรมที่เหมาะสมไว้เป็น
ฐานการผลิตการเกษตร 

กลยุทธ์ที่ 9 การพัฒนาฐานข้อมูลและคลังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร รวมทั้งผลักดันให้มีการ
ใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 10 การพัฒนาให้เกิดระบบการบริหารจัดการเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร 
กลยุทธ์ที่ 11 การยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
กลยุทธ์ที่  12 การพัฒนากลไกเพ่ือเชื่อมโยงภาคีต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ส่วนราชการ กลุ่ม

เกษตรกร และนักวิชาการในพื้นที่ ในการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในการพัฒนาภาคเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
 

หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน  
 

1. เป้าหมายการพัฒนา  
1.1 ความเชื ่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 13 และ

ยุทธศาสตร์ชาติ หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ที่มุ่งเน้นการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
รักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่ส าคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ และเพ่ิม
สัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ใน 4 
เป้าหมาย ได้แก่  

เป้าหมายที่ 1) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดย
ยกระดับให้ภาคการท่องเที่ยวมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อยและ
ชุมชน สามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าได้  

เป้าหมายที่ 2) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่  
เป้าหมายที่ 3) การมุ่งสู่ สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม และ  
เป้าหมายที่ 4) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการ

บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  
1.2 เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
เป้าหมายที่  1 การเปลี่ยนการท่องเที่ยวไทยเป็นการท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่ เชื่อมโยงกับ

อุตสาหกรรม และบริการที่มีศักยภาพอ่ืน 
เป้าหมายที่ 2 การปรับโครงสร้างการท่องเที่ยวให้พ่ึงพานักท่องเที่ยวในประเทศและมีการ

กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
เป้าหมายที่ 3 การท่องเที่ยวไทยต้องมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในทุกมิติ 



- 17 - 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ฝา่ยแผนงานและงบประมาณ  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  โทร 0-4524-6060-3  ต่อ 237 

 

2. แผนที่กลยุทธ์ 

 

  กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมการพัฒนากิจกรรม สินค้า และบริการ การท่องเที่ยวมูลค่าเพ่ิมสูง 
กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวทั่วไป 
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับบริการและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

ของตลาดสากล 
กลยุทธ์ที่ 4 การสนับสนุนการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรในภาคการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 5 การปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบ และขั้นตอนที่ล้าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการท าธุรกิจ และ

การขอใบอนุญาตของผู้ประกอบการรายย่อย เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่  6 การพัฒนาระบบข้อมูลการท่องเที่ยวให้ เป็นระบบการท่องเที่ยวอัจฉริยะที่

นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และภาครัฐ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 
 

หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญของโลก  
 

1. เปา้หมายการพัฒนา  
1.1 ความเชื ่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 13 และ

ยุทธศาสตร์ชาติ หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญของโลกเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลัก
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ใน 3 เป้าหมาย ประกอบด้วย  

เป้าหมายที่ 1) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยการ
ยกระดับให้ขีดความสามารถในการแข่งขัน เศรษฐกิจท้องถิ่น และ ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเชื่อมโยงกับห่วง 
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โซ่มูลค่า และประเทศไทยมีระบบนิเวศท่ีสนับสนุนการค้าการลงทุน และการพัฒนานวัตกรรม  
เป้าหมายที่ 2) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ โดยมุ่งพัฒนาให้คนไทยมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับ

โลกยุคใหม่และมีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย 
และได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่ส่งเสริมความม่ันคงในชีวิต และ  

เป้าหมายที่ 3) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในการผลิตและบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความส าคัญกับการจัดการปัญหามลพิษส าคัญด้วยวิธีการที่ยั่งยืน 
รวมทั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศมีแนวโน้มลดลง 

หมุดหมายที่ 3 ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตโดยในช่วงวัยแรงงาน มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะ
แรงงานอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งนี้  หมุดหมายที่ 3 ยังสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการบริโภค 
และการผลิตที่ยั่งยืน และการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้นการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการสร้างสังคมคาร์บอนต่ า 

1.2 เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
เป้าหมายที่ 1 การสร้างอุปสงค์ของรถยนต์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ เพื่อการใช้ในประเทศและส่งออก 
เป้าหมายที่ 2 ผู้ประกอบการเดิมสามารถปรับตัวไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและมีการลงทุน

เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญภายในประเทศ 
เป้าหมายที่ 3 การสร้างความพร้อมของปัจจัยสนับสนุนอย่างเป็นระบบ 
 

2. แผนที่กลยุทธ์ 
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3. กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมให้ผู้ใช้ยานยนต์ในภาคส่วนต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพ่ิมมากขึ้น 
กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของตลาดส่งออกยานยนต์ไฟฟ้า 
กลยุทธ์ที่ 3 การก าหนดเป้าหมาย/แผน และด าเนินการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์เดิมไปสู่

ยานยนต์ไฟฟ้า อย่างเป็นระบบชัดเจนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ในระยะ ๕ ปี 
กลยุทธ์ที่ 4 การยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการลงทุนผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 

แบตเตอรี่ และชิ้นส่วนส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ 5 มาตรการส าหรับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ 
กลยุทธ์ที่ 6 การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไร้คนขับ 
กลยุทธ์ที่ 7 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานที่มีความพร้อมรองรับปริมาณการใช้งานยานยนต์

ไฟฟ้า ในอนาคตได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
กลยุทธ์ที่ 8 การปรับปรุงและจัดท ากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เอ้ือกับการเติบโตของอุตสาหกรรม

ยานยนต์ไฟฟ้า และให้ความส าคัญกับการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน 
กลยุทธ์ที่ 9 การผลิตและพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม

ยานยนต์ไฟฟ้า 
กลยุทธ์ที่ 10 มาตรฐานด้านคุณสมบัติและความปลอดภัย 
กลยุทธ์ที่ 11 การสนับสนุนเงินทุนให้กับผู้ประกอบการที่ลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานสะอาด 

 

หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง  
 

1. เป้าหมายการพัฒนา  
1.1 ความเชื ่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 13 และ

ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพสูงจะสอดรับกับเป้าหมายหลัก 
๔ ประการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ได้แก่  

เป้าหมายที่ 1) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ สู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยการใช้
นวัตกรรมในการผลิตสินค้าและจัดบริการทางการแพทย์และสุขภาพ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

เป้าหมายที่ 2) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ที่มีสมรรถนะสูง ๕๖ ทางด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการยกระดับขีดความสามารถบริการทางการแพทย์และสุขภาพ 

เป้าหมายที่ 3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม ในการลดผลกระทบต่อการเข้าถึง 
บริการทางสาธารณสุขของคนไทย และ  

เป้าหมายที่ 5 การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและ
ความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ ในการวางแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพและ
ระบบบริการสุขภาพ นอกจากนี้ ยังเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติที่ส าคัญในด้านการสร้างความสามารถในการ
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แข่งขัน ในประเด็นเป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ที่ก าหนดอุตสาหกรรมการแพทย์
แบบครบวงจรเป็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่อาศัยความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของไทย สร้าง
อุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆ 
ยกระดับการให้บริการทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพในระดับสากล รวมทั้งเชื่อมโยงอุตสาหกรรมทางการแพทย์
และบริการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม ในประเด็นเป้าหมาย สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ ที่มุ่งเน้นการสร้างความเป็นธรรม
ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 

1.2 เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
เป้าหมายที่ 1 ไทยมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากสินค้าและบริการสุขภาพ 
เป้าหมายที่ 2 องค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีศักยภาพ เอื้อต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมใน

สินค้า และบริการทางสุขภาพ 
เป้าหมายที่ 3 ประชาชนไทยได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ 
เป้าหมายที่ 4 ระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพมีความพร้อมรองรับภัยคุกคาม

สุขภาพ 
 

2. แผนที่กลยุทธ์ 
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3. กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมบริการทางการแพทย์ที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ที่ 2 การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพระดับโลก 
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้อุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างเสริมขีดความสามารถทางวิชาการด้านการศึกษา วิจัย และเทคโนโลยี

ทางการแพทย ์
กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพบนพ้ืนฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและ

สุขภาพของคนไทย 
กลยุทธ์ที่ 6 การยกระดับศักยภาพระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพ่ือลด

ผลกระทบต่อ บริการทางเศรษฐกิจและสุขภาพ 
 

หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค  
 

1. เป้าหมายการพัฒนา  
1.1 ความเชื ่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 13 และ

ยุทธศาสตร์ชาติ หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของประเทศ 
มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ได้แก่  

เป้าหมายที่ 1) การปรับโครงสร้าง ภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ 2) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่  
เป้าหมายที่ 3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม และ 
เป้าหมายที่ 4) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน โดยท าให้ประเทศไทยมีระบบ

นิเวศที่สนับสนุนการค้าการลงทุนสามารถเป็นฐานการค้าการลงทุนที่ส าคัญของภูมิภาค เพ่ิมผลิตภาพและโอกาส
ของผู้ประกอบการไทยให้สามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าระดับภูมิภาคและระดับโลกและยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศท้ังภาคการผลิตและบริการส าคัญ ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่งคง ในมิติความร่วมมือ
ทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาคโลก รวมถึงองค์กรภาครัฐ และที่มิใช่ภาครัฐ รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในมิติการพัฒนาอุตสาหกรรม และบริการแห่งอนาคต การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมไทยเชื่อมโลก ที่มุ่งเน้นเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและบริการโลจิสติกส์อย่างไร้รอยต่อ และ
การรักษาและเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค ที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนของไทยกับ
ต่างประเทศและขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุน และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในมิติการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ที่
มุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสร้างสังคมคาร์บอนต่ า 
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ในขณะเดียวกัน ยังมีความเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นส าคัญ ได้แก่  
1) การต่างประเทศ ในการขยายความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ การค้า การคมนาคม และ

ทรัพยากรมนุษย ์ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีกับนานาชาติโดยเฉพาะในกลุ่มอนุภูมิภาคและภูมิภาคเอเชีย 
2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ที่ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศไปสู่ อุตสาหกรรม  อนาคตที่ เติบโตเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทยและการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาของ อุตสาหกรรมและบริการ  

3) โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ เพื่อยกระดับผลิตภาพของภาคการผลิต
และบริการ ลดต้นทุนการผลิตและบริการที่แข่งขันได้ในระดับสากล สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอย่างเป็นระบบ และ  

4) การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้น ๖๗ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใช้ประโยชน์และ
สร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน 

1.2 เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
เป้าหมายที่ 1 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนในภูมิภาค 
เป้าหมายที่ 2 ไทยเป็นห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค 
เป้าหมายที่ 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ของภูมิภาค 

 

2. แผนที่กลยุทธ์ 
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3. กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างจุดยืนของไทยภายใต้บริบทโลกใหม ่
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยสนับสนุนเพ่ือเป็นประตูการค้าการลงทุนและ

ฐานเศรษฐกิจ ส าคัญของภูมิภาค 
กลยุทธ์ที่ 3 การผลักดันการลงทุนเพ่ือปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ 

 

หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัล ของอาเซียน  
 

1. เป้าหมายการพัฒนา  
1.1 ความเชื ่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 13 และ

ยุทธศาสตร์ชาติ หมุดหมายที่ 6 มุ่งตอบสนองต่อเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จ านวน 3 เป้าหมาย 
ได้แก่  

เป้าหมายที่ 1) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยการ
พัฒนาต่อยอดฐานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยในปัจจุบัน  ให้เป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ ที่มุ่งเน้นการผลิตชิ้นส่วนประกอบที่ส าคัญในห่วงโซ่อุปทานอาเซียน เป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคต 
และมีมูลค่าสูง รวมถึงการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมดิจิทัล  

เป้าหมายที่ 2) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ โดยการพัฒนาก าลังคนที่มีทักษะที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต รวมถึงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรม
และบริการดิจิทัลของประเทศ และ  

เป้าหมายที่ 5) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและ
ความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยการส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในหลากหลายภาคส่วน
และหลากหลายมิติ ซึ่งมีความสอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ในมิติการพัฒนาคน 
เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือภัยคุกคาม ควบคู่กับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน ในมิติการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่ให้ความส าคัญพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ  ไปสู่ อุตสาหกรรมอนาคตที่ เติบโตเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทยและการสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
ที่มีคุณภาพ ครอบคลุม เพียงพอและเข้าถึงได้ทั้งในด้านพ้ืนที่และราคา และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในมิติการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ โดยเป็นการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจและด าเนินชีวิต เพ่ือลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสร้างสังคมคาร์บอนต่ า 
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1.2 เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจดิจิทัลภายในประเทศมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายที่ 2 การส่งออกของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศเพ่ิมขึ้น 
เป้าหมายที่ 3 อุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศมีความเข้มแข็งขึ้น 
 

2. แผนที่กลยุทธ์ 

 
 

3. กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ที่ 1 การขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยด้วยดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาต่อยอดฐานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
กลยุทธ์ที่ 3 อุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศที่สามารถแข่งขันได้ 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

อุตสาหกรรม และบริการดิจิทัล 
 

หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้  
 

1. เป้าหมายการพัฒนา  
1.1 ความเชื ่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 13 และ

ยุทธศาสตร์ชาติ การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และ
สามารถแข่งขันได้ เป็นแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขันใน 2 เป้าหมาย ได้แก่ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโต
อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ในประเด็นการพัฒนา
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เศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ ผ่านการสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะยุคใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณ
ของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน สามารถปรับตัวและประยุกต์ใช้  
เครื่องมือและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในการประกอบธุรกิจ และได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึง 
แหล่งเงินทุนและแหล่งเงินทุนทางเลือกด้วยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้งด้านการเงินและที่มิใช่การเงิน  รวมทั้ง
สามารถเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ ที่ เหมาะสมตามศักยภาพของ 
ผู้ประกอบการ โดยมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลและได้รับการอ านวยความสะดวกและสนับสนุนให้สามารถเข้าถึงข้อมูล 
ระบบคลังข้อมูลและความรู้กลางของภาครัฐอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง พร้อมทั้งยังสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในเป้าหมายสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและ
สนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ในประเด็นการกระตุ้นให้ภาคธุรกิจมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
โดยค านึงถึงต้นทุนทางสังคมและกระตุ้นให้เกิดการประกอบธุรกิจเพ่ือสังคม รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง  
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ใน 2 เป้าหมาย ได้แก่ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและ
สังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ และการเพ่ิมขีดความสามารถ
ของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ  ในประเด็นการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือยกระดับเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาค
การเกษตรอีกด้วย นอกจากนี้ แนวทางการพัฒนาตามหมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่
เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้ ยังสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ใน 

