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สวนท่ี ๒ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
๑.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

 ๑.๑  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปน

เปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ 
ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยใหเปนไปตามท่ีกําหนด
ในกฎหมายวาดวยการจัดทํายุทธศาสตรชาติ และตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๐ มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ เพ่ือ
รับผิดชอบในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิธีการการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางยุทธศาสตร
ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมท้ังกําหนดมาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน
ทุกภาคสวนดําเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

 เพ่ือใหเปนไปตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการจัดทํา ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานตาง ๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบดวย คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการ
สรางความสามารถในการแขงขัน คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการดําเนินการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนด ตลอดจนไดจัด
ใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของอยางกวางขวางเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดทํารางยุทธศาสตรชาติตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน“ประเทศไทยมี
ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ชวงเวลาดังกลาว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

 

สถานการณ แนวโนม วิสัยทัศน และเปาหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทนํา 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑ เปน
ตนมาไดสงผลใหประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ท้ังในดานเศรษฐกิจท่ีประเทศไทยไดรับการยกระดับเปนประเทศใน
กลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลาง ในดานสังคมท่ีมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสงผลให
ประเทศไทยหลุดพนจากการเปนประเทศยากจน และในดานสิ่งแวดลอมท่ีประเทศไทยมีขอไดเปรียบในความ
หลากหลายเชิงนิเวศ อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความทาทายตอการพัฒนาท่ีสําคัญ อาทิ อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในป ๒๕๖๐ ท่ีรอยละ ๓.๙ ถือวาอยูในระดับต่ํากวาศักยภาพ เม่ือเทียบกับรอยละ ๖.๐ ตอปใน
ชวงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษท่ีผานมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและ
สถานการณเศรษฐกิจโลกท่ียังไมฟนตัวไดเต็มท่ีโครงสรางเศรษฐกิจไทยท่ียังไมสามารถขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมได
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อยางเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ํา ขาดการนําเทคโนโลยีเขามาเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะท่ีไมสอดคลองกับความ
ตองการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชวงวัยยังคงเปนปจจัยทาทาย
สําคัญตอการพัฒนาประเทศ แมวาการเขาถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสราง
พ้ืนฐานตาง ๆ และการคุมครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากข้ึน แตยังคงมีปญหาเรื่อง
คุณภาพการใหบริการท่ีมีมาตรฐานแตกตางกันระหวางพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนหนึ่งในสาเหตุหลักท่ีทําใหประเทศไทยยังคงมี
ปญหาความเหลื่อมล้ําในหลายมิติ ขณะท่ีปญหาดานความยากจนยังคงเปนประเด็นทาทายในการยกระดับการ
พัฒนาประเทศใหประชาชนมีรายไดสูงข้ึนและแกปญหาความเหลื่อมล้ําอยางยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ
ระยะยาวในการฟนฟู การใช และการรักษาทรัพยากรอยางบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศท่ีผานมายังขาดความ
ชัดเจน สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศยังมีปญหาการใชอยางสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลง
อยางรวดเร็ว 

ท้ังนี้ ปญหาดังกลาวขางตนมีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความตอเนื่องและความยืดหยุนในการตอบสนองตอความตองการและปญหาของ
ประชาชน ขณะท่ีความม่ันคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นท่ีตองเสริมสรางใหเกิดความเขมแข็ง ลดความ
ขัดแยงทางความคิดและอุดมการณท่ีมีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ํา ความไมเสมอภาค การขาดความเชื่อม่ันใน
กระบวนการยตุิธรรม และปญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนสงเสริมคนในชาติใหยึดม่ันสถาบันหลัก
เปนศูนยรวมจิตใจใหเกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรท่ีมีสัดสวนประชากรวัยแรงงาน
และวัยเด็กท่ีลดลงและประชากรสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง จะเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญท่ีจะทําใหการพัฒนา
ประเทศในมิติตาง ๆ มีความทาทายมากข้ึน ท้ังในสวนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัด
สวัสดิการเพ่ือดูแลผูสูงอายุท่ีเพ่ิมสูงข้ึน การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความ
ม่ันคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนซ่ึงจะเปนประเด็นทาทายตอการขับเคลื่อน
ประเทศไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว 

 

๒. ปจจัยและแนวโนมท่ีคาดวาจะสงผลตอการพัฒนาประเทศ 
แมวาประเทศไทยจะมีตําแหนงท่ีต้ังท่ีสามารถเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค

และเปนประตูสูเอเชีย แตการท่ีมีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบานหลายประเทศ ทําใหปญหาดานเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบานยังคงเปนความทาทายดานความม่ันคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงตองให
ความสําคัญกับปญหาดานความม่ันคงอ่ืน ๆ ท่ีมีความซับซอน ละเอียดออน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ  
ท่ีอาจเปนประเด็นทาทายตอการสรางบรรยากาศความไววางใจระหวางรัฐกับประชาชนและระหวางประชาชนกับ
ประชาชน ซ่ึงรวมถึงการสรางความสามัคคีของคนในชาติท่ีจะนําไปสูการแกปญหาความขัดแยงระหวางกลุม
ประชากรไทยท่ีมีแนวคิดและความเชื่อท่ีแตกตางกันอยางยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาท
ของประเทศมหาอํานาจ ท่ีอาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูระบบหลายข้ัวอํานาจ หรือเกิดการยายข้ัวอํานาจทาง
เศรษฐกิจ ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะท่ีองคกรท่ีไมใชรัฐ อาทิ 
องคการระหวางประเทศ และบรรษัทขามชาติ จะมีบทบาทมากข้ึนในการกําหนดกฎ ระเบียบ ทิศทาง
ความสัมพันธและมาตรฐานสากลตาง ๆ ท้ังในดานความม่ันคง และเศรษฐกิจ รวมท้ังการรวมกลุมเศรษฐกิจและ
การเปดเสรีในภูมิภาคท่ีนําไปสูความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจกอใหเกิดความเสี่ยงดานอาชญากรรมขามชาติและ
เศรษฐกิจนอกระบบ รวมท้ังปญหายาเสพติด การคามนุษย และการลักลอบเขาเมือง 



