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ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

  
  
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
  
 การจัดท าพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ก าหนดให้น าประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
กลุ่มจังหวัด และจังหวัดมาพิจารณาด้วย โดยให้เน้นด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชน
โดยตรง ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 แผนพัฒนาจังหวัด
สกลนคร รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร สามารถสรุป
สาระส าคัญของแผนพัฒนาระดับมหภาคได้ ดังนี้ 
 
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  

 กรอบยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  

ยุทธศาสตร์ชาติก าหนดให้มีข้ึนเพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศระยะยาว พร้อมกับการปฏิรูป
และการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้น
หรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหาร
จัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลง
ภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความ
เป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วน
หน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ใน
ขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบาย
แห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่ง
ด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทย
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมือง
ต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
 วิสัยทศัน ์

 
ประเทศไทยมีความประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน เป็นประเทศ

พฒันาแล้ว ด้วยการพฒันาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง 
ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การ
อยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความ
ยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็น
ภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมี
การวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี

ความม่ันคง 

1 

2 

3 

4 

5 6 

การสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

การพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค
และเท่าเทียมกนั

ทางสังคม 

การสร้าง 
การเติบโตบน
คุณภาพชีวติ 
ท่ีเป็นมติรตอ่
สิ่งแวดลอ้ม 

การปรบัสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการ

ภาครฐั 

“มั่นคง”  
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ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือ
คติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ใน
กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สั งคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ที๑่ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์ที๒่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ที๓่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
ยุทธศาสตร์ที๔่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
ยุทธศาสตร์ที๕่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที๖่ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

 
สาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์  

๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ
ปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

- การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

- การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

- การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

- การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

- การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

- การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

- การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การ

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและ
ปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการ
บริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
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- การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม 
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และ
เป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

- การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาค
บริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่ง
อาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

 ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท า
การเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง 
และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย
ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบัน
ที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามา
เพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

 ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศ
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว 
และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและ
ธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 
- การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต

ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
และสถาบันเกษตรกร 

- การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

- การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

- การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยใน
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่

แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

-  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
-  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 
-  การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
-  การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 



๑๔ 
 

 

-  การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ
บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสร้างความม่ันคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเปน็ธรรม กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

-  การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
-  การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
-  การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
-  การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
-  การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพ่ือเร่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถในการ
ปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

- การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
-  การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
-  การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-  การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
-  การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

-  การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
-  การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
-  การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
-  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
-  การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
-  การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
-  การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 

 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ 
ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 
แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์
ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมี



๑๕ 
 

 

เอกภาพให้บรรลุเปูาหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชา
รัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้  รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์
ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
และบูรณาการ 

 ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 

๑) สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเปูาหมายและภาพใน
อนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเปูาหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการ
ก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒) ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรร
งบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณา
การ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการ
ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๓) กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การน าไปสู่การ
ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนด
แผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

 กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะ

ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศอาทิกระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรีความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุการ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆทั้งเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้านเช่นปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแข่งขันคุณภาพการศึกษาความเหลื่อมล้ าทางสังคมเป็นต้นท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๒
จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญดังนี้ 

(๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศและ 
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคงมั่งค่ังยั่งยืนสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
 
 



๑๖ 
 

 

 กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
๑) กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ประเทศก าลังประสบอยู่ท าให้การ

ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๑และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมการพัฒนาที่ยึดหลักสมดุลยั่งยืนโดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 
๑๒ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงมีความมั่นคงและยั่งยืนสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและน้าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคงมั่งค่ังยั่งยืน” ของประเทศ 

2) การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) 
เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่สศช. ได้จัดท าขึ้นดังนี้ 

“ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมเป็นศูนย์กลาง
ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service 
Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยแหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมี
นวัตกรรมสูงท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” 

 
 เป้าหมาย 

๑) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
- เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
- ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อ

หัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ในปี ๒๕๔๖เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑บาท (๙,๓๒๕
ดอลลาร์สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์สรอ.) ต่อคนต่อปี 

- ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ต่อปี 
- การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุน

ภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐.๐และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ต่อปี) 

