
 

 

 

 

                 -20- 
 

            ส�วนท่ี  3   
ยุทธศาสตร�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

 
๑.ความสัมพันธ�ระหว�างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 1.1 ทิศทางยุทธศาสตร�ชาติระยะ ๒๐ ป. (พ.ศ. 2560-25๗๙)   
  วิสัยทัศน� 
 “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป�นประเทศพัฒนาแล�ว ด�วยการพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 สาระสําคัญ 
 1. ความม่ันคง 

1.1 การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลง ท้ังภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และป-จเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ               
ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล�อม และการเมือง  

1.2 ประเทศ มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย3ท่ีเข�มแข็ง 
เป�นศูนย3กลางและเป�นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองท่ีม่ันคงเป�นกลไกท่ีนําไปสู9การบริหาร
ประเทศท่ีต9อเนื่องและโปร9งใสตามหลักธรรมาภิบาล  

1.3 สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน     มี
ความเข�มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ9น  

1.4 ประชาชน มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได�ท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีท่ีอยู9อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย3สิน  

1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล�อม ประชาชนมีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา  
2. ความม่ังคั่ง 

2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ อย9างต9อเนื่องจนเข�าสู9กลุ9มประเทศรายได�สูง ความ
เหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรได�รับผลประโยชน3จากการพัฒนาอย9างเท9าเทียมกันมากข้ึน  

2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข9งขันสูง สามารถสร�างรายได�ท้ังจากภายในและภายนอก
ประเทศ สร�างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห9งอนาคต และเป�นจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคม
ขนส9ง การผลิต การค�า การลงทุน และการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสาย
สัมพันธ3ทางเศรษฐกิจและการค�าอย9างมีพลัง  

2.3 ความสมบูรณ3ในทุนท่ีจะสามารถสร�าง การพัฒนาต9อเนื่อง ได�แก9 ทุนมนุษย3 ทุนทางป-ญญาทุน
ทางการเงิน ทุนท่ีเป�นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  

3. ความย่ังยืน 
3.1 การพัฒนาท่ีสามารถสร�างความเจริญ รายได� และคุณภาพชีวิตของประชาชนให�เพ่ิมข้ึนอย9าง

ต9อเนื่อง ซ่ึงเป�นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไม9ใช�ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม9สร�างมลภาวะต9อสิ่งแวดล�อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน3  
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3.2 การผลิตและการบริโภคเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม และสอดคล�องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลก ซ่ึงเป�นท่ียอมรับร9วมกัน ความอุดมสมบูรณ3ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความ
รับผิดชอบต9อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน3ส9วนรวม  

3.3 มุ9งประโยชน3ส9วนรวมอย9างยั่งยืน ให�ความสําคัญกับการมีส9วนร9วมของประชาชนทุกภาคส9วน               
เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย9างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน  

3.4 ประชาชนทุกภาคส9วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  
ยุทธศาสตร� มียุทธศาสตร�ในการดําเนินการ ๖ ยุทธศาสตร� ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร�ท่ี ๑ ด�านความม่ันคง 

1) เสริมสร�างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย3ทรงเป�นประมุข สร�างจิตสานึกของคนในชาติให�มีความจงรักภักดี และธํารงรักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย3  

2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ ขจัดคอร3รัปชั่น สร�างความเป�นธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา กระจาย
อํานาจ และสร�างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม  

3) ปEองกันและแก�ไขการก9อความไม9สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต� เน�นเสริมสร�างกระบวนการสันติ
สุขและแนวทางสันติวิธี ขจัดความขัดแย�ง ลดความรุนแรง ตามแนวทาง “เข�าใจ เข�าถึง พัฒนา”  

4) บริหารจัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝ-Gงทะเล โดยพัฒนาความร9วมมือเป�นหุ�นส9วน
ยุทธศาสตร3ความม่ันคงและการพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดนและชายฝ-Gงทะเล เสริมสร�างความสัมพันธ3ด�านวัฒนธรรม 
เร9งรัดจัดทําหลักเขตแดน แก�ไขป-ญหาพ้ืนท่ีทับซ�อน และป-ญหาการลักลอบเข�าเมืองท้ังระบบ  

5) พัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร9วมมือระหว9างประเทศทุกระดับ รักษาดุลยภาพ               
ของความสัมพันธ3กับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือรักษาผลประโยชน3ของชาติ สามารถปEองกันและแก�ไขป-ญหาภัย
คุกคามข�ามชาติ ลดผลกระทบจากภัยก9อการร�าย และเสริมสร�างความม่ันคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ               
และไซเบอร3  

6) พัฒนาเสริมสร�างศักยภาพการผนึกกําลังปEองกันประเทศและกองทัพ พัฒนาโครงสร�างกําลังและ
ยุทโธปกรณ3ท่ีเหมาะสม พัฒนาระบบงานข9าวกรองให�มีประสิทธิภาพ พร�อมสร�างความร9วมมือกับประเทศเพ่ือน
บ�านและมิตรประเทศ รวมท้ังมีส9วนร9วมในการรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ  

7) พัฒนาระบบการเตรียมพร�อมแห9งชาติ รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม 
และการปกปEองรักษาผลประโยชน3แห9งชาติทางทะเล รวมท้ังเสริมสร�างความม่ันคงทางอาหารพลังงาน และน้ํา  

8) ปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวข�องจากแนวด่ิงสู9แนวระนาบมากข้ึน กําหนดการบริหาร
จัดการท่ีครบวงจรและยั่งยืน /พัฒนาปรับปรุงกฎหมายให� เ อ้ือต9อการดําเนินงาน และให�ความสําคัญ               
กับการติดตามประเมินผลอย9างเป�นระบบ 
 ยุทธศาสตร�ท่ี ๒ การสร�างความสามารถในการแข�งขัน 
  1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 

- รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร�างความเชื่อม่ัน โดยดําเนินนโยบายการคลังและ
การเงินให�มีความสอดคล�องกัน รักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน และสร�างความ 
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- เชื่อม่ันในต9างประเทศ พัฒนาระบบการเงินของประเทศให�มีประสิทธิภาพและสามารถ

ให�บริการประชาชนทุกระดับ เพ่ือส9งเสริมความสามารถในการแข9งขันภาคธุรกิจ และโอกาสในการเข�าถึงแหล9ง
เงินทุนของประชาชน  

- ส9งเสริมการค�าและการลงทุน ท้ังภาครัฐและเอกชน ให�สอดคล�องกับยุทธศาสตร3ประเทศ
และยุทธศาสตร3จังหวัดท่ีสะท�อนความต�องการและศักยภาพของพ้ืนท่ี และให�อยู9บนการแข9งขันท่ีเป�นธรรม และมี
ความรับผิดชอบต9อสังคม  

- พัฒนาประเทศสู9ความเป�นชาติการค�า โดยใช�ฐานเศรษฐกิจดิจิตอล และการพัฒนา
นวัตกรรม ปรับปรุงประสิทธิภาพการทําธุรกิจของผู�ประกอบการ ขจัดอุปสรรค และอํานวยความสะดวกทางด�าน
โครงสร�างและระบบ ด�านป-จจัยสนับสนุน และด�านบุคลากร  
 
  2) พัฒนาภาคการผลิตและบริการ 
   ภาคเกษตร  

- เสริมสร�างฐานการผลิตการเกษตรให�เข�มแข็งและยั่งยืน  
- เพ่ิมขีดความสามารถในการแข9งขันของภาคเกษตร  
- ส9งเสริมเกษตรกรรายย9อยให�ปรับไปสู9รูปแบบเกษตรยั่งยืนท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อมและ

รวมกลุ9มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ  
- พัฒนาสินค�าเกษตรและอาหารท่ีมีศักยภาพในการแข9งขัน  

   ภาคอุตสาหกรรม  
- พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  
ภาคบริการ 
- สร�างรายได�จากการท9องเท่ียว  
- ผลักดันประเทศไทยสู9การเป�นศูนย3กลางการให�บริการสุขภาพ  
- ส9งเสริมธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพ  

   พัฒนาผู�ประกอบการ/เศรษฐกิจชุมชน 
- พัฒนาทักษะและองค3ความรู�ของผู�ประกอบการไทย ในการสร�างสรรค3สินค�าและบริการ

รูปแบบใหม9ให�มีจุดเด9น เพ่ือตอบสนองความต�องการของตลาด และก�าวทันต9อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก ตลอดจนส9งเสริมสถาบันการศึกษาในท�องถ่ิน ให�เป�นแหล9งรวบรวมและศึกษาเก่ียวกับภูมิป-ญญาชาวบ�านใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ3ท่ีมีความเป�นเอกลักษณ3 และพัฒนาผลิตภัณฑ3ให�มีความหลากหลาย         เพ่ือสนองตอบ
ผู�บริโภคทุกระดับ และรณรงค3ส9งเสริมประชาสัมพันธ3ให�ผู�ประกอบการเห็นความสําคัญในการสร�างเครื่องหมาย
การค�าของตนเอง และสร�างภาพลักษณ3สินค�าไทยให�เป�นท่ียอมรับของคนท่ัวโลกสนับสนุนผู�ประกอบการเดิมให�
สามารถปรับตัวและเตรียมความพร�อมสําหรับรูปแบบการดําเนินธุรกิจใหม9ๆ                          และมาตรการ
ทางการค�าในรูปแบบต9างๆ 

- พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพ่ือส9งเสริมขีดความสามารถในการแข9งขัน               
ของประเทศ  
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- พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย9อมสู9สากล ให�มีการรวมกลุ9มคลัสเตอร3ท่ีเข�มแข็ง               
เพ่ือเป�นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด�วยการพัฒนาป-จจัยแวดล�อมให�เอ้ือต9อการดําเนินธุรกิจ และเสริมสร�าง       
ขีดความสามารถในการแข9งขันส9งเสริมการพัฒนาต9อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข�าสู9การเป�นศูนย3กลางการ
ผลิตบริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล  

- ยกระดับศักยภาพของสินค�าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ3 (OTOP) ไทยให�ก�าวไกลสู9สากล  
- พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร เพ่ือเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชน               

และกลุ9มประชาชน/เกษตรกรในชุมชน ให�เป�นฐานรากสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
   การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง 

- เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาเป�นฐานการผลิตใหม9 กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจ               
และความเจริญสู9ภูมิภาค สร�างความม่ันคงในพ้ืนท่ีชายแดน เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ�านท้ังในด�านการผลิตร9วม
และช9องทางการตลาดร9วมกัน  

- พ้ืนท่ีเศรษฐกิจบริเวณชายฝ-Gงทะเลตะวันออก พัฒนาเป�นฐานการผลิตท่ีใช�เทคโนโลยีสูง               
มีบริการทันสมัย ใช�ทรัพยากรอย9างประหยัด เป�นมิตรต9อสิ่งแวดล�อมและชุมชน  

- พ้ืนท่ีเมืองศูนย3กลางความเจริญ พัฒนาเป�นเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และน9าอยู9               
ใช�พลังงานและทรัพยากรอย9างประหยัด จัดการสิ่งแวดล�อมเมืองอย9างเหมาะสม รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ     
ท่ีมีอนาคต มีระบบรางเชื่อมโยงเมืองศูนย3กลางความเจริญท่ัวประเทศ บริหารจัดการโดยองค3กรปกครอง               
ส9วนท�องถ่ินท่ีมีขีดความสามารถสูง  
 
   การลงทุนพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 

- ด�านการขนส9ง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส9งสินค�าทางถนนสู9การขนส9งท่ีต�นทุนตํ่า รวมท้ัง
พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทางและขนส9งไปสู9เมืองศูนย3กลางของภูมิภาคท่ัว
ประเทศ และเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ�าน และพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง และอุตสาหกรรมซ9อมบํารุงอากาศ
ยานและการผลิตชิ้นส9วนอากาศยาน เพ่ือสร�างฐานอุตสาหกรรมใหม9ของประเทศ  

- ด�านความม่ันคงทางพลังงาน พัฒนาให�มีความม่ันคงในราคาท่ีเหมาะสม โดยกระจาย
ประเภทของเชื้อเพลิง ส9งเสริมพลังงานทดแทนตามศักยภาพรายพ้ืนท่ี อาศัยความก�าวหน�าทางเทคโนโลยี               
เพ่ือเสริมสร�างศักยภาพด�านพลังงาน พ่ึงพาตนเองได�อย9างยั่งยืน และนําไปสู9การสร�างอุตสาหกรรมท่ีจะเป�น
ฐานเศรษฐกิจใหม9ของประเทศ รวมท้ังเชื่อมโยงแหล9งพลังงานกับประเทศในอาเซียน  

- ด�านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เน�นการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 
ICT ท่ีเป�นอินเทอร3เน็ตความเร็วสูงให�ทันสมัยและกระจายท่ัวถึง พัฒนาบุคลากรให�มีความรู�ความสามารถ               
และเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล เพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT และใช� ICT ในการสร�างนวัตกรรม
การบริการภาครัฐแบบบูรณาการ ประยุกต3 ICT เพ่ือสร�างความเข�มแข็งของภาคการผลิต การศึกษา และพาณิชย3
อิเล็กทรอนิกส3  

- ด�านการวิจัยและพัฒนา เพ่ิมสัดส9วนค9าใช�จ9ายวิจัยและพัฒนาไม9น�อยกว9าร�อยละ 3               
โดยมีสัดส9วนรัฐต9อเอกชน 20:80 สนับสนุนวิจัยท่ีมุ9งเปEาตอบสนองความต�องการในการพัฒนาประเทศ               
เพ่ิมจํานวนบุคคลากรด�านวิจัยและพัฒนาเป�น 70 คนต9อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน 
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   การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 

- สร�างความเป�นหุ�นส9วนการพัฒนา กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
ท้ังในระดับทวิภาคี และพหุภาคี เพ่ือส9งเสริมความม่ันคง เพ่ือสร�างความเจริญก�าวหน�าและลดความเหลื่อมล้ําอย9าง
ยั่งยืนร9วมกัน  

- ส9งเสริมให�ประเทศไทยเป�นฐานของการประกอบธุรกิจ การให�บริการทางการศึกษา               
การให�บริการด�านการเงิน การให�บริการด�านสุขภาพ การให�บริการด�านโลจิสติกส3 และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนา รวมท้ังเป�นฐานความร9วมมือในเอเชีย  

- ส9งเสริมและสนับสนุนการลงทุนและการดําเนินธุรกิจของนักลงทุนและผู�ประกอบการไทย
ในต9างประเทศ  

- ส9งเสริมความร9วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสร�างความม่ันคงด�านพลังงาน           
ด�านอาหาร ด�านสิ่ งแวดล�อม และการบริหารจัดการภัยพิบั ติในรูปแบบต9างๆ รวมท้ังการปEองกันภัย               
ในทุกรูปแบบ  

- ส9งเสริมบทบาทการเป�นผู�ประสานประโยชน3ในการเชื่อมโยงและถ9วงดุลระหว9าง               
กลุ9มอํานาจต9างๆ และแก�ไขป-ญหาความแตกต9างทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค โดยการดํารงความสัมพันธ3ท่ี
ดีกับประเทศและองค3กรระหว9างประเทศท้ังในและนอกภูมิภาคอย9างต9อเนื่อง บนหลักของ                    การ
รักษาดุลยภาพของการปฏิสัมพันธ3กับกลุ9มมหาอํานาจต9าง ๆ  

- เพ่ิมบทบาทและการมีส9วนร9วมของไทยในองค3การระหว9างประเทศ ในการผลักดัน               
การพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมท้ังประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคอ่ืน ๆ และให�ความช9วยเหลือ               
ท้ังในด�านการเงินและทางเทคนิคกับประเทศกําลังพัฒนาในการพัฒนาด�านความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและ
การพัฒนาทุนมนุษย3  

- สนับสนุนการเปYดเสรีทางการค�า ท้ังในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และส9งเสริม
การค�ากับกลุ9มประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน (Intra-Regional Trade) มากข้ึน เร9งรัดการใช�ประโยชน3
จากข�อตกลงท่ีมีผลบังคับใช�แล�ว ตลอดจนใช�โอกาสจากการเปYดเสรีการค�าและการลงทุน รวมท้ังวางแนวทาง
ปEองกันผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  

- สร�างองค3ความรู�ด�านการต9างประเทศ และให�ความรู�ความเข�าใจด�านการต9างประเทศ        
และผลประโยชน3ท่ีมีต9อการพัฒนาประเทศต9อภาคส9วนต9าง ๆ และสาธารณชนไทย รวมท้ังดําเนินการเชิงรุก               
ในการสร�างความเข�าใจ ความเชื่อม่ัน และภาพลักษณ3ท่ี ดีและศักยภาพทางเศรษฐกิจ และด�านอ่ืน ๆ               
ของประเทศไทย 
 ยุทธศาสตร�ท่ี ๓ การพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพคน 

1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช9วงชีวิตให�สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนา         
เริ่มต้ังแต9ในครรภ3และต9อเนื่องไปตลอดช9วงชีวิต ได�แก9 (1) ช9วงการต้ังครรภ3/ แรกเกิด /ปฐมวัย (2) วัยเรียน     (3) 
วัยรุ9น/นักศึกษา (4) วัยแรงงาน และ (5) วัยผู�สูงอายุ  

2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู� ให�มีคุณภาพ เท9าเทียมและท่ัวถึง โดยการปฏิรูป
โครงสร�างและระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข�าถึงการศึกษาอย9างเท9าเทียมและท่ัวถึง และการ
ยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาท่ีมีความเชี่ยวชาญสู9ความเป�นเลิศ ปฏิรูประบบการคลัง   ด�านการศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ส9งเสริมการมีส9วนร9วมจากภาคเอกชน  ในการจัดการศึกษา ปรั 
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ระบบการผลิตและพัฒนาครูผู�สอน พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมท้ังให�มีก

ปฏิรูประบบการเรียนรู�  
3) การสร�างเสริมให�คนมีสุขภาวะท่ีดี โดยมุ9งเน�นการปEองกันและควบคุมป-จจัยท่ีคุกคามสุขภาพ การ

พัฒนาสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือต9อสุขภาพ การส9งเสริมรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีสนับสนุนการมีสุขภาพกาย          
และจิตท่ีดี สร�างและเผยแพร9ความรู�ด�านสุขภาพเพ่ือนําไปสู9การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนารูปแบบการ
กีฬาเพ่ือสุขภาพท่ีเหมาะสมกับแต9ละช9วงวัย  

4) การสร�างความอยู9ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร�างศักยภาพและบทบาทหน�าท่ีของสถาบัน
ครอบครัวในการบ9มเพาะ วางรากฐานการพัฒนาจิตใจให�เข�มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย3 สุจริต 
จิตสํานึกสาธารณะ ควบคู9ไปกับการสร�างค9านิยมหลักของไทยให�สมาชิกในครอบครัว สร�างความอบอุ9น               
และม่ันคงให�สมาชิกในครอบครัว 
  
