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ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

1. ความเป็นมา  
1.1 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให๎มีการจัดทายุทธศาสตร์ชาติระยะ 

20 ปี เพ่ือใช๎ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูํความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยนานโยบายรัฐบาล  11 ข๎อ 
ประเด็นปฏิรูปของคณะรักษาความสงบแหํงชาติ 11 ด๎าน และประเด็นปฏิรูปของสภาปฏิรูปแหํงชาติ 36 
กิจกรรม มาใช๎เป็นกรอบในการจัดท าและให๎เสนอรํางยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให๎คณะรัฐมนตรีพิจารณาให๎
ความเห็นชอบเพื่อใช๎เป็นกรอบการดาเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 ตํอไป  

1.2 พร๎อมนี้ มติคณะรัฐมนตรีดังกลําวได๎เห็นชอบให๎แตํงตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมี
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ เป็นรองประธานกรรมการ ทาหน๎าที่ในการจัดทารํางยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี ที่
ต๎องเชื่อมโยงกับกรอบการปฏิรูปทั้ง 11 ด๎าน ตามที่ก าหนดไว๎ในรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 และนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตํอสภานิติบัญญัติแหํงชาติ เพ่ือจัดทารํางยุทธศาสตร์
ชาติและกรอบแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยในระยะ 20 ปี  
 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
วิสัยทัศน์ : 

“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติวํา “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 

1) ความม่ันคง 
(1) การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก

ประเทศในทุกระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล  
(2) ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และการเมือง  
(3) ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่

เข๎มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  
(4) ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสูํการบริหารประเทศที่ตํอเนื่องและโปรํงใสตามหลัก

ธรรมาภิบาล สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เข๎มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุํน  

(5) ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได๎ที่
มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยูํอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  
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2) ความม่ังคั่ง 

(1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ อยํางตํอเนื่องจนเข๎าสูํกลุํมประเทศรายได๎สูง ความ
เหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได๎รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอยํางเทําเทียมกันมากข้ึน  

(2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขํงขันสูง สามารถสร๎างรายได๎ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ สร๎างฐานเศรษฐกิจและสังคมแหํงอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคม
ขนสํง การผลิต การค๎า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสาย
สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค๎าอยํางมีพลัง  

(3) ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร๎าง การพัฒนาตํอเนื่อง ได๎แกํ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา 
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  

3) ความย่ังยืน 
(1) การพัฒนาที่สามารถสร๎างความเจริญ รายได๎ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎เพ่ิมขึ้นอยําง

ตํอเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ เกินพอดี ไมํสร๎างมลภาวะตํอสิ่งแวดล๎อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์  

(2) การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และสอดคล๎องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลกซึ่งเป็นที่ยอมรับรํวมกัน ความอุดมสมบูรณ์ขอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบตํอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์สํวนรวม  

(3) มุํงประโยชน์สํวนรวมอยํางยั่งยืน ให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมของประชาชนทุกภาคสํวน
ในสั งคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเ พ่ือการ พัฒนา ในระดับอยํ างสมดุล  
มีเสถียรภาพ และยั่งยืน  

อนาคตประเทศไทย ปี 2579 : ร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่..... 
1. เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยํางมั่นคงและยั่งยืน โดย สถาบันหลักของชาติด ารงอยูํอยําง

มั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม มีความสามัคคีของคนในชาติ มีความสงบและอยูํรํวมกันอยํางสันติสุขในทุกพ้ืนที่ 
และมีระดับรายได๎ในกลุํมประเทศรายได๎สูง ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในภูมิภาคและโลก  

2. ระบบเศรษฐกิจเป็น Trading Nation และฐานเศรษฐกิจดิจิตัล ที่มีการเติบโตอยํางมีคุณภาพ มี
เสถียรภาพ แขํงขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรม และมีฐานการผลิต บริการ และลงทุนที่เชื่อมโยงในอาเซียน 
เพ่ือให๎ประเทศไทยเข๎าสูํการมีรายได๎สูงภายในปี 2579 และกลายเป็นประเทศพัฒนาแล๎ว โดย  

2.1 ภาคเกษตร พัฒนามุํงสูํความมั่นคงและปลอดภัยด๎านอาหารและเป็นฐานการผลิต  
bio-bases ที่ส าคัญ และผลิตภาพการผลิตสูง  

2.2 ภาคอุตสาหกรรม ยกระดับศักยภาพฐานอุตสาหกรรมเดิม พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตให๎เป็น
ฐานรายได๎ใหมํ โดยมุํงสูํการเป็นศูนย์กลางการผลิต การค๎า และการลงทุนในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน เชํน 
ศูนย์การผลิตรถยนต์และชิ้นสํวนและศูนย์ทดสอบและวิจัยพัฒนารถยนต์และชิ้นสํวนของเอเชีย ศูนย์กลางการผลิต
พลังงาน/วัสดุชีวภาพของภูมิภาคอาเซียน ศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมดิจิตอล เป็นต๎น  

2.3 ภาคบริการ ยกระดับศักยภาพ/คุณภาพธุรกิจบริการเดิม และสํงเสริมธุรกิจบริการอนาคตให๎เป็น
ฐานรายได๎ใหมํ โดยมุํงสูํการเป็นศูนย์กลางการลงทุนและการให๎บริการของภูมิภาคอาเซียน เชํน ศูนย์กลางการ
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ให๎บริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซียน เมืองหลวงแหํงการทํองเที่ยวและบริการของอาเซียน ศูนย์บริการทางการเงิน 
การศึกษานานาชาติ และบริการด๎านโลจิสติกส์ เป็นต๎น  

2.4 วิสาหกิจและการด าเนินธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยํอมเข๎มแข็ง เป็นฐานการผลิตและ
บริการที่ส าคัญของประเทศ  

3. คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการรํวมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาใน
อนาคต มีความพร๎อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะวิ เคราะห์อยํางมี เหตุผล มีการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  
มีภูมิคุ๎มกันตํอการเปลี่ยนแปลง มีจิตส านึกวัฒนธรรมที่ดีงาม รู๎คุณคําความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบ  
เป็นรากฐานที่มั่นคงของชุมชนสังคม รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์  

4. สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ าน๎อย อัตราความยากจนต่ า มีการกระจายโอกาสการ
เข๎าถึงทรัพยากรการสร๎างฐานอาชีพ บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ และกระบวนการยุติธรรมอยํางทั่วถึง โดยที่
ประชาชนทุกชํวงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอยูํดีมีสุข ไมํคอรัปชั่น  

5. เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอยํางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจสีเขียว ระดับ
การปลํอยก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ า มีพ้ืนที่สีเขียวใหญํขึ้น ประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  

6. การบริหารภาครัฐ โปรํงใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได๎อยํางเป็นธรรมและประชาชนมี
สํวนรํวม มีการกระจายอ านาจและแบํงภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหวํางสํวนกลาง ภูมิภาคและท๎องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด๎วย 6 ยุทธศาสตร์ 
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กรอบแนวทางท่ีส าคัญของยุทธศาสตร ์ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

(1) การเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี    
     พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 
(3) การป้องกันและแก๎ไขการกํอความไมํสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
(4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
(5) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรํวมมือระหวํางประเทศทุกระดับ 
(6) การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศและกองทัพ 
(7) การพัฒนาระบบการเตรียมพร๎อมแหํงชาติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  
     สิ่งแวดล๎อม และการปกป้องรักษาผลประโยชน์แหํงชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร๎างความมั่นคงทาง 
     อาหารพลังงาน และน้ า 

