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 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ ใน
การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้ เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้ านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนได้จัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายกำหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทนำ 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
เป็นต้นมาไดส้่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็น
ประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมี
ข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนเิวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายตอ่การพัฒนาที่สำคัญ 
อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าศักยภาพ เมื่อ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 



๒๙  
 
เทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการ
ลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่
สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตใน
ระดับต่ำ ขาดการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้า
ทายสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข 
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคง
มีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้
ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้า
ทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน 
ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมี
ปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการ
และปัญหาของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความ
เข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ำ ความไม่เสมอภาค 
การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริม
คนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัย
แรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เ พ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้
การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของ
ประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อ
การขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค

และเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ทำให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต  นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความสำคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่
อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับ
ประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาท
ของประเทศมหาอำนาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอำนาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอำนาจทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต  ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ 
องค์การระหว่างประเทศ  และบรรษัทข้ามชาติ  จะมีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดกฎ ระเบียบ ทิศทาง
ความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการ



๓๐  
 
เปิดเสรีในภูมิภาคที่นำไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ  อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและ
เศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะ
เป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น 
แนวโน้มสำคัญที่จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความ
หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้า
และบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี  
๒๕๗๔จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลาย
มากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ  เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและ
การนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสำคัญในระยะ
ต่อไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรทีเ่ข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทำให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนจำนวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหนา้ของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่น
มีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมาก
ขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทำงานในทั่วทุกมุม
โลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไป
ได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทย
โดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า  อาจทำให้
การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความ
รุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเปน็ ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับ
ความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรบัความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร
ก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของ
ระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน  ทำให้การเป็นสังคมสีเขียว
การรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความสำคัญและ
ความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึง
การสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นกฎระเบียบและ
ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่าง
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ประเทศต่างๆ ที่สำคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการนำไป
ปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ทั้งใน
ส่วนของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัย
คุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี 
เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยี
และสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการ
เกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมี
ความสำคัญมากขึ้น อาจนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการ
จ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิม
มากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติ
โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ำ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่ปรับตวัไม่ทันหรอืขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะ
ทำให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล้ำของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่าง
มาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนตา่งๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่
เป็นการดำเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศ
ไทยจำเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ  มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  มีอาชีพที่มั่นคง 
สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องไป
พร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนา
ของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการส่งเสริม
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทัน
โลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทาง
เศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลด
ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และนำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
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นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร  การรักษาไว้ซึ่ง
ความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดำเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโต
อย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อกำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับลักษณะ
การใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์
การพัฒนาที่สามารถอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น  และสามารถใช้จุด
แข็งในเรื่องตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น  รวมทั้งให้
ความสำคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้าง
สัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคง
ของประเทศ โดยจำเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้
เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์
รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ 
จำเป็นต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจาก
ปัจจุบันมากข้ึน 
   ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวางแผนการ
พัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน
เพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้
ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ  พร้อมทั้งแนว
ยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือ
ยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดย
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือนำไปสู่
การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 
มีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดอง



๓๓  
 
และความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชน
มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา 
นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิต ิพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
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๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ

ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

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

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

ทรัพยากรมนุษย ์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ

การจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

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

ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 



๓๕  
 

 
๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำ นึกมี

ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย

เสมอภาค 
 
 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทำขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น  
โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง  เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้
ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ  ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ  โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ได้กำหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน  เพ่ือกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
 
 
 
 



๓๖  
 
 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เป้าหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

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

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 

และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

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

๕. การขบัเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗  
 
 
 ๑.๓    แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  ๑) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
   เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจ 

                        ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความ 

   เหลื่อมล้ำทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา 
         ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาค
กลางและพ้ืนที่ระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC)เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ๆของภาค 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในการสร้าง
ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียบเศรษฐกิจ 

