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ส่วนที่ ๒ 
 
 

 

๑. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
 วิสัยทัศน์ 
 “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

สาระสำคัญ 
๑. ความม่ันคง 
 ๑.๑ การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุก
ระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
 ๑.๒ ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็น
ศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่ม่ันคงเป็นกลไกท่ีนำไปสู่การบริหารประเทศ
ที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๑.๓ สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น 
 ๑.๔ ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
 ๑.๕ ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ 
๒. ความม่ังคั่ง 
 ๒.๑ ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ อย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูงความเหลื่อมล้ำ
ของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 
 ๒.๒ เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคม 
ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ มีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก                 
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
 ๒.๓ ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง การพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา 
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓. ความย่ังยืน 
 ๓.๑ การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประซาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม         
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ 
  
 

/๓.๒ การผลิต… 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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 ๓.๒ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก               
ซึ่งเป็นทีย่อมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ 
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ๓.๓ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อการ
พัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
 ๓.๔ ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ มียุทธศาสตร์ในการดำเนินการ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความม่ันคง 
 ๑) เสร ิมสร ้างความม ั ่นคงของสถาบ ันหล ักของชาต ิ  และการปกครองระบอบประชาธ ิป ไตย                          
อันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตสำนึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธำรงรักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 ๒) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายอำนาจ 
และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
 ๓) ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นเสริมสร้างกระบวนการสัน ติสุขและ
แนวทางสันติวิธี ขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง ตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
 ๔) บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล โดยพัฒนาความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
ความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและชายฝั่งทะเล เสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมเร่งรัดจัดทำ
หลักเขตแดน แก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อน และปัญหาการลักลอบเข้าเมืองทั้งระบบ 
 5) พัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ ร ักษาดุลยภาพของ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
คุกคามข้ามชาติ ลดผลกระทบจากภัยก่อการร้าย และเสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ           
ไซเบอร์ 
 ๖) พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศและกองทัพ พัฒนาโครงสร้างกำลังและ
ยุทโธปกรณ์ที่เหมาะสม พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความร่วมมือกับประเทศ  
เพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ 
 ๗) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
การปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงาน และน้ำ 
 ๘) ปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น กำหนดการบริหารจัดการ
ที่ครบวงจรและยั่งยืน /พัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการดำเนินงาน และให้ความสำคัญกับการติดตาม
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ๑) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 
 - รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื ่อมั ่น โดยดำเนินนโยบายการคลังและการเงิน                 
ให้มีความสอดคล้องกัน รักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน และสร้างความเชื่อมั่น              
ในต่างประเทศ พัฒนาระบบการเงินของประเทศให้มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการประชาชนทุกระดับ   
  

/เพ่ือส่งเสริม… 
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เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันภาคธุรกิจ และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 
 - ส่งเสริมการค้าและการลงทุน ทั ้งภาครัฐและอกชน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ประเทศและ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่สะท้อนความต้องการและศักยภาพของพื้นที ่ และให้อยู ่บนการแข่งขันที ่เป็นความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
 - พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า โดยใช้ฐานเศรษฐกิจดิจิตอล และการพัฒนานวัตกรรม ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ ขจัดอุปสรรค และอำนวยความสะดวกทางด้านโครงสร้างและ
ระบบ ด้านปัจจัยสนับสนุน และด้านบุคลากร 
 ๒) พัฒนาภาคการผลิตและบริการ 
  ภาคเกษตร 
    - เสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
    - เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร 
    - ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ 
    - พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน 
  ภาคอุตสาหกรรม 
    - พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
  ภาคบริการ 
    - สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
    - ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ 
    - ส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 
  พัฒนาผู้ประกอบการ/เศรษฐกิจชุมชน 
    - พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทย ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการรูปแบบใหม่
ให้มีจุดเด่น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
ตลอดจนส่งเสริมสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งรวบรวมและศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เพื่อสนองตอบผู้บริโภค
ทุกระดับ และรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเห็นความสำคัญในการสร้างเครื่องหมายการค้า
ของตนเอง และสร้างภาพลักษณ์สินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกสนับสนุนผู้ประกอบการเดิมให้
สามารถปรับตัวและเตรียมความพร้อมสำหรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ และมาตรการทางการค้าใน
รูปแบบต่างๆ 
    - พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
    - พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ให้มีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ที่เข้มแข็งเพ่ือเป็นพลัง
ขับเคลื ่อนเศรษฐกิจไทยด้วยการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื ้อต่อการดำเนินธุรกิจ และเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการ 
ผลิตบริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 
    - ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าวไกลสู่สากล 
    - พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและกลุ่ม
ประชาชน/เกษตรกรในชุมชน ให้เป็นฐานรากสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

/การพัฒนา... 
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การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง 
    - เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาเป็นฐานการผลิตใหม่ กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจและความ
เจริญสู่ภูมิภาค สร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งในด้านการผลิตร่วมและ
ช่องทางการตลาดร่วมกัน 
    - พื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พัฒนาเป็นฐานการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสูงมีบริการ
ทันสมัย ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
    - พ้ืนที่เมืองศูนย์กลางความเจริญ พัฒนาเป็นเมืองที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และน่าอยู่ ใช้พลังงาน
และทรัพยากรอย่างประหยัด จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างเหมาะสม รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีอนาคต 
มีระบบรางเชื่อมโยงเมืองศูนย์กลางความเจริญทั่วประเทศ บริหารจัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขีด
ความสามารถสูง 
  การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  - ด้านการขนส่ง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่ต้นทุนต่ำ รวมทั้งพัฒนา
โครงสร้างพื ้นฐานและสิ ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งไปสู ่เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค                    
ทั่วประเทศ และเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน และพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง และอุตสาหกรรมซ่อมบำรุง
อากาศยานและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน เพ่ือสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ 
  - ด้านความมั่นคงทางพลังงาน พัฒนาให้มีความมั่นคงในราคาที่เหมาะสม โดยกระจายประเภทของ
เชื้อเพลิง ส่งเสริมพลังงานทดแทนตามศักยภาพรายพื้นที่ อาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านพลังงาน พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และนำไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมที่จะเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่
ของประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงแหล่งพลังงานกับประเทศในอาเซียน 
  - ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ที่เป็น
อินเทอร์เน็ความเร็วสูงให้ทันสมัยและกระจายทั่วถึง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญ
ระดับมาตรฐานสากล เพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT และใช้ ICT ในการสร้างนวัตกรรมการบริการ
ภาครัฐแบบบูรณาการ ประยุกต์ ICT เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต การศึกษา และพาณิชย์ 
อิเล็กทรอนิกส์ 
  - ด้านการวิจัยและพัฒนา เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ โดยมีสัดส่วน            
รัฐต่อเอกชน ๒0:๘0 สนับสนุนวิจัยที่มุ ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ  เพิ ่มจำนวน
บุคคลากรด้านวิจัยและพัฒนาเป็น ๗๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน 
  การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 
  - สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศทั้งในระดับ
ทวิภาคี และพหุภาคี เพื่อส่งเสริมความมั่นคง เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าและลดความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน
ร่วมกัน 
  - ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษาการให้บริการ
ด้านการเงิน การให้บริการต้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ และการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา 
รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนและการดำเนินธุรกิจของนักลงทุนและผู้ประกอบการไทยใน
ต่างประเทศ 
   

/ส่งเสริม… 



~ 30 ~ 
 
  - ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ด้านอาหาร 
ด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการป้องกันภัยในทุกรูปแบบ 
  - ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและถ่วงดุลระหว่างกลุ่มอำนาจต่างๆ 
และแก้ไขปัญหาความแตกต่างทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค โดยการดำรงความสัมพันธ์ ดีกับประเทศ
และองค์กรระหว่างประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง บนหลักของการรักษาดุลยภาพของการ
ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มมหาอำนาจต่างๆ 
  - เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศ ในการผลักดันการพัฒนาใน                  
อนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมทั้งประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคอื่น ๆ และให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านการเงิน
และทางเทคนิคกับประเทศกำลังพัฒนาในการพัฒนาด้านความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทุน
มนุษย ์ 
  - สนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า ทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และส่งเสริมการค้ากับ
กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน ( Intra-Regional Trade) มากขึ้น เร่งรัดการใช้ประโยชน์จาก
ข้อตกลงที่มีผลบังคับใช้แล้ว ตลอดจนใช้โอกาสจากการเปิดเสรีการค้าและการลงทุน รวมทั้งวางแนวทาง
ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
  - สร้างองค์ความรู ้ด้านการต่างประเทศ และให้ความรู ้ความเข้าใจด้านการต่างประเทศและ
ผลประโยชน์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศต่อภาคส่วนต่างๆ และสาธารณชนไทย รวมทั้งดำเนินการเชิงรุกในการ
สร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีและศักยภาพทางเศรษฐกิจ และด้านอ่ืนๆ ของประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนา               
เริ่มตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต ได้แก่ (๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ แรกเกิด /ปฐมวัย (๒) วัยเรียน  
(๓) วัยรุ่น/นักศึกษา (๔) วัยแรงงาน และ (๕) วัยผู้สูงอายุ 
  ๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึงโดยการปฏิรูป
โครงสร้างและระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง           
และการยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที ่มีความเชี ่ยวชาญสู ่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลัง                    
ด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการ
จัดการศึกษา ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผู้สอน พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมทั้ง
ให้มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้ 
  ๓) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี โดยมุ่งเน้นการป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ            
การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ การส่งเสริมรูปแบบการดำเนินชีวิตที่สนับสนุนการมีสุขภาพกายและ
จิตที่ดี สร้างและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนารูปแบบการ
กีฬาเพ่ือสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย 
  ๔) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างศักยภาพและบทบาทหน้ าที่ของสถาบัน
ครอบครัวในการบ่มเพาะ วางรากฐานการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต
จิตสำนึกสาธารณะ ควบคู่ไปกับการสร้างค่านิยมหลักของไทยให้สมาชิกในครอบครัว สร้างความอบอุ่นและ
มั่นคงให้สมาชิกในครอบครัว 
 

