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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคงม่ังคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “ม่ันคงม่ังคั่งย่ังยืน” 
  ยุทธศาสตร์ชาติในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึง
ประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว  และก าหนดแนว
ทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ  
ในระยะยาวเพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ
และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกันและเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้ง
ประชาชนเอกชนประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ
และบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความม่ันคงม่ังคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “ม่ันคงม่ังคั่งยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันมีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วคนไทยมีความสุขอยู่ดีกินดีสังคมมีความ
มั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ20ปีต่อจากนี้ไป
จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงมีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อ
ประเทศไทยกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญอาทิ 

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปชั่น
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
  (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
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 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่
การเป็นประเทศพัฒนาแล้วซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแขง่ขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการการสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารการเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการรวมทั้งการ
พัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคตทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้านอันได้แก่
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์และการ
บริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญอาทิ 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่นการส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคและเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 
  (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขาและในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปรวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพสะอาด
และปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตรโดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืนเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็งและการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรมโดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูงและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพโดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่า
และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการโดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลายมีความเป็นเลิศและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิมเช่นการท่องเที่ยวและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆเป็นต้น 
  (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 
 (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญจัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมมีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านการขนส่งด้านพลังงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆเพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กร
ระหว่างประเทศรวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
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 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกายใจสติปัญญามีความเป็นสากลมีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผลมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายมีคุณธรรมจริยธรรมรู้คุณค่าความเป็นไทยมีครอบครัวที่มั่นคงกรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญอาทิ 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ

บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมเพ่ือเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึงลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรมกรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญอาทิ 

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

  (3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือเร่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความมั่นคงด้านน้ารวมทั้งมีความสามารถ
ในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนามุ่งสู่
การเป็นสังคมสีเขียวกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญอาทิ 

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง25 ลุ่มน้ าเน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจมีสมรรถนะสูงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสมมีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญอาทิ 

(1) การปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลาง
สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นรูปแบบของวิวัฒนาการที่จะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและก าร        
ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจ ากัดต่อการพัฒนาที่รุนแรงขึ้นและเป็น
ประเด็นท้าทายอย่างมากท่ีจะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการ
พัฒนาในทุกด้านภายใต้สถานการณ์ที่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมีข้อจ ากัดหลายด้านแต่การ
แข่งขันในโลกรุนแรงขึ้นมาก อาทิคุณภาพคนไทยยังต่ า ก าลังแรงงานมีปัญหาทั้งในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติสังคมขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล้ าสูง โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้ขาดแคลน
แรงงานโดยที่ประชากรวัยแรงงานลดลงตั้ งแต่ปี 2558 และโครงสร้างประชากรจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่าง
สมบูรณ์ภายในสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่อยหรอเสื่อมโทรมอย่าง
รวดเร็วเป็นทั้งต้นทุนในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตประชาชน ในขณะที่การบริหาร
จัดการภาครัฐยังด้อยประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส และมีปัญหาคอรัปชั่นเป็นวงกว้าง ท่ามกลางปัญหา     
ท้าทายที่หลากหลายดังกล่าวซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว ก็เป็นที่ตระหนัก
ร่วมกันในทุกภาคส่วนว่าประเทศจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้
ในระยะยาวนั้น ประเทศต้องเร่งเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเพ่ือพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ควบคู่กับการพัฒนาคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกด้านและในทุกช่วงวัย และพัฒนาโลจิสติกส์ให้เป็น
ระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ให้เป็นปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ส าคัญ
ขณะเดียวกันการพัฒนาต้องมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเมืองมากขึ้นเพ่ือกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและ
สังคมให้ทั่วถึงและเป็นการสร้างฐานเศรษฐกิจและรายได้จากพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความ
เหลื่อมล้ าภายในสังคมไทยลง และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันจากการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่นอกจากนั้น 
5 ปีต่อจากนี้ไปนับว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาส าคัญที่จะต้องผลักดันให้ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและในเชิง
สถาบันมีความคืบหน้าและชัดเจนในระดับปฏิบัติการและในแต่ละจุดเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ควบคู่ กับการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิงกายภาพที่ต้องเชื่อมโยงเครือข่ายภายในประเทศและต่อเชื่อมกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
และเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยเป็นประตูไปสู่ภาคตะวันตกและตะวันออกของภูมิภาคเอเชีย ตลอดจน
มุ่งเน้นการต่อยอดจากความเชื่อมโยงเชิงกายภาพสู่การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและชุมชนตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการกระจายความเจริญในการพัฒนา
ชุมชน จังหวัดและเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ รวมถึงพ้ืนที่เชื่อมโยงอ่ืนภายในประเทศ และถึงเวลาที่
ประเทศไทยต้องด าเนินยุทธศาสตร์ในเชิงรุกในการสร้างสังคมผู้ประกอบการและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย
ไปลงทุนในต่างประเทศอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และ
เวียดนาม และในอาเซียน รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือของอาเซียนกับหุ้นส่วน
การพัฒนานอกอาเซียน ความเชื่อมโยงที่สมบูรณ์และการลงทุนของไทยในภูมิภาคจะส่งผลให้ประเทศไทย
สามารถใช้จุดเด่นในเรื่องท่ีตั้งเชิงภูมิศาสตร์ให้เกิดผลเต็มที่ที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ
การค้าที่ส าคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาค ภายใต้เงื่อนข้อจ ากัดของปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาประเทศไทย    
ในทุกด้านดังกล่าว ในขณะที่แนวโน้มโลกที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่อย่างรวดเร็ว ประเทศต่างๆ ก าลังเร่ง
พัฒนานวัตกรรมและน ามาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตและเพ่ิมผลิตภาพการผลิตเพ่ือเป็นอาวุธส าคัญในการต่อสู้
ในสนามแข่งขันของโลกรวมทั้งการใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งส าหรับ
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ประเทศไทยที่จะต้องเร่งพัฒนานวัตกรรมและน ามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกๆ ด้านต่อจากนี้ไป โดยต้อง
ผลักดันขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่องคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้  
การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งการสร้างโอกาสการพัฒนาและ
การใช้นวัตกรรมในระดับชุมชนและพัฒนาด้านสังคมเพ่ือปรับโครงสร้างประทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่
ขับเคลื่อนด้วยความรู้และนวัตกรรมและการพัฒนาโดยรวมสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้งนี้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในประเด็นการพัฒนาต่างๆ 
ดังกล่าวจะสัมฤทธิ์ผลได้นั้นต้องปรับการบริหารจัดการให้มีธรรมาภิบาลในทุกระดับต้องปรับให้สังคมไทยเป็น
สังคมคุณภาพ เป็นธรรม มีธรรมาภิบาล และด้วยสภาพปัญหาที่เรื้อรั งและเชื่อมโยงกันซับซ้อนรวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกประเทศที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไทยมากขึ้น การพัฒนาเพ่ือเสริมจุดแข็งและ
แก้ปัญหาจุดอ่อนดังกล่าวให้ปรากฏผลสัมฤทธิ์ได้อย่างจริงจังนั้นนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่    
ส าหรับประเทศไทย ดังนั้น ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมมีความตระหนักร่วมกันว่าการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ลุล่วง
สัมฤทธิ์ผลได้จริงจังภายใต้สภาพแวดล้อมที่ท้าทายในทุกด้านดังกล่าวนั้น ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นแผนแม่บทที่ก าหนดเป้าหมายอนาคตประเทศในระยะยาวและวางแนวทางการพัฒนา
หลักๆ ที่ต้องด าเนินการเพ่ือจะน าไปสู่เป้าหมายอนาคตของประเทศที่วางไว้ โดยที่แผนแม่บทการพัฒนาระยะ
ยาวจะเป็นกรอบที่ช่วยก ากับให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ มีการบูรณาการกัน แผนพัฒนา
และแผนเฉพาะด้านในระดับต่างๆ มีความเชื่อมโยงเป็นล าดับที่เหมาะสมและมีความสอดคล้ องกันภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และการก าหนดเป้าหมายในระยะยาวที่ชัดเจนส่งผลให้ต้องมีความต่อเนื่องในการแก้ปัญหา
รากฐานและการพัฒนาพ้ืนฐานให้แข็งแกร่ง รวมทั้งต้องมีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบและ
เชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับการพัฒนาในช่วง 5 ปีภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงนับเป็น 5 ปีแรก
ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) สู่การปฏิบัติ โดยที่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเป็น
แผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยได้ก าหนดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทยในระยะ 20 ปีพร้อมทั้งประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางหลักที่จะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายระยะ
ยาวของประเทศที่ได้ก าหนดไว้ โดยมีแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นเครื่องมือหรือกลไกที่ถ่ายทอดยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) สู่การปฏิบัติในล าดับแรกและนับว่าเป็นกลไกหรือเครื่องมือที่ส าคัญที่สุดใน
การ น ายุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาวได้ในที่สุด โดยมีกลไกเสริมอ่ืนๆ ในการ
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดเป้าหมายที่
จะต้องบรรลุใน 5 ปีแรกอย่างชัดเจนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ 
ส าหรับการพัฒนา โดยที่การก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุในระยะ 5 ปีได้พิจารณาและวิเคราะห์ถึงการต่อยอด
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการต่อไปอีกใน 3 แผนจวบจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 15 ในช่วงปี พ.ศ.
2575-2579 ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาก็จะบรรลุเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี 
2579 ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทั้งในระดับภาพรวม
และรายสาขาของการพัฒนาจึงเป็นรายละเอียดและองค์ประกอบของเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 
ปีในทุกด้าน โดยที่แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไปก็จะก าหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนามารับช่วงเมื่อผ่าน 5 
ปีแรกชองช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ผ่านไป 
 