~ ๑๐ ~ 
 

 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีท่ีไดรับการพัฒนาอยางกาวกระโดดจะกอใหเกิดนวัตกรรมอยางพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยี
ปญญาประดิษฐ อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ หุนยนตและโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม และเทคโนโลยีทางการเงิน ซ่ึงตัวอยางแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีอยางกาวกระโดดเหลานี้ คาดวาจะ
เปนปจจัยสนับสนุนหลักท่ีชวยทําใหเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมท่ีจะกลับมาขยายตัวไดเขมแข็งข้ึน 
แนวโนมสําคัญท่ีจําเปนตองมีการติดตามอยางใกลชิด อาทิการรวมกลุมทางการคาและการลงทุนท่ีจะมีความ
หลากหลายเพ่ิมมากข้ึน การแขงขันท่ีคาดวาจะรุนแรงข้ึนในการเพ่ิมผลิตภาพและสรางความหลากหลายของสินคา
และบริการท่ีตอบโจทยรูปแบบชีวิตใหมๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดวาจะเขาสูการเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในป ๒๕๗๔จะ
กอใหเกิดโอกาสใหมๆ ในการตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคสูงอายุท่ีจะมีสัดสวนเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 
รวมท้ังการคาดการณวาครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึนประชากรในประเทศไทย
จะมีชวงอายุท่ีแตกตางกันและจะมีกลุมคนชวงอายุใหมๆ เพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะสงผลตอทัศนคติและพฤติกรรมท่ีแตกตาง
กัน ดังนั้น การเตรียมความพรอมของประชากรใหมีคุณภาพและการนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชในการผลิตและ
การบริการของประเทศจะเปนความทาทายสําคัญในระยะตอไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสรางประชากรท่ีเขาสูสังคมสูงวัย อาจทําใหเกิดความตองการ
แรงงานตางชาติเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือทดแทนจํานวนแรงงานไทยท่ีลดลง ซ่ึงปจจัยดานการเปดเสรีในภูมิภาคและ
ความกาวหนาของการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงในภูมิภาคจะทําใหการเคลื่อนยายแรงงานและการยายถ่ินมี
ความสะดวกมากข้ึน และเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหเกิดการเคลื่อนยายประชากรเขาออกประเทศเพ่ิมมากข้ึน 
โดยเฉพาะในกลุมประชากรท่ีมีศักยภาพซ่ึงมีแนวโนมในการเคลื่อนยายไปเรียนหรือทํางานในท่ัวทุกมุมโลกสูงข้ึน 
ท้ังนี้ การยายถ่ินสวนใหญมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน จึงอาจจะเปนไปไดท่ีประเทศไทย
จะยังคงเปนประเทศผูรับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบานขณะท่ีประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมี
แรงจูงใจในการยายถ่ินไปยังประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาท่ีดีกวา อาจทําใหการแยงชิงแรงงานมีความรุนแรงมากข้ึน 
ซ่ึงจะยิ่งทําใหเกิดความเสี่ยงตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดวาจะมีความรุนแรงมาก
ข้ึนท้ังในเชิงความผันผวน ความถ่ี และขอบเขตท่ีกวางขวางมากข้ึน ซ่ึงจะสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน 
ระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรท่ีสัมพันธตอเนื่องกับความม่ันคงดานอาหาร
และน้ํา ขณะท่ีระบบนิเวศตาง ๆ มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง และมีความเปนไปไดคอนขางสูงในการสูญเสีย
ความสามารถในการรองรับความตองการของมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพอยางไรก็ดี ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศตาง ๆ ดังกลาวท่ีแตละ
ประเทศจะตองเผชิญจะมีความแตกตางกัน ทําใหการเปนสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการจะไดรับความสําคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมท้ัง
ประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสรางสมดุลความม่ันคงดานพลังงานและ
อาหารมีแนวโนมท่ีจะมีความสําคัญเพ่ิมมากข้ึนกฎระเบียบและขอตกลงดานสิ่งแวดลอมจะมีความเขมขนและ
เขมงวดข้ึน โดยกรอบการพัฒนาตามขอตกลงระหวางประเทศตาง ๆ ท่ีสําคัญ เชน เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
และบันทึกความตกลงปารีสจะไดรับการนําไปปฏิบัติอยางจริงจังมากยิ่งข้ึน 
   แนวโนมเหลานี้จะกอใหเกิดความทาทายตอการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ท้ังในสวน
ของการจางงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหมๆ ความม่ันคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและ
ความเสี่ยงดานอ่ืน ๆ ท่ีซับซอนข้ึน อาชญากรรมไซเบอร รูปแบบการกอสงครามท่ีใชเทคโนโลยี 
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เปนเครื่องมือ การเคลื่อนยายอยางเสรีและรวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสาร องคความรู เทคโนโลยีและ
สินคาและบริการ การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีรวดเร็วและคาดการณไดยากการเกิดข้ึนของ
โรคระบาด และโรคอุบัติใหมท่ีจะสงผลใหการเฝาระวังดานการสาธารณสุขในประเทศมีความสําคัญมากข้ึน อาจ
นําไปสูปญหาความเหลื่อมล้ําท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนได หากไมมีมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการปองกันและ
รองรับผลกระทบตาง ๆ ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน ซ่ึงรวมถึงการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันท่ีจะเกิดข้ึนอยางรวดเร็วโดยเฉพาะอยางยิ่งหากการเขาถึงเทคโนโลยี 
โครงสรางพ้ืนฐาน และองคความรูสมัยใหมมีระดับความแตกตางกันระหวางกลุมประชากรตางๆ โดยการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกลาวจะสงผลตอท้ังการจางงานและอาชีพท่ีจะมีรูปแบบและลักษณะ
งานท่ีเปลี่ยนไป มีความตองการแรงงานท่ีมีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากข้ึน หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานใน
ปจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนดวยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพท่ีตองการทักษะระดับต่ํา กอใหเกิดความ
เสี่ยงตอความม่ันคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีปรับตัวไมทันหรือขาดความรูและทักษะท่ีทันกับยุคสมัยท่ี
เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตนท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนาขยายความเปนเมือง วิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว 
รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศท่ีอาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงปจจัยท้ังหมดดังกลาวจะสงผล
ใหปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําของประเทศมีความซับซอนมากยิ่งข้ึน 
   จากปจจัยและแนวโนมท่ีคาดวาจะสงผลตอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตาง 