/ยุทธศาสตร์ที่ ๔… 
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ยุทธศาสตร์ที ่๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  ๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยสร้างความมั่นคง
ทางด้านรายได้และการออม กระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงเป็นธรรมทั้งในด้านบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน ฐาน
ทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะ ในกลุ่มผู้มีรายไดน้้อยและกลุ่มด้อยโอกาส ความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม 
  ๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐ ๓ กองทุน เพื ่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ และลดความเหลื ่อมล้ำในระบบ
หลักประกันสุขภาพ การส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในลักษณะเครือข่าย รวมทั้งการพัฒนารูปแบบการ
กีฬาเพ่ือสุขภาพ 
  ๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย โดยเตรียมการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 
  4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
โดยการฟื้นฟูบทบาทสถาบันศาสนา การธำรงรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อเป็นฐานรากท่ี
เข้มแข็งในสังคม ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้ชุมชนจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน 
  5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา ส่งเสริมจรรยาบรรณของ
สื่อมวลชน มีการปรับปรุงระบบตรวจสอบสื่อ มีการกำหนดบทลงโทษ และพัฒนาภาคประชาชนให้มีความรู้เท่า
ทันสื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  ๑) จดัระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  - ปกป้องรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ ดำเนินการปราบปรามและป้องกันการบุกรุกทำลาย
ป่าอย่างเข้มงวด 
   - ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้บนพื้นฐาน
ให้คนและชุมชนสามารถอยู่กับป่าได้ และส่งเสริมแนวทางประเมินมูลคำการให้บริการของระบบนิเวศและการ
สร้างรายได้จากการอนุรักษ์ 
   - วางระบบป้องกันการกัดเซาะขายฝั่ง 
   -  เสร ิมสร ้างความเข ้มแข ็งและความร ่วมม ือในภ ูม ิภาคอาเซ ียนด ้านการจ ัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  ๒) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ 
   - เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ ให้มีแหล่งกักเก็บน้ำต้นทุน
และแหล่งชะลอน้ำที่เพียงพอ เพิ่มขีดความสามารถในการเก็บกักน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ            
และการผันน้ำ และการพัฒนาคลังข้อมูลระบบพยากรณ์ และการเตือนภัย และแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่ 
ตลอดจนการปรับปรุงองค์กรและกฎหมาย รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ 
   - พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   - ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
   - เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาด 
   - กำหนดกฎระเบียบ และสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

     /สร้างความรู้… 



~ 32 ~ 
 
   - สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาและการประหยัดพลังงานอย่าง
ถูกต้องและต่อเนื่อง 
  ๓) พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   - พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่นให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศต้นแบบ และบรรจุให้เป็น
แผนพัฒนาของจังหวัดและพ้ืนที่ 
   - สนับสนุนและผลักดันให้โรงงานปฏิบัติสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และปรับกฎระเบียบให้เอ้ือต่อ
การพัฒนา 
   - เพ่ิมศักยภาพเมืองด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในการเพิ่มประสิทธิภาพ           
การจัดการของเสีย 
   - เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเป็นแหล่งดูดซับมลพิษและเก็บกักคาร์บอน 
   - พัฒนาพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน ในการพัฒนาเมืองที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน 
  ๔) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   - ลดการก่อก๊าซเรือนกระจก 
   - เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   - ส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   - ป้องกัน เฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งเสริมการทำแผนบริหารความต่อเนื่อง
ของธุรกิจ 
  5) ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
   - จัดให้มีภาษีและค่าธรรมเนียมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
ค่าธรรมเนียมการจัดการมลพิษ การวางเงินประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม 
   - ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทางเลือกและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   - ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับปรุงระบบ โครงสร้าง
องค์กร กลไก กระบวนการยุติธรรม และกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ 
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เน้นหลักการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ๑) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
   - ปฏิรูประบบภาษีทั ้งระบบ เพื่อเพิ่มรายได้ของภาครัฐและเป็นเครื ่องมือในการเพิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ำปฏิรูประบบการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จัดให้มีกฎหมายที่เป็นกรอบในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ มีการจัดทำงบประมาณระยะ
ปานกลางและระยะยาว เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศ
มุ่งเน้นการจัดทำงบประมาณโดยยึดพื้นที่และประเด็นวาระการพัฒนาเป็นตัวตั้งและให้ประชาชนเข้ามามี            
ส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำงบประมาณได้มากขึ้น 
 
 
 

/2) ปรับปรุงบทบาท… 
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 2) ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 
   - ทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาคร ัฐให้ม ีความเหมาะสม ถ่ายโอนงานให้                   
ภาคส่วนอื่น เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพในการปฏิบัติราชการและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
   - พัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี             
ส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน 
  ๓) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
   - พัฒนารูปแบบและวิธีการทางานของภาครัฐในระดับต่างๆ ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการยึดพ้ืนที่เป็นหลัก และปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้เป็นแบบยืด
พื้นที่เป็นตัวตั้ง รวมทั้งวางเงื ่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้กระทรวง/กรม ต้องสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในสัดส่วนวงเงินงบประมาณท่ีเหมาะสม 
  ๔) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
   - วางแผนกำลังคนเชิงยุทธศาสตร์ ให้มีความเหมาะสม ไม่เป็นภาระต่องบประมาณประเทศ 
   - สรรหา และจูงใจให้คนรุ่นใหม่ที่มีขีดสมรรถนะสูงเข้ามาสู่ระบบราชการไทย สนับสนุนให้มี
การแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
   - เสริมสร้างระบบคุณธรรมและวางมาตรการที่เหมาะสมในการแต่งตั้ง โยกย้าย 
  ๕) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   - ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชนเครือข่าย
ต่างๆ สอดส่องเฝ้าระวัง ตรวจสอบ หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบของบุคลากรภาครัฐวางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   - พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะและผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก ที่ผ่านการฝึกอบรมเข้า
มาดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ 
  ๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
   - พัฒนางานบริการของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ
พัฒนาศูนย์กลางการให้บริการด้วยระบบ e-service และการจัดทา web-portal จัดทำฐานข้อมูลงานบริการ 
ที่มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการของรัฐได้โดยสะดวก 
   - ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ การบริการ online ผ่านทางเว็บไซต์ โทรศัพท์มือถือ
  ๗) การปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับท่ีล้าสมัย 
   - การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้เอื้ออำนวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
การประกอบธุรกิจ ข้อตกลงระหว่างประเทศและการแข่งขันระหว่างประเทศ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานภาครฐัที่
มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายให้สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือภาคเอกชน
และประชาชนได้ 

๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
  จากสถานะของประเทศและบร ิบทการเปล ี ่ยนแปลงต่ างๆ ท ี ่ประเทศกำล ังประสบอยู่                          
ทำให้การกำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑                   
และกรอบหลั กการ ของการว า ง แผนที ่ น้ อมนำและประยุ กต์ ใ ช้ หลั กปรั ชญาขอ ง เศรษฐกิ จ
พอเพียง 
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ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ขอ งการ
พัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 
 การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) 
  เป็นการกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทำ
ขึ้น “ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง
และโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 เป้าหมาย 
 1) การหลุดพน้จากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  1.๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕.0 
  ๑.๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per 
Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๖๔ เพิ่มข้ึนเป็น 3๑๗,0๕๑ บาท (9,325 ดอลลาร์ สรอ.) 
และ ๓๐๑,๑๔๙ บาท (๘.,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
  ๑.๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึน้ไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
  ๑.๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ำกว่าร้อย
ละ ๑๐.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 
 ๒) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี 
คุณภาพ 
  ๒.๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  ๒.๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
  ๒.๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาคน 
 ๓) การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
  ๓.๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
  ๓.๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
 ๔) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๔.๑ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม 
  ๔.๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  ๔.๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  ๔.๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๔.๕) มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ 

 
/๕) การบริหารราชการ 
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 ๕) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
  ๕.๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
  ๕.๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
  ๕.๓) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม 

แนวทางการพัฒนา 
 ๑) การยกระดับศกัยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  ๑.๑) การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา   พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะ
โดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
  ๑.๒) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา
กำลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิด
เสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้ง
ระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมี
ความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื ้นที่การผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถ
เคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม
และบริการจัดทำกรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับ
ทักษะของแรงงานไทย 
  1.3) การส่งเสริมผู ้ประกอบการที ่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล พัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและดำเนินธุรกิจท่ามกลางการดำเนินนโยบายและมาตรการ
การกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยาย
ตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางกรตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและ
บริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการ และอุตสาหกรรมดิจิตอล 
  1.๔) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือ
เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่าย 
หลักในการเดนิทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษ 
ขยายขีดความสามารถของทำอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที ่มีศักยภาพอิเล็กทรอนิกส์                   
เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนา ด้าน
อุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 
และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตใน
ภูมิภาคอาเซียน 
  ๑.๕) การปรับโครงสร้างการผลิต ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจากการผลิต
สินค้าเกษตรขั้นปฐม เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความ
เชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันลงสู่ระดับท่ีจะเป็นสำหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน  
 

/จัดระบบ… 
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จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำทั้งด้าน
กายภาพและเศรษฐกิจรวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการ
ประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่
เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหล่งน้ำ ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการ
ป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
   ปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่ อมโยงกันเป็น
โครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการ
ท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุม
กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกำหนดและจัดทำกฎหมายเพื่อยกระดับ
มาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับ
นานาชาติรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกัน
และประเทศทีม่ีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบ 
   พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื ่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื ่อมโยงการผลิตกับ
อุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการ 
ผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน 
   พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน 
รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริม
การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั ้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ การเงิน                   
และโลจิสติกส์ เชื ่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการ
พัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน
และการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ 
บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมของ
องค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

 ๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
  ๒.๑) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  โดยช่วงวัย               
เด็กแรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงานให้มีการพัฒนายกกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงาน
เพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการทำงานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์                 
มีรายได้ในการดำรงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟสูุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง
ต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 
   
 

/๒.๒) การยกระดับ… 
 

   



~ 37 ~ 
 
๒.๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง  
   (๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือ
สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability) (๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพ
และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู ่ผู ้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษา (3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการ
คัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ (๔) 
ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการสร้างสมรรถนะกำลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
และความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  
  2.๓) การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือรองรับ
การเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ยกระดับการบริหาร  จัดการ
ระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารทรัพยากรด้านสาธรณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพใน
การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลาง
บริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยา 
และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือ
นำรายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการให้ความสำคัญกับมิติ
สุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การขับเคลื ่อนนโยบายของทุกภาคส่วน
ตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 
  ๒.๔) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีพในสังคมสูงวัย  โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจำเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือ
ขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ 

 ๓) การลดความเหล่ือมล้ำทางสังคม 
  ๓.๑) การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน              
โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข ้าถ ึงการเร ียนรู้ และพัฒนาทักษะฝีม ือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน                       
ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจ ัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตร                        
ที ่สอดคล้องกับหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดย
สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
  ๓.๒) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 
โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะระบบ
บริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม  

 
/(๒) สนับสนุน… 
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(๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาโครงการที่อยู่
อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดำเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการ
พื้นฐานที่จำเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 
  3.๓) การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินทำกินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทำกินในที่ดิน ปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ำ  
พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
  ๓.๔) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั ้นพื้นฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน 
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ เช่น กฎหมายป่าชุมชน กฎหมายภาษี
มรดก  กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

 ๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
  ๔.๑) การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อมรองรับ
ความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมือง ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคม ขนส่ง 
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน                  มีคุณภาพ 
และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตาม
ระดับการพัฒนา 
  ๔.๒) การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า 
การลงทุน และการบริการ โดยคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือในห่วงโช่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอำนวยความ
สะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 
  ๔.๓) การส่งเสริมการลงทุน การค้าขายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ                ให้
ความสำคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพื ่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั ้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที ่ชายแดนโดยให้
ความสำคัญการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดน
ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

