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ส่วนที่ 2  
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค  
  1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
  1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
  1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  

 2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  2.1 วิสัยทัศน์  
  2.2 ยุทธศาสตร์  
  2.3 เปูาประสงค์  
  2.4 ตัวชี้วัด  
  2.5 ค่าเปูาหมาย  
  2.6 กลยุทธ์  
  2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
  2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  

 3. การวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
  3.1 วิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  
   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



12 

 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ        
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของ
ประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะ
กรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สรุปย่อได้  
ดังนี้   
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคน  
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม  
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  6. ยุทธศาสตร์ด้านปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความเป็นมา 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่  ๒ ของรัฐบาล  (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบ
การปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่าง
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน  ได้แก่ภาคราชการ  ภาคเอกชน  ภาคการเมือง  และ นักวิชาการ 
รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ  และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลใน
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การยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย  และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐ ปี ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 
 ในการด าเนินการข้ันต่อไป  คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  ก่อนที่จะน าเสนอต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ  จะได้นาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ซึ่งเป็นแผนระยะ  ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและ
แผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

สาระส าคัญ 
 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา  กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ  โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ  
สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามท่ีต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้าง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง ”ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่                   
“พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก ” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ  ที่อาศัยเทคโนโลยี
สมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างข้ึน  และปัญหาความยากจนกระจุกตัวใน
กลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  องค์ความรู้ แหล่งทุน และ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า  ในขณะที่การใช้เทคโนโลยี
ในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ  ซึ่งส่วนใหญ่ไม่
สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ  ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ  โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและ
แรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น  ในอีกด้านหนึ่งการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของ
สังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ  ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ  การก่อการร้าย  โรคระบาด  
เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ  ขณะที่การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน  การบริหาร
จัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 
 นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษท่ี  ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล  ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจ
ขยายเพ่ิมข้ึน  แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างข้ึนรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล  (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถ
ลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น  
ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มีนัยส าคัญในทุกมิติ  เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต  ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่
เข้มข้นข้ึนอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและ



14 

 

รวดเร็วของผู้คน  เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี  และสินค้าและบริการ  ขณะเดียวกันการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลก
เคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ  ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี      
๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ  เพ่ิม
สูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง  ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการ
ขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ  ยุโรป และญี่ปุุน ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟูอได้เมื่อเศรษฐกิจ
ฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ  นอกจากนั้นการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัวมากขึ้น  ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการ
ผลิตของโลกเพ่ิมข้ึนขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง  เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้ม
การก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ  ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ  ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว  เศรษฐกิจโลกในช่วง  ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัว
ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ  ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก  (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ท่ีตลาดโลก
ขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ  ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต  การแข่งขันในตลาดโลกจะมี
ความรุนแรงขึ้น  ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ  ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของ
ตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง  เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
หากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 
 ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ  
เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากข้ึนในเอเชียและ
ยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสาน
กันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง  โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
เป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ  สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่  รวมทั้งเกิด
การเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม  และผลิตภัณฑ์  ซึ่งประเทศไทยจะต้อง
ลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้  เงื่อนไขการผลิตและการ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสี
เขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วน ส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากร
ต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน  ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิต
พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ  รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก
 นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยง ส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน  ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย  แม้จะส่งผลให้เกิด
โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ  แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน  รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่าย
งบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ  คลังที่ส าคัญ 
ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรง
มากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ  การด ารงชีวิต  การผลิตและการบริโภคท่ี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน  ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความ
ทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมข้ึนจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ตามมาด้วย
การมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นท่ี และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  



15 

 

ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  
การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 
 ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น  ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
ท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ  โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมา
ตั้งแต่ป ี๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี  ๒๕๕๓ และ
ล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมข้ึนเป็น  ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการ
หลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ข้ึนมาก  หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขัน
และมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง  อาทิ  กลุ่มยานยนต์  
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟูา  อุตสาหกรรมอาหาร  สินค้าเกษตร  การท่องเที่ยว  และบริการด้านสุขภาพ  
ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น  ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน  ๓๘.๖ ล้านคน 
อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ  ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ  ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ 
เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ  โอกาสการได้รับการศึกษา  บริการสาธารณสุข  
บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ  และการคุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆ  รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากร
ต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีข้ึนตามล าดับ  ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากข้ึน  
ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางใน
การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก  รวมทั้งกรอบ
ความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 
 นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี  ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอัน
ได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น  มีการกากับ
ดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการ
คลังมีความม่ันคงมากข้ึน  และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง  มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย  
กฎระเบียบต่างๆ  ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากข้ึน  มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ  
สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีข้ึน  ช่วยสร้างบรรยากาศของการ
แข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากข้ึน 
 แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง  จุดอ่อน
ส าคัญของประเทศไทยได้แก่  โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลาดับ  แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและ
การออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง  ผลิตภาพ
แรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า  ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า  ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรง
ขับเคลื่อนหลัก  ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่า
เศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตร
และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย  
การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ  การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า  การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย  สาหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการ
ภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ  การด าเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความต่อเนื่อง
ประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ  ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง  การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า  
การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล  และกฎระเบียบต่างๆ  ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง  คนไทยยังมี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น ส าคัญขณะที่ความเหลื่อม
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ล้าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก  รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 
 ทั้งนี ้ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ ส าคัญ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์  ในระยะเวลา  ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป  จะมีนัยยะที่
ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง  ผู้สูงอายุจะเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วย่อม
ส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม  ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้าน
ทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่
ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี 
สมานฉันท์ในสังคม  ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์  ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการ
ทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง  และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิด
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า  และท่ีส าคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ  การแก้ปัญหาความอ่อนแอ
ของการบริหารราชการแผ่นดิน  ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหาร
ราชการที่ด ี
 โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว  จะส่งผล
ให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้น
ขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง  โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน  สินค้าและบริการ  เงินทุน องค์ความรู้
เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ  เป็นไปอย่างเสรี  ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศ
ต่างๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน  ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจา
กัดท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมข้ึน  กฎเกณฑ์
และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากข้ึนทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ  สิทธิมนุษยชน  และ
กฎระเบียบทางการเงิน  เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ  ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการ
บริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น  โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสร้างเพื่อแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ  ๔ - ๕ ปีต่อ
จากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน  รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับ
ให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า  และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น  รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอ
เสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 
 ทั้งนี ้เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้ง
ที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดท้ังโอกาสและความ
เสี่ยงในหลากหลายมิติ  การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัย
คุกคามเหล่านี้ได้นั้น  จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้าน
ขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ  เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลง
เหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว  สามารถรับมือกับความเสี่ยงและ
ภัยคุกคามแบบใหม่ได้  และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคน
ในชาติได้  ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม  การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน  และการเรียนรู้  ซึ่งจา
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เป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการ
จัดล าดับความ ส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ  ซึ่งการ
ด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว  เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และ
เปูาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ  เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
 ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาประเทศ  เพ่ือให้บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศ
ไทยมีความม่ันคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งค่ัง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน  
ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ  จะ
น าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศท่ีชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันใน
สังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกัน  การดาเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของ
ประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 
 อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา  ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ  เปูาหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว  การบริหารราชการแผ่นดินของฝุายบริหารจึงให้ความ ส าคัญกับนโยบาย
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง  
ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ  ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเปูาหมายการพัฒนาในระยะยาว  และเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝุายบริหารมี
ความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เปูาหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ  ประเทศไทย
จาเป็นจะต้องม ี“ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็น
ระบบขนานใหญ่  เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก
ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้  จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์  เปูาหมายของ
ประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ  
ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 
 การก าหนดให้มี  “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว  พร้อมกับ
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนา
ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้
หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน  ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ  ปัญหาความ
เหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ
บริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ  กับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสาคัญในเวทีโลก  สามารถด ารง
รักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุข
อย่างถ้วนหน้ากันสาระ ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยก
ร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้ง
นโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ  ซึ่งเป็นแนวทาง  ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่ง
ด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง  เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ  คือประเทศไทย
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ  อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ  การเมือง
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ต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา  การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

วิสัยทัศน์ 
 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง  ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า  “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ  อันได้แก่การมีเอกราช  อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขต
อ านาจรัฐ  การด ารงอยู่อย่างม่ันคง  ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ  การด ารงอยู่อย่างม่ันคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน  ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น  จ าเป็นจะต้องมี
การวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว  และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน  ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้างความเข้าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน ประชาสังคมใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ”หรือ
คติพจน์ประจาชาติ  “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน  มีรายได้สูงอยู่ใน
กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข  อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม  ซ่ึง
ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย  ๖ ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่  

