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สว่นที ่2 

ยทุธศาสตรอ์งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
1. ความสมัพนัธร์ะหวา่งแผนพฒันาระดบัมหภาค 

 1.1 แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ป ี   

 การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อ

ขับเคลื่อน    การพัฒนาประเทศไปสู่ความม่ันคง ม่ังคั่งและยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของ

ประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท า

ยุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)  

สรุปยอ่ได้  ดังนี้ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ความเปน็มา 
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 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ

จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตรช์าติระยะ 20 ป ีเพื่อใช้ในการขับเคลื่อน

การพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้

คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่  2 ของรัฐบาล         

(ปี 2558-2559) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี 2560 เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท า

ยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  2 คณะ ได้แก่  

(1) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 

ป ีและ  

(2) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดท าร่างแผนปฏิบัติการ

ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

 คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะจากกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน 

ภาคการเมือง และ นักวชิาการ รวมถึงได้พิจารณาน าขอ้คดิเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคดิเห็น

จากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์

ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการ

ปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 

 ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 

ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการ

ก าหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม 2559 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) นอกจากนี้

หน่วยงานต่างๆ จะได้น าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซ่ึงเป็นแผนระยะ 5 ปี มาถ่ายทอดลงสู่

แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตาม

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซ่ึงคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน

กรกฎาคม 2560 
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2. สาระส าคัญ 

     2.1 สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมากระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและ                     

ในหลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้าน

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความ

เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากล าบากมากขึ้น

กระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ

ไทยซ่ึงเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบ

เศรษฐกิจที่ “พึ่งพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากวา่ฐานการผลิตอื่นๆ ที่

อาศัยเทคโนโลยสีมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และ

ความก้าวหน้าอยา่งรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่าง

ภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสงัคมในเมืองและชนบทขยายวงกวา้งขึ้น และปัญหาความ

ยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายยอ่ยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเขา้ถึงขอ้มูลขา่วสาร องค์

ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพส าหรับประชาชนที่อยูใ่นพื้นที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า  

ในขณะที่การใช้เทคโนโลยใีนภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับวา่ยังอยูใ่นกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยใีน

ระดับกลางๆ ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องน าเขา้มาจากต่างประเทศ โดยรวม

ประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการ

เจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยี

สมัยใหมร่วมทั้งความเช่ือมโยงอยา่งใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่

ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือขา่ยยาเสพติดขา้มชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรม

ขา้มชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซ่ึงล้วนแล้วเป็น

ความเสี่ยงในการด ารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของ

ภาครัฐ 

 นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจ

และสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่

โอกาสทางเศรษฐกิจขยายเพิ่มขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล  (digital 

divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะย่ิงท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม

มีความแตกต่างมากขึ้น ประกอบกับ ในอนาคต 20 ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

ประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ

ไทยในอนาคต ได้แก่  กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการ

ปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และ
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เทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเช่ือมโยงทุก

ระบบในขณะที่ศูนยร์วมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนยา้ยมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ

โลกซ่ึงในช่วงระยะ 10 ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่อง

จากวกิฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี 2551-2552 และวกิฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทา

ให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง 

ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรปและญ่ีปุ่น 

ซ่ึงเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เม่ือเศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการ

เคลื่อนยา้ยเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น 

ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญ่และเป็นวง

กวา้ง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของ

การพัฒนาเทคโนโลยใีนรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซ่ึงภายใต้

เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง 10 ปขีา้งหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากวา่เฉลี่ยร้อยละ 5.1 ในช่วง 

5 ปีก่อนวกิฤติเศรษฐกจิโลก (2540-2550) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยาย

ก าลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต การแขง่ขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกัน

การลดลงของประชากรไทยในระยะ 10-15 ปี ขา้งหน้านี้ จะท าให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้า

ลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงส าหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับ

โครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

 ในด้านความม่ันคงของโลกก็ก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจ

ของสหรัฐฯ เพื่อพยายามคงบทบาทผู้น าโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมาก

ขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความม่ันคงของโลกในช่วงปี 2560 – ป ี2579 

มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งใน

ระดับทวิภาคีและ  พหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ 

ส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและ

ประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคน

และท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเช่ือมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้า

อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซ่ึงประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถ

พัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์

มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและน าเทคโนโลยีสีเขียว

มาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ ามันซ่ึงแม้ราคาจะลดลง

แต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ  รวมทั้ง

พชืพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก 
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2.2 วิสัยทัศน์ 

วสิัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมัน่คง มั่งคัง่ ยั่งยนื เป็นประเทศพฒันาแลว้ ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้

วสิัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราชอธิปไตยและบูรณภาพ

แห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยูอ่ยา่งม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยูอ่ยา่งม่ันคงของชาติ

และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอยา่งสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความม่ันคงทาง

สังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนษุย์ ความเจริญเติบโตของชาติความ

เป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความ

ม่ันคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ

สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน  ด้านความม่ันคงใน

ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล

ประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

2.3 ยุทธศาสตร์ชาติ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น                   

จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนา

ของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะ

ยาวเพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอยา่งต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และ

สร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้ง

ประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์

แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้

ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันมีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี 

กินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเป็นธรรมซ่ึงยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาใน

ระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง (2) 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

คน  (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ เท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้าน

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเปา้หมายทัง้ในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ

และช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก  รวมทั้งสร้างความเช่ือม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและ

ประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
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(1 ) การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมืองขจัด

คอร์รัปช่ัน สร้างความเช่ือม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน  ตลอดจนการ

บริหารจัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝ่ังทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหวา่งประเทศทุกระดับ

และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบ

ใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความ

สงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ

รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกทีเ่กี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมาก 

2.3.2 ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ

พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซ่ึงจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมใน

การเพิ่มความสามารถในการแขง่ขันและการพัฒนาอยา่งยั่งยนืทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ 

การสร้างความม่ันคงและปลอดภัยด้านอาหาร  การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็น

ผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนีภ้ายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัย

เชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่

ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ

สร้างความเช่ือม่ันการส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแขง่ขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม 

ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลคา่ในภูมิภาค และเป็น

การยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลคา่มากขึ้น 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมี

ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เขม้ข้นเพื่อสร้างมูลคา่เพิ่มและขยายกิจกรรม

การผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา 
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และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวติและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็น

แหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีด

ความสามารถในการแขง่ขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายยอ่ยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่

มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการ

พัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัล

และการคา้              มาเพิ่มมูลคา่และยกระดับห่วงโซ่มูลคา่ในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็น

เลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และ

พัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มี

ศักยภาพอ่ืนๆ               เป็นต้น 

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 

ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) สู่สากล และพัฒนา

วสิาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

และพัฒนาระบบเมืองศูนยก์ลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการ

สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารและการวจิัยและพัฒนา 

(6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา

กับนานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความม่ันคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทย

ในองคก์รระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองคค์วามรู้ด้านการต่างประเทศ 

 

 

 

2.3.3 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและเสรมิสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้

เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด
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วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มี

ครอบครัวที่ม่ันคง กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ

ประเทศ 

(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม  

และทั่วถึง 

(3) การปลูกฝังระเบียบวนิัย คุณธรรม จริยธรรมคา่นิยมที่พึงประสงค์ 

(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 

(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบัน

ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 

2.3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อ

เร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความม่ันคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและ

เป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความ

เขม้แข็งของชุมชน 

(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

2.3.5 ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งการเตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดล้อม เพื่อ

เร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงด้านน้ า รวมทั้งมี

ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ

ธรรมชาติและพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับ

ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยา่งบูรนาการ 

(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
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(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 

2.3.6 ยุทธศาสตรด์า้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้

หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ  มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ทอ้งถิ่นอยา่งเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่

เหมาะสม 

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรนาการ 

(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลงัคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 

(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

2.4 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและ

หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  อาทิ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความม่ันคง เศรษฐกิจ การศึกษา 

ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วง

เวลานอกจากนียุ้ทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ  ของประเทศ 

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอยา่งมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจาก

หลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชา

สังคม ทั้งนี ้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและ

แนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพื่อที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถ

ขับเคลื่อนการพัฒนาได้อยา่งต่อเนื่องและบูรนาการ 

 

 

 

 

2.5 ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 

2.5.1 สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนด

เป้าหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกัน
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สามารถถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เปา้หมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของ

หน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการก าหนดตัวช้ีวัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

2.5.2 ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการน ายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบ

กฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินการตาม

ยุทธศาสตร์ชาติอยา่งมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมี

ความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอยา่งเป็นระบบในทุกระดับ 

2.5.3 กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดท ายุทธศาสตร์

การน าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ 

สามารถก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นยุทธศาสตร์ชาติ 

1.2แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12  

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ได้จัดท าขึ้นใน

ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเช่ือมโยงกัน

ใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนา

ประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9–11 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืน

หยัดอยูไ่ด้อยา่งม่ันคงเกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยา่งเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนา

ประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 

   ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งนี ้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าบนพื้นฐานของ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี(พ.ศ. 2560 – 2579) ซ่ึงเป็น

แผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูป

ประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่ม

อาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพื่อร่วมกัน

ก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อ

มุ่งสู่ “ความม่ันคง ม่ังคั่งและยั่งยืน ” 

   การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการ

เช่ือมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละ

ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่

https://th.wikisource.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_20_%E0%B8%9B%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
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ต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเตรียมความ

พร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ได้อย่างเหมาะสมขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่

ชัดเจนเพื่อก ากับให้การพัฒนาเป็นไปอยา่งมีทศิทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์

สุขท่ีย่ังยนืของสังคมไทย 

   การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 

2560 - 2564) อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านที่สั่งสมมานาน

ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเช่ือมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การแขง่ขันด้านเศรษฐกิจ

จะเข้มข้นมากขึ้นสังคมโลกจะมีความเช่ือมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน การพัฒนา

เทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการด าเนิน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจ ากัดของปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์เกือบทุก

ด้านและจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นับเป็นจังหวะเวลาที่ท้า

ทายอยา่งมากที่ประเทศไทยต้องปรับตัวขนานใหญ่ โดยจะต้องเร่งพัฒนาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการวจิัย

และพัฒนา และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลือ่นการพัฒนาในทุกด้านเพื่อเพิ่มขดีความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศไทยท่ามกลางการแขง่ขันในโลกที่รุนแรงขึ้นมากแต่ประเทศไทยมีข้อจ ากัดหลาย

ด้าน อาทิ คุณภาพคนไทยยังต่ า แรงงานส่วนใหญ่มีปัญหาท้ังในเรื่ององคค์วามรู้ ทักษะ และทัศนคติ สังคม

ขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล้ าสูงที่เป็นอุปสรรคต่อการยกระดับศักยภาพการพัฒนา โครงสร้าง

ประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้ขาดแคลนแรงงานจานวนประชากรวัยแรงงานลดลงตั้งแต่ปี 2558 

และโครงสร้างประชากรจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ภายในสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ร่อยหรอเสื่อมโทรมอยา่งรวดเร็วซ่ึงเป็นทั้งต้นทุนในเชิงเศรษฐกิจและ

ผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตประชาชน ในขณะที่การบริหารจัดการภาครัฐยังด้อยประสิทธิภาพ ขาด

ความโปร่งใส และมีปัญหาคอร์รัปชันเป็นวงกว้าง จึงส่งผลให้การผลักดันขับเคลื่อนการพัฒนาไม่เกิด

ผลสัมฤทธิ์เต็มที่ บางภาคส่วนของสังคมจึงยังถูกทิง้อยูข่า้งหลัง 

   ท่ามกลางปัญหาท้าทายหลากหลายที่เป็นอุปสรรคส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศใน

ระยะยาวดังกล่าว ก็เป็นที่ตระหนักร่วมกันในทุกภาคส่วนวา่การพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่

พัฒนาแล้ว มีความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืนในระยะยาวได้นั้น ประเทศต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิง

ยุทธศาสตร์ในทุกด้านได้แก่ การเพิ่มการลงทุนเพื่อการวจิัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

และนวัตกรรม ซ่ึงต้องด าเนินการควบคู่กับการเร่งยกระดับทักษะฝีมือแรงงานกลุ่มที่ก าลังจะเข้าสู่

ตลาดแรงงานและกลุ่มที่อยูใ่นตลาดแรงงานในปัจจุบันให้สอดคล้องกับสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย 

และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาคนในภาพรวมให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกช่วงวัยที่
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สามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสภาพแวดล้อมการด าเนินชีวติได้อยา่งดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การพัฒนาทุนมนุษย์จากการยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และยกระดับ

คุณภาพบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่ พร้อมทั้ งต้องส่งเสริมบทบาทสถาบันทางสังคมในการ

กล่อมเกลาสร้างคนด ีมีวินัย มีค่านิยมที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนั้น ในช่วงเวลาต่อจากนี้

การพัฒนาต้องมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่และเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของเมืองต่างๆ ให้สูงขึ้นภายใต้

การใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ลักษณะการใช้ที่ดินการจัดระเบียบผังเมืองและความปลอดภัยตามเกณฑ์

เมืองน่าอยูท่ี่เหมาะสมเพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทั่วถึงและเป็นการสร้างฐานเศรษฐกิจ

และรายได้จากพื้นที่เศรษฐกิจใหม่มากขึ้น ซ่ึงจะช่วยลด ความเหลื่อมล้ าภายในสังคมไทยลง และใน

ขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันจากการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เป็นพื้นที่

เศรษฐกิจใหม่ทัง้ตอนในและตามแนวจุดชายแดนหลัก 

   นอกจากนั้น 5 ปีต่อจากนี้ไปนับว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาส าคัญที่ประเทศไทยยังจะต้อง

ผลักดันให้การค้าการลงทุนระหว่างประเทศขยายตัวต่อเนื่องและเป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาที่ส าคัญ

ควบคูไ่ปกับการส่งเสริมลงทุนและเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยยังมีความจ าเป็นที่จะต้องท าความตกลง

ด้านการค้าและ การลงทุนและการร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อการพัฒนาให้ขยายวงกวา้งขึ้นทั้งในรูปของ

ความตกลงทวิภาคกีรอบพหุภาคตี่างๆ ควบคู่กับการผลักดันให้ความเช่ือมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคมี

ความสมบูรณ์มากขึ้นรวมทั้งการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการส่งเสริมการลงทุนของไทยในภูมิภาค 

กรอบแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับดังกล่าวจะเป็นประตูแห่งโอกาสของประเทศไทยใน

การใช้จุดเด่นในเรื่องที่ตั้งเชิงภูมิศาสตร์ให้เกิดผลเต็มที่และสามารถจะพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางทาง

เศรษฐกิจและการค้าที่ส าคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาค ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงให้ความส าคัญกับ

การผลักดันให้ความเช่ือมโยงด้านกฎระเบียบและในเชิงสถาบันระหวา่งประเทศมีความคบืหน้าและชัดเจน

ในระดับปฏิบัติการและในแต่ละจุดเช่ือมโยงระหว่างประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิง

กายภาพที่ต้องเช่ือมโยงเครือขา่ยภายในประเทศและต่อเช่ือมกับประเทศเพื่อนบ้าน ในขณะเดียวกันก็ต้อง

เตรียมความพร้อมเพื่อให้ประเทศไทยเป็นประตูไปสู่ภาคตะวันตกและตะวันออกของภูมิภาคเอเชีย แผน

พัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับการต่อยอดจากความเช่ือมโยงเชิงกายภาพสู่การพัฒนา

พื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขง่ขันและการกระจายความเจริญในการพัฒนาชุมชนจังหวัดและเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ รวมถึง

พื้นที่เช่ือมโยงอื่นภายในประเทศ และนับว่าเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยจะต้องด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกใน

การสร้างสังคมผู้ประกอบการและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศอย่างจริงจังเพื่อ

สร้างผลตอบแทนจากทุนและศักยภาพทางธุรกิจ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการเช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่าใน

ภูมิภาค โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกลุ่มประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมยีนมา และเวยีดนาม และในอาเซียน 
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   ความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะเป็นแนวทางการพัฒนาส าคัญส าหรับประเทศไทยในช่วง

ต่อจากนีไ้ปเป็นความร่วมมือทางการคา้และการลงทุนทางเศรษฐกิจ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทางสังคม 

สิ่งแวดล้อมและความร่วมมือด้านความม่ันคงในมิติต่างๆ ในทุกกรอบความร่วมมือทั้งระดับอนุภูมิภาค 

ภูมิภาค และระดับโลกทั้งการผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์อยา่งเต็มที่จากกรอบความร่วมมือทวภิาคแีละ

พหุภาคีที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและการท าข้อตกลงใหม่ ๆ ในระยะต่อไปภายใต้แนวคิดการค้าเสรีและการ

ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกรอบความ

ร่วมมือของอาเซียนกับหุ้นส่วนการพัฒนานอกอาเซียน ทั้งนีโ้ดยส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในทุก

ด้านให้เป็นบทบาทที่สร้างสรรคข์องประเทศไทย และการสนับสนุนการแก้ปัญหาความยากจนและลดความ

เหลื่อมล้ าในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการน ากฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานสากลทั้งใน

ด้านคุณภาพสินคา้และบริการสิทธิแรงงาน ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความม่ันคง ความโปร่งใส และ

อื่นๆ มาเป็นแนวปฏิบัติและบังคับใช้ส าหรับประเทศไทย 

   ดังนั้น ภายใต้ข้อจ ากัดของปัจจัยพื้นฐานส าหรับการพัฒนาประเทศไทยในทุกด้านดังกล่าว 

ท่ามกลางแนวโน้มโลกที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และประเทศต่างๆ ก าลังเร่ง

พัฒนานวัตกรรมและน ามาใช้ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและเพิ่มผลิตภาพการผลิตเพื่อเป็นอาวุธส าคัญใน

การต่อสู้ในสนามแขง่ขันของโลกและการใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงเป็นความท้าทาย