     (8) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข๎องจากแนวดิ่งสูํแนวระนาบมากขึ้น 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได๎แกํ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร๎างความเชื่อมั่น สํงเสริมการค๎าและการ
ลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน และพัฒนาประเทศสูํความเป็นชาติการค๎า เพ่ือเป็นศูนย์กลางการค๎าและได๎
ประโยชน์จากหํวงโซํมูลคําในภูมิภาคเพ่ิมข้ึน 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ภาคเกษตร ได๎แกํ เสริมสร๎างฐานการผลิตการเกษตรให๎เข๎มแข็งและยั่งยืน 
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของภาคเกษตร พัฒนาสินค๎าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแขํงขัน 
และสํงเสริมเกษตรกร รายยํอยให๎ปรับไปสูํรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและรวมกลุํมเกษตรกร
ในการพัฒนาอาชีพที่เข๎มแข็ง ภาคอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ได๎แกํ พัฒนาอุตสาหกรรม
สํงออกที่มีศักยภาพสูง สร๎างความเข๎มแข็งให๎กับผู๎ประกอบการไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมที่ มีศักยภาพใน
อนาคต เป็นต๎น และภาคบริการ พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์การทํองเที่ยว ผลักดันประเทศไทยสูํการเป็น
ศูนย์กลางการให๎บริการสุขภาพ และสํงเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 

(3) พัฒนาผู๎ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได๎แกํ พัฒนาทักษะและองค์ความรู๎ของผู๎ประกอบการไทย พัฒนา
และยกระดับผลิตภาพแรงงานเพ่ือสํงเสริมขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ พัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยํอมสูํสากล ยกระดับศักยภาพของสินค๎าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให๎ก๎าวไกลสูํ
สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจบริเวณ
ชายฝั่ ง ท ะ เ ลตะวั นออก  พัฒนาร ะบบ เมื อ งศู นย์ กล า งคว าม เจ ริญขอ งประ เทศ  และ พัฒนา 
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศ 
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(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน ในด๎านการขนสํง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร๎างความเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนา กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค 
และนานาประเทศ สํงเสริมให๎ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ สํงเสริมความรํวมมือกับภูมิภาคและ
นานาชาติในการสร๎างความมั่นคงด๎านพลังงาน อาหาร สิ่งแวดล๎อม และการบริหารจัดการภัยพิบัติ สํงเสริม
บทบาทการเป็นผู๎ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและสร๎างความสมดุลของความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับ
กลุํมอ านาจทางเศรษฐกิจตํางๆ เพ่ิมบทบาทและการมีสํวนรํวมของไทยในองค์การระหวํางประเทศในการ
ผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค สนับสนุนการเปิดการค๎าเสรี และสร๎างองค์ความรู๎ด๎านการ
ตํางประเทศตํอสํวนตํางๆ และสาธารณชนไทย 

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน 
(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิตให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนาเริ่มตั้งแตํในครรภ์

และตํอเนื่องไปตลอดชํวงชีวิต 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎ มีคุณภาพเทําเทียมและทั่วถึง 
(3) การสร๎างเสริมให๎คนมีสุขภาวะที่ดี 
(4) การสร๎างความอยูํดีมีสุขของครอบครัวไทยให๎เอ้ือตํอการพัฒนาคน 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

(1) การสร๎างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร๎างสภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมที่เอ้ือตํอการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข๎มแข็งของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให๎เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให๎มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุํมน้ าเน๎นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย

อยํางบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช๎พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมในทุกภาคเศรษฐกิจ 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
(5) การรวํมลดปัญหาโลกร๎อนและปรับตัวให๎พร๎อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช๎เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล๎อม 
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได๎และรายจํายของภาครัฐ 
(2) การพัฒนาระบบการให๎บริการประชาชนของหนํวยงานภาครัฐ 
(3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร๎างของหนํวยงานภาครัฐ ให๎มีขนาดที่เหมาะสม 
(4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
(5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ 
(6) การตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(7) การปรับปรุงแก๎ไขกฎหมาย ระเบียบ และข๎อบังคับให๎มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล๎องกับ
ข๎อบังคับสากลหรือข๎อตกลงระหวํางประเทศ ตลอดจน พัฒนาหนํวยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหน๎าที่เสนอ
ความเห็นทางกฎหมายให๎มีศักยภาพ 

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

1) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560  – 2564) ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.) เสนอ และให๎ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ (สศช.) รับความเห็นของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการตํอไป ทั้งนี้ เพ่ือให๎แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) มีความครบถ๎วนสมบูรณ์ สอดคล๎องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวทางการปฏิรูปประเทศ ให๎ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ (สศช.) พิจารณาปรับปรุงรูปแบบและแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ.2560 – 2564) ใน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้  

(1) ต๎องมีความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และมีการแปลงยุทธศาสตร์ชาติดังกลําวเป็น
แผนงาน/โครงการในชํวง 5 ปี โดยระบุแผนปฏิบัติการ และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งให๎มี
การประเมินผลของการด าเนินงานทุกรอบ 1 ปี และ 5 ปี เพ่ือใช๎เป็นข๎อมูลในการปรับปรุงแนวทางการด าเนินงาน
ของรัฐบาลตํอไป 

(2) ปรับปรุงเนื้อหาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560  – 
2564) ให๎สอดคล๎องและสะท๎อนถึงการด าเนินงานตามนโยบายส าคัญของรัฐบาลที่หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎มีการ
ขับเคลื่อนไปแล๎วในชํวงที่ผํานมา 

(3) ระบุกลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560  – 
2564) ไปสูํการปฏิบัติให๎เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะกลไกทางกฎหมาย และกลไกประชารัฐที่จะชํวยสนับสนุนให๎ ทุก
ภาคสํวนด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)  
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ทั้งนี้ ให๎ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.) เสนอกลไก
ดังกลําวให๎รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณากํอนน าเสนอคณะรัฐมนตรี  

4) ในขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560  – 
2564) ให๎ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ(สศช.) ประสานงานกับคณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติอยํางใกล๎ชิดและจัดให๎มีกระบวนการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ประชาสังคม เพ่ือให๎แนวทางการพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

ดังนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) จึงน า
วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่  12  
(พ.ศ.2560 – 2564) และน ายุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ด๎าน ที่ก าหนดไว๎ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางใน
การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
ในลักษณะของการถํายทอดยุทธศาสตร์ระยะยาวลงสูํการปฏิบัติในชํวงเวลา 5 ปี โดยก าหนดยุทธศาสตร์ให๎
ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดข้ึนในชํวง 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นส าคัญ 

 

ภาพที่ .....   ความเชื่อมโยงระหวํางยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต๎แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 

2560 - 2564) 
1. ข๎อเท็จจริง 

1.1 ในปี 2558 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  (สศช.) ได๎น า
ผลที่ได๎จากการประชุมระดมความเห็นการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 
- 2564) ระดับภาค การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุํม (Focus Group) จากภาคีการพัฒนา การประชุม
ประจ าปี 2558 ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.) และการรํวมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการวิสัยทัศน์ประเทศไทยของสภาปฏิรูปแหํงชาติ มาพิจารณาปรับปรุงและยกรํางเป็นทิศทางการ
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พัฒนาในชํวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เสนอตํอที่ประชุม
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในคราวประชุม
ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 เพ่ือให๎ความเห็นชอบกํอนน าเสนอ คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (กก.สศช.) พิจารณาตํอไป 

1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (กก.สศช.) ครั้งที่ 
11/2558 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 มีมติเห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ และ (รําง) องค์ประกอบของ
คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์เฉพาะด๎านของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560 - 2564) ทั้ง 9 คณะตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.) เสนอ 
พร๎อมทั้งมอบหมายให๎ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.)  น าทิศทางและ
กรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ดังกลําวเสนอ
คณะรัฐมนตรีตํอไป 

1.3 คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.) เสนอ และให๎ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ (สศช.) รับความเห็นของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการตํอไป ทั้งนี้ เพ่ือให๎แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ให๎มีความครบถ๎วนสมบูรณ์ สอดคล๎องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวทางการปฏิรูปประเทศ ให๎ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ (สศช.) พิจารณาปรับปรุงรูปแบบและแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ.2560 – 2564)ให๎มีความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และมีการแปลงยุทธศาสตร์ชาติดังกลําว
เป็นแผนงาน/โครงการในชํวง 5ปี โดยระบุแผนปฏิบัติการ และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งให๎
มีการประเมินผลของการด าเนินงานทุกรอบ 1 ปี และ 5 ปี เพ่ือใช๎เป็นข๎อมูลในการปรับปรุงแนวทางการ
ด าเนินงานของรัฐบาลตํอไป 