 (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

 โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 
๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและ

ช่วยลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลก
ที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง  ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ  กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ  
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ  การรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
   (๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมา ก
ขึ้น 
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๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ  การสร้าง
ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร  การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ  รวมทั้ง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต  ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน  อัน
ได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  การพัฒนาทุนมนุษย์  และ
การบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ
สร้างความเชื่อม่ัน  การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค  และเป็นการ
ยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ  โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาค
บริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป  รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร  โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน  เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง  และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม  โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง  และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ  โดยการใช้ดิจิทัลและการค้า
มาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย  มีความเป็น
เลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม  เช่น การท่องเที่ยว  และพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ  ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ  
เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ  
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม  มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ในด้านการขนส่ง  ด้านพลังงาน  ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ  ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ  เพ่ิมบทบาทของไทยใน
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
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๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล  มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล  มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  มีคุณธรรมจริยธรรม  รู้คุณค่าความเป็นไทย  มีครอบครัวที่มั่นคง  
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบัน

ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง  ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม  
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพ่ือเร่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถ
ในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุ่ง
สู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง  ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับ

ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
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๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  การบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ  มีสมรรถนะสูง  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

  (๑) การปรับปรุงโครงสร้าง  บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ  ให้มีขนาดที่
เหมาะสม 

(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ  
ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  แผนเฉพาะด้านต่างๆ  เช่น ด้านความมั่นคง  เศรษฐกิจ  การศึกษา  ศิลปวัฒนธรรม  ฯลฯ 
แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์
ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมี
เอกภาพให้บรรลุเปูาหมาย  โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน  ภายใต้ระบบประชา
รัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน  ภาคประชาชนและประชาสังคม  ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์
ชาติไปสู่การปฏิบัติ  เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ  จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
และบูรณาการ 

ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๑. สาระของยุทธศาสตร์ชาติ  ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน  มีการก าหนดเปูาหมายและภาพใน
อนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ  รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเปูาหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ  สู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่างๆ  ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ  ของหน่วยงานปฏิบัติได้  และมีการ
ก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 
 ๒. ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนในระดับต่างๆ  เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ  รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรร
งบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณา
การ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง  รวมทั้งมีระบบการ
ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 
 ๓. กลไกสู่การปฏิบัติ  มีกลไกที่สอดรับ /สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์  การน าไปสู่การ
ปฏิบัติ  และการติดตามประเมินผล  รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล  บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  สามารถก าหนด
แผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) แบ่งออกเป็น            
10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
  2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
  3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
  4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  5. ความมั่นคง  
  6. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
  7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
  8. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
  9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
  10. การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค   

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 (๑) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและปร ะสิทธิภาพการผลิต       
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหก รรม อุตสาหกรรมบ ริการและการท่องเที่ยว    
การตั้ง องค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นท่ีเพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และ
ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติ ปัญญา รอบรู้  เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
 (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง  เพื่อสร้างความม่ันคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามา รถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัว     
ได้อย่างอบอุ่น 
 (๔) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ 
๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค ปูองกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า  พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน 
ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 

ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
 (๑)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วย  อุดรธานี หนองคาย  หนองบัวล าภู และ
เลย เน้นการฟื้นฟูระบ บนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้า นการเกษตร การ
ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร เน้นให้
ความส าคัญกับความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้ากา รเกษตร 
ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
 (๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเ หนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของ
ภาค การใช้ประโยชน์พื้นที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การท าการเกษตรก้าวหน้า การเตรียมการรองรับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
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 (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือต อนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์  สุรินท ร์ 
มุ่งเน้นการพั ฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
(Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอาร ยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม และ
พัฒนาเส้นทาง 
 (๕) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบ ลราชธานี ศรีสะเก ษ ยโสธร และ
อ านาจเจริญ มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า  
การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากข้ึน 
 
1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) อย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและความม่ันคง  

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) 
  “ส่งเสริมการเกษตรด้วยนวัตกรรมเกษตร ท่องเที่ยว 3 ธรรม เชื่อโยง 3 ประเทศ มุ่งม่ัน
พัฒนาเศรษฐกิจสู่อาเซียน” 

1.3.3 ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2564 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพ่ือเพ่ิมมูลค่า  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประตูการค้า การลงทุนเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความม่ันคงชายแดน  