 ยุทธศาสตร�ท่ี ๔ การสร�างโอกาสความเสมอภาคและเท�าเทียมกันทางสังคม 

1) การสร�างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางด�านเศรษฐกิจและสังคม โดยสร�าง               
ความม่ันคงทางด�านรายได�และการออม กระจายทรัพยากรให�ท่ัวถึงเป�นธรรมท้ังในด�านบริการสาธารณะ               
ข้ันพ้ืนฐาน ฐานทรัพยากรต9างๆ โดยเฉพาะ ในกลุ9มผู� มีรายได�น�อยและกลุ9มด�อยโอกาส ความเป�นธรรม               
ในการเข�าถึงกระบวนการยุติธรรม  

2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐ 3 กองทุน เพ่ือให�เกิดความเป�นเอกภาพในการบริหารจัดการ และลดความเหลื่อมล้ําในระบบหลักประกัน
สุขภาพ การส9งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในลักษณะเครือข9าย รวมท้ังการพัฒนารูปแบบ                     การ
กีฬาเพ่ือสุขภาพ  

3) การสร�างสภาพแวดล�อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต9อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย โดยเตรียมการด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล�อมท่ีเอ้ือต9อผู�สูงอายุและผู�ด�อยโอกาส  

4) การสร�างความเข�มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข�มแข็ง               
ของชุมชน โดยการฟijนฟูบทบาทสถาบันศาสนา การธํารงรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี               
เพ่ือเป�นฐานรากท่ีเข�มแข็งในสังคม ตลอดจนการเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชนเพ่ือให�ชุมชนสามารถ               
จัดการตนเองได�อย9างยั่งยืน  

5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให�เป�นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา ส9งเสริมจรรยาบรรณ               
ของสื่อมวลชน มีการปรับปรุงระบบตรวจสอบสื่อ มีการกําหนดบทลงโทษ และพัฒนาภาคประชาชน               
ให�มีความรู�เท9าทันสื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน3 
 ยุทธศาสตร�ท่ี ๕ การสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปHนมิตรต�อส่ิงแวดล�อม 
  1) จัดระบบอนุรักษ3 ฟijนฟูและปEองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 

- ปกปEองรักษาและฟijนฟูทรัพยากรปkาไม� ดําเนินการปราบปรามและปEองกันการบุกรุก
ทําลายปkาอย9างเข�มงวด  

- ส9งเสริมการปลูกปkาเศรษฐกิจ บริหารจัดการการใช�ประโยชน3ท่ีดินในพ้ืนท่ีปkาไม�บนพ้ืนฐาน
ให�คนและชุมชนสามารถอยู9กับปkาได� และส9งเสริมแนวทางประเมินมูลค9าการให�บริการของระบบนิเวศและการสร�าง
รายได�จากการอนุรักษ3  
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- วางระบบปEองกันการกัดเซาะชายฝ-Gง  
- เสริมสร� างความเข�มแข็งและความร9 วมมือในภู มิภาคอาเ ซียนด� านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย9างยั่งยืน  
  2) วางระบบบริหารจัดการน้ําให�มีประสิทธิภาพ 

- เน�นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย9างบูรณาการ ให�มีแหล9งกักเก็บน้ําต�นทุน
และแหล9งชะลอน้ําท่ีเพียงพอ เพ่ิมขีดความสามารถในการเก็บกักน้ําและเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ํา และการ
ผันน้ํา และการพัฒนาคลังข�อมูลระบบพยากรณ3 และการเตือนภัย และแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพ้ืนท่ี ตลอดจน
การปรับปรุงองค3กรและกฎหมาย รวมท้ังการสร�างการมีส9วนร9วมในการบริหารจัดการน้ํา 

- พัฒนาและใช�พลังงานท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม 
- ลดการปล9อยกlาซเรือนกระจก  
- เพ่ิมประสิทธิภาพการใช�พลังงาน ส9งเสริมการผลิตพลังงานสะอาด  
- กําหนดกฎระเบียบ และสร�างกลไกให�ทุกภาคส9วนใช�พลังงานอย9างมีประสิทธิภาพ  
- สร�างความรู�ความเข�าใจให�กับประชาชนเก่ียวกับการพัฒนาและการประหยัดพลังงาน           

อย9างถูกต�องและต9อเนื่อง  
  3) พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม 

- พัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมหนาแน9นให�เป�นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศต�นแบบ และบรรจุ               
ให�เป�นแผนพัฒนาของจังหวัดและพ้ืนท่ี  

- สนับสนุนและผลักดันให�โรงงานปฏิบัติสู9อุตสาหกรรมสีเขียว และปรับกฎระเบียบให�เอ้ือต9อ
การพัฒนา  

- เพ่ิมศักยภาพเมืองด�านสิ่งแวดล�อมอย9างมีส9วนร9วม โดยเฉพาะในการเพ่ิมประสิทธิภาพ          
การจัดการของเสีย  

- เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือเป�นแหล9งดูดซับมลพิษและเก็บกักคาร3บอน  
- พัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน ในการพัฒนาเมืองท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม

อย9างสมดุลและยั่งยืน 
  4) การร9วมลดป-ญหาโลกร�อนและปรับตัวให�พร�อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

- ลดการก9อกlาซเรือนกระจก  
- เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต9อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
- ส9งเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม  
- ปEองกัน เฝEาระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส9งเสริมการทําแผนบริหารความต9อเนื่อง

ของธุรกิจ  
  5) ใช�เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร3และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล�อม 

- จัดให�มีภาษีและค9าธรรมเนียมสําหรับผลิตภัณฑ3ท่ีก9อให�เกิดผลกระทบสิ่งแวดล�อม               
และค9าธรรมเนียมการจัดการมลพิษ การวางเงินประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต9อสิ่งแวดล�อม  

- ปรับปรุงโครงสร�างภาษีเพ่ือส9งเสริมการประหยัดพลังงาน การใช�พลังงานทางเลือก               
และอนุรักษ3สิ่งแวดล�อม  
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- ส9งเสริมการจัดซ้ือจัดจ�างท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม รวมท้ังการปรับปรุงระบบ โครงสร�าง 
องค3กร กลไก กระบวนการยุติธรรม และกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เน�นหลักการกระจายอํานาจให�กับท�องถ่ินและการมีส9วนร9วมของประชาชน 
 ยุทธศาสตร�ท่ี ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได�และรายจ9ายของภาครัฐ 

- ปฎิรูประบบภาษีท้ังระบบ เพ่ือเพ่ิมรายได�ของภาครัฐและเป�นเครื่องมือในการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข9งขันและลดความเหลื่อมล้ํา  

- ปฏิรูประบบการใช�จ9ายงบประมาณให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดให�มีกฎหมายท่ี
เป�นกรอบในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ มีการจัดทํางบประมาณระยะปานกลางและระยะยาว เพ่ือ
สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร3ชาติและแผนพัฒนาประเทศ  

- มุ9งเน�นการจัดทํางบประมาณโดยยึดพ้ืนท่ีและประเด็นวาระการพัฒนาเป�นตัวต้ัง               
และให�ประชาชนเข�ามามีส9วนร9วมในกระบวนการจัดทํางบประมาณได�มากข้ึน 
  2) ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร�างของหน9วยงานภาครัฐ 

- ทบทวนบทบาทภารกิจของหน9วยงานภาครัฐให� มีความเหมาะสม ถ9ายโอนงาน               
ให�ภาคส9วนอ่ืน เพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพในการปฏิบัติราชการและสร�างความโปร9งใสในการปฏิบัติราชการ  

- พัฒนาให�หน9วยงานภาครัฐเป�นองค3กรแห9งการเรียนรู� เปYดโอกาสให�ประชาชนเข�ามา               
มีส9วนร9วมในการดําเนินงานของหน9วยงานภาครัฐ ตอบสนองความต�องการของประชาชนตามหลักการบริหาร
กิจการบ�านเมืองท่ีดีเพ่ือสร�างความเชื่อม่ันศรัทธาในการบริหารราชการแผ9นดิน  
  3) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 

- พัฒนารูปแบบและวิธีการทางานของภาครัฐในระดับต9างๆ ระหว9างราชการบริหาร
ส9วนกลาง ส9วนภูมิภาค และส9วนท�องถ่ิน โดยเน�นการยึดพ้ืนท่ีเป�นหลัก และปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให�เป�น
แบบยึดพ้ืนท่ีเป�นตัวต้ัง รวมท้ังวางเง่ือนไขการจัดสรรงบประมาณให�กระทรวง/กรม ต�องสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ9มจังหวัดในสัดส9วนวงเงินงบประมาณท่ีเหมาะสม 
  4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

- วางแผนกําลังคนเชิงยุทธศาสตร3 ให�มีความเหมาะสม ไม9เป�นภาระต9องบประมาณประเทศ  
- สรรหา และจูงใจให�คนรุ9นใหม9ท่ีมีขีดสมรรถนะสูงเข�ามาสู9ระบบราชการไทย สนับสนุนให�มี

การแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว9างภาครัฐและภาคเอกชน  
- เสริมสร�างระบบคุณธรรมและวางมาตรการท่ีเหมาะสมในการแต9งต้ัง โยกย�าย 

  5) การต9อต�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- ส9งเสริมสนับสนุนให�ภาคีองค3กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน               

และเครือข9ายต9างๆ สอดส9องเฝEาระวัง ตรวจสอบ หรือต9อต�านการทุจริตและประพฤติ มิชอบของบุคลากรภาครัฐ 
วางมาตรการคุ�มครองพยานและผู�ท่ีเก่ียวข�อง  

- พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะและผู�ตรวจสอบอิสระจากภายนอก ท่ีผ9านการฝmกอบรม
เข�ามาดําเนินการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ�างของทางราชการ  
  6) การพัฒนาระบบการให�บริการประชาชนของหน9วยงานภาครัฐ 

- พัฒนางานบริการของภาครัฐสู9ความเป�นเลิศ เพ่ือสนองตอบความต�องการของผู�รับบริการ  
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- พัฒนาศูนย3กลางการให�บริการด�วยระบบ e-service และการจัดทา web-portal จัดทํา

ฐานข�อมูลงานบริการท่ีมีประสิทธิภาพ ให�ประชาชนเข�าถึงการให�บริการของรัฐได�โดยสะดวก  
- ยกระดับประสิทธิภาพการให�บริการ การให�บริการ online ผ9านทางเว็บไซด3 และ

โทรศัพท3มือถือ 
  7) การปรับปรุงแก�ไข กฎหมาย และระเบียบ ข�อบังคับท่ีล�าสมัย 

- การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข�อบังคับให�เอ้ืออํานวยต9อการบริหารราชการแผ9นดิน 
การประกอบธุรกิจ ข�อตกลงระหว9างประเทศและการแข9งขันระหว9างประเทศ  

- เพ่ิมศักยภาพหน9วยงานภาครัฐท่ีมีหน�าท่ีให�ความเห็นทางกฎหมายให�สามารถปฏิบัติงาน 
ได�อย9างรวดเร็ว สามารถให�ความช9วยเหลือภาคเอกชนและประชาชนได� 
 
 1.2 ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 

กรอบวิสัยทัศน�แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 
  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต9างๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู9 ทําให�การ
กําหนดวิสัยทัศน3แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความต9อเนื่องจากวิสัยทัศน3แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนท่ีน�อมนําและประยุกต3ใช�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป�นศูนย3กลางของการ
พัฒนาอย9างมีส9วนร9วม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน3ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
ต�องให�ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ9งสู9การเปลี่ยนผ9านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได�ปาน
กลางไปสู9ประเทศท่ีมีรายได�สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู9ร9วมกันอย9างมีความสุข และนําไปสู9การบรรลุ
วิสัยทัศน3ระยะยาว “ ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ” ของประเทศ 

 การกําหนดตําแหน�งทางยุทธศาสตร�ของประเทศ (Country Strategic Positioning) 
  เป�นการกําหนดตําแหน9งทางยุทธศาสตร3ของประเทศท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร3ชาติท่ี สศช. ได�จัดทํา
ข้ึน “ ประเทศไทยเป�นประเทศรายได�สูงท่ีมีการกระจายรายได�อย9างเป�นธรรม เป�นศูนย3กลางด�านการขนส9งและโล
จิสติกส3ของภูมิภาคสู9ความเป�นชาติการค�าและบริการ (Trading and Service Nation) เป�นแหล9งผลิตสินค�า
เกษตรอินทรีย3และเกษตรปลอดภัย แหล9งอุตสาหกรรมสร�างสรรค3และมีนวัตกรรมสูงท่ีเป�นมิตรต9อสิ่งแวดล�อม ” 

 เปYาหมาย 
 1) การหลุดพ�นจากกับดักประเทศรายได�ปานกลางสู�รายได�สูง 
  1.1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม9ต่ํากว9าร�อยละ 5.0 
  1.2) ผลิตภัณฑ3มวลรวมในประเทศต9อหัว (GDP Per Capita) และรายได�ประชาชาติต9อหัว (GNP 
Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ในปy 2564 เพ่ิมข้ึนเป�น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร3 สรอ.) 
และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร3 สรอ.) ต9อคนต9อปy 
  1.3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม9ต่ํากว9าเฉลี่ยร�อยละ 2.5 ต9อปy 
  1.4) การลงทุนรวมขยายตัวไม9ต่ํากว9าเฉลี่ยร�อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม9ตํ่ากว9า
ร�อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม9ตํ่ากว9าเฉลี่ยร�อยละ 7.5 ในขณะท่ีปริมาณการส9งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม9ต่ํากว9าร�อยละ 4.0 ต9อปy) 
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 2) การพัฒนาศักยภาพคนให�สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร�างสังคมสูงวัยอย�างมี 
คุณภาพ 
  2.1) ประชาชนทุกช9วงวัยมีความม่ันคงทางด�านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
  2.2) การศึกษาและการเรียนรู�ได�รับการพัฒนาคุณภาพ 
  2.3) สถาบันทางสังคมมีความเข�มแข็งเป�นฐานรากท่ีเอ้ือต9อการพัฒนาคน 
 3) การลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
  3.1) การกระจายรายได�มีความเท9าเทียมกันมากข้ึน 
  3.2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย9างท่ัวถึง 
 4) การสร�างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปHนมิตรกับส่ิงแวดล�อม 
  4.1) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สร�างสมดุลระหว9างการอนุรักษ3และการใช�ประโยชน3อย9าง
ยั่งยืนและเป�นธรรม 
  4.2) ขับเคลื่อนประเทศสู9เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป�นมิตรต9อสิ่งแวดล�อม 
  4.3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  4.4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร�างธรรมาภิบาลในจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
  4.5) มีการบริหารจัดการน้ําให�สมดุลระหว9างการอุปสงค3และอุปทานของน้ํา 
 5) การบริหารราชการแผ�นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
  5.1) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปร9งใส เป�นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส9วนร9วม 
  5.2) ขจัดการทุจริตคอร3รัปชั่น 
  5.3) มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม 