2. รูปแบบ เค๎าโครงเบื้องต๎น และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 

2.1 รูปแบบและเค๎าโครงเบื้องต๎นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 – 2564) ประกอบด๎วย 4 สํวน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 กรอบหลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 
2564) 

   - หลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
- สาระส าคัญของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
- ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  
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ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
   ส่วนที่ 2 การประเมินสถานะของประเทศ 

   - สถานะของประเทศด๎านตํางๆ (ด๎านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ด๎าน 
การบริหารจัดการ) 

- บริบทการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตํอการพัฒนาประเทศท้ังภายในและภายนอก 
- การวิเคราะห์สถานะของประเทศ (จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส ความท๎าทาย) 
ส่วนที่ 3 วัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวม 
- วัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวม 
- สรุปยํอยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 10 ยุทธศาสตร์ 

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
   - เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จรายยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) และที่สามารถแปลงไปสูํแนวทางด าเนินการที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรมได ๎

- ก าหนดแนวทางด าเนินการที่มีความส าคัญสูงที่ต๎องผลักดันสูํการปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
 
2.รูปแบบ เค้าโครงเบื้องต้น และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  

2.2 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

 ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งประกอบด๎วย ๑๐ ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 

      ๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกชํวงวัยเพ่ือให๎คนไทยเป็นคนดี 
คนเกํง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู๎สูงอายุที่จะมีสัดสํวนสูงขึ้นในสังคมสูง
วัยทั้งการสร๎างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสร๎าง
สภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมที่เอ้ือตํอสังคมสูงวัย มุํงเน๎นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐานการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขํงขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดก าลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ การป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสังคมที่
ก าหนดสุขภาพเพ่ือสร๎างสุขภาวะที่ดี การสร๎างความอยูํดีมีสุขให๎ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร๎างบทบาทของ
สถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม 

        ๒) ยุทธศาสตร์การสร๎างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม มุํงเน๎นการลดความเหลื่อมล้ าในทุก
มิติเพ่ือสร๎างความปรองดองในสังคม การสร๎างโอกาสให๎ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข๎าถึงทรัพยากร แหลํงทุนใน
การประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได๎และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข๎าถึงบริการทางสังคมของรัฐอยํางมี
คุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร๎างโอกาสการเข๎าถึงการศึกษาและการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาคนได๎เต็มตาม
ศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได๎โดยมีความใฝ่รู๎และทักษะที่เหมาะสม เน๎นการเรียนรู๎เพ่ือสร๎าง
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สัมมาชีพในพ้ืนที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่ จ าเป็นและเหมาะสมตาม
กลุํมเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให๎มีคุณภาพและมีชํองทางการเข๎าถึงที่หลากหลาย รวมทั้งการ
พัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสร๎างโอกาสการเข๎าถึงกระบวนการยุติธรรมอยําง
เสมอภาค ซึ่งจะน าไปสูํการลดความยากจนและความเหลื่อมล้ าอันจะน าไปสูํการลดความขัดแย๎งในสังคมไทย 

        ๓) ยุทธศาสตร์การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน ให๎ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพและ
เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร๎างทั้งหํวงโซํคุณคําในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การ
ลงทุน เพ่ือตํอยอดการสร๎างมูลคําเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
พร๎อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู๎ เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งกฎระเบียบเพ่ือสร๎างความ
เข๎มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหมํ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต๎เงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล๎อมและการใช๎
ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพที่จะเป็นฐานส าคัญส าหรับการ
พัฒนาประเทศในอนาคต เชํน อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริการสร๎างสรรค์ 
อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุํนยนต์ ธุรกิจบริการ
สุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษา
นานาชาติ ธุรกิจที่เก่ียวข๎องกับการทํองเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการประจ าภูมิภาค เป็นต๎น 

        ทั้งนี้ โดยจะให๎ความส าคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร๎างความเชื่อมโยงการผลิตและ
บริการ การพัฒนา SMEs และการสร๎างผู๎ประกอบการและเกษตรกรรุํนใหมํ รวมถึงการสร๎างศักยภาพของลูกหลาน
เกษตรกร โดยจะต๎องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร๎างพ้ืนฐาน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออ านวยความสะดวกตํอการค๎า การ
ลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสูํความเป็นชาติการค๎า อันจะเป็นการสนับสนุนให๎เศรษฐกิจในภาพรวม
ขยายตัวได๎ไมํต่ ากวํา ร๎อยละ ๕ ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข๎าสูํการเป็นประเทศรายได๎สูง ที่มี
การพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต๎กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว    

        ๔) ยุทธศาสตร์ด๎านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืนมุํงอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร๎าง
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม สร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ์และการใช๎ประโยชน์อยําง
ยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให๎มีประสิทธิภาพ ภายใต๎ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า แก๎ไข
ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล๎อมโดยเรํงรัดแก๎ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกลงร๎อยละ ๒๐ตาม
เป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให๎มีประสิทธิภาพ ลดการใช๎พลังงาน เพ่ือปรับตัวไปสูํรูปแบบของการผลิตและ
การบริโภคคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ตํอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้เพ่ือ
วางรากฐานและสนับสนุนให๎ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยํางยั่งยืน 
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        ๕) ยุทธศาสตร์ด๎านความม่ันคง ให๎ความส าคัญกับความมั่นคงที่สํงผลกระทบตํอการพัฒนาในทุกมิติ ทั้ง
มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให๎ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติให๎ด ารงอยูํอยํางมั่นคงเป็นจุด
ยึดเหนี่ยวของสังคม (๒) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และสร๎างความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม (๓) ความสงบสุขและการอยูํรํวมกันอยํางสันติสุขในทุกพ้ืนที่ (๔) การบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเล เสริมสร๎างและพัฒนาความรํวมมือกับประเทศเพ่ือนบ๎าน ในการแก๎ไขปัญหาด๎านความ
มั่นคง (๕) สร๎างความเชื่อมั่นและพัฒนาความรํวมมือในกลุํมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ ให๎สามารถป้องกันแก๎ไขปัญหาภัยคุกคามข๎ามชาติ ภัยกํอการร๎าย (๖) เสริมสร๎างความมั่นคง
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ (๗) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม และปกป้อง 
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (๘) เสริมสร๎างความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ า โดยการก าหนด
แนวทางบริหารจัดการ (๙) เสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และ
ความมั่นคงระหวํางประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบขําวกรองให๎มีประสิทธิภาพ (๑๐) พัฒนาระบบการเตรียมพร๎อม
แหํงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ(๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด๎านความมั่นคง ให๎เกิดผลในทาง
ปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได๎อยํางเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง รวมทั้ง
สนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด๎านความมั่นคง  

        ๖) ยุทธศาสตร์ด๎านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือให๎การบริหารจัดการภาครัฐมี
ความโปรํงใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได๎อยํางเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมีสํวนรํวม มีการ
กระจายอ านาจ และแบํงภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหวํางสํวนกลาง ภูมิภาค และท๎องถิ่น โดยมีประเด็นการ
พัฒนาส าคัญ ประกอบด๎วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการให๎บริการภาครัฐผําน
เครือขํายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอ านาจสูํท๎องถิ่นโดยการปรับโครงสร๎างการ
บริหารงานท๎องถิ่นให๎เอื้อตํอการกระจายอ านาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่น เพ่ือให๎ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญท่ีจะชํวยสํงเสริมการพัฒนา
ประเทศในด๎านตํางๆ ให๎ประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว๎ตามกรอบในอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๗  