วิสัยทัศน์จังหวัดมุกดาหาร  
   “เมืองการค้า การเกษตร การท่องเที่ยวชายโขง เชื่อมโยงอาเซียน”  

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร                     
(พ.ศ. 2561 – 2564) ประกอบด้วย 7 ด้าน ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 เสริมสร้างการผลิต และการจัดการอาหารปลอดภัย 
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วิสัยทัศน์ 
“สังคมน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจการเกษตรดี มีความม่ันคง ด ารงอยู่คู่การท่องเที่ยว  

หนึ่งเดียวการศึกษาดี มีมาตรฐานสากล บูรณการสู่อาเซียน” 
 
 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย 

 2.1 วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย  
“นิคมค าสร้อยเมืองน่าอยู่ เชิดชูประเพณีวัฒนธรรมล้ าเลิศ เกิดชุมชนเกษตรกรรม 

น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่การท่องเที่ยว หนึ่งเดียวการศึกษาบูรณาการสู่อาเซียน” 

 2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
   ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4  เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล  
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างการบริหารจัดตามหลักธรรมาภิบาล  
   ยุทธศาสตร์ที่ 7 เสริมสร้างการผลิต และการจัดการอาหารปลอดภัย  

 2.3 เป้าประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย 
 1.  จัดให้มีการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2.  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 3.  จัดให้มีน้ าอุปโภค บริโภค 
 4.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 5.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
 6.  ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 7.  ควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม 
 8.  พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารให้มีประสิทธิภาพ 

 2.4 ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนถนนที่เพ่ิมข้ึนและได้รับการบ ารุงรักษา 
2. จ านวนไฟฟูาสาธารณ ระบบประปา ได้รับการก่อสร้าง บ ารุงรักษาและเพ่ิมข้ึน 
3. ร้อยละของผู้รับบริการให้มีความพึงพอใจต่อการบริการ 
4. ร้อยละของระบบจราจรที่ได้รับการพัฒนาอย่างท่ัวถึง 
5. ระดับความส าเร็จของแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาสามารถกัก เก็บ น้ าได้เพ่ิมข้ึน 
6. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านการเกษตรและ

การแปรรูปสินค้า 
7. ร้อยละของจ านวนประชากรที่ได้รับฝึกอบรมการประกอบอาชีพ 
8. ร้อยละของจ านวนประชากรมีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าเพ่ิมมากข้ึน 
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9. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี ศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

10. ร้อยละของประชากรมีระบบริการสุขภาพท่ีดีมาตรฐานและท่ัวถึง 
11. ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษา 
12. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้ปุวยเอดส์ที่

ได้รับการสงเคราะห์ 
13. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของกิจกรรมที่ส่งเสริม  สนับสนุนกีฬาและนันทนาการและจ านวนที่

เพ่ิมข้ึนของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา ฟื้นฟู 
14. ระดับความส าเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบบ าบัดน้ าเสีย

และการบริหารการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล 
15. จ านวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
16. จ านวนบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน 
17. จ านวนการให้บริการ การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท่ีเพ่ิมข้ึน 
   18. ระดับความส าเร็จของชุมชนมีความเข้มแข็งและเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น 