อยา่งยิ่งส าหรับประเทศไทยที่จะต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางยุทธศาสตร์ทุกด้าน ได้แก่ การลงทุนเพื่อ

การวิจัยและพัฒนาการพัฒนาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ

ระบบโลจิสติกส์ให้เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และมีประสิทธภิาพ การพัฒนาทุนมนุษย ์และการปฏิรูปให้

การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีความรับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงด้าน

กฎระเบียบและระบบการบริหารราชการแผ่นดิน โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งเน้นการน าความคิด

สร้างสรรคแ์ละการพัฒนานวัตกรรมเพื่อท าให้เกดิสิง่ใหม่ที่มีมูลคา่เพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการ

ผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี รูปแบบการด าเนินธุรกิจ และ

การปรับเปลี่ยนวถิีชีวิตของผู้คนในสงัคมทั้งทีเ่ป็นการเปลี่ยนแปลงอยา่งถอนรากถอนโคนและการพัฒนาตอ่

ยอด รวมถึงการใช้นวัตกรรมส าหรับการพัฒนาสินค้าและบริการทั้งในระดับพื้นบ้านจนถึงระดับสูงซ่ึงมีผล

ต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง ดังนั้น การพัฒนาในช่วง 5 ปีต่อจากนีไ้ปจะเป็น

ช่วงที่มุ่งเน้นการพัฒนาบนฐานภูมิปัญญาที่เกดิจากการใช้ความรู้และทักษะ การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

การวจิัยและพัฒนาและการพัฒนานวัตกรรมน ามาใช้ในทุกด้านของการพัฒนา การพัฒนามีความเป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ขยายและสร้างฐานรายได้ใหม่ที่

ครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้นควบคู่ไปกับการต่อยอดฐานรายได้เดิม สังคมไทยมีคุณภาพและมีความเป็นธรรม
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โดยมีที่ยืนส าหรับทุกคนในสังคมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเป็นการพัฒนาที่เกิดจากการผนึกก าลังใน

การผลักดันขับเคลื่อนร่วมกันของทุกภาคส่วน (Thailand 4.0) 

   ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้แนวคิดและแนวทางดังกล่าวข้างต้นเกิด

ผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าหมายในช่วงระยะเวลาต่างๆ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้เน้นย้ าถึงความจ าเป็นที่

จะต้องปรับเปลี่ยนกลไกการบริหารราชการแผ่นดินส าคัญ ๆ การปรับเปลี่ยนกฎหมายและกฎระเบียบใน

หลายด้าน รวมถึงการปรับการบริหารจัดการให้มีธรรมาภิบาลในทุกระดับ ปลอดคอร์รัปชัน และ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนไทยในทุกภาคส่วนให้มีค่านิยมที่ดีงาม มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความ

พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโดยยดึหลักการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และ

ด้วยสภาพปัญหาท่ีเรือ้รังและเช่ือมโยงกันซับซ้อนในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกประเทศที่

จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไทยมากขึ้น การพัฒนาเชิงรุกเพื่อเสริมจุดแข็งและการแก้ปัญหาจุดอ่อน

ดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างจริงจังนั้นต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ส าหรับประเทศไทยที่มี

แผนแม่บทการพัฒนาระยะยาวเป็นกรอบแนวทางที่จะก ากับทิศทาง ดังนั้นภาคส่วนต่าง ๆ  ในสังคมไทยจึงมี

ความตระหนักร่วมกันว่าประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติให้เป็นแผนแม่บทที่ก าหนด

เป้าหมายอนาคตประเทศในระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) โดยวางแนวทางการพัฒนาหลักที่ต้อง

ด าเนินการภายใต้ทุกรัฐบาลอย่างต่อเนื่องเพื่อจะบรรลุเป้าหมายอนาคตของประเทศที่วางไว้ โดยที่แผน

แม่บทการพัฒนาระยะยาวจะเป็นกรอบที่ช่วยก ากับให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มี

บูรณาการกัน แผนพัฒนาและแผนเฉพาะด้านในระดับต่าง ๆ มีความเช่ือมโยงเป็นล าดับที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกันภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการก าหนดเป้าหมายในระยะยาวที่ชัดเจนส่งผลให้ต้องมีความ

ต่อเนื่องในการแก้ปัญหารากเหง้าและการพัฒนาพื้นฐานให้แข็งแกร่ง รวมทั้งต้องมีปรับระบบการติดตาม

และประเมินผลให้สามารถก ากับให้เกิดความเช่ือมโยงจากระดับยุทธศาสตร์สู่การจัดสรรงบประมาณและ

การด าเนินงานในระดับปฏิบัติที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่เป็นผลผลิต ผลลัพธ ์และผลสัมฤทธิ์ในที่สุด 

   การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็น 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) สู่การปฏิบัติ โดยที่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเป็นแผนแม่บทหลักของการ

พัฒนาประเทศไทยให้มีความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยนื โดยได้ก าหนดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในระยะ 

20 ปีพร้อมทั้งประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางหลักที่จะขับเคลื่อนไปสู่เปา้หมายระยะยาวของประเทศที่ได้

ก าหนดไว้ โดยมีแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นเครื่องมือหรือกลไกส าคัญที่สุดที่ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) สู่การปฏิบัติในล าดับแรกที่ขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระยะยาวได้

ในที่สุด โดยมีกลไกตามล าดับต่าง ๆ และกลไกเสริมอื่นๆ ในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล

ตามเป้าหมาย ทั้งนี ้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดเป้าหมายที่จะต้องบรรลุใน 5 ปีแรกอยา่งชัดเจนทั้ง

ในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม การก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุในระยะ 5 ปีนั้นได้พิจารณาและ
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วเิคราะห์การต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการต่อไปอีกใน 3 แผนจวบจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับ

ที่ 15 ในช่วงปี พ.ศ. 2575-2579 ซ่ึงเป็นช่วงสุดท้ายของยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาจะบรรลุ

เป้าหมายอนาคตประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี 2579 ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

เป้าหมายการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทั้งในระดับภาพรวมและรายสาขาของการพัฒนาจึงเป็น

รายละเอียดและองคป์ระกอบของเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีในทุกด้าน โดยที่แผนพัฒนาฯ 

ฉบับต่อๆ ไปก็จะก าหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนามารับช่วงเมื่อผ่าน 5 ปีแรกของช่วงแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 12 ผ่านไป 

หลกัการส าคญัของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัที ่12 (พ.ศ.2560-2564) 

1. ยดึ “หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 

   ต่อเนื่องมาตั้งแต่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง

สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซ่ึงเป็น

เงื่อนไขจ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ย่ังยนืโดยมุ่งเนน้การพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็น

สังคมคุณภาพ สร้างโอกาสและมีที่ยนืให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุขและอยูร่่วมกันอยา่ง

สมานฉันท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอยา่งต่อเนื่องมีคุณภาพ และมีเสถียรภาพ 

การกระจายความม่ังคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษาความ

หลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวถีีชีวิต คา่นิยม ประเพณี และวัฒนธรรม 

2. ยดึ “คนเปน็ศนูยก์ลางการพฒันา” 

   มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทยพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มี

วินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและ

คุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอยา่งมีคุณภาพ รวมถึงการสร้าง

คนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอยา่งเหมาะสม 

3. ยดึ “วสิยัทศันภ์ายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ20 ป”ี 

   มาเป็นกรอบของวสิัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 วสิัยทัศน์ “ประเทศไทย

มีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” โดยที่วิสัยทัศน์ดังกล่าวสนองตอบต่อ

ผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่าง

ม่ันคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างม่ันคง ของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุก

https://th.wikisource.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_9&action=edit&redlink=1
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รูปแบบ การอยูร่่วมกันในชาติอยา่งสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความม่ันคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการ

มีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยูด่ีมีสุขของ

ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความม่ันคงทางพลังงานอาหารและน้ า 

ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง

ประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและ

ประชาคมโลกอยา่งมีเกียรติและศักดิ์ศรี ประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มี

ศักยภาพทางเศรษฐกิจด้อยกวา่ 

4. ยดึ “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยป ี2579” 

   ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุ

ใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับยอ่ยลงมา โดยที่เป้าหมาย และตัวช้ีวัดในด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้อง

กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้ เป้าหมายประเทศไทยในปี 2579 ซ่ึงเป็นที่ยอมรับร่วมกันนั้น

พิจารณาจากทั้งประเด็นหลักและลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐานการผลิตและบริการส าคัญของ

ประเทศ ลักษณะของคนไทยและสังคมไทยที่พึงปรารถนา และกลุ่มเป้าหมายในสังคมไทย โดยก าหนดไว้

ดังนี ้“เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยา่งม่ันคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนา ที่ย่ังยนื สังคมไทยเป็น

สังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ าน้อย คนไทยเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวนิัยตื่นรู้และเรียนรู้ได้

ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีความรู้ มีทักษะและทัศนคติที่เป็นคา่นิยมที่ดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ 

มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็นพลเมืองไทย 

พลเมอืงอาเซียน และพลเมอืงโลก ประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทนีานาชาติ ระบบเศรษฐกิจตั้งอยูบ่น