 แนวทางการพัฒนา 
 1) การยกระดับศักยภาพการแข�งขันและการหลุดพ�นกับดักรายได�ปานกลางสู�รายได�สูง 
  1.1) การส�งเสริมด�านการวิจัยและพัฒนา  พัฒนาสภาวะแวดล�อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร3 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ท้ังด�านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด�านบุคลากรวิจัย ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
และด�านการบริหารจัดการ รวมท้ังสนับสนุนและผลักดันให�ผู�ประกอบการมีบทบาทหลักด�านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให�ใช�ประโยชน3อย9างแท�จริงท้ังเชิงพาณิชย3และสาธารณะโดยให�
ความคุ�มครองทรัพย3สินทางป-ญญา 
  1.2) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน สร�างความร9วมมือระหว9างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา
กําลังคนและแรงงานให�มีทักษะความรู�และสมรรถนะท่ีสอดคล�องกับความต�องการของตลาดและรองรับการเปYดเสรี
ของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด�วยเทคโนโลยี เร9งรัดให�แรงงานท้ังระบบมี
การเรียนรู�ข้ันพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข9งขันในตลาดแรงงานได� สนับสนุนให�แรงงานและป-จจัยการผลิตมีความยืดหยุ9น
ในการเคลื่อนย�ายระหว9างสาขาการผลิตและระหว9างพ้ืนท่ีการผลิต เพ่ือให�แรงงานสามารถเคลื่อนย�ายไปสู9สาขาการ
ผลิตท่ีมีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให�ผู�ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทํากรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานฝyมือแรงงานให�เป�นมาตรฐานท่ีเชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
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  1.3) การส�งเสริมผู�ประกอบการท่ีเข�มแข็งและพาณิชย�ดิจิตอล  พัฒนาขีดความสามารถของ
ผู�ประกอบการให�มีความยืดหยุ9น สามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจท9ามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการ
กีดกันทางการค�าในรูปแบบต9างๆ เพ่ิมสัดส9วนความเป�นเจ�าของของคนไทยและสนับสนุนให�มีการขยายตลาดท่ีมีแบ
รนด3สินค�าและช9องทางการตลาดท่ีเป�นของตนเองมากข้ึน ตลอดจนพัฒนาต9อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข�าสู9
การเป�นศูนย3กลางการผลิต บริการ และอุตสาหกรรมดิจิตอล 
  1.4) การลงทุนโครงสร�างพ้ืนฐาน  เร9งลงทุนและพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานด�านการคมนาคมขนส9ง
เพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจในประเทศและต9างประเทศ ท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงข9ายรถไฟให�เป�นโครงข9าย
หลักในการเดินทางและขนส9งของประเทศ พัฒนาโครงข9ายระบบขนส9งสาธารณะและโครงข9ายทางหลวงพิเศษ
ระหว9างเมือง ขยายขีดความสามารถของท9าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท9าเรือท่ีมีศักยภาพให�เป�นท9าเรือ
อิเล็กทรอนิกส3เต็มรูปแบบ รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการ
พัฒนาด�านอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากลงทุนด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน เช9น อุตสาหกรรมซ9อมบํารุงและผลิตชิ้นส9วนอากาศ
ยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป�นต�น เพ่ือสร�างโอกาสทางเศรษฐกิจให�กับประเทศในการเป�นฐานการผลิตใน
ภูมิภาคอาเซียน 
  1.5) การปรับโครงสร�างการผลิต  ปรับโครงสร�างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการ
ผลิตสินค�าเกษตรข้ันปฐม เป�นสินค�าเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลค9าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร�างความ
เชื่อมโยงทางด�านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ�านและลดระดับการผลิตสินค�าข้ันปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามารถใน
การแข9งขันลงสู9ระดับท่ีจ�าเป�นสําหรับการสร�างความม่ันคงทางด�านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให�
สอดคล�องกับศักยภาพพ้ืนท่ีและความต�องการของตลาดต้ังแต9ต�นน้ําถึงปลายน้ําท้ังด�านกายภาพและเศรษฐกิจ 
รวมท้ังส9งเสริมการรวมกลุ9มทางการเกษตรจากกิจการเจ�าของคนเดียวเป�นการประกอบการในลักษณะสหกรณ3 ห�าง
หุ�นส9วน และบริษัทเพ่ือให�เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ3พืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและแหล9ง
น้ํา ใช�เทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม ใช�กลไกตลาดในการปEองกันความเสี่ยง ตลอดจนส9งเสริมและเร9ง
ขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
  ปรับโครงสร�างการผลิตภาคบริการโดยเร9งพัฒนาระบบคมนาคมขนส9งให�เกิดความเชื่อมโยงกันเป�น
โครงข9ายท้ังทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เร9งพัฒนาท9าเทียบเรือขนาดใหญ9เพ่ือรองรับการเติบโตของการ
ท9องเท่ียวทางทะเล ปรับปรุงแก�ไขกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการท9องเท่ียวให�ครอบคลุมและทันสมัยท้ังการควบคุม
กิจกรรมต9างๆ เก่ียวกับการท9องเท่ียวและส9งเสริมการท9องเท่ียวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานการท9องเท่ียวของไทยสู9สากลและรองรับการพัฒนาการท9องเท่ียวให�สามารถแข9งขันได�ในระดับนานาชาติ 
รวมท้ังส9งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในลักษณะกลุ9มคลัสเตอร3ท9องเท่ียว โดยสนับสนุนการพัฒนาด�านการท9องเท่ียว
ของพ้ืนท่ีท่ีมีความเชื่อมโยงท้ังทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท�องถ่ิน และกิจกรรมการท9องเท่ียว ตลอดจน
ส9งเสริมการสร�างความเชื่อมโยงด�านการท9องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน ท้ังประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันและประเทศท่ี
มีโครงข9ายคมนาคมขนส9งเชื่อมโยงกันเพ่ือให�เกิดการพัฒนาแบบองค3รวมท้ังระบบ 
  พัฒนาต9อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป�นแหล9งการถ9ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับ
อุตสาหกรรมท่ีเป�นฐานรายได�ประเทศ และเป�นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให�เข�าสู9การเป�นศูนย3กลางการ
ผลิตและบริการท้ังในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน 
  พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวด�านการค�าการลงทุน เช9น โลจิสติกส3 และพลังงาน 
รวมท้ังป-จจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช9น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย�ายเงินทุนระหว9างประเทศ เป�นต�น ส9งเสริมการ
น�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต3ใช�ท้ังภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ การเงิน และโลจิสติกส3  
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  เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ�านวยความสะดวกทางการค�าการลงทุนด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3 
และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร�างเศรษฐกิจและสังคมแห9งป-ญญาและการเรียนรู� มุ9งเน�นการพัฒนาธุรกิจเชิง
สร�างสรรค3 การลงทุนท่ีใช�เทคโนโลยีข้ันสูงและเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม การประหยัดพลังงานและการใช�พลังงาน
ทดแทน การลงทุนด�านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย3 การจัดต้ังส�านักงานใหญ9ข�ามประเทศ บริษัทการค�าระหว9าง
ประเทศ รวมท้ังการให�ความส�าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู9สังคมขององค3กร และกิจการเพ่ือสังคม 
 2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช�วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร�างสังคมสูงวัยอย�างมีคุณภาพ 
  2.1) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช�วงวัยให�สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยช9วงวัย
เด็กต้ังแต9แรกเกิดให�มีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกด�าน วัยเรียน วัยรุ9นให�มีทักษะการเรียนรู� ทักษะชีวิต สามารถอยู9
ร9วมกับผู�อ่ืนภายใต�บริบทสังคมท่ีเป�นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให�มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝyมือแรงงานเพ่ือ
สร�างผลิตภาพเพ่ิมให�กับประเทศ วัยผู�สูงอายุให�มีการท�างานท่ีเหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ3 มีรายได�ใน
การดํารงชีวิต มีการสร�างเสริมและฟijนฟูสุขภาพเพ่ือปEองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต9างๆ ท่ีจะ
ก9อให�เกิดภาระแก9ป-จเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 
  2.2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู�ให�มีคุณภาพ เท�าเทียมและท่ัวถึง          โดย 
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม9เพ่ือสร�างความรับผิดชอบ
ต9อผลลัพธ3 (Accountability) (2) ปฏิรูประบบการคลังด�านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู9ผู�เรียน ส9งเสริมการมีส9วนร9วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา (3) 
พัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบ ต้ังแต9กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให�ได�คนดีคนเก9ง รวมท้ังระบบการ
ประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเน�นผลลัพธ3จากตัวผู�เรียน และ (4) ปฏิรูประบบการเรียนรู� โดยมุ9งจัดการเรียนรู�เพ่ือ
สร�างสมรรถนะกําลังคนท้ังระบบการศึกษาต้ังแต9ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู�ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการ
เรียนรู� ปรับหลักสูตรและผลิตก�าลังคนให�สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงและความต�องการของตลาด การวิจัยและ
การใช�เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู� 
  2.3) การพัฒนาด�านสุขภาพ โดยส9งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย3เพ่ือ
รองรับการเป�นสังคมผู�สูงอายุท้ังในด�านผลิตภัณฑ3สุขภาพและท่ีอยู9อาศัยสําหรับผู�สูงอายุ ยกระดับการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสร�างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข�อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารทรัพยากรด�านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให�เกิดความเป�นเอกภาพใน
การบริหารจัดการและการใช�ทรัพยากร และส9งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข9ายท่ีมีการใช�
ทรัพยากรร9วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู9การเป�นศูนย3กลางสุขภาพนานาชาติท้ังในด�านศูนย3กลาง
บริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย3กลางบริการเพ่ือส9งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย3กลางยา
และผลิตภัณฑ3เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย3กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือนํา
รายได�กลับมาใช�ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศ รวมท้ังส9งเสริมการให�ความสําคัญกับมิติ
สุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให�การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส9วนตระหนัก
ถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะท่ีมีต9อสุขภาพของประชาชน 
  2.4) การสร�างสภาพแวดล�อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต�อการดํารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล�อมและความจําเป�นทางกายภาพให�เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู�สูงอายุในรูปแบบท่ี
หลากหลายท้ังในด�านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย9างบูรณาการ โดยการมีส9วนร9วมของทุกภาคส9วน
อย9างต9อเนื่อง รวมท้ังพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพร�อมให�เป�นต�นแบบของการดูแลผู�สูงอายุเพ่ือขยายผล 
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 ไปสู9ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช�ชีวิตประจ�าวันสําหรับผู�สูงอายุ 
 3) การลดความเหล่ือมล�าทางสังคม 
  3.1) การยกระดับรายได�และสร�างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ9งเน�นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 
โดยสนับสนุนให�แรงงานมีโอกาสเข�าถึงการเรียนรู�และพัฒนาทักษะฝyมือแรงงานอย9างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร�าง
ค9าจ�างแรงงานให�ชัดเจนและสะท�อนทักษะฝyมือแรงงานอย9างแท�จริง เร9งผลักดันให�การใช�ระบบมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานฝyมือแรงงานในทางปฏิบัติอย9างเป�นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายย9อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคล�องกับพ้ืนท่ี สร�าง
หลักประกันรายได�แทนการอุดหนุนด�านราคาสินค�าเกษตร ลดต�นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนป-จจัยการผลิต 
  3.2) การจัดบริการทางสังคมให�ทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และเน�นการสร�างภูมิคุ�มกันระดับ
ป_จเจก โดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให�มีคุณภาพและมีช9องทางการเข�าถึงอย9างหลากหลาย โดยเฉพาะ
ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (2) สนับสนุนการ
จัดหาท่ีอยู9อาศัยของผู�มีรายได�น�อยและการเข�าถึงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาโครงการท่ีอยู9อาศัยแก�ป-ญหาชุมชน
แออัดในเมืองโดยดําเนินการร9วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานท่ีจ�าเป�นและ
เหมาะสมตามกลุ9มเปEาหมาย (Customized Welfare) ท่ีค�านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต9างกัน โดยมี
แนวทางการรับภาระค9าใช�จ9ายร9วมกัน (Cost Sharing) 
  3.3) การสร�างความเสมอภาคในการเข�าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุนให�
เกษตรกรรายย9อยท่ีไร�ท่ีดินทํากินและยากจนได�มีท่ีดินเป�นของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในท่ีดิน ปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการน้ําอย9างเป�นระบบและเข�าถึงพ้ืนท่ีเปEาหมายได�อย9างแท�จริงด�วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 
.... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร9วมกันของหน9วยงาน และสร�างกระบวนการมีส9วนร9วม รวมท้ังปรับ
โครงสร�างภาษีท่ีเป�นธรรม เช9น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร�าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล�อม เป�นต�น 
  3.4) การเข�าถึงกระบวนการยุติธรรมอย�างเสมอภาค การคุ�มครองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และการเข�าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย9างเท9าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข�มแข็งด�านกฎหมายให�แก9ประชาชน รวมท้ัง
การปรับปรุงและบังคับใช�กฎหมายเพ่ือลดป-ญหาความเหลื่อมล้ํา เช9น กฎหมายปkาชุมชน กฎหมายภาษีมรดก 
กฎหมายท่ีดิน เป�นต�น 
 4) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปHนเมือง 
  4.1) การลงทุนด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและส่ิงอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร�อม
รองรับความเป�นเมือง ท้ังด�านการบริหารจัดการด�านผังเมือง ด�านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคม
ขนส9ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล�อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีได�มาตรฐาน มีคุณภาพ และ
เพียงพอต9อความต�องการของคนในเมือง รวมท้ังเสริมสร�างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการ
พัฒนา 
  4.2) การพัฒนาด�านการขนส�งและโลจิสติกส�เช่ือมโยงกับเพ่ือนบ�าน ส9งเสริมและเร9งรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส3ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข9งขันของประเทศท้ังด�านการค�า การ
ลงทุน และการบริการ โดยคํานึงถึงการเป�นมิตรต9อสิ่งแวดล�อม (Green Logistics) สนับสนุนให�เกิดความร9วมมือใน
ห9วงโซ9อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมท้ังปรับลดกระบวนงานด�านอํานวยความสะดวกทางการค�า 
ขนส9ง และโลจิสติกส3ให�มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต9อภาคธุรกิจอย9างแท�จริง 
  4.3) การส�งเสริมการลงทุน การค�าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให�
ความสําคัญกับนโยบายส9งเสริมการลงทุนและการค�าชายแดนเพ่ือดึงดูดให�นักลงทุนในภูมิภาคเข�ามาลงทุนในไทย 
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และประเทศเพ่ือนบ�าน รวมท้ังส9งเสริมการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีชายแดนโดยให�ความส�าคัญกับ
การลงทุนโครงสร�างพ้ืนฐาน การส9งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน3 การบริหารจัดการแรงงานต9างด�าว และการ
ให�บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช9วยอํานวยความสะดวกด�านการค�าชายแดนและการผ9านแดนระหว9างไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 
 5) การสร�างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย�างเปHนมิตรกับส่ิงแวดล�อม 
  5.1) การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช�ประโยชน3จากทุนธรรมชาติโดยคํานึงถึง
ขีดจ�ากัดและศักยภาพในการฟijนตัว ปกปEองรักษาทรัพยากรปkาไม� โดยสนธิกําลังของทุกภาคส9วน นําระบบ
สารสนเทศมาใช�เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช�กฎหมายอย9างมีประสิทธิภาพและเป�นธรรม เพ่ิมพ้ืนท่ีปkาไม�โดย
ส9งเสริมการปลูกไม�มีค9าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ3และใช�ประโยชน3ความหลากหลายทางชีวภาพอย9างยั่งยืน
และแบ9งป-นผลประโยชน3อย9างเป�นธรรม รวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินมูลค9าของระบบนิเวศ และการสร�าง
รายได�จากการอนุรักษ3 จัดสรรท่ีดินให�แก9ผู�ยากไร� กระจายการถือครองท่ีดิน จัดทําฐานข�อมูลท่ีดินเพ่ือการบริหาร
จัดการอย9างเป�นระบบ การจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตราก�าวหน�า กําหนดเพดานการถือครองท่ีดินท่ีเหมาะสม และ
กําหนดมาตรการปEองกันการถือครองท่ีดินของคนต9างชาติ บริหารจัดการน้ําเพ่ือให�เกิดความยั่งยืน บูรณาการ
ระหว9างหน9วยงานอย9างเป�นระบบ สร�างศูนย3ข�อมูลทรัพยากรน้ํา จัดต้ังองค3กรบริหารจัดการน้ําในระดับพ้ืนท่ี เช9น 
คณะกรรมการลุ9มน้ํา และองค3กรผู�ใช�น้ํา คุ�มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝ-Gง ลดความขัดแย�งเชิงนโยบาย
ระหว9างการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน การท9องเท่ียว การประมง  
  5.2) การส�งเสริมการบริโภคท่ีเปHนมิตรกับส่ิงแวดล�อม สร�างระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใช�แล�ว ท่ีมี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู9  Zero Waste Society ผ9านมาตรการต9างๆ เช9น การปฏิรูประบบภาษีและ
ค9าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล�อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล�อม มาตรฐานและฉลากสินค�า เป�นต�น 
  5.3) การส�งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร�างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู9เศรษฐกิจ
และสังคมท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม พัฒนาคลัสเตอร3อุตสาหกรรมสีเขียว ส9งเสริมผู�ประกอบการให�สามารถปรับ
ระบบสู9ห9วงโซ9อุปทานหรือห9วงโซ9คุณค9าท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม (Green Supply Chain /Green Value Chain) 
ส9งเสริมการท�าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมท้ังส9งเสริมภาคบริการท่ีมีผลกระทบต9อสิ่งแวดล�อมน�อย เพ่ือให�ประเทศ
ไทยมีศักยภาพให�มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
  5.4) การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล�อม ด�วยการเร9งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทาง
อากาศ ขยะ น้ําเสีย และของเสียอันตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร�างคุณภาพสิ่งแวดล�อมท่ีดีให�กับ
ประชาชน เร9งรัดแก�ไขป-ญหาการจัดการขยะเป�นลําดับแรก โดยส9งเสริมให�เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมา
ใช�ใหม9ให�มากท่ีสุด เร9งกําจัดขยะมูลฝอยตกค�างสะสมในสถานท่ีกําจัดในพ้ืนท่ีวิกฤต สร�างรูปแบบการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม เน�นการแปรรูปเป�นพลังงาน สร�างวินัยของคนในชาติมุ9งสู9การจัดการท่ียั่งยืน 
โดยให�ความรู�แก9ประชาชน และการบังคับใช�กฎหมาย 
  5.5) การพัฒนาความร�วมมือด�านส่ิงแวดล�อมระหว�างประเทศ ผลักดันการจัดท�าแผนแม9บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมของอาเซียน หาแนวทางความร9วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาค
ลุ9มน้ําโขงในประเด็นการขนส9งข�ามพรมแดน การเคลื่อนย�ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน และการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
  5.6) การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การบริหารจัดการเพ่ือลดความเส่ียงด�านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต9อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล9อยกlาซเรือนกระจกให�กับทุกภาคส9วน ส9งเสริมการ 
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วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร3 เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต9อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข�อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส9งเสริมความร9วมมือระหว9างประเทศด�านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให�ความสําคัญกับการปEองกันน้ําท9วม วางแผนปEองกัน
เมืองและพ้ืนท่ีชายฝ-Gง พัฒนาเมืองท่ีสามารถปรับตัวและยืดหยุ9นต9อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Resilience City) การให�บริการของระบบนิเวศ ส9งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร�าง
แนวปEองกันตามธรรมชาติ และการจัดทําแผนธุรกิจต9อเนื่อง รวมท้ังการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให�มี
ประสิทธิภาพพร�อมรองรับแนวโน�มการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต 
 6) การบริหารราชการแผ�นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
  6.1) การสร�างความโปร�งใส ในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให�มีช9องทางให�ทุกภาคส9วน
สามารถเข�าถึง เข�าตรวจสอบข�อมูลของภาคราชการและร�องเรียนได� เช9น ข�อมูลการประกวดราคา จัดซ้ือ จัดจ�าง
โครงการของทางราชการ ข�อมูลการประมูลโครงการ ผู�ชนะการประมูลและราคาปYดประมูล ข�อมูลความก�าวหน�า
ตามกระบวนการยุติธรรม เช9น คดีท่ีไม9ดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร3รัปชันและคดีท่ีประชาชนให�
ความสนใจในแต9ละยุคสมัย ฯลฯ 
  6.2) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให�มีความเป�นมืออาชีพและเพียงพอต9อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร9วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให�ระบบราชการเล็กกระทัดรัดแต9มีความ
คล9องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 
  6.3) การสร�างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให�เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด�าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล�อม รวมท้ังเป�นแกนหลักในการประสานเครือข9ายและเชื่อมโยงภาคส9วนต9างๆ ใน
ระดับพ้ืนท่ีได�อย9างมีประสิทธิภาพ 
  6.4) การสร�างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ สร�างผลงาน ท่ีมีคุณภาพ 
รวดเร็วและน9าเชื่อถือ สามารถเป�นเครื่องมือให�กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจใน เชิงนโยบายได� โดยเฉพาะ
อย9างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ9ๆ ท่ีมีการใช�จ9ายงบประมาณเป�นจํานวนมาก และเป�นโครงการท่ีมี
ผลกระทบในวงกว�าง 
 
2.4 ยุทธศาสตร�ไทยแลนด� 4.0 ( Thailand 4.0) 
 "Thailand 4.0 : สร�างความเข�มแข็งจากภายใน เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู9โลก"พลวัตการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนในป-จจุบันซ่ึงเป�นเรื่องท่ีส9งผลกระทบเราอย9างหลีกเลี่ยงไม9ได� มีอยู9ด�วยกัน 3 กระแสหลัก คือ 
 1. Globalization ท่ีท่ัวโลกกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งต9างๆเหล9านี้พร�อมกัน อาทิ 
  - กระแส Digitization ก9อให�เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู�คนและรูปแบบในการทําธุรกิจ 
  - กระแส Urbanization ท่ีมีการกระจายตัวไปโดยรอบทุกคนเริ่มมีชีวิตความเป�นอยู9แบบคนเมือง มี
การกระจายตัวทางความเจริญไปสู9ภูมิภาคมากข้ึน 
  - กระแส Commonization ท่ีเป�นเรื่องท่ีผู�คนในโลกได�รับผลกระทบร9วมกันอย9างถ�วนท่ัว ไม9ว9าจะ
เป�นเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การก9อการร�าย โรคระบาด ท่ีสามารถแพร9ไปในทุกภูมิภาคของโลก
อย9างหลีกเลี่ยงไม9ได� 
 2. Regionalization กระแสการรวมกลุ9มกันในภูมิภาค ไม9ว9าจะเป�นในเชิงของภูมิรัฐศาสตร3และภูมิ
เศรษฐศาสตร3 การรวมกลุ9มดังกล9าวทําให�มีอํานาจต9อรองของประเทศท่ีอยู9ในกลุ9มสมาชิกเป�นอย9างดี 
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3. Localization กระแสของการมีความเป�นท�องถ่ินและชุมชนอย9างเข�มข�น สกลนครเป�นตัวอย9างหนึ่งของการมี 
Locality ท่ีเข�มแข็ง เนื่องจากมีความเป�นเอกลักษณ3และอัตลักษณ3ท่ีชัดเจน รวมถึงมีศิลปะและวัฒนธรรมท่ีสืบทอด
และเชื่อมโยงคนในท�องถ่ินมายาวนาน 
 