ๆ ขางตน เห็นไดวาบริบทและสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกประเทศมีแนวโนมท่ีจะเปลี่ยนแปลง 
อยางรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซอนหลากหลายมิติ ซ่ึงจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศอยางมาก 
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจําเปนตองมียุทธศาสตรการพัฒนาท่ีครอบคลุมทุกมิติและทุกดานการพัฒนาท่ี
เก่ียวของ มีความรวมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคสวนตาง ๆ ในรูปแบบของหุนสวนการพัฒนาท่ีเปนการ
ดําเนินงานอยางบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเก่ียวของซ่ึงกันและกัน โดยประเทศไทยจําเปนตองมี
ทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ มีความรู สมรรถนะ และทักษะท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ สามารถรูเทา
ทันและปรับตัวใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข มีอาชีพท่ีม่ันคง สรางรายได ทามกลางความเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑและกติกาใหมๆ และมาตรฐานท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะในโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วซ่ึงจําเปนตองมี
การพัฒนาระบบและปจจัยสงเสริมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของไปพรอมกัน ท้ังในสวนของระบบการเรียนการสอน และการ
พัฒนาทักษะฝมือท่ีสอดคลองกันกับการพัฒนาของคนในแตละชวงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสรางพ้ืนฐาน 
รวมท้ังการใหความสําคัญกับการสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหประเทศไทยสามารถยกระดับเปนเจาของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกาวทันโลก จากการตอยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด ๔.๐ สงผลใหเกิด
การสรางหวงโซมูลคาทางเศรษฐกิจในท้ังภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชนจาก
การพัฒนา ลดปญหาความเหลื่อมล้ํา และนําไปสูการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคสวน 
   นอกจากนี้ ประเทศไทยตองใหความสําคัญกับการสรางสมดุลความม่ันคงดานพลังงาน
และอาหาร การรักษาไวซ่ึงความหลากหลายเชิงนิเวศ การสงเสริมการดําเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและ
ขยายความเปนเมืองท่ีเติบโตอยางตอเนื่องท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พรอมกับการมีขอกําหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑท่ีเก่ียวเนื่องกับลักษณะการใชพ้ืนท่ีท่ีชัดเจน ขณะท่ีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
กฎหมาย ระบบภาษีตองมีกลยุทธการพัฒนาท่ีสามารถอํานวยความสะดวกและสงเสริมใหประเทศมีศักยภาพการ
แขงขันท่ีสูงข้ึน และสามารถใชจุดแข็งในเรื่องตําแหนงท่ีตั้งทางภูมิศาสตรของประเทศใหเกิดประโยชนตอการ
พัฒนาประเทศมากข้ึน รวมท้ังใหความสําคัญของการรวมกลุมความรวมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เพ่ือกระชับและสรางสัมพันธไมตรี เสริมสรางความสัมพันธทางการทูต ซ่ึงจะกอใหเกิดการสรางพลังทาง
เศรษฐกิจและรักษาความม่ันคงของประเทศ โดยจําเปนตองสรางความพรอมในการท่ีจะยกระดับมาตรฐานและมี
การปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกติกาสากลในดานตาง ๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจําเปนตองเรงใหมีการปฏิรูป
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ระบบราชการและการเมืองเพ่ือใหเกิดการบริหารราชการท่ีดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการสงเสริมคนใน
ชาติใหยึดม่ันสถาบันหลักเปนศูนยรวมจิตใจเพ่ือใหเกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแยงภายในประเทศ 
โดยท่ีนโยบายการพัฒนาตาง ๆ จําเปนตองคํานึงถึงความสอดคลองกับโครงสรางและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรท่ีอาจจะมีความแตกตางจากปจจุบันมากข้ึน 
   ดังนั้น ภายใตเง่ือนไขโครงสรางประชากร โครงสรางเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดลอม และปจจัยการพัฒนาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ สงผลใหประเทศไทยจําเปนตองมีการวางแผนการ
พัฒนาท่ีรอบคอบและครอบคลุม อยางไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเปนเรื่องท่ีตองใชระยะเวลาในการดําเนินงาน
เพ่ือใหเกิดการปรับตัวซ่ึงจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางการขับเคลื่อนการพัฒนาให
ประเทศเจริญกาวหนาไปในอนาคตจึงจําเปนตองกําหนดวิสัยทัศนในระยะยาวท่ีตองบรรลุ พรอมท้ังแนว
ยุทธศาสตรหลักในดานตาง ๆ เพ่ือเปนกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอยางบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือ
ยกระดับจุดแข็งและจุดเดนของประเทศ และปรับปรุงแกไขจุดออนและจุดดอยตาง ๆ อยางเปนระบบ โดย
ยุทธศาสตรชาติจะเปนเปาหมายใหญในการขับเคลื่อนประเทศ และถายทอดไปสูแผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือนําไปสู
การปฏิบัติท้ังในระดับยุทธศาสตร ภารกิจและพ้ืนท่ี ซ่ึงรวมถึงพ้ืนท่ีพิเศษตาง ๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือใหการพัฒนาประเทศสามารถดําเนินการไดอยางม่ันคง ม่ังค่ัง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศนประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน”  
เพ่ือสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยูอยางม่ันคง และยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มี
ความม่ันคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยความเจริญเติบโตของ
ชาติ ความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความ
ม่ันคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดลอมระหวางประเทศ และการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกันดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ัง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และ
มีความม่ันคงในทุกมิต ิท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศมีความม่ันคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองท่ี
ม่ันคงเปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชน
มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความม่ันคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีท่ีอยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับ
ผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอยางท่ัวถึงทุกภาคสวนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององคการสหประชาชาติ ไมมีประชาชนท่ีอยูในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง 
ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตาง ๆ ท้ังในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให
สามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต



~ ๑๓ ~ 
 

 

เพ่ือใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ เพ่ือใหเปนพลังในการพัฒนา 
นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญาทุน
ทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใหเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยูบนหลักการใช การรักษาและการ
ฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากข้ึนและสิ่งแวดลอมมี
คุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ท่ีมุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืนและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

 

โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ  ประกอบดวย 

 

๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
๔) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 
 

๔. ประเด็นยุทธศาสตรชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบตอ

ความม่ันคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความรวมมือดานความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาต ิ

รวมถึงองคกรภาครัฐและท่ีมิใชภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองครวม 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๔ ~ 
 

 

๔.๒ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
(๑) การเกษตรสรางมูลคา 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
(๓) สรางความหลากหลายดานการทองเท่ียว 
(๔) โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม 

๔.๓ ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
(๑) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย 
(๕) การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
(๖) การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 
(๗) การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสรางพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ

การจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม 
(๑) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนน

ความเปนเมืองท่ีเติบโตอยางตอเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ํา พลังงาน และเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และ

ใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุก

ภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 



~ ๑๕ ~ 
 

 

(๕) บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํา นึกมี
ความสามารถสูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ 

(๖) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาท่ีจําเปน 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดย

เสมอภาค 
 

 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไดจัดทาข้ึนใน
ชวงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดกันมากข้ึน 
โดยไดนอมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศตอเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางม่ันคง เกิด
ภูมิคุมกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม สงผลใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) ไดจัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซ่ึงเปนแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมท้ังการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได
ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ท้ังในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่อง เพ่ือรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมท้ังรวมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพ่ือมุงสู “ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงเปนจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญในการเชื่อมตอกับ
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติ โดยในแตละยุทธศาสตรของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ไดกําหนดประเด็นการพัฒนา พรอมท้ังแผนงาน/โครงการสําคัญท่ีตองดาเนินการใหเห็น
ผลเปนรูปธรรมในชวง ๕ ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพ่ือเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ไดกําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลท่ีชัดเจน เพ่ือกากับใหการพัฒนาเปนไปอยางมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักท่ีสําคัญในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณและแนวโนมภายนอก  
๒.๒ สถานการณและแนวโนมภายใน  

๓. วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค  

   ๓.๒. เปาหมายรวม  
 
 



~ ๑๖ ~ 
 

 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มีท้ังหมด ๑๐ ยุทธศาสตร โดยมี ๖ ยุทธศาสตร

ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และอีก ๔ ยุทธศาสตรท่ีเปนปจจัยสนับสนุน ดังนี้  
๔.๑ ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
๔.๒ ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง 

และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสตกิส  
๔.๘ ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สูการปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  

 

 ๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 

 แผนพัฒนาจังหวัด เปนแผนท่ีมีความครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา มุงตอบสนองความตองการ
และแกไขปญหาท่ีสําคัญของจังหวัดและขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผน
ระดับชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาภาค ตามศักยภาพและโอกาสของจังหวัด 
 แผนพัฒนากลุมจังหวัด เปนแผนท่ีเปนการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาท่ีสอดคลองกับทิศ
ทางการพัฒนาภาค หรือความตองการแกไขปญหาท่ีเปนประเด็นรวมในพ้ืนท่ี และตองมีขอบเขตการดําเนินการ
หรือไดรับผลประโยชนมากกวา 1 จังหวัด 
 แผนพัฒนาภาค เปนแผนท่ีกําหนดทิศทางการพัฒนาภาคท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติ
และนโยบายรัฐบาล มีมิติการพัฒนาเชิงกายภาพและพ้ืนท่ีเปนเครื่องมือบูรณาการแผนของสวนราชการ เพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและประเด็น
การพัฒนาภาคสูการปฏิบัติ 
 

    แผนพัฒนาภาคภาค 
 แผนพัฒนาภาคกลางและพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนากรุงเทพฯ เปนมหานครทันสมัยระดับโลกควบคูกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมเมือง 
   ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียวท่ีมี ชื่อเสียงระดับนานาชาติและสราง 
ความเชื่อมโยงเพ่ือกระจายการ ทองเท่ียวท่ัวท้ังภาค 



~ ๑๗ ~ 
 

 

   ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและ อุตสาหกรรมโดยใชนวัตกรรม 
เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค เพ่ือใหสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน 
   ยุทธศาสตรท่ี 4 บริหารจัดการน้ําและ ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือแกไขปญหา น้ําทวม ภัย
แลง และคงความสมดุล ของระบบนิเวศอยางยั่งยืน 
   ยุทธศาสตรท่ี 5 เปดประตูการคา การลงทุน และการ ทองเท่ียว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียง เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
   ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและ สังคมกับทุกภาคเพ่ือเสริมสราง 
เสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ํา ภายในประเทศ 
 

    แผนพัฒนากลุมจังหวัด  
   กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประกอบดวย จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจงัหวัดสระบุรี  
   ยุทธศาสตรท่ี 1 เพ่ิมความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัยยกระดับผูประกอบการ  
SME ท้ังภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพ่ือรองรับเศรษฐกิจ 4.0  
   ยุทธศาสตรท่ี 2 ฟนฟูและยกระดับแหลงทองเท่ียว ผลิตภัณฑ ชุมชนและปรับปรุงสิ่ง
อํานวยความสะดวก ความปลอดภัยตามมาตรฐานการทองเท่ียว เพ่ือสรางความประทับใจแกนักทองเท่ียว  
   ยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ลุมน้ําเจาพระยาและปาสัก ในกลุมจังหวัด
ภาคกลางตอนบนอยางสมดุล และยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร ท่ี  4  พัฒนาระบบโครงข ายคมนาคมโลจิ ส ติกส ขนส งมวลชน  
เพ่ือสงเสริมดานเศรษฐกิจ  
 
       

  แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน (รอบป พ.ศ. 