 
 
 
 
 



 

 

~ ๒๓ ~ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ประชากรไทยที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 โดยที่สัดส่วนผู้สูงอายุจะ
เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 19.8 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ในขณะที่จ านวนประชากรวัยแรงงานได้เริ่มลดลงมา
ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาวะที่ผลิตภาพแรงงานไทยก็ยังต่ า เนื่องจาก
ปัญหาคุณภาพแรงงาน ความล่าช้าในการพัฒนาเทคโนโลยี และปัญหาการบริหารจัดการจึงเป็นข้อจ ากัดในการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการสร้าง
รายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาคุณภาพคนพบว่ายังมีปัญหา 
 
ในแต่ละช่วงวัยและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกันตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่พัฒนาการไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ์
ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ขณะที่
ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้น ครอบครัวมีรูปแบบที่หลากหลายและเปราะบางสูง
ส่งผลต่อการบ่มเพาะให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ ประกอบกับการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาใน
ประเทศไทยผ่านสังคมยุคดิจิทัล ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรม
ได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึง
ต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้
มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่
กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิต    ส านึก
ที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บน
พ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบัน
ชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้ง ยังเป็นทุนทางสังคมที่ส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การพัฒนาในช่วง
ที่ผ่านมาท าให้สังคมไทยก้าวหน้าไปในหลายด้าน ทั้งการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ที่ท าให้จ านวน
คนยากจนลดลง บริการทางการศึกษาและสาธารณสุขขยายทั่วถึงมากข้ึน อย่างไรก็ดีการแก้ปัญหาความเหลื่อม
ล้ าและสร้างความเป็นธรรมนับว่ามีความคืบหน้าช้า และยังเป็นปัญหาท้าทายในหลายด้าน ทั้งความแตกต่าง
ของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของคุณภาพการบริการภาครัฐโดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกลและ
ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับบริการที่คุณภาพต่ ากว่า รวมทั้งข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกล นอกจากนั้นยังมีเงื่อนไข/ปัจจัยเสี่ยงหลายประการที่อาจจะส่งผลให้
ความเหลื่อมล้ าในสังคมไทยรุนแรงขึ้นได้อาทิ การเป็นสังคมผู้สูงวัยของประเทศไทยซึ่งจ านวนประชากรวัย
แรงงานลดลง ภาระพ่ึงพิงต่อวัยแรงงานสูงขึ้นจากภาระเลี้ยงดูทั้งเด็กและผู้สูงอายุท า ให้มีข้อจ ากัดในการออม
เพ่ืออนาคตประกอบกับบางกลุ่มยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินและการออม ซึ่งอาจกลายเป็นผู้สูงวัยที่
ยากจนในอนาคตได้นอกจากนั้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ที่สามารถเข้าถึงซึ่งส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มที่มีทักษะสูงท าให้สามารถได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นและทิ้งห่างจากผู้ที่ขาดทักษะและไม่สามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีได้ขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็สามารถท าให้ผู้ที่อยู่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการศึกษา ความรู้และบริการ
สาธารณสุขได้เป็นต้น ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า  ในช่ วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพ่ือไม่ให้ปัญหาความเหลื่อมล้ าเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาไปสู่ความเป็นประเทศที่มี
รายได้สูงการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ไปยังต้องด าเนินการยกระดับ
คุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้งการปิดช่องว่างการ
คุ้มครองทางสังคมอ่ืนๆ ต่อเนื่องจากท่ีได้ผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการ



 

 

~ ๒๔ ~ 
 

เพ่ิมทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น
และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้และ
ให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยงการเพ่ิมผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี 
และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือ
สังคม การพัฒนาองค์กรการเงินฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึง
ปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
งบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ า 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เศรษฐกิจโลกยังอยู่ในช่วงของการฟ้ืนตัวจากปัญหาวิกฤตต่าง ๆการแข่งขันใน
ตลาดโลกจะรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ มุ่งเน้นการน านวัตกรรมมาเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ในขณะที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ ากว่าศักยภาพมาต่อเนื่องหลายปีทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซา
และข้อจ ากัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันรวมทั้ง
ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า 5 ปีต่อจากนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลาของการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจไทยให้กลับมา
ขยายตัวได้สูงขึ้นโดยการเร่งการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ตามแผนที่วางไว้และสร้าง
บรรยากาศการลงทุนที่จูงใจให้ภาคเอกชนขยายการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาเป้าหมายส าคัญและ
ขณะเดียวกัน 5 ปีต่อจากนี้ไปก็เป็นช่วงของการปฏิรูปเศรษฐกิจในหลายด้านเพ่ือวางพ้ืนฐานให้สามารถพัฒนา
ต่อยอดให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงได้ภายในปี 2570 ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยการใช้
นวัตกรรม คุณภาพคน และการปรับปรุงด้านกฎระเบียบและการบริหารจัดการที่ดีเป็นปัจจัยน าในการสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนให้
ความส าคัญกับการบริหารเศรษฐกิจมหภาคให้มีเสถียรภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเงิน และดูแลวินัยทาง
การเงินการคลัง ควบคู่ไปกับการด าเนินยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขาทั้งภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการที่เป็นฐานรายได้เดิมและขยายสาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ส าหรับอนาคตการ
ขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 การพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและยกระดับ  คุณภาพของ  
ก าลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายได้ใหม่ควบคู่ไปกับการเพ่ิมผลิตภาพ
ของฐานการผลิตและบริการเดิมรวมทั้งการต่อยอดจากการผลิตและบริการเดิมโดยใช้ดิจิตัลและเทคโนโลยี
อัจฉริยะ นอกจากนั้น ก็ให้ความส าคัญกับการใช้ศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพ การส่งเสริมการเชื่อมโยงตลอด
ห่วงโซ่มูลค่าอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่และการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ  การ
ผสมผสานภาคบริการเข้ากับการค้าและการเตรียมความพร้อมของภาคบริการให้สามารถรองรับการแข่งขันที่
เสรีขึ้น การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับ SMEs รวมทั้งการสร้างสังคมผู้ประกอบการที่ผลิตได้ขายเป็น 
โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและมาตรฐานสากลของสินค้าและ
บริการที่สูงขึ้นรวมถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกรวมทั้งการพัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือ
กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจให้คนในชุมชนและท้องถิ่นและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ปัจจุบัน
สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นปัญหาและเป็นจุดอ่อนของการรักษาฐานการผลิตและ
ให้บริการ รวมทั้งการด ารงชีพที่ยั่งยืนฐานทรัพยากรธรรมชาติถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมากก่อให้เกิด
ความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง พ้ืนที่ป่าไม้ลดลง ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูก
คุกคาม ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการและมีความเสี่ยงในการขาดแคลนใน
อนาคต เกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นจากการเข้าถึงและการจัดสรร