 "Thailand 4.0" ประกอบด�วย 2 แนวคิดสําคัญ 

1. "Strength from Within" คือการสร�างความเข�มแข็งจากภายใน Strength from Within หรือ
การสร�างความเข�มแข็งจากภายในนั้น มีกลไกในการขับเคลื่อนหลักอยู9  3 ตัว คือ 

- การยกระดับนวัตกรรม (Innovation Driven Proposition) ของทุกภาคส9วนในประเทศ 
- การสร�างสังคมท่ีมีจิตวิญาณของความเป�นผู�ประกอบการ (Entrepreneur Driven Proposition) 
- การสร�างความเข�มแข็งของชุมชนและเครือข9าย (Community Driven Proposition) 

  ซ่ึงท้ัง 3 กลไกนี้ต�องขับเคลื่อนไปพร�อมๆกันนวัตกรรมจะถูกยกระดับข้ึน ผ9าน Growth Engine 3 
ตัวใหม9 อันประกอบด�วย Green Growth Engine, Productive Growth Engine และ Inclusive Growth 
Engine การยกระดับนวัตกรรมเม่ือผนวกกับการสร�างสังคมท่ีมีจิตวิญญาณของผู�ประกอบการ จึงจะเอ้ือให�เกิดการ
สร�าง Smart Enterprise ท่ีมีโมเดลการทําธุรกิจแบบใหม9ๆ มากมาย ท9ามกลาง Enabling Ecosystem ท่ีเอ้ือให�
เกิดการรังสรรค3นวัตกรรมและความคิดสร�างสรรค3ส9วนสุดท�ายของ Strength from Within คือการสร�างความ
เข�มแข็งในระดับฐานรากหรือชุมชน ซ่ึงเม่ือผนวกความเข�มแข็งในระดับฐานรากกับการสร�างสังคมท่ีมีจิตวิญญาณ
ผู�ประกอบการ จะก9อให�เกิดการขยับปรับเปลี่ยนสถานะของผู�คนในสังคม (Social Mobility) ผ9านการสร�างสังคม
แห9งโอกาส (Society with Opportunity) ควบคู9ไปกับการสร�างสังคมท่ีสามารถ (Society with Competence) 
 2. "Connect to the World" เม่ือภายในเข�มแข็งแล�ว ก็ต�องเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจโลก
และเม่ือโครงสร�างเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศเกิดความเข�มแข็งแล�ว การเชื่อมโยงภายนอก (Connect to 
the World) เป�นสิ่งท่ีต�องดําเนินควบคู9กันไป ซ่ึงในส9วนนี้  ประกอบด�วย 3 ระดับด�วยกัน คือ 
  2.1) Domestic Economy เศรษฐกิจภายในประเทศ 
  2.2) Regional Economy เศรษฐกิจภูมิภาค 
  2.3) Global Economy เศรษฐกิจโลก 
  เศรษฐกิจในประเทศ เม่ือเชื่อมโยงกับแนวคิดการสร�างความเข�มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก       จะ
ก9อให�เกิดการเติมเต็มพลังในท�องถ่ิน (Local Empowerment) ผ9านการค�าและการลงทุนในท�องถ่ิน       การจ�าง
งานในท�องถ่ิน และนําไปสู9ความเป�นเจ�าของของคนในท�องถ่ิน ขณะเดียวกัน การผนวก Domestic กับ Regional 
Economy เข�าด�วยกันจะเห็นภาพของ ASEAN ในภาพใหญ9 และ CLMVT ในภาพท่ีเล็กลงมา      ซ่ึงส9วนนี้จะสอด
รับกับแนวคิด "CLMVT As Our Home Market" ท่ีรัฐบาลชุดนี้กําลังผลักดันอยู9 ผ9านการเชื่อมโยงกันอย9างใกล�ชิด
ท้ังในระดับรัฐบาลกับรัฐบาล ธุรกิจกับธุรกิจ และประชาชนกับประชาชน สุดท�าย    เป�นการเชื่อมโยง Regional 
กับ Global Economy ขยายความเชื่อมโยงและเรียงร�อย ASEAN เข�าด�วยกัน เพ่ือเป�นพลังต9อรองกับส9วนอ่ืนๆ
ของประชาคมโลกผ9านบทบาทในมิติทางภูมิรัฐศาสตร3และภูมิเศรษฐศาสตร3ของภูมิภาคแห9งนี้ 
 
  ยุทธศาสตร�ของคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับปรับปรุงใหม� 
 ยุทธศาสตร3ของคณะรักษาความสงบแห9งชาติ ฉบับปรับปรุงใหม9 (มติคณะรักษาความสงบแห9งชาติและ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2558) 
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 ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 การสร�างความเป�นธรรมในสังคม (มี 5 กลยุทธ3) 
  กลยุทธ3ท่ี 1 การจัดบริการทางสังคมตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน 
  กลยุทธ3ท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ําและการคุ�มครองสิทธิทางสังคม 
  กลยุทธ3ท่ี 3 การจัดระเบียบการให�บริการขนส9งสาธารณรับจ�าง 
  กลยุทธ3ท่ี 4 การแก�ไขป-ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต� 
  กลยุทธ3ท่ี 5 การสร�างความปรองดองสมานฉันท3 
 ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2 การพัฒนาคนสู9สังคมแห9งการเรียนรู�ตลอดชีวิตอย9างยั่งยืน (มี5 กลยุทธ3) 
  กลยุทธ3ท่ี 1 การปฏิรูปการศึกษา 
  กลยุทธ3ท่ี 2 การสร�างความรู�ให�กับประชาชนมีภูมิคุ�มกันต9อป-ญหาด�านสาธารณสุข 
  กลยุทธ3ท่ี 3 การเสริมสร�างและพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
  กลยุทธ3ท่ี 4 การเสริมสร�างค9านิยม จิตสํานึก และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
  กลยุทธ3ท่ี 5 การจัดทํานวัตกรรมในการส9งเสริมการพัฒนาและความม่ันคงของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 การสร�างความเข�มแข็งภาคการเกษตรความม่ันคงของอาหารและพลังงาน                  
(มี 3 กลยุทธ3) 
  กลยุทธ3ท่ี 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําอย9างบูรณาการ 
  กลยุทธ3ท่ี 2 การแก�ไขป-ญหาเกษตรกรและการประมงอย9างยั่งยืน 
  กลยุทธ3ท่ี 3 การพัฒนาพลังงานทางเลือก 
 ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4 การปรับโครงสร�างเศรษฐกิจสู9การเติบโตอย9างมีคุณภาพและยั่งยืน    (มี 2 กล
ยุทธ3) 
  กลยุทธ3ท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถผู�ประกอบการ 
  กลยุทธ3ท่ี 2 การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานด�านคมนาคม 
 ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 5 การสร�างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม (มี 2 กลยุทธ3) 
  กลยุทธ3ท่ี 1 การปรับระบบโครงสร�างพ้ืนฐานในการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค 
  กลยุทธ3ท่ี 2 การส9งเสริมแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมรายได�ของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย9างยั่งยืน (มี 2 กลยุทธ3) 
  กลยุทธ3ท่ี 1 จัดระบบอนุรักษ3 ฟijนฟูและปEองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
  กลยุทธ3ท่ี 2 การสร�างการมีส9วนร9วมของชุมชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
 ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 7 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร�างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ให�เกิด
ประโยชน3กับประชาชนในการใช�บริการอย9างแท�จริง (มี 1 กลยุทธ3) 
  กลยุทธ3ท่ี 1 การปรับปรุงการบริหารรัฐวิสาหกิจให�เกิดประโยชน3กับประชาชน 
 ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 8 การปรับปรุงระบบโทรคมนาคมเทคโนโลยีของชาติให�เกิดความม่ันคงและยั่งยืนใน
อนาคต ให�ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก (มี 2 กลยุทธ3) 
  กลยุทธ3ท่ี 1 การปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของชาติให�ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก 
  กลยุทธ3ท่ี 2 การปรับปรุงเทคโนโลยีของชาติให�เกิดความม่ันคงและยั่งยืนในอนาคต 
 ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 9 การปEองกันและปราบปรามการทุจริตคอร3รัปชั่นอย9างยั่งยืน (มี 1 กลยุทธ3) 
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  กลยุทธ3ท่ี 1 จัดระบบในการปEองกันและปราบปรามการทุจริตคอร3รัปชั่นอย9างยั่งยืน 
1. แผนยุทธศาสตร�บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (พ.ศ.2558 - 2569)  
 แผนยุทธศาสตร3บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (พ.ศ.2558 - 2569) (มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี   7 
พฤษภาคม 2558) ได�แบ9งยุทธศาสตร3บริหารจัดการน้ําเป�น 6 ยุทธศาสตร3 คือ 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การจัดการน้ําอุปโภคบริโภค 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การสร�างความม่ันคงของน้ําภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 3 การจัดการน้ําท9วมและอุทกภัย 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 4 การจัดการคุณภาพน้ํา 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 5 การอนุรักษ3ฟijนฟูสภาพปkาต�นน้ําท่ีเสื่อมโทรมและปEองกันการพังทลายของดิน 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 6 การบริหารจัดการ 
2. สรุปกิจกรรมการดําเนินงานตาม Road Map ของคณะรักษาความสงบแห�งชาติ 
 สรุปกิจกรรมการดําเนินงานตาม Road Map ของคณะรักษาความสงบแห9งชาติ (มติคณะรัฐมนตรี     เม่ือ
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558) 
 1) การช9วยเหลือป-จจัยการผลิต การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร การสนับสนุนสหกรณ3ชุมชน การ
ช9วยเหลือเรื่องโรงสี โรงอบ ศูนย3แปรรูปในชุมชน โครงการพ่ีจูงน�อง (โดยภาคเอกชน) และการดําเนินการเก่ียวกับ 
Social Business 
 2) การบริหารจัดการน้ําเพ่ือบรรเทาภัยแล�ง การขุดบ9อน้ําบาดาลการขุดลอกคูคลอง และการรองรับน้ําฝน
นอกเขตพ้ืนท่ีเข่ือน 
 3) การจัดระเบียบการประมงให�ครอบคลุมท้ังการประมงน้ําลึก การประมงน้ําต้ืน การประมงทะเลชายฝ-Gง 
การประมงทะเลนอกชายฝ-Gง การประมงน้ําจืด 
 4) การคืนพ้ืนท่ีปkา และจัดหาท่ีดินให�แก9ผู�ไม9มีท่ีทํากิน 
 5) การจัดให�มีร�านขายสินค�าราคาถูกในทุกพ้ืนท่ี 
 6) การจัดหาพ้ืนท่ีเพ่ือทําการค�า 
 7) การช9วยเหลือ SMEs 
 8) การแก�ไขป-ญหาหนี้ภาคครัวเรือน และ Nano-Finance 
 9) การแก�ไขป-ญหาด�านการศึกษา ท้ังในเรื่องของคุณภาพการสอนของครู หนี้สินครู คุณภาพของนักเรียน 
หลักสูตรการเรียนการสอนระบบการประเมินการเรียนการสอน 
 10) การดูแลประชาชนเรื่องท่ีอยู9อาศัย 
 11) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 
 12) การปรับปรุงให�ระบบการให�บริการสุขภาพท้ัง 3 ระบบ (กองทุนหลักประกันสังคม และการเบิกค9า
รักษาพยาบาลของข�าราชการ) เป�นมาตรฐานเดียวกันและลดความเหลื่อมล้ําของการใช�สิทธิ 
 13) การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (อัยการ ศาล ทนาย) 
 14) การแก�ไขป-ญหาเร9งด9วนท่ีเก่ียวข�องกับต9างประเทศ ได�แก9 (1) การปรับปรุงมาตรฐานการบินพลเรือน
ของไทยตามแนวทางขององค3การการบินพลเรือนของไทยตามแนวทางขององค3การการบินพลเรือนระหว9าง
ประเทศ (2) การดําเนินการเก่ียวกับการทําประมงท่ีผิดกฎหมาย (3) การแก�ไขป-ญหาการค�ามนุษย3 และการจัดทํา 
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รายงานสถานการณ3การค�ามนุษย3 (4) การดําเนินการตามคําแนะนําของคณะทํางานเฉพาะกิจเพ่ือดําเนินมาตรการ
ทางการเงินเก่ียวกับการฟอกเงิน และ(5) การแก�ไขป-ญหาแรงงานต9างด�าว 
 
3. ยุทธศาสตร�การส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค�าและบริการฮาลาล  
 พ.ศ. 2559- 2563) 
 ยุทธศาสตร3การส9งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค�าและบริการฮาลาล (พ.ศ. 2559-2563)      (มติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2558)  มีวัตถุประสงค3เพ่ือส9งเสริมและสนับสนุนให�ประเทศไทยเป�นฐานการ
ผลิตและส9งออกสินค�าและบริการฮาลาลท่ีสําคัญในภูมิภาคอาเซียนและของโลกเพ่ือสร�างรายได�ให�แก9ประเทศ เพ่ือ
สร�างการรับรู�และความเชื่อม่ันในสินค�าฮาลาลของไทย และเพ่ือส9งเสริมการพัฒนาภาคบริการฮาลาลให�ขยายตัว
มากข้ึน ประกอบด�วย 4 ยุทธศาสตร3 ได�แก9 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การเสริมสร�างศักยภาพการพัฒนามาตรฐานและการตรวจรับรองฮาลาล 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การส9งเสริมสร�างศักยภาพการผลิตสินค�าและบริการฮาลาล 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพการตลาดฮาลาลสู9สากลและ 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 4 การพัฒนาการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร3ฮาลาลเพ่ือสร�างความเข�มแข็งของอุตสาหกรรมฮา
ลาล 
 
4. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 1) ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี  16 มีนาคม 
2558 (เสนอคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2558) เห็นชอบกิจการเปEาหมายตามท่ี
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกําหนดและต้ังในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจํานวน 13 กลุ9ม
กิจการ ประกอบด�วย 
  1.1) อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการท่ีเก่ียวข�อง 
  1.2) เซรามิกส3 
  1.3) อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ9งห9ม และเครื่องหนัง 
  1.4) อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน 
  1.5) อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
  1.6) การผลิตเครื่องมือแพทย3 
  1.7) อุตสาหกรรมยานยนต3 เครื่องจักร และชิ้นส9วน 
  1.8) อุตสาหกรรมเครื่องใช�ไฟฟEาและอิเล็กทรอนิกส3 
  1.9) การผลิตพลาสติก 
  1.10) การผลิตยา 
  1.11) กิจการโลจิสติกส3 
  1.12) นิคมหรือเขตอุตสาหกรรมและ 
  1.13) กิจการเพ่ือสนับสนุนการท9องเท่ียว 
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 2) มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การสร�างความเชื่อมโยงธุรกิจชุมชน ธุรกิจเพ่ือ
สังคม วิสาหกิจเพ่ือสังคม วิสาหกิจเพ่ือสังคม กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ี
สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห9งชาติรายงานการสร�างความเชื่อมโยงธุรกิจชุมชน ธุรกิจเพ่ือสังคม 
วิสาหกิจเพ่ือสังคม กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามข�อสั่งการของหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห9งชาติ สรุปคือ 
จะต�องทําให�การพัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกับชุมชนมีความเชื่อมโยงกันโดยใช�ธุรกิจชุมชน (Community 
Business) ซ่ึงเป�นการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการรวมกลุ9มในชุมชนเพ่ือสร�างอํานาจต9อรอง
ทางเศรษฐกิจและนํากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนไปลงทุนเพ่ือให�ได�ผลกําไรกลับมาสู9ชุมชนภายใต�ระบบ
สหกรณ3ชุมชนมิใช9ระบบสหกรณ3แบบป-นผลนิยม 
5. สรุปผลการประชุมหารือร�วมระหว�างคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถใน        การแข�งขันของ

ประเทศ (กพข.) กับภาคเอกชน 
 สรุปผลการประชุมหารือร9วมระหว9างคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข9งขันของประเทศ 
(กพข.) กับภาคเอกชน (ข�อมูลคํากล9าวนายกรัฐมนตรีในรายการคืนความสุขให�คนในชาติ เม่ือวันท่ี             31 
กรกฎาคม 2558)  กําหนดแนวทางในการดําเนินงาน เป�นแผนปฏิบัติการ 6 ด�าน คือ 

1) ด�านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค เน�นการแสวงหาพันธมิตรและความร9วมมือจากทุกภาคส9วน ใน
การสร�างความสอดคล�องในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข9งขันของประเทศ 

 2) ด�านการพัฒนา คลัสเตอร3 ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช9น ภาคการเกษตร ท9องเท่ียว การบิน การ
รักษาพยาบาล นํามาเชื่อมโยงกันและผลักดันให�เกิดการทํางานร9วมกัน ในระดับท�องถ่ิน ประเทศภูมิภาคให�เก้ือกูล
ต9อกัน 
 3) ด�านการพัฒนาเชิงศักยภาพ ประกอบด�วยการจัดทําศูนย3ข�อมูลขนาดใหญ9 (Data Center) เพ่ือจะให�มี
การพัฒนาการเข�าถึงเทคโนโลยีอย9างท่ัวถึง และส9งเสริมการนําไปใช�ประโยชน3 ในด�านการค�า การลงทุน 
อุตสาหกรรม การส9งเสริมประสิทธิภาพขององค3กรปกครองส9วนท�องถ่ิน ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และการ
วิจัยและพัฒนาภายใต�ความร9วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน สถานบันการศึกษา ให�มีการจัดต้ัง “ศูนย3วิจัย” ซ่ึงมีท้ัง
ในส9วนของสถาบันการศึกษา และในส9วนของ “ศูนย3ส9งเสริมการลงทุน” ภาคเอกชน ร9วมกับสถานศึกษาหรือของ
รัฐ เพ่ือท่ีจะสามารถบังคับวิถีได�ว9าจะเดินหน�าประเทศไปอย9างไร วิจัยเรื่องอะไร แล�วนําสู9การผลิตในเรื่องอะไร ให�
ชัดเจนข้ึน 
 4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย3 โดยปฏิรูปการศึกษาให�ผลิตคนให�ตรงกับความต�องการของตลาดแรงงาน 
รวมท้ัง การพัฒนาฝyมือแรงงานท้ังด�านทักษะและวิชาชีพ รวมความถึงด�านภาษาอังกฤษ ภาษาเพ่ือนบ�านหรือภาษา
ของประเทศท่ีมาลงทุนในบ�านเราท่ีมีหลายประเทศ หลายภาษาด�วยกัน เพ่ือจะรองรับการเคลื่อนย�ายแรงงานในปy
หน�านี้ในการลงทุนของประชาคมอาเซียนด�วย 
 5) ด�านการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ อาทิ มาตรการอํานวยความสะดวก – ศูนย3บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Srevice) เพ่ือประโยชน3กับนักลงทุนชาวไทย ชาวต9างชาติ รวมท้ัง การพัฒนากระบวนการทาง
ศุลกากร อาทิ การข้ึนทะเบียนผู�เสียภาษี มีการเชื่อมโยงบัตรประชาชนกับข�อมูลการเสียภาษี 
 6) ด�านการจัดการข�อมูลภายใต�แผนปฏิบัติการ เพ่ือบริหารจัดการข�อมูล ในการท่ีจะสื่อสารประชาสัมพันธ3
ข�อมูลภาครัฐ สร�างความรู�ความเข�าใจ ในลักษณะเชิงรุก เพ่ือจะใช�ในการบูรณาการแล�วเพ่ือสร�างความประสาน
สอดคล�องเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในทุกมิติท่ีกล9าวมา 
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6. ยุทธศาสตร�การเตรียมพร�อมแห�งชาติ (พ.ศ.2557 - 2561) 
 ยุทธศาสตร3การเตรียมพร�อมแห9งชาติ (พ.ศ.2557 - 2561) ได�กําหนดประเด็นยุทธศาสตร3 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร3 ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 การเตรียมพร�อมของทุกภาคส9วนให�พร�อมเผชิญกับภาวะไม9ปกติ 
 ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2 การเสริมสร�างภูมิคุ�มกันและศักยภาพให�คน ชุมชน และสังคม 
 ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 การเสริมสร�างความร9วมมือกับต9างประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4 การผนึกกําลังและบูรณาการแผนในทุกระดับ 
 ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 5 การบริหารจัดการท่ีมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 
 
7. ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานด�านคมนาคมขนส�งของไทย  พ.ศ. 2558 - 2565 
 กระทรวงคมนาคมได�บูรณาการความต�องการด�านโครงสร�างพ้ืนฐานด�านคมนาคมขนส9งของไทย เพ่ือสร�าง
รากฐานความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  สังคม ความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส9ง รวมท้ังสร�างโอกาสสําหรับ
การใช�ประโยชน3สูงสุดจากการเป�นประชาคมอาเซียน ตามเปEาหมายการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน รวมท้ังมุ9งเน�น
ประเด็นท�าทายของการพัฒนาท่ีจะสนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส9งสินค�าท่ีพ่ึงพาทางถนนเป�นหลักไปใช�
การขนส9งหลักท่ีเป�นรูปแบบท่ีมีต�นทุนต9อหน9วย ตํ่ากว9า และการเชื่อมต9อการเดินทางและการขนส9งกับประเทศ
เพ่ือนบ�าน รวมท้ังการยกระดับความคล9องตัวในการเดินทางและการขนส9งไปสู9ศูนย3กลางของภูมิภาคท่ัวประเทศ 
โดยแผนงานการพัฒนาภายใต�ยุทธศาสตร3การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานด�านคมนาคมขนส9งของไทย พ.ศ. 2558-
2565 สรุปดังนี้ 
 1) แผนงานการพัฒนาโครงข�ายรถไฟระหว�างเมือง การพัฒนาโครงข9ายรถไฟระหว9างเมืองจะดําเนินการ
ปรับปรุงระบบอุปกรณ3และโครงสร�างพ้ืนฐานการขนส9งทางราง และพัฒนาระบบรถไฟทางคู9ท่ีมีความพร�อม
ดําเนินการ 6 สายแรก และเร9งผลักดันให�สามารถดําเนินการก9อสร�างทางคู9ขนาดรางมาตรฐาน (Standard 
Gauge) เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ�านและสาธารณรัฐประชาชนจีน (จีนตอนใต�) เพ่ือให�รถไฟเป�นทางเลือกใหม9
ของการเดินทาง และสร�างความได�เปรียบในการแข9งขันของประเทศ 
 2) แผนงานการพัฒนาโครงข�ายขนส�งสาธารณะเพ่ือแก�ไขป_ญหาจราจรในรุงเทพฯ และปริมณฑล โดย
จะเร9งรัดขยายเส�นทางรถไฟฟEาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพ่ือให�บริการประชาชนได�อย9างท่ัวถึง เปลี่ยนรถ
โดยสารประจําทางให�ประชาชนได�ใช�รถท่ีได�มาตรฐาน ลดมลพิษในเขตเมือง ปรับปรุงถนนและสะพาน เพ่ือลด
ความแออัดของปริมาณจราจรในพ้ืนท่ีต9างๆ รวมท้ังการพิจารณาความเป�นไปได�ในการพัฒนาถนนเลียบแม9น้ํา
เจ�าพระยาในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3) แผนงานการเพ่ิมขีดความสามารถทางหลวงเพ่ือเช่ือมโยงฐานการผลิตท่ีสําคัญของประเทศและ
เช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ�าน โดยปรับปรุงถนนเชื่อมโยงแหล9งเกษตรและแหล9งท9องเท่ียว รวมถึงการปรับปรุง
โครงข9ายถนนระหว9างเมืองหลักและเชื่อมเมืองหลักกับด9านพรมแดนให�เป�น 4 ช9องจราจร การพัฒนาโครงสร�าง
พ้ืนฐานด�านศุลกากร การก9อสร�างทางหลวงพิเศษระหว9างเมืองในเส�นทางท่ีมีความจําเป�น ตลอดจนผลักดันการ
พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกด�านการขนส9งทางถนน เช9น จุดพักรถบรรทุก สถานีขนส9งสินค�า ศูนย3เปลี่ยนถ9าย
ระหว9างการขนส9งทางรางกับทางถนน เพ่ือให�เกิดระบบขนส9งต9อเนื่องหลายรูปแบบ สามารถรองรับการค�า การ
ลงทุนท่ีจะสูงข้ึนจากการเข�าสู9ประชาคมอาเซียน 
 4) แผนงานการพัฒนาโครงข�ายการขนส�งทางน้ํา โดยการพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนาท9าเรือลํา 
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น้ําและท9าเรือชายฝ-Gงทะเลด�านอ9าวไทยและทะเลอันดามัน เพ่ือประโยชน3ในการขนส9งสินค�าท้ังภายในและระหว9าง
ประเทศ และเป�นการเปYดประตูการขนส9งด�านฝ-Gงทะเลอันดามันท่ีสามารถเชื่อมโยงเป�นสะพานเศรษฐกิจกับท9าเรือ
ฝ-Gงอ9าวไทย รวมท้ังเป�นทางเลือกในการขนส9งท่ีประหยัดและเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อมในพ้ืนท่ีใหม9 
 5) แผนงานการเพ่ิมขีดความสามารถในการให�บริการขนส�งทางอากาศ โดยการเร9งผลักดันการพัฒนาท9า
อากาศยานหลักท่ีเป�นประตูการขนส9งของประเทศ ให�ได�มาตรฐานสากล สามารถรองรับความต�องการของ
ประชาชนผู�เดินทางไปอย9างมีประสิทธิภาพ การส9งเสริมการใช�ประโยชน3ท9าอากาศยานในภูมิภาคให�มีบทบาทมาก
ข้ึนในกิจกรรมด�านการบินและกิจกรรมท่ีเก่ียวเนื่อง รวมท้ังการส9งเสริมการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบินของ
ประเทศ และการพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนาห�วงอากาศของไทยให�สามารถใช�ประโยชน3ร9วมกันเพ่ือ
ความม่ันคงและการพัฒนาเศรษฐกิจได�อย9างเหมาะสม 
 
8.  ยุทธศาสตร�กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 - 2561 
 วิสัยทัศน� (Vision)  
 “เป�นกระทรวงหลักในการบริหารจัดการและบูรณาการทุกภาคส9วน เพ่ือบําบัดทุกข3 บํารุงสุขประชาชน” 
 พันธกิจ (Mission) 

1. กํากับดูแล จัดระบบการบริหารการปกครองส9วนภูมิภาค การปกครองท�องท่ีและการปกครองส9วน
ท�องถ่ิน และส9งเสริม พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย3ทรงเป�นประมุข 

2. รักษาความสงบเรียบร�อย ความม่ันคงภายใน และเสริมสร�างความสัมพันธ3อันดีกับต9างประเทศ 
3. อํานวยความเป�นธรรมและแก�ไขป-ญหาความเดือดร�อนของประชาชนในระดับพ้ืนท่ี 
4. ส9งเสริมการพัฒนาเมือง โครงสร�างกายภาพ การใช�ประโยชน3ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม 
5. เสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชน และสนับสนุนการมีส9วนร9วมของประชาชนในการพัฒนาและ

แก�ไขป-ญหาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ปEองกันและบรรเทาสาธารณภัยเชิงบูรณาการ 
7. ให�บริการประชาชนอย9างมีประสิทธิภาพและจัดเก็บข�อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการบริหารและพัฒนา

ประเทศ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร� (Positioning) 

1. กลไกหลักในการเชื่อมประสานและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร3ของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย เพ่ือตอบสนองความต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 

2. กลไกหลักในการสร�างเครือข9ายความม่ันคงและภูมิคุ�มกันทางสังคมเพ่ือให�สังคมเข�มแข็ง 
ประเด็นยุทธศาสตร� 

1. การเสริมสร�างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่ีเข�มแข็ง 
2. การพัฒนาเมือง โครงสร�างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการท่ีดินเพ่ือเชื่อมโอกาสสู9ประชาคม

อาเซียน 
3. การเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชนและส9งเสริมการมีส9วนร9วมของเครือข9ายอย9างยั่งยืน ภายใต�

วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. การสร�างเสริมความสงบเรียบร�อย ความม่ันคงภายใน การอํานวยความเป�นธรรมและการพัฒนา 
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กฎหมาย/บังคับใช�กฎหมายอย9างยุติธรรมในสังคม 
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อมและพิบัติภัย (ภัยพิบัติ) โดยสร�างความพร�อมรับการ

เปลี่ยนแปลงอย9างยั่งยืน 
6. การพัฒนาขีดความสามารถขององค3กรในการบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยมีประชาชนเป�น

ศูนย3กลาง 
 

1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ�มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป�นฐานการผลิตข�าวหอมมะลิคุณภาพสูง มาตรฐานปลอดภัยและ
อินทรีย3 และเป�นศูนย3กลางอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและอาหารส9งออกของประเทศ รวมท้ังเป�นแหล9งท9องเท่ียว
ทางโบราณคดียุคก9อนประวัติศาสตร3 อารยธรรมขอม วัฒนธรรมประเพณี แหล9งท9องเท่ียวธรรมชาติ และแหล9ง
ท9องเท่ียวเชิงกีฬาระดับนานาชาติ 
 
 แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 แนวทาง ดังนี้ 
 1. เพ่ิมศักยภาพการผลิตไปสู�มาตรฐานเกษตรอินทรีย�และอาหารปลอดภัย 
  1) พัฒนาพ้ืนท่ีทุ9งกุลาร�องไห� (ยโสธร สุรินทร3 ร�อยเอ็ด มหาสารคาม ศรีสะเกษ) ให�เป�นแหล9งผลิต
ข�าวหอกมะลิคุณภาพสูง โดยปรับกระบวนการผลิตให�อยู9ภายใต�มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พร�อมท้ังยกระดับ
เกษตรอินทรีย3 และยกระดับการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย3ไทยให�เท9าเทียมและเป�นท่ียอมรับของตลาด
ต9างประเทศ พัฒนาห9วงโซ9เกษตรอินทรีย3ให�ครอบคลุมทุกข้ันตอนการผลิต โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมใหม9 ๆ ให�ตอบสนองตลาดสินค�าเพ่ือสุขภาพและการส9งออก จัดต้ังกองทุนเกษตรอินทรีย3 ส9งเสริมตลาดสี
เขียวในชุมชนและท�องถ่ิน ส9งเสริมเกษตรกรและกลุ9มเกษตรกรจําหน9ายสินค�าผ9านช9องทางพาณิชย3อิเล็กทรอนิกส3
ท้ังภายในประเทศและต9างประเทศ 
 
  2) ส9งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู9สินค�าเกษตรชนิดใหม9ตามศักยภาพของพ้ืนท่ี ในพ้ืนท่ีตอนบน         
ของภาค (เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม) และตอนล9างของภาค (ศรีสะเกษ อุบลราชธานี) อาทิ พืช ผัก ผลไม� 
และดอกไม� รวมท้ังส9งเสริมโคเนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนท่ีสกลนคร มุกดาหาร นครพนม ส9วนโคนมในพ้ืนท่ีนครราชสีมา
และอุบลราชธานี 
  3) สนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให�พ่ึงตนเองได� นําร9องในจังหวัดอํานาจเจริญ กาฬสินธุ3 
และขอนแก9น โดยสนับสนุนการรวมกลุ9มเกษตรกร และพัฒนาเครือข9ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ3การเกษตรให�
เข�มแข็ง ส9งเสริมการออมและการเข�าถึงแหล9งเงินทุน พัฒนาเกษตรกรรุ9นใหม9ให�เป�นมืออาชีพ โดยยึดแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม9 และโครงการ 1 ไร9 1 แสน ส9งเสริมการเรียนรู�จากกลุ9มเกษตรกรท่ีประสบ
ความสําเร็จให�เป�นต�นแบบ รวมท้ังส9งเสริมตลาดสินค�าเกษตรในท�องถ่ิน 
 2. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู�ผลิตภัณฑ�ท่ีมีมูลค�าเพ่ิมสูง 
  1) พัฒนาให�นครราชสีมาเป�นศูนย3กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร โดย
สนับสนุนและส9งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข9งขันภาคอุตสาหกรรมอาหารของภาค 
สร�างเครือข9ายระหว9างเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคราชการ เพ่ือก9อให�เกิดการแลกเปลี่ยนความรู� ข�อมูล 
เทคโนโลยี นวัตกรรมในการแปรรูปสินค�าเกษตรและอาหารให�เป�นผลิตภัณฑ3สําเร็จรูปท่ีมี             มูลค9าสูงและ 
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ตรงตามความต�องการของตลาด 
  2) ยกระดับมาตรฐานสินค�ากลุ9มผ�าไหมในพ้ืนท่ีขอนแก9น นครราชสีมา และสุรินทร3 กลุ9มผ�าฝEายย�อม
ครามในพ้ืนท่ีสกลนครสู9การเป�นศูนย3กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค โดยส9งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค�า การ
ออกแบบ และตราสัญลักษณ3 พัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสร�างนวัตกรรม เพ่ิมคุณค9า     พร�อมท้ังพัฒนา
และยกระดับผลิตภัณฑ3ชุมชนอ่ืน ๆ โดยยกระดับผู�ประกอบการและสร�างความเชื่อมโยงระหว9างวิสาหกิจชุมชน
และวิสาหกิจขนาดกลางและย9อมกับภาคอุตสาหกรรม และส9งเสริมจับคู9ธุรกิจเพ่ือสร�างโอกาสทางธุรกิจ 
  3) เพ่ิมศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนในพ้ืนท่ีขอนแก9น กาฬสินธุ3  นครราชสีมา ชัยภูมิ 
อุบลราชธานี และให�เกิดความสมดุลระหว9างพืชอาหารและพืชพลังงาน  โดยสนับสนุนการจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม
ท่ีส9งเสริมให�เกษตรกรปลูกพืชพลังงาน สนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนด�วยเทคโนโลยีท่ีใช�งาน            ได�ง9าย 
พร�อมท้ังส9งเสริมการใช�พลังงานทดแทนอย9างมีประสิทธิภาพในภาคการผลิตชุมชนและท�องบถ่ิน          ให�มากข้ึน 
 3. ยกระดับการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ เชิงประเพณีวัฒนธรรมอารยธรรมขอม ยุคก�อนประวัติศาสตร� และ
กีฬาสู�นานาชาติ 
  1) ส9งเสริมการท9องเท่ียวเชิงกีฬาในพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย3 ศรีสะเกษ นครราชสีมา ท9องเท่ียว         เชิง
นิเวศ เชิงประเพณีวัฒนธรรม และอารยธรรมขอมในพ้ืนท่ีจังหวัด บุรีรัมย3 สุรินทร3 ศรีสะเกษ นครราชสีมา การ
ท9องเท่ียววัฒนธรรมลุ9มน้ําโขงและการท9องเท่ียวเชิงสุขภาพ ในจังหวัดหนองคาย นครพนม มุกดาหาร และการ
ท9องเท่ียวยุคก9อนประวัติศาสตร3 ในจังหวัดอุดรธานี ขอนแก9น กาฬสินธุ3 โดยเพ่ิมนวัตกรรมการบริการท9องเท่ียวให�
ตอบสนองความหลากหลายของกลุ9มเปEาหมาย เชื่อมโยงแหล9งท9องเท่ียวให�หลากหลาย พัฒนาแหล9งท9องเท่ียวให�ได�
มาตรฐาน ส9งเสริมกิจกรรมการท9องเท่ียวเพ่ือให�สามารถท9องเท่ียวได�ท้ังปy รวมท้ังพัฒนาเส�นทางการท9องเท่ียวท่ี
เชื่อมโยงในลักษณะเครือข9ายเพ่ือกระจายนักท9องเท่ียวจากเมืองหลักไปสู9เมืองรอง ชุมชนและท�องถ่ิน  
  2) พัฒนาเส�นทางเชื่อมโยงแหล9งท9องเท่ียวสี่ เหลี่ยมวัฒนธรรมล�านช�าง เลย – อุดรธานี – 
หนองบัวลําภู – หนองคาย - สปป.ลาว โดยเร9งพัฒนาเส�นทางการท9องเท่ียวแบบเชื่อมโยงพ้ืนท่ีและเชื่อมโยง
กิจกรรมการท9องเท่ียวระหว9างภาคเอกชน กับชุมชนและท�องถ่ิน ท้ังในประเทศและประเทศเพ่ือนบ�าน               
ท่ีสอดคล�องกับความต�องการของนักท9องเท่ียว 
 4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
  1) พัฒนาแหล9งน้ําเดิมและแหล9งน้ําธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บ โดยการปรับปรุงและ
พัฒนาแหล9งน้ํ าเ ดิมและแหล9งน้ําธรรมชาติให�สามารถเพ่ิมปริมาณการกักเก็บในพ้ืนท่ีกลุ9มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ขอนแก9น กาฬสินธุ3 มหาสารคาม และร�อยเอ็ด) กลุ9มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล9าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย3 และสุรินทร3) และตอนล9าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อํานาจเจริญ) ซ่ึงเป�นพ้ืนท่ีท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของภาค 
  2) พัฒนาแหล9งน้ําใหม9ในพ้ืนท่ีลุ9มน้ําเลย ชี มูล และสร�างแหล9งกักเก็บ (แก�มลิง) ขนาดเล็ก ในพ้ืนท่ีท่ี
เหมาะสมในพ้ืนท่ีการเกษตร โดยพัฒนาระบบส9งน้ําและการกระจายน้ํา ให�นําไปใช�ประโยชน3ในช9วงฤดูแล�ง รวมท้ัง
พัฒนาแหล9งน้ําใต�ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี โดยไม9ให�เกิดผลกระทบจากดินเค็ม 
 5. ฟijนฟูทรัพยากรปkาไม�ให�คงความอุดมสมบูรณ3และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีต�นน้ําเลย 
ชัยภูมิ อุดรธานี สกลนคร โดยกําหนดและทําเครื่องหมายแนวเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ3 และพ้ืนท่ีปkานอกเขตอนุรักษ3ในแต9
ละแห9งให�ชัดเจน เน�นให�ประชาชนมีส9วนร9วมในการฟijนฟูและปEองกันการบุกรุก คุกคามปkาไม�และพ้ืนท่ีชุ9มน้ํา 
อนุรักษ3ทรัพยากรดินและพ้ืนท่ีต�นน้ําให�สมบูรณ3 
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2.15 ยุทธศาสตร�การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมระดับภูมิภาค พ.ศ. 2560 – 2564 
 ยุทธศาสตร3การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมระดับภูมิภาค พ.ศ. 2560 – 2564 ได�กําหนด 
ประเด็นยุทธศาสตร3 5 ประเด็นยุทธศาสตร3 ดังนี้  
 ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย9างบูรณาการมีประสิทธิภาพและเป�น
ธรรม ตอบสนองต9อการพัฒนาท่ียั่งยืน  