เป้าหมายที่ 1) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ในประเด็น
ภาคการผลิตและบริการ ส าคัญได้รับการยกระดับให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น เศรษฐกิจท้องถิ่น
และผู้ประกอบการรายย่อย สามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าและไทยมีระบบนิเวศที่สนับสนุนการค้าการลงทุน
และการพัฒนานวัตกรรม ผ่านการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในแต่ละภาค
ธุรกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ อีกท้ังเชื่อมโยงผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับห่วงโซ่
มูลค่าโลก โดยมีระบบนิเวศในการประกอบธุรกิจที่เหมาะสมส าหรับผู้ประกอบการในแต่ละประเภทและสาขาธุรกิจ  

เป้าหมายที่ 2) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ ในประเด็นพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับโลกยุค 82 ใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม และ 

เป้าหมายที่ 3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม ในประเด็นการลดความเหลื่อมล้ าทั้ง
เชิงรายได้ ความมั่งคั่ง และโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจ ผ่านการส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมและเปิด
กว้างส าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

 
 
 
 



- 26 - 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ฝา่ยแผนงานและงบประมาณ  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  โทร 0-4524-6060-3  ต่อ 237 

 

2.2 เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
เป้าหมายที่ 1 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการเติบโตและแข่งขันได้  
เป้าหมายที่ 2 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีศักยภาพสูงในการด าเนินธุรกิจ สามารถ

ยกระดับและปรับตัวเข้าสู่การแข่งขันใหม่ 
เป้าหมายที่ 3 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงและได้รับการส่งเสริมอย่างมี

ประสิทธิผลจากภาครัฐ 
 

2. แผนที่กลยุทธ์ 

 
 

3. กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบนิเวศให้เอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจและการยกระดับความสามารถ

ในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงฐานข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ

ส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่ระบบ 
กลยุทธ์ที่ 3 จัดให้มีกลไกทางการเงินที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม เพ่ือให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างทั่วถึง 
กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้เป็นผู้ประกอบการใน

ยุคดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 5 การยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ของภาครัฐ 
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กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบนิเวศให้เอ้ือต่อการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ และผู้ประกอบการที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม รวมทั้งให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและเชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่ายระดับโลก และ
ยกระดับสู่ตลาดต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมให้มีศักยภาพการด าเนินการในเชิงธุรกิจ 
 

หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน  
 

1. เป้าหมายการพัฒนา  
1.1 ความเชื ่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 13 และ

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโต 
ได้อย่างยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันในเป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโต  
อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในเป้าหมายการ
กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนา  
ประเทศในทุกระดับ และการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพ่ึงตนเองและการจัดการ
ตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมในเป้าหมาย การใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล  
ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ นอกจากนั้น แผนกลยุทธ์ของหมุดหมายที่ 8 ยังสนับสนุน 5 เป้าหมาย 
หลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ดังนี้  

เป้าหมายที่ 1) การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่น
และยกระดับผู้ประกอบการให้สามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าของภาคการผลิตระดับประเทศ กระจาย
ผลประโยชน์สู่เศรษฐกิจฐานราก  

เป้าหมายที่ 2) การพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานและส่งเสริมความมั่นคงในชีวิตของประชาชนผ่านการพัฒนาพ้ืนที่และเมือง  

เป้าหมายที่ 3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยมุ่งพัฒนาเมืองให้น่าอยู่และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีส าหรับประชาชนทุกกลุ่มอย่างท่ัวถึง โดยค านึงถึงภูมินิเวศ  

เป้าหมายที่ 4) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้เมืองใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ลดการสร้างขยะและมลพิษ เพ่ือสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกกลุ่ม และ  

เป้าหมายที่ 5) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและ
ความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยส่งเสริมให้เมืองยกระดับสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่
ภาครัฐดิจิทัลในระดับท้องถิ่น  รวมทั้งผลักดันให้ เมืองเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติและมี
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ  
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1.2 เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
เป้าหมายที่ 1 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ขยายตัวเพิ่มข้ึน 
เป้าหมายที่ 2 ความไมเ่สมอภาคในการกระจายรายได้ของภาคลดลง 
เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน มีความพร้อมในการรับมือและปรับตัว 

ต่อการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง 
 

2. แผนที่กลยุทธ์ 
 

 
 
3. กลยุทธ์การพัฒนา  

กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก 
กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมกลไกความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคมเพ่ือการ

พัฒนาพื้นที่และเมือง 
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานโลจิสติกส์ และดิจิทัลรองรับพ้ืนที่

เศรษฐกิจหลักและเมือง 
กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง 
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หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  
 

1. เป้าหมายการพัฒนา  
1.1 ความเชื ่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 13 และ

ยุทธศาสตร์ชาติ หมุดหมายที่ 9 มุ่งตอบสนองต่อเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จ านวน 2 เป้าหมาย 
ได้แก่  

เป้าหมายที่ 2) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ ในด้านการสร้างหลักประกันและความคุ้มครอง
ทางสังคม เพ่ือให้คนไทยมีความม่ันคงในชีวิต และ 

เป้าหมายที่ 3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยการสนับสนุนให้กลุ่มเปราะบาง
และผู้ด้อยโอกาสมีโอกาสในการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น  นอกจากนี้ หมุดหมายที่ 9 ยังมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติใน 2 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในประเด็นเป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมใน 2 ประเด็นเป้าหมาย คือ 
สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติและกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  

1.2 เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
เป้าหมายที่ 1 ครัวเรือนที่มีแนวโน้มกลายเป็นครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น มีโอกาสในการเลื่อน

สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม จนสามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 2 คนทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
 

3. แผนที่กลยุทธ์ 
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3. กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ที่ 1 การแก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่นแบบมุ่งเป้าให้ครัวเรือนหลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสที่เสมอภาคแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น 
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับความคุ้มครองทางสังคมส าหรับคนทุกช่วงวัย 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 การบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อลดความยากจนข้ามรุ่นและจัดความคุ้มครองทางสังคม 

 

หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า  
 

2. เป้าหมายการพัฒนา  
1.1 ความเชื ่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 13 และ

ยุทธศาสตร์ชาติ หมุดหมายที่ 10 มีความสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 13 จ านวน 4 เป้าหมาย ได้แก่  

เป้าหมายที่ 1) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ที่มุ่ง
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น ด้วยการใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

เป้าหมายที่ 3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม เพ่ือการสร้างโอกาสและการ
กระจายรายได้สู่ชุมชน  

เป้ าหมายที่  4) การเปลี่ ยนผ่ านการผลิตและบริโภคไปสู่ ความยั่ งยืน  โดยเน้นการใช้ 
ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับ 
ของระบบนิเวศ และ 

เป้าหมายที่ 5) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง  และ
ความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยเฉพาะประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 107 นอกจากนี้ หมุดหมาย
ที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ ามีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561–2580) โดย
สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 3 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ในด้านการรักษาความ
มั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล เพ่ือให้มีความอุดม
สมบูรณ์และให้ผลประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขันในการ
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตขับเคลื่อนประเทศไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต สร้างระบบ
นิเวศอุตสาหกรรมและบริการที่เหมาะสม และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืน และ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และสร้างสังคมคาร์บอนต่ า สนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาและใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือลดมลพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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1.2 เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
เป้าหมายที่ 1 การเพ่ิมมูลค่าจากเศรษฐกิจหมุนเวียน และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมายที่ 2 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 3 การสร้างสังคมคาร์บอนต่ าและยั่งยืน 
 

3. แผนที่กลยุทธ์ 

 
 
3. กลยุทธ์การพัฒนา  

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชน ท้องถิ่น และเกษตรกร จากเศรษฐกิจหมุนเวียนและ

สังคมคาร์บอนต่ า 
กลยุทธ์ที่ 3 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด 

บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและกลไกสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม

คาร์บอนต่ า 
กลยุทธ์ที่ 5 การปรับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและการด ารงชีพเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน 
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หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ  
 

1. เป้าหมายการพัฒนา  
1.1 ความเชื ่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 13 และ

ยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพัฒนาของหมุดหมายที่ 11 ได้เชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
จ านวน 2 เป้าหมาย ได้แก่  

เป้าหมายที่ 4) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน และ 
เป้าหมายที่ 5) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและ

ความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ หากพิจารณาถึงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ พบว่าเป้าหมายการพัฒนาของ
หมุดหมายที่ 11 มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติใน 3 ด้าน ได้แก่  

ด้านที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ในเป้าหมายที่ 2 บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและ
ทุกระดับ เพ่ือบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยใน
ทุกระดับ และเป้าหมายที่ 3 กองทัพหน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ
พร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง เพ่ือให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้
ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง  

ด้านที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ในเป้าหมายที่ 1 ประเทศไทย
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจ เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ในประเด็นอุตสาหกรรมความมั่นคงของ
ประเทศ มีเนื้อหาด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงระบบการเตือนภัยการ
เตรียมตัวรับมือภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือทั้งในระหว่างและหลังเกิดภัยพิบัติ และ 

ด้านที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใน
เป้าหมายที่ 3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีด
ความสามารถของระบบนิเวศ โดยสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้นลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสร้างสังคมคาร์บอนต่ า ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งระบบและการสร้าง
ขีดความสามารถของประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและ
ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็น
มิตรต่อสภาพภูมิอากาศและดูแลภัยพิบัติจากน้ าทั้งระบบ โดยมีการจัดระบบการจัดการน้ าในภาวะวิกฤติให้
สามารถลดสูญเสีย ความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่ เกิดจากน้ าตามหลักวิชาการให้อยู่ ในขอบเขตที่ควบคุมที่มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการเพิ่มความร่วมมือในเรื่องการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคได้อย่างทั่วถึงและทันการณ์  
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2.2 เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
เป้าหมายที่  1 ความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศลดลง 
เป้าหมายที่ 2 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง 
เป้าหมายที่ 3 สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

3. แผนที่กลยุทธ์ 
 

 
 

3. กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ที่ 1 การป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในพ้ืนที่ส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพประชาชนและชุมชน ในกา ร รับมือกับภัยธรรมชาติ 

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
กลยุทธ์ที่ 3 การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
กลยุทธ์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบจาก

ภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
กลยุทธ์ที่ 5 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือบริหารจัดการ และลดความเสี่ยงจากภัย

ธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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หมุดหมายที่ 12  ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต  
 

1. เป้าหมายการพัฒนา  
1.1 ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตร์ชาติ 

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต  มุ่ง
ตอบสนองเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จ านวน 2 เป้าหมาย ได้แก่  

เป้าหมายที่ 2) การพัฒนาคน ส าหรับโลกยุคใหม่ โดยคนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ การ
พัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูงสอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย สามารถสร้างงานอนาคตและ
สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะที่มีความสามารถในการสร้างและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้ง  

เป้าหมายที่ 3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ทั้งการพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้ส าหรับผู้ที่ไม่
สามารถเรียนในระบบการศึกษาปกติ นอกจากนี้ หมุดหมายที่ 12 ยังมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติใน 3 
ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในประเด็นเป้าหมาย ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในประเด็นเป้าหมาย 
คนไทยเป็นคนดี คนเก่งมีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและ
สนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ในประเด็นเป้าหมาย การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และการกระจายศูนย์กลางความ
เจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

2.2 เป้าหมายและผลลัพธ์ของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็น

ส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 

เป้าหมายที่ 2 ก าลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย 
และสามารถสร้างงานอนาคต 

เป้าหมายที่ 3 ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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3. แผนที่กลยุทธ์ 
 

 
 

4. กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
 

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน  
 

1. เป้าหมายการพัฒนา  
1.1 ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตร์ชาติ 

ภาครัฐจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาและปรับตัวเพ่ือลดช่องว่างของการปฏิบัติงานให้มีศักยภาพที่เหมาะสม ในฐานะที่เป็น
กลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบนหลักการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่  คือ การปรับเปลี่ยนการ
บริหารจัดการภาครัฐ โดยน าหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการที่มุ่งการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นที่ต้องด าเนินการ  เพ่ือรับมือกับแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างความสามารถของภาครัฐ ประกอบด้วย  

1) พัฒนาการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวก ประหยัด แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ 
โดยพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม  

2) ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐ ให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้าง และมี
ประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ  

 



- 36 - 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ฝา่ยแผนงานและงบประมาณ  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  โทร 0-4524-6060-3  ต่อ 237 

 

3) ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
และสร้างระบบบริหารจัดการ และ 4) การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร 
ให้มีทักษะที่จ าเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัลและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาประเทศ ซึ่งตอบสนองต่อเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จ านวน 2 เป้าหมาย ได้แก่  

เป้าหมายที่ 3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยมีบริการสาธารณะทั่วถึง เท่าเทียม  
เป้าหมายที่ 5) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงและการ

เปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่ การพัฒนาตามหมุดหมายฯ จะสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติใน 4 ด้าน ได้แก่  

1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ในประเด็นเป้าหมาย ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข  
2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ใน 2 ประเด็นเป้าหมาย คือ 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  

3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมใน 2 ประเด็นเป้าหมาย คือ 
สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา 
การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ  

4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2 ประเด็นเป้าหมาย 
คือ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปรง่ใส และภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ 
หมุดหมายที่ 13 ยังมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติใน 4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 17 
ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ประเด็นที่ 21 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

2.2 เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
เป้าหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ 
เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว 
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2. แผนที่กลยุทธ์ 
 

 
 

2. กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวก และประหยัด 
กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้าง 

และมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3 การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพ่ือการ

พัฒนาประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร ให้มี

ทักษะที่จ าเป็น ในการให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาประเทศ 
 

2.1.3 การพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) มีทั้งหมด 17 เป้าหมาย 
(Goals) สะท้อน ‘3 เสาหลักของมิติความยั่งยืน’ (Three Pillars of Sustainability) คือ มิติด้านสังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อม บวกกับอีก 2 มิติ คือ มิติด้านสันติภาพและสถาบัน และมิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนา ที่เชื่อมร้อยทุก
มิติของความยั่งยืนไว้ด้วยกัน รวมเป็น 5 มิติ องค์การสหประชาชาติแบ่งเป้าหมาย 17 ข้อ ออกเป็น 5 กลุ่ม 
(เรียกว่า 5 Ps) ประกอบด้วย 

1. มิติด้านสังคม (People) : ครอบคลุมเป้าหมายที่ 1 ถึง เป้าหมายที่ 5 
2. มิติด้านเศรษฐกิจ (Prosperity) : ครอบคลุมเป้าหมายที่ 7 ถึง เป้าหมายที่ 11 
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3. มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Planet) : ครอบคลุมเป้าหมายที่ 6 เป้าหมายที่ 12 ถึง เป้าหมายที่ 15 

