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ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
(๑)  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว มีความสัมพันธ์กับ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  มุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน โดย
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทย อยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุม
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ตามมิติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ 
–๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
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1. สาระสาคัญ 
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน

หลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทย แต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากล าบากมากขึ้น กระแสทุนนิยมและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลก ได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้าง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพา
อุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่



มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม
และระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกร 
รายย่อย และในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทาง
สังคมที่มีคุณภาพ ส าหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการเองนับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ  ซึ่งส่วนใหญ่ 
ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ  โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบ
และแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต นอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่ง
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด
ของสังคมโลกได้ท าให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด 
เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่ 
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการด ารงชีวิตของ
ประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก 
มีฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา 
บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืนๆ รวมถึง 
การเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มี
ความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือ
เป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้า
ไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มี
ความคืบหน้ามากขึ้น นอกจากนั้น ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน 
ให้ดีขึ้น ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและ
ตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการก ากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืน
ทางการคลัง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มี
การสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ
ได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมี 
ความสะดวกคล่องตัวมากข้ึน 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทย ได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ย 
ยังต่ าและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง 
ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็น
แรงขับเคลื่อนหลัก ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายัง
ไม่เพียงพอ การวิจัยที่ด าเนินการไปแล้วไม่ถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า 
การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐ ก็ยังขาดการบูรณาการจึง
สิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส 
และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ 
โลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบ โครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยัง
ขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรม



จริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้ อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ ขณะที่ความเหลื่อมล้ าและ 
ความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ
ทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและ
ความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับ
ภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้าน
ขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลง
เหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว  สามารถรับมือกับ
ความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้าง
ประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการด ารงชีวิตการท างาน 
และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการด าเนินการร่วมกันอย่าง
เป็นเอกภาพ  มีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือ
ก าหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการท างานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศไปสู่เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อ
การพัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้
ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้
อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ ากัดรวมทั้งความเสี่ยง 
ของประเทศ จะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศที่ชัดเจน  และได้รับ 
การยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกก าลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพใน 
การขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้ 
การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน 

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อม
กับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน าพา
ประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ 
ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไป
พร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้  ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวที
โลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยใน
ประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติก าลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้น จะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคน
ต้องการบรรลุร่วมกัน  รวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ 
ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทย



ทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ 
การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
๒. วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขต
อ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
ที่มา: http://chantrawong.blogspot.com 

 

๓. ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็น

จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของ 
ทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  
เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้าง
ความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน 
เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุ



วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถใน 
การแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง 
เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป  
จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: http://www.cdd.go.th 
 

๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วย
ลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มี
ต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

 (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 



3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา
ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมใน 
การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ  
การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ 
รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ 
ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุน
มนุษย ์และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค  และเป็น 
การยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ 
สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่า
และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กร
ระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

 



3.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย  
มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค ์
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน

การบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเร่ง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความม่ันคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรม ความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมี
ความสามารถในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  
และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบ

การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 



4. กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงาน

ต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 
แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้
ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ  ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อน 
การพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเปูาหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน 
ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางใน 
การน ายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนา
ได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

๕. ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเปูาหมายและ

ภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอด
เปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ 
และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการน ายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้าน
การจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
อย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง 
รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดท ายุทธศาสตร์  
การน าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและ 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  
สามารถก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 
1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12  

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2 มีหลักการส าคัญประกอบด้วย 
1.  ยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  

9-11  เพ่ือให้การพัฒนาในทุกมิติเป็นไปอย่างมีบูรณาการบนทางสายกลาง มีความพอประมาณ  มีเหตุผล 
รวมถึงมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี  สอดคล้องกับภูมิสังคม การพัฒนาทุกด้าน การมีดุลยภาพ ทั้งมิติเศรษฐกิจ  สังคม 
และระบบนิเวศน์  มีความสอดรับ เกื้อกูล และพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน  การพัฒนาในมิติหนึ่งไม่ส่งผลกระทบ
ทางลบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อมิติอ่ืนๆ  สามารถพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  มี
คุณภาพและเสถียรภาพ  การกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  เป็นการเติบโตที่ไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม  ชุมชน วิถีชีวิต ค่านิยม ประเพณี และวัฒนธรรม  เพ่ือมุ่งไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของ
ประเทศอย่างแท้จริง 

2.  ค านึงถึง “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยใช้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”  มุ่งสร้างคนไทยให้เป็น
พลังส าคัญในการสร้างความมั่นคงของชาติ  เป็นกลจักรส าคัญในการขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และการบริหารจัดการ  โดยในมิติสังคม  พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียม



ความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ  มุ่งเน้นให้คนมีศักยภาพและการเรียนรู้  มีความคิดสร้างสรรค์  
มีความสามารถรอบด้าน  และมีโอกาสในการเข้าถึงคุณภาพของการศึกษาอย่างเท่าเทียม  ลดความเหลื่อมล้ า
ในสังคม  และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนและครอบครัวให้ดีขึ้น  ในมิติเศรษฐกิจ  พัฒนาคนทั้งด้านคุณภาพ
และปริมาณ  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทั้งในภาคการผลิตและในภาคบริการ  เพ่ือก้าวสู่การหลุดพ้นจาก  
กับดักรายได้กลางปานสู่รายได้สูง  ในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มุ่งสร้างคนให้ใช้และอยู่กับ
สิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

3.  มุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาประเทศ  เพ่ือสร้างพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ทั้งกลไกที่เป็นกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ  โดยต้องปรับปรุงให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อน 
การพัฒนาในทุกระดับ  มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์  ลดความซับซ้อนหรือเป็นอุปสรรคต่อ
การหนุนเสริม การปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ ควบคู่กับการพัฒนากลไกการท างานในรูปแบบของ
คณะกรรมการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  หรือประเด็นการพัฒนาเฉพาะในแผนฯ 
ทั้งในระดับประเทศและระดับพ้ืนที่  ให้ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ิมบทบาทของกลไกภาค  
องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาใน
ทุกภาคส่วน   

กล่าวโดยสรุป  หลักการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2564)  จะมุ่งเน้นการพัฒนาที่น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญาพ้ืนฐาน  
ในการก ากับทิศทางการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างมีดุลยภาพ  ค านึงถึงการวางรากฐานการพัฒนาในระยะ
ยาว  คนในชาติจะต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นคนเก่ง มีคุณธรรม  จริยธรรม  ความเพียร  และมีจิตส านึก  
ค านึงถึงประโยชน์ของชาติเป็นส าคัญ  รวมถึงให้ความส าคัญกับการพัฒนากลไกส าคัญในการขับเคลื่อนแผนฯ  
ทั้งการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ  กลไกการท างานที่มีหน้าที่ผลักดัน  ประเด็นการพัฒนาส าคัญต่างๆ 
และกลไกที่เกี่ยวข้องกับการใช้องค์ความรู้ เพ่ือให้ประเทศก้าวสู่สังคมที่ “มั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน” ได้ใน
อนาคต 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560- พ.ศ. 2564) ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไว้ 10 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและ 
  ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 10  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 
 
 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 
1. โครงสร้างประชากรจะเปลี่ยนแปลง
เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์  โดย
สัดส่วนของก าลังแรงงานในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมีสัดส่วน
ประชากรเจเนอเรชั่นวาย มากที่สุด 
2. ประชากรทุกช่วงวัยยังมีปัญหาเชิง
คุณภาพ 
    2.1 กลุ่มเด็กปฐมวัย 
    2.2 กลุ่มเด็กวัยเรียน 
    2.3 กลุ่มวัยแรงงาน 
    2.4 กลุ่มผู้สูงอายุ 
3. สุขภาพของคนไทยมีแนวโน้มเป็นโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังมากข้ึน 
4. การศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย
ยังมีผลลัพธ์อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า 
5. ครอบครัวไทยมีรูปแบบที่หลากหลาย
มากขึ้น ส่งผลต่อบทบาทในการบ่มเพาะ
คนให้มีคุณภาพ 

    1. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้มีทักษะ เพื่อ
การด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและ
การท างาน ทักษะการสื่อสารและ
เทคโนโลยี และมีความสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    2. เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมี 
สุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมสูงวัย 
    3. เพ่ือปรับเปลี่ยนบรรทัดฐานในการ
ด าเนินชีวิตของคนไทยให้เป็นพลเมืองที่ดี  
 

    1. เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการเต็มตาม
ศักยภาพ สามารถเติบโตเป็นคนดี มี
คุณภาพ และท าประโยชน์ต่อสังคม
โดยรวม 
    2. เด็กวัยเรียน มีนิสัยรักการอ่าน
และมีทักษะการเรียนรู้ในเชิงคิด
สังเคราะห์ สร้างสรรค์ ต่อยอดไปสู่การ
สร้างนวัตกรรมความรู้ มีทักษะชีวิตและ
อาชีพ ทักษะการทางเงิน ทักษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
    3. วัยแรงงาน เพิ่มสมรรถนะ ทั้ง
ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดงาน มี
ความรู้และทักษะการบริหารจัดการทาง
การเงินที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจ 
    4. วัยสูงอายุ มีงานท าและรายได้ที่
เหมาะสมกับศักยภาพของผู้สูงอายุ 
 
 

    1. การพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุ่มวัย
ให้มีทักษะและความรู้ความสามารถ 
    2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
    3. การลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ 
และส่งเสริมให้คนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 
    4. การเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของ
สถาบันครอบครัว ในการบ่มเพาะคนให้
มีคุณภาพ 
    5. การหล่อหลอมคนไทยให้มีความ
เป็นพลเมืองที่ดีตามบรรทัดฐานของ
สังคม และส่งเสริมให้ภาคธุรกิจท าธุรกิจ
เพ่ือสังคม 
    6. การสร้างสภาพแวดล้อมและ
นวัตกรรมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 2: การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 
1. สถานการณ์ความยากจนดีขึ้นต่อเนื่อง แต่การ
กระจายรายได้แย่ลง 
2. ศักยภาพของชุมชนมีความเข้มแข็งมากข้ึน 
3. การเข้าถึงบริการภาครัฐที่มีคุณภาพยังไม่ทั่วถึง 
4. การคุ้มครองทางสังคมยังไม่ทั่วถึงและครอบคลุม
ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบ 
5. ความเหลื่อมล้ าด้านการถือครองที่ดิน 
6. ปัญหากระบวนการยุติธรรม น าไปสู่ความไม่เป็น
ธรรมทางสังคม 
7. โครงสร้างประชากรของไทย เปลี่ยนแปลงเข้าสู่การ
เป็นสังคมสูงวัย ส่งผลกระทบต่อรายได้และรายจ่าย
ของประชากรวัยแรงงาน ซึ่งต้องแบกรับภาระการดูแล
ผู้สูงอายุเพิ่มข้ึน 
8. โครงสร้างทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มตอกย้ าปัญหา
ความเหลื่อมล้ าให้รุนแรงขึ้น จากเงื่อนไขเศรษฐกิจโลก
มีความผันผวน 
9. โครงสร้างทางภาษีไม่สนับสนุนการกระจายรายได้
อย่างเป็นธรรม 
10. ลักษณะบางประการของครัวเรือน ท าให้เกิดการ
ส่งผ่านปัญหาการกระจายรายได้จากรุ่นสู่รุ่น และท า
ให้คนจนไม่สามารถหลุดพ้นออกจากความยากจนได้ 