ฐานของการใช้นวัตกรรมน าดิจิทัล สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น มีความเป็นสังคม

ประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการในตลาดโลกเป็น

ฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงิน ระบบโลจิสติกส์ บริการด้าน 

สุขภาพ และท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐานอุตสาหกรรมและ

บริการอัจฉริยะที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรม ทุนมนุษยท์ักษะสูงและเทคโนโลยอัีจฉริยะ มา

ต่อยอดฐานการผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ๆ เพื่อน า

ประเทศไทยไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ” 
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5. ยดึ “หลกัการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิทีล่ดความเหลือ่มล้ าและขบัเคลือ่นการเจรญิเตบิโตจากการ

เพิม่ผลติภาพการผลติบนฐานของการใชภ้มูปิญัญาและนวตักรรม” 

   แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความ

ครอบคลุมทั่วถึงเพื่อเพิ่มขยายฐานกลุ่มประชากรช้ันกลางให้กว้างขึ้น โดยก าหนดเป้าหมายในการเพิ่ม

โอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และรายได้ของกลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 ให้สูงขึ้น 

นอกจากนี ้การเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและพัฒนานวัตกรรมนับเป็นหัวใจส าคัญ

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต่อไปส าหรับทุกภาคส่วนในสังคมไทยโดยที่เส้นทางการพัฒนาที่มุ่งสู่

การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นก าหนดเป้าหมายทัง้ในด้านรายได้ ความเป็นธรรม การลดความเหลื่อมล้ า

และขยายฐานคนช้ันกลาง การสร้างสังคมที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6. ยดึ “หลกัการน าไปสูก่ารปฏบิตัใิหเ้กดิผลสมัฤทธิอ์ยา่งจรงิจงัใน 5 ปทีีต่อ่ยอดไปสูผ่ลสมัฤทธิท์ีเ่ปน็

เปา้หมายระยะยาว” 

   จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเช่ือมต่อในล าดับแรกที่จะก ากับและส่งต่อแนวทางการ

พัฒนาและเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้านอย่าง

สอดคล้องกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงให้ความส าคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลัง

ขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน และการก าหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีล าดับ

ความส าคัญสูง และได้ก าหนดในระดับแผนงาน/โครงการส าคัญที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาได้

อย่างแท้จริง รวมทั้งการก าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าใน

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผ่านๆ มา ในการก าหนดเป้าหมายได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว

ของยุทธศาสตร์ชาติและการเป็นกรอบก ากับเป้าหมายและตัวช้ีวัดในระดับยอ่ยลงมาที่จะต้องถูกส่งต่อและ

ก ากับให้สามารถด าเนินการให้เกิดขึ้นอย่างมีผลสัมฤทธิ์ภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตาม

และประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดนิและการตดิตามประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมทั้งการ

พัฒนาระบบราชการที่สอดคล้องเป็นสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซ่ึงกันและกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

จึงก าหนดประเด็นบูรณาการเพื่อการพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางส าคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณ

แผ่นดิน รวบรวมและก าหนดแผนงาน/โครงการส าคัญในระดับปฏิบัติ และก าหนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิง

พื้นที่ในระดับสาขาการผลิตและบริการและ จังหวัดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญในด้านต่าง ๆ 

จุดเปลีย่นส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม ฉบับที่ 12 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นับวา่เป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในหลายเรื่อง ได้แก่ 

 (1) การก ากับกรอบเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาหลักในระยะยาวด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

โดยที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นกลไกเช่ือมโยงสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาโดยก าหนดเป้าหมาย

ที่จะต้องบรรลุและแนวทางพัฒนาที่ต้องด าเนินการในช่วง 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
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 (2) การปรับเปลี่ยนเรื่องการเช่ือมต่อกับการแปลงแผนสู่การปฏิบัติให้มีกรอบและทิศทางในการ

ก ากับที่ชัดเจนขึ้น นั่นคือ แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่จะ

เช่ือมต่อถึงการปฏิบัติโดยได้ก าหนดแผนงาน/โครงการกลุ่มส าคัญ ๆ ที่ต้องด าเนินการในระดับ

แผนงานและโครงการส าคัญ ในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติเพื่อให้

เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติโดยใช้กลไกแผนเฉพาะด้าน ยุทธศาสตร์กระทรวง แผนการพัฒนา

ภาค แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานต่างๆ ในการ

ขับเคลื่อนตามแนวยุทธศาสตร์นั้น ๆ ให้บรรลุผล โดยจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณา

การประเด็นการพัฒนาและเชิงพื้นที่และมีการก าหนดตัวช้ีวัดในการติดตามและประเมินผลที่เป็น

ระบบเช่ือมโยงที่สามารถสะท้อนถึงผลลพัธแ์ละผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาได้อยา่งแท้จริง ซ่ึงในช่วง 

5 ปีต่อจากนี้ไประบบการจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดิน แผนส าหรับ

การบริหารราชการแผ่นดิน กฎระเบียบเรื่องวนิัยการเงนิการคลงัภาครัฐ และระบบการติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและระบบการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเพื่อการรองรับความท้า

ทายในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผล ในขณะเดียวกันแนวทางการพัฒนาซ่ึงเป็น

รายละเอียด 

       ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์นั้นได้ก าหนดให้ครอบคลุมในหลากหลาย 

ประเด็นและแนวทางการพัฒนาเฉพาะด้านซ่ึงหน่วยงานรับผิดชอบได้ก าหนดไวแ้ล้วภายใต้แผน  

เฉพาะด้านหรือก าลังด าเนินการ ทั้งนีมี้จุดประสงคเ์พื่อการบูรณาการประเด็นการพัฒนาและ 

เพื่อสนับสนุนให้เกิดการด าเนินการอยา่งต่อเนื่องและเกิดการต่อยอดให้สามารถด าเนินการได้ 

สัมฤทธิ์ผล 

 (3) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ก าหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัด ภาค และเมืองที่ก าหนดพื้นที่

เป้าหมายและสาขาการผลิตและบริการเป้าหมายที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนลงไปเพื่อก ากับให้

การขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ จังหวัด ภาค และเมืองเกิดผลสัมฤทธิ์โดยสอดคล้องกับ

เป้าหมายรวมของประเทศ และ 

 (4) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดประเด็นและแนวทางที่สนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการ

ปฏิรูปประเทศที่สภาปฏิรูปแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปได้เสนอโดยมุ่งเน้นในเรื่องที่มี

ความชัดเจนและต้องเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ไป ซ่ึงนับวา่เป็นทั้งช่วงเวลา

ส าคัญของการปฏิรูปประเทศและวางรากฐานเพื่อการพัฒนาในระยะยาวให้มีความม่ันคง ม่ังคั่ง 

และยั่งยืน 

    นอกจากนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาให้มี 

ประสิทธภิาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันมากขึ้นทั้งกลไกที่เป็นกฎหมายและกฎ  
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ระเบียบต่างๆ และกลไกการท างานในรูปแบบของคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการ 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในทุกระดับ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ลดความ 

ซ้ าซ้อนทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ให้ด าเนินงานได้อยา่งมีประสิทธภิาพ และใน 

ขณะเดียวกันก็เพิ่มบทบาทของกลไกภาคองคค์วามรู้ เทคโนโลยนีวัตกรรม และความคดิ 

สร้างสรรคใ์ห้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วน 

1.3แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ.2557-2560 ฉบับทบทวน

ใหม่ 

(รอบปี2560) 

วิสัยทัศน์ 

 “ขา้วหอมมะลิเป็นเลิศ การท่องเที่ยวและการคา้ชายแดนได้มาตรฐานสากล” 

ค านิยาม 

วสิยัทศัน ์ ความหมาย 

ขา้วหอมมะลิเป็นเลิศ ขา้วคุณภาพดีตามมาตรฐาน GAP มีคุณลักษณะเด่นตามสายพันธ์

หอมมะลิและมีมาตรฐานความปลอดภัย 

การท่องเที่ยวได้มาตรฐานสากล แหล่งท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาทั้งตัวแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวย

ความสะดวกตามมาตรฐานกรมการท่องเที่ยวและมาตรฐานโลก 

การคา้ชายแดนได้มาตรฐานสากล ด่านศุลกากรชายแดนมีสิ่งอ านวยความสะดวกและมีระเบียบพิธี

น าเขา้ส่งออกเป็นไปตามมาตรฐานโลก 

พันธกิจ 

  1.พัฒนาคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน GAP และเพิ่มมูลคา่ผลิตภัณฑ์เพ่ิมช่องทางการตลาดขา้ว

หอมมะลิคุณภาพดี 

  2.ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ และพัฒนาทักษะบุคลากร ส่งเสริมการ

ประชาสัมพันธ์ และการตลาดให้ได้มาตรฐาน 

  3.เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ

การคา้ชายแดน ทั้งด้านการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบโลจิสติกส์เช่ือมโยงภูมิภาคอาเซียน 

เป้าประสงค์รวม 

  1.เพิ่มผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน และสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการแปรรูปเพิ่มช่องทาง 