4. มิติด้านสันติภาพและสถาบัน (Peace) : ครอบคลุมเป้าหมายที่ 16 

5. มิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) : ครอบคลุมเป้าหมายที่ 17 

เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ 

เป้าหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริม
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีส าหรับทุกคนในทุกวัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

เป้าหมายที่ 5 : บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมอ านาจให้แก่สตรีและเด็กหญิง  

เป้าหมายที่ 6 : สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ าและสุขอนามัยส าหรับทุกคน และมีการบริหาร
จัดการที่ยั่งยืนคน 

เป้าหมายที่ 7 : สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ท่ียั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา 

เป้าหมายที่ 8 : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มี
ผลิตภาพและการมีงานที่เหมาะสมส าหรับทุกคน 

เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและ
ยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 

เป้าหมายที่ 10 : ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

เป้าหมายที่ 11 : ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน  

เป้าหมายที่ 12 : สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 

เป้าหมายที่ 13 : ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น 

เป้าหมายที่ 14 : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 15 : ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่าง
ยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืนสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-8-decent-work-and-economic-growth/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-8-decent-work-and-economic-growth/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-10-reduced-inequality/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-11-sustainable-cities-and-communities/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-12-responsible-consumption-and-production/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-13-climate-action/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-14-life-below-water/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-14-life-below-water/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
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เป้าหมายที่ 16 : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความ
ยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

เป้าหมายที่ 17 : เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2.2...1.1.4 4   แผนพัฒนาภาคตะวันแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกเฉียงเหนือ   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต อย่างยั่งยืน แนวทางการพัฒนา  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลด ความเหลื่อมล้ าทางสังคม  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่ เศรษฐกิจหลักภาคกลางและ 

พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพ่ือนบ้านในการสร้างความเข้มแข็ง 

 ทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
 

2.1.2.1.55  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (พ.ศ.เฉียงเหนือตอนล่าง 2 (พ.ศ.  25625666  --  25257070))  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบดว้ย 4 จังหวดั ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี 

จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธรและจังหวัดอ านาจเจริญ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมเกษตรสร้างมูลค่า 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม และความม่ันคง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 
 

http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-16-peace-justice-and-strong-institution/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-16-peace-justice-and-strong-institution/


- 40 - 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ฝา่ยแผนงานและงบประมาณ  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  โทร 0-4524-6060-3  ต่อ 237 

 

2.1.6 2.1.6 แผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด    พ.ศ.พ.ศ.  252566 66 ––  25257070  
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

“ เมืองน่าอยู่ทันสมัย เกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง เศรษฐกิจชีวภาพ ศูนย์กลางการค้าการลงทุน เมือง
ท่องเที่ยวแห่งความสุขหลายมิติสู่สากล ” 

 

วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ทันสมัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของ

ประชาชน ทั้งทางด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านความปลอดภั ยในชีวิตและทรัพย์สิน การเข้าถึงระบบ
สาธารณูปโภคและระบบบริการภาครัฐ และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิต  

2) เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถยกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเพ่ือสร้างมูลค่า
สินค้าเกษตรให้ตอบสนองต่อความต้องการด้วยระบบตลาดน าการผลิตโดยใช้ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการเกษตร (Big Data) 
และ ดิจิทัล แฟลตฟอร์ม เป็นเครื่องมือในการด าเนินการ 

3) เพ่ือส่งเสริม เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ด้วยการน าเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการเพ่ิมคุณค่า
หรือประยุกต์การใช้งานและแปรรูปผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการเกษตร และการน าเทคโนโลยีชีวภาพ มาใช้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจ ท าให้เป็นเศรษฐกิจชีวภาพ  

4) เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการค้าการลงทุนในพ้ืนที่จังหวัดเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด ภูมิภาค และ
ต่างประเทศ 

5) เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวทุกด้าน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทุกมิติ 

 

เป้าหมายการพัฒนา 
1) พัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ทันสมัยตามแนวทางการพัฒนาเมือง Smart city โดยด าเนินการให้

ครบเกณฑ์ทุกด้านในปี พ.ศ.2570 
2) ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถยกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน เพ่ือสร้างมูลค่าสินค้า

เกษตรและสามารถเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรได้เพ่ิมขึ้นตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
3) เกษตรกรและผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) 

เพ่ือสร้างเศรษฐกิจชีวภาพในพ้ืนที่ตามเป้าหมายที่ก าหนดในแต่ละปี 
4) มูลค่าการค้าการลงทุนในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นบรรลุเกณฑ์ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 
5) ภาคการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพโดยมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมเพ่ิมขึ้นตาม

เกณฑ์ตัวชี้วัดที่จังหวัดก าหนดในแผนพัฒนาจังหวัด 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

1) มูลค่าการเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของจังหวัด (GPP) เพ่ิมขึ้น เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 2 ต่อปี 

2) มูลค่าการลงทุนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2 ต่อปี  

3) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้ทางการท่องเที่ยว ร้อยละ 2 ต่อปี 
 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัด ไว้ 5 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาศูนย์กลางการค้าการลงทุน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การส่งเสริมเมืองท่องเที่ยวแห่งความสุขหลายมิติสู่สากล 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย 
1) วัตถุประสงค ์

1) การสร้างเสริมพลเมืองให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
2) การพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพ 
3) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เพียงพอ ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
4) พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5) ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1) เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 100 (วัดปี 2569) 

   1.1 ร้อยละ 90 เด็กอายุ 0 - 5 ปี ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการ 
   1.2 ร้อยละ 85 เด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
   1.3 ร้อยละ 70 ของเด็กพัฒนาล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือ
มาตรฐานอ่ืน 

2) ร้อยละของผลการทดสอบขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ O-net (แยกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้) มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 50 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3) ร้อยละของคุณภาพชีวิตคนจังหวัดอุบลราชธานีทุกกลุ่มวัย ผ่านตามเกณฑ์ 
4) ร้อยละของโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคได้รับการยกระดับมาตรฐาน เพ่ือเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 ต่อปี 
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5) มีชุมชนจัดการขยะเหลือ 0 สู่ชุมชนคาร์บอนต่ าจ านวน 25 ชุมชนต่อปี (อ าเภอละ 1 ชุมชน) 
6) สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี 
7) สถิติอาชญากรรมลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี 
8) ร้อยละจ านวนเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการพัฒนาฟ้ืนฟู

ความรู้ทักษะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 60 ต่อปี) 
9) ลดจุดความร้อน (Hotspot) ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง 
10) ประสิทธิภาพของการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ าที่ เกี่ยวข้องกับสุขภาพคน

อุบลราชธานี 
11) บุคคลไร้สถานะเข้าสู่กระบวนการจัดท าบัตรประจ าตัวบุคคลไร้สถานะ (บัตรเลข 0) ร้อยละ 10 

 

3) แผนงาน/แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) 
1) การขับเคลื่อนให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นศูนย์กลางสุขภาพ (Medical Hub) เป็นศูนย์กลางการรักษา

ผู้ป่วยที่เด่นชัดและโดดเด่นเฉพาะด้าน 
2) การพัฒนาเป็นเมืองสุขภาวะดี มีความพร้อมในการตอบสนองทุกความต้องการของผู้อยู่อาศัยในทุกด้าน 

และมีสิ่งอ านวยความสะดวก 
3) การพัฒนาระบบความปลอดภัย โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
4) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการเข้าถึงบริการทางด้านการศึกษาตลอดชีวิตอย่างเท่าเทียม 
5) การรักษาความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน 
6) การพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด 
7) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง 
1) วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรยกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
รวมทั้งสร้างมูลค่าสินค้าเกษตร เพ่ือตอบสนองความต้องการด้วยระบบตลาดน าการผลิต บนพื้นฐานข้อมูล Big Data 
ด้านการเกษตร และใช้ประโยชน์จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

2) เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม สามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีการถ่ายทอดความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรและเชื่อมโยงเครือข่ายกับภายนอกอย่างเข้มแข็ง และลดความเหลื่อมล้ าทางรายได้ 

3) เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวและสร้าง 
ภูมิคุ้มกันรองรับการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติและโรคระบาด 
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2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1) อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรจังหวัด เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ใน ปี 2570 
2) จ านวนฟาร์ม (ปศุสัตว์ ประมง วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตร) ที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ในปี 2570 
3) รายได้เฉลี่ยทางการเกษตรของเกษตรกรเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 ในปี 2570 
4) จ านวนพื้นที่เกษตรกรรมได้รับการบริหารจัดการและฟ้ืนฟู จ านวน 100,000 ไร่/ปี 

3) แผนงาน/แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) 
1) ส่งเสริมการผลิตการแปรรูป และบริหารจัดการสินค้าเกษตร มูลค่าสูงสู่สากล  
2) ส่งเสริมพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตร และวิสาหกิจชุมชน เป็นผู้ประกอบการธุรกิจสมัยใหม่อย่างครบวงจร 
3) สร้างภูมิคุ้มการทางการเกษตรต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและโรคระบาด 
4) ส่งเสริมพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรดินและน้ าเพ่ือการเกษตรเพ่ือ

การท าเกษตรมูลค่าสูง 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ 
1) วัตถุประสงค์/แผนงาน 

1) ส่งเสริมการน าผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพมาประยุกต์ใช้งาน 
และยกระดับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางชีวภาพของพื้นที่อย่างมีมาตรฐาน 

2) สร้างมูลค่าเพ่ิม และมูลค่าใหม่จากทรัพยากรทางชีวภาพของพ้ืนที่ 
2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 

1) จ านวนเกษตรกร และผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาความรู้ทักษะในการใช้
ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ จ านวน 10,000 ราย 

2) จ านวนสินค้านวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นจากฐานทรัพยากรชีวภาพ จ านวน 200 รายการ 
3) มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพของพ้ืนที่ 600 ล้านบาท 

3) แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ 
1) ถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ 

เพ่ือให้สามารถแปรรูปและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางชีวภาพของพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) สร้างและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ส่งเสริมมาตรฐาน และส่งเสริมการเข้าถึงการตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐานการแปรรูปผลิตผลส าคัญจากฐานชีวภาพสู่สากล 
3) สร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์หลักของจังหวัดอุบลราชธานี (Ubon Premium Products) 

ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม 
4) เสริมสร้างการตลาดและการผลิตให้แก่อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพของเพ่ือผลักดันให้อุบลราชธานีเป็น 

Bioeconomy Hub ของพ้ืนที่ 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาศูนย์กลางการค้าการลงทุน 
1) วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อพัฒนาศักยภาพการค้าชายแดนสู่ประเทศเพ่ือนบ้านและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
2) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการสู่ตลาดสากล 
3) เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพมาตรฐานสู่สากล 
4) เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงและขยายช่องทางการตลาดทุกระดับ 

2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1) มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 3 (ใช้ฐานปี 2565) 
2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) นอกภาคเกษตร เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 3 (ใช้ฐานปี 2565) 
3) รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 4 ต่อปี 

3) แผนงาน/แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) 
1) การเสริมสร้างศักยภาพการค้าชายแดน 
2) ส่งเสริมผู้ประกอบการและ SMEs เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
3) พัฒนาผู้ประกอบการและแรงงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
4) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาดและขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
5) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การส่งเสริมเมืองท่องเที่ยวแห่งความสุข หลายมิติ สู่สากล 
1) วัตถุประสงค์/แผนงาน 

1) เพิ่มศักยภาพและสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 

1) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้ทางการท่องเที่ยว ร้อยละ 2 ต่อปี 
2) จ านวนแหล่งท่องเที่ยวหรือสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา 2 แห่งต่อปี 

3) แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ 
1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวสู่สากล 
2) การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ให้เกิดความ

สมดุลและยั่งยืน 
3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

พัฒนาการท่องเที่ยว 
4) การประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านการท่องเที่ยว การส่งเสริมวิถีและวัฒนธรรมท้องถิ่น และการ

สร้างความเชื่อม่ันของนักท่องเที่ยว 
5) การส่งเสริมการบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ 
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2.12.1..77  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
วิสัยทัศน์ 
“ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง เป็นประตูการค้าการท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ มีการพัฒนา

อย่างสมดุล ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” 
พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานบริการประชาชน 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพแก่ประชาชน 
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการป้องกัน การดูแล และการรักษาสุขภาพ แก่ประชาชน 
6. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักสิทธิ หน้าที่ ตามกฎหมายในระบอบประชาธิปไตย 
7. ส่งเสริมและบูรณาการระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8. ส่งเสริมระบบตรวจสอบการท างานภาครัฐโดยภาคประชาชน 
9. ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการท างานของทุกภาคส่วน 
10. ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
11. บริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด 
12. ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการพาณิชยกรรม 
13. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
14. จัดให้มีระบบบริหารจัดการพ้ืนที่สาธารณะ 
15. อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางที ่1 วางผังเมืองรองรับการขยายตวัของชุมชน 
แนวทางที ่2 พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน 
แนวทางที ่3 พัฒนาระบบชลประทานให้ทั่วถึงและเพียงพอ 
แนวทางที ่4 ขยายเขตการบริการไฟฟ้า ประปา รองรับการขยายตัวของชุมชน 
แนวทางที ่5 พัฒนาระบบระบายน้ าที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
แนวทางที ่1 ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจของจังหวดั 
แนวทางที ่2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมแก่ประชาชน 
แนวทางที ่3 ส่งเสริมการป้องกัน ดูแล และรักษาสุขภาพประชาชน 
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แนวทางที ่4 ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 
แนวทางที ่5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางที ่1 บูรณาการการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยของทุกภาคส่วน 
แนวทางที ่2 เสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตย สิทธ ิหน้าที ่และกฎหมายแก่ประชาชน 
แนวทางที ่3 ส่งเสริมและบูรณาการระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของจังหวดั 
แนวทางที ่4 ส่งเสริมระบบการตรวจสอบการท างานภาครฐัโดยประชาชน 
แนวทางที ่5 ส่งเสริมการรวมกลุ่มภาคประชาชนใหเ้ข้มแข็ง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
แนวทางที ่1 ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนใหเ้กิดแหล่งท่องเที่ยวใหม ่
แนวทางที ่2 พัฒนาศักยภาพดา้นการบริการแก่นักท่องเที่ยว 
แนวทางที ่3 อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวของสว่นรวม 
แนวทางที ่4 สร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยว 
แนวทางที ่5 พัฒนาระบบบรหิารจัดการในแหล่งท่องเที่ยวให้มคีุณภาพ 
แนวทางที ่6 ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
แนวทางที ่1 บรหิารจัดการทรพัยากรป่าไม้ ดินและน้ า โดยการมีส่วนรว่มของชุมชน 
แนวทางที ่2 พัฒนาระบบการก าจัดขยะและน้ าเสยีให้ถูกสุขลักษณะโดยการมีสว่นรว่มของชุมชน 
แนวทางที ่3 ส่งเสริมใหชุ้มชนปลอดมลภาวะ 
แนวทางที ่4 จัดให้มีระบบบรหิารจัดการพ้ืนที่สาธารณะ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจดัการศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 2 จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 
แนวทางท่ี 3 จัดให้มีศูนย์การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การบริหารจดัการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวทางที ่1 พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวทางที ่2 พัฒนาระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
แนวทางที ่3 พัฒนาเครื่องไม้ เครื่องมือ เครื่องจักรกลขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
แนวทางที ่4 พัฒนาระบบการบริหารงานเชิงบรูณาการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  2.2.22    ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครอุบลราชธานียุทธศาสตร์ของเทศบาลนครอุบลราชธานี  
  

นโยบายผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี 
1. นโยบายด้านการบริหาร 

1.1 มุ่งให้ความส าคัญกับทุกภาคส่วนในการร่วมมือกันทั้งภาครัฐภาคเอกชน ตลอดจนประชาชน
ทุกคน ภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่า “หากทุกส่วน ให้ความร่วมมือ ภารกิจใดๆ ย่อมส าเร็จตามเป้าหมาย” หรือยึด
หลักการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และร่วมตรวจสอบ 

1.2 ให้ความส าคัญกับบุคลากรของเทศบาลนครอุบลราชธานีทุกระดับ ถือว่าเขาเหล่านั้นเป็น
กลไกอันส าคัญที่จะเป็นเครื่องมือการน านโยบายไปปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อพ่ีน้องประชาชน มุ่งส่งเสริม ความ
เจริญก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานเทศบาล ตามความเหมาะสม  

1.3 ใช้หลักการ “บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” เช่น ยึดหลักและแนวทางในการบริหารภายใต้
หลัก “ธรรมาภิบาล” 

1.4 ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งมุ่งขจัดปัญหาทุจริต คอรัปชั่นในทุกระดับ เน้นระบบ
การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

1.5 ให้ความส าคัญกับชุมชนในเขตเทศบาล เปิดโอกาสและส่งเสริม ให้ชุมชนมีบทบาทผลักดัน
แนวคิดด้านการพัฒนา ภายใต้หลักการ 1 ชุมชน 1 นโยบาย เพราะชุมชนเท่านั้นที่ทราบและเข้าใจปัญหาของชุมชน 

1.6 ให้ความส าคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งพ้ืนฐานส าคัญของจังหวัด อุบลราชธานี เป็นแหล่ง
อารยธรรมเจริญมาตั้งแต่อดีต ดังนั้นต้องรักษาและธ ารงไว้ให้เจริญงอกงามต่อไป 

2. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 ระบบสาธารณูปโภคทุกๆ ด้าน ต้องได้รับการพัฒนา ไฟฟ้าส่องสว่างทุกตรอก ทุกซอย ทุก

ถนน ระบบประปาต้องมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการอย่างทั่วถึง โดยจะสานความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ดังกล่าว ด าเนินการอย่างเปน็รูปธรรม 

2.2 พัฒนาและแก้ไขระบบระบายน้ า ระบบคลองส่งน้ า แหล่งกักเก็บน้ า ให้ใช้การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แก้ปัญหาน้ าท่วมขังให้หมดไป 

2.3 พัฒนาถนน ทางสัญจรทุกตรอก ซอย ให้เดินทางโดยสะดวกปลอดภัย ถนนทุกถนน ซอยทุกซอย 
ต้องได้รับการแก้ไขโดยฉับพลัน ขจัดหลุมบ่อและสิ่งกีดขวางถนน ลดอุบัติเหตุทางถนน 

2.4 เพ่ิมเส้นทางจราจรทางลัดให้ประชาชนได้รับความสะดวก ลดการแออัดของการจราจร 
โดยเฉพาะจะพัฒนาถนนเลียบห้วยวังนอง และถนนเลียบแม่น้ ามูล ถนนเลียบบุง่กาแซว ให้ส าเร็จโดยเร็ว 

2.5 จัดการระบบการจราจรให้มีประสิทธิภาพ ลดเวลาการเดินทาง ของประชาชนสู่เป้าหมายให้
ลดลง 25% ทั้งนี้จะประสานการปฏิบัติ กับหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการอย่างรวดเร็ว 
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3. นโยบายด้านการศึกษาและการพัฒนาสังคม  
3.1 ส่งเสริมจัดการศึกษา มุ่งให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาที่ดีและทั่วถึงให้ความส าคัญกับ

สื่อการสอนและเทคโนโลยีด้านการศึกษา มุ่งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 มุ่งพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ให้เป็นสถานศึกษาที่ตอบสนองต่อ

ความต้องการของประชาชน ในเขตเทศบาล พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาทุกระดับ เพ่ือให้เขาเหล่านั้นมีองค์
ความรู้ที่จะมาถ่ายทอดแก่นักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 

3.3 ให้ความส าคัญกับบทบาทสตรี ให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล 
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้ได้รับ การบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียม 

เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ติดเชื้อ โรคอันตราย เป็นต้น 
3.5 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอาชีพ ให้กับคนในชุมชน ให้มีรายได้ เพียงพอ ส าหรับการเลี้ยงชีพ

ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ 
3.6 มุ่งส่งเสริมงานประเพณีของท้องถิ่น ให้มีความยิ่งใหญ่ ตอบสนองต่อนักท่องเที่ยว ตลอดจน

ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 3.7 ป้องกันและปราบปราม สร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชน ในการหลีกเลี่ยง ขจัดปัญหายา

เสพติดทุกรูปแบบและเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพเป็นพลังที่เข้มแข็งแก่

ชุมชนและประเทศชาติต่อไป 

4. นโยบายด้านการสาธารณสุขและกีฬา 

4.1 ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการระงับและป้องกันโรคระบาดรุนแรง 

โดยเฉพาะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19)และโรคอื่นๆ มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับภูมิคุ้มกันอย่างท่ัวถึงโดยเร็ว 

4.2 พัฒนาการบริการ โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศบาลประจ าศูนย์บริการ สาธารณสุข เพ่ือท าหน้าที่

อ านวยความสะดวกให้กับพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาล เมื่อมารับบริการตลอดเวลา 

4.3.พัฒนาและส่งเสริมขีดความสามารถของศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลที่มีอยู่แล้ว 

ให้บริการในด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยด้านการป้องกันและรักษาอนามัยส่วนบุคคล อนามัยชุมชน ให้มี

ประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและครอบคลุม 

4.4 ก ากับดูแลส่งเสริมให้เด็กแรกเกิด สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วย และกลุ่มผู้สูงอายุ ภายใต้การดูแลของ

ศูนย์บริการได้รับการบริการทางสาธารณสุขอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง 

4.5 พัฒนาตลาดสดและแผงลอยให้สะอาด ปลอดภัย ปลอดมลพิษภายใต้นโยบาย “ตลาดสดน่าซื้อ” 
ของรัฐบาลมุ่งให้ผู้มาใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย รวมทั้งผู้ขาย ผู้ประกอบการ ให้ได้รับการอบรม ส าหรับ
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การเป็นผู้ประกอบการที่ดีเพ่ือสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตเทศบาลและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักหรือ
ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล มุ่งส่งเสริมปรับปรุง “ตลาดใหญ่” ให้เป็นแหล่งค้าขายอย่างหลากหลาย 

4.6 ส่งเสริมการกีฬาทุกประเภท ให้มีศักยภาพทัดเทียมกับจังหวัดอ่ืน มุ่งการเป็นตัวแทน
ระดับชาติและส่งเสริมให้มี “ลานกีฬา” ทุกชุมชนทั้งนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้พ่ีน้องประชาชนเยาวชนได้เล่นกีฬา
เป็นการพักผ่อนหย่อนใจและเป็นผลให้เขาเหล่านั้นห่างไกล จากยาเสพติดและการมั่วสุมทุกประเภท เป็นการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

5. นโยบายด้านการรักษาสภาพแวดล้อมและการปรับปรุงเมือง 
5.1 ส่งเสริมและก ากับดูแลการรักษาความสะอาดบ้านเมืองให้มีความสะอาดทุกเวลา จัด

เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและการเก็บกวาดขยะมูลฝอยตามตรอกซอยอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นส่งเสริมการบริหาร
จัดการขยะแบบครบวงจร มีระบบการส่งเสริมการน าขยะกลับมาใช้ใหม่ หรือการแปรสภาพขยะเป็นปุ๋ยส าหรับการ
น ามาใช้ประโยชน์ต่อไป 

5.2 ส่งเสริมการด าเนินการจัดการเรื่องระบบบ าบัดน้ าเสีย ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมพ้ืนที่ 
โดยเน้นเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยกันรับผิดชอบในการบ าบัด 

5.3 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม สภาพภูมิทัศน์ของเขตเทศบาล ให้สวยงามให้เกิดความตื่นตาตื่นใจ
แก่ประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวส่งเสริมการจัดสวนหย่อมตามเกาะกลางถนนหรือหัวมุมถนนให้มีความสวยงาม
และสอดคล้องกับระบบการจราจร พัฒนาโต้รุ่ง ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็น Street Food 

5.4 ฟ้ืนฟูสภาพเมืองเก่าให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง โดยมุ่งพัฒนา ให้เป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม 
และสถาปัตยกรรมร่วมสมัย (Art City) 

5.5 พัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานีให้เป็นเมืองแห่งคาเฟ่ (Café City) อันจะสอดคล้องรับการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

 

วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์    “ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน พัฒนานครอุบล      

   เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ” 

ยุทธศาสตยุทธศาสตร์การพัฒนาร์การพัฒนา    ประกอบด้วย   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 
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พันธกิจพันธกิจ    
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบจราจร และผังเมือง 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านเศรษฐกิจ/สังคมและสิ่งแวดล้อม 
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร 
4. พัฒนาเมืองน่าอยู่ให้ทันสมัย 

เป้าประสงค์เป้าประสงค์    
1. มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่  
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ ให้มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนเกิดความ

สมานฉันท์ อยู่ดีกินดี ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ด้านการ

กีฬาเพ่ือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดี 
4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ให้ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีศักยภาพการ

ผลิตสินค้าและบริการ ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
5. พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ อนุรักษ์และบริหาร

จัดการทรพัยากรธรรมชาติ 
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร ให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจาก

หน่วยงานภาครัฐ  
7. พัฒนาเมืองแบบองค์รวมเป็นเมืองน่าอยู่และทันสมัย (Smart City) 

 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย  
1. มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80  
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนเกิดความ

สมานฉันท์ อยู่ดีกินดี ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพิ่มข้ึนร้อยละ 90 
3.   จ านวนเด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมคีุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และกีฬาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 80 
4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีศักยภาพในการผลิตสินค้าและ

บริการ ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 80  
5. พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและฟ้ืนฟูแหล่งน้ า สามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 90 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร ท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการ

จากหน่วยงานภาครัฐเพ่ิมข้ึนร้อยละ 90  
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบจราจร  
3) ปรับปรุงและพัฒนาการวางผังเมือง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ  
1) การแก้ไขปัญหาความยากจนและเพ่ิมรายได้ของประชาชน 
2) ส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน 
3) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการให้บริการ 
4) ปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคมขนส่ง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1) สร้างจิตส านึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย 
3) ปรับปรุงและพัฒนาระบบก าจัดขยะมูลฝอย  
4) ปรับปรุงและพัฒนาแม่น้ า แหล่งน้ าธรรมชาติ 
5) ปรับปรุงและพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ของเมือง 
6) ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1) ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
2) ปรับปรุงและพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3) จัดระเบียบชุมชนในการสร้างความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
4) รณรงค ์ประชาสัมพันธ์ เผยแพรใ่ห้ความรู้ และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติด 
5) ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และให้ความรู้แก่ประชาชน 
6) จัดการสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 
7) ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน 
8) ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตร สื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
9) ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการศึกษา 
10) จัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
11) ส่งเสริมเอกลักษณ์และประเพณีท้องถิ่น 
12) ส่งเสริมและท านุบ ารุงศาสนา 

13) ส่งเสริมภาครัฐ  เอกชน  ประชาชน ในการมีส่วนร่วมพัฒนาการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
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14) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
15) ส่งเสริมและพัฒนากีฬาสากล และกีฬาพ้ืนบ้าน 
16) ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน 
2) ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
3) ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
4) ปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
5) ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานของท้องถิ่น 
6) ปรับปรุงและพัฒนาระบบปฏิบัติงานและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7) ส่งเสริมและพัฒนาการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กับหน่วยงานอ่ืน ภายในประเทศและ

ต่างประเทศ   
8) ส่งเสริมและพัฒนาการบูรณาการแผนงาน โครงการ และกิจกรรมของหน่วยงาน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 
1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
2) ส่งเสริมและการบูรณาการร่วมกันหน่วยงานในพ้ืนที่ 

 

จุดยืนทางยุทธศจุดยืนทางยุทธศาสตร์าสตร์  (Positioning) ของเทศบาลนครอุบลราชธานีของเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 

   จากการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานและศักยภาพของเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) เทศบาลฯ ไว้ 3 ประเด็น คือ 
 

1. การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อมของเมืองให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สวยงาม และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาของจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือให้ประชาชน
ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ปลอดภัย 

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน พัฒนาให้เป็นเมืองแห่ง
โอกาส เมืองแห่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เมืองที่มีการจัดการขยะอย่างครบวงจรและ
การใช้พลังงานทดแทน เพ่ือให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนในทุกมิติ 

3. การพัฒนาระบบบริหารงาน พัฒนาระบบเทคโนโลยีเมือง (Smart City) พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ด้านการท่องเที่ยว (Smart Tourism) มุ่งสนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
และสนองตอบต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13 

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
ความม่ันคง 
 

2. ยุทธศาสตร์ด้าน 
การสร้างความ 
สามารถในการ
แข่งขัน 

3. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

4. ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม 

5. ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

 (5) ประตูการค้าการลงทุน
และโลจสิติกส์  

 (6) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
(10) เศรษฐกิจหมุนเวียนและ

สังคมคาร์บอนต่ า 
(11) ภัยธรรมชาติและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

 

 (1) เกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง 

 (2) การท่องเทีย่วเน้นคณุภาพ
และเน้นความยั่งยืน 

 (6) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
 (7) SMEs ที่เขม้แข็งแข่งขันได ้
(10) เศรษฐกิจหมุนเวียนและ

สังคมคาร์บอนต่ า 
(11) ภัยธรรมชาติและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

(12) ก าลังคนสมรรถนะสูง 
(13) ภาครัฐท่ีทันสมัยมี

ประสิทธิภาพ 
 

 