 5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5.๑) การร ักษาทุนทางธรรมชาต ิเพ ื ่อการเต ิบโตส ี เข ียว  ใช ้ประโยชน ์จากท ุนธรรมชาติ                            
โดยคำน ึงถ ึงข ีดจำก ัดและศ ักยภาพในการฟื ้นต ัว ปกป ้องร ักษาทร ัพยากรป ่าไม ้  โดยสนธ ิกำลัง                             
ของทุกภาคส่วน นำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ                  
และเป ็นธรรม เพ ิ ่ มพ ื ้นท ี ่ป่ า ไม ้ โดยส ่ง เสร ิมการปล ูกไม ้ม ีค ่าทางเศรษฐก ิจระยะยาว อน ุร ักษ์                                  
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม  

/รวมทัง้ผลักดัน… 
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รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่
ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดทำฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษี
ที่ดินในอัตราก้าวหน้า กำหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และกำหนดมาตรการป้องกันการถือครอง
ที่ดินของคนตา่งชาติ บริหารจัดการน้ำเพ่ือให้เกดิความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้าง
ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ำ จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ำในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ำ และองค์กรผู้ใช้
น้ำ คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
การทอ่งเที่ยว การประมง 
  ๕.๒) การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว ที ่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื ่อนสู ่ Zero Waste society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 
  ๕.๓) การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคสัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับ
ระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain /Green Value 
Chain) ส่งเสริมการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อให้
ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
  ๕.๔) การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ 
ขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลำดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนำ
กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่
การจัดการทีย่ั่งยืนโดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 
  ๕.๕) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทำแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน และ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
  5.๖) การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพื ่อลดความเสี ่ยงด้านภัยพิบัติ  เพิ ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการ 
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความสำคัญกับการป้องกันน้ำท่วม วางแผน
ป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนี้นิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัย
พิบัติโดยแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดทำแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัย
พิบัติให้ประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

  

๖) การบริหารราชการ... 
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 ๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
  ๖.๑) การสร้างความโปร่งใส ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคา จัดซื้อ                
จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูล ข้อมูล
ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีท่ีไม่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดทีุจริตคอร์รัปชั่นและ
คดีท่ีประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 
  ๖.๒) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพสูง 
  ๖.๓.) การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม  สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่า งๆ            
ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๖.๔) การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  สร้างผลงาน ที่มีคุณภาพ
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจใน เชิงนโยบายได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนมาก และเป็น 
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

3. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12     
(พ.ศ.๒๕๖o -๒๕๖๕) 
   แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นแผนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่จัดทำข้ึนโดยคณะคณะกรรมการ 
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ซึง่เป็นแผนที่จะกำหนดเป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานของแต่ละ 
ภูมิภาคในประเทศ ซึ่งในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น ได้มีการกำหนดเป้าหมาย “การพัฒนาอีสานสู่
มิติใหม่ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง” ผ่านแนวทางการขับเคลื่อนสำคัญ ๖ ด้าน 
ดังนี้ 
 

/๓.๑.๑ บริหารจัดการ… 
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   ๓.๑.๑ บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน :           
พัฒนาแหล่งน้ำ เพิ่มปริมาณการกักเก็บ ผันน้ำระหว่างลุ่มน้ำ พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ำ และบริหารแบบ              
บูรณาการ 
   ๓.๑.๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 
หางสังคม : พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนรายได้น้อย พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการ พัฒนาความรู้ 
ทักษะอาชีพ พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรค พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก และการอำนวยความ
ยุติธรรมลดความเหลือมล้ำ 
   3.1 .๓ สร ้ างความเข ้มแข ็ งของฐานเศรษฐก ิจภายในควบค ู ่ ก ับการแก ้ป ัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกรรายย่อย พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลา
ร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ พัฒนาเศรษฐกิจ
ชีวภาพ สนับสนุนธุรกิจ SMEs Startup พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าเพ่ือก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค 
พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัด ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และสนับสนุนการ
ศึกษาวิจัย 
   ๓.๑.๔ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ : พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณี
วัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที ่ยวธรรมชาติ และพัฒนาแหล่ งท่องเที ่ยวและสิ ่งอำนวยความสะดวกให้ได้
มาตรฐาน 
   ๓.๑.๕ ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาค
กลางและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆของภาค : 
เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพื้นที่ เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง
ระบบรางในเมืองทีม่ีศักยภาพ และพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม 
   3.๑.๖ พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณ
ด่านศุลกากร พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงชายแดน และเร่งรัดการดำเนินงานโครงการและมาตรการ
สำคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ๓.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ (พ.ศ.๒๕๖๓ -  -2565) 
   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ได้มีการปรับเปลี่ยนประเด็นการพัฒนา เพ่ือให้มีความ
สอดคล้องกับการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ให้มากที่สุด ซึ่งในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ (พ.ศ.๒5๖๓ - ๒๕๖๕) ฉบับ
ทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๕ ได้มีการทบทวนประเด็นการพัฒนา ๔ ประเด็นพัฒนา ดังต่อไปนี้ 
   ๑. การส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตรและครัวอาหารปลอดภัย 
   2. การพัฒนาการท่องเที่ยว ๓ ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) เชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน 
   ๓. การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ให้กับภาคธุรกิจในพ้ืนที่ 
   ๔. การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และความม่ันคง 

  

/ประเด็นการพัฒนา... 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การส่งเสริมพัฒนาการผลิตการสร้างมูลค่าเพื ่อทางการเกษตรและครัวอาหาร
ปลอดภัย 
  วัตถุประสงค์ : 1) ภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัด มีการเติบโตสูงขึ้น 
    2) มีการพัฒนาผลิตภาพ และคุณภาพสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น 
    3) ผลผลิตการเกษตรได้รับการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าให้สอดคล้องกับตลาด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1)  ร ้อยละท ี ่ เพ ิ ่ มข ึ ้นของ
ผล ิ ตภ ัณฑ ์ มว ลรว ม กลุ่ ม
จังหวัดฯ ภาคการเกษตรที่
เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ 3 3 4 4 4 

2) จำนวนผลิตภัณฑ์เกษตร
แปรรูปด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ิมข้ึน 

ผลิตภัณฑ์ 10 10 10 10 10 

3) ร ้อยละท ี ่ เพ ิ ่มข ึ ้นของ
จำนวนเกษตรกรที่ผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัย 

ร้อยละ 5 7 9 10 10 

  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการพัฒนาการผลิต การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร 
  กลยุทธ์จาก TOWS : 1) พัฒนาแบรนด์สินค้าเกษตร สินค้าท้องถิ่นของพ้ืนที่ [S7/O7/O8/O10]  
    2) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร [W1/W2/O7] 
    3) ส่งเสริมการปลูกและการแปรูปพืชพลังงานในพื้นที่ [W1/W2/O5] 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม)   
           เชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน 
  วัตถุประสงค์ : 1) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด เป็นที่ยอมรับมากข้ึน 
    2) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเติบโตขึ้น 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1) ร ้อยละที ่เพ ิ ่มขึ ้นของจำนวน
นักท่องเที่ยว 

ร้อยละ 5 5 5 5 5 

2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จาก
การท่องเที่ยว 
 
 

ร้อยละ 5 5 5 
 

5 
 

5 

3) จำนวนแหล่งท่องเที่ยวเส้นทาง
คมนาคม ได้รับการพัฒนา อย่าง
น้อยจังหวัดละ 1 แห่ง 

ร้อยละ - - - - 5 

4) บุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับ
การพัฒนาอย่างน้อย 1,500 คน 

     5 
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  แนวทางการพัฒนา : 1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางคมนาคม และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการ
         ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
     2) พัฒนาเรื่องราวและเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
     3) พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการแก่ผู้ประกอบการและบุคลากร
         ด้านการท่องเที่ยว 
     4) พัฒนาสินค้าที่ระลึก และ OTOP ที่มีคุณภาพเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว 
     5) ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 3 ธรรม ของกลุ่มจังหวัด 
  กลยุทธ์จาก TOWS : 1) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเชื่อมโยง  
            ประเทศเพ่ือนบ้าน [S1/O2/O3]  
     2) ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมรองรับการท่องเที่ยว [S2/T2] 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ให้กับ 
        ภาคธุรกิจในพื้นที ่
  วัตถุประสงค์ : 1) ภาคการค้าและการลงทุนมีการขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้น 
    2) ผู ้ประกอบการ และแรงงานได้รับการเพิ ่มขีดความสามรถด้านการผลิต การค้า                   
        การลงทุน 
    3) สิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนได้รับการปรับปรุง/พัฒนา 
    4) สินค้าและบริการได้รับการเพิ่มมูลค่าโดยใช้นวัตกรรม 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า
การจำหน่ายส ินค้า OTOP 
ของกลุ่มจังหวัด 

ร้อยละ 5 5 5 5 5 

2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาค้า
ปลีก – ค้าส่งของกลุ่มจังหวัด 

ร้อยละ 3 3 5 5 5 

3) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า
การค้าระหว่างประเทศของ
กลุ่มจังหวัด 

ร้อยละ 5 5 5 5 5 

   

แนวทางการพัฒนา : 1) เพ่ิมขีดความสามารถด้านการผลิต กาค้า การลงทุนแก่ผู้ประกอบการและ 
         แรงงานในพ้ืนที ่
     2) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการค้าการลงทุน 
     3) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าและบริการในการค้า 
         การลงทุน 
     4) จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การจัดกิจกรรมแบบ 
         New Normal เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
         (COVID - 19) เป็นต้น 
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  กลยุทธ์จาก TOWS : 1) ส่งเสริมระบบรวมและการกระจายสินค้าเกษตรและบริการจากศักยภาพ 
         ด้านโลจิสติกส์และเชื่อโยงตลาดตามระเบียงเศรษฐกิจภายในประเทศและ
         เส้นทางเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและจีน 
     2) ส่งเสริมการค้าการลงทุนโดยใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรม โดยสร้างความร่วมมือ
         กับสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาด 
     3) ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานกลุ่มวิสาหกิจ และ SME รวมถึงนักธุรกิจ 
         รุ่นใหม่ที่สอดคล้องกับโอกาสด้านธุรกิจ  
     4) พัฒนาเส้นทางและความสะดวกระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่าง 
         เมืองหลักเมืองรอง 
     5) ยกระดับมาตรฐานด้านการอำนวยความสะดวกและระบบประสิทธิภาพด่าน
         การค้าชายแดน 
     6) พัฒนาเส้นทางทางคมนาคมผ่านเทือกเขาภูพานมีความสะดวกและปลอดภัย
         เพ่ิมสูงขึ้น 
                7) พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์เชื่อมโยงเมืองหลักและเมืองรอง 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และความม่ันคง 
  วัตถุประสงค์ : 1) ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมของกลุ่มจังหวัด 
    2) ประชาชนมีการเข้าถึง และมีการศึกษาที่ดีข้ึน 
    3) ประชาชนในกลุ่มจังหวัดมีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    4) ประชาชนมีการดูแลเรื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1) ร้อยละที่ลดลงของสัดส่วน
หนี้ต่อรายได้ 

ร้อยละ - - - 5 5 

2) สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ - - 3 3 3 
3) ร้อยละที่ลดลงของจำนวน
ครั ้งและจำนวนผู ้เส ียชีว ิตใน
เส้นทางเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 

ร้อยละ - - - 5 5 

4) ร้อยละของเครือข่ายด้าน
สังคมในการดูแลกลุ่มผู้ประสบ
ป ัญหาทางส ั งคมได ้ร ับการ
พัฒนาศักยภาพ 