        ๗) ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและ
ระบบลอจิสติกส์ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุํงเน๎นการพัฒนากายภาพโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านการคมนาคม
ขนสํง การเชื่อมโยงเครือขํายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร๎างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนสํงสินค๎าระหวํางประเทศที่ได๎มาตรฐาน การพัฒนา
ความมั่นคงด๎านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความ
เหลื่อมล้ าในการเข๎าถึงโครงสร๎างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่หํางไกล และการใช๎ประโยชน์
จากการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานเพ่ือสร๎างอุตสาหกรรมใหมํของประเทศ ได๎แกํ อุต สาหกรรมระบบราง 
อุตสาหกรรมซํอมบ ารุงและการผลิตชิ้นสํวนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช๎
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พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด๎านการสํงเสริมผู๎ประกอบการไทยในการสร๎างเครือขํายการขนสํง
ระหวํางประเทศ การพัฒนาบุคลากรด๎านโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข๎อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนสํงจากถนนสูํราง
เป็นหลัก 

        ๘) ยุทธศาสตร์ด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให๎ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ตํอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการเพ่ิมการลงทุน
วิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล๎อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด๎านบุคลากรวิจัย โครงสร๎าง
พ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพื่อมุํงให๎วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะชํวย
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตํางๆ ทั้งการสร๎างคุณคําและมูลคําเพ่ิมให๎กับสินค๎าและบริการให๎สามารถ
ตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปน าไปสูํศักยภาพการแขํงขันที่สูงขึ้น เสริมสร๎างสังคมที่มี
ตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพ่ือเป็นรากฐานการด ารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทย บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมสูํความสมดุล อันจะน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้งเพ่ือ
แก๎ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให๎กับภาคสํวนตํางๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให๎เกิดกลไก
บูรณาการระหวํางหนํวยงานและองค์กรตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง อันจะสนับสนุนให๎ประเทศไทยก๎าวสูํการแขํงขันใน
ศตวรรษหน๎าโดยหลุดพ๎นจากกับดักประเทศรายได๎ปานกลาง และก๎าวไปสูํประเทศท่ีมีรายได๎สูงในอนาคต 

        ๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และ
พ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให๎สอดคล๎องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข๎อจ ากัดของพ้ืนที่ รวมทั้ง
ความต๎องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให๎เข๎มแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดล๎อมตาม
มาตรฐานสากลสร๎างฐานเศรษฐกิจใหมํรองรับการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจายกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและความเจริญสูํภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให๎เป็นเมืองนําอยูํและปลอดภัย 
สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของพ้ืนที่และสร๎างความอยูํดีมีสุขให๎แกํ
ประชาชนอยํางท่ัวถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) การพัฒนาภาค (๒) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญใน
ภูมิภาค (๓) การพัฒนาพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ (๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ และโครงการ
พัฒนาทําเรือน้ าลึกทวา 

        ๑๐) ยุทธศาสตร์ด๎านการตํางประเทศ ประเทศเพ่ือนบ๎าน และภูมิภาค ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ตํางประเทศ ประเทศเพ่ือนบ๎าน ภูมิภาค ให๎เกิดการประสานและพัฒนาความรํวมมือกันระหวํางประเทศ ทั้งในเชิง
รุกและรับอยํางสร๎างสรรค์ โดยมุํงเน๎นการดูแลการด าเนินงานตามข๎อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานตํางๆ 
ที่ไทยมีความเกี่ยวข๎องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การ
ด าเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค๎ามนุษย์ และอ่ืนๆ ให๎เข๎าสูํมาตรฐานสากลและ
เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต๎น การเตรียมความพร๎อมในการรองรับและด าเนินงานของประเทศไทย
ภายหลังการเข๎าสูํประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถ
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ในการแขํงขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล๎องกับการด าเนินงานตามพันธกรณีของความรํวมมือระดับภูมิภาค 
อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เป็นต๎น การเสริมสร๎างความเชื่อมโยงกัน
ระหวํางประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ๎านและภูมิภาค และการสํงเสริมให๎ประเทศไทยเป็นฐานของการ
ประกอบธุรกิจ การให๎บริการทางการศึกษา การให๎บริการด๎านการเงิน การให๎บริการด๎านสุขภาพ การให๎บริการ
ด๎านโลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความรํวมมือในเอเชีย  

ประเทศไทย 4.0 

ประเทศไทย 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต๎การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน๎าคณะรักษาความ
สงบแหํงชาติ (คสช.) ที่เข๎ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ วํา “ม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการ
ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด๎านตําง ๆ เพ่ือปรับแก๎ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร๎างหนทางพัฒนาประเทศให๎เจริญ 
สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหมํ ๆที่เปลี่ยนแปลงอยํางเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได๎ (ดร.สุวิทย์ 
เมษินทรีย์ รัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงพาณิชย์) 

พัฒนาการประเทศไทย 4.0 

หลายประเทศก าหนดโมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหมํเพ่ือสร๎างความมั่งคั่งในศตวรรษที่  21 อาทิ 
สหรัฐอเมริกาพูดถึง A nation of Makers อังกฤษก าลังผลักดันประเทศสูํ Design of Innovation  
จีนประกาศโมเดล Made in China 2025 สํวนอินเดียก าลังขับเคลื่อน Made in India หรือเกาหลีใต๎วางโมเดล
เศรษฐกิจเป็น Creative Economy และมองมาประเทศใกล๎อยํางลาวยังประกาศโมเดลเศรษฐกิจเป็น Power of 
ASEAN 

ประเทศไทย 1.0 ยุคทองของเกษตรกรรม เชํน ผลิตและขาย พืชไรํ พืชสวน หมู หมา กา ไกํ เป็นต๎น 
ประเทศไทย 2.0 ยุคอุตสาหกรรมเบา เชํน การผลิตและขายรองเท๎าเครื่องหนัง เครื่องดื่ม เครื่องประดับ 

เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุํงหํม เป็นต๎น 
และยุคปัจจุบัน คือ ประเทศไทย 3.0 เป็นอุตสาหกรรมหนัก เชํน การผลิตและขาย สํงออกเหล็กกล๎า 

รถยนต์ กลั่นน ามัน แยกก๏าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต๎น 
นับตั้งแตํประเทศไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด๎วยนโยบายตําง ๆ พบวํา มีการอัตราการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ยถึง 7% ตํอปี แตํมาถึงหลังปี 2540 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมาเป็น 3-4% 
ตํอปี 

เหตุผลส าคัญเพราะ 
1. ไทยไมํเคยปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจอยํางจริงจังมากํอน 
2. ไมํเคยมีการพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง 
3. แรงงานยังมีทักษะไมํดีพอจนกลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ าของโอกาส 
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ด๎วยเหตุนี้ รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จ าเป็นต๎องปรับเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อนของประเทศ
ด๎วยแนวความคิดประเทศไทย 4.0 เพ่ือผลักดันประเทศให๎หลุดพ๎นกับดัก 3 กับดักที่ก าลังเผชิญ คือ 
 1. กับดักประเทศรายได๎ปานกลาง (Middle Income Trap) 

2. กับดักความเหลื่อมล้ า (Inequality Trap) 
3. กับดักความไมํสมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap) 
 
ประเทศไทย 4.0 ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม 
ประเทศไทย 4.0 จะปรับเปลี่ยนโครงสร๎างเศรษฐกิจจากที่กลําวมาข๎างต๎นไปสูํ ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน

ด๎วยนวัตกรรมหรือ Value–Based Economy โดยมีฐานคิดหลัก คือ 
 1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค๎าโภคภัณฑ์ไปสูํสินค๎าเชิงนวัตกรรม 

2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด๎วยภาคอุตสาหกรรมไปสูํการขับเคลื่อนด๎วยเทคโนโลยี ความคิด
สร๎างสรรค์ และนวัตกรรม 