การตลาดทั้งในและต่างประเทศ ขา้วหอมมะลิคุณภาพดี 
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  2.พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐานและเสริมสร้างการบริหารจัดการการ

มีส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว 

  3.สร้างเครือขา่ยการคา้กลุ่มจังหวัดเพื่อเพิ่มมูลคา่การคา้ชายแดนด้วยระบบโลจิสติกส์(Logistics)ที่

มีประสิทธภิาพ 

ตัวชีว้ัด/ค่าเป้าหมาย 

  1.ผลผลิตขา้วหอมมะลิต่อไร่เพ่ิมขึ้น เป้าหมาย 4 ปี 400 ก.ก. ต่อไร่ 

  2.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว เป้าหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 20 

  3.มูลคา่การคา้ชายแดนเพิ่มขึ้น เป้าหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 20 

  4.อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป้าหมายรวม 

4 ปีขยายตัว ร้อยละ 8 

  5.มูลคา่ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น เป้าหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 12 

  6.ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจงัหวัดภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนล่าง 2 เพิ่มขึ้นเป้าหมายรวม 4 

ปี ร้อยละ 12 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม

จังหวัดฯเพื่อให้บรรลุ วสิัยทัศน์ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลคา่ขา้วหอมมะลิสู่ความต้องการของตลาด 

เป้าประสงค์ 

  1.เพ่ิมผลผลิตและพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิตขา้วหอมมะลิคุณภาพดีตามมาตรฐาน GAP  

 2.พัฒนาคุณภาพกระบวนการแปรรูปตามมาตรฐาน เพื่อสร้างมูลคา่เพิ่มให้ผลิตภัณฑ์จากการแปร

รูปข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 

 3.พัฒนาและเพิ่มช่องทางการตลาดขา้วหอมมะลิและผลิตภัณฑ์จากขา้วหอมมะลิคุณภาพดี 

ตัวชีว้ัด/ค่าเป้าหมาย 

  1.ผลผลิตขา้วหอมมะลิต่อไร่เพ่ิมขึ้น เป้าหมาย 4 ปี 400 ก.ก. ต่อไร่ 

  2.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลคา่ขา้วหอมมะลิของกลุ่มจังหวัด เป้าหมาย รวม 4 ปี ร้อยละ 8 

  3.มูลคา่ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นเป้าหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 12 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

  1.พัฒนาประสิทธภิาพกระบวนการผลิตขา้วหอมมะลิให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน 

  2.ส่งเสริมเครือขา่ยผู้ผลิต ผู้ประกอบการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 

  3.เพ่ิมช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 

  4.สร้างและพัฒนาตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ ระบบสารสนเทศด้านการผลิตและการตลาด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐานและยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 

  1.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 

  2.เสริมสร้างความเขม้แข็งในการบริหารจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวอยา่งยั่งยืน 

 3.สนับสนุนการพัฒนาบริการและการบริหารจัดการของเครือขา่ยการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 

  4.ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และพัฒนาการตลาด 

ตัวชีว้ัด/ค่าเป้าหมาย 

  1.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว เป้าหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 20 

  2.อัตราการขยายตัวของรายได้ทอ่งเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 13.55 

  3.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยว เป้าหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 20 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

  1.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 

  2.เสริมสร้างความเขม้แข็งในการบริหารจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวอยา่งยั่งยืน 

  3.สนับสนุนการพัฒนาบริการและการบริหารจัดการของเครือขา่ยการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 

  4.ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และพัฒนาการตลาดท่องเที่ยว และส่งเสริมการพัฒนาสินค้า

ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้า

ชายแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล 
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เป้าประสงค์ 

  1.เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวสิาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการเศรษฐกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม 

  2.เสริมสร้างเครือขา่ยพันธมิตรทางการคา้ การลงทุนในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน 

  3.ศึกษาและพัฒนาระบบการให้บริการโลจิสติกส์(Logistics)เพื่อสนับสนุนการคา้ 

  4.เสริมสร้างศักยภาพการแขง่ขันของกลุ่มจังหวัดภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน 

ตัวชีว้ัด/ค่าเป้าหมาย 

  1.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลคา่การคา้ชายแดน เป้าหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 12 

  2.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลคา่การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP คา่เป้าหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 20 

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

  1.เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวสิาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการเศรษฐกิจ ขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม 

  2.เสริมสร้างเครือขา่ยพันธมิตรทางการคา้ การลงทุนในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน 

 3.การศึกษาวจิัยและพัฒนาระบบผลิตและส่งมอบ (Logistics) เพื่อสนับสนุนธุรกิจการคา้ 

  4.เสริมสร้างศักยภาพและความร่วมมือภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน 

  5.พัฒนาด่านการคา้ชายแดนให้มีมาตรฐานรองรับการคา้การลงทุนระหว่างประเทศ 

  6.พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน เพิ่มผลิตภาพแรงงานและความสามารถในการแข่งขันกับ

ต่างประเทศ 

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) ทบทวนใหม่ (รอบปี 60) 

วิสัยทัศน์  

 “ชุมชนเขม้แข็ง เมืองน่าอยู ่เป็นประตูการคา้และการท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ” 

ค านิยาม 

วสิยัทศัน ์ ความหมาย 

ชุมชนเขม้แข็ง ชุมชนสุขภาพดี มีการศึกษา อาชีพรายได้ บนวถิีพอเพยีง มีความม่ันคงในชีวิตและ

ทรัพย์สิน มีความแข็งแกร่งทางประเพณีและวัฒนธรรมและเป็นสังคมแห่งการ
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เรียนรู้เพ่ือพึ่งตนเอง อยา่งยั่งยืน 

เมืองน่าอยู่ จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมอืงที่ประชาชนอยูด่้วยความสุข สะดวกสบายสิ่งแวดล้อม

ดี เศรษฐกิจดีมีงานท า ม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสังคมสงบสุข 

เป็นประตูการคา้และ

การท่องเที่ยว 

ช่องทางการค้า และการท่องเที่ยวเช่ือมโยงกับประเทศเพื่ อนบ้านโดยจังหวัด

อุบลราชธานี มีภูมิประเทศที่มีพรมแดนติดต่อประเทศเพื่อบ้านถึง 2 ประเทศ คือ 

สปป.ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา รวมทั้งยังมีเส้นทางเช่ือมโยงกับเวยีดนามและ

จีนซ่ึงล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่มีศักยภาพและความต้องการสินค้าจากประเทศ

ไทยสูง รวมทั้งการเขา้มาท่องเที่ยวในประเทศไทย 

ก า ร เ ก ษ ต ร มี

ศักยภาพ 

การผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัดมีประสิทธิภาพ(ability)และมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน(guality Standard) สามารถสร้างมูลคา่เพิ่มให้เศรษฐกิจของจังหวัด 

พันธกิจ 

 1.ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมอืงน่าอยู่ 

 2.ส่งเสริมการคา้ การลงทุนและการท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้น 

  3.พัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีมูลคา่เพิ่มขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

เป้าประสงค์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ตัวชีว้ัด 

 1.ร้อยละของหมูบ่้านจัดการสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด เป้าหมาย ร้อยละ 100 ในปี 2560 

  2.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชากรที่ได้รับการศึกษาถึงขึ้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ เป้าหมายร้อยละ 

10 ในปี 2560 

  3.ร้อยละของประชาชนที่ได้เข้าร่วมและสนับสนนุกจิกรรมดา้นศาสนาและวัฒนธรรมเป้าหมายร้อย

ละ 70 ในปี 2560 

  4.ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป้าหมาย ร้อยละ 100 ในปี 

2560 

  5.ร้อยละของรายได้เฉลี่ยของประชากรที่เพ่ิมขึ้น เป้าหมาย ร้อยละ 5 ในปี 2560 
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  6.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของผู้น าธรรมาภิบาล เป้าหมาย ร้อยละ 10 ในปี 2560 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

  1.พัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน 

  2.ส่งเสริมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 

  3.ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

  4.รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการคา้ การลงทุนและการท่องเที่ยว 

เป้าประสงค์ มูลคา่การคา้ การลงทุนและการท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มขึ้น 

ตัวชีว้ัด 

 1.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลคา่การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เป้าหมาย ร้อยละ 6 ในปี 2560 

  2.มูลคา่การคา้ชายแดนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี  

 3.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว เป้าหมายร้อยละ 5 ในปี 2560 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

  1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการให้บริการโลจิสติกส์(Logistics) เพื่อสนับสนุนการคา้การ

ลงทุนและการท่องเที่ยว 

  2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เพื่ อสร้างโอกาสและเพิ่ม

ความสามารถในการแขง่ขัน 

  3.พัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน 

  4.ส่งเสริมการเปิดตลาด และพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวทั้งใน

และต่างประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร 

เป้าประสงค์ที่ 1 ขา้วหอมมะลิและพชืเศรษฐกิจที่ส าคัญได้รับการเพิ่มศักยภาพการผลิต 

ตัวชีว้ัด 

  1.จ านวนผลผลิตข้าวหอมมะลิเฉลี่ยต่อไร่(ก.ก./ไร่)เป้าหมาย จ านวน 420 กิโลกรัมต่อไร่ในปี 