ร้อยละ - - - - 5 

 

  แนวทางการพัฒนา : 1) ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านคุณธรรม
          จริยธรรม และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้กับประชาชนในพื้นท่ี 
     2) ส่งเสริมเครือข่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
         สิ่งแวดล้อมให้มั่นคง 
     3) ส่งเสริมเครือข่ายด้านสังคมในการดูแลกลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้มั่นคง 
         มั่งค่ัง ยั่งยืน 
  กลยุทธ์จาก TOWS : 1) สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาพื้นที่เมืองและชุมชนสู่
          การเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
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     2) ส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการพัฒนากับเพื่อบ้านผ่านกลไกสถาบันการศึกษา 
     3) ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านสังคมตามแนวทางการเสริมสร้างความ 
         เข้มแข็งหมู่บ้านชุมชนที่น่าอยู่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
     4) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้านและชุมชน 
     5) พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุปสรรคในพ้ืนที่ 
     6) เสริมสร้างเครือข่ายและองค์ความรู้ความเข้าใจให้แก่หมู่บ้านชุมชนมีความ
         เข้มแข็ง    

3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
   3.3.1 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
   “เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า การลงทุน พัฒนาการท่องเที่ยวสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” 
   3.3.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
   เป้าหมายรวม 
   “เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม และรายได้ของประชาชน” 
   ตัวช้ีวัดรวม 
    1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดสกลนคร (GPP) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา 
    2) รายได้ต่อหัวปีของประชากรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา 
   3.3.3 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดสกลนคร 

ประเด็นการพัฒนาที่ ประเด็นการพัฒนา 
1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลัดธรรมาภิบาลและมั่นคง 

  

 3.3.4 วัตถุประสงค์ 
    1) เพื่อพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรให้ได้มาตรฐานโดยนวัตกรรมสู่ความมั่นคง
และยั่งยืน 
    2) เพือ่พัฒนาจังหวัดสกลนครเป็นมหานครแห่งพฤกษเวช 
    3) เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดให้มีคุณภาพมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด 
    4) เพื่อให้การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมประเพณี) ของ
จังหวัดสกลนคร เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย 
    5) เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

/5) เพื่อให้ประชาชน… 
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 6) เพื่อให้การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และ
สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    7) เพื่อให้การบริหารงานจังหวัดสกลนครเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคงสามารถ
อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจในการบริการของจังหวัด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/เป้าหมาย…
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ฐานข้อมูล 
ค่าเป้าหมาย แผนงาน/แนวทางการ

พัฒนา 2561 2562 2563 2564 2565 
1 .1  พ ัฒนาการ
เ ก ษ ต ร แ ล ะ
อุตสาหกรรม 

1.1.1 ร้อยละของ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัดสกลนคร (GPP) ภาคเกษตร
เพ่ิมข้ึน จากปีที่ผ่านมา 

15,057 
ล้านบาท 

3 3 3 3 3 
1.1.1.1 เพิ ่มประสิทธิภาพ
การผลิตทั ้งในเช ิงปร ิมาณ 
คุณภาพและมาตรฐาน 

1.1 .2 จำนวนแปลง/ฟาร ์ มท ี ่ ผ ่ าน
มาตรฐาน ส ินค้าการเกษตรปลอดภัย 
(GAP/Organics/Safety Level) เพ่ิมข้ึน 

8,446 
แปลง/ฟาร์ม 

300 500 500 600 700 

1.1.3 จำนวนพื้นที ่ผลิตเกษตรอินทรีย์
เพ่ิมข้ึน/ไร ่

11,287 
ไร่ 

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 

1 .1 .4  ร ้ อยละของจำนวนสถาบัน
เกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ของจำนวนสถาบันที่นำมา
จัดมาตรฐานเกษตรกร 
 

62 
แห่ง 

80 80 80 80 80 

1.1.1.2 สร้างความเข้มแข็ง
ของสถาบันเกษตรกร และ
เ ส ร ิ ม ส ร ้ า ง ศ ั ก ยภ าพ ให้
ประชาชนในภาคเกษตรกรรม 

1.1.5 จำนวนผู ้ผ ่านการอบรมเกษตร 
Smart farmer เพ่ิมข้ึน 

1,634 
คน 

300 300 300 400 500 

1.2 เป็นมหานคร
แห่งพฤกษเวช 

1.2.1 ร้อยละของครัวเรือนที่มีการปลูก
สมุนไพรไว้ใช้ในครัวเรือน อย่างน้อย 5 
รายการ ร้อยละ 50 50 60 70 80 90 

1.2.1.1 ส่งเสริมการปลูก
และใช้พืชสมุนไพร  
1.2.1.2 รวบรวมภูมิปัญญา
ด้านพฤกษเวช 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ฐานข้อมูล 
ค่าเป้าหมาย แผนงาน/แนวทางการ

พัฒนา 2561 2562 2563 2564 2565 
 1.2.2 ร้อยละจำนวนสถานศึกษาในระดับ

ระดับประถมศึกษาที ่มีการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรสมุนไพร 

ร้อยละ 60 50 70 90 100 100 
 

1.2.3 จำนวนแปลงปลูกสมุนไพรต้นแบบ
ในป่าเศรษฐกิจครอบครัว 

15 
แปลง 

10 30 50 70 70 

1.2.4 จำนวนรายการผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพรที่ขึ้นทะเบียนบอย่างถูกต้อง 

70 
รายการ 

70 80 90 100 100 

1.2.5 จำนวนผู้ประกอบการด้านสมุนไพร 60 
ราย 

50 60 70 80 80 

1.2.6 มีองค์กรต้นแบบด้านสมุนไพร 5 องค์กร 6 10 14 18 18 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ฐานข้อมูล 
ค่าเป้าหมาย แผนงาน/แนวทางการ

พัฒนา 2561 2562 2563 2564 2565 
2.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนในจังหวัดให้มี
คุณภาพมาตรฐานและ
สอดคล ้องก ับความ
ต้องการของตลาด 

2.1.1 ร้อยละจำนวนผู ้ประกอบการ 
SMEs ที่เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 

32,881 ราย 3 3 3 3 3 
2.1.1.1.1 สร้างขีดความ
สามรถในการค้า การลุงทุน 

2.1.2 ร้อยละของจำนวนผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 

414 ผลิตภัณฑ์ 10 10 10 10 10 

2.1.3 ร ้อยละของรายได ้จากการ
จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่นขึ้น
จากปีที่ผ่านมา 

2,074,694,541 
บาท 

10 10 10 10 10 

2.2 แหล่งท่องเที ่ยว 
3 ธรรมของจ ังหวัด
สกลนครเป็นที่ยอมรับ
อย่างแพร่หลายมาก
ขึ้น 

2.2.1 จำนวนแหล่งท่องเที่ยว 3 ธรรม
ได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 

3 
แหล่ง 

3 3 3 3 3 
2 . 2.1.1 สน ั บ สน ุ น ก า ร
ท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ 
ธ ร ร ม ช า ต ิ  ว ั ฒ น ธ ร ร ม
ประเพณี) 

2.2.2 ร ้อยละของรายได ้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนในแต่ละปี 

2,137.13 
ล้านบาท 

10 10 10 10 10 

2.2.3 ร้อยละของจำนวนนักท่องเที่ยว
ที่เพ่ิมข้ึนในแต่ละป ี

711,035 คน 5 5 5 5 5 

2.3 จังหวัดสกลนคร
เป ็ น จ ุ ด เ ช ื ่ อ มก า ร
ค ม น า ค ม ข น ส ่ ง สู่
อาเซียนและจีนตอน
ใต ้

2.3.1 ร้อยละของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัดสกลนคร (GPP) สาขาการ
ขนส ่งสถานท ี ่ เก ็บส ินค ้าและการ
คมนาคมเพ่ิมข้ึน จากปีที่ผ่านมา 

1,410 
ล้านบาท 

3 3 3 3 3 

2.3.1.1 เพิ ่มศักยภาพใน
การคมนาคมขนส่งทั ้งทาง
บกและทางอากาศ 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี  

 

 

 

 

เป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ฐานข้อมูล 
ค่าเป้าหมาย แผนงาน/แนวทางการ

พัฒนา 2561 2562 2563 2564 2565 
3.1 ประชาชนมี
ค ุณภาพช ีว ิตท ี ่ ดี
และดำรงชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.1.1 ร ้อยละของคร ัวเร ือนหมู ่บ ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง มีรายได้เฉลี ่ยสูงกว่า
ความจำเป็นพื้นฐาน 588 หมู่บ้าน 80 85 90 95 97 

3.1.1.1 ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีว ิตของประชาชน
ต า ม ป ร ั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 

3.2 มีการพัฒนา
ครอบครัว ช ุมชน
และส ังคมให ้ เกิด
การเร ียนร ู ้ตลอด
ชีวิตและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

3.2.1 จำนวนปีการศ ึกษาเฉล ี ่ยของ
ประชากรอายุ 15 – 59 ปีเพิ่มข้ึน 

8.24 ป ี 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 
3.2.1.1 เสร ิมสร ้ างการ
เรียนรู้และทักษะของคนทุก
กลุ่ม 3.2.2 ร้อยละค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาสายสามัญและอาชีพสูงขึ้น 
30.35 
คะแนน 

3 3 4 4 5 

3.2.3 ร้อยละของแรงงานที ่ได้ร ับการ
พัฒนาฝีมือเพื ่อเข้าสู ่ตลาดแรงงานหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

9,065 คน 75 75 80 80 
85 

 

3.2.4 ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ได้รับการพัฒนา
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

215,347 คน - - 1 1 1 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 

เป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ฐานข้อมูล 
ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/แนวทางการพัฒนา 
2561 2562 2563 2564 2565 

4.1 บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการ
มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมชาติ
ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนๆ 

4.1.1 ร้อยละจำนวนพื้นที่ป่าไม้
ของจังหวัดสกลนคร 

1,057,666.76 
ไร่ 

2 2 2 2 2 

4.1.1.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟสูภาพทรัพยากรป่าไม้ 
4.1.1.2 การเพิ่มขีดความสาม
รถในการรองร ับของระบบ
น ิ เ ว ศ แ ล ะ ค ุ ณ ค ่ า ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัด 

4.1.2 ร้อยละจำนวนพื้นที่ป่าที่
ถูกบุกรุกได้รับการทวงคืนเพิ่มขึ้น 
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

157-3-86 
ไร่ 

15 15 15 15 15 

4.1.2.1 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
4.1.2.2 ฟ้ืนฟูแก้ไขปัญหา
ความเสื่อมโทรมใน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณา
การ 

4.1.3 ร้อยละสถิติคดีที่เกี่ยวกับ
ป ่ า ไ ม้ แ ล ะ ก า ร ท ำ ล า ย
ทรัพยากรธรรมชาติลดลง 
 
 
 
 

44 คดี 15 20 25 30 35 

4.1.3.1 การดำเนินมาตรการ
ทางกฎหมาย อย่างเข้มงวด 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ฐานข้อมูล 
ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/แนวทางการพัฒนา 
2561 2562 2563 2564 2565 

4.2 บูรณาการการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาวิกฤตการน้ำแล้ง อุทกภัย
ตลอดจนปัญหาความขัดแย้งจากการ
ใช้ประโยชน์จากน้ำ 