 

 

~ ๒๕ ~ 
 

การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่เป็นธรรม รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของ
เศรษฐกิจและชุมชนเมือง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและต้นทุนทางเศรษฐกิจ ในขณะที่การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะอุทกภัย
และภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและห่วงโซ่การผลิตภายในประเทศ และข้อตกลงระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งทวีความเข้มข้น ท าให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า ขณะที่วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกหลัง 
ค.ศ. 2015 ซึ่งเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในอีก 15 ปี ข้างหน้า (ค.ศ.2016-2030) 
จะส่งผลกระทบต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้นประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งด าเนินการในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเร่งแก้ไขปัญหา
วิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม 
ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง
และยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองอันเกิดจากกระแสโลกาภิวัฒน์และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลาย
มิติทั้งภัยคุกคามภายนอก ได้แก่ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคต่างๆ
ของโลก ความขัดแย้งด้านอาณาเขต แบบรัฐต่อรัฐ อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัยคุกคาม
ภายในประเทศ ได้แก่ สถาบันหลักของชาติได้รับผลกระทบจากความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของ
คนในชาติ การสร้างสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ ในระยะ 5 ปีต่อไปซึ่งเป็นช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงให้ความส าคัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้าน
ความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ บนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการเตรียมการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งจะส่งผล
กระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทยความอ่อนแอของระบบการบริหารจัดการในภาครัฐและการขาดธรรมาภิบาลใน
สังคมไทยเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศท่ีส าคัญประการหนึ่งมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องความอ่อนแอของ
การบริหารจัดการของภาครัฐ การขาดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐให้บรรลุ
เป้าประสงค์ที่วางไว้ การให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้
กฎหมาย การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นท่ียังขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส กระบวนการ
ที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการใช้งบประมาณยังไม่เพียงพอ ระบบและกระบวนการยุติธรรม
ไม่สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบที่ยังเป็น
ปัญหาส าคัญของประเทศ ในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ไปเป็นช่วงเวลาส าคัญที่ต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังเพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้
ประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และวางพ้ืนฐานเพ่ือให้บรรลุตามกรอบ
เป้าหมายอนาคตในปี 2577 ของการพัฒนาในด้านต่างๆ และระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยต้องให้
ความส าคญักับการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านระบบการบริหารงาน
และบุคคลากร ในส่วนการบริหารจัดการภาครัฐ ให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็น
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ธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง
ภูมิภาค และท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เป็นปัจจัยส าคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจ และสังคม การกระจายความเจริญ และ
การพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาความต่อเนื่องในการด าเนินการ และปัญหา
เชิงปริมาณคุณภาพและการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลท าให้มีข้อ  

 
จ ากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ      
โลจิสติกส์ของประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จะมุ่งเน้นการขยายขีด
ความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักและ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคมสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียน
อย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ต่างๆ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิม   
ประสิทธิภาพการด าเนินการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค การ
พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศและการพัฒนาผู้ประกอบการใน
สาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพเพ่ือไปท าธุรกิจในต่างประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในช่วงระยะเวลาที่
ผ่านมาการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบพ้ืนฐานที่มีอยู่
ทั้งด้านแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการน าเข้าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์
ความรู้เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ท าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูง ตกอยู่
กับประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีการลงทุนวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นประยุกต์และใช้ประโยชน์
ยังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมนวัตกรรม อีกท้ังความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีได้ส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปทั่วโลกโดยประเทศที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจสูง อาทิ 
เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสวีเดน ล้วนเป็นต้นแบบส าคัญที่แสดงให้เห็นว่า หากต้องการเพ่ิมศักยภาพ
ของประเทศจ าเป็นต้องปรับตัว เรียนรู้ และมุ่งสู่การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศให้
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในระยะต่อไป การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ
ประเทศไทย จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับรูปแบบการด าเนินงานให้มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างภาครั ฐและ
เอกชนในการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาโดยก าหนดประเด็นวิจัยของชาติที่ตอบโจทย์การยกระดับศักยภาพ
การผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการที่เป็นฐานเดิมและการต่อยอดขยายฐานใหม่ด้วยการพัฒนานวัตกรรม 
รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมที่ยกระดับคุณภาพสังคมและการด ารงชีวิตของประชาชนในสังคมผู้สูงอายุการ
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะสูง การพัฒนาหน่วยงานทดสอบและรับรองมาตรฐานในระดับ
สากล การด าเนินมาตรการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมทั้งใน
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัยระบบแรงจูงใจและระบบสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพ่ืออ านวยความสะดวกการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศ รวมทั้ง
ทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นมารองรับ เพ่ือให้ประเทศไทยไม่อยู่ในสถานะเป็นเพียงแค่ผู้ซื้อและผู้รับถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ แต่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี
ส าหรับกลุ่มการผลิตและบริการเป้าหมายดังนั้น เพ่ือให้ประเทศไทยพัฒนาเข้าสู่สังคมนวัตกรรมและเตรียมการ
ก้าวสู่ประเทศรายได้สูงในอนาคตแนวทางการพัฒนาในช่วงระยะเวลา 5 ปี จะต้องให้ความส าคัญกับการใช้องค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
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อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อม
หรือปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ืออ านวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพ่ือช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่
เป้าหมายดังกล่าว 