 2.5 ค่าเป้าหมาย 
   1. ประชาชนได้รับการบริการระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานอย่างเพียงพอและท่ัวถึง 
   2. การคมนาคมได้รับการดูแลท านุบ ารุงให้การติดต่อสัญจรไปมาได้รับความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 
    3. ประชาชนมีน้ าสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค  
   4. ประชาชนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพแข็งแรง โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
ได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจอย่างต่อเนื่อง 
   5.ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีกินดี มีรายได้มีอาชีพที่มั่นคง การประกอบอาชีพภาคการเกษตร
สามารถพ่ึงตนเองได้ 
   6. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาจิตใจให้คิด
ดีท าดี และใช้เป็นหลักแนวทางด าเนินชีวิตที่ดี 
   7. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เรียนรู้
วิทยาการใหม่ สามารถปรับตัวตามเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีคุณค่า 
   8. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และประวัติศาสตร์ ในส่วนวนอุทยานให้เป็นจุดเด่น จุด
ขายสามารถสร้างรายรายสู่ชุมชน 
   9. ให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมในชุมชน มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ดูแลสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย ให้น่าอยู่ 
   10. ส่งเสริมการปูองกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และสร้าง
ความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   11. เพิ่มศักยภาพชุมชน ให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบต่อท้องถิ่น 
พัฒนาชุมชนร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
  12. การบริหารจัดการองค์กร ให้เป็นไปอย่างถูกตั้ง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนอง
ความต้องการ และสามารถตรวจสอบได้ 
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2.6 กลยุทธ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
  1. แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างเมืองน่าอยู่ ชุมชนปลอดภัย ห่างไกลอบายมุข และยกระดับ  
คุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
    1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้
ลดลง 
    1.2 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความสนใจในด้านกีฬา เพ่ือสุขภาพและ
นันทนาการ 
    1.3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น 
    1.4 ให้การบริการด้านสุขภาพอนามัยพ้ืนฐานที่ดี 
    1.5 ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    1.6 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและสังคมให้อยู่ดีมีสุขตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
    1.7 ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   2. แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่
    2.1 พัฒนาการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
    2.2 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน บริการด้านไฟฟูา น้ าประปา และโทรศัพท์อย่าง
พอเพียงและท่ัวถึง 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
   1. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษท่ีมี  
    1.1 สภาพแวดล้อมที่ ดี รวมทั้งสืบสานศิลปวัฒ นธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
เอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่น 
    1.2 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือการอนุรักษ์สืบ สานต่อ  และเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
    1.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการสนับสนุนความสามารถของผู้ประกอบการ  และสร้าง
เครือข่าย เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริการ ทั้งภายในและภายนอก ประเทศ 
    1.4 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และ สร้างสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการท่องเที่ยว เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ  และเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว โดย
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดมุกดาหาร 
    1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อรองรับการจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 
 
             ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
    1. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตรกรรมและพัฒนาการตลาดสินค้ า
ธุรกิจชุมชน 
    1.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคม บริการไฟฟูาและแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตรอย่างพอเพียงและท่ัวถึงส่งเสริมการเกษตรและอาชีพแก่ประชาชน 
    1.2 ปรับปรุงคุณภาพสินค้าทางการเกษตรสู่ตลาดอาเซียน 
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    1.3 พัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนิคมค าสร้อยเพ่ือน าเข้าสู่ตลาดอาเซียน 
  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม  

1. แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบ

บูรณาการ 
1.2 ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
1.3 ส่งเสริมการพัฒนาผังเมืองรวมอย่างเป็นระบบ 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 

1. แนวทางการพัฒนาพัฒนาการศึกษาท่ีทันสมัย เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

1.1 ให้บริการด้านการศึกษา และสนับสนุนวัสดุ สื่อ-อุปกรณ์ เพ่ือพัฒนา บุคลากรทางการ
ศึกษา พัฒนาเด็กนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะ และศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ
มาตรฐานสากล เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.2 ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนในชุมชน ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

1.3 สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

1.4 ส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างการบริหารจัดตามหลักธรรมาภิบาล  
1. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้มีระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จัดให้

มีช่องทางในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร และสนับสนุนให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น อย่าง
สร้างสรรค์  

1.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
1.2 พัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะให้ประชาชนในท้องถิ่นอย่างมี

ประสิทธิภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
1.3 สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและการพัฒนา

ท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
1.4 สนับสนุนให้มีพื้นที่สาธารณะทางสังคมเพ่ิมข้ึน เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วน

ร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น ปรึกษา หารือ และร่วมติดตามตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์    
ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ ก าหนดนโยบายสาธารณะ และความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น 

1.5 ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส พร้อมรับ
การตรวจสอบ   

1.6 ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้มแข็ง มีบทบาท และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 7 เสริมสร้างการผลิต และการจัดการอาหารปลอดภัย  
1. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และการจัดการอาหารปลอดภั ย

สนับสนุนให้มีระบบการควบคุมการน าเข้า โดยเน้นการก าหนดปัจจัยการผลิตหรือการน าสารเคมีเปูาหมายเข้า
มาได้เฉพาะด้าน โดยการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.1 จัดท ามาตรฐานควบคุมคุณภาพปัจจัยการผลิตและวัตถุมีพิษทางการเกษตรตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง เน้นการขึ้นทะเบียนควบคุมแหล่งผลิตและจ าหน่าย โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
อย่างทั่วถึง รวมถึงการปราบปรามผู้กระท าผิดตามกฎหมาย 