4.2.2 มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค 
บร ิโภคและการเกษตรสำหรับ
ชุมชนหมู ่บ ้านเป้าหมายที ่ขาด
แคลนน้ำเพิ่มขึ้น 29 หมู่บ้าน 25 25 25 25 25 

4.2.1.1 ส่งเสริมการจัดหา
และพัฒนาแหล่งน้ำเพื ่อการ
อุปโภคบริโภคและแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมน้ำแล้ง 

4.3 จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้าน
น้ำ อากาศ ขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย โดยการมีส่วนร่วมของภาคี
เคร ือข ่ายอย ่างเป ็นระบบและมี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน แก้ไข ลด
และขจัดมลพิษที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

4.3.1 ร้อยละแห่งน้ำผิวดินที่มี
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไป 

25 แห่ง 80  80 80 80 
4.3.1.1 ส่งเสริมการควบคุม
และลดมลพิษทางน้ำ 
4.3.2.1 การจัดการขยะมูล
ฝอยเชิงรุก 

4.3.2 ร้อยละของปริมาณน้ำเสีย
ในช ุมชนเมือง ผ ่านการบำบัด
อย่างถูกหลักวิชาการเพ่ิมข้ึน 

10,409.89 
ลบ.ม./วัน 

10 15 20 25 25 

4.3.3 ร้อยละการนำขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพ่ิมข้ึน 

519.14 
ตัน/วัน 

15 15 18 20 20 

4.3.4 ร้อยละของครัวเรือน วัด 
โรงเรียน สถานที ่ราชการมีการ
จัดการขยะต้นทาง 

ร้อยละ 
100 

100 100 100 100 100 

4.3.5 ร้อยละปริมาณขยะมูล
ฝอยที่กำจัดอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการเพ่ิมข้ึน 
 

132.04 ตัน/วัน 15 15 15 15 15 
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เป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ฐานข้อมูล 
ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/แนวทางการพัฒนา 
2561 2562 2563 2564 2565 

4.4 เพ ิ ่ มข ีดความสามารถการ
ปรับตัวกับการเปลี ่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.4.1 จำนวนหมู ่บ ้านม ีแผน
บริหารจัดการและปรับตัวต่อการ
เปลี ่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศ
ระดับหมู่บ้าน 10 

หมู่บ้าน 
10 10 10 10 10 

4.4 .1 .1 ส ่ ง เสร ิ มจำนวน
หมู่บ้านให้มีแผนบริหารจัดการ
แ ล ะ ป ร ั บ ต ั ว ต ่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ระดับตำบล 
4.4.1.2 ส่งเสริมประชาชนใน
พื้นที่ เตรียมความพร้อมในการ
รับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ 

4.5 ส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงาน
ทดแทนใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4.5.1 จำนวนกลุ่ม/ชุมชน ได้รับ
การส่งเสริมการใช้พลังงานและ
การอนุรักษ ์

3 กลุ่ม/ชุมชน 3 3 3 3 3 
4.4 .1 .1  ส ่ ง เสร ิ มกา ร ใช้
พล ั ง ง านทดแทนและการ
อนุรักษ์พลังงาน 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและม่ันคง 

เป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ฐานข้อมูล 
ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/แนวทางการพัฒนา 
2561 2562 2563 2564 2565 

5.1  ม ี การบร ิหารประชาชนอย ่ าง
ประทับใจ 

5.1.1 ร้อยละของประชาชนที่
มีความพึงพอใจในการบริการ
ของจังหวัด 

ร้อยละ 
88.4 

85 85 85 85 85 
5.1 .1 .1 พ ัฒนาสมรรถนะ
ข้าราชการจังหวัด สู ่องค์การ
สมรรถนะสูง 

5.2 มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หล ักธรรมาภ ิบาลในการบร ิหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนา 

5.2.1 ร้อยละของข้อร้องเรียน
ร้องทุกข์ได้รับแก้ไขตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่กำหนด 

ร้อยละ
84.12 

85 85 85 85 85 
5.2.1.1 ส่งเสริมการนำการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มา
ใช้ในการบริหารจังหวัด 

5 . 2 . 2  จ ำ น ว น ก ิ จ ก ร รม /
โครงการที่ส่งเสริมการป้องกัน
และปราบปรามเกี ่ยวกับการ
ท ุ จ ร ิ ต ป ร ะพฤ ต ิ ม ิ ช อบ ใน
หน่วยงานภาครัฐเพิ่มข้ึน 

5 
กิจกรรม/
โครงการ 

10 10 10 10 10 

5.3 มีการรักษาความมั ่นคงความสงบ
เร ียบร ้อยความปลอดภัยในช ีว ิตและ
ทรัพย์สิน 
 
 
 

5 .3 .1  ร ้ อยละการจ ั บ กุ ม
ผู้กระทำความผิดคดีอุกฉกรรจ์ 

ร้อยละ 75  86 87 88 88 
5.3.1.1 พัฒนาขีดความสามรถ
ในการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 
 
 

5.3.2 ร ้อยละของความพึง
พอใจของประชาชนต ่อการ
รักษาความสงบเรียบร้อยความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 80 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 
 4.1 วิสัยทัศน์ 
  “สกลนครน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม รองรับประชาคมอาเซียน ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง” 
 พันธกิจ 
  1) จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานทางบก ทางน้ำ และไฟฟ้า 
  ๒) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน 
  ๓) ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย 
  ๔) ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม 
  ๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๖) ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๗) พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกขน และหน่วยงานอ่ืน 
  ๘) เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
 ๔.๒ ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณากรอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 ๔.๓ เป้าประสงค์ 
  ๑) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปโภค และ บริโภคอย่างทั่วถึง 
  ๒) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  ๓) ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
  ๔) การคา้ การลงทุน พาณิชยกรรม และ เกษตรกรรม ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 
  5) ส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ประเพณี และ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างท่ัวถึง 
  ๖) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
  ๗) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
  ๘) ประชาชนรู้รักสามัคคี และประเทศชาติมั่นคง 
 

 
 
 
 
 

 
/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1...  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1.1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
1.2 การค้า การลงทุนพาณิชย 
กรรมและเกษตรกรรมได้รับการ
ส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 

1.1 เกษตรกรได ้ร ับการส ่งเสร ิมตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น 
(จำนวนโครงการ) 

5 5 5 5 5 
1.1 พัฒนากระบวนการผลิตสินค้า
เกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

1.2 ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรได้ร ับการ
พัฒนาและม ีรายได ้ เพ ิ ่มข ึ ้น (จำนวน
โครงการ) 

6 6 6 6 6 
1.2 พัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มี
ความเข้มแข็ง 

1.3 จำนวนสินค้าหรือบริการได้รับการ
พัฒนายกระดับคุณภาพ (จำนวนโครงการ) 2 2 2 2 2 

1.3 พัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้า
เกษตรและเชื่อมโยงเครือข่าย 

1.4 จำนวนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรได้รับ
การพัฒนาเพิ่มข้ึน 

10 10 10 10 10 
1.4 พัฒนาจัดกาและพัฒนาแหล่ง
น้ำเพื่อการเกษตร 

 
 
 
 
 

 
 

/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2… 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 

2561 2562 2563 2564 2565 
 2.1 การค้า การลงทุนพาณิชย 
กรรมและเกษตรกรรมได้รับการ
ส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 
2.2 ส ่ ง เสร ิมการท ่องเท ี ่ ยว 
เผยแพร่ประเพณีและอนุร ักษ์
ศิลปวัฒนธรรมอย่างท่ัวถึง 

2.1.1 อุดหนุนงบประมาณส่งเสริมสืบ
สานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นปีละไม่น้อยกว่า 30 โครงการ 

30 30 30 30 30 
2.1 พ ัฒนาส ่งเสร ิมและส ืบสาน
ว ัฒนธรรม ประเพณี ภ ูม ิป ัญญา
ท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

2.1.2 มีประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและ
ได้รับการสืบทอดให้คงอยู่สืบไป (จำนวน 
โครงการ) 

14 14 14 14 14 

2.2.1 แหล่งท่องเที่ยวได้รับการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ (จำนวน
โครงการ) 

4 4 4 4 4 
2.2 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านการท่องเที่ยว 

2.2.2 พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
แห่งใหม่เพ่ิมข้ึน (จำนวนโครงการ) 

7 7 7 7 7 

2.3.1 รายได้จากการจำหน่ายสินค้าของ
ผ ู ้ เข ้าร ่วมก ิจกรรมเพ ิ ่มข ึ ้น (จำนวน
โครงการ) 

3 3 3 3 3 
2.3 พัฒนาสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

2.3.2 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น 
(จำนวนโครงการ) 

3 3 3 3 3 

 
 

   
/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3… 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 

2561 2562 2563 2564 2565 
 3.1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

3.1 ประชาชนได้รับการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตเพ่ิมข้ึน (จำนวนโครงการ) 

8 8 8 8 8 
3.1 พัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถ
พ่ึงพาตนเองได ้

3.2.1 อุดหนุนงบประมาณเพื ่อส่งเสริม
การศึกษา ปีละไม่น้อยกว่า 11 โครงการ 
(จำนวนโครงการ) 

11 11 11 11 11 
3.2 พัฒนาจัดระบบการศึกษาให้
ทั่วถึง 

3.2.2 ประชาชนได้รับการบริการด้าน
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันโดย
จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าภาคบังคับ (มัธยมปี
ที ่ 3) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100 (จำนวน
โครงการ) 

120 120 120 120 120 

3.3.1 ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น (จำนวน
โครงการ) 

40 40 40 40 40 
3.3 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน
การให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง 

 
 
 
 
 
 

/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4… 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 

2561 2562 2563 2564 2565 
 4.1 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ 

4.1.1 ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติได้รับ
การอนุรักษ์และฟื ้นฟูเพิ ่มขึ ้น (จำนวน
โครงการ) 

2 2 2 2 2 
4.1 ส่งเสริมสนับสนุนสร้างจิตสำนึก
และความตระหนัก การจัดการ การ
อ น ุ ร ั ก ษ ์ แ ล ะ ฟ ื ้ น ฟ ู แ ห ล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 4.1.2 อ ุดหน ุนงบประมาณเพื ่ อการ

อนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ปี
ละไม ่น ้อยกว ่า 2 โครงการ (จำนวน
โครงการ) 

2 2 2 2 2 

4.2 สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศได้รับการ
ฟ้ืนฟูเพ่ิมมากขึ้น (จำนวนโครงการ) 

2 2 2 2 2 
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี 

4.3 ประชาชนหันมาใช้พลังงานทดแทน
เพ่ิมมากข้ึน (จำนวนโครงการ) 

1 1 1 1 1 
4.3 สาธิตและส่งเสริมด้านพลังงาน
และพลังงานทดแทน 

 
 
 
 
 
 
 

/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5... 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 

2561 2562 2563 2564 2565 
 5.1 ประชาชนได ้ร ับบร ิการ
สาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
อุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง 
5.2 ชุมชนและสังคมมีความสงบ
เรียบร้อย 
5.3 ประชาชนได ้ร ับบร ิการ
สาธารณะที่ได้รับมาตรฐานและมี
คุณภาพอย่างทั่วถึง 
5.4 ประชาชนรู้รักสามัคคีและ
แระเทศชาติมั่นคง 

5 .1  จ ำนวนถนนและสะพานท ี ่ ไ ด้
มาตรฐาน (จำนวนโครงการ) 

71 71 71 71 71 
5.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

5.2 ประชาชนได้ร ับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบ
เรียบร้อยเพิ่มขึ้น (จำนวนโครงการ) 

3 3 3 3 3 
5.2 พัฒนาป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 

5.3 โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ส ่ง เสร ิมการให ้บร ิการสาธารณะแก่
ประชาชน ได้รับการดำเนินการร้อยละ 
80 

80 80 80 80 80 

5.3 พัฒนาองค์กรและบุคลากร 

5.4 ประชาชนได้ร ับการส ่งเสริมและ
สนับสนุนพัฒนาการเมืองการปกครอง
เพ่ิมข้ึน (จำนวนโครงการ) 

4 4 4 4 4 
5.4 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาการเมืองการปกครอง 

5.5 นักเรียนและสถานศึกษามีหลักสูตร
ส ื ่ อ น ว ั ต ก ร ร ม เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตยเพื่อใช้ในการจัดการเรียน
การสอนเพ่ิมข้ึน (จำนวนโครงการ) 

2 2 2 2 2 

5.5 กำหนดหล ักส ูตรการศ ึกษา
เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใน
สถานศึกษาและประชาชนทั่วไป 

5.6 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้รักสามัคคี
และความมั่นคงของชาติให้กับประชาชน
เพ่ิมข้ึน (จำนวนโครงการ) 

2 2 2 2 2 
5.6 เสริมสร้างความรู้รักสามัคคีและ

เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

/5. ยุทธศาสตร์...
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร 
  วิสัยทัศน์ 
  “สกลนครน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม รองรับ AEC ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง” 
  พันธกิจ 
  ๑. จดัให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานทางบก ทางน้ำ และไฟฟ้า 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประขาชน 
  ๓. ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย 
  ๔. ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม 
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  6. ส่งเริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  7. พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น 
  8. เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ 
  เป้าหมายการพัฒนา (เป้าประสงค์) 
  ๑. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปโภค และ บริโภคอย่างทั่วถึง 
  ๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  ๓. ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
  ๔. การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม และ เกษตรกรรม ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 
  ๕. ส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ประเพณี และ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างท่ัวถึง 
  ๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และพ้ืนฟูอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่
  ๗. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
  ๘. ประชาชนรู้รักสามัคคี และประเทศชาติมั่นคง 

  ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ และ ๒๐ กลยุทธ์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
   กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง 
   กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าเกษตรและเชื่อมโยง
เครือข่าย 
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
   กลยุทธ์ที ่ 1 พัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ ่นสู ่เศรษฐกิจ 
สร้างสรรค ์
   กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 
   กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรม 
 
 

/ยุทธศาสตร์ที่ ๓… 
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
   กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
   กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและมีมาตรฐาน 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการ 
   กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก การจัดการการอนุรักษ์และฟื้นฟู
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน 
   กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
   กลยุทธ์ที่ ๓ การสาธิตและส่งเสริมด้านพลังงาน และพลังงานทดแทน 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
   กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
   กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
   กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาองค์กรและบุคลากร 
   กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   กลยุทธ์ที่ ๕ กำหนดหลักสูตรการศึกษาเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป 
กลยุทธ์ที่ ๖ เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ 

๖. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขตจังหวัดสกลนคร มีความเชื ่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑2 และยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปี โดยสามารถอธิบายได้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 6.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  (1) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครในยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  (๒) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ในประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  (๓) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ในประเด็นการพัฒนา 
ที่ ๑ การส่งเสริม พัฒนาการผลิตการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร และครัวอาหารปลอดภัย 
  (๔) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการน้ำให้
เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยังยืน และยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งของ
ฐานเศรษฐกิจกายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   

/(๕) มีความเชื่อมโยง… 
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  (๕) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  (๖) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ๖.๒ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
  (๑) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครในยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
  (๒) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดจังหวัดสกลนคร ในประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาการค้า 
การลงทนุ และการท่องเที่ยว 
  (๓) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ในประเด็นการพัฒนา 
ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านและประเด็นการ
พัฒนาที่ ๓ การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์ให้กับภาคธุรกิจในพ้ืนที่ 
  (๔.) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
บูรณาการ และยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในการสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
  (๕) มีความเชื่อมโยงกับแผ่นพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  (๖) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ๖.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
  (๑) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งชัน 
  (๒) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
  (๓) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ในประเด็นการพัฒนา 
ที่ ๔ การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และความม่ันคง 
  (๔) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแนวทางการขับเคลื่อนสำคัญด้านที่ ๒ 
แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 
  (๕) มีความเชื ่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ ๑2  ในยุทธศาสตร์ที ่ 1              
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ แลยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำใน
สังคม 
  (๖) มีความเชื ่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ๖.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่าง
สมดุลและย่ังยืน 
  (๑) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
   

/(๒) มีความเชื่อมโยง… 
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  (๒) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
  (๓) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเสียงเหนือตอนบน ๒ ในประเด็นการพัฒนาที่ 
4 การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และความม่ันคง 
  (๔) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (๕) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  (๖) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ๖.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
  (๑) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
  (๒) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
  (๓) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ในประเด็นการพัฒนา 
ที่ ๔ การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และความม่ันคง 
  (4) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์
จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและ                 แนว
ระเบียงเศรษฐกิจ 
  (๕) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่งคั่งยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
  (๖) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความม่ันคง ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/6. โครงสร้าง… 
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6. โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2566 – 2570 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ป ี

1. ด้านความ
มั่นคง 

2. การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขนั 

3. การพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

4. การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทยีมกัน
ทางสังคม 

5.  การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

6. การปรับปรุงสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริการจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ 
ฉบับท่ี 12 

4. การเติบโตที่เป็น
มติรกับสิ่งแวดลอ้ม
เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยนื 

3. การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขนัได้อย่างยั่งยืน 

1. การเสรมิสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย ์

2. การสร้างความ
เป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ำใน
สังคม 

5. การเสรมิสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคงและยั่งยืน 

6. การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกนัการ
ทุจรติประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

7. การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐานและ
ระบบโลจิสตกิส ์

8. การพฒันา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม 

9. การพฒันาภาคเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ 

10. ความร่วมมอื
ระหว่างประเทศเพื่อการ
พัฒนา 

ยุทธศาสตร์ภาค
ตะวันออกเฉียง 

เหนือ 

1. บริการ
จัดการน้ำให้
เพียงพอต่อการ
พัฒนา
เศรษฐกิจและ
คุณภาพ 

2. แก้ไขปัญหา
ความยากจนและ
พัฒนาคุณภาพชวีิต
ผู้มีรายได้น้อยเพือ่
ลดความเหลือ่มล้ำ
ทางสังคม 

3. สร้างความเขม้แข็ง
ของฐานเศรษฐกิจภายใน
ควบคู่กับการแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

4. พัฒนาการ
ท่องเทีย่วเชิง
บูรณาการ 

5. ใช้โอกาสจากการพัฒนา
โครงข่ายคมนาคมขนส่งที่
เชื่อมโยงพืน้ทีเ่ศรษฐกจิหลักภาค
กลางและพื้นที่เขตพัฒนาพเิศษ
ภาคตะวันออก (EEC) เพือ่พัฒนา
เมืองและพืน้ทีเ่ศรษฐกิจใหม่ๆ  
ของภาค 

6. พัฒนาความร่วมมอืและ
ใช้ประโยชน์จากขอ้ตกลง
กับประเทศเพือ่นบ้านใน
การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจตามแนวชายแดน
และแนวระเบียงเศรษฐกจิ 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด 

1. การส่งเสรมิ พัฒนาการ
ผลิตการสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
การเกษตร และครัวอาหาร
ปลอดภัย 

2. การพฒันาการท่องเทีย่ว 
3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาต ิ
วัฒนธรรม) เชื่อมโยงประเทศ
เพื่อนบ้าน 

3. การพฒันาขดีความสามรถ
ด้านการค้าการลงทุนและ    
โลจิสตกิส์ให้กับภาคธุรกิจใน
พื้นที่  

4. การพฒันาสังคม
สิ่งแวดลอ้มและความมั่นคง  

ยุทธศาสตร์
จังหวัดสกลนคร 

1. การพฒันาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

2. การพฒันาการ
ค้าการลงทุน และ
การท่องเทีย่ว 

3. การพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตทีด่ ี

4. การพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มแบบบูรณาการ
อย่างสมดุลและยั่งยืน 

5. การบริหารกิจการ
บ้านเมอืงที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อบจ.

สกลนคร 

1. การพฒันาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

2. การพฒันาการ
ค้าการลงทุน และ
การท่องเทีย่ว 

3. การพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตทีด่ ี

4. การพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มแบบบูรณาการ
อย่างสมดุลและยั่งยืน 

5. การบริหารกิจการ
บ้านเมอืงที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวัด 

1. การพฒันาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

2. การพฒันาการ
ค้าการลงทุน และ
การท่องเทีย่ว 

3. การพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตทีด่ ี

4. การพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มแบบบูรณาการ
อย่างสมดุลและยั่งยืน 

5. การบริหารกิจการ
บ้านเมอืงที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 



~ 66 ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

/7. แผนผังยุทธศาสตร์…

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวัด 

1. การพฒันาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

2. การพฒันาการ
ค้าการลงทุน และ
การท่องเทีย่ว 

3. การพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตทีด่ ี

4. การพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มแบบบูรณาการ
อย่างสมดุลและยั่งยืน 

5. การบริหารกิจการ
บ้านเมอืงที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

เป้าประสงค์ 

ประชาชนไดร้ับ
บริการสาธารณะ
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน อุปโภค
และบริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

ประชาชน
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้น 

ชุมชนและ
สังคมมี
ความ
เรียบร้อย 

การค้าการลงทุน 
พาณิชยกรรม
และเกษตรกรรม
ได้รับการส่งเสรมิ
อย่างเป็นระบบ 

ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว 
เผยแพร่ประเพณี
และอนุรกัษ์
ศิลปวัฒนธรรม
อย่างทั่วถึง 

ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดลอ้มได้รับ
การอนรุักษ์และ
ฟื้นฟูอย่างยั่งยนื
ครอบคลุมทุกพืน้ที ่

ประชาชนชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่ได้
มาตรฐานและมี
คุณภาพอย่าง
ทั่วถึง 

ประชาชนชนรู้
รักสามัคคีและ
ประเทศชาติ
มั่นคง 

กลยุทธ ์
1. พัฒนา
กระบวนการผลิต
สินค้าเกษตรฯ 
2. พัฒนาเกษตรกรฯ 
3. พัฒนาเพิม่มูลค่า
สินค้าฯ 
4. พัฒนาจัดหาและ
พัฒนาแหล่งน้ำ 

1. พัฒนาส่งเสริมและสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณีฯ 
2. พัฒนาและส่งเสริม
สนับสนุนด้านการท่องเทีย่ว 
3. พัฒนาสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 
4. พัฒนาส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านการท่องเทีย่ว
เชิงวัฒนธรรม 

1. พัฒนาส่งเสริมให้ชมุชน
สามารถพึ่งพาตนเองได ้
2. พัฒนาจัดระบบการศึกษาให้
ทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ 
3. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนนุ
การให้บรกิารสขุภาพอย่างทั่วถึง
และมีมาตรฐาน 