 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
การยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นและการขยายฐานใหม่ที่ให้ความส าคัญกับ
การกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปด้วยเป็นเป้าหมายที่ส าคัญ ซึ่งการตอบสนองต่อเป้าหมาย 
ดังกล่าวประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ การด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุก
เพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัว
ของประชากรในเขตเมืองเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน ช่วยลดแรงกดดันจากกระจุกตัวของการ
พัฒนาอยู่ในกรุงเทพฯและภาคกลางที่เป็นผลจากการพัฒนาที่ผ่านมา และในขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันและท าให้เกิดผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจและสังคมของการลงทุนในโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ที่เป็นโครงข่ายระหว่างเมืองที่จะเป็นระบบสมบูรณ์ขึ้ น เช่นเดียวกับการยกระดับ
คุณภาพและการส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ท าให้มีโอกาสเป็นเขตเศรษฐกิจชั้นน า
ของอาเซียน สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ดีนอกจากนั้น การเป็นส่วนหนึ่งของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นโอกาสในการเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุน
ในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาและเร่ง
ด าเนินการในประเด็นท้าทาย ได้แก่การสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการ
ผลิตและบริการใหม่ที่สร้างรายได้ส าหรับประชาชนในภาคการพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพการพัฒนา
และฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมี
สมดุล และการบริหารจัดการพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการเพ่ิ ม
ประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  ในช่วงแผนพัฒนาฯ     
ฉบับที่ 12 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับจะเป็นการผลักดันขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคภายใต้กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  โดยที่
ในระยะเวลา 5 ปีต่อจากนี้ไปจะมุ่งเน้นการผลักดันให้ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและในเชิงสถาบันมีความ
คืบหน้า มีความชัดเจนในระดับปฏิบัติการและในแต่ละจุดพ้ืนที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศภายใต้กรอบความ
ร่วมมือในอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมทั้งความร่วมมือในการลดการใช้มาตรการที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี 
(Non-tariff barriers: NTBs) ในการกีดกันการค้าการลงทุนระหว่างกันควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเชิงกายภาพที่จะต้องด าเนินการให้คืบหน้าตามแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งเครือข่าย
ภายในประเทศและการต่อเชื่อมกับประเทศเพ่ือนบ้านและการเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยเป็นประตูไปสู่
ภาคตะวันตกและตะวันออก ช่วงเวลา 5 ปีต่อจากนี้ไปมุ่งเน้นการต่อยอดจากความเชื่อมโยงเชิงกายภาพสู่การ
พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันและการกระจายความเจริญในการพัฒนาชุมชน จังหวัดและเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจรวมถึงพ้ืนที่
เชื่อมโยงอ่ืนภายในประเทศ ในขณะเดียวกันประเทศไทยต้องด าเนินยุทธศาสตร์ในเชิงรุกในการส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศทั้งในส่วนที่จะท าให้เกิดการเชื่อมต่อห่วงโซ่มูลค่าในอาเซียนที่จะเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันและเพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม
ประเทศ CLMV (Cambodia Laos Myanmar Vietnam) และอาเซียน รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากกรอบความร่วมมือของอาเซียนกับกลุ่มประเทศนอกกลุ่มอาเซียนรวมถึงหุ้นส่วนการพัฒนานอกภูมิภาค 
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ทั้งนี้ ความเชื่อมโยงที่สมบูรณ์และการลงทุนของไทยในภูมิภาคจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถใช้จุดเด่นใน
เรื่องท่ีตั้งเชิงภูมิศาสตร์ให้เกิดผลเต็มที่ในการที่จะพัฒนาประเทศไทยไปเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้า
ที่ส าคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคในขณะเดียวกันประเทศไทยก็ต้องให้ความส าคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในระดับท่ีเป็นวงกว้างข้ึนอาทิกลุ่มความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค(Regional Comprehensive 
Economic Partnership : RCEP) ความร่วมมือภายใต้กรอบเอเปค และกลุ่มประเทศ 77 เป็นต้น ที่จะต้อง
สนับสนุนการด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ประเทศไทยมีความเก่ียวข้องใน 
ฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค โดยให้ความส าคัญกับความ
เชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคต่างๆ ให้ใกล้ชิดในทุกด้านมากขึ้นและผลักดันให้การพัฒนาประเทศไทยสอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลและข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ อาทิ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ข้อก าหนดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 emission) 
มาตรฐานด้านการบิน และมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงานข้ามชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศของไทยต้องยึดหลัก คิดเสรี เปิดเสรีและเปิดโอกาส โดยด าเนินนโยบายการค้าและการ
ลงทุนที่เสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศในการประกอบธุรกิจ ขณะที่ประเทศไทยต้อง
ปรับตัวทั้งเชิงรับและเชิงรุกให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ส่งเสริมบทบาท
เชิงรุกของประเทศไทยในการแสวงหาตลาดใหม่ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และ
ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมจากการเรียนรู้ภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงและการ
ปฏิรูปด้านกฎระเบียบและการปฏิรูปภาครัฐและการปฏิรูปภาคบริการภายใต้กรอบความร่วมมือเศรษฐกิจ182
เอเปค การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามมาตรฐานสากล มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการพัฒนาที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาทุนมนุษย์ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือสนับสนุนให้การพัฒนาประเทศบรรลุ
เป้าหมายการสร้างความเป็นเลิศทางการผลิตทั้งสินค้าและบริการและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจาก
โอกาสที่เกิดขึ้นจากการด าเนินนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเข้มข้นภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์การ
ที่ประเทศไทยจะใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศให้เป็นกลไกสนับสนุนและขยายโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความส าคัญกับการประสานและพัฒนาความร่วมมือกัน
ระหว่างประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์นั้น ในระยะ 5 ปีต่อจากนี้ไปจะต้องด าเนินการให้เกิดความ
ชัดเจนต่อกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านถึงบทบาทของประเทศไทยจากมุมมองของการพัฒนาอนุภูมิภาคและภูมิภาค
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน ตลอดจนควรปรับปรุงกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเน้น
กลไกที่สร้างสรรค์และเป็นธรรม ทั้งนี้กลไกดังกล่าวอาจอยู่ในรูปของคณะท างานหรือใช้กลไกเดิมที่มีอยู่แล้ว
ท างานทั้งในรูปของคณะกรรมการและองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบูรณาการใน
ระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคเพ่ือให้ประเทศในภูมิภาคได้รับประโยชน์จากความร่วมมืออย่างเป็นธรรมและเป็น
การสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ การปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 3 ประการที่เป็นเงื่อนไขจ าเป็นคือ (1)การ
ก าหนดมาตรการรองรับผลกระทบในทางลบจากนโยบายทางการค้าการลงทุนต่อกลุ่มต่างๆ ในสังคมอีกด้วย
เพ่ือป้องกันปัญหาความเหลื่อมล้ าและไม่เป็นธรรมที่เกิดข้ึนจากนโยบายการค้า การลงทุนเสรี และความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ (2) การปรับกลไกภายในประเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่าง
ประเทศและการค้าการลงทุนระหว่างประเทศอย่างมีบูรณาการบนพ้ืนฐานของการสร้างความเข้าใจร่วมกันของ
หน่วยงานไทยถึงเป้าหมายและการก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศและ (3) การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของไทยให้มีความเป็นสากลมีความจ าเป็นเป็นอย่างยิ่ง ทั้งด้านความสามารถทางภาษาการเสริมสร้าง
ศักยภาพ และมีทัศนคติที่เปิดกว้างและมองไปในอนาคต สอดคล้องกับเป้าหมายความเป็นพลเมืองไทย 
พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก โดยประเทศไทยมีบทบาทน าในเวทีนานาชาติตามที่ก าหนดภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 



 

 

~ ๒๙ ~ 
 

1.3 แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนก้าวสู่ เป้าหมาย “อีสาน
พ่ึงตนเอง” โดยเป็นฐานการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงมาตรฐานปลอดภัยและอินทรีย์ และเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเอทานอลของประเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดียุคก่อน
ประวัติศาสตร์ อารยธรรมขอม วัฒนธรรมประเพณี แหล่งท่องเทียวธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬา
ระดับนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (1) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต       
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  
การตั้ง  องค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และ
ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (2) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้   
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไข
ปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแล
ครอบครัว ได้อย่างอบอุ่น 
  (4) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้
ให้ได้ 15.9 ล้านไร่ หรือร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ภาค  ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบ
ชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตร
อินทรีย์ 
 

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 กลุ มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กลุ มจังหวัดรอยเอ็ด-ขอนแกน-

มหาสารคาม-กาฬสินธุ)  
 คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 จัดแบงกลุมจังหวัด เปน 18 กลุมจัง
หวัด  โดยจังหวัดขอนแกน จัดอยูในกลมุจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย จังหวัดขอน
แกน  
รอยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ หรือเรียกวากลุม “รอยแกนสารสินธุ”  (รอย มาจาก รอยเอ็ด, แกน      
มาจาก ขอนแกน, สาร มาจาก มหาสารคาม, สินธุ มาจาก กาฬสินธุ) 

กลุ่มจังหวัด “ร้อยเอ็ด–ขอนแก่น–มหาสารคาม–กาฬสินธุ์  หรือกลุ่ม “ร้อยแก่นสารสินธุ์” 
เป็นกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีพ้ืนที่รวมกันประมาณ 31,423 ตารางกิโลเมตร 
(19,639,296 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 18.6 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นที่ราบ มีภูเขาเตี้ยสลับทางด้านทิศเหนือของร้อยเอ็ดและขอนแก่น และด้านทิศตะวันออกของ
จังหวัดกาฬสินธุ์มีเทือกเขาภูพาน 

 
 
 
 
 



 

 

~ ๓๐ ~ 
 

 
ภาพแสดงที่ตั้งกลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์” 

 
  

 
 
 

กลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ ก าหนดวิสัยทัศนการพัฒนาของกลุมจังหวัดไววา 
 “ฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก (ขาว ออย มันส าปะหลัง ยางพารา) ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
อุตสาหกรรม การคาการบริการ การทองเที่ยว และการลงทุนสูสากล”  เปาหมายการพัฒนา เพ่ือ 

 เปาประสงค (เชิงวิสัยทัศน)  
 เพ่ือกาวไปสูวิสัยทัศนและการพัฒนากลุมจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะยาว 4 ป จึงไดก าหนด 
เปาหมายหลักในการพัฒนากลุมจังหวัดไวดังนี้  
  1) เพิ่มคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักใหไดมาตรฐาน  

 2) เพิ่มมูลคาการคา การลงทุน การแปรรูปพืชเศรษฐกิจ  
  3) พัฒนาการทองเที่ยวกลุมจังหวัดสูการทองเที่ยวอยางยั่งยืน  
  4) เตรียมความพรอมกลุมจังหวัดในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 ตัวช้ีวัดรวม 
  1) รอยละผลผลิตเฉลี่ยตอไรที่เพ่ิมข้ึน  
  2) รอยละของจ านวนแปลงที่ไดรับการรับรอง GAP  
  3) รอยละรายไดจากการคา การลงทุน และการแปรรูปพืชเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึน  
  4) รอยละรายไดจากการทองเที่ยวกลุมจังหวัดที่เพ่ิมข้ึน  

 ประเด็นยุทธศาสตร์  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิต แปรรูป การค้า พืชเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้า การบริการ ลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อ 
           สิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 
 วิสัยทัศน์ “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้าการลงทุน และการบริการของกลุ่ม

ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 
 



 

 

~ ๓๑ ~ 
 

 พันธกิจ 
  1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ด้วยความผาสุก 
  2. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

  3. พัฒนาขีดความสามารถสินค้าและบริการเพ่ือยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้ตรง 
      กับความต้องการของตลาด 
  4. พัฒนาศักยภาพจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 เป้าประสงค์รวม 

 1. อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 
 2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม 
 3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ 
     บริหารจัดการอย่างยั่งยืน 
 4. เพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน และการบริการ จาการเชื่อมโยงในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค   
     ลุ่มน้ าโขง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของจังหวัดเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค 
                         ลุ่มน้ าโขง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น 
 วิสัยทัศน “ขอนแกนเมืองนาอยู ชุมชนเข้มแข็ง  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  และเมืองหลัก

เศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
 พันธกิจ  

1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
2. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ  มีคุณธรรม  และจริยธรรม 
3. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน  และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้  โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การ 
   บริการและการท่องเที่ยว 
5. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง  ระบบบริการสาธารณะ  และเครือข่ายการ 
   ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน 
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่าง 
    ยั่งยืน 
7. สืบสานวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการ 
   ท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
 
 



 

 

~ ๓๒ ~ 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร  
  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน  
  ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
  ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตรที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือการ  
                  แข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน์ 

 “ ยางค าเมืองน่าอยู่ มุ่งพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” 
2.2 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมให้ดีและมีคุณภาพ  
  ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาต าบลและชุมชนให้น่าอยู่  
  ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว  
  ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาการบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศ 

2.3 เป้าประสงค์ 
1.  การคมนาคมภายในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้าน  เส้นทางติดต่อกับเส้นทางหลักมีความสะดวก   

               รวดเรว็  ระบบสาธารณูปโภคท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตครบทุกครัวเรือน          
 ๒.  ประชาชนมีความสามัคคีในชุมชน  สามารถอยู่ในชุมชนได้  สร้างความเข้มแข็งในชุมชน 
 ๓.  ปรับปรุงและจัดให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน สนองตอบความต้องการของชุมชนให้   
               เพียงพอและมีประสิทธิภาพ  และส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี       
 ๔.  สืบสานวฒันธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชนและอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบไป  และทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ 
 ๕.  สร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนในด้านสุขภาพ  ความเป็นอยู่  ความปลอดภัยในชีวิตและ 
      ทรัพย์สิน  ยาเสพติด  ปลอดอบายมุข 
 ๖.  ประชาชนมีอาชีพ  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี  สามารถลดรายจ่าย   
      เพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว  ท าให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี 
 ๗.  การบริหารงานขององค์กรมีประสิทธิภาพมากข้ึนในทุก ๆ ด้าน 

 
2.4 ตัวชี้วัด 
1.  การคมนาคมภายในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้าน  เส้นทางติดต่อกับเส้นทางหลักมีความสะดวก   

               รวดเรว็  ระบบสาธารณูปโภคท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตครบทุกครัวเรือน          
 ๒.  ประชาชนมีความสามัคคีในชุมชน  สามารถอยู่ในชุมชนได้  สร้างความเข้มแข็งในชุมชน 
 ๓.  ปรับปรุงและจัดให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน สนองตอบความต้องการของชุมชนให้   
               เพียงพอและมีประสิทธิภาพ  และส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี       
 ๔.  สืบสานวฒันธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชนและอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบไป  และทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ 



 

 

~ ๓๓ ~ 
 

 ๕.  สร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนในด้านสุขภาพ  ความเป็นอยู่  ความปลอดภัยในชีวิตและ 
      ทรัพย์สิน  ยาเสพติด  ปลอดอบายมุข 
 ๖.  ประชาชนมีอาชีพ  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี  สามารถลดรายจ่าย   
      เพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว  ท าให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี 
 ๗.  การบริหารงานขององค์กรมีประสิทธิภาพมากข้ึนในทุก ๆ ด้าน 
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2.5 ค่าเป้าหมาย 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมให้ดีและมี
คุณภาพ  

1. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาท้ังในระบบและ
นอกระบบ 
 
2. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน การป้องกันและระงับโรคติดต่อ ควบคุมป้องกันโรค
ระบาดในพ้ืนที่ 
 
3. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู่ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 
 
4. ด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ความรู้และปลุก
จิตส านึกให้ประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ 
เพ่ือความมั่นคงของชาติ 
 
5. เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. เพิ่ม
ประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลด
อุบัติเหตุบนท้องทางถนน 
 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนงานศาสนา วัฒนธรรมกีฬาและ
นันทนาการ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลและชุมชนให้น่า
อยู่ 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยมุ่งสร้างและบูรณะถนน 
แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชาชน 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและ
การท่องเที่ยว 

ส่งเสริมการสร้างอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน   
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ก า ร พั ฒ น า ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูก
ต้นไม้ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า การบริหารจัดการขยะ 

  
ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองค์การสู่
ความเป็นเลิศ 

พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและการ
ปฏิบัติงาน และพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และ
สถานที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งสร้างประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กรให้พร้อมบริการประชาชน 
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2.6 กลยุทธ์ 
 
 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของต าบลยางค า จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญกับการวาง

บทบาทการพัฒนาต าบลยางค าในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน 
รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของเทศบาลบาลต าบลเพ่ือที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์
สูงสุด ดังนั้น จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 

 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ การท านุบ ารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 
3. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. การบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
การก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลยางค า ก าหนด

ตามจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ประกอบด้วย 
ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม  และร้อยเอ็ด  ควรเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็น
ศูนย์กลางการค้าบริการและการลงทุนของภาค  การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด     
การท าการเกษตรก้าวหน้า เร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าจากภาวะฝนแล้ง 

 

เทศบาลต าบลยางค า  มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  โดยค านึงถึงการบูรณาการยุทธศาสตร์
ประเทศ (Country  Strategy)  ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และแนวทางการเตรียมความพร้อม
เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ  ผังเมืองรวม  แผนชุมชน  และสภาพปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในพืน้ที่เขตเทศบาลต าบลยางค า 

 
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
(พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. 