1.2 รณรงค์การลด ละ เลิก ใช้สารเคมี  รวมถึงการสร้างจิตส านึกให้ผู้บริโภคตระหนักถึง
ความส าคัญของความปลอดภัยด้านอาหาร โดยการรณรงค์/จูงใจให้มีการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยในสัดส่วนที่
มากขึ้น การสร้างพฤติกรรมใหม่ในการบริโภค รณรงค์ให้ปลูกผักกินเอง (ผักสวนครัว รั้วกินได้) หรือเชิญชวนให้
มีการกินผักพ้ืนบ้านมากข้ึน 

1.3 รณรงค์การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง และปลอดภัย  โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และผู้บริโภค 

1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อยกระดับความรู้ผู้ส่งออก 
เกษตรกร และร้านค้า ให้มีความตระหนักถึงความส าคัญของการผลิต และการบริหารจัดการอาหารปลอดภัย 

1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกระบวนการผลิต การขนส่ง การจัดจ าหน่าย ส าหรับ
ผู้บริโภค อย่างถูกต้องและเป็นธรรม 

1.6 ส่งเสริมการผลิต การตลาด และการบริโภคพืชผักประจ าท้องถิ่นส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีตลาดอาหารปลอดภัยในชุมชน 
 
 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อยมีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ คือ 

“เศรษฐกิจและเกษตรกรรมก้าวหน้า สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ 
ชุมชนมีรากฐานที่เข้มแข็ง” 

 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามา
เป็นแนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งข้ึน เพ่ือเตรียมความพร้อมคนสังคมและระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน 
สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการ
ผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย  

 ในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบล     
นิคมค าสร้อย ได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนา ซึ่งสามารถสรุปแต่ละด้าน ดังนี้ 

 1. ด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อยในระยะที่ผ่านมาได้เน้นการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือเป็นการพัฒนาการคมนาคมให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง โดยเฉพาะ  ถนนเพ่ือ
การเกษตร และซอยต่าง ๆ ในต าบลนิคมค าสร้อย รวม 9 หมู่บ้านเน้นการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต และเพ่ิมขีดความสามารถนากรขนส่งสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
ในอนาคต  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ คือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น ได้แก่ การฝึกอบรม
และส่งเสริมกลุ่มอาชีพการเกษตรการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนให้
เกิดการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาให้มีความเข้มแข็งในการประกอบกิจการ เพ่ือให้ประชาชนได้มีความรู้  และขยาย
โอกาสในการสร้างอาชีพให้มีรายได้สามารถดูแลครอบครัวได้ และเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน 
  2. ด้านสังคม  การพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทุกคน
ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพอย่างเต็มที่ ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เพ่ือให้เป็นคนที่มี
คุณภาพ มีสุขภาพจิต และสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความพร้อมในการที่จะเข้ามาร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นร่วมกัน เช่น โครงการส่งเสริมให้มีการออกก าลังกายของคนในชุมชนให้ครบทุกชุมชน การจัดงาน
ประเพณีเพ่ือรักษาศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม การจัดการแข่งขันกีฬาพ้ืนเมือง การจัดงานวันพ่อ วันแม่ วัน
สงกรานต์ วันลอยกระทง วันผู้สูงอายุ ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างความสามัคคีระหว่างหมู่บ้านต่างๆ รวมทั้งเพ่ือเป็นการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับกลุ่มพลังมวลชนในเขตพ้ืนที่ต าบลนิคมค าสร้อย เช่น อสม. อปพร.  กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์  
เด็กและเยาวชน ตลอดจนกลุ่มประชากรที่ด้อยโอกาสทางสังคม  เช่น คนชรา คนปุวยเอดส์ คนพิการ และคนที่
มีรายได้น้อย การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ เป็นกลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของ
ท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย จึงได้เน้นความส าคัญและบรรจุโครงการเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพให้เกิดข้ึนกับบุคลากรในทุกด้าน ทุกระดับเพ่ือให้มีความพร้อมในการรองรับการถ่ายโอนภารกิจใน
ด้านต่างๆ ในอนาคตต่อไป รวมทั้งยังมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและทันสมัยให้เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีการบรรจุโครงการที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารงานของ อบต. เช่น โครงการร่วมศึกษาดูงานและจัดท าเวทีประชาคมท้องถิ่น เพ่ือรับทราบ
ปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป   
 3. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้ส าหรับ
อุปโภคบริโภคทางด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ โดยการขุดลอกล าห้วยเพื่อขยายเขตและสามารถกักเก็บน้ าได้
มากขึ้น รวมถึงการฝึกอบรมผู้น าและเยาวชนในการปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน 
 4. ด้านการพัฒนาสาธารณสุข คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพแข็งแรง 
การปูองกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โดยร่วมกับสถานีอนามัยในพ้ืนที่รณรงค์ให้ความรู้
เกี่ยวกับการปูองกันโรคติดต่อ โรคไข้เลือดออก โรคอุจาระร่วง โรคเอดส์ โรคพิษสุนัขบ้า  
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 5. ด้านการบริหารจัดการ  เพื่อให้ประชาชนเกิดเกิดความพึงพอใจในการให้บริการและการ
ด าเนินงานขององค์กร องค์การบริหารส่วนต าบลได้พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ โดยส่งเสริมให้บุคลากรได้มี
โอกาสเข้ารับการฝึกอบรม พร้อมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัย 

  องค์การบริหารต าบลนิคมค าสร้อย การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นใน
ปัจจุบัน เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายในของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบ
ค าถามว่า  “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน ” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการ
ด าเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง 
(Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) โอกาส (Opportunity – O) และอุปสรรค (Threat – T) เป็นเครื่องมือ
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การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strength = S) 
1) ด้านการบริหารจัดการดูแลรักษามีความพร้อม 
2) ด้านการติดต่อประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 
3) มีระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
4) สามารถบริหารงบประมาณด้วยตนเอง 
จุดอ่อน (Weak = W) 
1) งบประมาณมีจ ากัด 
2) ขั้นตอนการท างานมีหลายระดับ 
3) บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
4) ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
5) ขาดการประสานงานที่ดี 
โอกาส (Opportunity = O) 
1) นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญด้านการกระจายอ านาจในการตัดสินใจ  ก าหนดนโยบายบริหารจัดการตา ม
ความต้องการของท้องถิ่น 
2) สามารถใช้แรงงานในพื้นที่ได้ เป็นการสร้างงาน เพ่ิมรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
3) การบริการข้ันพื้นฐานเป็นไปอย่างทั่วถึง สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
อุปสรรค (Threat = T) 
1) ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน  
2) ขั้นตอนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีหลายขั้นตอน 
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การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strength = S) 
1) มีผลผลิตทางด้านการเกษตรในพื้นที่อย่างเพียงพอ 
2) สามารถบริหารจัดการทรัพยากรให้มีเอกภาพด้วยตนเอง 
3) ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม 
4) พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง 
จุดอ่อน (Weak = W) 
1) งบประมาณมีไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ 
2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีมีน้อย 
3) ขาดทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความเป็นผู้น าในท้องถิ่น 
4) การส่งออกจ าหน่ายผลผลิตมีน้อย 
โอกาส (Opportunity = O) 
1) ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัด ตามโครงการหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
2) สามารถใช้แรงงานในพื้นที่ได้ เป็นการสร้างงาน เพ่ิมรายได้ แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
3) มีการจัดงานเพื่อจ าหน่ายสินค้า OTOP โดยรัฐบาล 
4) ให้หน่วยงานอื่นของรัฐที่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษา  
อุปสรรค (Threat = T) 
1) ราคาผลผลิตทางเกษตรกรรมตกต่ า 
2) ไม่มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ 
3) ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
4) เกิดความขัดแย้งของกลุ่ม 
5) ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรม กรณีเกิดปัญหาเกี่ยวกับการผลิตหรือตลาด 
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การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strength = S) 
1) สภาพความเป็นอยู่แบบพ่ึงพาอาศัยกัน 
2) มีการวางแผนและประสานงานกับหน่วยงานอื่น 
3) มีระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
4) สามารถบริหารงบประมาณด้วยตนเอง 
จุดอ่อน (Weak = W) 
1) งบประมาณมีจ ากัด 
2) ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีมาก 
3) ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี 
4) ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
5) ขาดการประชาสัมพันธ์ 
โอกาส (Opportunity = O) 
1) มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  
2) การบริการด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างทั่วถึง เป็นการสร้างเกราะปูองกัน และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
อุปสรรค (Threat = T) 
1) ขาดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการและระบบข้อมูลที่ทันสมัย 
2) งบประมาณในการด าเนินงานไม่เพียงพอ และข้ันตอนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีมาก 
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การพัฒนาด้านสังคม 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strength = S) 
1) ประชาชนมีการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
2) จ านวนนักเรียนที่ศึกษาต่อเพ่ิมข้ึน 
3) ด้านบริการช่วยเหลือเป็นไปอย่างถั่วถึงและรวดเร็ว 
4) มีความพร้อมในการวางแผนและประสานงานกับหน่วยงานอื่น 
5) การประชาสัมพันธ์เป็นระบบและต่อเนื่อง 
จุดอ่อน (Weak = W) 
1) สถานที่ออกก าลังกายและเล่นกีฬาไม่เพียงพอ 
2) งบประมาณมีจ ากัด 
3) ปัญหาความยากจน  
4) การเรียนรู้ไม่ต่อเนื่อง 
5) ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
6) ขาดการประสานงานที่ดี 
โอกาส (Opportunity = O) 
1) นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญด้านการกระจายอ านาจในการตัดสินใจ   ก าหนดนโยบายบริหารจัดการตา ม
ความต้องการ ของท้องถิ่น 
2) รัฐบาลสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่น เป็นการเพ่ิมศักยภาพการพัฒนา 
3) การจ้างงานในท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
4) รัฐบาลให้ความส าคัญกับนโยบายในการแปลงทรัพย์สินให้เป็นทุน 
อุปสรรค (Threat = T) 
1) ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานในการแบ่งภารกิจ  
2) ปัญหาความยากจน รายได้ไม่เพียงพอ และปัญหาหนี้สินภาครัฐ และภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้น 
3) ประชาชนไม่สอดส่องดูแลทรัพย์สินสาธารณะของท้องถิ่น 
4) พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับภูเขาและแม่น้ า         
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 จากการวิเคราะห์สภาพทางกายภาพของ องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย  และบริเวณพ้ืนที่
ต่อเนื่อง สามารถสรุปสภาพปัญหาของชุมชนได้ ดังนี้  
            ๑ .) ปัญหาทางด้านกายภาพ  ปัญหาของสภาพพ้ืนที่เนื่องจาก อง๕การบริหารส่วนต าบลนิคม
ค าสร้อย  มีสภาพพ้ืนที่ เป็น พ้ืนที่ปุาและภูเขา มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบ เมื่อถึงฤดูฝนก็มีน้ าเอ่อล้นท่วมพื้นท่ี
การเกษตรเป็นบางพื้นท่ี เพราะยังขาดระบบการระบายน้ าที่มีประสิทธิภาพ เมื่อถึงฤดูแล้งก็ประสบปัญหาขาด
แคลนน้ า ซึ่งในอนาคตองค์การบริหารส่วนต าบลจะมีโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
            ๒.) ปัญหาด้านการคมนาคมและขนส่ง  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต านิคมค าสร้อย  มีถนน
เชื่อมโยงกับชุมชนต่างๆ ระบบและโครงข่ายถนน แต่ละสายในเขตส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตและลาดยาง แต่
ปัญหาการคมนาคมส่วนมากคือถนนช ารุด ท าให้การคมนาคมไม่สะดวก  
  ๓.) ปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร  เนื่องจากพ้ืนที่มีการประกอบอาชีพหลัก คือ อาชีพ
การเกษตรกรรม เป็นส่วนใหญ่ท าให้มีความต้องการใช้น้ าค่อนข้างมาก และยังไม่มีระบบจัดเก็บน้ า  เพ่ือใช้ในฤดู
แล้งที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อปริมาณการใช้ 
  ๕.) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย  ยังเป็นพ้ืนที่
ชนบท มีพื้นท่ีปุาและภูเขา ประชาชนก็ท า เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  ท าให้พื้นที่ปุาถูกบุกรุก ถางปุาเพ่ือใช้เป็น
พ้ืนที่เกษตรกรรมเพ่ิมมากข้ึน 
  ๖.) ปัญหาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  การให้บริการ ไฟฟูายังไม่ครอบคลุม ทุกพ้ืนที่ 
และน้ าประปา เพ่ืออุปโภค บริโภค ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บ้านเมืองมีความอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 