1. ส่งเสรมิสร้างจิตสำนกึและ
ความตระหนกัการจัดการ การ
อนรุักษ์และฟื้นฟแูหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล
และยั่งยนื 
2. ส่งเสรมิสนับสนนุการจดัการ
สิ่งแวดลอ้มที่ด ี
3. สาธิตและส่งเสริมด้าน
พลังงานทดแทน 

1. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานฯ 
2. ป้องกนับรรเทาสาธารณภัยฯ 
3. พัฒนาองค์กรและบุคลากร 
4. พัฒนาส่งเสริมการเมอืงการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยฯ 
5. กำหนดหลักสูตรการศึกษา
เกีย่วกับระบอบประชาธิปไตยฯ 
6. เสริมสร้างความรูร้ักสามัคคีฯ 
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7. แผนผังยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร 
 
  สกลนครน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม รองรับ AEC ส่งเสริมเศรษฐกิจ

พอเพียง 
วิสัยทัศน์ 

จัดให้มีและบำรุงรักษา
โครงสร้างพื ้นฐานทาง
บก ทางน้ำ และไฟฟ้า 

ส ่งเสร ิมและพ ัฒนา
ค ุ ณ ภ า พ ช ี ว ิ ต แ ล ะ
พัฒนาการศึกษาของ
ประชาชน 

ส่งเสริมและเสริมสร้าง
การจ ัดระเบียบชุมชน
ส ั งคมและความสงบ
เรียบร้อย 

ส่งเสริมและเสริมสรา้ง
ก ารค ้ า  ก า รลงทุน 
พ า ณ ิ ช ย ก ร ร ม 
เกษตรกรรม 

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ส่งเสริมและเสริมสร้าง
การบร ิหารจ ัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาท้องถิ ่นร่วมกับ
องค ์กรปกครองส ่วน
ท ้ อ ง ถ ิ ่ น  ภ า ค รั ฐ 
ภ า ค เ อ ก ช น  แ ล ะ
หน่วยงานอื่น 

เสริมสร้างความรู้รัก
ส า ม ั ค ค ี  แ ล ะ
เ ส ร ิ ม ส ร ้ า ง ค ว าม
มั่นคงของชาติ 

พันธกิจ 

ประชาชนได้รับบริการ
ส า ธ า ร ณ ะ ด ้ า น
โครงสร ้ า งพ ื ้ น ฐาน 
อ ุปโภค และบร ิโภค
อย่างทั่วถึง 

เป้าประสงค์ 
ประชาชนมีค ุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ชุมชนและสังคมมีความ
สงบเรียบร้อย 

ก า ร ค ้ า  ก า ร ล งทุ น 
พาณ ิชยกรรม  และ
เกษตรกรรมได้รับการ
ส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 

ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เผยแพร่ประเพณี และ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
อย่างทั่วถึง 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ ่งแวดล้อมได ้ร ับการ
อนุรักษ์และฟื ้นฟูอย่าง
ย ั ่ งย ืน ครอบคล ุมทุก
พื้นที่ 

ประชาชนได้รับบริการ
ส า ธ า ร ณ ะ ท ี ่ ไ ด้
ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง 

ประชานรู ้ร ักสามัคคี 
และประเทศชาติมั่นคง 

ก า ร พ ั ฒ น า ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ
อุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การพัฒนาการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุล
และยั่งยืน 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

๑. กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
๒. พัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มี
ความเข้มแข็ง 
3.พัฒนาเพิ ่มมูลค่าสินค้าเพื ่อสร้าง
ความเข ้มแข็งด ้านการตลาดสินค้า
เกษตรและเชื่อมโยงเครือข่าย 
๔.พัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อ
การเกษตร 

ยุทธศาสตร์ 

๑ .  พ ัฒนาส ่ ง เ ส ร ิ ม และส ื บสาน
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
๒. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
การท่องเที่ยว 
3. พัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชมุชน
และส่งเสริมอาชีพ 
๔. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
การท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรม 

๑ .พัฒนาส่งเสริมให้ช ุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ 
๒. พัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง
อย่างมีคุณภาพ 
๓. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการ
ให้บร ิการสุขภาพอย่างทั ่วถึงและมี
มาตรฐาน 

๑. ส่งเสริมสนับสนุนสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนัก การจัดการ การอนรุกัษ์ 
และฟื ้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างสมดุลและยั่งยืน 
๒. ส ่ ง เสร ิมสน ับสน ุนการจ ัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดี 
๓. การสาธิตและส่งเสริมด้านพลังงาน
ทดแทน 

๑. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
๒. พ ัฒนาป้องก ันและบรรเทาสาธารณภัย 
รักษาความสงบเรียบร้อย 
3. พัฒนาองค์กรและบุคลากร 
๔. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๕. กำหนดหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขในสถานศึกษาและประชาชนท่ัวไป 
๖.เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชาติ 

 

กลยุทธ์ 
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8. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจัดหวัดสกลนคร 
(พ.ศ.2566 – 2570) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ของ อปท. ในเขตจังหวัดสกลนคร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
    กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
ให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
    กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความ
เข้มแข็ง 
    กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าเกษตรและเชื่อมโยงเครีอ
ข่าย 
    กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน
และการท่องเที่ยว 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน
และการท่องเที่ยว 
    กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ 
    กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการ
ท่องเที่ยว 
    กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และส่งเสริมอาชีพ 
    กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี 
    กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพา
ตนเองได ้
    กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึงอย่าง
มีคุณภาพ 
    กลยุทธ์ที ่  ๓ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการ
ให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและมีมาตรฐาน 

 

 

/ยุทธศาสตร์… 



~ 69 ~ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ของ อปท. ในเขตจังหวัดสกลนคร 
 ป ร ะ เ ด ็ น ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ท ี ่  ๔  ก า ร พ ั ฒ น า

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
อย่างสมดุและยั่งยืน 
     กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนัก การจัดการ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน 
     กลย ุทธ ์ท ี ่  ๒  ส ่ง เสร ิมสน ับสน ุนการจ ัดการ
สิ่งแวดล้อมกลยุทธ์ที่ดี 
     กลยุทธ์ที่ 3 การสาธิตและส่งเสริมด้านพลังงาน  
และพลังงานทดแทน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
      กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
      กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยรักษาความสงบเรียบร้อย 
      กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาองค์กรและบุคลากร 
      กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      กลยุทธ์๕ กำหนดหลักสูตรการศึกษาเกี ่ยวกับ
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป 
      กลย ุทธ ์ท ี ่  6 เสร ิมสร ้างความร ู ้ ร ั กสาม ัคคี                   
และเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ 

 

 

 

 

 

/2. ยุทธศาสตร์... 
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2.1  วิสัยทัศน์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  
ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

           “ตำบลน่าอยู่  ควบคู่คุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” 

 ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส ่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง  ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ๕  ด้าน  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน 
  ๑.๒ ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
  ๑.๓ ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 
  ๑.๔ พัฒนาแหล่งน้ำ 

๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๑ การพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข สุขภาพและอนามัย 

 ๒.๒ การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 
 2.3 การการพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 

 2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.5 เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
 2.6 ส่งเสริมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 

   2.7 ส่งเสริมสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิต สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากจน  

๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 ๓.๑ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
 ๓.๒ อนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 3.3 การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ  
 3.4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๔.๑ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๔.๒ บริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย 
 

/๕)  ยุทธศาสตร์… 
 

๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง 
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๕)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 ๕.๑ การพัฒนาการให้บริการประชาชน 
 ๕.๒ การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
 5.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 5.4 พัฒนาด้านการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 5.5 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได ้
 5.6 การพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมสวัสดิการของบุคลากร    

 ๒.๓  เป้าประสงค์ 

  1. มีถนน  สะพาน  ไฟฟ้า ที่ได้มาตรฐาน 
  2. มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 
  ๓. มีการพัฒนาแหล่งน้ำที่ใช้ในการ อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ   

๔. มีรายไดแ้ละนักท่องเที่ยวจากการพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน  
5. มีการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมมูลค่าทางการเกษตร 
6. มีการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนฝึกอบรมอาชีพตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
7. เด็กและเยาวชนได้รับสวัสดิการและเข้าถึงระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
8. มีการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
9.  ประชาชน เด็ก และเยาวชน  มีการออกกำลังกายเพ่ิมมากข้ึน 
10. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และห่างไกลยาเสพติด 
11. ประชาชนได้รับบริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
12. มีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณ ี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน 
13. ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ   
      สิ่งแวดล้อม  
14. ส่งเสริมและปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการขยะชุมชน 
15. มีการพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
16. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน 

 ๒.๔  ตัวชี้วัด 
  1.  คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน 
   2.  แหล่งน้ำที่ใช้ในการ อุปโภค บริโภค เพ่ิมมากขึ้น    
  ๓.  คุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นท่ีดีขึ้น ประชาชนได้รับการดูแลด้านการบริการสาธารณสุข 
  ๔.  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕.  เด็ก เยาวชนในวัยเรียนได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  
 6. ประชาชนสืบสาน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น       
 7. ประชาชนรวมกลุ่มตามวิถีประชาธิปไตย  
 8. ประชาชนได้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล       
 9. ผู้ด้อยโอกาส (เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์) ได้รับการสงเคราะห์  
 10. ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ได้รับความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

/11. ประชาชน… 
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 11. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน  
 12. ขยะมูลฝอยลดลงและได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง     

 ๒.๕  ค่าเป้าหมาย 
   1.  คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน  
        ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/ปี 
   2.  การจัดการสิ่งแวดล้อมดีขึ้น    
  ๓.  คุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นท่ีดีขึ้น ประชาชนได้รับการดูแลด้านการบริการสาธารณสุข  

     ร้อยละ 80  
  ๔.  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

๕.  เด็ก เยาวชนในวัยเรียนได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  
6. ประชาชนสืบสาน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น      
7. ประชาชนพึงพอใจในการรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
8.  ผู้ด้อยโอกาส (เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์) ได้รับการสงเคราะห์ ร้อยละ 100  
9. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ได้รับความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมข้ึน 
10. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ร้อยละ 100 
11. ขยะมูลฝอยลดลงและได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 /ปี 

 ๒.๖  กลยุทธ์ 
1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
2. พัฒนาระบบการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
3. พัฒนาคูคลองแหล่งน้ำ เพ่ือใช้ในการอุปโภค บริโภค 
4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้คุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับ

ประชาคมอาเซียน 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
6. พัฒนาศักยภาพการผลิตทางการเกษตร 
7. ส่งเสริมการสร้างงานและพัฒนารายได้  
8. พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
9. พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  
10. สนับการสงเคราะห์และสร้างสวัสดิการสังคม  
11. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด   
12. พัฒนาและส่งเสริมบริการทางสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชนในทุกระดับ  
13  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
14. ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว 
15. พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
16. พัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 
 

/17. เพิ่มประสิทธิภาพ... 