 

ผลผลติ/โครงการ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติฉบับที่ 12  
(พ.ศ.2560-2564) 

 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

 

แผนงาน 
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3. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1. จุดแข็ง (S หรือ Strengths) หมายถึง ปัจจัยต่างๆภายในองค์กร ที่ท าให้เกิดความเข้มแข็งหรือ
เป็นจุดแข็งขององค์กรที่จะน าไปสู่การได้เปรียบ เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
 ๑.๑.๑  กองทุนสัจจะวันละบาทมีความเข้มแข็งสามารถเป็นหลกัประกันด้านสวสัดิการสังคม 
 ๑.๑.๒  ประชาชนในพืน้ที่มีความรู้และทักษะทางดา้นการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑.๑.๓  กลุ่มองค์กรชุมชนและเครือข่ายกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็งประชาชนมีการประกอบอาชพีเสริมด้าน 
                     หัตถการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๑.๑.๔  การคมนาคมขนส่งมีความสะดวกและมีถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านอย่างทั่วถึงหลายอ าเภอ 
 ๑.๑.๕  มีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และมีสวสัดิการชุมชนที่ดี 
 ๑.๑.๖  ประชาชนมีการรักษาขนบธรรมเนียม  ประเพณี ศาสนา  และวฒันธรรมอันดีงาม 
 ๑.๑.๗  ผู้น าชุมชนและหน่วยงานยึดหลักจริยธรรม และคุณธรรมการมีส่วนร่วมเป็นแนวทางในการพัฒนา 
 ๑.๑.๘  ประชาชนมุ่งอนุรักษ์ และฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติ 
 ๑.๑.๙  มีการประชาสัมพนัธ์องค์กรสู่สาธารณะอยา่งทั่วถึง 
 ๑.๑.๑๐ มีการจัดการศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพ 
 ๑.๑.๑๑ มีการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอย่างมปีระสิทธิภาพ มนีวัตกรรมการจัดการสุขภาพ  
 ๑.๑.๑๒ เป็นต าบลตน้แบบในการพัฒนาแบบองค์รวม  
 
 2. จุดอ่อน (W หรือ Weaknesses)หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ภายในองค์กรที่ท าให้เกิดความอ่อนแอ 
หรือเป็นจุดอ่อน น าไปสู่การเสียเปรียบ เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพภายใน คือ 
 ๑.๒.๑  ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีฐานะยากจน 
 ๑.๒.๒  ประชาชนส่วนมากยังมมีาตรฐานทางการศึกษาไม่เปน็ไปตามเกณฑ์ ประชากรวัยเรียนได้รับการ     
                     ดูแลจากครอบครัวไม่สมบูรณ์ 
 ๑.๒.๓  เทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ันสมัยยงัไม่ครอบคลุมทุกพืน้ที่ 
 ๑.๒.๔  งบประมาณการพฒันาไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
 ๑.๒.๕  ผู้ใช้ประโยชน์จากทีด่ินไม่มีเอกสารสิทธิ์ส่งผลกระทบให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงแหลง่เงินทุนได้ 
 ๑.๒.๖  สังคมเปลี่ยนแปลง ขาดผู้ที่จะชี้น า ขาดการอบรมเยาวชนอย่างต่อเนื่อง 
 ๑.๒.๗  ผู้น า/แกนน า/ภาคีเครือข่ายมีหลายบทบาทในชุมชน 
 ๑.๒.๘  ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย ภัยธรรมชาติคุกคาม 
 ๑.๒.๙  แหล่งน้ าส าหรับการเกษตรไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ 

๑.๒.๑๐ ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรยังขาดความต่อเนื่องในกระบวนการ   
           ส่งเสริมด้านการเกษตรเชิงบูรณาการ 

 ๑.๒.๑๑ การให้บริการด้านสาธารณูปโภคไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน 
 ๑.๒.๑๒ การส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ยังไม่เป็นรูปธรรม 
 

3. โอกาส (O หรือ Opportunities)หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ภายนอกองค์กรที่เอ้ือประโยชน์ให้ซึ่งเป็น
โอกาสที่ช่วยส่งเสริมการด าเนินงาน คือ 
 ๑.๓.๑  ผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 ๑.๓.๒  มีเส้นทางการคมนาคมเชื่อมต่อกับเขตอ าเภออื่น 
 ๑.๓.๓  ภาคีการพัฒนาจากนอกพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิ่น 

 ๑.๓.๔  ระบบการสื่อสารมีประสิทธิภาพ  
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4. อุปสรรค (TหรือThreats) หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ภายนอกองค์กรที่เป็นอุปสรรคต่อการ

ด าเนินงาน เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 
 ๑.๔.๑  ระเบียบกฎหมายยังเปน็อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานจริงในพื้นทีไ่ม่เข้มแข็ง 

 ๑.๔.๒  เศรษฐกิจระดับประเทศแปรปรวน 
 ๑.๔.๓  การเมืองระดับประเทศ  ระดับภูมิภาค  และระดับท้องถิ่น  
 ๑.๔.๔  ปัญหาภาวะโลกร้อนสง่ผลกระทบต่อการท างาน 
 ๑.๔.๕  วิถีชีวิตของสังคมไทยเปลี่ยนแปลงสง่ผลให้เกิดปัญหาดา้นสุขภาพของประชาชน  

 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 โอกาส  มีแหล่งน้ าเพื่อการกักเก็บน้ า และอุปโภคบริโภค คือ ล าห้วยขมิ้น ล าห้วยยาง ล าห้วย
งิ้ว ล าห้วยสวนหม่อน  เป็นต้น  
 ข้อจ ากัด   ที่ดินมีราคาแพง การถือครองที่ดินของเกษตรกรที่แท้จริงลดลง  ดินเป็นดินร่วน
ปนทราย  สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์น้อย  ท าให้การเกษตรไม่ได้ผลเท่าที่ควร และขาดความรู้ความเข้าใจที่
จะน าหลักวิชาการด้านการเกษตรมาพัฒนา 
  
 ด้านเศรษฐกิจ 
 โอกาส   มีการส่งเสริมอาชีพ และสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จากภาครัฐมากขึ้น ด้าน
การแปรรูปสินค้าเกษตร  การเลี้ยงสัตว์  และการทอผ้าไหม  โรงงานยาสูบ  และสินค้าของที่ระลึกประเภท
อาหาร  ชุมชนมีการเคลื่อนไหวสูงต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ เข้มแข็ง
เพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น  การขนส่งสินค้า และถ่ายเทสินค้าได้ทั้งทางรถไฟ และทางรถยนต์  ปริมาณการปล่อย
สินเชื่อเพ่ือการลงทุนขนาดกลาง และเล็ก มีมากข้ึน   
 ข้อจ ากัด   การส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนต่าง ๆ ยังไม่ดี มีปัญหาด้านคุณภาพและการตลาด
รองรับ ขายสินค้าไม่ได้ขาดความยั่งยืน  กองทุนเพ่ือการส่งเสริมอาชีพ และการบริการส่วนมากเป็นนักลงทุนใน
ท้องถิ่น  อัตราการขยายตัวจึงไม่สูงมากนัก รายได้เฉลี่ยของประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้น้อย  โดยเฉพาะในกลุ่ม
ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ 
 
 การเกษตรกรรม 
 โอกาส การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร ส่วนมากจะเป็นการใช้วัตถุดิบทาง
การเกษตรเป็นหลัก  ซึ่งสามารถรองรับผลผลิตในภาคเอกชนได้ เช่น การปลูกข้าว และอ้อย ประชาชนยังมีการ
บริโภคสินค้าด้านการเกษตร และสัตว์เลี้ยงเป็นส าคัญมีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรจ านวนหลายแห่ง ถ้าได้รับการ
พัฒนา  และปรับปรุงระบบการเก็บกักน้ าให้ดีจะท าให้สามารถสนับสนุนในการพัฒนาภาคการเกษตรได ้
 ข้อจ ากัด   พ้ืนที่การเกษตรส่วนใหญ่จะอาศัยน้ าจากน้ าฝนเป็นหลัก  การเปลี่ยนแปลงและ
การแปรผันทางสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการผลิตสินค้าทางการเกษตร  ท าให้เกิดความไม่แน่นอน  ไม่ต่อเนื่อง 
มีอัตราการเสี่ยงสูง  ปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะดินซึ่งเป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ า  ดินมีคุณภาพต่ าท าให้
การเกษตรไม่ได้ผลเท่าที่ควร  ขาดการส่งเสริมเกษตรกรและเกษตรกรไม่มีความรู้ด้านการเกษตรอย่างแท้จริง 
หน่วยงานภาครัฐซึ่งมีนักวิชาการน้อย ไม่เพียงพอที่จะเข้ามาช่วยเหลือเกษตร เกษตรกรบางส่วนไม่สามารถใช้ 