 (3) การผลติยานยนตไ์ฟฟา้ 
 (9) ความยากจนข้ามรุน่ลดลง

และมคีวามคุม้ครองที่
เพียงพอเหมาะสม 

 (12) ก าลังคนสมรรถนะสูง 
(13) ภาครัฐท่ีทันสมัยมี

ประสิทธิภาพ 
 

 

 (1) เกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง 

 (4) การแพทย์และสุขภาพ
มูลค่าสูง 

 (8) พื้นที่และเมืองอัจฉริยะ 
 (9) ความยากจนข้ามรุน่ลดลง

และมคีวามคุม้ครองที่
เพียงพอเหมาะสม 

(12) ก าลังคนสมรรถนะสูง 
(13) ภาครัฐท่ีทันสมัยมี

ประสิทธิภาพ 

 (1) เกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง 

 (3) การผลติยานยนตไ์ฟฟา้ 
 (5) ประตูการค้าการลงทุน

และโลจสิติกส์  
 (6) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
 (7) SMEs ที่เขม้แข็งแข่งขันได ้
 (8) พื้นที่และเมืองอัจฉริยะ 
(10) เศรษฐกิจหมุนเวียนและ

สังคมคาร์บอนต่ า 
(11) ภัยธรรมชาติและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

 (6) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
(13) ภาครัฐท่ีทันสมัยมี

ประสิทธิภาพ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ป ี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ  
ฉบับที่ 13 

(13 หมุดหมาย) 
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หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็น
ประเทศชั้นน าด้าน
สินค้าเกษตรและเกษตร
แปรรูปมูลค่าสูง  
 

หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็น
จุดหมายของการ
ท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ
และความยั่งยืน  
 

หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็น
ฐานการผลิตยานยนต์
ไฟฟ้าที่ส าคัญของโลก  
 

หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็น
ศูนย์กลางทางการแพทย์
และสุขภาพมูลค่าสูง  
 

หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็น
ประตูการค้าการลงทุนและ
ยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ที่ส าคัญของภูมิภาค  
 

หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
และอุตสาหกรรมดิจิทัล 
ของอาเซียน  
 

ความเชื่อมโยงระหว่าง 13 หมุดหมาย ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13 กับการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 

หมุดหมายที่ 7 ไทยมี
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มี
ศักยภาพสูง และสามารถ
แข่งขันได้  
 

เป้าหมายที่ 12 สร้างหลัก 
ประกันให้มีรูปแบบการผลิต
และการบริโภคที่ยัง่ยืน 

  
 

เป้าหมายที่ 11 ท าให้เมือง
และการตั้งถิ่นฐานของมนษุย์
มีความครอบคลุม ปลอดภัย 
มีภูมิต้านทานและยั่งยนื  

 

เป้าหมายที่ 12 สร้างหลัก 
ประกันให้มีรูปแบบการผลิต
และการบริโภคที่ยัง่ยืน 

  
 

เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกัน
ว่าคนมีชวีิตที่มีสุขภาพดีและ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ทีด่ี
ส าหรับทุกคนในทุกวัย 

เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกัน 
ว่าจะมีการจัดให้มีน้ าและ
สุขอนามยัส าหรับทกุคนและมี
การบริหารจัดการที่ยั่งยนืคน 

 

 

 

  
 

เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้าง
พื้นฐานที่มีความทนทาน 
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ครอบคลุมและยั่งยนื และ
ส่งเสริมนวัตกรรม 

 

 

 

 

เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกนั
ให้มีรูปแบบการผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยนื 

 

 

 

  
 

เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเตบิโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง 
ครอบคลุม และยั่งยนื การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และ
การมีงานที่เหมาะสมส าหรับทุกคน 

 

 

 

  
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 13 

(13 หมดุหมาย) 
 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(SDGs) 

http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-12-responsible-consumption-and-production/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-12-responsible-consumption-and-production/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-12-responsible-consumption-and-production/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-12-responsible-consumption-and-production/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-12-responsible-consumption-and-production/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-12-responsible-consumption-and-production/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-12-responsible-consumption-and-production/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-12-responsible-consumption-and-production/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-12-responsible-consumption-and-production/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-8-decent-work-and-economic-growth/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-8-decent-work-and-economic-growth/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-8-decent-work-and-economic-growth/
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หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่
และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ 
ปลอดภัย เติบโตได้อย่าง
ยั่งยืน  
 

หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความ
ยากจนข้ามรุ่นลดลง และมี
ความคุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอ เหมาะสม  
 

หมุดหมายที่ 10 ไทยมี
เศรษฐกิจหมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอนต่ า  
 

หมุดหมายที่ 11 ไทย
สามารถลดความเสี่ยงและ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ  
 

เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน
ทกุรูปแบบในทุกพื้นที ่

เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย 
บรรลุความมั่นคงทางอาหารและ
ยกระดับโภชนาการและสง่เสริม
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเทา่
เทียมระหว่างเพศ และเสริม
อ านาจให้แก่สตรีและเด็กหญิง  

 

 

 

 

 

  
 

เป้าหมายที่ 11 ท าให้เมือง
และการตั้งถิ่นฐานของมนษุย์
มีความครอบคลุม ปลอดภัย 
มีภูมิต้านทานและยั่งยนื 

 

  
 

เป้าหมายที่ 7 สร้างหลักประกัน 
ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงาน
สมัยใหม่ที่ยัง่ยนืในราคาที่ย่อมเยา 

เป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการอย่าง
เร่งด่วนเพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่
เกิดขึ้น 

เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู 
และสนบัสนุนการใช้ระบบนิเวศ
บนบกอย่างยั่งยนื จัดการปา่ไม้
อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพ
เป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อม
โทรมของที่ดินและฟื้นสภาพดนิ 
และหยุดยั้งการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

 

 

 

 

  

เป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการอยา่ง
เร่งด่วนเพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น 

เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากมหาสมทุร ทะเล 
และทรัพยากรทางทะเลอยา่ง
ยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน 

เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และ
สนับสนนุการใช้ระบบนิเวศบนบก
อย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย 
หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและ 
ฟื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 13 

(13 หมดุหมาย) 
 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(SDGs) 

http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-10-reduced-inequality/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-10-reduced-inequality/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-10-reduced-inequality/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-13-climate-action/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-13-climate-action/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-13-climate-action/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-13-climate-action/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-13-climate-action/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-13-climate-action/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-13-climate-action/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-14-life-below-water/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-14-life-below-water/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-14-life-below-water/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-14-life-below-water/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
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หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคน
สมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา 
แห่งอนาคต  

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และ
ตอบโจทย์ประชาชน  
 
 

เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมี
การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและ
เท่าเทียม และสนับสนนุโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  

เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน         
ที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพฒันา
อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยนื และ
ส่งเสริมนวัตกรรม 

 

 

 

 

  
 

เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาค
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมทีส่งบสุขและ
ครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน ให้ทุกคน
เข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มี
ประสิทธิภาพ รับผดิชอบ และครอบคลุมใน
ทุกระดับ 

เป้าหมายที่ 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่
กลไกการด าเนนิงานและฟื้นฟูหุ้นสว่นความ
ร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน 

 

 

 

 

  
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
 ฉบับที่ 13 

(13 หมดุหมาย) 
 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(SDGs) 

http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-10-reduced-inequality/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-10-reduced-inequality/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-16-peace-justice-and-strong-institution/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-16-peace-justice-and-strong-institution/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-16-peace-justice-and-strong-institution/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-16-peace-justice-and-strong-institution/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-16-peace-justice-and-strong-institution/
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เป้าหมายที่ 1 ขจัดความ
ยากจนทุกรูปแบบในทุก
พ้ืนที่ 

เป้าหมายที่ 2 ยุติความ
หิวโหย บรรลุความมั่นคง
ทางอาหารและยกระดับ
โภชนาการและส่งเสริม
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 3 สร้าง
หลักประกันว่าคนมีชีวิตที่
มีสุขภาพดีและส่งเสริม
ความเป็นอยู่ที่ดีส าหรับ
ทุกคนในทุกวัย 

เป้าหมายที่ 4 สร้าง
หลักประกันว่าทุกคนมี
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ
อย่างครอบคลุมและเท่า
เทียม และสนับสนุน
โอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  
 

ความเชื่อมโยงระหว่าง การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) กับ ยทุธศาสตร์จงัหวัดอบุลราชธาน ี

- ประเด็นการพัฒนาที่  
การพัฒนาเมืองน่าอยู่
ทันสมัย 

 

- ประเด็นการพัฒนาที่  
การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
มูลค่าสูง 

 

- ประเด็นการพัฒนาที่  
การพัฒนาเมืองน่าอยู่
ทันสมัย 

 

- ประเด็นการพัฒนาที่  
การพัฒนาเมืองน่าอยู่
ทันสมัย 

 

เป้าหมายที่ 5 บรรลุ
ความเท่าเทียมระหว่าง
เพศ และเสริมอ านาจ
ให้แก่สตรีและเด็กหญิง  
 

- ประเด็นการพัฒนาที่  
การพัฒนาเมืองน่าอยู่
ทันสมัย 

 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(SDGs) 

ยุทธศาสตร์จังหวัด
อุบลราชธาน ี

เป้าหมายที่ 6 สร้างหลัก 
ประกัน ว่าจะมีการจัดให้มี
น้ าและสุขอนามัยส าหรับ
ทุกคนและมีการบริหาร
จัดการที่ยั่งยืนคน 

- ประเด็นการพัฒนาที่  
การพัฒนาเมืองน่าอยู่
ทันสมัย 

 

เป้าหมายที่ 7 สร้างหลัก 
ประกัน ให้ทุกคนสามารถ
เข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่
ยั่งยืนในราคาท่ีย่อมเยา 

- ประเด็นการพัฒนาที่  
การพัฒนาเมืองน่าอยู่
ทันสมัย 
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เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริม
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ต่อเนื่อง ครอบคลุม และ
ยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่   
มีผลิตภาพ และการมีงาน 
ที่เหมาะสมส าหรับทุกคน 
 
 - ประเด็นการพัฒนาที่  
การพัฒนาศูนย์กลางการค้า  
การลงทุน 

 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(SDGs) 

ยุทธศาสตร์จังหวัด
อุบลราชธาน ี

เป้าหมายที่ 9 สร้าง
โครงสร้างพื้นฐานที่มี
ความทนทาน ส่งเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและยั่งยืน และ
ส่งเสริมนวัตกรรม 
 
 - ประเด็นการพัฒนาที่  
การพัฒนาเมืองน่าอยู่
ทันสมัย 

 

เป้าหมายที่ 10 ลดความ
ไม่เสมอภาคภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ 
 

- ประเด็นการพัฒนาที่  
การพัฒนาเมืองน่าอยู่
ทันสมัย 

 

เป้าหมายที่ 11 ท าให้เมือง
และการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
มีความครอบคลุม ปลอดภัย 
มีภูมิต้านทานและยั่งยืน 

- ประเด็นการพัฒนาที่  
การพัฒนาเมืองน่าอยู่
ทันสมัย 

 
เป้าหมายที่ 12 สร้าง
หลักประกันให้มีรูปแบบ
การผลิตและการบริโภค 
ทีย่ั่งยืน 
 
 

- ประเด็นการพัฒนาที่  
การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
มูลค่าสูง 

 

เป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการ 
อย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบที่เกิดข้ึน 
 

- ประเด็นการพัฒนาที่  
การส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ 

 

เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร 
ทะเล และทรัพยากรทาง
ทะเลอย่างยั่งยืนเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 

- ประเด็นการพัฒนาที่  
การส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ 

 

http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-8-decent-work-and-economic-growth/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-8-decent-work-and-economic-growth/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-8-decent-work-and-economic-growth/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-8-decent-work-and-economic-growth/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-8-decent-work-and-economic-growth/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-8-decent-work-and-economic-growth/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-10-reduced-inequality/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-10-reduced-inequality/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-10-reduced-inequality/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-12-responsible-consumption-and-production/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-12-responsible-consumption-and-production/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-12-responsible-consumption-and-production/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-12-responsible-consumption-and-production/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-13-climate-action/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-13-climate-action/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-13-climate-action/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-13-climate-action/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-14-life-below-water/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-14-life-below-water/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-14-life-below-water/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-14-life-below-water/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-14-life-below-water/
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เป้าหมายที ่15 ปกป้อง ฟ้ืนฟู 
และสนับสนุนการใช้ระบบ
นิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการ
ป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลาย
สภาพเป็นทะเลทราย หยุดการ
เสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืน
สภาพดิน และหยุดยั้งการ
สูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(SDGs) 

ยุทธศาสตร์จังหวัด
อุบลราชธาน ี

เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคม
ที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคน
เข้าถึงความยุติธรรม และ
สร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ 
รับผิดชอบ และครอบคลุมใน
ทุกระดับ 
 
 
 

- ประเด็นการพัฒนาที่  
การพัฒนาเมืองน่าอยู่
ทันสมัย 

 

เป้าหมายที่ 17 เสริมความ
เข้มแข็งให้แก่กลไกการ
ด าเนินงานและฟ้ืนฟูหุ้นส่วน
ความร่วมมือระดับโลกเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

- ประเด็นการพัฒนาที่  
การพัฒนาศูนย์กลางการค้า 
การลงทุน 

- ประเด็นการพัฒนาที่  
การส่งเสริมเมืองท่องเที่ยว
แห่งความสุขหลายมิติสู่
สากล 

 

- ประเด็นการพัฒนาที่  
การส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ 

 

http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-16-peace-justice-and-strong-institution/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-16-peace-justice-and-strong-institution/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-16-peace-justice-and-strong-institution/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-16-peace-justice-and-strong-institution/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-16-peace-justice-and-strong-institution/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-16-peace-justice-and-strong-institution/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-16-peace-justice-and-strong-institution/
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ประเด็นการพัฒนาที่ 1  
การพัฒนาเมืองน่าอยู่
ทันสมัย 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2  
การส่งเสริมเกษตร
ปลอดภัยมูลค่าสูง 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3  
การส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชีวภาพ 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4  
การพัฒนาศูนย์กลาง
การค้า การลงทุน 
 

ความเชื่อมโยงระหว่าง ยุทธศาสตร์จังหวดัอุบลราชธานี กับ ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในจังหวัด 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริม
คุณภาพชีวิต 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหาร
จัดการทรัพยากรของ อปท. 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสริม
คุณภาพชีวิต 

 

- ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหาร
จัดการทรัพยากรของ อปท. 