3. เปลี่ยนจากการเน๎นภาคการผลิตสินค๎าไปสูํการเน๎นภาคบริการมากข้ึน 
ดังนั้น ประเทศไทย 4.0 ประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบส าคัญ คือ 
1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน (Traditional Farming) ไปสูํการเกษตรสมัยใหมํ ที่เน๎น

การบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต๎องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็น
ผู๎ประกอบการ (Entrepreneur) 

2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยูํและรัฐต๎องให๎ความชํวยเหลืออยูํตลอดเวลาไปสูํการ
เป็น Smart Enterprises และ Start ups ที่มีศักยภาพสูง 

3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร๎างมูลคําคํอนข๎างต่ าไปสูํ High Value Services 
4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสูํแรงงานที่มีความรู๎ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่ประเทศไทย 4.0 

ประเทศไทย 4.0 ถือเป็นการพัฒนาเครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหมํ (New 
Engines of Growth) ด๎วยการเปลี่ยนแปลง ความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศที่มีอยูํ 2 ด๎าน คือ ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให๎เป็นความได๎เปรียบในเชิงแขํงขัน โดยการเติมเต็ม
ด๎วยวิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล๎วตํอยอดความ
ได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น 5 กลุํมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด๎วย 

1. กลุํมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ 
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต๎น 

2. กลุํมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ 
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต๎น 
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3. กลุํมเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุํนยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช๎ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart 
Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุํนยนต์ (Robotech) เป็นต๎น 

4. กลุํมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมตํอและบังคับอุปกรณ์ตํางๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) เทคโนโลยีการเงิน 
(Fintech) อุปกรณ์เชื่อมตํอออนไลน์โดยไมํต๎องใช๎คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ตเพลส (E-
Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต๎น 

5. กลุํมอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคําสูง (Creative, Culture & High Value 
Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการ
ทํองเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต๎น 

กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 
กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ชุดใหมํ ประกอบด๎วย 
1) Productive Growth Engine 
เป้าหมายส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยสูํประเทศที่มีรายได๎สูง (High Income Country) ที่

ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร๎างสรรค์ 
 กลไกดังกลําว ประกอบไปด๎วย การสร๎างเครือขํายความรํวมมือในรูปแบบประชารัฐ การบริหารจัดการ
สมัยใหมํ และการสร๎างคลัสเตอร์ทางด๎านเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถด๎านการวิจัยและพัฒนา การ
พัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม กิจการรํวมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญํ รวมถึงการบํม
เพาะธุรกิจด๎านเทคโนโลยี เป็นต๎น ซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก๎าวข๎ามกับดักประเทศรายได๎ปาน
กลาง ที่ไทยก าลังเผชิญอยูํ 

2) Inclusive Growth Engine 
เพ่ือให๎ประชาชนได๎รับประโยชน์และเป็นการกระจายรายได๎ โอกาส และความมั่งค่ังที่เกิดขึ้น 

โดยกลไกนี้ ประกอบด๎วย การสร๎างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุํมจังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากใน
ชุมชน การสํงเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและความท๎าทายทางสังคมในมิติตํางๆ การ
สร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ืออ านวยตํอการท าธุรกิจ การสํงเสริมและสนับสนุนให๎วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม
เข๎มแข็งและสามารถ แขํงขันได๎ในเวทีโลก การสร๎างงานใหมํๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การยกระดับ
ขีดความสามารถ การเสริมสร๎างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของประชาชนให๎ทันกับพลวัตการ เปลี่ยนแปลง
จากภายนอก และการจํายภาษีให๎แกํผู๎ที่มีรายได๎ต่ ากวําเกณฑ์ที่ก าหนดแบบมีเงื่อนไข (Negative Income Tax) 
เพ่ือแก๎ไขกับดักความเหลื่อมล้ าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
 3) Green Growth Engine 

การสร๎างความมั่งคั่งของไทยในอนาคต จะต๎องค านึงถึงการพัฒนาและใช๎เทคโนโลยีที่เป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม เพ่ือตอบโจทย์การหลุดออกจากกับดักความไมํสมดุลของการพัฒนาระหวํางคนกับสภาพ แวดล๎อม 

โดยกลไกนี้ประกอบด๎วย การมุํงเน๎นการใช๎พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิมที่ค านึงถึ งความ
ได๎เปรียบเรื่องต๎นทุน (Cost Advantage) เป็นหลักมาสูํการค านึงถึงประโยชน์ที่ได๎จากการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น
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ทั้งระบบ (Lost Advantage) หัวใจส าคัญอยูํที่การพัฒนากระบวนการผลิตให๎สํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมน๎อยที่สุด 
อันจะเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลกด๎วยในเวลาเดียวกัน 

ทั้ง 3 กลไกขับเคลื่อน ประเทศไทย 4.0 ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสูํความมั่งคั่งอยํางมั่นคงและ
ยั่งยืน เพ่ือให๎หลุดพ๎นจากกับดักประเทศที่มีรายได๎ปานกลาง ซึ่งถือเป็นเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจจากการพ่ึงพาการ
ลงทุนตํางประเทศ มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองน๎อยมากโดยมุํงเน๎นการพัฒนาการศึกษาคน  สร๎างการ
วิจัยและพัฒนา โครงสร๎างเศรษฐกิจ ให๎ไทยสามารถอยูํได๎ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งรัฐบาลต๎องกล๎าพอที่จะถอดกับดัก
จากการดึงเงินลงทุนตํางประเทศ เอาเทคโนโลยีของตํางชาติมา และต๎องยืนอยูํบนขาตัวเองในระดับหนึ่ง 

 โดยสรุป ประเทศไทย 4.0 

กระบวนทัศน์การพัฒนาประเทศภายใต๎แนวคิด ประเทศไทย 4.0 เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่เป็นการ
วางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต๎นในการขับเคลื่อนไปสูํการเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และ
ยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาล เป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร๎างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการ
พัฒนา ตลอดจน การปฏิรูปการศึกษาไปพร๎อมๆ กัน เป็นการผนึกก าลังของทุกภาคสํวนภายใต๎แนวคิด ประชารัฐ ที่
ผนึกก าลังกับเครือขํายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรทั้งในประเทศและระดับโลก 

หากยังคงยึดความคิดเดิม ๆ ปัญหาของการหลุดพ๎นกับดักประเทศรายได๎ปานกลางจะไมํสามารถเกิดขึ้นได๎
เลย ดังจะเห็นได๎จากตัวเลขทางเศรษฐกิจตลอด 50 ปีที่ผํานมา เราในฐานะต๎นทุนทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญของ
ประเทศพร๎อมแล๎วหรือยังตํอการขับเคลื่อนประเทศไทยให๎บรรลุตามโมเดลประเทศไทย 4.0 

1.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด       
1.3.1 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน) 
 
วิสัยทัศน์  
   “ศูนย์กลางการทํองเที่ยว การค๎า การลงทุนสูํสากล 
  บนพื้นฐานความโดดเดํนวัฒนธรรมล๎านนา สังคมนําอยูํ สิ่งแวดล๎อมยั่งยืน” 
 พันธกิจ  
      1. พัฒนาเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวสูํสากล  
   2. เพ่ิมขีดความสามารถการแขํงขันด๎านการเกษตร การค๎า และการลงทุน  
  3. เชื่อมโยงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่นเพ่ือสร๎างคุณคําทางสังคม       
      และมูลคําเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
 4. ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอยําง     
     ยั่งยืน  
 5. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร๎างพื้นฐานและโลจิสติกส์เพื่อการทํองเที่ยว การค๎า      
     การลงทุนระหวํางภูมิภาค 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. สร๎างคุณคําและความโดดเดํนด๎านอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวและบริการ 
 2. ยกระดับ เชื่อมโยง สร๎างเครือขําย การค๎า การลงทุน และการค๎าชายแดนเพื่อเพ่ิม    
     ศักยภาพในการแขํงขัน ทั้งในและตํางประเทศ 
 3. พัฒนาเกษตรมูลคําเพ่ิมสูํตลาดทั้งในและตํางประเทศ 
 4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางบูรณาการและมีสํวนรํวม    
     ตอบสนองตํอการพัฒนาและใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืนและเป็นธรรม 
 