๒) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ 
วิสัยทัศน์  “ศูนย์กลางการลงทุนด้านการค้า เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริการ การท่องเที่ยว 
ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเซียน” 
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
๒ ยุทธศาสตร์การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุน อุตสาหกรรม และการค้า 

(ส่งเสริมความร่วมมือ) 
๓ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานอย่างครบวงจร 

           
๓)  แผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย  

      วิสัยทัศน์ :   “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง   เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง” 
      ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประกอบด้วย 
             ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืน   
         ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและการบริการ 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๓  เสริมสร้างความม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาคน ชุมชน สังคม  และสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
         ยุทธศาสตร์ที่ ๕  พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘  
 
๔)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอท่าบ่อ 
     วสิัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาการเกษตร นำสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ภูมิประเทศน่าอยู่ พัฒนาสู่ประตูอาเซียน 
                     ยุทธศาสตรท์ี่ ๑  พัฒนาระบบการเกษตรที่เติบโต มั่นคงและยั่งยืน   
         ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการ 
มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๓  เสริมสร้างความม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาคน ชุมชน สังคม  และสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
         ยุทธศาสตร์ที่ ๕  พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานสากลและมีธรรมาภิบาล 
 
          

 ๕) กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคาย 
     วสิัยทัศน์ :   “เป็นท้องถิ่นที่มีชุมชนเข้มแข็ง  และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ส่งเสริมการกีฬา  การท่องเที่ยว  และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างโอกาสให้กับประชาชนเพ่ือลดการเหลื่อมล้ำและเพ่ิมความมั่นคงในชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 ๑.๕  ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐  โดยให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย ์กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุ่ม
ดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝัง
ตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด์ ๔.๐ มีดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่  (New 
Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศท่ีมีอยู่ ๒ ด้าน คือ ความ



๓๙  
 
หลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 

๑ . ก ลุ่ ม อ าห าร   เกษ ต ร  แ ล ะ เท ค โน โลยี ชี วภ าพ  (Food, Agriculture & Bio-Tech) อ าทิ  
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 

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

๓ . กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์ อัจฉริยะ หุ่นยนต์  และระบบเครื่องกลที่ ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 

๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยี
การเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ต
เพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 

๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 
Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยี
การท่องเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 ๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ 
 



๔๐  
 

 
2.1 วิสัยทัศน ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดม
คติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์
ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 
          
 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ๖  ด้าน  ดังนี้ 
                     ยุทธศาสตร์ที่ 1   ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่  2   ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   ด้านเศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

          ยุทธศาสตร์ที่ ๕   ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญา 

                          ท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่  ๖   ด้านการพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
 

 2.3  เป้าประสงค์ 
  (1)  ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร  

 (๒)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(3)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(4)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา 
(5)  สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา 
(6)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(7)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี 
(8)  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 

  (9)  สนับสนุนการทำเกษตรทางเลือก  
(10)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  
(11)  ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และด้อย

โอกาส 
  (๑๒)  ปรับปรุงสภาพตลาดสดบ้านเดื่อให้ได้ตามมาตรฐาน 
 
 
 
                     (๑๓)  สนับสนุนและประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพ่ือป้องกันและให้ มี
การปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

“ตำบลน่าอยู่  เฟื่องฟูภูมิปัญญา ประชาร่มเย็น” 
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(1๔)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการ    
(1๕)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตำบล หมู่บ้าน และชุมชนที่

มีคุณภาพและมาตรฐาน 
(1๖)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง 
(1๗)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน 

  (1๘)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 
  (1๙)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 

(๒๐)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่นโคราช 

(2๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

(2๒)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
(2๓)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการของประชาชน

ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
(2๔)  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา/อบรม หลักสูตรต่างๆเพ่ือให้การ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(2๕)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ 
(2๖)  ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่

เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
  (2๗)  ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ใน
การพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์     

(2๘)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน
ในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 

(2๙)  ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวม 

 
 2.3  ตัวชี้วัด 
  (1)  ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำใช้สำหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง  
   (2)  ประชาชนในตำบลบ้านเดื่อมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

(3)  โรงเรียน สพฐ. 3 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  
   (4)  ศพด. ๑ แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่
และ ระบบบริหารจัดการ 
  (5)  เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม 