    การสร้างความเป็นธรรม 
ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
มุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้ทุก
คนในสังคมไทยสามารถ
เข้าถึงทรัพยากร  แหล่งทุน
ในการประกอบอาชีพ และ
เข้าถึงบริการทางสังคมของ
รัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและ
เป็นธรรม ทั้งการบริการ 
การศึกษา สุขภาพ สวัสดิการ
สังคม และกระบวนการ
ยุติธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของคน ยกระดับรายได้ และ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะ
น าไปสู่การมีสุขภาพชีวิตที่ดี 
และสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้
อย่างมีศักดิ์ศรี 
 

    1. ลดปัญหาความ
เหลื่อมล้ าด้านรายได้ของ
กลุ่มคนที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจสังคม ที่แตกต่าง
กัน และแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 
    2. เพ่ิมโอกาสเข้าถึง
บริการพื้นฐานทางสังคม
ของภาครัฐ 

    1. การให้ความช่วยเหลือทางสังคม เพ่ือเป็นแต้ม
ต่อแก่กลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้
ต่ าสุด 
    2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบคลุม
ประชากรทั่วประเทศ เพ่ือขยายความคุ้มครองทาง
สังคม และการจัดสวัสดิการที่สามารถเจาะจง
กลุ่มเปูาหมายได้ 
    3. การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน
ฐานราก 
    4. การก าหนดนโยบายการคลัง เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม และเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่มี
รายได้น้อย ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
    5. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 
    6. การกระจายการให้บริการภาครัฐ ทั้งด้าน
การศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐาน และการจัด
สวัสดิการในภูมิภาค ให้มีความครอบคลุมและทั่วถึง 
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
    7. ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ และบทบาท
สตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจ ทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศ 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 
1. สถานการณ์เศรษฐกิจไทย 
2. ภาคการคลังยังมีภาระผูกพันในอนาคตในระดับสูง จึงไม่
สามารถสนับสนุนการด าเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
ในระยะยาวได้เต็มที่ 
3. ภาคการเงินยังไม่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็งเพียงพอ 
4. อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวม ยังปรับตัวดีขึ้น
ไม่มากนัก 
5. ภาคเกษตรเป็นแหล่งผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรที่ส าคัญ
ของประเทศ 
6. บทบาทของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาในชุมชน
ท้องถิ่น ประกอบกับกระแสการตื่นตัวด้านผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ท าให้ภาคอุตสาหกรรมต้องให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกันกับ
ชุมชนมากขึ้น 
7. ภาคบริการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และเป็นแหล่งรายได้
หลักของประเทศ 
8. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ยังคงมี
บทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย 
9. จ านวนประชากรวัยแรงงานลดลง จากการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัย 
10. ประเทศไทยยังคงมีความเหลื่อมล้ าสูง 

    1. สร้างความเข้มแข็งให้
เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมี
เสถียรภาพและยั่งยืน 
    2. สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เศรษฐกิจรายสาขา 
 

    1. เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมี
เสถียรภาพและยั่งยืน 
    2. การสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเศรษฐกิจรายสาขา 
 

    1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจ
ส่วนรวม 
    2. การเสริมสร้างและพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาค
การผลิตและบริการ 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 4: การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 
1. ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็น
ปัจจัยความเสี่ยงส าคัญที่ส่งผลกระทบ
ต่อประชากรโลก 
2. การลดลงของทุนธรรมชาติและ
ศักยภาพของระบบนิเวศน์ 
    2.1 ปุาไม ้
    2.2 ทรัพยากรดินและที่ดิน 
    2.3 ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง 
    2.4 ทรัพยากรแร่ 
3. การบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน 
ทั้งมิติเชิงปริมาณและคุณภาพ ขาด
ประสิทธิภาพ 
4. แบบแผนการผลิตและการบริโภค
ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
    4.1 ภาคเกษตรกรรม 
    4.2 ภาคอุตสาหกรรม 
    4.3 ภาคการท่องเที่ยวและบริการ 
5. การขยายตัวของเมือง 
6. ความขัดแย้งในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 

    1. รักษาทุนธรรมชาติเพ่ือ
ความสมดุลของระบบนิเวศน์ 
และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
    2. เสริมสร้างความมั่นคงด้าน
น้ าของประเทศ และส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบ
อย่างต่อเนื่อง 
    3. ควบคุม ปูองกัน และลด
มลพิษ รวมทั้งฟ้ืนฟูคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชน 
    4. พัฒนาขีดความสามารถใน
การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ทั้งด้านการลด
ก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัว
เพ่ือลดผลกระทบ 

    1. เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้และแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน
ของรัฐ 
    2. การด าเนินนโยบาย แผนงาน โครงการพัฒนา 
และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ า ในพ้ืนที่ 25 ลุ่มน้ า
ของประเทศ อยู่บนหลักความพอประมาณ มีเหตุผล 
และมีความยั่งยืน ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึง
ทรัพยากรน้ าเพ่ือการบริโภค อุปโภคได้อย่างมั่นคง 
ปลอดภัย และเท่าเทียม 
    3. สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและ
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และระบบนิเวศน์ 
โดยให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกกับการจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตราย เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศ 
    4. เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

    1. การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
    2. บริหารจัดการน้ าเพื่อให้เกิดความ
สมดุลยั่งยืน 
    3. แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
    4. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
และกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    6. สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
    7. บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง
ด้านภัยพิบัติ 
    8. การพัฒนาความร่วมมือด้าน
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 5: การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและย่ังยืน 
 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 
1. การล่วงละเมิดสถาบันหลักของชาติ 
เกิดจากการบ่อนท าลาย สร้างความ
ขัดแย้งในชาติ โดยพยายามลดทอน
ความผูกพันของประชาชนที่มีต่อสถาบัน
ส าคัญ 
2. ปัญหาความเห็นต่างทางความคิดของ
คนในชาติ ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่มี
รากฐานของปัญหามาจากความแตกต่าง
ทางความคิดและอุดมการณ์ บนพื้น
ฐานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
การเมือง 
3. ปัญหาสถานการณ์ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
4. ประเทศไทยยังมีความเสี่ยงต่อการก่อ
การร้ายของกลุ่มต่างชาติ 
5. อาชญากรรมข้ามชาติมีแนวโน้ม
ขยายตัวและควบคุมได้ยาก มีการ
เชื่อมโยงในภูมิภาคและพัฒนาการ
สื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมี
รูปแบบ และวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้น 
 
 

    1. เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความ
มั่นคงภายใน ไม่ให้ลุกลามเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ชาติ 
    2. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงาน
รัฐ เอกชนและภาคประชาชน มีความ
พร้อมในการผนึกก าลังรับภัยคุกคาม 
และมีขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการด้านความมั่นคง 
    3. เพ่ือให้นโยบายด้านความม่ันคง
กับนโยบายเสถียรภาพและการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ทุกมิติ ให้สามารถพัฒนาไปในทิศทาง
เดียว 
    4. เพ่ือใช้ความร่วมมือด้านความ
มั่นคงกับมิตรประเทศ ทั้งในระดับโลก 
ภูมิภาค และประเทศรอบบ้าน เป็น
เครื่องมือรักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ความสงบสุขของประเทศ 
 
 

    1. ปูองกันและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ให้เป็นสถาบันหลักของ
ประเทศตลอดไป 
    2. ประเทศชาติมีความมั่นคงทุกมิติ
และสังคมมีความสมานฉันท์เพ่ิมข้ึน 
    3. พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มี
เศรษฐกิจที่ดีขึ้น และประชาชนมีสันติสุข 
มีอาชีพสุจริต มีการศึกษาที่มีคุณภาพ
และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เพ่ิมข้ึน 
    4. ประเทศไทยสามารถรับมือกับภัย
คุกคามด้านความม่ันคงและมี
ความสัมพันธ์ และความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน มิตรประเทศ และนานา
ประเทศเพ่ิมขึ้น 
    5. ประเทศไทยมีอันดับความเสี่ยง
จากการก่อการร้ายต่ ากว่าอันดับที่ 20 
ของโลก และมีอันดับความเสี่ยงจากการ
โจมตีด้านไซเบอร์ ต่ ากว่าอันดับที่ 10 
ของโลก 
 

    1. แนวทางการรักษาความม่ันคงภายใน 
    2. แนวทางการพัฒนา เสริมสร้าง
ศักยภาพการปูองกันประเทศ 
    3. แนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การก่อการร้าย 
    4. แนวทางการส่งเสริมความร่วมมือกับ
ต่างประเทศด้านความมั่นคง 
    5. แนวทางการรักษาความม่ันคงของ
ชาติทางทะเล 
    6. แนวทางการรักษาความม่ันคงทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    7. แนวทางการบริหารจัดการความม่ันคง
เพ่ือการพัฒนา 

 



สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 
6. ปัญหาความมั่นคงทางสังคม 
7. ปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
8. ปัญหาโรคระบาดและสถานการณ์
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอ่ืนๆ 
9. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จากกิจกรรมที่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อน
เพ่ิมข้ึน 
10. ปัญหาความมั่นคงทางพลังงานและ
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
11. ปัญหาความมั่นคงทางอาหาร 

    5. เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยการก่อ
การร้าย และโจมตีด้านไซเบอร์ 
    6. เพ่ือลดและบรรเทาปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสา
ธารณภัยต่างๆ 
 

    6. สาธารณภัย ได้แก่ ภัยแล้ง ภัย
หนาว อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟปุา และ
หมอกควัน น้ ามันรั่วไหลในทะเล และ
การกัดเซาะ มีแนวโน้มลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 6: การบริหารจัดการในภาครฐั การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 
1. การบริหารจัดการการให้บริการประชาชนของภาครัฐมี
ประสิทธิภาพต่ า 
2. ภาครัฐมีขนาดใหญ่ และรายจ่ายประจ าเพ่ิมสูงขึ้นตลอด 
3. กระบวนการจัดสรรงบประมาณขาดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
4. โครงสร้างการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจขาดแผนการด าเนินงาน
เชิงยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพและมีการบริหารที่ซับซ้อน ส่งผลต่อ
การด าเนินงานที่ด้อยประสิทธิภาพ 
5. การบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ยังขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส
เท่าท่ีควร รวมทั้งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างเต็มที่ 
6. กระบวนการยุติธรรมยังขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถอ านวย
ความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค เป็นธรรม และไม่สอดรับกับ
ความเป็นสากล 
7. การทุจริตและปฏิบัติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และ
องค์กรเอกชน ยังเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ 
8. การเข้าร่วมลงนามในพิธีสาร ตราสาร และข้อผูกพันอ่ืนๆ 
ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ของ
ประเทศไทย 
9. กฎหมายหลายฉบับยังไม่ได้มาตรฐานสากล เนื่องจากล้าสมัย 
และกระบวนการตรากฎหมายยังมีจุดอ่อนหลายประการ 

    1. เพ่ือให้ภาครัฐมีการ
บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
มีระดับการให้บริการสาธารณะ
อย่างโปร่งใส มีความรับผิดชอบ
และได้มาตรฐานสากล 
    2. เพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีการบริหารจัดการ
และให้บริการแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
    3. เพ่ือให้ประเทศไทยมี
ภาพลักษณ์การต่อต้านการ
ทุจริตและพฤติกรรมมิชอบอยู่ใน
ระดับแนวหน้าของอาเซียน 
    4. เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
การอ านวยความยุติธรรมด้วย
ความสะดวกรวดเร็วและเป็น
ธรรม 
 

    1. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและการ
ให้บริการของภาครัฐ และ
ประสิทธิภาพการประกอบ
ธุรกิจของประเทศ ให้อยู่ใน
อันดับสองของอาเซียน เมื่อ
สิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12  
    2. เพ่ิมจ านวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภท ที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี 
    3. เพ่ิมคะแนนดัชนี
ภาพลักษณ์คอรัปชั่นให้อยู่สูง
กว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
    4. ลดข้อร้องเรียนของ
ประชาชนที่ไม่ได้รับการ
อ านวยยุติธรรมอย่างเสมอ
ภาคเป็นธรรม 
 

    1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน 
บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร
ภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย 
คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความ
คุ้มค่า 
    2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ 
และสร้างกลไกในการติดตาม ตรวจสอบ
การเงินการคลังภาครัฐ 
    3. เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับ
การให้บริการสาธารณะให้ได้
มาตรฐานสากล 
    4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    5. ปูองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
    6. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม 
และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 7: การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 
1. ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศ
ไทย 
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรายสาขา 
3. การขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศเพ่ือนบ้าน 
4. กระแสโลกาภิวัตน์มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม
โลก 
5. ความผันผวนของสถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลก 
6. ข้อตกลงระหว่างประเทศ 
7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย 
8. การบริหารจัดการ การวางแผน และการออกแบบพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่ต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
9. การเพิ่มขึ้นของประชาชน การขยายตัวของเมือง และ
นโยบายของรัฐ 
10. การกระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย 
11. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และการท างาน 
12. การบริหารความเสี่ยง 
13. นโยบายส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 

    1. เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สิ่งอ านวยความสะดวกด้านคมนาคม 
ขนส่งและการค้าให้สามารถสนับสนุน
การเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันระดับประเทศ 
    2. เพ่ืออนุรักษ์พลังงานและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สร้าง
ความมั่นคงทางพลังงาน 
    3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 
อย่างทั่วถึงทั้งประเทศ ประชาชนทุก
กลุ่มสามารถเข้าถึงเทคโลโนยีดิจิทัล 
และสื่อดิจิทัล ได้อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง 
และเพียงพอ ในราคาที่เหมาะสมเป็น
ธรรม 
    4. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
น้ าประปา ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
 

    1. การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์
ในภาพรวม 
    2. การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านระบบคมนาคม
ขนส่ง 
    3. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
    4. พัฒนาด้านพลังงาน 
    5. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 
    6. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปการ (น้ าประปา) 

    1. การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านระบบคมนาคมขนส่ง 
    2. การสนับสนุนพัฒนาระบบ
ขนส่ง 
    3. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
    4. การพัฒนาด้านพลังงาน 
    5. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 
    6. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปการ ด้านน้ าประปา 

 
 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 8: การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 
1. ประเทศไทยต้องมุ่งไปสู่การพัฒนา
บนพื้นฐานขององค์ความรู้ และ
นวัตกรรมเป็นหลัก โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือสร้างความ “มั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน” ให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 
2. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม ยังคงเป็นจุดอ่อนที่
ส าคัญ สะท้อนจากความสามารถการ
แข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยรวมของประเทศที่อยู่ในอันดับต่ า 
เมื่อเปรียบเทียบกับนานาประเทศ 
3. ระบบการศึกษาและการพัฒนา
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ยังคงเป็นจุดอ่อน โดย
บุคลากรด้านการวิจัยและด้านการ
พัฒนาของประเทศยังมีจ านวนไม่
เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนา 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม ระดับก้าวหน้า 

    1. การสร้างคุณภาพและมูลค่าเพ่ิม 
    2. การเสริมสร้างสังคมให้มีตรรกะ
ทางความคิด 
    3. การบริหารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่
ความสมดุล 
    4. การแก้ไขปัญหาและยกระดับ
ความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆ 
    5. การเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 
 

    1. เพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุน 
เพ่ือการวิจัยและการพัฒนาสู่ร้อยละ 
1.5 ของ GDP และมีสัดส่วนการลงทุน
วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อ
ภาครัฐ เป็น 70:30 
    2. เพ่ิมจ านวนบุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนา เป็น 25 คน ต่อประชากร 
10,000 คน 
    3. เพ่ิมอันดับความสามารถการ
แข่งขันโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโดย IMD 
ให้อยู่ในล าดับ 1 ใน 30 

    1. เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรม
และผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 
    2. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม  
 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 9: การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 
1. การกระจุกตัวของการพัฒนา
กรุงเทพ และภาคกลาง ท าให้
เกิดปัญหาช่องว่างการกระจาย
รายได้ระหว่างภาค 
2. ประชากรเริ่มปรับตัวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุในทุกภาคส่วน 
ในขณะที่แรงงานยังมีข้อจ ากัด 
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
3. การขยายตัวของเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะการเกษตรและ
อุตสาหกรรม ได้มีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งปุาไม้ 
แหล่งน้ า ดิน และพลังงาน ไป
เป็นจ านวนมาก และรวดเร็วเกิน
กว่าที่ธรรมชาติจะฟ้ืนฟูสภาพ
ทดแทนกลับคืนดังเดิมได้ 
4. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสู่
ความเป็นเมืองเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วในทุกภาค แต่การ
กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจจาก
เมืองใหญ่สู่เมืองขนาดกลาง ยัง
ขาดความสมดุล 

    1. เพ่ือกระจายความ
เจริญสู่ภูมิภาค ให้สามารถ
สร้างโอกาสการประกอบ
อาชีพ และการเพ่ิมรายได้
อย่างทั่วถึง น าไปสู่การ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และลดความ
เหลื่อมล้ าของคนในภาค 
    2. เพื่อพัฒนาเมือง
ศูนย์กลางของจังหวัด ให้
เป็นเมืองน่าอยู่และ
ปลอดภัย มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมืองตาม
มาตรฐาน และมีการ
พัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะในเขตเมือง
อย่างทั่วถึง 
    3. เพ่ือเปิดพ้ืนที่
เศรษฐกิจใหม่ ให้
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  
ซึ่งจะน าไปสู่การกระจาย
ความเจริญ และการเพ่ิม

    1. ช่องว่างรายได้
ระหว่างภาคลดลง 
    2. มีการกระจาย
รายได้ของประชาชนอย่าง
เป็นธรรมมากขึ้น 
    3. เมืองศูนย์กลางของ
จังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่และ
ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี 
เศรษฐกิจดี และการ
เดินทางสะดวก 
    4. พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจ
หลักมีระบบการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพสูง และเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
    5. พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่
บริเวณชายแดน มีการ
พัฒนาที่เกิดผลเป็น
รูปธรรม 
 

 แนวทางการพัฒนาภาคเหนือ    
    1. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการ
ต่อเนื่องกับการท่องเที่ยว บริการสุขภาพและการศึกษาที่ได้มาตรฐาน 
รวมทั้งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 
    2. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ภายใต้แนวคิดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ควบคู่กับการพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด 
    3. ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ 
สร้างความสมดุลแก่ระบบนิเวศน์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
    4. พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ รองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุของภาคเหนือที่เร็วกว่าระดับประเทศ 10 ปี  
แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
    1. เพ่ิมศักยภาพการผลิตไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหาร
ปลอดภัย 
    2. พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง  
    3. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เชิงประเพณี วัฒนธรรม  
อารยธรรมขอม ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และกีฬาสู่นานาชาติ 
    4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    5. ฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ให้คงความสมบูรณ์ และรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพ้ืนที่ต้นน้ าเลย ชัยภูมิ อุดรธานี สกลนคร 

 



สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 
5. การลงทุนด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานขนส่งของประเทศ พ.ศ.
2558-2565 จะส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาภาคอย่างมี
นัยส าคัญ 
6. กลไกการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา 
7. การรวมกลุ่มความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาค อนุ
ภูมิภาค และประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ส่งผลให้เขตเศรษฐกิจ
ชายแดนมีความส าคัญมากข้ึน 

ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
    4. เพ่ือฟ้ืนฟู
ฐานเศรษฐกิจหลักให้
ขยายตัวอย่างมีสมดุล  
และได้รับการยอมรับ 
จากชุมชน 
 

แนวทางการพัฒนาภาคกลาง    
    1. ยกระดับฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของภาคกลาง ให้เป็นศูนย์
อุตสาหกรรมชั้นน าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
    2. พัฒนาแหล่งผลิตอาหารและสินค้าเกษตรของภาคกลาง ให้เป็นฐาน
การผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
และได้มาตรฐานโลก สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารระหว่าง
ประเทศ 
    3. เสริมสร้างมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวของ
ภาคกลาง ให้เป็นศูนย์รวมการท่องเที่ยวของเอเชียให้มีชื่อเสียง และเป็นที่
รู้จักในระดับนานาชาติ 
แนวทางการพัฒนาภาคใต้ 
    1. เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ
ของห่วงโซ่คุณค่า เพ่ือสร้างรายได้ให้กับพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
    2. ยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และการ
กระจายรายได้จากการท่องเที่ยว สู่พ้ืนที่เชื่อมโยงรวมกันทุกชุมชนและ
ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 
    3. วางระบบปูองกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ ให้
เกิดความยั่งยืนในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งต้นน้ าของภาค ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์
ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา และนราธิวาส และ
พ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง  

 
 
 
 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 10: ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 
1. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้านและ
ภูมิภาค 
2. การประเมินความเสี่ยง 
3. การสร้างภูมิคุ้มกัน 

    1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการใช้
ประโยชน์ ความได้เปรียบจากท าเลที่ตั้ง
ของประเทศ 
    2. เพ่ือให้ประเทศเป็นฐานการผลิต 
และการลงทุนที่มีสมรรถภาพสูง 
    3. เพ่ือเสริมสร้างประโยชน์ของ
ประเทศในด้านการค้า การลงทุน 
การเงิน และโอกาสด้านการตลาดและ
การบริการระหว่างประเทศ ตลอดจน
การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน และการ
ผลิตข้ามพรมแดน 
    4. เพ่ือผลักดันบทบาทท่ีสร้างสรรค์
ของคนไทย 
 

    1. ประเทศไทยมีบทบาทน าใน
ภูมิภาค ทั้งด้านโลจิสติกส์ การค้า การ
บริการ และการลงทุน 
    2. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง การ
กระจายความเจริญในภูมิภาคเอเชีย 
กลุ่มอาเซียน และอนุภาค เพ่ือรองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และมี
การพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจใน
อนุภาค และในส่วนขยายครอบคลุม
ภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และ
เอเซียใต้ 
    3. ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภาค และ
ภูมิภาคอาเซียน มีความเชื่อมโยงกันเพ่ือ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
    4. ไทยมีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่เชื่อมั่น
ของนานาชาติในฐานะประเทศท่ี
มาตรฐาน ด าเนินการต่างๆ เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล และบรรทัดฐานระหว่าง
ประเทศ 
    5. ไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่
ส าคัญ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และ
ภูมิภาค โดยมีส่วนร่วมส าคัญในการ

    1. เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการ
คมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และ
โทรคมนาคม ภายใต้ความร่วมมือระดับ
อนุภาค และภูมิภาคอาเซียน 
    2. การพัฒนาและการส่งเสริมให้ไทย
เป็นฐานของการประกอบธุรกิจและการ
บริการ และการลงทุนที่มีสมรรถนะสูง 
และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค 
    3. การส่งเสริมการลงทุนภายใน
ต่างประเทศ เพ่ือขยายฐานการผลิต
การค้า/การบริการของผู้ประกอบการ
ไทย สร้างผลตอบแทนจากเงินทุนและ 
know how ของไทย และพัฒนา
ประเทศไทยไปสู่การเป็นชาติการค้า 
    4. มุ่งเปิดประตูการค้า และพัฒนา
ความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ใน
ฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ทั้งใน
ระดับอนุภาคและภูมิภาค ที่มีความเสมอ
ภาคกัน 
    5. การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนากับประเทศในอานุภาค ภูมิภาค 
และนานาประเทศ 



ก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ 
    6. ภาคเอกชนไทย มีเครือข่ายและ
องค์ความรู้ที่ส่งเสริมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน การขยายตลาด ทั้งตลาด
เดิมและตลาดใหม่ 

    6. บูรณาการความร่วมมือของ
หน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศ และ
ภารกิจด้านการต่างประเทศ 
    7. การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ระหว่างภูมิภาค โดยมี
บทบาทท่ีสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นทางเลือก
ในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศ
ในเวทีโลก เพ่ือรักษาสมดุลในการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทย และมหาอ านาจ
ต่างๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค 
    8. ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาค 
และนานาชาติ ในการสร้างความม่ันคง 

 
 
 
 
 
 



ส าหรับวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  มีดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้ทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้  ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต   

มีสุขภาวะที่ดี  มีครอบครัวที่อบอุ่น มีคุณธรรมและค่านิยมที่ดี  มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต  มีความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  ได้รับความคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานและมีความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคม ตลอดจนสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมสูงวัย 

2.  เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้างที่เข้มแข็ง  มีเสถียรภาพ  แข่งขันได้  ยั่งยืน มีความมั่นคง
ทางพลังงาน  มีการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและครอบคลุม มีระบบ 
โลจิสติกส์  ที่ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งมีการสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับความเจริญในภาคส่วนต่างๆ โดย 
การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

3.  เพ่ือรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศน์ และสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4.  เพ่ือสร้างความมั่นคงภายในประเทศ  ปูองกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามข้ามชาติ  
รวมทั้งให้ประเทศไทยมีส่วนส าคัญของความร่วมมือในการพัฒนา ภายใต้กรอบต่างๆ ในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาคและโลก 

5.  เพ่ือให้มีการท างานเชิงบูรณาการในลักษณะเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่ยึดหน้าที่และพ้ืนที่  
รวมทั้งมีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น  ท าให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถให้บริการประชาชน
ได้อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง ตรวจสอบได้ และปราศจากคอรัปชั่น 

 

เป้าหมายรวม 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเปูาหมายร่วมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับ

ที่ 12 ประกอบด้วย 
1.  คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
2.  ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
3.  ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
4.  ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  มีความมั่นคงทางอาหาร  พลังงาน และน้ า 
5.  มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย  สังคมปลอดภัย  สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิม

ความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 
6.  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  ทันสมัย  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ กระจาย

อ านาจ  และมีส่วนร่วมจากประชาชน 
 

1.3 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  
 วิสัยทัศน์ของจังหวัด (Vision) 
 “ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนสู่สากล บนพ้ืนฐานความโดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา 
สังคมน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 
 
 



 พันธกิจ (Mission) 
  1. พัฒนาเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่สากล 
  2. เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้านการเกษตร การค้า และการลงทุน 
  3. เชื่อมโยงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคมและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
  4. ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  5. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยว การค้า  
การลงทนุระหว่างภูมิภาค 

 เป้าประสงค์กลุ่มจังหวัด (Goals) 
  1. การท่องเที่ยว การค้า การลงทุนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
  2. อัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
  3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูอย่างมีส่วนร่วม เอ้ือต่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน  

 ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด (Strategic Issues) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน และการค้าชายแดนเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งในและต่างประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาเกษตรมูลค่าเพ่ิมสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ และมี 
ส่วนร่วม ตอบสนองต่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
 
1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
 วิสัยทัศน์  
  “นครแห่งชีวิตและความมั่นคั่งบนฐานของความสง่างามทางวัฒนธรรมและศูนย์กลาง 
การท่องเที่ยว การค้า การลงทุนระดับสากล” 

 พันธกิจ 
  ๑. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล 
  ๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางของการค้า การลงทุน และการคมนาคมขนส่งใน
ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางเกษตรปลอดภัย 
  4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
  5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่บนพื้นฐานความสง่างามทางวัฒนธรรมล้านนา 

 เป้าประสงค์ 
  1. การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ มีความเข้มแข็ง สมดุล และสามารถรองรับ  
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 



  2. สังคมเชียงใหม่มีความน่าอยู่  ชุมชนมีความเข้มแข็ง และสิ่งแวดล้อมมีความสมดุล 
  3. การบริหารจัดการภาครัฐมีความทันสมัยและมีธรรมาภิบาล  โดยอยู่บนพ้ืนฐานของ 
ความต้องการและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2: การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนา
ศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4: การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5: การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มี 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและเป็นธรรม 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2558–2561 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
๑. การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน 

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
ด้านเศรษฐกิจ ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 
ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า เพื่อเพ่ิม 
ขีดความสามารถการแข่งขันและ 
การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม 

๑. ยกระดับห่วงโซ่อุปทานอาหารให้มี 
ความเชื่อมโยงกับสินค้าเกษตรในพื้นที่ 

๒. สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือ
ต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงและ
เชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

๓. ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
ตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเปูาหมาย 

๔. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่การผลิตเชิงสร้างสรรค์ 

๒. การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้  
ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ 
และพัฒนาศักยภาพ 
คนให้พร้อมรับกับ 
การเปลี่ยนแปลง 

สังคมน่าอยู่ 1. สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มี
ศักยภาพ 

3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ 
จิตสาธารณะ 

4. พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะ 
ให้เหมาะสมตามช่วงวัยและ 
ความหลากหลายของประชากร 

๓. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 

เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริม
การใช้พลังงานที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม 

๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู ปูองกันและการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 



ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
เพ่ือเป็นฐานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

๒. เสริมสร้างความร่วมมือและเครือข่ายใน
การ ปูองกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ 

๓. พัฒนาเทคโนโลยีและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงาน
ทดแทนให้เหมาะสมและยั่งยืน 

๔. การสร้างความมั่นคง 
ปลอดภัย และความสงบ
สุขของประชาชน 

ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข พ้ืนที่
ชายแดนมั่นคงปลอดภัย 

1. บูรณาการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง
และอาชญากรรม 

2. เสริมสร้างความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดนและ
ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

3. ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๕. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ
และการให้บริการ
ประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โปร่งใส 
และเป็นธรรม 

ระบบบริหารจัดการภาครัฐและ 
การให้บริการประชาชนของ 
จังหวัดเชียงใหม่ มีความทันสมัย  
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส 
เป็นธรรม และพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง 

1. พัฒนาขีดสมรรถนะและคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

2. เสริมสร้างการบริหารงานอย่างมี 
ส่วนร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจาก 
ทุกภาคส่วน 

3. ส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุก
และพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

4. เสริมสร้างระบบการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย และสามารถ
ให้บริการอย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 

 
1.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2560-2564) 
 วิสัยทัศน์ 

 “เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น บนพื้นฐานของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพของ
ท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” 

พันธกิจ 
 1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรมตาม

กฎหมายบัญญัติ 
 3. ส่งเสริมบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 6. ยุทธศาสตร์การปูองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
 7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยเปูาประสงค์และกลยุทธ์ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ 
การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือรองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 

ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
การคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างท่ัวถึง ภาคเกษตรกรรม
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและมี 
การกระจายรายได้อย่างเหมาะสม 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน 
การคมนาคมขนส่งที่จ าเป็น 

2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
การเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร 

3. พัฒนาการบริหารจัดการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ชุมชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิด
ภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ ท้องถิ่นมี
การพัฒนา 
ด้านการท่องเที่ยว วิสาหกิจใน
ชุมชน  
มีความพร้อมแข่งขันและรองรับ
ผลกระทบจากการเข้าร่วม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สร้างภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

2. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและ
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือ
รองรับ AEC 

3. ส่งเสริมการค้า การลงทุน  
ที่มุ่งเน้นประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
ต่อท้องถิ่น 

4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพชุมชนและเกิดประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนต่อคนในท้องถิ่น 

 

3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ชุมชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมใน 
การปฏิบัติเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ระบบนิเวศ 

1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน 

2. การควบคุม ปูองกัน แก้ปัญหาขยะ
และมลภาวะในชุมชน 

3. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและ
การอนุรักษ์พลังงาน 



4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ชุมชนและองค์กรภาคสังคมในท้องถิ่น 
สามารถอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ 
ภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
ของตนให้ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

1. พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในเชิงองค์รวม 

2. อนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน 

3. การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นสู่ภายนอก 

 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

ประชาชนกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก
และเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและ 
ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ได้รับบริการ
และสวัสดิการจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง รวดเร็วและเป็นธรรม
บนพื้นฐานของการพ่ึงพาตนเอง 

1. ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

2. การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนใน
ชุมชน 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส 

 

6.  ยุทธศาสตร์การปูองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ 

การปูองกัน บรรเทา
สาธารณภัยและ 
การรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
ในชุมชน 

ประชาชนมีความสามัคคีและ 
ความสมานฉันท์ในหมู่คณะ สามารถ
ปูองกันและรับมือกับสาธารณภัยต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลด
ปัญหายาเสพติดและความไม่ปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน 

1. การรักษาความสงบเรียบร้อย 
และความปลอดภัยในชุมชน 

2. การปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

3. การปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดอบายมุขและปัญหา
แรงงานต่างด้าว 

 

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ 

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
กระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลัก 
ธรรมาภิบาลและการจัดบริการ
สาธารณะแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
และเกิด 
ผลสัมฤทธิ์ 

1. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
ท้องถิ่น 

2. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในการตรวจสอบควบคุม 
 

 



1.6 THAILAND 4.0  
               ประเทศไทย 4.0 เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่  Value–Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กล่าวคือ ในปัจจุบัน เรายังติดอยู่
ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท ามาก ได้น้อย” เราจึงต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ท าน้อย ได้มาก” นั่นหมายถึง 
การขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติส าคัญ คือ  
 1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  
 2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  
 3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน  
 ดังนั้น ประเทศไทย 4.0 จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบส าคัญ คือ  
 1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตร
สมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็น
เกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 
 2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา 
ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง  
 3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่ High Value 
Services  
 4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง โดยมีกลุ่ม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมาย 5 กลุ่มด้วยกันคือ  
  ๔.๑ กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 
  4.2 กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-
Med)  
  4.3 กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics)  
  4.4 กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, Iot, Artificial Intelligence & Embedded Technology)  
  4.5 กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & 
High Value Services)   
 
(2)  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  
2.1 วิสัยทัศน์ 

“ดอนแก้ว ต าบลแห่งสุขภาวะ” 
หมายถึง ต าบลที่มีสุขภาวะดีครบทั้งสี่ด้าน ได้แก่ กาย จิต สังคม และปัญญา อันได้แก ่
1. สุขภาวะทางกาย หมายถึง การมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง  มีเศรษฐกิจพอเพียง  

มีสิ่งแวดล้อมดี ไม่มีอุบัติภัย เป็นต้น 
2. สุขภาวะทางจิต  หมายถึง จิตใจที่เป็นสุข ผ่อนคลาย ไม่เครียด คล่องแคล่ว มีความเมตตา 

กรุณา มีสติ มีสมาธิ เป็นต้น 
3. สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การอยู่ร่วมกันด้วยดี ในครอบครัว ในชุมชน ในที่ท างาน ใน

สังคม ในโลก ซึ่งรวมถึงการมีบริการทางสังคมที่ดี มีความสามัคคีในชุมชน และมีสันติภาพ เป็นต้น 



4. สุขภาวะทางปัญญา (จิตวิญญาณ) หมายถึง ความสุขอันประเสริฐที่เกิดจากมีจิตใจสูง  เข้าถึง
ความจริงทั้งหมด ลดละความเห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและชุมชน มี
ความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน มีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา เพ่ือช่วยเหลือชุมชน สังคม รวมถึงประเทศชาติ เป็นต้น 
 

2.2  ยุทธศาสตร์  
  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 
  6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
  7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
 

2.3  เป้าประสงค์ 
1.  การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการได้มาตรฐาน และสามารถ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
2. ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง  และมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
3. ประชาชนเข้าถึงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง 
4. ประชาชนในท้องถิ่นมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
5. ระบบการศึกษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภายในต าบล

ได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
6. ชุมชนเข้มแข็ง สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง  มีระบบการจัดสวัสดิการอย่ าง

ครบวงจร และท้องถิ่นปลอดปัญหายาเสพติด 
7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในต าบล  ได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
8. การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

2.4  ตัวชี้วัด 
1. จ านวนการจัดโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
2. ร้อยละของประชาชนที่มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
3. จ านวนหมู่บ้านที่เข้าถึงแหล่งน้ าอุปโภคบริโภคเพ่ิมขึ้น 
4. ร้อยละของประชาชนภายในต าบลมีสุขภาพดี 
5. ร้อยละของการจัดการศึกษามีคุณภาพและได้รับการพัฒนา  
6. ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมทางศาสนา และอนุรักษ์  

สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
7. ร้อยละของการบริหารจัดการโดยชุมชนเข้มแข็งเพ่ิมข้ึน 
8. ร้อยละของการจัดระบบสวัสดิการในชุมชนเพ่ิมขึ้น 
9. ร้อยละของการปลอดยาเสพติดในชุมชนเพ่ิมข้ึน 



10. ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในต าบล ได้รับการดูแลจัดการ อนุรักษ์
และฟ้ืนฟูเพ่ิมข้ึน 

11. ร้อยละของการบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  
12. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มขึ้น 

 

2.5  ค่าเป้าหมาย 
1. การจัดโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน จ านวน  2 

โครงการต่อปี 
2. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 
3. การเข้าถึงแหล่งน้ าอุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน 2 หมู่บ้าน ต่อปี 
4. ประชาชนภายในต าบลมีสุขภาพดีร้อยละ 20 ต่อปี 
5. ระบบการศึกษามีคุณภาพและได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 
6. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 
7. การบริหารจัดการโดยชุมชนเข้มแข็งเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 
8. การจัดระบบสวัสดิการในชุมชนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 
9. การปลอดยาเสพติดในชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี 
10. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในต าบลได้รับการดูแลจัดการ อนุรักษ์และฟ้ืนฟู

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 
11. การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 
12. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 

2.6 กลยุทธ์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 การจัดให้มีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 การจัดให้มีการก่อสร้างการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
1.3 การจัดให้มีการขยายไฟฟูาสาธารณะ 
1.4 การจัดให้มีการก่อสร้างรางระบายน้ า วางท่อพร้อมบ่อพัก 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ด้านเศรษฐกิจ 

2.1 การส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
2.2 การส่งเสริมการตลาดชุมชนและสินค้าพ้ืนเมือง 
2.3 การสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่างๆ 
2.4 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับ 
      การท่องเที่ยวสู่ประชาคมอาเซียน 
2.5 การแก้ปัญหาคนว่างงาน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ด้านแหล่งน้ า 

3.1 การพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ 
      มาตรฐาน 
3.2 การขุดลอกแหล่งน้ าที่ตื้นเขินและพัฒนาแหล่งน้ า 
      เพ่ือการเกษตร 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ด้านสาธารณสุข 

4.1 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
4.2 การควบคุมโรคและเฝูาระวังโรค 
4.3 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้สูงอายุ คนพิการ และประชาชน 
4.4 การรักษาผู้เจ็บปุวย 
4.5 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและอาสาสมัคร 
4.6 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและสนับสนุน 
      ระบบการดูแลสุขภาพ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ด้านการศึกษา ศาสนา  
    ประเพณี และวัฒนธรรม 

5.1 การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน  
      และประชาชนในท้องถิ่น 
5.2 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ 
5.3 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
      ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ด้านสังคม 

6.1 การส่งเสริมกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
6.2 การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
6.3 การรักษาความสงบและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
6.4 การส่งเสริมและสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
      กรณีฉุกเฉิน 
6.5 การส่งเสริมอาสาสมัครจิตอาสาและเครือข่าย 
6.6 การบูรณาการทุกภาคส่วนในการปูองกันและแก้ไข 
      ปัญหายาเสพติด 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล้อม 

7.1 การสร้าง จิตส านึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากร 
      ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.2 การปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.3 การบ าบัดฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ด้านการเมือง การปกครอง 
    และการบริหารจัดการ 
    บ้านเมืองที่ดี 
 

8.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
8.2 การส่งเสริมกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภารกิจ 
      ของ อบต. และการบริหารการปกครองตามระบอบ 
      ประชาธิปไตย 
8.3 การพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงาน ลูกจ้างสมาชิกสภาฯ  
      คณะผู้บริหาร ให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม  
      ในการปฏิบัติงาน 
8.4 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปูองกันและ 
      ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกภาคส่วน 
8.5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
8.6 การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ 
      ปฏิบัติงานเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

 
 



2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  มีการก าหนดประเด็น

ยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12  ยุทธศาสตร์ประเทศ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงนโยบายของรัฐบาล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน 
เกิดแนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ได้
ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ ต าบลสุขภาวะ โดยเน้นการขับเคลื่อนบนฐานขององค์กร
แห่งการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  น าไปสู่การพัฒนาเพ่ือสนองตอบ
ความต้องการและประโยชน์สุขของประชาชน ก่อให้เกิดความต่อเนื่องและความยั่งยืนของชุมชน 
 

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว สามารถ
สรุปได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ดอนแก้ว 
ย.1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

อย่างสมดุลและยั่งยืน 

ย.1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม 

ย.2  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ย.1  การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

 
ย.2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ย.2  การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้  
ภูมิปัญญา จิต
สาธารณะและพัฒนา
ศักยภาพคนให้พร้อมรับ
กับการเปลี่ยนแปลง 

ย.4  การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิน่ 

ย.5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

 
 
 

ย.5  การพัฒนาด้านการศึกษา  
ศาสนา ประเพณี และ
วัฒนธรรม 

ย.4  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
ย.5  การพัฒนาด้านการศึกษา  

ศาสนา ประเพณี และ
วัฒนธรรม 

ย.6  การพัฒนาด้านสังคม 
ย.3  การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็น
ฐานการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

ย.3 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ย.3  การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
ย.7  การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ย.4  การสร้างความมั่นคง 
ปลอดภัย และความ
สงบสุขของประชาชน 

ย.6  การปูองกัน บรรเทาสาธารณภัย
และการรักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในชุมชน 

ย.6  การพัฒนาด้านสังคม 



ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ดอนแก้ว 
ย.5  การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐ และการ
ให้บริการประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โปร่งใส
และเป็นธรรม 

ย.7  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ย.8  การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครอง และการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 
(3)  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis โดยเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผล
ต่อการพัฒนาขององค์กร ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จุดแข็ง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว มีการคมนาคมที่สะดวก เพราะอยู่ติดกับถนนสาย เชียงใหม่-ฝาง 
และถนนภายในต าบลมีมาตรฐาน เนื่องจากการด าเนินงานมีความโปร่งใส มีคณะกรรมการตรวจสอบที่มาจาก
ประชาชน 

จุดอ่อน 
 เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว มีข้อจ ากัดในด้านงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ท าให้การบริการประชาชนยังไม่ทั่วถึง และไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

โอกาส 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ
หลายแห่ง และมีสถานที่ท่องเที่ยว ท าให้ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐ ในการด าเนินการก่อสร้าง และ
บ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ท าให้การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
เป็นไปอย่างรวดเร็ว 

อุปสรรค 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการเป็นจ านวนมาก ท าให้มีประชากร

แฝง และแรงงานต่างด้าว ท าให้เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนา ประกอบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จากรัฐ ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนา 

สรุป 
 จากการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วมีประเด็น
หลักในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน คือ การจัดให้มีการก่อสร้าง และการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน ครบทุก
หมู่บ้าน เพ่ือให้การคมนาคมภายในต าบลมีความสะดวก รวดเร็ว และบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง จั ดให้มี
การขยายไฟฟูาสาธารณะอย่างทั่วถึง  และเพียงพอเพ่ือให้ทุกหมู่บ้านมีไฟฟูาสาธารณะใช้  และลดปัญหาความไม่
ปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน จัดให้มีการสร้างรางระบายน้ า วางท่อพร้อมบ่อพัก เพ่ือปูองกัน  และบรรเทา
ปัญหาอุทกภัย 



2) ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เป็นองค์กรที่มีชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งมีการรวมกลุ่มของกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ  และกลุ่มมีความเข้มแข็งสามารถมีผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 4 ดาว นอกจากกลุ่มอาชีพแล้วต าบลดอน
แก้วยังมีกลุ่มออมทรัพย์ที่สามารถสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ มอาชีพได้ และต าบลดอนแก้วมีศูนย์
ราชการอยู่ในพื้นท่ีหลายแห่ง มีบุคลากรที่จะมาให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมอาชีพได้ง่ายและสะดวก 

จุดอ่อน 
 เนื่องจากต าบลดอนแก้ว เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ท าให้ลักษณะการครองชีพของประชาชนใน
ต าบล มีความเป็นชุมชนมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาหนี้สิน ซึ่งส่งผลต่อการด ารงชีพของประชาชน นอกจากนี้
ผลิตภัณฑ์ OTOP หรือสินค้าทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นยังไม่มีตลาดรองรับที่เพียงพอ และกลุ่มอาชีพขาดงบประมาณที่
เพียงพอส าหรับด าเนินกิจการของกลุ่ม 

โอกาส 
  นโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของประชาชน ให้ใช้ชีวิต       
อย่างประหยัดและพอเพียง ท าให้สามารถลดปัญหาหนี้สินได้ นอกจากนี้ การมีหน่วยงานราชการ ในพ้ืนที่ที่
หลากหลาย ท าให้มีบุคลากรที่จะให้ความรู้แก่ประชาขน ในการส่งเสริมอาชีพได้มาก 

อุปสรรค 
 เนื่องจากต าบลดอนแก้ว เป็นชุมชนกึ่งเมือง ท าให้การประกอบอาชีพทางการเกษตรของประชาชน
ลดลงเหลือเพียง ร้อยละ 4 ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด และขาดการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร นอกจากนี้ 
สินค้าทางการเกษตรที่ผลักดันได้ ยังไม่มีตลาดรองรับที่เพียงพอ  

สรุป 
 จากการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว มีประเด็น
หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจคือ การส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่างๆ เพ่ือให้กลุ่มอาชีพมีปัจจัยการผลิต
หรือเงินทุน ในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มอย่างเพียงพอ ส่งเสริมการตลาด และสถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือให้สินค้าและผลิตภัณฑ์มีตลาดรองรับ และมีสถานที่จ าหน่ายอย่างเพียงพอ ส่งเสริมให้ประชาชนที่มีรายได้
น้อย จากเกณฑ์มาตรฐาน จปฐ. มีอาชีพเสริม และมีอาชีพที่มั่นคง เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้ ลดปัญหาหนี้สิน 
แก้ปัญหาการว่างงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 

3) การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
จุดแข็ง 

 ต าบลดอนแก้ว มีแหล่งน้ าที่อุดมสมบูรณ์ในการอุปโภคและบริโภค มีทั้งระบบประปาของหมู่บ้าน 
ประปาภูมิภาค และล าเหมืองที่ใช้ในการเกษตร นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ าแร่ธรรมชาติที่สามารถสร้างรายได้
ให้กับประชาชนในต าบล (น้ าดื่มบ่อปฺุ) โดยมีการสนับสนุนส่งเสริม ตลอดจนพัฒนาแหล่งน้ าในต าบล เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ าอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ 

จุดอ่อน 
 ประชาชนบุกรุกล าเหมืองสาธารณะ ท าให้ล าเหมืองแคบและตื้นเขิน ส่งผลต่อการเกษตร และ
ก่อให้เกิดอุทกภัยในหน้าฝน อีกทั้งขาดงบประมาณที่เพียงพอในการสนับสนุนและบริหารจัดการระบบประปา
ของหมู่บ้าน ส่งผลให้ประชาชนขาดความม่ันใจในความสะอาดของน้ าประปาของหมู่บ้าน 
 
 



โอกาส 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่สามารถรองรับน้ าส าหรับบริโภคของ
ประชาชนได้อย่างเพียงพอ และยังสามารถผลิตเป็นน้ าดื่มส าหรับจ าหน่าย สร้างรายได้ให้กับประชาชนได้ 

อุปสรรค 
 การขยายตัวของชุมชนและการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรในพ้ืนที่อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การใช้น้ า
อุปโภค บริโภคสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งอาจส่งผลต่อการขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภคในอนาคต 

สรุป 
 จากการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว มีประเด็น
หลักในการพัฒนาด้านแหล่งน้ า คือ สามารถน าทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ คือ แหล่งน้ าธรรมชาติมาให้บริการ
ประชาชนในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะแหล่งน้ าแร่ธรรมชาติ สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการท าน้ าดื่มเพ่ือ
ใช้จ าหน่าย สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับประชาชน นอกจากนี้มีการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้
น้ าประปาสะอาด สามารถน ามาบริโภคได้เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ าส าหรับการบริโภค และขุดลอก
แหล่งน้ าที่ตื้นเขิน และพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือลดปัญหาอุทกภัย และเกษตรกรมีน้ าส าหรับ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
 

4) การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
จุดแข็ง 

 ในเขตพ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว มีสถานบริการด้านสาธารณสุข ทั้งระดับต าบลและระดับจังหวัด ท าให้
ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างสะดวกและท่ัวถึง นอกจากนี้ยังมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ให้บริการ
เชิงรุกในการเยี่ยมบ้านผู้ปุวยเรื้อรัง ผู้ปุวยติดเตียง คนพิการ รวมถึงผู้สูงอายุ และมีหน่วยงานด้านสาธารณสุข
ออกให้บริการ ตรวจคัดกรองผู้ปุวยในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ ส่งผลให้ประชาชนในต าบลดอนแก้วมีสุขภาพดี 

จุดอ่อน 
 ประชาชนในเขตต าบลดอนแก้ว ยังขาดความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง และบุคลากรที่จะให้
ความรู้ในด้านสุขภาพไม่เพียงพอ ท าให้อัตราการปุวยด้วยโรคไม่ติดต่อ (ความดันโลหิตสูง เบาหวาน มะเร็ง 
ฯลฯ) เพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ปัญหาการเคลื่อนย้ายของประชากรจากต่างถิ่นเข้ามาในพ้ืนที่ ก็ท าให้เกิดปัญหา
ทางด้านสาธารณสุขตามมา 

โอกาส 
 ต าบลดอนแก้ว มีสถานบริการด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่หลายแห่ง และมีเครือข่ายการท างานด้านการ
ดูแลสุขภาพจากหลายหน่วยงาน ท าให้ประชาชนได้รับการดูแลทางด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม 

อุปสรรค 
 ต าบลดอนแก้ว เป็นเขตติดต่อกับตัวเมือง ท าให้อัตราการขยายตัวของตัวเมืองและมีประชากรเพ่ิมขึ้น
อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้านสาธารณสุขตามมา นอกจากนี้ประชาชนยังมีความต้องการรับบริการ
ทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ท าให้เสียงบประมาณโดยไม่จ าเป็น 

สรุป  
 จากการวิเคราะห์ SWOT จะเห็นว่าในพ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว มีสถานบริการด้านสาธารณสุขหลายแห่ง 
ทั้งในระดับต าบลและระดับจังหวัด จึงเป็นจุดเด่นของต าบลดอนแก้วที่จะประสานความร่วมมือให้หน่วยงาน
เหล่านี้ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม การให้ความรู้และดูแลสุขภาพ และช่วยแก้ไขปัญหาทางด้าน
สาธารณสุข ในพื้นที่ให้หมดไป 
 



5) การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง 

 ระดับความรู้ การศึกษาของประชาชนในต าบลดอนแก้วส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี เนื่องจากมี
สถานศึกษาในชุมชนหลายแห่ง และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู ้ได้ง่าย และในชุมชนมีกลุ ่ม
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลให้การสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ 
และสืบทอดกิจกรรมทางด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งมีสนามกีฬาขนาดใหญ่ของภูมิภาคอยู่ในพ้ืนที่
ที่ประชาชนสามารถใช้เป็นสถานที่ในการออกก าลังกาย และมีการส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ และ
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางด้านกีฬาอย่างสม่ าเสมอ   

จุดอ่อน 
 ประชาชนบางส่วนในต าบลดอนแก้วขาดโอกาสทางการศึกษา ขาดงบประมาณด้านการศึกษา และ
ด้านการกีฬา นอกจากนี้เยาวชนยังละเลยไม่เห็นความส าคัญของกิจกรรมทางด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 

โอกาส 
 พ้ืนที่ต าบลดอนแก้วมีส่วนราชการภายในพ้ืนที่หลายหน่วยงาน ที่ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลยังยึดแนวทาง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542  
ที่สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเที ยมกันและ
ทั่วถึง 

อุปสรรค 
 ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติเป็นปัจจัยที่ท าให้ประชาชนละเลยรากฐานทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น นอกจากนี้แรงงานต่างด้าวที่อพยพเข้ามาในท้องถิ่น 
ส่งผลให้วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเปลี่ยนไป และเกิดปัญหาสังคมตามมา 

สรุป 
 จากการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วให้
ความส าคัญทางด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม โดยส่งเสริมการศึกษาในระดับเริ่มต้นให้ได้
มาตรฐานตั้งแต่เด็กระดับก่อนวัยเรียน เน้นการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชน 
ท าให้เด็กมีความพร้อมและสามารถศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องให้กับประชาชนทุกระดับ โดยเน้นการศึกษาตลอดชีวิต ท าให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้สามารถประกอบอาชีพ และพัฒนาความรู้ด้านพ้ืนฐานได้ตลอดเวลา ส่งเสริม สนับสนุน สื่อการเรียน
การสอนให้แก่สถานศึกษา ท าให้นักเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ ส่งเสริมให้มีกิจกรรม
เพ่ือเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์กีฬาหมู่บ้านและต าบลให้มีความเข้มแข็ง สร้าง
นักกีฬาที่มีระเบียบวินัย สนับสนุนการกีฬาของท้องถิ่นให้เข้าสู่ระดับสากล ท าให้ประชาชนในต าบลมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง ศูนย์กีฬาหมู่บ้านและต าบลมีความเข้มแข็ง รวมถึงมีการสร้างนักกีฬาระดับท้องถิ่นเข้าสู่ระดับ
สากล นอกจากนี้ยังส่งเสริมอนุรักษ์ ถ่ายทอดวัฒนธรรม จารีต ประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และท านุ
บ ารุงศาสนา พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของประชาชน ท าให้ชุมชนมีความรักและหวงแหน ภาคภูมิใจ มีส่วน
ร่วมในการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี  วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และท านุบ ารุงศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 



6) การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านสังคม 
จุดแข็ง 

 ต าบลดอนแก้วเป็นชุมชนติดกับเมือง ข้อมูลข่าวสาร จึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการพัฒนา ประชาชนใน   
ต าบลดอนแก้วสามารถรับข้อมูลข่าวสารหลากหลายช่องทาง ทั้งเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอน
แก้ว วารสารดอกแก้ว จดหมายข่าว แผ่นพับ  ตู้รับฟังความคิดเห็น เสียงตามสายขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนแก้ว และหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
มากมายอยู่ในพื้นท่ี รวมถึงมีการจัดโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน รวมถึงโครงการ/กิจกรรม ที่ปลูกฝังและสร้างจิตส านึก ให้กับฝุายคณะผู้บริหาร ฝุายสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รวมถึงบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ทุจริตคอรัปชั่น เช่น โครงการการออก อบต.สัญจร ประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมต าบล 
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสามปี โครงการประชุมสภา อบต.สัญจร โครงการ อบต.สีขาว โครงการสร้างความอบอุ่น
ภายในครอบครัว โครงการกีฬาต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  เป็นต้น ท าให้ต าบลดอนแก้วเป็น
ชุมชนที่เข้มแข็ง 

จุดอ่อน 
 ต าบลดอนแก้ว เป็นชุมชนที่มีประชากรหนาแน่น มีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิด
ปัญหา  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหายาเสพติด มีแรงงานต่างด้าวอยู่ในพ้ืนที่  และยังมี
สถานประกอบการในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งอบายมุข รวมถึงผู้ด้อยโอกาสมีจ านวนมาก ท าให้สวัสดิการไม่เพียงพอ 

โอกาส 
 ต าบลดอนแก้วมีพ้ืนที่อยู่ใกล้เขตเมือง และอยู่ใกล้กับศูนย์ราชการ สามารถติดต่องานกับสถานที่
ราชการต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมถึงมีโอกาสได้รับข่าวสารข้อมูลต่างๆ ได้ทันสมัยและรวดเร็ว 

อุปสรรค 
 ต าบลดอนแก้วเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้เขตเมือง ท าให้เกิดการขยายตัวของชุมชนอย่างรวดเร็ว การควบคุม
การจัดระเบยีบของเมืองเป็นไปได้ยาก รวมถึงปัญหาแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ ท าให้เกิดปัญหาต่างๆ 
ตามมา 

สรุป 
 จากการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ได้เล็งเห็นถึง
การแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ในด้านการสร้างชุมชนเข้มแข็ง เสริมสร้างความสงบสุขปลอดภัยให้แก่ชุมชน 
ส่งเสริมการมีบทบาทของสตรีในต าบล ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง 
ส่งเสริมสวัสดิการ และสังคมสงเคราะห์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส จัดให้มีการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
รวมทั้งแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วย
ตนเองได้ ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ปลอดภัยทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สิน สามารถปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สตรีเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นให้กับชุมชนในด้าน
ต่างๆ ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือ และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ภายในท้องถิ่นปลอดจากปัญหายาเสพติด รวมถึงปัญหาแรงงานต่างด้าวหมดไป 
 
 
 
 
 



7) การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว มีการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนที่ได้รับความส าเร็จ ท าให้ได้รับ

รางวัลระดับประเทศ และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานอ่ืนๆ เป็นแบบอย่างที่ดีในการศึกษาดูงาน ทั้งใน
หน่วยงานระดับจังหวัดและระดับประเทศ  

จุดอ่อน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว มีพ้ืนที่ติดกับแม่น้ าปิง ดังนั้นปัญหาตลิ่งถูกกัดเซาะ เป็นปัญหาที่มี
ผลกระทบตลอดเวลา และปริมาณน้ ามีน้อยในช่วงหน้าแล้ง  นอกจากนี้ยังมีปัญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งเกิด
จากการเผาหญ้าและที่รกร้างว่างเปล่า ตลอดจนปัญหาในการรุกล้ าที่สาธารณะเพ่ือที่อยู่อาศัย หรือเพ่ือ
การเกษตรของประชาชนมีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่งบประมาณในการดูแลแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวกลับมีไม่
เพียงพอ  

โอกาส 
การที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว มีหน่วยงานราชการ อยู่ในพ้ืนที่หลายหน่วยงาน ท าให้มีการ

ประสาน และบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ในการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปโดยสะดวก และสามารถ
ประสานบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมได้โดยง่าย 

อุปสรรค  
 ในต าบลดอนแก้ว มีแรงงานต่างด้าวและประชากรแฝงในพ้ืนที่เยอะ ก่อให้เกิดปัญหาขยะและแหล่ง
เสื่อมโทรมในพ้ืนที่ นอกจากนี้ยังมีการขายที่ดินให้คนนอกพ้ืนที่ เมื่อซื้อแล้วไม่มาดูแล ท าให้กลายเป็นพ้ืนที่ 
รกร้างว่างเปล่า ก่อให้เกิดไฟไหม้ เป็นปัญหามลพิษทางอากาศ และมีการลักลอบท้ิงขยะในพ้ืนที่ดังกล่าว 

สรุป 
 จากการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนแก้วมีประเด็นหลักในการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือการรณรงค์ เพ่ือลด
ปัญหามลพิษ การบ ารุงรักษาตลิ่งสองฝั่งข้างแม่น้ าปิง ล าเหมืองสาธารณะ และรางระบายน้ าในเขตพ้ืนที่  
การอบรมให้ความรู้  ปลูกจิตส านึกของประชาชนในการคัดแยกขยะ จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
และการบังคับใช้กฎหมาย เช่น พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องสิ่งก่อเหตุร าคาญ และข้อบัญญัติ
ต าบล เรื่องการเลี้ยงสัตว์  สถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และกฎหมายเรื่องการติดตั้งบ่อดัก
ไขมัน  
 

8) การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการ 
บ้านเมืองที่ดี 

จุดแข็ง 
 ประชาชนในต าบลดอนแก้ว มีความตื่นตัวทางการเมืองค่อนข้างสูง และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน  
การพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน เริ่มตั้งแต่การจัดท าแผนชุมชน จนถึงแผนพัฒนาระดับต าบล ท าให้โครงการ
พัฒนาต่างๆ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งผลถึงรางวัลต่างๆ ที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนแก้วได้รับ เช่น รางวัลธรรมาภิบาล และรางวัลพระปกเกล้า เป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นถึง
ผลของความร่วมมือ และไว้วางใจกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน 
 นอกจากนี้ผู้น าในชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนให้ความเชื่อถือ และผู้บริหารท้องถิ่นมีคุณธรรม จริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการท้องถิ่น 
 



จุดอ่อน 
 ถึงแม้ประชาชนจะมีการตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองสูง แต่ประชาชนยังขาดความ
เข้าใจในประเด็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ และยังมีความเข้าใจในการเมืองการปกครองน้อย การไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งของการเมืองท้องถิ่นที่ผ่านมายังอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก นอกจากนี้การที่ต าบลดอนแก้ว เป็นชุมชน
แบบชนบทกึ่งเมือง ท าให้มีประชากรค่อนข้างหนาแน่น การด ารงชีพจะเป็นแบบตัวใครตัวมัน การพ่ึงพาอาศัย
กันลดลง เกิดความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน ความคิดแตกแยก และประชาชนขาดความสามัคคี และการที่
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วมีข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ ท าให้วัสดุอุปกรณ์ในการบริหารงานต่างๆ 
ยังขาดแคลน 

โอกาส 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
2542 ได้ให้อ านาจท้องถิ่นในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหา 
และความต้องการของท้องถิ่น นอกจากนี้นโยบายของรัฐ ยังส่งเสริมการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารจัดการทุกระดับ และกระแสความคิดเรื่องการท างานแบบมีส่วนร่วมของประชาชน และกระแสการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีได้รับความนิยมไปทั่วโลก ท าให้ประชาชนเริ่มมีแนวความคิดในการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการตัดสินหรือให้ข้อเสนอแนะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินกิจกรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

อุปสรรค 
 การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรัฐบาลกลางยังขาดความแน่นอน ท าให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถวางแผนด าเนินงานได้ในระยะยาว นอกจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับราชการบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนกลางยังเป็นลักษณะของการควบคุม 
ท้องถิ่นไม่ได้มีอิสระในการด าเนินงานที่จะตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
นอกจากนี้การที่ต าบลดอนแก้วมีปัญหาแรงงานต่างด้าว และมีประชากรแฝงในพ้ืนที่ ท าให้เกิดปัญหาทางด้าน
การปกครอง และปัญหาทางด้านสังคมตามมา 

สรุป 
 จากการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการบ้านเมือง 
ที่ดี องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วมีประเด็นหลักในการพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง  คือส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆ 
ด้าน ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจในบทบาท และหน้าที่ของตน เพ่ือตรวจสอบการท างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้น าท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น รวมถึงพนักงานและลูกจ้างของท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปของประชาคม
ท้องถิ่น และส่งเสริมให้มีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ ในการบริหารจัดการทุกระดับ เพ่ือให้การท างานมี  
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้    
 
 
 
 
 
 



3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ดาน 
สถานการณ์

สภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมในอนาคต 

1) ด้านโครงสร้าง 
    พ้ืนฐาน 

1. ขาดพ้ืนที่สาธารณะ
ทีใ่ช้ประโยชน์ร่วมกัน
ภายในต าบล และมี
อาคารสถานที่ใน
หมู่บ้านช ารุดเสียหาย 

-ลานกีฬา 
-ศาลาอเนกประสงค์ 

-ประชาชนในพื้นท่ี -ก่อสร้างลานกีฬา
ประจ าต าบล 
-ศาลาอเนกประสงค์
ได้รับการปรับปรุง 
ซ่อมแซมให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้ 

2. ถนนไม่ได้มาตรฐาน
และบางเส้นเกิด 
การช ารุดจาก 
การสัญจรของคน 
ทั้งในและนอกพ้ืนที่ 

-เส้นทางคมนาคม -เส้นทางคมนาคม
ภายในเขตพ้ืนที่ 

-ก่อสร้างถนน และ
ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
ที่ช ารุด โดย อบต.
ด าเนินการเอง และ
จากการประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. ไม่สามารถ
ด าเนินการติดตั้งไฟฟูา
ได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 

-ไฟฟูาส่องสว่าง -สถานที่และทาง
สาธารณะในเขต
พ้ืนที่ 

-มีแสงสว่างเพียงพอ
บริเวณสถานที่และทาง
สาธารณะ เพื่อให้เกิด
ความสะดวกในการ
สัญจรของประชาชน 
และปูองกันการเกิด
อาชญากรรม และ
อุบัติเหตุในพ้ืนที่ 

4. การวางระบบ
ระบายน้ ายังไม่
เพียงพอ เกิดการ 
อุดตัน ส่งกลิ่นเหม็น 
ก่อความร าคาญ 

-ราง/ทอ่ระบายน้ า - พ้ืนที่ในเขตต าบล -ก่อสร้างรางระบายน้ า
และวางท่อระบายน้ า
เพ่ิมข้ึน เพ่ือให้สามารถ
ระบายน้ าได้สะดวก  
ไม่อุดตัน ไม่ส่งกลิ่น
เหม็นก่อความร าคาญ 

2) ด้านเศรษฐกิจ 1. รายได้ไม่เพียงพอ
กับรายจ่าย  

-การพาณิชยกรรม -ประชาชนในพื้นท่ี -ส่งเสริมและฝึกทักษะ
อาชีพให้กับประชาชน  
-ใช้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนิน
ชีวิต 
 



ดาน 
สถานการณ์

สภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมในอนาคต 

2. ต้นทุนการผลิตสูง 
ผลผลิตตกต่ า  

-การพาณิชยกรรม -ประชาชนในพ้ืนที่ -มีตลาดชุมชนส าหรับ
เป็นสถานที่จ าหน่าย
สินค้าในชุมชน 

3. ขาดแหล่งจ าหน่าย
สินค้าท่ีเป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

-การพาณิชยกรรม -กลุ่มอาชีพต่างๆ
ภายในต าบล 

-กลุ่มอาชีพต่างๆได้รับ
การส่งเสริมและฝึก
ทักษะด้านอาชีพ 

4. สถานที่ท่องเที่ยว
ภายในต าบลมีน้อย 
และยังไม่เป็นที่รู้จัก
ของคนภายนอก 

-การท่องเที่ยว -พ้ืนที่ในเขตต าบล -มีการค้นหาแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในต าบล
เพ่ิมข้ึน และพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเดิมให้
เป็นที่รู้จักมากข้ึน ผ่าน
การประชาสัมพันธ์ทาง
สื่อต่างๆ 

5. ค่าครองชีพสูง 
เกิดภาวะการว่างงาน 

-การพาณิชยกรรม -ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

-มีการจ้างงานมากขึ้น 
-ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสม
กับค่าครองชีพ  

3) ด้านแหล่งน้ า 1. น้ าส าหรับอุปโภค-
บริโภคมีไมเ่พียงพอ   

-น้ าในการอุปโภค 
บริโภค 

-พ้ืนทีใ่นเขตต าบล -ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้อย่างเพียงพอและมี
คุณภาพตามมาตรฐาน  

2. ล าเหมืองตื้นเขิน 
เกิดจากวัชพืชและการ
ทับถมของดินโคลน 
รวมทั้งมีน้ าท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน และขาด
แคลนแหล่งน้ าส าหรับ
การเกษตร ในช่วงฤดู
แล้ง 

-ล าเหมืองภายใน
ต าบล 
-แหล่งน้ าใน
การเกษตร 

-พ้ืนที่ในเขตต าบล -ขุดลอกล าเหมืองทุก
เส้นภายในต าบล 
-มีการสร้างประตูน้ า
และฝายกั้นน้ า เพ่ือ
รองรับปริมาณน้ าให้
เพ่ิมมากขึ้น 

4) ด้านสาธารณสุข 1. มีสถาน
ประกอบการในพ้ืนที่
ประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

-สุขภาพอนามัย -สถาน
ประกอบการ 

-มีข้อบัญญัติ ข้อบังคับ 
ระเบียบต่างๆ เพ่ือให้
สถานประกอบการ
ปฏิบัติตาม 

2. มีแหล่งที่อาจก่อให้
โรคติดต่อ เช่น ไข้หวัด
นก ไข้เลือดออก 

-สุขภาพอนามัย -พ้ืนที่ในเขตต าบล - ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้ามา
ด าเนินการ เพื่อให้ไม่มี
แหล่งก่อให้เกิด
โรคติดต่อในพ้ืนที่ 



ดาน 
สถานการณ์

สภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมในอนาคต 

3. ขาดความรู้ความ
เข้าใจในการดูแล
ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ปุวยติดเตียง  

-สุขภาพอนามัย -ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ปุวยติดเตียง 

-ญาติและผู้ดูแล มี
ทักษะในการดูแล ฟื้นฟู
สมรรถภาพให้กับ
กลุ่มเปูาหมาย 

4. ขาดการดูแลด้าน
สุขภาพ และมี
พฤติกรรมการบริโภค 
ที่ไม่ถูกต้อง ท าให้เกิด
โรคไม่ติดต่อ (ความ
ดัน/เบาหวาน) เพิ่มขึ้น 

-สุขภาพอนามัย -ประชาชนในพื้นท่ี -มีหน่วยบริการ
เคลื่อนที่ด้านการดูแล
สุขภาพของคนใน
ชุมชน 
-ในพ้ืนทีม่ีประชาชน
เป็นโรคไม่ติดต่อลดลง 

5. อสม.ขาดความรู้
ด้านการดูแลสุขภาพ 
และขาดวัสดุอุปกรณ์
ในการคัดกรองภาวะ
สุขภาพ 

-สุขภาพอนามัย -อสม.ภายในต าบล -มีการพัฒนาศักยภาพ
ของ อสม. โดยการ
สร้างองค์ความรู้และ
เพ่ิมทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

6. ประชาชนขาด 
การออกก าลังกาย 
เนื่องจากไม่มีพ้ืนที่ใช้
ร่วมกันภายในต าบล 

-สุขภาพอนามัย -ประชาชนในพื้นท่ี -มีลานสุขภาพ ลาน
กิจกรรมสร้างสรรค์ 
เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพดี ได้รับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ด้านสุขภาพ 

5) ด้านการศึกษา 
    ศาสนา   
    วัฒนธรรม กีฬา  
    และนันทนาการ 

1. เด็กในต าบลส่วน
ใหญ่ออกไปเรียนนอก
พ้ืนที่ 

-การศึกษา -เด็ก เยาวชนใน
พ้ืนที่ 

-ส่งเสริมการศึกษาใน
ต าบล โดยการสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้กับ
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 

2. ขาดเครื่องออก
ก าลังกาย และสถานที่
ออกก าลังกายภายใน
ต าบล 

-กีฬาและนันทนาการ -ประชาชนในพื้นท่ี -จัดซื้ออุปกรณ์และ
เครื่องออกก าลังกาย 
รวมทั้งมีสถานที่ออก
ก าลังกายภายในต าบล
ร่วมกัน  

3. ขาดคนสืบทอด
ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในพ้ืนที่ 

-เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสืบสานศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและ 
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น   



ดาน 
สถานการณ์

สภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมในอนาคต 

6) ด้านสังคม 1. ขาดความรู้ ความ
เข้าใจในการ
บริหารงานกองทุน
ต่างๆ ภายในต าบล 

-การบริหารงาน
กองทุน 

-คณะกรรมการ
กองทุนต่างๆ 

-การบริหารจัดการ
กองทุนต่างๆ เป็นไป
อย่างถูกต้อง เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

2. คนพิการ และ
ผู้สูงอายุ มีปัญหาใน
การด าเนินชีวิต 
เนื่องจากไม่มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่เพียงพอ
และเหมาะสม 

-สิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับคน
พิการและผู้สูงอายุ 

-พ้ืนที่ภายในต าบล -ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและสิ่ง
อ านวยความสะดวกใน
พ้ืนที่สาธารณะ ให้มี
ความเหมาะสม 

3. ขาดการเตรียม
ความพร้อมในกรณี 
เกิดเหตุสาธารณภัย
ต่างๆ 

-ภัยที่เกิดจาก
ธรรมชาติ 

-พ้ืนที่ภายในต าบล -ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

4. อันตรายจาก
การจราจร และเกิด    
อุบัติเหตุจากการสัญจร 

-การสัญจรบนถนน -ประชาชนที่สัญจร
บนถนน 

-ลดความสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพย์สินถนน
สัญจรปลอดภัย 
 

5. ประชาชนขาดจิต
อาสา และไม่ค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวม 

-จิตสาธารณะ -ประชาชนในพื้นท่ี -ประชาชนในต าบลมี
จิตสาธารณะและร่วม
ในกิจกรรมของ
ส่วนรวมเพ่ิมข้ึน 

6. มีการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในกลุ่ม
เด็กและเยาวชนเพิ่ม
มากขึ้น 

-ยาเสพติด -เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นท่ี 

-เยาวชนและประชาชน
ต าบลดอนแก้วห่างไกล
จากยาเสพติด 

7) ด้านสิ่งแวดล้อม 1. ขาดการคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ง มีขยะอันตราย
ปะปนกับขยะทั่วไป 
และขยะสิ่งกลิ่นเหม็น  

-สิ่งแวดล้อม -ผู้ประกอบการ 
รวมทั้ง ประชาชน
ทั้งในและนอกเขต
พ้ืนที่  

-ประชาชนเข้าร่วม
โครงการบริหารจัดการ
ขยะเพ่ิมข้ึน 
-มีโครงการ กิจกรรม
ต่างๆ เพื่อเป็นการ
รณรงค์ ปลูกฝัง
จิตส านึก และสร้าง
วินัยในการก าจัดขยะ
ในต าบล 
 



ดาน 
สถานการณ์

สภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมในอนาคต 

 2. ภูมิทัศน์ภายใน
ต าบลขาดความ
สวยงาม ไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
เนื่องจากขาดคนดูแล 

-สิ่งแวดล้อม -พ้ืนที่ภายในต าบล -มีการปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในต าบล ให้สะอาด 
สวยงาม เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
 

8) ด้านการเมือง 
    การปกครอง 

1. ประชาชนมี 
ส่วนร่วมน้อยใน
กระบวนการต่างๆ  
ขององค์กรและชุมชน 

-การมีส่วนร่วม -ประชาชนในพื้นท่ี -ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ิมข้ึน 

2. ประชาชนขาด
ความรู้ ความเข้าใจ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
ชีวิตประจ าวัน 

-กฎหมายและ
ระเบียบต่างๆ 

-ประชาชนในพื้นท่ี -ประชาชนสามารถมี
ความรู้ด้านกฎหมาย
เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินชีวิตในสังคม 

3. ผู้น าท้องที่ ท้องถิ่น 
และแกนน าชุมชน ขาด
การพัฒนาทักษะด้าน
ความรู้ ความสามารถ
ในการบริหารงาน 

-การพัฒนาศักยภาพ
ของผู้น า 

-ผู้น าท้องที่ ท้องถิ่น 
และแกนน าชุมชน 

-การบริหารจัดการ
ท้องที่ ท้องถิ่นเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ประชาชนขาดการมี
ส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานด้านการ
ต่อต้านการทุจริตใน
ภาครัฐ 

-การปูองกันการ
ทุจริต 

-ประชาชนในพื้นท่ี -เกิดการพัฒนา
เครือข่ายเฝูาระวังและ
ปูองกันการทุจริต
คอรัปชั่นทุกรูปแบบ 

5. หน่วยงานขาดวัสดุ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ให้บริการประชาชน 
และขาดการปรับปรุง
ฐานข้อมูลต่างๆ 
ให้เป็นปัจจุบัน 

-การบริหารจัดการ -พนักงานของ
องค์กร 
 

-มีการพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช้ และมีการ
บริหารจัดการองค์กรที่
มีประสิทธิภาพ 

 
 
 

 
 

 
 