2563) “อยุธยาเมืองมรดกโลก เปนแหลงเรียนรู นาเท่ียว นาอยู นาลงทุน” 
 

   ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 
   ตามท่ี รัฐบาลไดประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 
2560 - 2564) และกําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) เปนแผนแมบทหลักของการพัฒนา
ประเทศ เพ่ือใหประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ซ่ึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
กําหนดเปาหมายท่ีตองการบรรลุอยางชัดเจน ประกอบดวย ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตร  ท่ี  9 การ พัฒนาภาคเ มือง  และ พ้ืน ท่ี เศรษฐกิจ  ซ่ึ ง เป นการ ดํา เนินยุทธศาสตร  เชิ ง รุ ก  
เพ่ือเสริมจุดเดนในระดับจังหวัดและระดับภาคในการเปนฐานการผลิตและบริการท่ีสําคัญโดยเนนการพัฒนาท่ียึด
พ้ืนท่ีเปนตัวตั้งและการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกกลไกบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ีแบบบูรณาการระหวางภาคสวนต
าง ๆโดยยึดหลักพ้ืนท่ี ภารกิจ และการมีสวนรวม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาใหบรรลุผล สอดคลองกับแผนพัฒนา
ในระดับตาง ๆ ตลอดจนนโยบายท่ีสําคัญของรัฐบาล และความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาจึงไดกําหนดประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 พัฒนาคุณภาพการทองเท่ียวและการบริการสูมาตรฐานสากล 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 พัฒนาการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรม การคาและบริการโดยใชนวัตกรรม 

และภูมิปญญาท่ีสรางสรรค 



~ ๑๘ ~ 
 

 

  สําหรับประเด็นการพัฒนา ชี้ใหเห็นถึงประเด็นการพัฒนา วัตถุประสงค ตัวเปาหมายและตัวชี้วัด 
แนวทางการพัฒนา และแผนงาน ท่ีจะเกิดข้ึนในปพ.ศ. 2561 - 2565 เปนการวางทิศทางการพัฒนาจังหวัดให 
กาวเขาสูการเปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญของ Thailand 4.0 ดังนี้ 
  1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของฐานอุตสาหกรรมเดิมและสงเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมแหงอนาคตใหเปนฐานรายไดใหม เพ่ือยกระดับฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของภาคกลางใหเปนศูนย
กลางอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนําในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ยกระดับการพัฒนากลุมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจังหวัด
ปทุมธานีพระนครศรีอยุธยา และปราจีนบุรี ใหเปนกลุ มอุตสาหกรรมสําหรับกิจการท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงและ
อุตสาหกรรมแหงอนาคต อาทิ กลุ มอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน กลุ มอุตสาหกรรมเครื่องใช ไฟฟ
าอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณโทรคมนาคม และกลุ มอุตสาหกรรมปโตรเคมีและเคมีภัณฑ ท่ีเปนมิตรตอ 
สิ่งแวดลอม โดยปรับปรุงมาตรการสนับสนุนในดานตาง ๆ ไดแก การใหสิทธิประโยชน การพัฒนาคนและ
เทคโนโลยี การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การแกไข กฎระเบียบท่ีเปนอุปสรรค และการสนับสนุนเงินทุน  
เพ่ือผลักดันใหเกิดการลงทุนในพ้ืนท่ีเปาหมาย 
 2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารสินคาเกษตรใหมีความทันสมัยและเปนสากล 
เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหภาคกลางเปนฐานการผลิตอาหารและสินคาการเกษตรท่ีมีคุณภาพปลอดภัยและได
มาตรฐานโลก สนับสนุนการเปนศูนยกลางการผลิตอาหารของประเทศ รักษาและพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต
อาหารของพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงเปนแหลงผลิตข าว ให สามารถเป นแหลงส งออกอาหาร 
รายใหญของโลก โดยเนนการผลิตและการแปรรูปท่ีสรางมูลคาเพ่ิมท่ีสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค 
ลในตลาดเฉพาะและตลาดระดับบน 
 3. ปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดานการทองเท่ียวใหมีคุณภาพและมีภาพลักษณ 
ท่ีไดมาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคกลางใหเปนศูนยรวมของการทองเท่ียวของเอเชีย ท่ีมีชื่อเสียงและเป
นท่ีรูจักในระดับนานาชาติ สนับสนุนและสงเสริมการทองเท่ียวในจังหวัดพระศรีอยุธยา ใหเปนศูนยกลางการทอง
เท่ียวดานประวัติศาสตรวัฒนธรรม และเกษตร โดยปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเท่ียวและกิจกรรมการทองเท่ียว 
ให  มี คุณค  า แล ะ มี มู ลค  า เ พ่ิ ม  มี ค ว ามหล ากหลาย  และ เชื่ อ ม โ ย งก ารท  อ ง เ ท่ี ย ว ในกลุ  ม จั ง ห วั ด 
อยางยั่งยืน 
 4. พัฒนาเมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยูสําหรับคนทุกกลุมในสังคม โดยมีความ 
ปลอดภัย สิ่งแวดลอมดี เศรษฐกิจดี เดินทางสะดวก ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีคุณภาพและท่ัวถึง 
และเนนความสอดคลองกับอัตลักษณ ความหลากหลาย และศักยภาพของเมือง บนพ้ืนฐานการมีสวนรวมของ 
ทุกภาคสวนในสังคม 
 โดยเนนการพัฒนาจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหเปนเมืองศูนยกลางความเจริญของภาคกลาง 
ตอนบน โดยเฉพาะการเปนศูนยกลางการทองเท่ียวดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรม โดยการฟ นฟู บูรณะ
โบราณสถาน และการเตรียมความพรอมของเมืองใหสามารถรองรับภัยพิบัติ โดยเฉพาะอุทกภัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองในเขตจังหวัด  
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
   ๑.๑ การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา พรอมมีการ
เชื่อมโยงโครงขายระหวางอําเภอ 
   ๑.๒ การขยายเขตประปาหรือกอสรางประปาหมูบาน 
   ๑.๓ การขยายเขตบริการโทรศัพทสาธารณะใหท่ัวถึง 
   ๑.๔ การขยายเขตบริการไฟฟาใหท่ัวถึง 