(6)  ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน 
(7)  เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะเพ่ิมขึ้น 
 
 
 
(8)  มีวัสดุ อุปกรณ์  การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
(9)  อาสาสมัครในการช่วยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน 
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(10)  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 5% 
(11)  ส่งเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ๙ หมู่บ้าน 
(12)  กลุ่มสตรี อสม. ได้ทำกิจกรรม ร่วมกัน  และสร้างความสามัคคี 
(13)  ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงทั้ง ๙ หมู่บ้าน 
(14)  จัดวางผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
(15)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึงทั้ง ๙ หมู่บ้าน 
(16)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ 
(17)  ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของตำบลบ้านเดื่อ 
(18)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เพ่ือ

เป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนและป้องกันปัญหายาเสพติด  
(19)  ส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ 
(20)  การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
(21)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
(22)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน

ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
(23)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ ในหมู่ที่ ๑-๙ 
(24)  ส่งเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจำหมู่บ้าน/ตำบล

และทีมกู้ชีพกู้ภัยตำบล 
(25)  สนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
(26)  เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสร้างจิตสำนึกประชาชนเห็นประโยชน์ของการ 

ปลูกป่า การรักษาแหล่ง น้ำ ห้วย หนอง คลอง และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ  
(27)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน

ในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของตำบลบ้านเดื่อ 
(28)  มีการกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี 
(๒๙)  มีการปรับปรุงตลาดสดตำบลบ้านเดื่อตามมาตรฐาน 
 

2.4  ค่าเป้าหมาย 
(1)  มีแหล่งน้ำพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร 
(๒)  การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
(3)  ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร 
(4)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
(5)  ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
(6)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย 
(7)  ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว  กีฬาและนันทนาการ

ของท้องถิ่น  
 
 
(8)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาธรรมาภิบาลทีด่ีขึ้น 
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(9)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(10)  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 
 

2.6  กลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                             กลยทุธ์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างซ่อมแซม บำรุงรักษาถนนและรางระบายน้ำ 
                             กลยทุธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 
          กลยุทธ์ที่ ๓ การจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างตามสถานที่สาธารณะ และครอบคลุมทั่วทั้งตำบล 
                     ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
                             กลยทุธ์ที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
                             กลยทุธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
                             กลยทุธ์ที่ ๓ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน/ลด  อุบัติเหตุจราจรทางบก 
                             กลยทุธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดแบบมีส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านเศรษฐกิจ  
                             กลยทุธ์ที่ ๑ การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสินค้าเกษตรชุมชน 
                             กลยทุธ์ที่ ๒ การส่งเสริมเศรษฐกิจการพาณิชย์ (ประปา ตลาดสด) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                             กลยทุธ์ที่ 1 ส่งเสริมฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                         กลยทุธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ แหล่งน้ำธรรมชาติ และขยะมูลฝอย แบบ
มีส่วนร่วม 
                            กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
                             กลยทุธ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา 
                         กลยทุธ์ที่ ๒  ส่งเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรมงานทางด้าน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวันสำคัญของชาติ 
                            กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการแข่งขันกีฬา ประเภทต่างๆ  นันทนาการ  
การพักผ่อนหย่อนใจและจัดให้มีสถานที่ ที่เหมาะสมอย่างพอเพียง 
                      ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ด้านการพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
                           กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถในการ
พัฒนา 
                          กลยุทธท์ี่ ๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(1)  การคมนาคมมีความสะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว  มีน้ำเพ่ือการบริโภค-อุปโภคและน้ำเพ่ือ

การเกษตรที่มีคุณภาพพอเพียงและท่ัวถึง 
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(2)  ชุมชนปลอดจากโรคติดต่อ และมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพติด
อย่างยั่งยืน สงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

(3)  เศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง  นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้อย่างมีคุณภาพ 
(4)  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ขยายโอกาสการรับรู้

ข้อมูล ข่าวสารให้ทันเหตุการณ์โลกปัจจุบัน 
(5)  บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ 
(๖)  การเมือง การบริการ มีความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