1.3.2  แผนพัฒนาจังหวัด 
  - ยุทธศาสตร์เมืองหัตถนวัตกรรม สร้างสรรค์ (Creative Craft Innopotis) 
  สนับสนุนสํงเสริมการใช๎ความคิดสร๎างสรรค์เพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎สินค๎าหัตถ 

อุตสาหกรรม และน านวัตกรรม มาใช๎พัฒนาสินค๎าหัตถอุตสาหกรรมให๎มีความสามารถในการแขํงขันและสร๎าง
มูลคําเพ่ิม 

  - ยุทธศาสตร์เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture) 
  สํงเสริมสนับสนุนการพัฒนาปัจจัยการผลิตที่เอ้ือตํอการผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภัย 

อยํางเป็นระบบ ทั้งแหลํงน้ าและท่ีดิน รวมทั้งปัจจัยการผลิตื่น ๆ พัฒนาสมรรถนะเกษตรกรสูํเกษตรกรปราดเปรื่อง 
สํงเสริมการผลิตพืช ผัก ผลไม๎ สินค๎าเกษตรที่มีความเหมาะสมตํอพ้ืนที่ พัฒนาสินค๎าเกษตรให๎ได๎รับการรับรอง
มาตรฐานสินค๎าเกษตรปลอดภัย สํงเสริมการรวมกลุํมของเกษตรกรสีเขียว และแปลงผลิตสินค๎า ตามนโยบาย
เกษตรแปลงใหญํ เพ่ือรวมกลุํมการผลิตและเพ่ิมศักยภาพทางการตลาด รวมทั้งสํงเสริมการตลาดสินค๎าเกษตร
ปลอดภัย เชิงรุกภายในประเทศและตํางประเทศท่ีมีศักยภาพ 
   - ยุทธศาสตร์เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม 
(Cultural Experience Destination) 
   สํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยว โดยเน๎นการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นศักยภาพที่
โดดเดํนของพ้ืนที่ และเชื่อมโยงการทํองเที่ยวเชิงธรรมชาติและการเกษตร โดยมีนักทํองเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ตํางประเทศที่ต๎องการทํองเที่ยวเชิงประสบการณ์ด๎านวัฒนธรรม มุํงเน๎นการพัฒนาบุคลาก รให๎มีความรู๎
ความสามารถในการวางแผนและจัดการการทํองเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรมล๎านนา พัฒนาโครงสร๎าง 
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค เพ่ือการทํองเที่ยวที่สะดวกปลอดภัย พัฒนาแผนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการทํองเที่ยว
ตามปฏิทินงานที่ส าคัญในรอบปี สํงเสริมและพัฒนาชุมชนทํองเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม รองรับการทํองเที่ยว
แบบพ านักอาศัยแบบระยะสั้นและระยะยาว สํงเสริมและพัฒนากิจกรรมการทํองเที่ยวเพ่ือสร๎างประสบการณ์ที่
ประทับใจแกํนักทํองเที่ยวและผู๎เยี่ยมเยียน และเชื่อมโยงการตลาดเชิงรุกรํวมกับ ททท. 
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   -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 
   เป็นการปลูกจิตส านึกรักบ๎านและชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการ
สร๎างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกกลุํมวัย ตลอดจนเสริมสร๎างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน น าไปสูํการพัฒนาสังคมนําอยูํ สูํความยั่งยืน 
   -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่เมืองนิเวศน์ (Eco- town) 
   เป็นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอยํางมีคุณคํา โดย
เพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพชุมชนให๎เข๎มแข็งในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อม เพ่ือให๎เกิดการบริหาร
จัดการอยํางยั่งยืนตํอไป 
 

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชน มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท./ชุมชน และประชาชนท๎องถิ่นในจัดการตนเอง 
2. พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของประชาชน 
3. เสริมพลังและสร๎างโอกาสความเทําเทียมในสังคม 
4. ท๎องถิ่นธรรมาภิบาล การบริหารจัดการและการมีสํวนรํวม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์   
มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

1.  พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานที่สอดคล๎องกับภูมิสถาปัตย์ 
2. พัฒนาภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่ บนพื้นฐานภูมินิเวศวัฒนธรรม 
3. พัฒนาให๎เป็นเมืองสีเขียว และเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
4. พัฒนาผังเมืองบนพื้นฐานภูมินิเวศวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์ 
มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

1. สร๎างคุณคําภูมิปัญญาท๎องถิ่น ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพื่อเพ่ิมมูลคําทางเศรษฐกิจชุมชน 
2. สร๎างแบรนด์วัฒนธรรม ท าการตลาด สร๎างภาพลักษณ์สูํสากล 
3. สํงเสริมการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานทางการค๎า และระบบฐานข๎อมูล 
4. ศูนย์กลางทางการทํองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1  วิสัยทัศน์ 
  “ เทศบาลต าบลป่าซาง  มุํงมั่นพัฒนา ให๎ประชามีความสุขที่ยั่งยืน ”  

 2.2  ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ และการทํองเที่ยว 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด๎านการศึกษา และการกีฬา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด๎านระบบสาธารณสุข 
                    ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด๎านการเมือง-การบริหาร   

 2.3  เป้าประสงค์ 
  1.ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได๎มาตรฐานและเพียงพอตํอความต๎องการของ     
      ประชาชน และเมืองในอนาคต  
  2.สํงเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรและหัตถกรรมให๎มีรายได๎เพ่ิมขึ้นและเพียงพอ/สํงเสริม
      และอนุรักษ์ บ ารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎คงอยูํตลอดไป   
  3. สํงเสริมให๎ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

  4. สํงเสริมให๎มีการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
  5. สํงเสริมให๎ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนได๎รับการพัฒนาด๎านการศึกษา และด๎านกีฬา   
              อยํางทั่วถึง 
   6. สํงเสริมให๎ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนด๎านสุขภาพกายและสุขภาพจิต สุขอนามัยใน    
              หมูํบ๎าน  

               7. การบริหารงานขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และบุคลากรมีคุณภาพ 

         2.4  ตัวชี้วัด 
   1. จ านวนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
   2. จ านวนกิจกรรมที่ได๎ด าเนินงาน 
   3. ประชาชนเข๎ารํวมกิจกรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
   4. ประชาชนรํวมอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
   5. ประชาชนได๎รับการพัฒนาด๎านการศึกษา และด๎านกีฬาอยํางทั่วถึง 
   7. ประชาชนมีสุขภาพทีด่ีขึ้น 
                      6.ประชาชนในการมีสํวนรํวมในการบริหารงานกับ อปท. 
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 2.5  ค่าเป้าหมาย 
  1.ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได๎มาตรฐานและเพียงพอตํอความต๎องการของ     
      ประชาชน และเมืองในอนาคต 
  2. สํงเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรและหัตถกรรมให๎มีรายได๎เพ่ิมข้ึนและเพียงพอ/สํงเสริม 
                         และอนุรักษ์ บ ารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎คงอยูํตลอดไป   
  3. สํงเสริมให๎ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  4. สํงเสริมให๎มีการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
  5. ประชาชนได๎รับการพัฒนาด๎านการศึกษา และด๎านกีฬาอยํางทั่วถึง 
  6. ประชาชนมีสุขภาพที่ดีข้ึน 
  7. การบริหารงานขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และบุคลากรมีคุณภาพ 