2560 
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  2.ร้อยละของจ านวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP ขา้วหอมมะลิ ต่อจ านวนแปลง/ฟาร์มที่

ได้รับการตรวจจากกระทรวงเกษตรฯ เป้าหมาย ร้อยละ 90 ในปี 2560 

  3.จ านวนผลผลิตมันส าปะหลังเฉลี่ยต่อไร่ (ก.ก./ไร่) เป้าหมาย จ านวน 3,800 กิโลกรัมต่อไร่ ในปี 

2560 

  4.จ านวนผลผลิตยางพาราเฉลี่ยต่อไร(่ก.ก./ไร่) เป้าหมาย จ านวน 280 กิโลกรัมต่อไร่ ในปี 2560 

เป้าประสงค์ที่ 2 ปัจจัยพืน้ฐานทางการเกษตรได้รับการบริหารให้มีประสิทธภิาพและครอบคลุม 

ตัวชีว้ัด 

  5.จ านวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น เป้าหมาย จ านวน 20,000 ไร่ ในปี 2560 

 เป้าประสงค์ที่ 3 เกษตรกร/ชุมชนเกษตรมีความเขม้แข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

ตัวชีว้ัด 

  6.ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกร/ชุมชนเกษตรกลุ่มเป้าหมาย ที่มีการพัฒนาการเกษตรตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง เป้าหมาย ร้อยละ 85 ในปี 2560 

เป้าประสงค์ที่ 4 ผลผลิตทางเกษตรกรรมมีการจัดการเพื่อเพิ่มมูลคา่ 

ตัวชีว้ัด 

  7.มูลค่าของสินค้าเกษตรที่ได้รับการแปรสภาพ/แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าในระดับกลุ่มเกษตรกร/

สหกรณ์/วสิาหกิจ/ชุมชน เป้าหมาย 560 ล้านบาทในปี 2560 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

  1.ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตขา้วคุณภาพและได้มาตรฐาน 

  2.ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพชืเศรษฐกิจที่ส าคัญ 

  3.พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ า 

  4.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  

 5.พัฒนาและส่งเสริมการปศุสัตวแ์ละการประมง 

  6.พัฒนาองคค์วามรู้ด้านการเกษตรเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 

 

 



37 

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

                                                                                                                                           www.kudruea.go.th   
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการ 

ตัวชีว้ัด 

  1.ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย ร้อยละ 90 ในปี 2560 

  2.ร้อยละของ อปท./ภาคราชการ/องค์กรภาคประชาชน ที่มีส่วนร่วมในการบริหารจั ดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายร้อยละ 90 ในปี 2560 

  3.ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่ก าจัดได้ เป้าหมาย ร้อยละ 70 ในปี 2560 

  4.ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ เป้าหมาย ร้อยละ 30 ในปี 

2560 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

  1.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  2.ปอ้งกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม 

  3.บริหารจัดการด้านพลังงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคง 

เป้าประสงค์ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มีความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย คน หมู่บ้านและชุมชนมี

ภูมิคุม้กันและความพร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามด้านความม่ันคงทุกรูปแบบ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

ขององคก์รทุกภาคส่วน และประชาชนในพื้นที่ 

ตัวชีว้ัด 

 1.จ านวนหมู่บ้านและชุมชนชายแดน ที่ได้รับการพัฒนาเป็นหมู่บ้าน และชุมชนเข้มแข็ง เป้าหมาย 

308 หมูบ่้าน ในปี 2560  

  2.ร้อยละของหมูบ่้านและชุมชน ที่ปฏิบัติงานด้านความม่ันคง เป้าหมายร้อยละ 100 ในปี 2560  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

 1.พัฒนาศักยภาพคนชุมชน และพื้นที่เพื่อความม่ันคง 
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  2.ผนึกก าลังทุก ภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างความม่ันคง 

  3.พัฒนาความร่วมมือเพื่อเสริมความม่ันคงกับประเทศเพื่อนบ้าน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

เป้าประสงค์ที่ 1 ประชาชนมีความพงึพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 

ตัวชีว้ัด 

 1.ร้อยละของผู้รับบริการที่พึงพอใจในการบริการของหน่วยงานไม่ต่ ากวา่ 85 ต่อปี 

  2.ร้อยละของเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับการตอบสนองและด าเนินการภายในขอบเขตอ านาจ

หน้าที่ของจังหวัด เป้าหมาย ร้อยละ 100 ในปี 2560 

เป้าประสงค์ที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานีมีระบบการ บริหารงานภาครัฐที่มีประสิทธภิาพ 

  1.ร้อยละของบุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ เป้าหมายร้อยละ 35 ในปี 2560 

  2.ร้อยละความพงึพอใจของประชาชนได้รับข้อมูลขา่วสารจากภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

  1.พัฒนาประสิทธภิาพการบริหารจัดการ 

 2.พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล 

1.4ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  

วิสัยทัศน์ 

  “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเขม้แข็ง เป็นประตูการคา้การท่องเที่ยว 

การเกษตรมีศักยภาพ มกีารพัฒนาอยา่งสมดุล ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง” 

พันธกิจ 

  1.พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานบริการประชาชน 

  2.ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพแก่ประชาชน 

  3.ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 

  4.ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเขม้แข็ง 

  5.ส่งเสริมและพัฒนาระบบการป้องกัน การดูแล และการรักษาสุขภาพ แก่ประชาชน 

  6.ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักสิทธ ิหน้าที่ ตามกฎหมาย ในระบอบประชาธิปไตย 
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  7.ส่งเสริมและบูรณาการระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  8.ส่งเสริมระบบการตรวจสอบการท างานภาครัฐโดยภาคประชาชน 

 9.ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการท างานของทุกภาคส่วน 

  10.ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเขม้แข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

  11.บริหารจัดการท่องเที่ยวของจังหวัด 

  12.ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการพาณิชยกรรม 

  13.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

  14.จัดให้มีระบบบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ 

  15.อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  16.บริหารจัดการทรัพยากรขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

  4.3จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

  1.ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพียงพอพอต่อความต้องการของ

ประชาชน 

  2.ประชาชนมีความรู้ด้านการประกอบอาชีพ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานภูมิปัญญาสมัยใหม่ 

  3.โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานและ

สอดคล้องกับบริบทวิถีชีวิตของท้องถิ่น 

  4.ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเขม้แข็ง 

  5.ประชาชนมีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเบื้องต้นและการป้องกันโรคอยา่งเป็นระบบ 

  6.ประชาชนมีความรู้ ปรัชญา อุดมการณ์ สิทธแิละหน้าที่ ของตนเองในระบอบประชาธิปไตย 

  7.ศูนยป์ระสานงานและบูรณาการขอ้มูล ทรัพยากร ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  8.ความเขม้แข็งของภาคประชาสังคม และกระบวนการเรียนรู้ขององคก์รภาคประชาชน 

  9.ระบบการท างานที่สนับสนุนซ่ึงกันและกันระหว่างองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

  10.ชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้ มสี่วนร่วม ในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทุกระดับช้ัน 

  11.ศูนยบ์ูรณาการขอ้มูลการท่องเที่ยวที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
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  12.อุตสาหกรรมขนาดเล็ก กลุ่มอาชีพ ได้รับการส่งเสริมแบบครบวงจร (ความรู้ การผลิต การ

บริหารการตลาด)ในการก าหนดทิศทางการจัดการทุกขัน้ตอน 

  13.ประชาชนมีองคค์วามรู้ในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดความตระหนักในการเขา้มา

มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการจัดการทุกขัน้ตอน 

  14.ความเป็นระบบของข้อมูลพื้นที่เป็นสาธารณะ ผู้รับผิดชอบ และการใช้สอยร่วมกันของ

ประชาชน 

  15.มีการจัดระบบการเรียนรู้ เผยแพร่ สืบทอด และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  16.บริหารจัดการทรัพยากรขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

2.ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ 

  2.1วิสัยทัศน์ 

  “ชุมชนเขม้แข็ง การศึกษาก้าวหน้า การเกษตรกรรมดี บ้านเมืองน่าอยู ่ประเพณีวัฒนธรรมเลื่องลือ 

ก้าวสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” 

  2.2ยุทธศาสตร์ 

2.2.1ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐานและสาธารณูปโภค 

  เป้าประสงค์  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีอยา่งครบครัน 

  ตัวชีว้ัด 

   1.ถนนภายในต าบลได้มาตรฐานและสามารถเดินทางได้สะดวก 

   2.ระบบการระบายน้ าได้มาตรฐานสามารถใช้งานได้ลดการท่วมขังของน้ า 

   3.ระบบเสียงตามสายในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลขา่วสารพร้อมใช้งาน 

   4.ระบบประปาได้มาตรฐานคุณภาพน้ าและมีใช้อยา่งทั่วถึงทุกครัวเรือน 

   5.ระบบน้ าเพื่อการเกษตรได้รับการปรับปรุงและสามารถใช้งานได้ 

   6.ขุดลอกหนองน้ าสาธารณะเพ่ือใช้ประโยชน์ 
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  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

   1.ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร สถานที่ หอ

กระจายขา่ว และไฟฟ้าสาธารณะ 

  2.ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบน้ าอุปโภค บริโภคและน้ าเพื่อการเกษตร 