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2 การสร�างความม่ันคงและการบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน�า  
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมอย9างมีส9วนร9วม  
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4 การปEองกัน ลดผลกระทบและปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และภัยธรรมชาติ  
 ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพ กลไกและองค3กรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย9างบูรณาการ 
2.16  ทิศทางการพัฒนากลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ 
 ได�ให�ความสําคัญกับ ประเด็นต9างๆ ดังนี้ 
 ๑) การพัฒนาการค�าชายแดนและสร�างความสัมพันธ3กับประเทศเพ่ือนบ�าน เพ่ือการร9วมมือทางเศรษฐกิจ  
โดยเฉพาะการผลิตแบบ Contact  Farming กับ สปป.ลาว  และพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความ
สะดวกในเมืองและด9านชายแดนให�สะดวก รวดเร็ว เอ้ือต9อการค�าการลงทุน 
 ๒) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  เพ่ืออํานวยความสะดวกด�านการค�า เช9น จัดทําเวลาทําการของด9าน
มุกดาหาร - -สะหวันนะเขต  และด9านสะหวัน - ลาวบาว  ให�เป�นมาตรฐานเดียวกัน  การให�สัตยาบันภาคผนวก
และพิธีสารแนบท�ายการดําเนินการความตกลงว9าด�วยการขนส9งข�ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ9มแม9น้ําโขง (GMS 
Cross - Border Transportation Agreement : GMS CBTA)  เพ่ืออํานวยความสะดวกการผ9านแดนของคนและ
สินค�าในอนุภูมิภาค การร9วมมือไทยและลาวพัฒนา Single Window Inspection : SWI เพ่ือให�เอ้ือต9อการตรวจ
ปล9อยสินค�า ณ จุดเดียว Single  Stop  Inspection  :  SSI  ท่ีด9านมุกดาหาร - สะหวันเขต 
 ๓) พัฒนาการท9องเท่ียว  โดยเน�นท9องเท่ียวศิลปวัฒนธรรมประเพณีเชื่อมโยงกับเพ่ือนบ�าน และพัฒนา
ผลิตภัณฑ3ชุมชนเพ่ือสร�างมูลค9าเพ่ิม 
 ๔) พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  และเน�นส9งเสริมให�พ้ืนท่ี
ชลประทานเป�นพ้ืนท่ีเกษตรก�าวหน�า  ผลิตสินค�าเกษตรมูลค9าเพ่ิมสูง อาทิ พืชผัก  ไม�ดอกไม�ประดับ  และผลไม�  
และการขยายปลูกพืชเศรษฐกิจใหม9  เช9น  ยางพารา  ปาล3มน้ํามัน  ให�มากข้ึน ควบคู9กับการสนับสนุนการทําปศุ
สัตว3โดยเฉพาะโคเนื้อ 
 ๕) พัฒนาทรัพยากรมนุษย3  เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเปYดประตูสู9อินโดจีน โดยยกระดับ
การศึกษา  และส9งเสริม  ฟijนฟู  ศิลปวัฒนธรรมท�องถ่ิน 
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ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดสกลนคร 

 
๔.1 ตําแหน�งการพัฒนาจังหวัด (Positioning) 
 1) การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
 2) การค�า การลงทุน 
 3) การพัฒนาการท9องเท่ียว  
 
๔.2 วิสัยทัศน� (Vision) 
 “ เป�นแหล9งเกษตรปลอดภัย ก�าวไกลการค�า พัฒนาการท9องเท่ียว ” 
 
๔.3 พันธกิจ (Mission) 
 พันธกิจท่ี ๑ บริหารยุทธศาสตร3จังหวัดสกลนครสู9การพัฒนาอย9างยั่งยืนตามปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียง 
 พันธกิจท่ี ๒ ประสานงานส9งเสริม สนับสนุน และเสริมสร�างความร9วมมือทุกภาคส9วนในจังหวัด           

สกลนครอย9างบูรณาการ สู9การพัฒนาอย9างยั่งยืน 
 พันธกิจท่ี ๓ กํากับตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสกลนครตามหลักการบริหารกิจการ

บ�านเมืองท่ีดี 
 
๔.4 ค�านิยม (Value)  
 “ อยู�สกล รักสกล ทําเพ่ือสกลนคร ” 

  อยู�สกล หมายถึง ข�าราชการ เจ�าหน�าท่ี และประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาอยู9ในจังหวัดสกลนคร ท้ังโดย
การเกิดและท่ีอยู9อาศัยอันมีความหลากหลายเชื้อสายเผ9าพันธุ3 มีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อศรัทธาในศาสนา
พุทธ ศาสนาคริสต3 ศาสนาอิสลาม รวมท้ังข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีจากภูมิลําเนาอ่ืนๆ  ท่ีเข�ามาปฏิบัติงานและหรือ
มาประกอบสัมมาอาชีพอยู9ในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร 
  รักสกล หมายถึง ข�าราชการ เจ�าหน�าท่ี และประชาชนท้ังโดยการเกิดและท่ีอยู9อาศัย ท่ีปฏิบัติงานใน
พ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร ต9างมีหัวใจและจิตวิญญาณของความรักความผูกพันกับจังหวัดสกลนคร ซ่ึงเป�นเมืองท่ี   น9า
อยู9 ด�วยภูมิอากาศ ธรรมชาติ รักศรัทธา คุณธรรมทางศาสนา มีจิตสํานึกหวงแหนความเป�นสกลนคร 
  ทําเพ่ือสกลนคร หมายถึง ข�าราชการ เจ�าหน�าท่ี และประชาชนท้ังโดยการเกิดและท่ีอยู9อาศัยท่ี
ปฏิบัติงานในจังหวัดสกลนคร ข�าราชการท่ีมีภูมิลําเนาในจังหวัดสกลนคร ไปปฏิบัติงานในจังหวัดอ่ืนๆ มีความรัก
สกลนคร การปฏิบัติหน�าท่ีการงาน การประกอบสัมมาอาชีพ เป�นการทํางานด�วยหัวใจเพ่ือจังหวัดสกลนคร จึงต�อง
เป�นบุคคลท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมในการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ยึดม่ัน ถือม่ันในความถูกต�อง ดีงาม กล�า
ทําในสิ่งท่ีถูกต�อง 
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๔.5 เปYาประสงค�รวม (Goal) 
 “ เพ่ิมมูลค9าผลิตภัณฑ3มวลรวม และรายได�ของประชาชน ” 

 ตัวช้ีวัด 
  ๑) มูลค9าผลิตภัณฑ3มวลรวม จังหวัดสกลนคร (GPP) เพ่ิมข้ึนร�อยละ 3 จากปyท่ีผ9านมา  
  ๒) รายได�ต9อหัวต9อปyของประชากรเพ่ิมข้ึนร�อยละ 5 จากปyท่ีผ9านมา 
  ๓) จํานวนฟาร3มท่ีผ9านมาตรฐาน GAP เพ่ิมข้ึนอย9างน�อยปyละ 30๐ แปลง/ฟาร3ม 
 
๔.6 ประเด็นยุทธศาสตร� (Strategic Issues) 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร� 

ช่ือประเด็นยุทธศาสตร� 

๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒ การพัฒนาการค�า การลงทุน และการท9องเท่ียว 

๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย3เพ่ือส9งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี 

๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย9างสมดุลและยั่งยืน 

๕ การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

 

แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 

   นโยบายการพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
 ผู�ว9าราชการจังหวัดสกลนคร ได�กําหนดนโยบายการพัฒนาจังหวัดสกลนคร โดยยึดหลักการทํางาน 
“สกลนคร” คือ 
  ส : สถาบันพระมหากษัตริย3 สามธรรม และสามดํามหัศจรรย3 
  ก : เกษตร  
  ล : ลงทุนและการค�า 
  น : เมืองน9าอยู9 
  ค : คน หมู9บ�าน/ชุมชน 
  ร : ร9วมมือทํางาน 
 โดยมีแนวทางพัฒนาจังหวัดสกลนคร ท่ีสําคัญ 3 แนวทาง ได�แก9 
  1. ยกระดับมาตรฐานการท9องเท่ียวจังหวัดสกลนครให�มีชื่อเสียง 
  2. ส9งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร วิสาหกิจชุมชน และสินค�า OTOP 
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  3. ส9งเสริมสนับสนุนการค�าการลงทุน  
 
  ความต�องการของประชาชนในจังหวัดสกลนคร 
 จังหวัดสกลนคร ได�มีคําสั่งท่ี 2617 / 2559 แต9งต้ังคณะอนุกรรมการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนปฏิบัติราชการประจําปyของจังหวัดสกลนคร เพ่ือทําหน�าท่ีการรวบรวมข�อมูลพ้ืนฐานแต9ละด�านและวิเคราะห3
ข�อมูล พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกแผนงาน/โครงการของแต9ละส9วนราชการ เพ่ือใช�ในการจัดทําและทบทวน
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปy และแผนปฏิบัติราชการประจําปy ของจังหวัดสกลนคร 
 ข�อมูลความต�องการของประชาชนในจังหวัดสกลนคร จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในท�องถ่ิน
จังหวัดสกลนคร สรุปสาระสําคัญได�ดังต9อไปนี้ 
 ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 

1) การบริหารจัดการน้ําอย9างเป�นระบบ ท้ังแหล9งน้ําอุปโภค-บริโภค และการเกษตร 
2) การบริหารจัดการระบบน้ําบาดาลในพ้ืนท่ีขาดแคลนน้ํา 
3) การขยายระบบประปาภูมิภาค ประปาหมู9บ�าน ให�ครอบคลุมทุกครัวเรือน 
4) การขยายเขตการติดต้ังไฟฟEาสาธารณะให�ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
5) การปรับปรุง ซ9อมแซม ขยายเส�นทางคมนาคมทางบกให�ได�มาตรฐาน และครอบคลุมทุกเส�นทาง 
6) การพัฒนาเส�นทางคมนาคมเชื่อมโยงสู9การค�าและการลงทุนในอนุภูมิภาค 
7) การขยายเขตโทรศัพท3สาธารณะให�ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
8) การปรับปรุงระบบระบายน้ําเพ่ือปEองกันการท9วมขังของน้ําในฤดูฝน 

  
 ด�านเศรษฐกิจ 

1) การให�ความรู�ในการประกอบอาชีพ ด�านเกษตรกรรม หัตถกรรม อุตสาหกรรม การค�าและการลงทุน 
2) การส9งเสริมการจัดต้ังกลุ9มอาชีพ กลุ9มสหกรณ3 ศูนย3รวมสินค�าการเกษตรและสินค�าแปรรูป 
3) การจัดต้ังตลาดกลางการเกษตร และผลิตภัณฑ3 ผ�าใหม ผ�าคราม คุณภาพ P.GMP. 
4) การจัดต้ังศูนย3รวมสินค�าการเกษตรและสินค�าแปรรูป 
5) การขยายช9องทางการตลาด พร�อมท้ังประชาสัมพันธ3สินค�าท�องถ่ินให�เป�นท่ีรู�จักอย9างแพร9หลาย 
6) การจัดหาแหล9งเงินทุน หรือจัดต้ังกองทุนกู�ยืมสําหรับการประกอบอาชีพ 
7) การพัฒนาสภาพพ้ืนท่ีมีอุดมสมบูรณ3เหมาะสมในการเพาะปลูก 
8) การปรับโครงสร�างการผลิตทางการเกษตร การปรับปรุงบํารุงดินให�เหมาะสมกับการปลูกพืชแต9ละชนิด 
9) การพัฒนาแหล9งท9องเท่ียวเชิงธรรมะ วัฒนธรรมและธรรมชาติ 
10) การควบคุมราคาป-ยจัยการผลิต เช9น เครื่องมือเกษตร อุปกรณ3เกษตร ค9าแรงงาน 
11) การส9งเสริมอาชีพแก9ประชาชนเพ่ือเพ่ิมรายได� ลดรายจ9าย 
12) การส9งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม9 การปรับปรุงคุณภาพพันธุ3พืช พันธุ3สัตว3ให�มีคุณภาพ 
13) การส9งเสริมกลุ9มทอผ�าย�อมคราม 
14) การกําหนดค9าแรงงานข้ันตํ่าให�สอดคล�องกับค�าครองชีพในป-จจุบัน 
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 ด�านการศึกษา 

1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย3ในทุกมิติ เพ่ือเชื่อมโยงสู9การบริหารการพัฒนาและการแก�ไขป-ญหา
เชิงพ้ืนท่ี 

2) การพัฒนาด�านการศึกษาท่ีสอดคล�องกับการประกอบอาชีพของประชาชนในจังหวัด 
3) การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลเพ่ือสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชนและรองรับการก�าวเข�าสู9

ประชาคมอาเซียน 
4) การพัฒนาทักษะฝy มือแรงงานในการประกอบอาชีพและตอบสนองความต�องการของ

ตลาดแรงงาน 
5) การพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การกีฬาและนันทนาการ 
6) การส9งเสริมการดําเนินงานโรงเรียนในฝ-นและส9งเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชน 
7) การส9งเสริมการเรียนรู�ภูมิป-ญญาท�องถ่ิน และจากปราชญ3ชาวบ�าน 

 ด�านศาสนา และวัฒนธรรม 
1) การบํารุง ส9งเสริม และรักษาจารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิป-ญญาท�องถ่ิน 
2) การรณรงค3ให�พุทธศาสนิกชนในจังหวัด ธํารงไว�ซ่ึงศีลธรรมอันดีงามตามพระพุทธศาสนา 
3) การพัฒนาแหล9งท9องเท่ียวทางพุทธธรรม และการเรียนรู�เชิงธรรมะ 

 ด�านสาธารณสุข 
1) การส9งเสริมสุขภาพ พลานามัยของประชาชน โดยบูรณาการให�ภาคประชาชนมีส9วนร9วมเพ่ือการ

ดูแลตัวเองในเบ้ืองต�น 
2) การขยายจุดให�บริการด�านสุขภาพ ศูนย3สุขภาพชุมชนให�ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
3) การส9งเสริมหมู9บ�านปลอดเหล�าและการพนันในงานศพ 
4) การส9งเสริมและรณรงค3ปEองกันและแก�ไขป-ญหาโรคติดต9อ 
5) การเพ่ิมอัตราอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในพ้ืนท่ี 

  
ด�านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 

1) การสร�างจิตสํานึกให�ประชาชนมีส9วนร9วมในการอนุรักษ3ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
2) การตรวจสอบและควบคุม มิให�ประชาชนบุกรุกท่ีสาธารณะ และตัดไม�ทําลายปkา 
3) การส9งเสริมการปลูกปkา และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ3ให�พ้ืนท่ีปkาชุมชน 
4) การสร�างสวนสาธารณะ สนามกีฬา เพ่ือเป�นสถานท่ีพักผ9อนหย9อนใจของประชาชน 
5) การจัดหาท่ีท้ิงขยะเพ่ือนําไปกําจัดอย9างถูกสุขลักษณะ 
6) การปEองกันแก�ไขป-ญหาอุทกภัยอย9างยั่งยืน 
7) การรณรงค3สร�างจิตสํานึกให�ประชาชนถึงพิษภัยจากการใช�สารเคมี 
8) การขยายพ้ืนท่ีปkาชุมชนท่ีใช�ประโยชน3ร9วมกันให�กว�างข้ึน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

ด�านการบริหาร และความม่ันคง 
๑) การให�ความรู�เก่ียวกับโทษพิษภัยของยาเสพติด 
๒) การปEองกัน และปราบปรามยาเสพติดท่ีเฉียบขาด เพ่ือให�ผู�ท่ีกระทําความผิดเกิดความเกรงกลัว 
๓) การประชุมประชาคมหมู9บ�าน ตําบล ให�ความรู�แก9ประชาชนเก่ียวกับการปกครองท�องถ่ิน และ

การมีส9วนร9วมทางการเมือง 
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๔) การให�ความรู�แก9บุคลากรในองค3กรปกครองส9วนท�องถ่ิน เพ่ือเป�นการปรับปรุงประสิทธิภาพใน

การบริหารงาน และการให�บริการแก9ประชาชนอย9างท่ัวถึงและรวดเร็ว 
๕) การบังคับใช�กฎหมาย ควรเป�นไปด�วยความเท่ียงตรง เป�นธรรม ไม9เลือกปฏิบัติ 
๖) การสร�างจิตสํานึก เสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม ส9งเสริมให�คนทําดี คิดดี ในทุกหน9วยงานทุกระดับ 
๗) การให�ภาครัฐแก�ไขป-ญหาความยากจน ยาเสพติด ภัยพิบัติ 
๘) การปEองกันและปราบปรามป-ญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี 
๙) การรักษาความสงบเรียบร�อยในชุมชน 
๑๐) การขยายเตติดต้ังกล�องวงจรปYด (CCTV) บริเวณจุดเสี่ยงภายในชุมชน 
๑๑) การเสริมสร�างธรรมาภิบาลและอํานวยความเป�นธรรมแก9ประชาชน 

ยุทธศาสตร
และแนวทางการพัฒนาขององค
กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
 วิสัยทัศน
  
  “สกลนครถ่ินน9ายู9  มุ9งสู9นวัตกรรม  รองรับ AEC ต�นแบบนําเศรษฐกิจพอเพียง” 
 พันธกิจ 

๑. จัดให�มีและบํารุงรักษาโครงสร�างพ้ืนฐานทางบก ทางน้ํา และไฟฟEา 
๒. ส9งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาการศึกษาของประชาชน 
๓. ส9งเสริมและเสริมสร�างการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและความสงบเรียบร�อย 
๔. ส9งเสริมและเสริมสร�างการค�า  การลงทุน  พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม 
๕. ส9งเสริมและสนับสนุนการท9องเท่ียว  ประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิป-ญญา

ท�องถ่ิน 
๖. ส9งเสริมและเสริมสร�างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
๗. พัฒนาท�องถ่ินร9วมกับองค3กรปกครองส9วนท�องถ่ิน  ภาครัฐ  ภาคเอกชนและ

หน9วยงานอ่ืน 
๘. เสริมสร�างความรู�รักสามัคคี และเสริมสร�างความม่ันคงของชาติ 

 
เปYาหมายการพัฒนา(เปYาประสงค�)   

๑. ประชาชนได�รับบริการสาธารณะด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน อุปโภคและบริโภคอย9าง
ท่ัวถึง 

๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
๓. ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร�อย 
๔. การค�า  การลงทุน  พาณิชยกรรม  และเกษตรกรรม  ได�รับการส9งเสริมอย9างเป�น

ระบบ 
๕. ส9งเสริมการท9องเท่ียว  เผยแพร9ประเพณี  และอนุรักษ3ศิลปวัฒนธรรมอย9างท่ัวถึง 
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมได�รับการอนุรักษ3และฟijนฟูอย9างยั่งยืน 

ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
๗. ประชาชนได�รับบริการสาธารณะท่ีได�มาตรฐานและมีคุณภาพอย9างท่ัวถึง 
๘. ประชาชนรู�รักสามัคคีและประเทศชาติม่ันคง 
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ยุทธศาสตร�  ประกอบด�วย ๕  ยุทธศาสตร�  ดังนี้   
ยุทธศาสตร3ท่ี  ๑  ยุทธศาสตร3การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ตาม  

            หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร3ท่ี  ๒  ยุทธศาสตร3การพัฒนาการค�า  การลงทุนและการท9องเท่ียว 
 ยุทธศาสตร3ท่ี  ๓   ยุทธศาสตร3การพัฒนาทรัพยากรมนุษย3เพ่ือสร�างศักยภาพในการแข9งขัน
  

ยุทศาสตร3ท่ี  ๔   ยุทธศาสตร3การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการ    
           อย9างสมดุลและยั่งยืน                        

  ยุทธศาสตร3ท่ี  ๕  ยุทธศาสตร3การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและ 
ความม่ันคง 

    
        

1.4  ยุทธศาสตร3การพัฒนาขององค3กรปกครองส9วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด 
 

2.  ยุทธศาสตร3ขององค3การบริหารส9วนตําบลหนองปลิง 

2.1  วิสัยทัศน� 
คุณภาพชีวิตลํ้าหน�า   ตามปรัชญาพอเพียง 

ร�อยเรียงวัฒนธรรม  ก�าวลํ้าการพัฒนา  นําพาสู�อาเซ่ียน 
       2.2  พันธกิจ 

  1. มีการเตรียมความพร�อมให�กับเด็กเตรียมอนุบาลท่ีเข�าเรียนในชั้นประถม 
  2. มีการจัดชุมชนให�มีความสะอาดเรียบร�อย  

   3. ส9งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให�มีความเป�นอยู9ท่ีดีข้ึน 
  4. ส9งเสริมและพัฒนาอาชีพและเสริมสร�างรายได�แก9ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจ  
          พอเพียง 

2.3  ยุทธศาสตร� 
ยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนาของ  อบต. หนองปลิง ประกอบด�วย ๕  ยุทธศาสตร�  

ยุทธศาสตร3ท่ี  ๑  ยุทธศาสตร3การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม  ตามหลักปรัชญา 
            เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร3ท่ี ๒  ยุทธศาสตร3การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ  การค�า  การลงทุนและการท9องเท่ียว 
 ยุทธศาสตร3ท่ี  ๓   ยุทธศาสตร3การพัฒนาทรัพยากรมนุษย3 
 ยุทศาสตร3ท่ี  ๔  ยุทธศาสตร3การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย9างสมดุล ยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร3ท่ี  ๕  ยุทธศาสตร3การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและ 

ความม่ัน 
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2.4  เปYาประสงค�  
๑.  ประชาชนได�รับความสะดวกในด�านการบริการสาธารณะด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน
อย9างท่ัวถึง 
๒.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 ๓.  ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย3สิน  สังคมมีความเรียบร�อย 
๔.  วัฒนธรรมประเพณีและภูมิป-ญญาท�องถ่ินได�รับการส9งเสริม สนับสนุนอย9างเป�น
ระบบ   และยั่งยืน 

 ๕.  ประชาชนมีอาชีพและรายได�ท่ีเพ่ิมข้ึน 
 ๖.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมได�รับการส9งเสริมพัฒนาอย9างยั่งยืน 

 2.5  ตัวชี้วัด 
  ๑. จํานวนประชาชนมีอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได� 

๒. ร�อยละของประชาชนในตําบลเข�าร9วมกิจกรรมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีเพ่ิมข้ึน 
  3. ประชาชนได�รับสวัสดิการตามนโยบายรัฐบาล  ระเบียบ  และข�อกฎหมาย 

4. ส9งเสริมโภชนาการตามมาตรฐานท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
5. ปEองกันและควบคุมโรคติดต9อไม9ให�แพร9ระบาด 
6. จํานวนประชาชนให�ความสําคัญเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
7. ร�อยละของถนนท่ีมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว 
8. จํานวนบุคลากรท่ีได�รับการพัฒนาและส9งเสริมให� ศึกษา/อบรม  หลักสูตรต9างๆเพ่ือให�การ
ปฏิบัติงานมี 

2.6  ค9าเปEาหมาย  
๑)  การได�รับบริการด�านโครงสร�างพ้ืนฐานให�มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน 
๒)  ประชาชนมีความรู�และบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
๓)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีรายได�เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได�  
๔)  ประชากรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย3สินทําให�ชุมชนน9าอยู9มีความสงบสุข 
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส9วนร9วมจากทุกภาคส9วน 
๖) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมได�รับการส9งเสริมพัฒนาอย9างยั่งยืน 

 

2.7   กลยุทธ3 
  ๑) จัดหาและพัฒนาแหล9งน้ําเพ่ือการเกษตร 
  ๒) การพัฒนาตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
  3) ส9งเสริมสนับสนุนและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิป-ญญาท�องถ่ิน 
  4)การสร�างความเข็มแข็งของชุมชนและส9งเสริมอาชีพ 
  5) ส9งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให�ท่ัวถึง 
  6) ส9งเสริมสนับสนุนสวัสดิการและให�บริการสุขภาพอย9างท่ัวถึง 
  7) พัฒนาฟijนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย9างยั่งยืนเพ่ือรักษาสภาพเดิมให�คงอยู9 
  8) ปรับปรุงโครงสร�างพ้ืนฐานให�มีความสะดวก และครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
 9) ส9งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค3กรให�มีประสิทธิภาพ 
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10)การพัฒนาระบบการปEองกันและบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบร�อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย3สิน 

 
2.8  จุดยืนทางยุทธศาสตร3 

องค3การบริหารส9วนตําบลหนองหนองปลิง ให�ความสําคัญต9อการดําเนินการแก�ไข
ป-ญหาความ เดือดร�อน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีในด�านต9าง ๆ โดยเฉพาะ
การปรับปรุง ฟijนฟู พัฒนาการจัดบริการสาธารณะ หรือโครงสร�างพ้ืนฐาน ซ่ึงถือเน�นภารกิจหลักของ
องค3กรปกครองส9วนท�องถ่ิน ตลอดจนการพัฒนาด�านการศึกษาฯ อันเน�นรากฐานสําคัญต9อการ
พัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให�มีคุณภาพสูงการพัฒนาท่ียั่งยืน ควบคู9กับการพัฒนาด�านสังคม 
เศรษฐกิจ สภาพแวดล�อมต9าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องโดยตรงกับชีวิต ความเป�นอยู9ของประซาซน โดยยืด
หลักการมีส9วนร9วม ความสอดคล�องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับ ต9าง ๆ รวมถึงการ
พิจารณา วิเคราะห3สภาพป-ญหา ความต�องการของประขาซน และความพิงพอใจของ ประชาชนท่ีมี
ต9อการพัฒนา องค3การบริหารส9วนตําบลหนองปลิง จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร3การพัฒนา ไว� ๕ 
ประเด็นยุทธศาสตร3 ดังนี้ 

 
1. ยุทธศาสตร3การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๒. ยุทธศาสตร3การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ  การค�า  การลงทุนและการท9องเท่ียว 
 ๓. ยุทธศาสตร3การพัฒนาทรัพยากรมนุษย3 

๔. ยุทธศาสตร3การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย9างสมดุล ยั่งยืน  
  ๕. ยุทธศาสตร3การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

2.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร3ในภาพรวม 
  ในภาพรวมแล�วยุทธศาสตร3การพัฒนาขององค3การบริหารส9วนตําบลหนองปลิง มุ9งพัฒนา ๕ 

ด�าน   ได�แก9 
ยุทธศาสตร3การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ยุทธศาสตร3
การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ  การค�า  การลงทุนและการท9องเท่ียว   ยุทธศาสตร3การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย3   ยุทธศาสตร3การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย9างสมดุล ยั่งยืน และยุทธศาสตร3
การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 



 

 

 

 

        
      -53- 

3. การวิเคราะห3เพ่ือพัฒนาท�องถ่ิน 
3.1  การวิเคราะห3กรอบการจัดทํายุทธศาสตร3ขององค3กรปกครองส9วนท�องถ่ิน 

ด�าน 
การวิเคราะห�จุดแข็ง 

(S = Strength) 
การวิเคราะห�จุดอ�อน 
(W = Weakness) 

การวิเคราะห�โอกาส 
(O = Opportunity) 

การวิเคราะห�อุปสรรค 
(T = Threat) 

๑.  ด�านการ
พัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

- มีปราชญ3ชาวบ�าน
ด�านการเกษตรตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
- มี
ทรัพยากรธรรมชาติ
อุดมสมบูรณ3  เหมาะ
สําหรับอาชีพ
เกษตรกรรม  
 
    
 

- ขาดการพัฒนา
แหล9งน้ําและวาง
แผนการใช�เพ่ือให�เกิด
ประโยชน3สูงสุด 
- ยังขาดความรู� 
ความเข�าใจ การ
ดําเนินชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรผสมผสาน  
- น้ําอุปโภคและ
บริโภคไม9เพียงพอ 
ตลอดจนแหล9งน้ํา
สําหรับการ
เกษตรกรรมมีไม9
ท่ัวถึง 

- มีแหล9งน้ําสาธารณะท่ี
พร�อมจะได�รับการพัฒนา
ปรับปรุงให�เกิดประโยชน3
สูงสุด 

- ขาดงบประมาณใน
การพัฒนาปรับปรุง
แหล9งน้ําเพ่ือให�เกิด
ประโยชน3สูงสุด 
- ระเบียบกฎหมายท่ี
เก่ียวข�องค9อนข�างมาก
ทําให�การดําเนินงานไม9
คล9องตัว เกิดความ
ล9าช�าในการทํางาน 
ประชาชนจึงเกิดความ
เบ่ือหน9าย  
 

๒. ด�านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
การค�า การลงทุน
และการท9องเท่ียว 

- มีภูมิป-ญหาท�องถ่ิน
ท่ีดี 
- มีการส9งเสริมการ
อบรมอาชีพให�กับ
ประชาชน 
- มีกลุ9มอาชีพ
หลากหลาย 
- ความร9วมมือร9วมใจ
ของประชาชนในการ
จัดกิจกรรมประเพณี
และวัฒนธรรมต9างๆ 

- กลุ9มอาชีพไม9
เข�มแข็ง 
- มีกลุ9มอาชีพ
มากมายแต9ไม9มี
คุณภาพเพราะขาด
ความรู�และไม9ได�รับ
การฝmกอบรม
เท9าท่ีควร 
- ไม9มีสถานท่ี
ท9องเท่ียวในพ้ืนท่ี 

- หน9วยงานท่ีเก่ียวข�องให�
การส9งเสริมสนับสนุนใน
การส9งเสริมอาชีพให�แก9
ประชาชน 
-มีวัฒนธรรมประเพณีท่ี
เข�มแข็งและเป�น
เอกลักษณ3 

- มีกลุ9มอาชีพท่ีมีความ
เข�มแข็งน�อย 
- ค9าครองชีพมี
แนวโน�มเพ่ิมสูงข้ึน ทํา
ให�ประชาชนมีรายได�
ไม9เพียงพอกับรายจ9าย 
- ขาดเงินทุนประกอบ
อาชีพ 

๓.  ด�านการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย3 

- มีโรงพยาบาล
ส9งเสริมสุขภาพ
ภายในตําบล 
- ได�รับการสนับสนุน
งบประมาณด�านการ
สาธารณสุขอย9าง
ต9อเนื่อง 
- มีศูนย3พัฒนาเด็ก
เล็กในตําบลท่ีได�
มาตรฐาน 

- การบริการทางด�าน
สาธารณสุขไม9ท่ัวถึง  
เนื่องจากงบประมาณ
ไม9เพียงพอกับการ
บริการ 
- ขาดสถานท่ีพักผ9อน
ใจ สนามกีฬาและ
ลานกีฬาสันทนาการ
ของประชาชนใน
ชุมชน 

- ข�อกําหนดในรัฐธรรมนูญ 
มุ9งเน�นการพัฒนาระบบ
การศึกษาไทย เพ่ือพัฒนา
คุณภาพของคนไทย 
- นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ท่ีก�าวหน�าจะเพ่ิมโอกาส
และพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาให�กับประชาชน 
 

- ประชาชนยังขาดการ
ออกกําลังกายและดูแล
รักษาสุขภาพเบ้ืองต�น 
- การจัดสรร
งบประมาณจากรัฐยังมี
น�อย ไม9เพียงพอกับ
การจัดการศึกษาในทุก
ระดับ 
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ด�าน 
การวิเคราะห�จุดแข็ง 

(S = Strength) 
การวิเคราะห�จุดอ�อน 
(W = Weakness) 

การวิเคราะห�โอกาส 
(O = Opportunity) 

การวิเคราะห�
อุปสรรค 

(T = Threat) 
๔. ด�านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมอย9าง
สมดลุยั่งยืน 

- มีทรัพยากรธรรมชาติ
อุดมสมบูรณ3   

- ขาดแผนการจัดการ
สิ่งแวดล�อมท่ีมผีลในทาง
ปฏิบัติจริงอย9างครบวงจร 
- ประชาชนมีจิตสํานึกหวง
แหนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมอยู9ใน
ระดับน�อย 
- ประชาชนยังขาดความ
สนใจในเรื่องการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  

- กฎหมายกําหนดให�
องค3กรปกครองส9วน
ท�องถ่ินมีบทบาทในการ
จัดการสิ่งแวดล�อมมีอย9าง
ชัดเจน 
 

- ขาดการบูรณาการและ
การประสานงานท่ีดี ใน
หน9วยงานท่ีเก่ียวข�อง  

๕.  ด�านการบริหาร
กิจการบ�านเมืองท่ีดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

- ถนนภายในหมู9บ�าน

ส9วนใหญ9เป�นถนน
คอนกรีตทําให�ประชาชน
สัญจรไปมาได�สะดวก 
- มีวัสดุ ครภุัณฑ3ท่ี
เพียงพอต9อการ
ปฏิบัติงาน 
- บุคลากร เจ�าหน�าท่ี
ได�รับการอบรมเพ่ือ
พัฒนาความรู�อย9าง
ต9อเน่ือง 
-ประชาชนมีความรู�รัก
สามัคคีและเสริมสร�าง
ความมั่นคงของชาติมาก
ยิ่งข้ึน 

- ขาดอุปกรณ3  เครื่องมือ
ช9าง ท่ีทันสมัยและ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
 - ในบางพ้ืนท่ีมีป-ญหา
เรื่องไฟส9องสว9างทาง
สาธารณะ  
 - ครุภัณฑ3ทางด�านการ
ปEองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยยังมไีม9เพียงพอ 
- ขาดแหล9งนํ้าเพ่ือการ
อุปโภค บริโภคท่ีเพียงพอ
โดยเฉพาะฤดูแล�ง 
-ประชาชนไม9ค9อยมีความ
สามัคคีกันเท9าไหร9 
 

- รัฐธรรมนูญแห9ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
๒๕๕๐ ให�การสนับสนุน
การดําเนินงานของท�องถ่ิน 
ไม9ว9าจะเป�นด�านเศรษฐกิจ
ท�องถ่ิน ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ เป�นต�น  
- พระราชบัญญตัิกําหนด
แผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจให�แก9
องค3กรปกครองส9วน
ท�องถ่ินมีหน�าท่ีในการ
จัดระบบบริการสาธารณะ 
เพ่ือประโยชน3ของ
ประชาชนในท�องถ่ิน โดยท่ี
หน9วยงานส9วนกลางและ
ส9วนภูมภิาค ส9งเสรมิและ
สนับสนุนการถ9ายโอน
ภารกิจให�แก9 อบต. 
- มีแหล9งนํ้าภายในตาํบลท่ี
สามารถพัฒนาให�เป�น
แหล9งนํ้าเพ่ืออุปโภค-
บริโภคได� 
-ทําให�ประชาชนมีความ
สามัคคีกันเกิดความรัก
ชาติมากข้ึน 
 
 

- โครงการท่ีต�องใช�
เทคโนโลยีสูง หรือความ
ชํานาญเป�นพิเศษ 
องค3การบริหารส9วน
ตําบลนิคมนํ้าอูน ยังไม9มี
ความชํานาญและยังขาด
บุคลากร 
- ข�อจํากัดด�านระเบียบ
และกฎหมายต9าง ๆ 
- การจัดสรรงบประมาณ
จากรัฐบาลมีความล9าช�า
ไม9ทันกับสถานการณ3 
-ประชาชนมีหลายกลุ9ม 
หลายหมู9  ขาดความ
สามัคคี  
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 3.2  การประเมินสถานการณ�สภาพแวดล�อมภายนอกท่ีเก่ียวข�อง 

การวิเคราะห�จุดแข็ง (STRENGTHS:S) 
1.  มีส9วนราชการและรัฐวิสาหกิจในพ้ืนท่ี  ท่ีมีความพร�อมในการบริการหรับประชาชน 
2. ประชาชนในเขตตําบลมีความสงบเรียบร�อยยึดแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวกระแสพระราช

ดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู9หัว 
3. ผู�นําชุมชนมีความสามัคคีกัน 
4. มีการส9งเสริมอนุรักษ3วัฒนธรรมประเพณีท่ียั่งยืน  เช9น  งานประเพณีเข�าพรรษา  ออกพรรษา  งาน

ประเพณีวันสงกรานต3 
5. ประชาชนส9วนใหญ9มีรายได�จากการทํานาและสวนยางพารา 

การวิเคราะห�จุดอ�อน  
1. น้ําอุปโภค – บริโภค ไม9เพียงพอใช�ในฤดูแล�ง 
2. สภาพพ้ืนท่ีทางการเกษตรดินไม9อุดมสมบูรณ3สภาพพ้ืนท่ีเป�นท่ีราบสูงลุ9มๆดอนๆ 
3. มีถนนท่ีชํารุดไม9เหมาะในการคมนาคมขนส9ง 
4. การบริหารจัดการกลุ9มอาชีพยังขาดประสิทธิภาพ 
5. ในพ้ืนท่ียังมีป-ญหายาเสพติดระบาด 
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๓.๓  ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
         โครงสร�างความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองปลิง (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 
 

                                                                                                                                                       
  
 
 
                                                                                                          
                                              
 
                                          
 
 
 
             
 
 
      
 

๘๙ 

ยุทธศาสตร�ชาติ 
๒๐ ป. 