2.8 แผนงาน 
  (1)  แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  (2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  (3)  แผนงานการศึกษา 
  (4)  แผนงานสาธารณสุข 
  (5)  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

(6)  แผนงานเคหะและชุมชน 
  (7)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  (8)  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

(๙)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  (๑๐)  แผนงานการเกษตร 
  (๑๑)  แผนงานงบกลาง 
 

2.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ 
มีความสอดคล้องกับ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๒  และ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินศักยภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจำกัดอันเป็นสภาวะ

3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
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แวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่นอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายใน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคการ SWOT analysis เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 
1.ศักยภาพการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 จุดแข็ง(Strengths=S) 
 1.มีแหล่งน้ำสาธารณะขนาดใหญ่เหมาะกับการทำการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชน 
 2.ผู้บริหารสนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจและด้านการประกอบอาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 
 3.งบประมาณ ต้นทุนการดำเนินงานโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก 
 จุดอ่อน(Weakness=W) 
 1.ประชาชนไม่ให้ความสำคัญ หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน 
 2.การบริหารจัดการน้ำยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงทุกพ้ืนที่ทั้งอุปโภค บริโภคและน้ำเพ่ือการเกษตร 
 โอกาส(Opportunity=O) 
 1.การสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน เศรษฐกิจและสังคมเป็นนโยบายที่จังหวัดหนองคายให้
ความสำคัญและได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัด โอกาสที่จะได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมี
มาก 
 2.นโยบายรัฐบาลส่งเสริมการคมนาคมและการบริหารจัดการน้ำทั่วทั้งประเทศรวมทั้งการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
 3.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25๖๐ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิ่น ไม่ว่าจะ
เป็นด้านเศรษฐกิจ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นต้น 
 4.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ใน
การจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 อุปสรรคหรือข้อจำกัด(Threat=T) 
 1.งบประมาณที่มีอยู่จำนวนจำกัดจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ทุกโครงการ 
 2.ยังขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดีในในหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 3.การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไม่ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.ศักยภาพการพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 จุดแข็ง(Strengths=S) 
 1.ด้านการบริหารจัดการและความต้องการของประชาชน ผู้บริหารสนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบาย
การพัฒนาในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง 
 2.งบประมาณ ต้นทุนการดำเนินงานโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก 



๔๖  
 
 จุดอ่อน(Weakness=W) 
 1.ประชาชนส่วนใหญ่รายได้ต่ำ การศึกษาไม่สูง ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 2.ยังไม่มีบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านสังคม ด้านสาธารณสุขโดยตรง 
 3.มีการแพร่ระบาดของโรค เช่น ไข้เลือดออก 
 4.ขาดการบริการเกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุ 
 โอกาส(Opportunity=O) 
 1.การสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน เศรษฐกิจและสังคมเป็นนโยบายที่จังหวัดหนองคายให้
ความสำคัญและได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัด โอกาสที่จะได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมี
มาก 
 อุปสรรคหรือข้อจำกัด(Threat=T) 
 1.การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและสาธารณสุข เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้อง
ประสานงานกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 2.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากและมีข้อจำกัดทำให้การดำเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความ
ล่าช้าในการทำงาน ประชาชนและหน่วยงานที่ขอรับการช่วยเหลือและขอรับการสนับสนุนเกิดความเบื่อหน่าย 
3.ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 จุดแข็ง(Strengths=S) 
 1.ด้านการบริหารจัดการ ผู้นำชุมชน ผู้บริหารสนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการ
พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง 
 2.มีทางหลวงแผ่นดินเชื่อมต่อระหว่างอำเภอ 
   3.ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา 
 จุดอ่อน(Weakness=W) 
 1.งบประมาณสำหรับการบริหารงานมีไม่เพียงพอ 
           2.ยังไม่มีบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงาน 
 3.ไม่มีตลาดรองรับสินค้าทางการเกษตร และ OTOP 
 โอกาส(Opportunity=O) 
 1.การสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน และสังคมเป็นนโยบายที่จังหวัดหนองคายให้ความสำคัญและได้
กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัด โอกาสที่จะได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีมาก 
 2.ค่านิยมการบริโภคอาหารปลอดภัย 
 อุปสรรคหรือข้อจำกัด(Threat=T) 
 1.งบประมาณน้อยจำเป็นต้องบริหารงานให้ครอบคลุมทุกด้าน การบริหารงานด้านเศรษฐกิจจึงมีข้อจำกัด 
 2.ยังขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดีในในหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 3.แนวโน้มราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ 
 