  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

   ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและ

เสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  2.2.2ยทุธศาสตรท์ี ่2 ด้านการพฒันารายได ้เศรษฐกจิ และกระบวนการผลติดา้นการเกษตรให้มี

คุณภาพ 

  เป้าประสงค์  ประชาชนมีรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 

 ตัวชีว้ัด 

   1.จ านวนกลุ่มอาชีพที่เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพยีง 

   2.จ านวนประชาชนได้รับความรู้เพ่ิมเติมในการประกอบอาชีพ 

   3.จ านวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตร 

   4.จ านวนร้อยละของการจัดเก็บภาษีเพ่ิมขึ้น 

  กลยุทธ์แนวทางการพัฒนา 

   1.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชน 

   2.ส่งเสริมการกระจายรายได้แก่ประชาชน 

  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

   ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการคา้ การลงทุน และการ

ท่องเที่ยว 
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   ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 

   2.2.3ยทุธศาสตรท์ี ่3 ด้านการศกึษา ศาสนา ประเพณ ีศิลปวฒันธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ 

  เป้ าประสงค์  ประชาชนในพื้นที่ ได้รับการดูแลอย่างทั่ วถึง ชุมชนมีความเข้มแข็งและมี

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม 

  ตัวชีว้ัด 

   1.ร้อยละของโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบได้รับอาหารเสริม(นม) อาหารกลางวัน อย่าง

ครบถ้วน 

   2.จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก

ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) 

   3.จ านวนกิจกรรมที่จัดเพิ่มให้กับเด็กนักเรียนในเขตรับผิดชอบองคก์ารบริหารส่วนต าบล

กุดเรือ 

   4.จ านวนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลกุดเรือได้รับการสนับสนุน

สื่อการเรียนการสอนเพยีงพอทุกปี 

   5.ร้อยละของนักเรียนในสถานศึกษาในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลมี

ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและสามารถพูดภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนได้พอสมควร 

   6.ร้อยละของการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมประเพณีทอ้งถิ่น 

   7.ร้อยละของประชาชนในต าบลเขา้ร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 

  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

  1.ส่งเสริมสนับสนุน และการพัฒนาการศึกษา 

   2.ส่งเสริม สนับสนุนท านุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทอ้งถิ่น 

  3.ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 

  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

   ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและ

เสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 6 

การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  2.2.4ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีงาม  

   เป้าประสงค์ ประชาชนในพื้นที่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ชุมชนมีความเข้มแข็งและมี

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม 

   ตัวชีว้ัด  

   1.ร้อยละของการสมทบกองทุนประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 

    2.ร้อยละของการสนับสนุนบริการสาธารณสุขมูลฐาน 

    3.จ านวนการรณรงคป์้องกันและควบคุมโรค 

   4.ร้อยละของครอบครัวสายใยรักในต าบล 

   5.จ านวนกิจกรรมส่งเสริมบทบาทสตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

   6.จ านวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้รับความรู้ ทักษะเพิ่มขึ้น 

    7.ร้อยละการลดอุบัติเหตุทางถนน 

    8.ร้อยละของกลุ่มเยาวชนที่ได้รับความรู้เรื่องยาเสพติด 

   9.ร้อยละของประชาชนในพื้นที่กับการสร้างความปรองดองและเทิดทูลสถาบัน

ส าคัญของชาติ 

   กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

    1.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

    2.ส่งเสริม สนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกัน และบรรเทา

สาธารณภัย 

   ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

    ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดีและ

เสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
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  2.2.5ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

   เป้าประสงค์ มีการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

   ตัวชีว้ัด 

   1.จ านวนกิจกรรมส่งเสริมด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

    2.จ านวนประชาชนให้ความส าคัญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   3.จ านวนกิจกรรมลดขยะในชุมชน 

  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

    1.การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    2.การจัดการมลพษิทางอากาศ 

   ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

    ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดหาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

    ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  2.2.6ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมืองการปกครองการบริหารงาน  

   เป้าประสงค์  มีการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

   ตัวชีว้ัด 

    1.ร้อยละของประชาชนเขา้ร่วมกิจกรรมท้องถิ่น 

    2.จ านวนการจัดอบรม การส่งบุคลากรเขา้อบรมและศึกษาดูงาน  

   3.จ านวนประชาชนที่ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม 

    4.จ านวนการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    5.การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในองคก์รทุกๆปี 
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   กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

    1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน 

    2.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

    3.การจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ 

   ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

    ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารงาน

แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  

   ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  การสรุปสถานการณ์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ  ได้ท าการวเิคราะห์

ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณก์ารพัฒนาในปัจจบุันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลกุดเรือ โดยใช้เทคนิค  SWOT Analysis ได้แก่ จุดแข็ง (Strength-S) จุดอ่อน (Weakness-W) และ

ปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส (Opportunity-o) และอุปสรรค (Threat-T) เป็นเครื่องมือ 
 

ปจัจยัภายใน 

จดุแขง็  (Strengths -S) 

  1 ผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน  มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาท้องถิน่ 

  2 บุคลากรมีความพร้อมจะให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุเรือ 

 3  ประชากรส่วนใหญ่มีความสามัคคีในการจัดกิจกรรมด้านประเพณ ี วัฒนธรรมท้องถิน่ 

   4  หอกระจายขา่วประจ าทุกหมูบ่้าน  มีศักยภาพด้านสื่อสารขอ้มูลขา่วสาร 

   5  มีพืน้ที่ปา่ชุมชนและพื้นที่ป่าสาธารณะเป็นจ านวนมาก 

   6  มีหนองน้ าสาธารณะขนาดใหญ่ที่พร้อมจะท าการพัฒนาให้เป็นแหล่งพักผ่อน สถานที่จัด

กิจกรรม  

 และพัฒนาก้าวสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

   7  พื้นที่การเกษตรมีการปลูกพชืเศรษฐกิจ(ยางพารา,มันส าปะหลัง)จ านวนมาก 
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จดุออ่น (Weaknesses-W) 

1. พื้นที่บางแห่งยังไม่ได้รับการพัฒนา ทางสัญจร  ไฟฟ้า  และแหล่งน้ า   

2. ประชาชนในบางพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 

3. บางพื้นที่เกิดอุทกภัยบอ่ยครั้งท าให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย 

4. ขาดงบประมาณในการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ าสาธารณะขนาดใหญ่ 

5. แหล่งน้ าธรรมชาติแห้งในฤดูแล้ง เพราะมีสภาพตืน้เขนิขาดงบประมาณในการขุดลอก 

6. พื้นที่ป่าสาธารณะแพละพื้นที่สาธารณะประโยชน์ถูกบุกรุก 
 

ปจัจยัภายนอก 
 

โอกาส  (Opportunities-O) 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  มีนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  

 เรื่องรัฐต้องกระจายอ านาจให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่น ได้

เอง โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และองคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  ย่อมมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การ

จัดบริการสาธารณะท่ีมีความหลากหลาย  การบริหารงานบุคคล   การเงินและการคลังและมีอ านาจหน้าที่

ของตนเองโดยเฉพาะ   

2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น   

พ.ศ. 2542 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ

ประโยชน์ในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอน

ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอ านาจ   6 ด้าน ท าให้องค์การบริหารส่วน

ต าบลมีโอกาสได้รับการจัดสรรทั้งงบประมาณ  การฝึกอบรมความรู้  ศักยภาพของเจ้าหน้าที่  และมีอ านาจ

หน้าที่ในการควบคุม  ดูแล  ป้องกันและแก้ไขเพิ่มมากขึ้น  ท าให้สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาความ

เร่งด่วนได้อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธภิาพมากขึ้น 

3. นโยบายรัฐ  ที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกจิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  ส่งเสริมเกษตรตาม

แนวทฤษฎีใหมแ่บบผสมผสาน  เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  กระตุ้นให้ชุมชนพึ่งตนเอง 

4. รัฐบาลมีแนวนโยบายการส่งเสริม  การมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  แก่ 

ประชาชน  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเขา้ใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย  เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชน

เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น 

5. การเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในภาครัฐ  เน้นประสิทธิภาพ  ประหยัด  เป็นธรรม  โปร่งใส  เปิด

โอกาสให้ภาคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมคดิ  ตัดสินใจ  และร่วมรับผลประโยชน์ 
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6. จังหวัดอุบลราชธานีด าเนินการการท่องเที่ยวอุบลฯ  ส่งผลต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  ให้

เป็นที่รู้จักและเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว 

7.รัฐบาลมีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา   

ปลูกฝังคา่นิยม  อยูแ่บบพอเพยีงให้แก่ประชาชน 

8. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีโครงการเร่งด่วนและโครงการเกินศักยภาพ  มีหลาย

ช่องทาง  ได้แก่  จังหวัด  กรมที่สังกัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threats-T) 

1. สภาวการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกจิในระดับประเทศและภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

2. การรับค่านิยมตะวันตกท าให้เกิดการบริโภคนิยมมากขึ้น  เกิดหนี้สิน  ประชาชนมีรายจ่าย