(มี ๖ ยทุธ) 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ ๑๒ 

(มี ๑๐ ยุทธ) 

ยุทธศาสตร�กลุ�ม
จังหวัด 

(มี ๔ ยทุธ) 

ยุทธศาสตร�
จังหวัด 

(มี ๕ ยทุธ) 
 

ยุทธศาสตร�ชาติ ที่ ๑ 
ด�านความมั่นคง 

 

ยุทธศาสตร�ชาติ ที่ ๒ 
ด�านการสร�างความสามารถ

ในการแข�งขัน 

ยุทธศาสตร�ชาติ ที่ ๓ 
ด�านการพัฒนาและ

เสริมสร�างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร�ชาติ ที่ ๔ 
ด�านการสร�างโอกาส

ความเสมอภาคและเท�า
เทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตร�ชาติ ที่ ๕ 
ด�านการสน�างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเปHนมิตรต�อ

ส่ิงแวดล�อม

ยุทธศาสตร�ชาติ ที่ ๖ 
ด�านการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ยุทธศาสตร�ท่ี ๑ 
การเสริมสร�าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย� 
 

ยุทธศาสตร�ท่ี ๒ 
การสร�างความ
เปHนธรรมลด

ความเหล่ือมลํ้า
ในสังคม 

 

ยุทธศาสตร�ท่ี ๓ 
การสร�างความ
เข�มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข9งขันได�อย9าง
ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร�ท่ี ๔ 
การเติบโตที่เป�น

มิตรกับ
สิ่งแวดล�อมเพ่ือ
การพัฒนาอย9าง

ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร�ท่ี๕ 
การเสริมสร�างความ

ม่ันคงแห9งชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศสู9ความ

ม่ังคั่งและย่ังยืน 

ยุทธศาสตร�ท่ี๖ 
การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การปEองกัน
การทุจริตประพฤติมิ 

ชอบและธรรมา      
ภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร�ท่ี๗ 
การพัฒนา
โครงสร�าง

พ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส3 

ยุทธศาสตร�ท่ี ๘ 
การพัฒนา

วิทยาศาสตร3 
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร�ท่ี ๙ 
การพัฒนาภาค 
เมือง และพ้ืนที่

เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 
(มี ๕ ยทุธ) 

ยุทธศาสตร� ที ่๑ 
การพัฒนาการท9องเที่ยว ๓ ธรรม (ธรรมะ 
ธรรมชาติ วัฒนธรรม) อย9างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร� ที ่๒ 
การส9งเสริม พัฒนาการผลิตและสร�าง

มูลค9าเพ่ิมทางการเกษตร 

ยุทธศาสตร� ที ่๓ 
การพัฒนาขีดความสามารถด�านการค�า 

การลงทุน 

ยุทธศาสตร� ที ่๔ 
การพัฒนาสังคมและความม่ันคง 

ยุทธศาสตร� ที ่๑ 
การพัฒนาการเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร� ที ่๒ 
การพัฒนาการค�า การลงทุน 

และการท9องเที่ยว 

ยุทธศาสตร� ที ่๓ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย3เพ่ือ

ส9งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตร� ที ่๔ 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

แบบบูรณาการอย9างสมดุลและย่ังยืน 

ยุทธศาสตร� ที ่๕ 
การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

ยุทธศาสตร� ที ่๑ 
การพัฒนาการเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร�ที่ ๒ 
การพัฒนาการค�า การลงทุน

และการท�องเท่ียว 

ยุทธศาสตร� ที ่๓ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือ
สร�างศักยภาพในการแข�งขัน 

 

ยุทธศาสตร� ที ่๔ 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย9างสมดุลและ
ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร� ที ่๕ 
การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี
ตามหลักธรรมาภิบาลและความ

มั่นคง 

ยุทธศาสตร�ท่ี ๑๐ 
ความร9วมมือ

ระหว9างประเทศ
เพ่ือการพัฒนา 

แบบ ยท.๐๑ 
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๓.๓  ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ต�อ) 
         โครงสร�างความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลสุวรรณคาม (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๐ 
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ยุทธศาสตร�การ
พัฒนา อปท. 
(มี ๕ ยทุธ) 

ยุทธศาสตร� ที ่๑ 
การพัฒนาการเกษตรตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เปYาประสงค�ที่ ๑ 
ประชาชนได�รับความสะดวกใน
ด�านการบริการสาธารณะด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐานอย9างทั่วถึง 

กลยุทธ�ท่ี ๑ 
จัดหาและ
พัฒนาแหล9งน้ํา
เพ่ือการเกษตร 

แผนงาน 
(มี ๑๑ แผน) 

ผลผลิต/
โครงการ 

แบบ ยท.๐๑ 

ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 
(มี ๕ ยทุธ) 

ยุทธศาสตร�ที่ ๒ 
การพัฒนาการค�า การลงทุน

และการท�องเท่ียว 

ยุทธศาสตร� ที ่๓ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย3 

ยุทธศาสตร� ที ่๔ 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมอย9างสมดุลและย่ังยืน 

ยุทธศาสตร� ที ่๕ 
การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความความม่ันคงม่ันคง 

เปYาประสงค�ที่ ๒ 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

เปYาประสงค�ที่ ๓ 
ประชาชนในชุมชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย3สิน  
สังคมมีความสงบเรียบร�อย 

เปYาประสงค�ที่ ๔ 
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิ

ป-ญญาท�องถ่ินได�รับการส9งเสริม 
สนับสนุนอย9างเป�นระบบและ

เปYาประสงค�ที่ ๕ 
ประชาชนมีอาชีพและรายได�    

ที่เพ่ิมข้ึน 

เปYาประสงค�ที่ ๖ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อมได�รับการส9งเสริม
พัฒนาอย9างย่ังยืน 

กลยุทธ�ท่ี ๒ 
พัฒนาและ
ส9งเสริมอาชีพให�
ประชาชนที่มี
อาชีพเสริมเพ่ิม
รายได� 

กลยุทธ�ท่ี ๓ 
ส9งเสริม
สนับสนุนและ
สืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิ
ป-ญญาท�องถ่ิน 

กลยุทธ�ท่ี ๔ 
ส9งเสริมและ
พัฒนาระบบ
การศึกษาให�
ทั่วถึง 
 

กลยุทธ�ท่ี ๕ 
ส9งเสริม
สนับสนุน
สวัสดิการและ
ให�บริการ
สุขภาพอย9าง
ทั่วถึง 

กลยุทธ�ท่ี ๖ 
พัฒนาฟijนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม
อย9างย่ังยืนเพ่ือ
รักษาสภาพเดิมให�
คงอยู9 

กลยุทธ�ท่ี ๗ 
ส9งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร
และองค3กรให�มี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ�ท่ี ๘ 
ปรับปรุง
โครงสร�าง
พ้ืนฐานให�มี
ความสะดวก 
และครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ 

กลยุทธ�ท่ี ๙ 
สนับสนุนกิจกรรม
ในการรักษาความ
สงบเรียบร�อยและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย3สิน 
 

กลยุทธ�ท่ี ๑๐ 
ส9งเสริมและ
สนับสนุนการมีส9วน
ร9วมในการพัฒนา
การเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

แผนงานท่ี ๑ 
การเกษตร 

แผนงานท่ี ๒ 
สร�างความเข็ม
แข็งของชุมชน 

แผนงานท่ี ๓ 
การศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงานท่ี ๔ 
การศึกษา 

 

แผนงานท่ี ๕ 
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แผนงานท่ี ๖ 
งบกลาง 

 

แผนงานท่ี ๗ 
สังคม

สงเคราะห� 

แผนงานท่ี ๘ 
สาธารณะสุข 

 

ยุทธศาสตร� ที ่๑ 
การพัฒนาการเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร�ที่ ๒ 
การพัฒนาการค�า การลงทุน

และการท�องเท่ียว 

ยุทธศาสตร� ที ่๓ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือ
สร�างศักยภาพในการแข�งขัน 

 

ยุทธศาสตร� ที ่๔ 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย9างสมดุลและ
ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร� ที ่๕ 
การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี
ตามหลักธรรมาภิบาลและความ

มั่นคง 

จํานวน 6 
โครงการ 

แผนงานท่ี ๙ 
เคหะและ
ชุมชน 

 

แผนงานท่ี๑๐ 
บริหารงาน

ท่ัวไป 
 

แผนงานท่ี๑๑
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

จํานวน ๕ 
โครงการ 

จํานวน 7 
โครงการ 

จํานวน 9 
โครงการ 

จํานวน 3 
โครงการ 

จํานวน 5 
โครงการ 

จํานวน 1 
โครงการ 

จํานวน 4 
โครงการ 

จํานวน 5 
โครงการ 

จํานวน 11 
โครงการ 

จํานวน 7 
โครงการ 



 

 

 

๓.๔ แผนผังยุทธศาสตร� (Strategic Map) 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.๐๒ 

วิสัยทัศน
 
 

ยุทธศาสตร� 

เปYาประสงค� 

ค�าเปYาหมาย 

กลยุทธ� 

แผนงาน 

คุณภาพชีวิตล้ําหน�า   ตามปรัชญาพอเพียง 
ร�อยเรียงวัฒนธรรม  ก�าวล้ําการพัฒนา  นําพาสู�อาเซ่ียน 

ยุทธศาสตร� ที ่๑ 
การพัฒนาการเกษตรตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร�ที่ ๒ 
การพัฒนาการค�า การลงทุน

และการท�องเท่ียว 

ยุทธศาสตร� ที ่๓ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย3 

 

ยุทธศาสตร� ที ่๔ 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมอย9างสมดุลและย่ังยืน 

ยุทธศาสตร� ที ่๕ 
การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

เปYาประสงค�ที่ ๑ 
ประชาชนได�รับความสะดวกใน
ด�านการบริการสาธารณะด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐานอย9างทั่วถึง 

เปYาประสงค�ที่ ๒ 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

เปYาประสงค�ที่ ๓ 
ประชาชนในชุมชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย3สิน  
สังคมมีความสงบเรียบร�อย 

เปYาประสงค�ที่ ๔ 
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ป-ญญาท�องถ่ินได�รับการส9งเสริม 
สนับสนุนอย9างเป�นระบบและ

เปYาประสงค�ที่ ๕ 
ประชาชนมีอาชีพและรายได�    

ที่เพ่ิมข้ึน 

เปYาประสงค�ที่ ๖ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อมได�รับการส9งเสริม
พัฒนาอย9างย่ังยืน 

ค�าเปYาหมายที่ ๑ 
การได�รับบริการด�านโครงสร�าง
พ้ืนฐานให�มีความสะดวกและ

รวดเร็วย่ิงข้ึน 

ค�าเปYาหมายที่ ๒ 
ประชาชนมีความรู�และบํารุง 
รักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีอัน
ดีงาม 

ค�าเปYาหมายที่ ๓ 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี

รายได�เพียงพอสามารถพ่ึงตนเอง
ได� 

ค�าเปYาหมายที่ ๔ 
ประชากรมีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย3สินทําให�ชุมชนน9า
อยู9มีความสงบสุข 

ค�าเปYาหมายที่ ๕ 
การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและ

มีส9วนร9วมจากทุกภาคส9วน 

ค�าเปYาหมายที่ ๖ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อมได�รับการส9งเสริม
พัฒนาอย9างย่ังยืน 

กลยุทธ�ท่ี ๑ 
จัดหาและ
พัฒนาแหล9ง
น้ําเพ่ือ
การเกษตร 

กลยุทธ�ท่ี ๒ 
พัฒนาและ
ส9งเสริมอาชีพ
ให�ประชาชนที่
มีอาชีพเสริม
เพ่ิมรายได� 

กลยุทธ�ท่ี ๓ 
ส9งเสริม
สนับสนุนและ
สืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิ
ป-ญญาท�องถ่ิน 

กลยุทธ�ท่ี ๔ 
ส9งเสริมและ
พัฒนาระบบ
การศึกษาให�
ทั่วถึง 
 

กลยุทธ�ท่ี ๕ 
ส9งเสริม
สนับสนุน
สวัสดิการและ
ให�บริการ
สุขภาพอย9าง
ทั่วถึง 

กลยุทธ�ท่ี ๖ 
พัฒนาฟijนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม
อย9างย่ังยืนเพ่ือ
รักษาสภาพเดิมให�
คงอยู9 

กลยุทธ�ท่ี ๗ 
ส9งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร
และองค3กรให�มี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ�ท่ี ๘ 
ปรับปรุง
โครงสร�าง
พ้ืนฐานให�มี
ความสะดวก 
และครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ 

กลยุทธ�ท่ี ๙ 
สนับสนุนกิจกรรม
ในการรักษาความ
สงบเรียบร�อยและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย3สิน 
 

กลยุทธ�ท่ี ๑๐ 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม
ได�รับการส9งเสริม
พัฒนาอย9างย่ังยืน 
เสริมและสนับสนุน
การมีส9วนร9วมใน

แผนงานท่ี ๑ 
การเกษตร 

แผนงานท่ี ๒ 
สร�างความเข็ม
แข็งของชุมชน 

 

แผนงานท่ี๓ 
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงานท่ี ๔ 
การศึกษา 

 

แผนงานท่ี ๕ 
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แผนงานท่ี ๖ 
งบกลาง 

 

แผนงานท่ี ๗ 
สังคม

สงเคราะห� 
 

แผนงานท่ี ๘ 
สาธารณะสุข 

 

แผนงานท่ี ๙ 
เคหะและ
ชุมชน 

 

แผนงานท่ี๑๐ 
บริหารงาน

ท่ัวไป 
 
 

แผนงานท่ี๑๑ 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 
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๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร� 
 

ความเช่ือมโยงกบั
ยุทธศาสตร3จังหวัด 

ยุทธศาสตร3 อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร3 อปท. เปEาประสงค3 ตัวช้ีวัดผลผลิต/
โครงการ 

ค9าเปEาหมาย ความก�าวหน�าของ
เปEาหมาย 

กลยุทธ3 ผลผลิต/
โครงการ 

หน9วย
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน9วย
สนับสนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

การพัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 

การพัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 

การพัฒนาการ
เกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
 

๑.  ประชาชนได�รับ
ความสะดวกในด�าน
การบริการสาธารณะ
ด�านโครงสร�าง
พื้นฐานอย9างท่ัวถึง 
 
 
 
 
 

๑.  ประชาชนในเขต
องค3การบริหารส9วน
ตําบลมีแหล9งนํ้าใน
การอุปโภค-บริโภค
เพิ่มมากขึ้นร�อยละ๕ 
 
๒.ในเขตองค3การ
บริหารส9วนตําบลมี
โครงสร�างพื้นฐานให�
ประชาชนได�ใช�
บริการร�อยละ  ๘๐ 

๑ 
 
 
 
 
๒๐ 
 

๑ 
 
 
 
 
๒๐ 
 

๑ 
 
 
 
 
๒๐ 
 

๒ 
 
 
 
 
๒๐ 
 

ร�อยละ ๑ ต9อปy 
 
 
 
 
ร�อยละ ๒๐ ต9อปy 

๑.จัดหาและพัฒนา
แหล9งนํ้าเพื่อ
การเกษตร 
2.การพัฒนาตามแนว
พระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 

6 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองช9าง 
 
 
สํานักปลัด 
 
 
 
 
 

สํานักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาการค�า
การลงทุนและการ
ท9องเท่ียว 

การพัฒนาการค�า
การลงทุนและการ
ท9องเท่ียว 

การพัฒนาด�าน
เศรษฐกิจการค�า
การลงทุนและการ
ท9องเท่ียว 

๑. วัฒนธรรม

ประเพณีและภูมิ

ป-ญญาท�องถิ่นได�รับ

การส9งเสริม 

สนับสนุนอย9างเป�น

ระบบและยั่งยืน 
 

๑. ชุมชนมีรายได�
เพิ่มขึ้นในอัตราร�อย
ละ ๕  และพึ่งตนเอง
ได�มากขึ้น 
 
 
 
 
 

๑ ๑ ๑ ๒ 
 
 
 
 

ร�อยละ ๑ ต9อปy 
 

1.ส9งเสริมสนับสนุน
และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี 
ภูมิป-ญญาท�องถิ่น 
2. การสร�างความเข็ม
แข็งของชุมชนและ
ส9งเสริมอาชีพ 

 11 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักปลัด 
 
 
 

สํานักปลัด 
 
 

สํานักปลัด 
 
 
 

แบบ ยท.๐๓ 
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ความเช่ือมโยงกบั
ยุทธศาสตร3จังหวัด 

ยุทธศาสตร3 อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร3 อปท. เปEาประสงค3 ตัวช้ีวัดผลผลิต/
โครงการ 

ค9าเปEาหมาย ความก�าวหน�าของ
เปEาหมาย 

กลยุทธ3 ผลผลิต/
โครงการ 

หน9วย
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน9วย
สนับสนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย3 
 
 
 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย3
เพื่อสร�างศักยภาพ
ในการแข9งขัน 
 
 
 

การพัฒนาด�าน
ทรัพยากรมนุษย3 
 

๑.ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

๑.ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น
ร�อยละ  ๑๐ 

๒ ๒ ๓ ๓ ร�อยละ ๒ ต9อไป ๑.ส9งเสริมและพัฒนา
ระบบการศึกษาให�
ท่ัวถึง 
๒.ส9งเสริมสนับสนุน
สวัสดิการและให�บริการ
สุขภาพอย9างท่ัวถึง 

25 
โครงการ 

สํานักปลัด 
 
 
 
 
 

สํานักปลัด 
 
 
 
 
 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล�อมอย9าง
สมดุลยั่งยืน 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล�อม
อย9างสมดุลยั่งยืน 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล�อมให�
เกิดความสมดุลและ
ยั่งยืน 

๑.ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล�อมได�รับการ
ส9งเสริมพัฒนาอย9าง
ยั่งยืน 

๑.ประชาชนในเขต
องค3การบริหารส9วน
ตําบลร�อยละ ๘๐ มี
ความรู�และมีส9วนร9วม
ในการพัฒนาการ 
ท9องเท่ียว พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล�อม มี
ส9วนร9วมในกิจกรรม
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา   

๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ร�อยละ ๒๐ ต9อไป ๑.พัฒนาฟijนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล�อมอย9างยั่งยืน
เพื่อรักษาสภาพเดิมให�
คงอยู9 
 

6 โครงการ สํานักปลัด 
 
 
 

 
 
 

การบริหารกจิการ
บ�านเมืองท่ีดีตามหลัก  
ธรรมาภิบาล 

การบริหารกจิการ
บ�านเมืองท่ีดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความม่ันคง 

การบริหารกจิการ
บ�านเมืองท่ีดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความม่ันคง 

๑.ประชาชนได�รับ
ความสะดวกในด�าน
การบริการสาธารณะ
ด�านโครงสร�าง
พื้นฐานอย9างท่ัวถึง 
๒.ประชาชนในชุมชน
มีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย3สิน  
สังคมมีความสงบ
เรียบร�อย 

๑.ในเขตองค3การ
บริหารส9วนตําบลมี
โครงสร�างพื้นฐานให�
ประชาชนได�ใช�
บริการร�อยละ  ๘๐ 
๒.ร�อยละของ
ประชากรในตําบลมี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย3สิน 

๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ร�อยละ ๒๐ ต9อไป 1.ปรับปรุงโครงสร�าง
พื้นฐานให�มีความ
สะดวก และครอบคลุม
ทุกพื้นท่ี 
2.ส9งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
และองค3กรให�มี
ประสิทธิภาพ 
3.การพัฒนาระบบการ
ปEองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยการรักษา
ความสงบเรียบร�อย
ความปลอดภยัในชีวิตฯ  

49 
โครงการ 

กองช9าง 
 
 
 
สํานักปลัด 
 
 
 
สํานักปลัด 

   สํานักปลัด 

แบบ ยท.๐๓ 
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ความเช่ือมโยงกบั
ยุทธศาสตร3จังหวัด 

ยุทธศาสตร3 อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร3 อปท. เปEาประสงค3 ตัวช้ีวัดผลผลิต/
โครงการ 

ค9าเปEาหมาย ความก�าวหน�าของ
เปEาหมาย 

กลยุทธ3 ผลผลิต/
โครงการ 

หน9วย
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน9วย
สนับสนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

    ๓.การบริการจัดการ
ขององค3การบริหาร
ส9วนตําบลมีผลการ
ปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงร�อย
ละ  ๖๐ 

     ๓.สนับสนุนกิจกรรม
ในการรักษาความ
สงบเรียบร�อยและ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย3สิน 
 
 

 สํานักปลัด 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.๐๓ 