~ ๑๙ ~ 
 

 

   ๑.๕ การจํากัดน้ําหนักบรรทุกของรถยนตไมใหเกินมาตรฐานการติดตั้งปายหามมิใหรถ
ทุกชนิดท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีกําหนดหรือเม่ือรวมน้ําหนักรถกับน้ําหนักบรรทุก 
   ๑.๖ การจัดทําผังเมืองรวม 
   ๑.๗ พัฒนาระบบการชลประทานเพ่ือการเกษตรอยางท่ัวถึง 
   ๑.๘ พัฒนาระบบจราจร 
 

  ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ๒.๑ การสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 
   ๒.๒ การสงเสริมและพัฒนาการศึกษา 
   ๒.๓ การสงเสริมและพัฒนาดานสาธารณสุข 
   ๒.๔ ดานสวัสดิการชุมชน 
   ๒.๕ การปองกันยาเสพติด 
   ๒.๖ การสงเคราะหสตรีเด็ก ผูสูงอายุผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูปวยเอดส 
   ๒.๘ การสงเคราะหและชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ 
   ๒.๙ การปองกันและแกไขปญหาจากอุบัติเหตุทางถนน ภัยจากสารเคมีและ 
 วัตถุอันตราย และภัยจากการกระทําของมนุษย 
 

  ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
   ๓.๑ ความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ 
   ๓.๒ การมีสวนรวมทางดานการเมืองทองถ่ิน 
   ๓.๓ การสงเสริมประชาธิปไตย/การมีสวนรวม 
 

  ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 
   ๔.๑ ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการวางแผน 
   ๔.๒ ดานการสงเสรมการลงทุน 
   ๔.๓ ดานการสงเสรมการพาณิชย 
 

  ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
 และส่ิงแวดลอม 
   ๕.๑ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 และสิ่งแวดลอม 
   ๕.๒ การจัดระบบบําบัดน้ําเสีย 
   ๕.๓ การกําจัดและจัดการขยะ 
   ๕.๔ การควบคุมมาตรฐานความดงของเสียง/ฝุนละออง 
   ๕.๕ การปองกันและแกไขปญหาจากภัยธรรมชาติ 
 

  ๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณธรรมดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
 และภูมิปญญาทองถิ่น 
   ๖.๑ การสงเสริมคณธรรมดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
   ๖.๒ การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม และฟนฟู บูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
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  ๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสรมการทองเท่ียว 
   ๗.๑ การประชาสัมพันธการทองเท่ียว 
   ๗.๒ การสรางความประทับใจใหแกนักทองเท่ียว 
   ๗.๓ การบริหารจัดการการทองเท่ียว 
   ๗.๔ การรักษาความปลอดภัยแกนักทองเท่ียว 
   ๗.๕ การปองกันอุบัติเหตจากการทองเท่ียว 
   ๗.๖ การอนุรักษและพัฒนาแหลงทองเท่ียว 
   ๗.๗ การเพ่ิมจํานวนและระยะเวลาการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว 
 

  ๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความย่ังยืน 
   ๘.๑ พัฒนาเครือขายความรวมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๘.๒ การสรางและพัฒนาการรวมกลุม ( Cluster) 
   ๘.๓ สงเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม 
   ๘.๔ สรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ 
   ๘.๕ การสงเสริมการแกไขปญหาความยากจน 
   ๘.๖ การสงเสริมผลิตภัณฑชมุชน / ทองถ่ิน 
   ๘.๗ การสงเสริม สนับสนุนการสรางองคความรูภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

  ๙. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
   ๙.๑ การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ 
   ๙.๒ การเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติและการบริการประชาชน 
 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
   ๙.๓ สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและ 
 การตรวจสอบควบคุม  
 

2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 

2.1 วิสัยทัศน  
  จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบานหลวงท้ังจากสภาพภายนอก
และสภาพภายในขององคการบริหารสวนตําบลบานหลวง โดยใชหลักการวิเคราะห SWOT ประกอบกับการระดม
ความคิดเห็น การมีสวนรวมของประชาชนทุกกลุมเปาหมายทุกระดับ โดยคํานึงถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  
ท่ีมีผลตอการพัฒนาตําบล องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง จึงกําหนดวิสัยทัศนเพ่ือการพัฒนาดังนี้ 
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2.2 ยุทธศาสตร  
 

ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลบานหลวง 
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
         แนวทางการพัฒนา :   1) การกอสรางและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา 
                                      2) การขยายพ้ืนท่ีการใหบริการดาน ประปา ไฟฟา 
 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
          แนวทางการพัฒนา :  1) สงเสริมสนับสนุนการบริการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานตาง ๆ 
                                      2) การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดการ พนัน อบายมุข 
                                      3) การสังคมสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา  
                                              ผูดอยโอกาส ผูติดเชื้อ 
                                      4) การสงเสริมกีฬา   
     