 

- ยุทธศาสตร์ที ่4  การวางแผน
การส่งเสริมการลงทนุ  
พาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5  
การส่งเสริมเมืองท่องเที่ยว
แห่งความสุขหลายมิติสู่
สากล 
 

- ยุทธศาสตร์ที ่4  การวางแผน
การส่งเสริมการลงทนุ  
พาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว 

- ยุทธศาสตร์ที ่6  การบริหาร
จัดการศิลปวฒันธรรม จารตี
ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัด
อุบลราชธาน ี

 

ยุทธศาสตร์การ   
พัฒนาของ อปท. 

ในจังหวัด 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

ความเชื่อมโยงระหว่าง ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในจังหวัด กับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของ อปท. ในจังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของเทศบาลนคร 

อุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัด
ระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผน
การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหาร
จัดการศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหาร
จัดการทรัพยากรของ อปท. 

 ยุทธศาสตร์การพฒันา
เศรษฐกิจ 

 ยุทธศาสตร์การพฒันา
คุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 

 ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบ
บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 ยุทธศาสตร์การพฒันาเมือง
อัจฉริยะ 

 ยุทธศาสตร์การพฒันา
เศรษฐกิจ 

 ยุทธศาสตร์การพฒันา
คุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 

-  

 ยุทธศาสตร์การพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์การพฒันา
คุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 

 ยุทธศาสตร์การพฒันา
คุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 

 ยุทธศาสตร์การพฒันาเมือง
อัจฉริยะ 
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  22..33    การวิเคราะหเ์พื่อพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานีการวิเคราะหเ์พื่อพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 

2.3.12.3.1    การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครอุบลราชธานี (การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครอุบลราชธานี (SSWWOOTT))  
  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของเทศบาลนครอุบลราชธานี ในปัจจุบัน 

เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อ

การพัฒนาของเทศบาล รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายใน ซึ่งทั้งหมดเป็นการ

ประเมินสถานภาพของเทศบาลนครอุบลราชธานีในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการตอบค าถามว่า “ปัจจุบันเทศบาลมี

สถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตโดยใช้เทคนิค SWOT 

analysis ในการพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength–S) จุดอ่อน (Weak–W) และปัจจัยภายนอก 

ได้แก่ โอกาส (Opportunity–O) และอุปสรรค (Threat–T) เป็นเครื่องมือ 
 

ผลการวิเคราะห์ศัผลการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลนครอุบลราชธานีกยภาพของเทศบาลนครอุบลราชธานี  

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ด้านเศรษฐกิจ 

1.  เป็นที่ตั้งศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของ

จังหวัด รวมถึงด้านอ่ืน  ๆ 

1. ประชาชนบางส่วนยังขาดการส่งเสริมอาชีพ และ

สนับสนุนด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็นในด้านการ

ผลิต การบริหารจัดการ การตลาด ท าให้ไม่สามารถเพ่ิม

ผลผลิตหรือขยายกิจการให้เติบโตได้เท่าที่ควร 

2.  มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ านวย

ความสะดวกที่สามารถรองรับการพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้าน

การเดินทาง การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวกับประเทศ

เพ่ือนบ้าน 

2.  ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ านวย

ความสะดวกยังไม่ได้มาตรฐาน ครอบคลุม และเพียงพอ 

3.  มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายและมีงานประเพณีแห่เทียน

พรรษาที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจ านวนมากทุกปี โดย

เทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่ให้

การสนับสนุน 

3.  การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวยังไม่ได้มาตรฐาน 

ยังขาดการพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบ Smart 

Tourism ซึ่งเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 

ด้านสังคม 

4.  มีประเพณีแห่เทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่และประชาชนใน

ท้องถิ่นมีความรักและหวงแหนวัฒนธรรมประเพณี

ท้องถิ่นของตน 

4.  คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจ หวงแหนสืบทอดประเพณี

ท้องถิ่นค่อนข้างน้อย และมีค่านิยมที่เปลี่ยนไปสู่กระแส

บริโภคนิยม ขาดจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 

5.  ในเขตเทศบาลมีวัดตั้งอยู่จ านวนมากที่เป็นสถานที่

ท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม 

5.  ยังขาดการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและสถานที่

ท่องเที่ยวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสนับสนุน

การหาข้อมูลด้านการท่องเที่ยว  

6.  มีปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิน่ที่มีศักยภาพ 6. ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ 

ให้คนรุ่นใหม่ได้สืบทอด 

7. เป็นที่ตั้งของของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาล

เอกชนหลายแห่งที่มีศักยภาพและความพร้อมอยู่ใกล้

และสะดวกและอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานที่มี

ศักยภาพสามารถให้บริการด้านสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน

แก่ประชาชนได้ด ี

7. ประชาชนบางกลุ่มยังขาดการดูแลเอาใจใส่ใจด้าน

สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 

8.  หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ท างานเป็นเครือข่าย และมี

บุคลากรที่ พร้อมปฏิบัติ หน้ าที่ ในการให้ บริการ

สาธารณสุขแก่ประชาชน 

 

ด้านการศึกษา 

9. เป็นศูนย์รวมสถานศึกษาจ านวนมากที่มีศักยภาพและ

ความพร้อมในการสนับสนุนให้เทศบาลนครอุบลฯ ได้

มีบทบาทในการจัดการศึกษาในระดับท้องถิ่นอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

9. ผู้ เรียนของสถานศึกษาในสังกัดส่วนใหญ่ เป็น

ผู้ด้อยโอกาส 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 

ด้านผังเมือง 

10. มีการปรับปรุงผังเมืองรวมร่วมกับโยธาธิการและผัง

เมืองจังหวัดอุบลราชธานีและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นพ้ืนที่ใกล้เคียง 

10. การจัดการใช้ประโยชน์จากที่ดินและการผังเมือง   

ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ท าให้การพัฒนา

และขยายเขตเมืองไม่สามารถท าได้อย่างเต็มที่ 

ด้านเทคโนโลยี 

11. เทศบาลนครอุบลราชธานีมีที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ศูนย์กลาง

ความเจริญและมีความพร้อมด้านเทคโนโลยี  

11. ยังขาดการผลักดันด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ

บริหารและบริการประชาชน และการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีเมือง (Smart City) 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

12. มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและสวยงาม 12. ประชาชนขาดจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม และขยะมูลฝอยของปริมาณเพ่ิม

มากขึ้น ไม่สามารถก าจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โอกาส อุปสรรค 

ด้านเศรษฐกิจ 

1. รัฐบาลและจังหวัดฯ มีเป้าหมายการส่งเสริมด้านการค้า

การลงทุนเพ่ือการกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับฐานราก 

1.  ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ท าให้การพัฒนา/การ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัว 

2. นโยบายของภาครัฐในการสร้างความร่วมมือกับประเทศ

เพ่ือนบ้านท าให้เกิดการลงทุนพัฒนาด้านโครงสร้ าง

พ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวก

เพ่ือรองรับการพัฒนา 

2. ความไม่ ต่ อเนื่ องของนโยบายรัฐบาลและการ

เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ท าให้การพัฒนาไม่เป็นไป

ตามแผน 

3. รัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และททท.ให้

ความส าคัญด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือสร้าง

รายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ 

 

3. งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐมีไม่เพียงพอ 
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โอกาส อุปสรรค 

ด้านสังคม 

4. รัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และททท.

ให้ความส าคัญด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมเพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ 

4. งบประมาณ ด าเนิ นการส่ วนใหญ่ มาจากภาครัฐ 

ภาคเอกชนยังขาดการมีส่วนร่วม ท าให้การจัดงานขาด

ความหลากหลายและน่าสนใจ 

5. รัฐบาลให้ความส าคัญด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมและศาสนาเพ่ือสร้างรายได้และกระตุ้น

เศรษฐกิจ 

5. วัดยังขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณและเทคโนโลยี

ในการจัดท าระบบจัดเก็บข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ

สนับสนุนข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 

6. ประชาชนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลใน

โรงพยาบาลได้ง่ายและมีความสะดวก 

 

6. ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐในการส่งเสริมการ

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของปราชญ์และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คนรุ่นใหม่ 

7. หน่วยงานภาครัฐกระตุ้นการตื่นตัวของผู้บริโภคสู่การ

บริโภคอาหารปลอดภัย อาหารเพื่อสุขภาพ 

7. การเข้ ารับการรักษาใน สถานพยาบาล ของ

ประชาชนบางส่ วนยั งมีข้ อจ ากัด เนื่ องจากมี

ผู้ใช้บริการจ านวนมากหรือขาดแคลนด้านก าลัง

ทรัพย์ในการรักษา 

8. มีการสนับสนุนงบประมาณในการดูแลผู้สู งอายุ 

ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์คนยากจน เป็นต้น 

8. ประชาชนยังมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่มี

ประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพ 

ด้านการศึกษา 

9. นโยบายของภาครัฐในการให้การความส าคัญด้านการ

พัฒนาการศึกษาเป็นล าดับต้นๆ 

9 . อาคารสถานที่  - แหล่ งเรียนรู้ ไม่ เพี ยงพอต่อ

อัตราส่วนกับจ านวนนักเรียน 

ด้านผังเมือง 

10. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติมเป็นกรอบแนวทางการในการพัฒนาและวาง

ผังเมืองอย่างเป็นระบบ 

10. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

กฎหมาย กฎระเบียบด้านการผังเมือง ท าให้การใช้

ประโยชน์ที่ดินและการผังเมืองไม่มีประสิทธิภาพ 
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โอกาส อุปสรรค 

ด้านเทคโนโลยี 

11. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการการค้า การ

ลงทุนผ่ านระบบเครือข่ าย อิน เตอร์ เน็ ต  ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 

11. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจหรือขาดการ

สนับสนุนด้านเทคโนโลยีจากภาครัฐหรือหน่วยงาน

ภาคเอกชน 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

12. กระแสการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือช่วยส่งเสริม

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และช่วยในการแก้ไข

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

12. ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการท าลาย

สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ปริมาณขยะ ปัญหาน้ าเสีย 

และปัญหามลพิษทางอากาศเพ่ิมมากขึ้น 

  

SSWWOOTT  MMAATTRRIIXX  

  จากกข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลนครอุบลราชธานี น ามาจัดท ากลยุทธ์ได้ดังนี้ 

แสดงจุดแข็ง (แสดงจุดแข็ง (SSttrreennggtthh) และโอกาส () และโอกาส (OOppppoorrttuunniittyy) ) ของเทศบาลนครอุบลราชธานีของเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 

จุดแข็ง (Strength) โอกาส (Opportunity) SO : เชิงรุก 

1. เป็ นที่ ตั้ งศู นย์ กลางด้ าน
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของ
จังหวัด รวมถึงด้านอ่ืน  ๆ 

1. รัฐบาลและจังหวัดฯ มีเป้าหมายการ
ส่งเสริมด้านการค้าการลงทุนเพ่ือการ
กระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับฐานราก 

1. การส่งเสริมการการค้า การลงทุนให้กับ
ประชาชนในฐานะที่ เทศบาลนครอุบลฯ             
เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจฯ ของจังหวัด 

2. มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความ
สะดวกที่ สามารถรองรับการ
พัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านการ
เดินทาง การค้าการลงทุน การ
ท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

2. นโยบายของภาครัฐในการสร้าง
ความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านท า
ให้เกิดการลงทุนพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภคและสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการ
พัฒนา 

2. ส่ งเสริมการใช้ระบบสาธารณูปโภคที่
ได้เปรียบ เพ่ือเพ่ิมโอกาสด้านการค้า การ
ลงทุน และพัฒนาเมืองไปสู่การเป็นเมือง
อัจฉริยะ Smart City         ที่รองรับการเป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 
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จุดแข็ง (Strength) โอกาส (Opportunity) SO : เชิงรุก 

3. มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย

และมีงานประเพณีแห่เทียนพรรษา

ที่ สามารถดึ งดูดนั กท่ องเที่ ยว

จ านวนมากทุกปี โดยเทศบาลนคร

อุบลราชธานีเป็นหนึ่งในหน่วยงาน

หลักที่ให้การสนับสนุน 

3.รัฐบาลโดยกระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬา และททท.

ให้ ค ว าม ส า คั ญ ด้ า น ก า ร

ส่ ง เสริมการท่ อ งเที่ ยว เชิ ง

วัฒนธรรมเพ่ือสร้างรายได้

และกระตุ้นเศรษฐกิจ 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการพัฒนา

เครือข่ายการท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลฯ ในเขต

จังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่การ

ท่องเที่ยวในประเทศเพ่ือนบ้าน 

4. มีประเพณีแห่เทียนพรรษาที่

ยิ่งใหญ่และประชาชนในท้องถิ่นมี

ความรักและหวงแหนวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่นของตน 

4. รัฐบาลให้ความส าคัญด้านการ

ส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยวเชิ ง

วัฒนธรรมและศาสนาเพ่ือสร้าง

รายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ 

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการสนับสนุนการ

จัดงานประเพณีแห่ เทียนพรรษาหรือประเพณี

ท้องถิ่นให้มีความน่าสนใจและหลากหลาย 

5. ในเขตเทศบาลมีวัดตั้ งอยู่

จ าน วน ม าก ที่ เป็ น ส ถ าน ที่

ท่ อ ง เที่ ย วท างศ าสน าและ

วัฒนธรรม 

5. รัฐบาลให้ความส าคัญด้านการ

ส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยวเชิ ง

วัฒนธรรมและศาสนาเพ่ือสร้าง

รายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ 

5. ส่ งเสริมการท่ องเที่ ยวเชิ งศาสนาและ

วัฒนธรรมผ่านวัดที่ ได้เปรียบ โดยผ่านการ

สนับสนุนงบประมาณหรือการจัดท าโครงการ

โดยผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6. มีปราชญ์และภูมิปัญญา

ท้องถิน่ที่มีศักยภาพ 

 

 

6. รัฐบาลให้ความส าคัญด้านการ

ส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยวเชิ ง

วัฒนธรรมและศาสนาเพ่ือสร้าง

รายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ 

6. ส่งเสริมหรือจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นเกี่ยวกับ

ความรู้หรือประสบการณ์ของปราชญ์และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเป็นการรักษาความรู้และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นไม่ใหสู้ญหายไปตามกาลเวลา 

7. เป็นที่ตั้งของของโรงพยาบาล

ศูนย์และโรงพยาบาลเอกชน

หลายแห่ งที่ มีศักยภาพและ

ความพร้อมอยู่ใกล้และสะดวก

และอาสาสมัครสาธารณสุขมูล

ฐ าน ที่ มี ศั ก ยภ าพ ส าม ารถ

ให้บริการด้านสาธารณสุขขั้น

พ้ืนฐานแก่ประชาชนได้ด ี

7.ประชาชนสามารถเข้ารับ

ก า ร รั ก ษ า พ ย า บ า ล ใ น

โรงพยาบาลได้ง่ายและมีความ

สะดวก 

 