~ 73 ~ 
 

 
17. เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ     
      ประชาชน 
18. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
19. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
20. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
21. การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงาน บุคลากรและการปฏิบัติงาน 
22. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
23. ส่งเสริมและสนับสนุนประชาธิปไตย   
 

  ๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง  เป็นแผนพัฒนาระยะกลางที่มีเป้าหมาย                 
ในระดับนโยบายในภาพกว้าง ซึ่งเป็นแผนที่มีความยืดหยุ่นต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมภายนอก                 
ในกระบวนการจัดทำได้มีการเชื่อมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุง ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาในการพัฒนาต่อไป โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ดังนี้ 

๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางท่ี  1  ก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน 
 แนวทางท่ี  2   ก่อสร้างปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
 แนวทางท่ี  3   ก่อสร้างปรับปรุงและขยายเขตการบริการประปา 
 แนวทางท่ี  4   พัฒนาแหล่งน้ำ 
๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 แนวทางท่ี  1   การพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข สุขภาพและอนามัย 
 แนวทางท่ี  2   การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 
 แนวทางท่ี  3  การการพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 

  แนวทางที่  4  ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                    

 แนวทางท่ี  5  เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
           แนวทางท่ี  6  ส่งเสริมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้า                   

ทางการเกษตร                     
แนวทางท่ี  7  ปรับปรุง พัฒนา ตลาดชุมชนและตลาดกลางให้เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้า 
แนวทางที่  8  ส่งเสริมสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิต สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากจน              
๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 แนวทางท่ี  1  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
 แนวทางท่ี  2  อนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 แนวทางท่ี  3  การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ  
 แนวทางท่ี  4  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

/๔)  ยุทธศาสตร์... 
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๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางท่ี  1   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   แนวทางท่ี  2   บริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย 
๕)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 แนวทางท่ี  1   การพัฒนาการให้บริการประชาชน 
 แนวทางท่ี  2   การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
 แนวทางท่ี  3  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 แนวทางท่ี  4  พัฒนาด้านการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 แนวทางท่ี  5  การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้ 

   แนวทางท่ี  6  การพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมสวัสดิการของบุคลากร 

แผนงาน  
  ๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ๓) แผนงานการศึกษา 
  ๔) แผนงานสาธารณสุข 
  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  ๖) แผนงานเคหะและชุมชน  

 ๗) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  ๘) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  ๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  ๑๐) แผนงานการเกษตร 
  ๑๑) แผนงานการพาณิชย์ 
  ๑๒) แผนงานงบกลาง 
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/๒.๘  ความเชื่อมโยง… 

๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

   การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม  ดังนี้    

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง  ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend) ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑.  จุดแข็ง (S : Strength) 
➢  ประชาชน  ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่น      

ของตนเอง 
   ➢  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
➢  มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก  เนื่องจากมีถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2052  
➢  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
 
 
 

/ประชากร… 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.     

เป้าประสงค ์ 

ตัวช้ีวดั 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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➢  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด               
เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ       
 ➢  มีโรงเรียนสังกัด สพฐ.  6  โรงเรียน  สอนตัง้แต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา  
และโรงเรียนขยายโอกาส  สอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

➢  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  4  แห่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง 
➢  มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
➢  ผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 

 ➢  องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง  มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะ และแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน    

    ➢  มีวัด   6  แห่ง  และสำนักสงฆ์  1  แห่ง โบสถ์คริสตร์  5  แห่ง 
     ➢  องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งมีระบบเสียงตามสายประชาสัมพันธ์  ให้ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสาร 
     ➢  มีการให้บริการด้านการสื่อสารของบริษัททีโอที   

    ➢  มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  กองทุนหมู่บ้าน  กองทุนปุ๋ย  ฯลฯ 

๒.  จุดอ่อน (W : Weakness) 
➢  คนในวัยทำงาน  คนหนุ่มสาวไปหางานทำในเมือง 

                     ➢  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทำให้ขาดรายได้      
    ➢  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพ     

อย่างเข้มแข็ง 

๓.  โอกาส (O : Opportunity) 
 ➢ จังหวัดสกลนครสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง                        
ที่มีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด      

➢  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
 ➢  ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี การปฏิรูป ระบบราชการทำให้
พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

➢  รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
➢  ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพ่ิมข้ึนเพื่อให้เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถิ่น 

๔.  ข้อจำกัด (T : Threat) 
➢  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง  เป็นท้องถิ่นขนาดกลาง  มีงบประมาณจำกัดเมื่อ

เทียบกับภารกิจหน้าที่ต่าง ๆ  ตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่น  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  
ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

➢  งบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
➢  กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานทำให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน 

 
/การพัฒนา… 
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➢  การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถดำเนินการแก้ปัญหาได้ต้องอาศัย           
ความเสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ทำได้ยากมาก 

   5.  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ ่ง  ได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพเพื ่อชี้                    

ให้เห็นถึงศักยภาพ ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งได้ดำเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้    

๑.  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา 

  ➢  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สามารถจำแนกได้ดังนี้ 

  ๑.  มีเส้นทางคมนาคม ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง  ที่เป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กร้อยละ 8๐ เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งไม่สามารถดำเนินการได้
เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ  จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  การแก้ปัญหาคือ  ประสาน
ความร่วมมือกันในหลาย ๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไข
อย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 

 ๒.  การขยายเขตไฟฟ้า ในเขตตำบลช้างมิ่ง  มีไฟฟ้าเข้าถึงให้บริการภายในตำบลโดยมีไฟฟ้า
ใช้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน หน่วยงานรับผิดชอบ คือ การไฟฟ้าอำเภอพรรณานิคม การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการ
ครอบคลุมพื้นที่ได้ทั ้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที ่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ    
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความ
ร่วมมือกันในหลาย ๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  
ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้วและได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับ
ทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งมีไฟฟ้าใช้  
ดังนี้ จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  1,062 หลังคาเรือน ไฟฟ้าสาธารณะ  จำนวน   ๗๕  จุด    

  ๓.  การประปา  การประปาสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น                
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี  ปัจจุบันองค์กรบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งไม่มีปัญหาร้องเรียน  เรื่อง     ของ
ระบบน้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ำประปาสำหรับบริโภคได้  ต้องใช้
งบประมาณสูงมากในการดำเนินการ ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้  ดังนี้  จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา ๘81 
หลังคาเรือน   ปริมาณการใช้น้ำประปาเฉลี่ย ๗๑๗ ลบ.ม.ต่อวัน  แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาได้จาก  แหล่งน้ำ
ตามธรรมชาติ เช่น หนองโดก หนองอีนาง หนองเอ่ียน และหนองหาด 

 

     ➢ ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนมีที่อยู่
อาศัยทุกครัวเรือน  มีน้ำสำหรับบริโภค โดยบางครัวเรือนซื้อน้ำที่บรรจุในถังหรือขวด    

    

 

/๒. การวิเคราะห์... 
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  ๒. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่             
ทำการเกษตร เช่น ข้าว ข้าวโพดตามลำดับ  รายได้ส่วนมากมาจากการทำการเกษตร  และมีรายได้จากสัตว์เลี้ยง ไม่
มาก  คนอายุ ๑๕– ๖๐ ปี มีอาชีพและรายได้  ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้งในพื้นที่และ     นอก
พื้นที่ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งบางชุมชนมีอาชีพค้าขาย มีร้านค้า ทำให้มีรายได้มากจากการค้า
ขายซึ่งภาวะเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งจึงไม่เท่ากัน  อีกทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งได้
แก้ไขปัญหาโดยจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ  เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

  ๓. การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   
➢ ด้านแรงงาน จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ ๑๕–๖๐ ปี อยู่ในกำลัง

แรงงาน  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง ๒๕– ๕๐ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพ้ืนที่   
ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ ๆ เพราะ
พ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่เกษตรกรรม  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

➢ ด้านสุขภาพและสาธารณสุข  จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมาก   มี
สุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรค
ความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่น ๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการ
รักษาพยาบาล   ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี  การแก้ไขปัญหา คือ 
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตตำบลช้างมิ่ง  ได้
จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  สำหรับเด็กแรกเกิด -๖ ปี ผู้ปกครองสามารถ
เลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน การใช้ยาเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ  
และประชากรไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งพยายาม    อย่างยิ่งที่จะ
แก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหน่วยงานสาธารณสุขจัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา   
  ➢ ด้านการศึกษา  จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตำบลช้างมิ่ง, โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง, โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล,        ศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลช้างมิ่ง,  ศูนย์ กศน. 
   ➢ ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทาง
ศาสนา(พุทธ)  ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งให้ความร่วมมือกันทำกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ   
  ➢ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมาก
ครัวเรือน มีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง
ได้บรรจุการดำเนินการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน
พ้ืนที่ลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

➢ ด ้านยาเสพต ิด   ป ัญหายาเสพต ิดในช ุมชนขององค ์การบร ิหารส ่วนตำบลช ้างมิ่ ง                        
จากการที ่ทางสถานีตำรวจภูธรพรรณนานิคมได ้แจ ้งให ้ก ับองค์การบร ิหารส ่วนตำบลช้างมิ ่ งทราบนั้น                        
พบว่าในเขตมีผู้ที่ติดยาเสพติด แต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับ
ความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ  
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การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง สามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น การณรงค์ 
การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอ
หรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

4. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
น้ำ ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำดิบจากแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งจะต้อง

นำมาผ่านกระบวนการของระบบประปา เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ในการอุปโภค  
ป่าไม้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งไม่มีป่าไม้  
ภูเขา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งไม่มีภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

ขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ
ตามลำดับและมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ก็ได้แก่ ดิน น้ำ  ต้นไม้ อากาศที่
ไม่มีมลพิษ  
   ๕.  ด้านการเมือง – การบริหาร  องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง มีพื้นที่การปกครอง 1๘ 
หมู่บ้าน  แต่ละหมู่บ้านมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละหมู่บ้าน ๑๖ คน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั ้งเป็นอย่างดี   ในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นจากผลการประชุมทุกครั้ง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งจัดขึ้น  มีประชาชนสนใจเข้าร่วม
ประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง  ดำเนินงานตามความ
ต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง และ
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ   
 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งนั้น  ได้ทำการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ดาน สถานการณ์สภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขาย 
และปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวงั 
และแนวโนมอนาคต 

1. โครงการสร้างพื้นฐาน ประชาชนต้องการให้เส้นทาง
การเกษตรไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ     

เส้นทางคมนาคม  เส้นทางการเกษตรใน
พื้นที่ตำบลช้างมิ่ง 

มีเส้นทางในการคมนาคม
ทางการเกษตรมีความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

2. ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ทาง
เดียว 

 รายได ้  ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบลช้างมิ่ง 

ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน /
ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้น 

3. ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ  

ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันอนุรักษ์
วัฒนธรรมในท้องถิ่น 

การมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชน 

ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบลช้างมิ่ง 

ส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬาและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม 

4. ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนเผาขยะในที่ สาธารณะ มลพิษทางอากาศ  สิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ตำบลช้างมิ่ง 

ประชาสัมพันธข์อความรว่มมือ
กับประชาชนไม่ให้เผาขยะ 

5. ด้านการเมือง และการบริหาร
จัดการบา้นเมืองที่ด ี           

การขาดความร่วมมือของ
ประชาชนในการมีส่วนรว่ม 

การมีส่วนร่วม ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบลช้างมิ่ง 

ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของสังคมมากขึ้น 

*************************** 