 
 
4.ศักยภาพการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 จุดแข็ง(Strengths=S) 
 1.ด้านการบริหารจัดการ ผู้นำ ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
 จุดอ่อน(Weakness=W) 
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 1.บุคลากรในองค์กรยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 3.จิตสำนึกเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่นการจัดการขยะ การเผาหญ้า เผา
ถ่าน ประชาชนยังมีไม่มาก 
 โอกาส(Opportunity=O) 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
 2.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดหนองคายมีโอกาสได้รับการสนับสนุนงบประมาณสูง 
 อุปสรรคหรือข้อจำกัด(Threat=T) 
 1.ยังขาดการบูรณาการและประสานงานที่ดีในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2.งบประมาณมีจำนวนจำกัดจำเป็นต้องบริหารงานให้ครอบคลุมทุกด้าน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นระบบจึงมีข้อจำกัด 
5.ศักยภาพการพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จุดแข็ง(Strengths=S) 
 1.ผู้บริหารสนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 2.มีวัฒนธรรมและประเพณีที่ได้รับการสนใจจากนักท่องเที่ยว เช่น บุญบั้งไฟ แห่เทียนเข้าพรรษา ฯลฯ 
 จุดอ่อน(Weakness=W) 
 1.ประชาชนส่วนใหญ่การศึกษาไม่สูง ปัญหาคนว่างงาน ปัญหายาเสพติด การพนัน 
 2.โครงการบางโครงการต้องใช้งบประมาณสูง อบต.ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะมีงบประมาณจำกัด 
 โอกาส(Opportunity=O) 
 1.เป็นนโยบายที่จังหวัดหนองคายให้ความสำคัญและได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัด 
โอกาสที่จะได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีมาก 
 อุปสรรคหรือข้อจำกัด(Threat=T) 
 1.การแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาและสาธารณสุข เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้อง
ประสานงานกันถึงจะเกิดผลสำฤทธิ์ 
 2.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากและมีข้อจำกัดทำให้การดำเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความ
ล่าช้าในการทำงาน ประชาชนและหน่วยงานที่ขอรับการช่วยเหลือและขอรับการสนับสนุนเกิดความเบื่อหน่าย 
 3.ภารกิจถ่ายโอนลงมาให้ท้องถิ่นมีจำนวนมากแต่งบประมาณไม่ถ่ายโอนลงมาด้วย 
 
 
 
 
 
6.ศักยภาพด้านการพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
 จุดแข็ง(Streng=S) 
 1.ด้านการบริหารจัดการที่ดี ผู้นำ ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน
การเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
 2.มีงบประมาณ ต้นทุนการดำเนินงานเพียงพอสำหรับดำเนินการ 
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 3.มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรที่ชัดเจน 
 4.มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 5.ด้านการบริหารจัดการ ผู้นำ ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาโครงการตาม
แนวพระราชดำริ 
 จุดอ่อน(Weakness=W) 
 1.ประชาชนบางส่วนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
 2.ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
 โอกาส(Opportunity=O) 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
 2.การสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน และสังคมเป็นนโยบายที่จังหวัดหนองคายให้ความสำคัญและได้
กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัด โอกาสที่จะได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีมาก 
 อุปสรรคหรือข้อจำกัด(Threat=T) 
 1.การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ
ส่วนที่ต้องประสานงานกันถึงจะเกิดผลสำฤทธิ์ 
 2.การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  เป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก 
 3.งบประมาณมีจำนวนจำกัดจำเป็นต้องบริหารงานให้ครอบคลุมทุกด้าน การบริหารจึงมีข้อจำกัด 
 
 