มากกวา่รายได้ 

3. งบประมาณที่ได้รับการจดัสรรจากรฐับาลไม่มีความแนน่อน 

4. ปัญหาสภาวะโลกร้อนสง่ผลให้เกดิภัยธรรมชาตติ่างๆ เช่น ภัยแลง้ ภัยหนาว หมอกควัน อุทกภัย 

ไฟปา่ 

5. มีบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ท าการเกษตรใกลล้ าห้วยที่เสี่ยงตอ่การประสบปัญหาน้ าท่วม 

ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ือต่อการบริหารจดัการเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดนิ 

  3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 

1.  ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  ปัญหาและความต้องการด้านโครงสร้างพืน้ฐานของท้องถิ่นมดีงันี้ 

 1.1  ปญัหา 

  1.  ถนนภายในเขตต าบลกดุเรือ  อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบันส่วน

ใหญ่ยังคงเปน็ถนนลูกรัง และอยูใ่นสภาพที่ช ารุดทรุดโทรม 

  2.  การคมนาคมเช่ือมระหว่างต าบล  หมูบ่้าน  รวมทัง้ทางคมนาคมของต าบลที่เช่ือมต่อ

ทางหลวงจังหวดัไม่สะดวก 

  3.  ระบบประปาหมูบ่้านยงัไม่ครบทุกหมูบ่้าน  ซ่ึงเหลือ หมู ่3 และ หมู่ 10 ยังใช้น้ า

บาดาล 

4.  การให้บรกิารด้านโทรศัพท์สาธารณะยังไม่สามารถให้บริการได้อยา่งทั่วถึง 

  5.  การบริการไฟฟ้าสาธารณะยังไม่เพียงพอทั่วถงึทกุหมู่บา้นในเขตหมู่บา้นที่ขยายออกไป

ตั้งใหม่ 

  6.  แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภคมีน้อย 
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 1.2  ความตอ้งการ 

  1.  ก่อสร้าง ปรบัปรุง บ ารุงรักษาถนนเช่ือมระหว่างต าบล หมูบ่้าน  รวมทั้งถนนของต าบล

เช่ือมทางหลวงจงัหวัด  ให้สามารถสัญจรไปมาไดส้ะดวกและเพยีงพอ 

  2.  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารงุรกัษาระบบประปาจากแหลง่น้ าผิวดินให้ครอบคลุมทุกพืน้ที่ 

  3.  ติดตั้งและขยายเขตบรกิารด้านโทรศัพท์ให้ครอบคลมุทุกพื้นที ่

  4.  ติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทกุพื้นที ่

  5.  ก่อสร้าง ปรับปรงุ บ ารงุรกัษาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้เพียงพอ และ

สามารถใช้งานได้ตลอดป ี
 

2.  ดา้นการสง่เสรมิคณุภาพชวีติ ปัญหาและความต้องการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของท้องถิ่นมดีังนี ้
 

 2.1  ปญัหา 

  1.  การวา่งงานหลังฤดูท านา ท าให้ผู้ใช้แรงงานยา้ยถิ่นไปท างานนอกพืน้ที่ 

  2.  สินค้าในการอุปโภค-บริโภคไม่ได้มาตรฐาน 

  3.  การพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชนไม่เพียงพอ 

  4.  การรวมกลุ่มทางการคา้ กลุ่มอาชีพต่างๆยังมนี้อย 

  5.  ปัญหาคุณภาพชีวิตของเดก็และเยาวชน คนพกิารและผู้สูงอายุ 

  6.  ขาดการสง่เสริมกิจกรรมนนัทนาการ 

  7.  การให้บรกิารด้านสุขภาพอนามัยยังไมเ่พยีงพอ ประชาชนขาดความสนใจในการรกัษา 

สุขภาพอนามัยของตนเอง 
 

 2.2  ความตอ้งการ 

  1.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 

  2.  ส่งเสริมให้มีศูนยจ์ าหน่ายสนิคา้/ผลิตภัณฑ์ การพัฒนารูปแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

  3.  ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ 

  4.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน คนพกิารและผู้สูงอายุ 

  5.  ส่งเสริมและสนบัสนนุกจิกรรมนนัทนาการของประชาชนในท้องถิน่ 

  6.  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมทัง้การป้องกันโรคตดิต่อ 
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3.  ดา้นการจดัระเบยีบชมุชน/สงัคม และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย ปัญหาและความต้องการด้านการ

จัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรกัษาความสงบเรียบรอ้ยของท้องถิน่มีดังนี้ 

 3.1  ปญัหา 

  1.  ความไม่สงบเรียบร้อยของชุมชน/สังคม มีการทะเลาะววิาท สร้างความเดือดร้อนให้แก่      

    ชุมชน/สังคม 

  2.  ความอ่อนแอของครอบครัวและชุมชน ส่งผลให้เกิดการแพรร่ะบาดของยาเสพติด

เป็นไปอย่าง  รวดเร็ว 

  3.  ขาดการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธ ิ หน้าที่ของประชาชน 

  4.  ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในกจิกรรมเพื่อประโยชน์ของชุมชน 

 3.2  ความตอ้งการ 

  1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสร้างความเขม้แข็งแก่ชุมชน/สังคม 

  2.  การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

  3.  ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความรู้เกี่ยวกับสิทธแิละหน้าที่อันพงึมีพึงได้ตามรฐัธรรมนูญ 

  4.  สนับสนนุการจัดการเรียนรูแ้ละสง่เสริมประชาธิปไตยให้แกป่ระชาชน 

  5.  ส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
 

4.  ดา้นการวางแผนการสง่เสรมิการลงทนุ  พาณชิยกรรมและการทอ่งเทีย่ว  ปัญหาและความต้องการ

ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวของท้องถิน่มีดังนี ้

 4.1  ปญัหา 

  1.  ขาดการพัฒนาบุคลากรด้านการผลิต การตลาด การแปรรูป และบุคลากรด้านการ

ส่งเสริมอาชีพ 

  2.  แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีอยูไ่ม่ได้รบัการปรับปรงุให้สวยงามและดงึดดูนกัท่องเที่ยว 

 4.2  ความตอ้งการ 

  1.   ส่งเสริมและสนบัสนนุการพัฒนาบุคลากรด้านการผลิต การแปรรูปและส่งเสริมอาชีพ

ให้กับ     ประชาชน 

  2.  ส่งเสริมแหลง่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและวถิีชีวิตของเกษตรกร 

  3.  พัฒนาแหล่งท่องเทีย่วและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

 

 

 
 



50 

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

                                                                                                                                           www.kudruea.go.th   
 

5.  ดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ปัญหาและความต้องการด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นมดีงันี้ 

 5.1  ปญัหา 

  1.  ทรัพยากรป่าไม้และดนิถกูบกุรกุและท าลาย 

  2.  ขาดจิตส านกึในการอนรุักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 5.2  ความตอ้งการ 

  1.  ส่งเสริมให้มีการฟื้นฟูและอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

  2.  สร้างจิตส านึกในการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 

6.  ดา้นศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณแีละภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ปัญหาและความต้องการด้าน

ศิลปวัฒนธรรม  จารตีประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิน่ ของท้องถิน่มีดังนี้ 

 6.1  ปญัหา 

  1.  ขาดการสง่เสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน่ใน

สถานศึกษาและภายในชุมชน 

  2.  ประชาชนให้ความส าคัญต่อการอนรุักษศ์ิลปวัฒนธรรมและประเพณีทอ้งถิ่นค่อนขา้ง

น้อย 

  3.  คุณธรรม  จริยธรรมในสังคมไม่เหมาะสม 

  4.  ขาดการส่งเสริมศลิปหตัถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 6.2  ความตอ้งการ 

1.  ส่งเสริมการเรียนรู้ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภมิูปัญญาท้องถิ่นในสถานศกึษา

และ 

ภายในชุมชน 

  2.  ส่งเสริมให้มีการอนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดงีามของท้องถิน่ 

  3.  ส่งเสริมและสนบัสนนุด้านคณุธรรม จริยธรรม การจัดกจิกรรมของศาสนสถาน การ

ส่งเสริมเชิดชูคนด ี

  4.  ส่งเสริมศลิปหตัถกรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาของประชาชนในท้องถิน่ 
 

7.  ดา้นการบรหิารจดัการ  ปัญหาและความต้องการดา้นการบรหิารจดัการ ของท้องถิ่นมดีังนี้ 

 7.1  ปญัหา 

  1.  การบรหิารงานภายในองคก์รยังขาดเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพและทนัสมัย 

  2.  บุคลากรยังขาดประสิทธภิาพในการปฏิบตัิงาน 

  3.  การประชาสัมพันธ์การด าเนนิงานขององคก์รยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง 
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  4.  ประชาชนให้ความสนใจและเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององคก์รคอ่นขา้ง

น้อย 

 7.2  ความตอ้งการ 

  1.  จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้  และปรับปรุงสถานที่ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธภิาพ 

  2.  สนับสนนุและส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและสร้างขวัญ

ก าลังใจในการปฏิบัตงิาน 

  3.  ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลขา่วสารขององคก์รให้ทั่วถึง 

  4.  สร้างจิตส านึกและสง่เสริมให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององคก์ร

ให้มาก 

ยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 