 2.6  กลยุทธ์ 
  1)  สํงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานให๎สอดคล๎องกับความ
       จ าเป็นและความต๎องการของประชาชน  
  2)  ขุดลอกคูคลอง จัดสร๎างแหลํงน้ าและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร  เพื่อการอุปโภคและ 
       บริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก๎ไขปัญหาน้ าทํวมและน้ าแล๎ง 
  ๓)  สํงเสริมให๎เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต๎นทุน  เพ่ิมมูลคําผลผลิตทางการเกษตร     
       ปรับปรุงผลิตผลให๎มีคุณภาพ 
  4)  พัฒนาฟ้ืนฟูและสํงเสริมกิจกรรมด๎านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
                 ท๎องถิ่น โดยการอนุรักษ์สืบสานตํอและเชื่อมโยงสูํกิจกรรมการทํองเที่ยว 
  5)  สํงเสริมชุมชนให๎เข๎มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู๎น าชุมชน  คณะกรรมการหมูํบ๎านและ 
       ชุมชนให๎พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู๎สูงอายุ  ผู๎ พิการ  
       ผู๎ด๎อยโอกาส  ประชาชน และคุ๎มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและ
       ศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท๎องถิ่น   
  6)  ป้องกันและแก๎ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหนํายยาเสพติดในทุกระดับ 
  7)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม แหลํงน้ า แมํน้ าล าคลองและป่าไม๎ให๎มี
        ความอุดมสมบูรณ์ สร๎างจิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก๎ไขปัญหามลพิษและปัญหา 
        สิ่งแวดล๎อมของชุมชน จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  8)  สํงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด๎านการศึกษา ครู  นักเรียน ให๎เป็นผู๎ม ีคุณภาพ
       มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
  9)  สํงเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
  10)  สํงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให๎มีสุขภาพแข็งแรง  
  11)  ด าเนินงานตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตํางๆ 
  ๑2)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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 2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  ๑)  การพัฒนาชุมชนให๎นําอยูํมีความเข๎มแข็ง โดยได๎รับบริการสาธารณะด๎านโครงสร๎าง 
       พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
  ๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
  ๓)  สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข๎มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
  ๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล๎อมที่มีอยํางยั่งยืน 
  ๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน         

 2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
   
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

 
ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของเทศบาลต าบลป่าซาง 
 

ปัจจัยภายใน 
(Internal Factors) 

จุดแข็ง 
(Strength) 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

1. โครงสร้างพ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีการคมนาคมสายหลักเชื่อมโยง 
  สามสาย คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  

106 ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  1032 
และ 1156 

- ถนน คสม./คสล. ครอบคลุมเกือบ 
  ทุกพ้ืนที ่
- มีประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้านและ 
  ประปาภูมิภาค 
- ทุกบ้านเรือนมีไฟฟ้าใช้ 
- ไฟฟ้าสาธารณะเกือบทุกสาย 
- มีแหล่งน้ าที่เพียงพอ 
- มี โ ท ร ศั พ ท์ ส า ธ า ร ณ ะ แ ล ะ ค ลื่ น  

โทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 
- มีพนังกันตลิ่งที่มีความสามารถป้องกัน 

ความเสียหายจากอุทกภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การให้บริการด้านการขนส่ง 
สาธารณะ  ยังครอบคลุมไม่ทั่วถึงทาง 
หลวงจังหวัดหมายเลข  1032 

- ถนน คสม./คสล. บางสายขาดท่อ 
  ระบายน้ า 
- การคมนาคมถนน สะพานบางสายยัง  
คับแคบ ไม่สะดวกเท่าที่ควร 

- การจัดการแหล่งน้ ายังไม่ดีพอและ 
  เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน 
และการขยายตัวของชุมชน 

- น้ าบาดาลมีฟลูออไรด์มาก 
- ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) ยังไม่ครอบ 
  คลุมทุกพ้ืนที่โดยเฉพาะถนนตัดใหม่ 
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ปัจจัยภายใน 
(Internal Factors) 

จุดแข็ง 
(Strength) 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

2. ด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 
 

 
 
 

 

- เป็นฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจที่ 
  ส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ล าไย  ข้าว    

กระเทียม 
- มีการอุดหนุนกลุ่มอาชีพชุมชน 
- มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม คือ  

เมืองเก่าเวฬุคาม/วัด 
- เป็นอตุสาหกรรมในครัวเรือน ฐาน 
  การผลิตด้านหัตถกรรมที่ส าคัญโดย  

เฉพาะอย่างยิ่งหัตถกรรมผ้าทอ   
  ผ้าบาติก  จักรสาน 
- เป็นแหล่งชุมชนและแหล่งเศรษฐกิจ 

ของอ าเภอป่าซาง 
- การคมนาคมขนส่ง สะดวก รวดเร็ว 
 
 
 

- พืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ า 
- ผลผลิตทางการเกษตรขาดการ 
  บริหารจัดการทางด้านการตลาดอย่าง 
เป็นระบบ 

- ขาดตลาดกลางการเกษตร 
- ผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจ   
  ชุ ม ช น ข า ด ค ว า ม รู้ ด้ า น ก า ร ผ ลิ ต     
การตลาดสู่มาตรฐานสากล  และไม่
นิยมสร้างมูลค่าเพ่ิม  

- กลุ่มอาชีพขาดความเข้มแข็งและยั่งยืน 
- ไม่มีตลาดรองรับสินค้า พ้ืน เมืองที ่
แน่นอน 

- งบประมาณไม่เพียงพอในการขุดค้น 
ฟ้ืนฟูโบราณสถาน เวฬุคาม 

- การประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวยัง
ไม่ทั่วถึง 

 
 

3. ด้านสังคม 
และวัฒนธรรม 

 

- มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม   
  ประเพณีเก่าแก่  ประชาชนมีวิถีชีวิต 

ความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย  สงบสุข น่าอยู่
น่าอาศัย 

- มีวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นท่ีมีค่า 

- เป็นเมืองเก่าเวฬุคาม และ 
  ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งข้ึน 
- ประชาชนให้ความส าคัญต่อผู้สูง 
  อายุ เด็ก คนพิการและกลุ่มผู้ติดเชื้อ 

เอดส์ 
- เป็นสังคมกึ่งเมืองก่ึงชนบท 
 
 
 
 
 

- จ านวนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส  
  คนพิการ เพ่ิมข้ึน 
- ประชาชนขาดความรู้และโอกาส 
  ก า ร เ ข้ า ถึ ง ฐ า น ค ว า ม รู้ ท า ง ด้ า น    
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ เ อ้ือต่อการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ 

- ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจ 
  ด้านศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์เมืองเก่า 
เวฬุคาม เท่าท่ีควร 

- งบประมาณในการบริหารจัดการมี 
จ านวนจ ากัด 

- ควรส่งเสริมให้ประชาชนในสังคมเมืองมี 
คุณธรรม จริยธรรม และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมคนท้องถิ่นของเทศบาลมากข้ึน 

 
 
 
 



            ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 

      62 

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ – 256๔) ของเทศบาลต าบลป่าซาง 

ปัจจัยภายใน 
(Internal Factors) 

จุดแข็ง 
(Strength) 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

4. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

- ประชาชนมีความตระหนักถึง 
  ความส าคัญต่อการจัดการทรัพยากร  

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- เทศบาลให้ความส าคัญต่อการจัด 
  การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง 
  แวดล้อม 
- มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีแม่น้ าไหล 
  ผ่าน 3 สาย คื แม่น้ าปิง,แม่น้ าทา และ

แม่น้ ากวง 
- มีการศึกษาและออกแบบระบบบ าบัด 

น้ าเสียรวมและเตรียมการเพ่ือรองรับ
การขยายตัวของชุมชนเมืองในอนาคต 

- มีบ่อขยะรองรับขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ไม่
เพียงพอ 

 
 
 
 

- ขาดระบบการจัดการทรัพยากร 
  ธรรมชาติในชุมชนที่ดี 
- ใช้งบประมาณในการบริหารจัดการ 
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจ านวนมาก 

- ประชาชนที่มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง 
การจัดการสิ่งแวดล้อมมีน้อย 

- ไม่ มี พ้ื นที่ ส าธ า รณะในการจั ดท า 
สวนสาธารณะเพ่ือส่ง เสริมสุขภาพ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