7 . พัฒ นาระบบการป้ องกัน ควบคุม โรค        

การส่ ง เส ริมสุ ขภ าพ  การรักษ าเบื้ อ งต้ น       

การฟ้ืนฟูสภาพคนพิการและผู้สูงอายุ โดย

ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

ประชาชน 
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จุดแข็ง (Strength) โอกาส (Opportunity) SO : เชิงรุก 

8. หน่วยงานภาครัฐใน พ้ืนที่

ท างานเป็นเครือข่าย และมี

บุคลากรที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่

ในการให้บริการสาธารณสุขแก่

ประชาชน 

8. หน่วยงานภาครัฐกระตุ้น

การตื่นตัวของผู้บริโภคสู่การ

บ ริ โภ ค อ าห า รป ล อ ด ภั ย 

อ าห าร เพ่ื อ สุ ข ภ าพ อย่ า ง

ต่อเนื่อง 

8.พัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการท างานแบบ

มี เค รื อ ข่ า ย เ พ่ื อ ร่ ว ม กั น ให้ บ ริ ก า รท า ง

สาธารณสุขกับประชาชนอย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ 

9. เป็นศูนย์รวมสถานศึกษา

จ านวนมากที่มีศักยภาพและ

ความพร้อมในการสนับสนุนให้

เทศบาลนครอุบลฯ ได้มีบทบาท

ในการจัดการศึกษาในระดับ

ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

9.นโยบายของภาครัฐในการ

ให้การความส าคัญด้านการ

พัฒนาการศึกษาเป็นล าดับ

ต้นๆ 

9. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความร่วมมือกับ

สถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษา 

 

10. มีการปรับปรุงผังเมืองรวม

ร่วมกับโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัดอุบลราชธานีและองค์กร

ปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น พ้ื น ที่

ใกล้เคียง 

10 . พ ระราช บั ญ ญั ติ ก า ร      

ผั ง เมือง พ .ศ . 2518 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติมเป็นกรอบแนว

ทางการในการพัฒนาและวาง

ผังเมืองอย่างเป็นระบบ 

10. ควบคุมบังคับใช้กฎหมายด้านการผังเมือง

เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากที่ดินและการผัง

เมืองอย่างเคร่งครัด 

11. เทศบาลนครอุบลราชธานีมี

ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ศูนย์กลางความ

เจริญและมีความพร้อมด้าน

เทคโนโลยี 

11.ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

ด้านการการค้า การลงทุนผ่าน

ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ ต 

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

11.ส่งเสริมและสนับสนับสนุนหลักสูตรด้าน

เทคโนโลยีกับสถานศึกษา และพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีเมือง Smart City 

12. มีทรัพยากรธรรมชาติที่

หลากหลายและสวยงาม 

12. กระแสการดูแลรักษา

สิ่งแวดล้อม เพ่ือช่วยส่งเสริม

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

และช่วยในการแก้ไขปัญหา

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

12. กระตุ้น สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชน

มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการดูแล รักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

ต่อเนื่อง 
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แสดงจุดแข็ง (แสดงจุดแข็ง (SSttrreennggtthh) และอุปสรรค () และอุปสรรค (TThhrreeaatt) ของเทศบาลนครอุบลราชธานี) ของเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 

จุดแข็ง (Strength) อุปสรรค (Threat) ST : ตั้งรับ 

1. เป็นที่ตั้งศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ 
การค้า การลงทุนของจังหวัด รวมถึง
ด้านอ่ืน  ๆ 

1. ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ท าให้
การพัฒนา/การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ชะลอตัว 

1. น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันของ
ประชาชนทุกหมู่เหล่า 

2. มี ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวกที่
สามารถรองรับการพัฒนาเป็นศูนย์กลาง
ด้านการเดินทาง การค้าการลงทุน การ
ท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

2. ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายรัฐบาล
และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ท าให้
การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผน 

2. พัฒนาระบบผังเมือง โครงสร้าง
พ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
ประเทศและโลก โดยเน้นความเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความสมดุล 
ความสะดวก และปลอดภัยกับประชาชน 

3. มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายและมี
งานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวจ านวนมากทุกปี โดย
เทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นหนึ่งใน
หน่วยงานหลักที่ให้การสนับสนุน 

3. งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ     
มีไม่เพียงพอ 

3. กระตุ้น ส่งเสริม ให้ทุกภาคส่วนทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการ
สนั บสนุ นกิ จกรรมงานประเพณี
ท้องถิ่น 

4. มีประเพณีแห่เทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่
และประชาชนในท้องถิ่นมีความรัก
และหวงแหนวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นของตน 

4. งบประมาณด าเนินการส่วนใหญ่มา
จากภาครัฐ ภาคเอกชนยั งขาดการ       
มีส่วนร่วม ท าให้การจัดงานขาดความ
หลากหลายและน่าสนใจ 

4. จั ดท าหลั กสู ตรสอดแทรกใน
สถานศึกษา เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ 
หวงแหน และร่วมอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

5. ในเขตเทศบาลมีวัดตั้งอยู่จ านวน
มากที่ เป็นสถานที่ท่ องเที่ ยวทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม 

5. วัดยังขาดการสนับสนุนด้าน
งบประมาณและเทคโนโลยีในการจัดท า
ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือสนับสนุนข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 

5 . ป ระส าน งาน ห น่ ว ย งาน ที่
เกี่ ยวข้องพัฒ นาข้อมูลวัดหรือ
ส ถ าน ที่ ท่ อ ง เที่ ย ว ผ่ าน ระบ บ 
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสนับสนุนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

6. มีปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ที่มีศักยภาพ 
 
 

6.ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐใน
การส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ของปราชญ์และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้คนรุ่นใหม่ 

6. สนับสนุน ให้ มี การเผยแพร่
ข้อมูลเกี่ ยวกับปราชญ์ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นผ่านช่องทางต่างๆ 
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จุดแข็ง (Strength) อุปสรรค (Threat) ST :  ตั้งรับ 

7. เป็นที่ตั้งของของโรงพยาบาลศูนย์
และโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งที่
มีศักยภาพและความพร้อมอยู่ ใกล้
แ ล ะ ส ะ ด ว ก แ ล ะ อ า ส า ส มั ค ร
สาธารณสุขมูลฐานที่ มีศักยภาพ
สามารถให้บริการด้านสาธารณสุข
ขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชนได้ด ี

7.การเข้ารับการรักษาในสถาน 
พยาบาล ของประชาชนบางส่วนยังมี
ข้ อจ ากั ด เนื่ อ งจากมี ผู้ ใช้ บ ริก าร
จ านวนมากหรือขาดแคลนด้านก าลัง
ทรัพย์ในการรักษา 

7.ส่งเสริมด้านสุขภาพให้ประชาชน
อย่างต่อเนื่องผ่านภาคีเครือข่าย 
และพัฒ นาระบบการป้ องกั น
ควบคุมโรคให้กับประชาชน 

8. หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ท างาน
เป็นเครือข่าย และมีบุคลากรที่พร้อม
ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ใน ก าร ให้ บ ริ ก า ร
สาธารณสุขแก่ประชาชน 

8. ประชาชนยังมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์และ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ 

8 . ส่ ง เส ริ ม แล ะ ให้ ค ว าม รู้ กั บ
ประชาชนด้านการดูแลสุขภาพ 
แ ล ะบ ริ โภ ค อ าห ารที่ ส ะ อ าด 
ปลอดภัย 

9. เป็นศูนย์รวมสถานศึกษาจ านวน
มากที่มีศักยภาพและความพร้อมใน
การสนับสนุนให้เทศบาลนครอุบลฯ 
ได้มีบทบาทในการจัดการศึกษาใน
ระดับท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

9. การจัดการเรียนการสอนยังไม่ถึง
เกณฑ์มาตรฐานที่ควรจะเป็นท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาหลายกลุ่ม
สาระไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

9. จัดการเรียนการสอนโดยการ
สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ท า ง วิ ช า ก า ร  เ พ่ื อ ย ก ร ะ ดั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงขึ้น 

10 . มี การปรับปรุงผั งเมื อ งรวม
ร่วมกับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
อุบลราชธานีและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ้ืนที่ใกล้เคียง 

10. ประชาชนยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ด้านการผังเมือง ท าให้การใช้ประโยชน์ 
ที่ดินและการผังเมืองไม่มีประสิทธิภาพ 

10.จัดอบรมหรือสอดแทรกความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายด้านการผังเมือง
ให้ประชาชนทราบผ่านสื่อ การ
ประชุม การอบรม ฯลฯ  

11. เทศบาลนครอุบลราชธานีมีที่
ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ศูนย์กลางความเจริญ
และมีความพร้อมด้านเทคโนโลยี  

11.ประชาชนยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจหรือขาดการสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีจากภาครัฐหรือหน่วยงาน
ภาคเอกชน 

11.จัดบรมให้ความรู้  ประสาน
เอกชน สถาบันการศึกษาได้เข้ามา
มีส่วนร่วมสนับสนุนองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีให้กับประชาชน 

12 . มี ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ ที่
หลากหลายและสวยงาม 

12.ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และการท าลายสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้
ปริมาณขยะ ปัญหาน้ าเสีย และ
ปัญหามลพิษทางอากาศเพ่ิมมากข้ึน 

12.กระตุ้น สร้างจิตส านึกให้ทุก
ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
ได้ตระหนักถึงปัญหาและการมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหา 
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แสดงจุดอ่อน (แสดงจุดอ่อน (WWeeaakk) และ) และโอกาสโอกาส  ((OOppppoorrttuunniittyy) ของเทศบาลนครอุบลราชธานี) ของเทศบาลนครอุบลราชธานี  

จุดอ่อน : (Weak)  โอกาส (Opportunity) WO : เชิงพัฒนา 

1. ประชาชนบางส่วนยังขาดการ
ส่งเสริมอาชีพ และสนับสนุนด้าน
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นในด้าน 
การผลิต การบริหารจัดการ การตลาด   
ท าให้ไม่สามารถเพ่ิมผลผลิตหรือ
ขยายกิจการให้เติบโตได้เท่าท่ีควร 

1. รัฐบาลและจังหวัดฯ มีเป้าหมาย
การส่งเสริมด้านการค้าการลงทุนเพ่ือ
การกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับฐานราก 

1. ส่งเสริมอาชีพ และสนับสนุน
ด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็นใน
ด้านการผลิต การบริหารจัดการ 
การตลาดให้กับประชาชน 

2. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณู ปโภค สิ่ งอ านวยความ
สะดวกยังไม่ได้มาตรฐาน ครอบคลุม 
และเพียงพอ 

2. นโยบายของภาครัฐในการสร้าง
ความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน
ท าให้ เกิ ดการลงทุ น พัฒ นาด้ าน
โครงสร้างพ้ืนฐานระบบสาธารณูโภค
และสิ่ งอ านวยความสะดวกเพ่ื อ
รองรับการพัฒนา 

2.พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ านวย
ความ สะดวก ให้ ได้ ม าต รฐาน 
ครอบคลุม และเพียงพอ  

3. การบ ริ ห ารจั ด ก ารด้ าน ก าร
ท่องเที่ยวยังไม่ได้มาตรฐาน ยังขาด
การพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบ 
Smart Tourism ซึ่งเหมาะสมกับยุค
ปัจจุบัน 

3. รัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา และททท.ให้ความส าคัญ
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือ
สร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ 

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ด้านการท่องเที่ยวโดยวางระบบ
การจัดการเมืองด้วยเทคโนโลยี
และสนับสนุนการท่องเที่ยวใน
รูปแบบ Smart Tourism 

4. คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจ หวงแหน
สืบทอดประเพณีท้องถิ่นค่อนข้าง
น้อย และมีค่านิยมที่ เปลี่ ยนไปสู่
กระแสบริโภคนิยม ขาดจิตส านึก
รับผิดชอบต่อสังคม 

4. รัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา และททท.ให้ความส าคัญ
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒ นธรรม เพ่ื อสร้ างราย ได้ และ
กระตุ้นเศรษฐกิจ 

4.เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีส่วน
ร่วม และตระหนักในความส าคัญ
ของการสืบทอดประเพณีท้องถิ่น 
พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมให้มี
จิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 

5 . ยั งข าด ก ารจั ด ระบ บ ข้ อ มู ล
สารสนเทศและสถานที่ท่องเที่ยวใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสนับสนุน
การหาข้อมูลด้านการท่องเที่ยว  

5. รั ฐบ าลความส าคัญ ด้ านก าร
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และศาสนาเพ่ือสร้างรายได้และ
กระตุ้นเศรษฐกิจ 

5. ประสานหรือร่วมจัดท าระบบ
สารสนเทศสถานที่ท่องเที่ยวใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
เชื่อมโยงการท่องท่องเที่ยวใน
รูปแบบ Smart Tourism 
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6. ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ของปราชญ์และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้คนรุ่นใหม่ได้สืบทอด 

6. รัฐบาลให้ความส าคัญด้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และศาสนาเพ่ือสร้างรายได้และ
กระตุ้นเศรษฐกิจ 

6. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับปราชญ์และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นผ่านช่องทางต่างๆ และจัด
ให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คน
รุ่นใหม่ได้สืบทอด 

7.ประชาชนบางกลุ่มยังขาดการดูแล
เอาใจใส่ใจด้านสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

7. ประชาชนสามารถเข้ารับการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลได้ง่าย
และมีความสะดวก 

7. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้กับ
ประชาชนอย่ างต่ อ เนื่ อ ง เพ่ื อ
ป้องกันการป่วยและเข้าโรงพยาบาล 

 8. หน่ วยงานภาครัฐกระตุ้นการ
ตื่นตั วของผู้บริ โภคสู่ การบริ โภค
อาหารปลอดภัย อาหารเพื่อสุขภาพ 

8. สนับสนุน ส่งเสริมให้ความรู้การ
บริโภคอาหารปลอดภัย อาหาร
เพ่ือสุขภาพให้กับประชาชนผ่านสื่อ
ต่างๆ หรือการประชุม อบรม เป็นต้น 

 9. มีการสนับสนุนงบประมาณในการ
ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ 
ผู้ป่วยเอดส์คนยากจน เป็นต้น 

9. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหรือ
กิ จ ก รรม นั น ท น าก าร ให้ ก ลุ่ ม
ผู้สูงอายุ คนพิการ ฯลฯ 

10. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่า
มาตรฐานระดับภาคและประเทศ และ 
แหล่งการเรียนรู้นอกระบบการศึกษา
ยังไม่ครอบคลุมและเพียงพอต่อการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของประชาชน 

10. นโยบายของภาครัฐในการให้การ
ความส าคัญด้านการพัฒนาการศึกษา
เป็นล าดับต้นๆ 

10. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพและเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา 

11. การจัดการใช้ประโยชน์จากที่ดิน
และการผังเมืองยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร ท าให้การพัฒนาและขยาย
เขตเมืองไม่สามารถท าได้อย่างเต็มที่ 

11. พระราบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.
2518 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมเป็นกรอบ
แนวทางการในการพัฒนาและวางผัง
เมืองอย่างเป็นระบบ 

11. จัดอบรมหรือสอดแทรกความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายด้านการผังเมือง
ให้ประชาชนทราบผ่านสื่อ การ
ประชุม การอบรม ฯลฯ 

12. ยังขาดการผลักดันด้านการใช้
เทคโน โลยี เ พ่ื อการบ ริห ารและ
บริการประชาชน และการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีเมือง (Smart City) 

12. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ด้ านการค้าการลงทุนผ่ านระบบ
เค รื อ ข่ า ย อิ น เต อ ร์ เน็ ต  ร ะ บ บ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

12. ผลักดันด้านการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการบริหารและบริการประชาชน 
และการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
เมือง (Smart City) ให้เกิดขึ้นเป็น
รูปธรรมโดยร่วมมือกับภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 
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13. ประชาชนขาดจิตส านึกในการ
รักษ าทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม และขยะมูลฝอยของ
ปริมาณเพ่ิมมากขึ้น ไม่สามารถก าจัด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

13. กระแสการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือช่ วยส่ งเสริมด้ านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และช่วยในการแก้ไข
ปั ญ ห าการ เป ลี่ ย น แป ล งสภ าพ
ภูมิอากาศ 

13. สร้างความตระหนักเกี่ยวกับ
ปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อมร่วมกัน 
และจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน 
และร่วมมือจัดการปัญหาอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

  

แสดงจุดอ่อน (แสดงจุดอ่อน (WWeeaakk) และ) และอุปสรรคอุปสรรค  ((TThhrreeaatt) ของเทศบาลนครอุบลราชธานี) ของเทศบาลนครอุบลราชธานี  

จุดอ่อน : (Weak)  อุปสรรค (Threat) WT : แก้ไขปัญหา 

1. ประชาชนบางส่วนยังขาดการ
ส่งเสริมอาชีพ และสนับสนุนด้าน
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นในด้านการผลิต 
การบริหารจัดการ การตลาด ท าให้ไม่
สามารถเพ่ิมผลผลิตหรือขยายกิจการ
ให้เติบโตได้เท่าที่ควร 

1. ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
ท าให้การพัฒนา/การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจชะลอตัว 

1. สนับสนุนด้านความรู้และทักษะ
ที่ จ า เป็ น ในด้ านการผลิต  การ
บริหารจัดการ การตลาด พร้อม
น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณู ปโภค สิ่ งอ านวยความ
สะดวกยังไม่ได้มาตรฐาน ครอบคลุม 
และเพียงพอ 

2. ความไม่ต่อ เนื่ องของนโยบาย
รัฐบาลและการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง ท าให้การพัฒนาไม่เป็นไป
ตามแผน 

2. ผลักดันงบประมาณเพ่ือระบบ
โ ค ร ง ส ร้ า ง พ้ื น ฐ า น  ร ะ บ บ
สาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความ
สะดวกให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม 
และเพียงพอ 

3. การบ ริ ห ารจั ด ก ารด้ าน ก าร
ท่องเที่ยวยังไม่ได้มาตรฐาน ยังขาด
การพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบ 
Smart Tourism ซึ่งเหมาะสมกับยุค
ปัจจุบัน 

3. งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ
มีไม่เพียงพอ 

3 . ประสานความร่วมมื อจาก
ภาครัฐ  ภาคเอกชน หรือภาค
ประชาชนเพ่ือมีส่วนในการพัฒนา
เมืองและการท่องเที่ยวในรูปแบบ 
Smart Tourism  

4. คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจ หวงแหน
สืบทอดประเพณีท้องถิ่นค่อนข้าง
น้อย และมีค่านิยมที่ เปลี่ ยนไปสู่
กระแสบริโภคนิยม ขาดจิตส านึก
รับผิดชอบต่อสังคม 

4. งบประมาณด าเนินการส่วนใหญ่
มาจากภาครัฐ ภาคเอกชนยังขาดการ
มีส่วนร่วม ท าให้การจัดงานขาด
ความหลากหลายและน่าสนใจ 

4. ป ระสานความร่ วมมื อจาก
ภาครัฐ  ภาคเอกชน หรือภาค
ประชาชนเพื่อมีส่วนในการสืบทอด
ประเพณีท้องถิ่น 
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5 . ยั งข าด ก ารจั ด ระบ บ ข้ อ มู ล
สารสนเทศและสถานที่ท่องเที่ยวใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสนับสนุน
การหาข้อมูลด้านการท่องเที่ยว  

5. วั ด ยั งขาดการสนั บ สนุ น ด้ าน
งบประมาณและเทคโนโลยีในการ
จั ดท า ระบ บ จั ด เก็ บ ข้ อมู ล แบ บ 
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสนับสนุนข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยว 

5. จัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านการบริหารจัดการข้อมูลและ
เผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ผ่ า น
อิ น เต อ ร์ เ น็ ต ห รื อ จั ด ใ ห้ มี
แอปพลิ เคชั่น เพ่ืออ านวยความ
ส ะ ด ว ก ใน ก า ร สื บ ค้ น ข้ อ มู ล
ท่องเที่ยว 

6. ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ของปราชญ์และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้คนรุ่นใหม่ได้สืบทอด 

6. ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐใน
การส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ของปราชญ์และภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ให้คนรุ่นใหม่ 

6. ส่งเสริมให้มีหลักสูตรท้องถิ่น
เพ่ื อให้ ปราชญ์ หรือภู มิปัญ ญ า
ท้ องถิ่ น ได้ มี ก ารถ่ ายทอดองค์
ความรู้หรือประสบการณ์ ให้กับ
นักเรียน นักศึกษา หรือประชาชน
ทั่วไป 

7. ประชาชนบางกลุ่มยังขาดการ
ดูแลเอาใจใส่ ใจด้านสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

7. การเข้ารับการรักษาในสถาน 
พยาบาล ของประชาชนบางส่วนยังมี
ข้ อจ ากั ด เนื่ อ งจากมี ผู้ ใช้ บ ริก าร
จ านวนมากหรือขาดแคลนด้านก าลัง
ทรัพย์ในการรักษา 

7. พัฒนาระบบการป้องกันควบคุม
โรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษา
เบื้องต้น การฟ้ืนฟูสภาพคนพิการ
และผู้ สู งอายุ  โดยร่วมกับภาคี
เครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชน 

 8. ประชาชนยังมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์และ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ 

8. ให้ความรู้ถึงพิษภัยจากอาหารที่
ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยร่วมมือ
กับภาครัฐและภาคประชาชน 

9. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่า
มาตรฐานระดับภาคและประเทศ 
และแหล่ งการเรียนรู้นอกระบบ
การศึ กษ ายั งไม่ ครอบคลุ มและ
เพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของประชาชน 

9. การจัดการเรียนการสอนยังไม่ถึง
เกณฑ์มาตรฐานที่ควรจะเป็นท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาหลายกลุ่ม
สาระไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

9. ทบทวนการการจัดการเรียนการ
สอนที่ผ่านมา วิเคราะห์หาสาเหตุ
ของปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือ
พัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการ 
ศึกษา เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ตรงกับ
สภาพปัญหาที่มีอยู่จริง 



- 75 - 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ฝา่ยแผนงานและงบประมาณ  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  โทร 0-4524-6060-3  ต่อ 237 

 

จุดอ่อน : (Weak)  อุปสรรค (Threat) WT : แก้ไขปัญหา 

10. การจัดการใช้ประโยชน์จากที่ดิน
และการผังเมืองยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร ท าให้การพัฒนาและขยาย
เขตเมืองไม่สามารถท าได้อย่างเต็มที่ 

10. ประชาชนยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ด้ าน ก ารผั ง เมื อ ง  ท า ให้ ก าร ใช้
ประโยชน์ที่ดินและการผังเมืองไม่มี
ประสิทธิภาพ 

10. อบรมหรือสอดแทรกความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย ขั้นตอนการ
ด าเนินการด้านการผังเมืองให้กับ
ประชาชนผ่านการประชุมหรือ
พบปะประชาชน 

11. ยังขาดการผลักดันด้านการใช้
เทคโน โลยี เ พ่ื อการบ ริห ารและ
บริการประชาชน และการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีเมือง (Smart City) 

11. ประชาชนยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจหรือขาดการสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีจากภาครัฐหรือหน่วยงาน
ภาคเอกชน 

11. สนับสนุนและพัฒนาความ
ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการ
ผลักดันเมืองอัจริยะ Smart City 

12. ประชาชนขาดจิตส านึกในการ
รักษ าทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม และขยะมูลฝอยของ
ปริมาณเพ่ิมมากขึ้น ไม่สามารถก าจัด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

12. ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และการท าลายสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้
ปริมาณขยะ ปัญหาน้ าเสีย และ
ปัญหามลพิษทางอากาศเพ่ิมมากข้ึน 

12. กระตุ้น สร้างจิตส านึกให้ทุก
ภ า ค ส่ ว น  ไ ด้ แ ก่  ภ า ค รั ฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนได้
ตระหนักถึงปัญหาและการมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหา 

 

22..33..22  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้องการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  

 จากการวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบ Matrix ของข้อมูลศักยภาพและพ้ืนที่ในเขตเทศบาล

นครอุบลราชธานี ที่มีผลต่อการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ในประเภทต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 
 1. จุดยุทธศาสตร์ที่ตั้ง มีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่ เมืองศูนย์กลางทั้งด้านการค้า การท่องเที่ยว         

โดยพิจารณาจากโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่มีทั้งทางรถ ทางเครื่องบินและระบบราง ซึ่งภาครัฐบาล

และภาคเอกชนได้พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งภายในจังหวัดให้มีการเชื่อมโยงด้านคมนาคมให้ได้มาตรฐาน เช่น 

นโยบายรถไฟทางคู่ การขยายเที่ยวบินของสายการบินภายในประเทศจากกรุงเทพมหานคร–อุบลราชธานี ที่มี

มากกว่า 10 เที่ยวบินต่อวัน ล้วนมีส่วนส าคัญในการสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ของเทศบาลนครอุบลราชธานีไปสู่

การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค 
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 2. โครงสร้างพ้ืนฐานภายในเขตเทศบาลและภายในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยังมีการปรับปรุงและ

พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งถนน ไฟฟ้า ประปา ระบบเครือข่าย Internet เพ่ือรองรับการขยายตัวของกลุ่มนักลงทุน

ในพ้ืนที่ นักลงทุนจากส่วนกลางและต่างประเทศที่เข้ามาลงทุน ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด 

ซึ่งการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานนอกจากจะเอ้ือประโยชน์ต่อนักธุรกิจต่าง ๆ ยังยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในพ้ืนที่ ทั้งในเขตเทศบาลและภายในจังหวัดอุบลราชธานีให้ได้รับความสะดวกสบาย สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐ

ได้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 

 3. เทศบาลต้องเตรียมยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาที่สอดรับกับข้อได้เปรียบ

และนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐ ทั้งการพัฒนาเมืองเน้นการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวก

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 4. ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของประชาชนในด้านการศึกษา ด้านสุขภาวะให้สามารถ

ใช้ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างเป็นสุข มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

หน่วยงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 1.1 บริหารท่ัวไป 1.1.1 บริหารงานท่ัวไป  - ส านักปลัดเทศบาล

1.2 การเศรษฐกิจ 1.2.1 อุตสาหกรรมและ  - ส านักช่าง

การโยธา

2 การพัฒนาเศรษฐกิจ 2.1 บริการชุมชนและสังคม 2.1.1 เคหะและชุมชน  - ส านักช่าง

2.1.2 สร้างความเข้มแข็ง  - กองสวัสดิการสังคม

ของชุมชน

2.1.3 การศาสนา วัฒนธรรม  - ส านักปลัดเทศบาล

และนันทนาการ

3 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 3.1 บริการชุมชนและสังคม 3.1.1 เคหะและชุมชน  - ส านักช่าง

และส่ิงแวดล้อม  - กองสาธารณสุขฯ

3.1.2 อุตสาหกรรมและ  - ส านักช่าง

การโยธา

4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 4.1 บริหารท่ัวไป 4.1.1 บริหารงานท่ัวไป  - ส านักปลัดเทศบาล

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  - กองยุทธศาสตร์ฯ

4.1.2 การรักษาความสงบ  - ส านักปลัดเทศบาล

ภายใน

4.2 บริการชุมชนและสังคม 4.2.1 การศึกษา  - ส านักการศึกษา

4.2.2 สาธารณสุข  - กองสาธารณสุขฯ

4.2.3 เคหะและชุมชน  - ส านักช่าง

4.2.4 สร้างความเข้มแข็ง  - กองสวัสดิการสังคม

ของชุมชน

4.2.5 การศาสนา วัฒนธรรม  - ส านักการศึกษา

และนันทนาการ

ส่วนท่ี 3
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน
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หน่วยงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

4.3 การด าเนินงานอ่ืน 4.3.1 งบกลาง  - กองสาธารณสุขฯ

 - กองสวัสดิการสังคม

5 การพัฒนาระบบบริหารงาน 5.1 บริหารท่ัวไป 5.1.1 บริหารงานท่ัวไป  - ส านักปลัดเทศบาล

แบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  - ส านักการคลัง

 - กองยุทธศาสตร์ฯ

 - กองการเจ้าหน้าท่ี

 - หน่วยตรวจสอบภายใน

5.1.2 การรักษาความสงบ  - ส านักปลัดเทศบาล

ภายใน

5.2 บริการชุมชนและสังคม 5.2.1 การศึกษา  - ส านักการศึกษา

5.2.2 สาธารณสุข  - กองสาธารณสุขฯ

5.2.3 เคหะและชุมชน  - ส านักช่าง

5.2.4 สร้างความเข้มแข็ง  - กองสวัสดิการสังคม

ของชุมชน

5.3 การเศรษฐกิจ 5.3.1 อุตสาหกรรมและ  - ส านักช่าง

การโยธา

5.3.2 การพาณิชย์  - สถานธนานุบาล 1

 - สถานธนานุบาล 2

6 การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 6.1 บริหารท่ัวไป 6.1.1 บริหารงานท่ัวไป  - ส านักปลัดเทศบาล

 - ส านักการคลัง

6.1.2 การรักษาความสงบ  - ส านักปลัดเทศบาล

ภายใน

6.2 บริการชุมชนและสังคม 6.2.1 การศึกษา  - ส านักการศึกษา

6.2.2 สาธารณสุข  - กองสาธารณสุขฯ

6.2.3 สร้างความเข้มแข็ง  - กองสวัสดิการสังคม

ของชุมชน

6.2.4 อุตสาหกรรมและ  - ส านักช่าง

การโยธา

รวม 6 5 10 12

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน