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม 
         แนวทางการพัฒนา :   1) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                                      2) การปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 
         แนวทางการพัฒนา :  1) การสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาต ิ
                                             และสิ่งแวดลอม 
                                     2) การบํารุงรักษาแหลงน้ําสาธารณะ 
                                    3) การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
                                     4) การสงเสริมการทองเท่ียว 
 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
          แนวทางการพัฒนา :  1) การจัดการศึกษา 
                                      2) การบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
         แนวทางการพัฒนา :   1) การสงเสริมการเกษตร 
                                      2) การสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 
 

 7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและจัดการแบบบูรณาการ 
           แนวทางการพัฒนา :  1) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
                                       2) การสงเสริมระบอบประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพ 
                                             ของประชาชน 
                                       3) การปรับปรุงพัฒนาบุคลากร 
                                       4) การปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฏิบัติงาน 
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2.3 เปาประสงค 
1. ชุมชนมีความเปนระเบียบเรียบรอย ประชาชนมีสุขภาพดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
2. อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ภูมิปญญาทองถ่ิน ใหคงอยูสืบไป 
3. จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ไมใหเกิดมลพิษและมีความยั่งยืนพรอมท้ังพัฒนาและ

จัดการดานการทองเท่ียว 
4. พัฒนาดานการศึกษาและการกระจายโอกาสทางดานการศึกษา 
5. ประชาชนดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
6. การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพียงพอและท่ัวถึง 
7. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ตามแนวธรรมาภิบาล 

 

2.4 ตัวช้ีวัด 
1. กอสรางถนน ปรับปรุงเสนทางคมนาคมอยางท่ัวถึงทุกหมูบาน 
2. ประชาชนมีแหลงกักเก็บน้ําใชสําหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอยางพอเพียง  
3. โรงเรียนในสังกัด ไดรับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  
4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดรับการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม รวมท้ังพัฒนาอาคาร

สถานท่ีและ ระบบบริหารจัดการ 
5. เด็กและเยาวชนไดรวมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนของตําบล 
6. สงเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห ผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ  
7. กลุมสตรี อสม. ไดทํากิจกรรม รวมกัน  และสรางความสามัคคี 
8. ประชาชนไดรับการบริการสาธารณสุขอยางท่ัวถึงทุกหมูบาน 
9. จัดวางผังเมืองขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตามมาตรฐาน 
10. ประสาน สนับสนุน รวมมือกับสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ๆ 
11. สงเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน   
12. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ  
13. การจัดระเบียบโครงสรางการบริหารจัดการภายในองคกรใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน หมูบาน 
14. สงเสริมใหเกิดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของประชาชน  
15. สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตาง ๆ  
16. สนับสนุนใหมีวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการปองกันและการชวยเหลือเม่ือเกิดภัยพิบัติ 
17. สงเสริมสนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนในการ

รณรงคสรางจิตสํานึก เพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอม 
18. การกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอยางถูกวิธี หมูบานในเขตตําบลบานหลวง 
 

2.5 คาเปาหมาย 
(1) มีแหลงน้ําพอเพียงตอการอุปโภคบริโภคและทําการเกษตร 
(๒) การศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรูตอเนื่อง 
(3) ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพดานเกษตร 
(4) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
(5) ประชาชนเขาถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
(6) ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภัย 



~ ๒๓ ~ 
 

 

(7) ประชาชนไดรวมกิจกรรมสงเสริมประเพณี วัฒนธรรม การทองเท่ียว กีฬาและนันทนาการของทองถ่ิน  
(8) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมาธรรมาภิบาลดีข้ึน 
(9) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
(10) สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติไดรับการฟนฟูและอนุรักษ 

 

2.6 กลยุทธ  
 

 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
           แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การกอสรางและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา 
  แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การขยายพ้ืนท่ีการใหบริการดาน ประปา ไฟฟา 
 

 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
  แนวทางการพัฒนาท่ี 1  สงเสริมสนับสนุนการบริการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานตาง ๆ 
  แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดการ พนัน อบายมุข 
  แนวทางการพัฒนาท่ี 3  การสังคมสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
     ผูดอยโอกาส ผูติดเชื้อ 
  แนวทางการพัฒนาท่ี 4  การสงเสริมกีฬา 
     

 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม 
           แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
           แนวทางการพัฒนาท่ี 2   การปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
 

 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 
           แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมในการพัฒนา  
     ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
  แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การบํารุงรักษาแหลงน้ําสาธารณะ 
  แนวทางการพัฒนาท่ี 3  การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
  แนวทางการพัฒนาท่ี 4   การสงเสริมการทองเท่ียว 
 

 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
          แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การจัดการศึกษา 
  แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  
     และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

 6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนาท่ี 1   การสงเสริมการเกษตร 
  แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 
 

 7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและจัดการแบบบูรณาการ 
             แนวทางการพัฒนาท่ี 1  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
  แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การสงเสริมระบอบประชาธิปไตย ความเสมอภาค  
     และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
                     แนวทางการพัฒนาท่ี 3  การปรับปรุงพัฒนาบุคลากร 
  แนวทางการพัฒนาท่ี 4  การปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฏิบัติงาน 
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2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร 
(1)  การพัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ี

จําเปนเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
(2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
(3)  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
(4)  การกําจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมท่ีมีอยางยั่งยืน 
(5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 

2.8  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
   ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบล 
บานหลวง มีความสอดคลองกับ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด ยุทธศาสตรจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
และ ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  ดังนี้ 
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3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น  
3.1  การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลไดใชการวิเคราะห SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปจจัยและสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Stength - S) 

  1. มีศูนยการเรียนรูชุมชน หมูท่ี 1 ซ่ึงเปนแหลงเรียนรูทางดานเศรษฐกิจพอเพียง และกําลัง 
ไดรับความสนใจจากบุคคลภายนอกเขามาศึกษาดูงานอยางตอเนื่อง 
  2. ประชาชนในพ้ืนท่ีมีการทําเกษตรอินทรีย ซ่ึงสามารถทําใหลดตนทุนการผลิตทางดาน 
การเกษตรได 
  3. ในแตละพ้ืนท่ี หมูบาน มีผูนําชุมชนท่ีเขมแข็ง 
  4. ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานหลวง ประชาชนมีการรวมกลุมอาชีพตาง ๆ  
หลายกลุม 
  5. ประชาชนสวนใหญมีวิถีชีวติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  6. ประชาชนมีการอนุรักษประเพณี สืบสานวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
  7. ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานหลวงมีโรงสีขาวชุมชน 
  8. องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง มีคลองขนาดใหญไหลผาน จํานวน 4 สาย (คลองลาว 
คลองขนมจีน,คลองชลประทาน,คลองหงษประภาส,คลองสาคลี)  และมีคลองเล็ก ๆ อีกหลายสาย สามารถนําน้ํา
ข้ึนมาเพ่ือการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรไดดี 
 

จุดออน (Weakness - W) 
  1. มีการแพรระบาดของยาเสพติด 
  2. ความขัดแยงภายในหมูบาน ตําบล เปนปจจัยหนึ่งท่ีไมเอ้ือตอการพัฒนา 
  3. อบต.บานหลวง พ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุมทําใหเกิดน้ําทวมในฤดูน้ําหลากเปนเหตุใหเกิดน้ําทวม
พืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรไดรับความเสียหายและบางปฝนไมตกตามฤดูกาลทําใหเกิดภัยแลง 
  4. ไมมีวัดในพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินพิธีกรรมทางศาสนา 
  5.การมีสวนรวมจากภาคประชาชนอยูในระดับต่ํา 
  6. รายจายครัวเรือนเพ่ิมข้ึนขณะท่ีรายไดเทาเดิมหรือลดลงทําใหเกิดปญหาหนี้สิน 
  7. การจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนาไมครอบคลุมทุกดาน 
  8. เยาวชนรุนใหมมีอัตราการวางงานเพ่ิมข้ึน เนื่องจากไมความอดทนในการทํางาน 
 

โอกาส (Opportunity - O) 
  1. รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอํานาจลงสูทองถ่ินมากข้ึน ไมวาจะเปนดานบุคลากร 
งบประมาณ การตัดสินในการพัฒนาดวยตนเอง การโอนโครงการ/งานของสวนราชการอ่ืนมาใหองคการบริหาร
สวนตําบลดําเนินการแทน 
  2. องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและมีอิสระในการบริหารงบประมาณทําใหเกิดความ 
คลองตัว และเกิดพัฒนาในทุกดาน 
  3.  พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลใกลกับแหลงโรงงานอุตสาหกรรมทําใหประชาชนมีโอกาสใน
การประกอบอาชีพและสรางรายไดเพ่ิมมากข้ึน 
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อุปสรรค (Threat - T) 
  1. ราคาผลผลิตทางดานการเกษตรตกต่ํา 
  2. อัตราคาครองชีพในปจจุบันสูงข้ึนมาก 
  3. ยาเสพติด การพนัน อบายมุข แพรระบาด 
  4. ปญญาอุทกภัย,ภัยแลว,ภัยธรรมชาติ เกิดข้ึนซํ้าซาก 
  5. ปญหาโรคและศัตรูพืช แพรระบาดในภาคการเกษตร 
  6. ปญหาหนี้นอกระบบ 
 

3.2  การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
   ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบล 
บานหลวง นั้น  ไดทําการประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้   
 

 
ดาน 

สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกที่เกี่ยวของ 

ขอบขายและปริมาณของ
ปญหา/ความตองการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต 

๑. ดานการบริหาร
และจัดการแบบ

บูรณาการ 

๑) ประชาชนบางสวนยังขาด
ความรูเก่ียวกับระบบการทํางาน
ของ อบต. 
 

- การขาดความรู  
ความเขาใจท่ีถูกตอง 

- ประชาชน 
ในเขต อบต. 

- ประชาชนมีความรู 
ความเขาใจมากข้ึน 
และสามารถเสนอ
แนวทางการแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึนได 

๒. ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

๑) การศึกษาสื่อการเรียนการ
สอนยังไมพอเพียง เด็กนักเรียน
ไมไดรับการศึกษาตอในระดับท่ี
สูงกวาข้ันพ้ืนฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน 

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต 
อบต. 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนท่ีพอเพียง   
เด็กนักเรยีนไดรบั
การศึกษาท่ีสูงข้ึน  
มีงบประมาณใน
การศึกษาเลาเรยีน 

๒) เด็กและผูสูงอายุบาง
ครอบครัว ผูสูงอายุอยูตามลําพัง 
และรับภาระในการดูแลเด็ก 

- การไดรบัการดูแลเด็กและ
ผูสูงอาย ุ

- ผูสูงอายุและเด็ก
ในเขต อบต. 

- ผูสูงอายุและเด็ก
ไดรับการดูแลท่ีด ี

๓. ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

 

๑) ไฟฟาสองสวางทางและท่ี
สาธารณะยังไมสามารถ
ดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีได
ท้ังหมด 

- ไฟฟา - ทางและท่ี
สาธารณะในเขต 
อบต. 

- ทางและท่ีสาธารณะ
มีแสงสวางเพียงพอ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและปองกันการ
เกิดอาชญากรรมได 

4. ดานทรัพยากร 
ธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม 
และการทองเท่ียว 

 

1) ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค - บริโภคนํ้าท่ียังไม
สะอาดและมสีิ่งเจือปน เชน  
จากนํ้าฝน นํ้าท่ีไมไดคุณภาพ  
มีตะกอน 

- การอุปโภค - บริโภค - ประชาชน 
ในเขต อบต. 

- ประชาชน 
บริโภคนํ้าท่ีสะอาด 
ถูกสุขลักษณะ 
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