- ขาดระบบการคัดแยกขยะท่ีดี 
 

5.  ด้านการศึกษาและ
การกีฬา 

 

-ประชาชนให้ความส าคัญกับการศึกษา 
และการกีฬามากขึ้น 
-เทศบาลมีการส่งเสริมด้านการ ศึกษา 
และกีฬาเป็นอย่างด ี
-มีสนามกฬีาขนาดใหญ่ในเขตเทศบาล 
-มี ช ม รมกี ฬ าพนั ก ง านลู ก จ้ า ง แล ะ 
ประชาชนของเทศบาล 
-มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของเทศบาล 
-มีการอุดหนุนสถานศึกษาในการจัดการ 
เรียนการสอน 
-มีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีของ
ชุมชน 
-มีห้องสมุดเทศบาลต าบลป่าซางและ
แหล่งเรียนรู้ชุมชน 
 
 
 
 

- สถานที่และอุปกรณ์กีฬาไม่เพียงพอ  
ต่อความต้องการของประชาชนและ
ชุมชน 

- สนามกีฬายังไม่มีสนาม อุปกรณ์กีฬา 
และอัฒจันทร์ที่ได้มาตรฐาน 

- ชุมชนต้องการที่ อ่ านหนั งสื อพิมพ์
ประจ าหมู่บ้านและที่ท าการชุมชนเพ่ือ
เป็นแหล่งเรียนรู้หมู่บ้าน/ชุมชน 
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ปัจจัยภายใน 
(Internal Factors) 

จุดแข็ง 
(Strength) 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

6. ด้านสาธารณสุข 
 

- ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพกายและ
จิตที่ด ี

- ไม่มีโรคระบาดในเขตเทศบาล 
- มีการระงับและป้องกันโรคติดต่ออย่าง

ทันท่วงท ี
- ประชาชนให้ความส าคัญต่อเรื่ อง

สุขภาพ อนามัยมากขึ้น 
- มีการอุดหนุนงบประมาณหน่วยงาน

สาธารณสุขในเขตเทศบาล 
- มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านสาธารณสุข

ของเทศบาล 
- มีการจัดตั้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉินของ

เทศบาลในการบริการประชาชน 
 
 
 

- มีบุคลากรด้านสาธารณสุขน้อย 
- งบประมาณมีจ านวนจ ากัด 
 

7. ด้านการเมือง –  
   การบริหาร 

- ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
  บริหารงานมากขึ้น 
- ประชาชนให้ความส าคัญต่อ 
  การเมือง ระบอบประชาธิปไตย 
- ไม่มีคดีอาชญากรรมร้ายแรงเกิดข้ึน 
  ในชุมชน 
- ปัญหายาเสพติดลดลง 

- -  มีระบบการตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

- มีศูนย์บริการประชาชนรับเรื่องราว  
ร้องทุกข ์

 
 

- การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ กิจการ 
  ของเทศบาล 
- ประชาชนบางส่วนขาดความรู้ความ 
  เข้าใจเกี่ยวกับกิจการของเทศบาล 
- ระเบียบ/กฎหมาย ที่ เกี่ ยวข้องใน
ปัจจุบัน ท าให้การบริหารงานมีข้อจ ากัด
เพ่ิมข้ึน 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล๎อมภายนอกท่ีเกี่ยวข๎อง 
 
ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของเทศบาลต าบลป่าซาง 

ปัจจัยภายนอก 
(External Factors) 

โอกาส 
(Opportunity) 

อุปสรรค 
(Threat) 

1. การเมือง 
 
 

- มีการแข่งขันทางการเมืองไม่มาก ไม่มี
ความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ในท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 

- การเมืองระดับชาติไม่มีเสถียร ภาพ
ส่งผลต่อการเมืองท้องถิ่น 

 

2. เศรษฐกิจ - ผลผลิตล าไยซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ  หลักที่
ส าคัญและสร้างรายได้ให้กับ  เกษตรกร
เป็นอย่างมากมีโอกาสสูงที่จะขยายตลาด
ไปยังต่างประเทศ 

- ตลาดรองรับพืชเศรษฐกิจมีการขยายตัว
เพ่ิมข้ึนจากการท า FTA 

- มีเสรีทางการค้าเพ่ิมขึ้น ท าให้เราต้องเร่ง
พัฒนาสินค้าและบริการให้มีประสิทธิ 
ภาพ สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ 

- มีการขยายพ้ืนที่ปลูกล าไยไปในหลาย
จังหวัด  รวมทั้งประเทศจีน ที่ เป็น
คู่แข่งทางการค้าล าไย 

- ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 
(FTA)  และการค้า (WTO)  ของจีน 
ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ พื ช เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
โดยเฉพาะ กระเทียม  หอมแดง 

- เศรษฐกิจภายในไม่สามารถควบคุมได้ 
- ระบบเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการเมืองมาก

เกินไป 
- รายได้เท่าเดิมแต่สินค้าและบริการมี

ราคาแพงขึ้นส่งผลให้การออมลดลง 
- พืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต่ า

เนื่องจากมีคู่แข่งมากขึ้น เช่น ล าไย 
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ปัจจัยภายนอก 
(External Factors) 

โอกาส 
(Opportunity) 

อุปสรรค 
(Threat) 

3. สังคม  - เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  และข้อมูล
ข่าวสารที่เปิดกว้าง 

- สังคมมีความเ อ้ืออาทร  ดูแลคนใน
ครอบครัว ผู้สูงอายุ 

- ประชาชนในสังคมส่วนใหญ่มีความรู้ 
ความสามารถ 

- ปัญหาโรคเอดส์อยู่ในระดับสูงการแพร่
ระบาดของยาเสพติดมีประชากรวัย
พ่ึงพิงสูงเป็นข้อจ ากัด ด้านการพัฒนา 

- เป็นสังคมแห่งการแข่งขันในทุก ๆ ด้าน 
ท า ให้ ขาดความรักความอบ อุ่นใน
ครอบครัว 

- ปัญหายาเสพติดยังไม่หมดสิ้นไป 
- ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดคุณธรรม 

จริยธรรม  
 
 
 

4. นโยบายรัฐบาล/
กฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นโยบายการพัฒนาของรัฐบาล แก้ไข
วิกฤติทางการเมืองและการบริหาร  ยึด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความ
เข้มแข็ งให้กับสั งคมบนพ้ืนฐานของ
คุณธรรม ส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติ
เสริมสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่น
ของประชาคมระหว่างประเทศ และ
สร้างความเข้มแข้งและพัฒนาศักยภาพ
ของกองทัพ  

- บริห ารง านโดย เน้ นหลั กคุณธรรม 
โปร่ ง ใส   สุ จริต   และหลักปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีความสมานฉันท์ 
สามารถป้องกัน บรรเทาและแก้ไข
ปัญหาที่ส าคัญของชาติ โดยน้อมน า
แนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา”  

 
 
 

- ภารกิจถ่ายโอนยังไม่ประสบความ 
ส า เ ร็ จ เท่ าที่ ค ว ร  ติ ดขั ดที่ วิ ธี ก า ร 
กระบวนการท างาน 

- ระเบียบ วิธีปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลง ไม่
ชัดเจน 

- กฎหมายบางฉบับเป็นอุปสรรคต่อการ
กระจายอ านาจแก่ท้องถิ่น 
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ปัจจัยภายนอก 

(External Factors) 

 
โอกาส 

(Opportunity) 

 
อุปสรรค 
(Threat) 

5. เทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มี ก า รส่ ง เ ส ริ มทางด้ าน เทค โน โลยี 
สารสนเทศอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง 

- มีการจัดตั้ง IT  CITY  เป็นประโยชน์ ต่อ
การพัฒนาทางด้านการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
และเยาวชน 

- มี ค ว ามรู้  ค ว าม เข้ า ใ จและ เท่ าทั น
เหตุการณ์โลก 

- การท างาน ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 

- ประชาชนทั่วไปยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจถึงฐานความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือต่อการพัฒนาด้านต่าง 
ๆ  

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสูง 
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