 

 

~ ๓๙ ~ 
 

น้ าจากแหล่งเก็บกักน้ าได ้ เกษตรกรขาดความรู้ความสามารถ ขาดเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่น ามาใช้ในการผลิต  
เนื่องจากส่วนใหญ่เกษตรกรยากจน ใช้วิธีการผลิตแบบเดิมท าให้การผลการผลิตต่ า คุณภาพไม่ดี ไม่ได้
มาตรฐาน ไม่คุ้มกับการลงทุน แรงงานภาคการเกษตรลดลง คนหนุ่มสาวจะเปลี่ยนเป็นการใช้แรงงานประเภท
อ่ืนแทน  เนื่องจากรายได้ดีกว่า ผลผลิตทางการเกษตรส่วนมากจะมีลักษณะเป็นเกษตรรายย่อย  ขาดการ
รวมกลุ่มท าให้แต่ละราย มีผลผลิตไม่มากนักและอยู่กระจัดกระจาย ท าให้ล าบากต่อการควบคุมในด้านคุณภาพ
ของการผลิต  ความไม่แน่นอนของราคาสินค้าภาคเกษตรกรรมและความไม่เป็นธรรมในด้านราคา  บทบาทของ
การพัฒนาเศรษฐกิจในสาขาภาคอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรมและการบริการ มีสูงกว่าภาคเกษตร  เกษตรกรใน
ภาคเกษตรบางส่วนไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินท ากิน  ท าการเกษตรได้ในพืชบางชนิด เนื่องจากข้อจ ากัดด้านที่ดินที่
ใช้ในการเกษตรกรรม  รวมทั้งความแปรปรวนของสภาพธรรมชาติและกลไกของตลาด  เกษตรกรส่วนใหญ่มี
หนี้สินภาคครัวเรือนที่เกิดจากการกู้ยืมเพ่ือการลงทุน 
 
 

 การท่องเที่ยว 
 โอกาส  มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ คือ ค าบอนซึ่งมีลักษณะเป็นถ้ าหิน มีสินค้าของ      
ที่ระลึก เครื่องจักรสานไม้ไผ่กระติบข้าว  การคมนาคมไปสู่แหล่งท่องเที่ยว  สะดวกและเชื่อมโยงไปที่อ่ืนๆ ได้    
 ข้อจ ากัด  ขาดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่ต่อเนื่อง  ขาดศูนย์ให้บริการแนะน าการ
ท่องเที่ยวระดับอ าเภอ  แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งยังไม่ได้รับการบูรณะและฟ้ืนฟู  ขาดแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่น่าสนใจ  ศักยภาพในการดึงดูดของแหล่งท่องเที่ยวที่มีต่อนักท่องเที่ยวต่ า 
 
  ด้านสังคม 
 ประชากรชุมชนและการประกอบอาชีพ 
 โอกาส  ประชากรส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ประชาชนมีความผูกพันและ
ความสัมพันธ์ในลักษณะของสังคมชนบทอยู่มาก  จะมีความเกื้อกูล  รักและสมานสามัคคีต่อกันดี  มีประชากร
ในวัยแรงงานมาก และสามารถท างานได้เฉพาะในงานที่มีการใช้เทคโนโลยีต่ าเป็นส่วนมาก เพราะขาดฝีมือและ
ทักษะ   จ านวนประชากรเคลื่อนย้ายออกนอกภาคเกษตรมากขึ้น  มีการขยายตัวของชุมชนออกไปและจะ
ตั้งอยู่ตามแนวเส้นทางคมนาคมคือ ทางรถไฟ และทางรถยนต์   ชุมชนมีความสนใจที่จะเข้ามามีส่วนรวมในการ
สร้างอาชีพและรายได้   
 ข้อจ ากัด  มีการเคลื่อนย้ายแรงงานออกไปต่างถิ่นสูง โดยเฉพาะหลังฤดูการเก็บเกี่ยวค่อนข้าง
สูงแรงงานมีความรู้น้อย ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม  มี
การเอารัดเอาเปรียบผู้ใช้แรงงาน และยังมีการใช้แรงงานเด็ก  อาชีพในท้องถิ่นมีน้อยไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชากรวัยแรงงาน  การด าเนินชีวิตของประชากรส่วนใหญ่ยังเป็นสังคมแบบดั้งเดิม ชุมชนมีการ
พัฒนาช้า 
 ด้านการสาธารณสุข 
 โอกาส   ความต้องการรับบริการด้านสาธารณสุข จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   
ยางค า ยังมีความต้องการจ านวนมาก  ความต้องการในด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันรักษาโรค  การ
อนามัยแม่และเด็ก  ยังมีความต้องมีการพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจ โดยเฉพาะในชุมชนและในกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส  ยังมีอัตราการเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย  ประชาชนส่วนใหญ่ที่มีรายได้น้อย  ยังต้องการทั้งการบริการ
สาธารณสุขจากภารรัฐมากกว่าภาคเอกชนเพราะค่าใช้จ่ายถูกกว่า  สามารถใช้ระบบส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการหนัก 
และต้องการแพทย์เฉพาะทางไปยังโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในจังหวัดขอนแก่นได้ 
 ข้อจ ากัด  ขาดแคลนงบประมาณในการสนับสนุน บุคลากรไม่เพียงพอภาคเอกชนมีการ
ให้บริการในราคาแพง   
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3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลยางค า พ.ศ. 2561-2565 

 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ.ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
เศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมี
ความสามารถทางการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาคุณภาพคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้าง
ความมั่นคงและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของ
เมืองเพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากกลุ่ม
ประเทศอนุภูมิลุ่มน้้าโขงและอาเซียน 

ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาของ อปท. 
ในเขตจ.ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

 

ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาการศึกษาและ
ศักยภาพพลเมือง

 

ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาการ
เกษตรยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การเสริมสร้าง 
สุขภาวะ 

ยุทธศาสตรที่ 7 การสร้างเสริมทุน   
 ทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนา  
 เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ แข่งขัน  

ยุทธศาสตรที่ 8 
การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ป ี

(พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ดา้นความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการ
สร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที5่ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

(พ.ศ.2560-2564) 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
(ร้อย แก่น สาร สินธุ์) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ดา้นการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย ์

ยุทธศาสตรที่ 2
การสร้างความ
เป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อม
ล้้าในสังคม  

 

ยุทธศาสตรที่ 3
การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน  

ยุทธศาสตรที่ 4  
การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 5  
การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อ
การพัฒนา
ประเทศสู่ความ
มั่งค่ังและยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 6  
การบริหาร
จัดการใน
ภาครัฐ การ
ป้องกันการ
ทุจริตประพฤติ
มิชอบ 

ยุทธศาสตรที่ 7  
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์

ยุทธศาสตรที่ 8  
การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วจิัย 
และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิต แปรรูป 
การค้า พืชเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้า การบริการ ลงทุนและ
พัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การกา้วสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 9 
การพัฒนาภาค 
เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตรที่ 10 
ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา 
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โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลยางค า พ.ศ. 2561-2565 (ต่อ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-24 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
ต้าบลยางค้า 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การการพัฒนาการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนและการท่องเท่ียว 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา     
ต้าบลและชุมชนให้น่าอยู ่ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
คนและสั งคม ให้ ดี แ ละมี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการ
บริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศ 

ผลผลิต/
โครงการ 

โครงการ 
ด้านบริหารงาน
ทั่วไป 
จ านวน 28 
โครงการ 

1.การจัดการด้านสวัสดิการ สังคม 
การศึกษา กีฬา นันทนาการ 
สาธารณสุข มีประสิทธิภาพ ประชาชน
มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 

เป้าประสงค์ 4. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้รับการ
ดูแลรักษาประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษแ์ละผื้น
ฟ ู

3. เศรษฐกิจชุมชนมีความ
เข้มแข็ง มีศักยภาพในการ
พัฒนาอาชีพ ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

2. ระบบการคมนาคมขนส่ง 
มีประสิทธิภาพได้
มาตรฐาน และเพยีงพอ
ต่อความต้องการของ
ประชาชน 

แผนงานบริหาร 
งานทั่วไป 

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

แผนงาน 
การศึกษา 

แผนงาน 
สาธารณสุข 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

แผนงานเคหะ 
และชุมชน 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา 

แผนงาน 
การเกษตร 

แผนงาน 
งบกลาง 

5. การบริหารงาน การปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานมปีระสิทธภิาพ 
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและ
ความร่วมมือทกุภาคสว่นในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ ์
1.1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต ความ

เป็นอยู่ ท้านบุ้ารุงรักษาศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี จารีต 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.1 การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค – 
สาธารณูปการ 

 

3.1 การสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชน 

4.1 บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

5.1 การบริหารจัดการที่ดี และ
ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

 

โครงการ 
ด้านการศึกษา 
จ านวน 152 
โครงการ 

โครงการ 
ด้านสาธารณสุข 
จ านวน 24
โครงการ 

โครงการ 
ด้านสังคม
สงเคราะห์ 
จ านวน 21 
โครงการ 

โครงการ 
ด้านเคหะและ
ชุมชน 
จ านวน 12 
โครงการ 

โครงการ 
ด้านสร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 
จ านวน 117
โครงการ 

โครงการ 
ด้านการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

จ านวน 68 
โครงการ 

โครงการ 
ด้าน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 
จ านวน 121 
โครงการ 

โครงการ 
ด้านการเกษตร 
จ านวน 24 
โครงการ 

โครงการ 
ด้านงานงบกลาง 
จ านวน 16 
โครงการ 

โครงการ 
ด้านการรักษา
ความสงบภายใน 
จ านวน 32
โครงการ 
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3.4  แผนผังยุทธศาสตร์(Strategy Map) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ “ ยางค าเมืองน่าอยู่ มุ่งพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” 
 

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์
1.การคมนาคมมีความ

สะดวกและระบบ
สาธารณูปโภคที่จ้า
เป็ต่อการด้ารงชีวิต
ครบทุกครัวเรือน 

 

2.ประชาชนมีความ
สามัคคีในชุมชน 
สามารถอยู่ในชุมชน
ได้สร้างความเข้มแข็ง
ในชุมชน 
 

3.ส่งเสริมให้ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี
 

 

4. สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ชุมชน 
 

5. สร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้าน
สุขภาพใหก้ับชุมชน ความ
เป็นอยู่ ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

 

6. ลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ในครัวเรือนท้า
ให้คุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ดีขึ้น 
 

7. การบริหารงาน
ขององค์กรมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ในทุกๆด้าน 
 

ค่า
เป้า 
หมาย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาคน
แ ล ะ สั ง ค ม ใ ห้ ดี แ ล ะ มี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที2่ พัฒนาต้าบล
และชุมชนให้น่าอยู ่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนและการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนาการบริหาร
องค์การสู่ความเป็นเลิศ 

 

ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
ในครัวเรือนท้าให้
คุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ดีขึ้น 

 
 

สร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านสุขภาพให้กับ
ชุมชน ความเป็นอยู่ 
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

 

การส่งเสริมและสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของชุมชน 
 
 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน
ให้ดีขึ้น 
 

ประชาชนมีอาชพีและ
รายได้เพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิต 
 

ระบบโครงสร้างพื้นฐานมี
มาตรฐานและเพียงพอตอ่
ความต้องการ 
 

ส่งเสริมและสนับสนุน 
การบริหารงานขององค์กร
มีประสิทธิภาพมากขึ้นใน
ทุกๆด้าน 

 
 



 

 

~ 43 ~ 
 

3.4  แผนผังยุทธศาสตร์(Strategy Map) (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ 
 

1.1 สนับสนุนการ
คมนาคมมีความสะดวก
และระบบสาธารณูปโภค
ที่จ้าเป็ต่อการด้ารงชีวิต
ครบทุก 

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุน
ประชาชนมีความสามัคคี
ในชุมชน สามารถอยู่ใน
ชุมชนได้สร้างความ
เข้มแข็งในชุมชน 

 

3.1 ส่งเสริมให้
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

 

4.1 ส่งเสริมและสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของชุมชน 
 

5.1 สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตด้านสุขภาพให้กบั
ชุมชน ความเป็นอยู่ 
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 

6.1 ลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ใน
ครัวเรือนท้าให้
คุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ดีขึ้น 
 

7.1 ส่งเสริมและสนับสนุน 
การบริหารงานของ
องค์กรมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นในทุกๆดา้น 

 
 

แผนงาน แผนงานการ
รักษาความ 
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน 
สังคม
สงเคราะห์ 

แผนงานเคหะ 
และชุมชน 

แผนงานสร้าง 
ความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

แผนงาน 
การเกษตร 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 
 

ความเชื่อมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/ผลผลิต/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน
และสังคมที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคนและ
สังคมให้ดีและมีคุณภาพ   
  

1. ส่งเสริมให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับ
พัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาต าบล
และชุมชนให้น่าอยู่ 

2. การคมนาคมมีความสะดวก
และระบบสาธารณูปโภคท่ี
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 

2. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานมีมาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับ
พัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้าง
ทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนและการ
ท่องเที่ยว 

3. ส่งเสริมการมีรายได้ในชุมชน 3. ส่งเสริมกิจการลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ใน
ครัวเรือนท าให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดี
ขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4. พัฒนาภูมิทัศน์ของเมืองให้
สวยงามและเอ้ือต่อการอยู่
อาศัย 

4. จ านวนแหล่งของพ้ืนที่เฉพาะที่ได้รับการ
พัฒนาเพื่อเป็นแหล่งเสริมสร้างภูมิทัศน์
แหล่งวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ 

 



 

 

~ 45 ~ 
 

 
 

ความเชื่อมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/ผลผลิต/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการ
บริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศ  

5. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้
และสร้างจิตส านึกในการบริการ
ให้ประชาชนพึงพอใจ 
6. บุคลากรมีสมรรถนะที่
เหมาะสมในการปฏิบัติราชการ 
  
 

5. พัฒนาความรู้และสร้างจิตส านึกในการ
บริการให้ประชาชนพึงพอใจ 
 
6. บุคลากรมีความพึงพอใจในบรรยากาศ
ของการท างาน 
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ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

15% 20% 20% 20% 20% 1. เสริมสร้างและสนับสนุนการ
พัฒนาคนและสังคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ส านักปลัด,
กอง

การศึกษา 

- 

15% 20% 20% 20% 20% 2. ส่งเสริมและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

2. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานมี
มาตรฐานและเพียงพอต่อความ
ต้องการ 

กองช่าง - 

40% 
ผู้ผ่านการ

อบรม 

50% 
ผู้ผ่านการ

อบรม 

50% 
ผู้ผ่านการ

อบรม 

50% 
ผู้ผ่านการ

อบรม 

50% 
ผู้ผ่านการ

อบรม 

3. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนและการท่องเที่ยว 

3. ส่งเสริมกิจกรรมที่ส่งเสริมรายได้
ให้กับชุมชน 

ส านักปลัด - 

15% 20% 20% 20% 20% 4. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4. จ านวนแหล่งของพ้ืนที่เฉพาะที่
ได้รับการพัฒนาเพ่ือเป็นแหล่ง
เสริมสร้างภูมิทัศน์ แหล่งวัฒนธรรม 
และเศรษฐกิจ 

กองช่าง - 

15% 20% 20% 20% 20% 5. การส่งเสริมและสนบัสนุนการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

5. บุคลากรมีความพึงพอใจใน
บรรยากาศของการท างาน 

ส านักปลัด - 

 
 