๒) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ 

- ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

- การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
- สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๓) การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
- การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
- บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

๔) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
- ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 



๑๗ 
 

 

- เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
- เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

๕) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
- การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม 
- ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
- มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
 

 แนวทางการพัฒนา 
๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

- การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
- การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
- การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
- การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ

คมนาคมขนส่งเพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่ 
- การปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรภาคบริการ 

๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 

- การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
- การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
- การพัฒนาด้านสุขภาพโดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
- การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย 

๓) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
- การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
- การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานและเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน

ระดับปัจเจก 
- การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร 
- การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 

๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
- การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง 
- การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน 
- การส่งเสริมการลงทุนการค้าชายแดนและการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียวใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ 
- การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- การส่งเสริมการผลิตการลงทุนและการสร้างงานสี 
- การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
-  การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 



๑๘ 
 

 

-  การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 

๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
- การสร้างความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ 
- การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อน

ภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
- การสร้างรูปแบบการพัฒนาอปท. ให้เหมาะสม 
-  การสร้างระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

 
ไทยแลนด์ 4.0 
ไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศไทย หรือโมเดลการพัฒนา

เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า มั่นคง มั่งคั่งและยังยืน ที่มีภารกิจส าคัญใน
การขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทางและสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้
เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 ได้ 

 
โมเดล ประเทศไทย 4.0 ประกอบด้วย กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ดังนี้ 
1. Productive Growth Engine เพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่ High Income Country ที่

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
รูปแบบประชารัฐ การบริหารจัดการสมัยใหม่และการสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาขีด
ความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม รวมถึงการบ่มเพาะ
ธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นต้นProductive Growth Engine เป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก้าวข้าม 
"กบัดักประเทศรายได้ปานกลาง” ที่เราก าลังเผชิญอยู่ 

2. Inclusive Growth Engine เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจายรายได้ โอกาส 
และความมั่นคงที่เกิดขึ้น โดยสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด จังหวัดการพัฒนาเศรษฐกิจและระดับ
ฐานรากในชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพื่อตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและความท้าทายทางสังคมในมิติ
ต่างๆ การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก 
การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร้างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของประชาชนให้ทันกับพลวัตร
การเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และการจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดแบบมีเงื่อนไข 
(Negative Income Tax) เป็นต้นInclusive Growth Engine เป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก้าวข้าม 
"กับดักความเหลื่อมล้ า” ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

3. Green Growth Engine การสร้างความมั่งคั่งของประเทศไทยในอนาคต จะต้องค านึงถึงการ
พัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจาก
เดิมที่ค านึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลัก มาสู่การค านึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการ
ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage) หัวใจส าคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการผลิตให้ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อันจะเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกัน Green 
Growth Engine เป็นการตอบโจทย์การหลุดออกจาก "กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา” (ระหว่างคนกับ
สภาพแวดล้อม) ที่ก าลังเผชิญอยู่ ณ ขณะนี้ 

 



๑๙ 
 

 

 ประเทศไทย 4.0 จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบส าคัญ คือ 
 1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่
เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรและ
เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 
 2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไปสู่การ
เป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 
 3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่ High Value Services 
 4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 1) แผนพัฒนาภาค 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
  (1) ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และปรับ
ระบบการผลิตที่สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างสมดุล เพ่ือคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร 

  (2) ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด เน้น
การพัฒนาบุคลากร โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ระบบโลจิสติกส์เพ่ือสนับสนุน
การค้าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

  (3) พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงในระดับ
นานาชาติ 

  (4) พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
เช่น ด้านสุขภาพ  ด้านการศึกษา  แรงงาน  ฯลฯ 

  (5) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาที่น าไปสู่
การพ่ึงตนเอง  มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  (6) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ
ใช้ประโยชน์อย่างสมดุล และเตรียมการปูองกันและรับมือภัยธรรมชาติ 

 2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

  กลุ่มจังหวัด ภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม  
มุกดาหาร  มุ่งพัฒนาจังหวัดสกลนครให้เป็นประตูการค้า การลงทุน  พัฒนาการเกษตรอินทรีย์ พัฒนาการ
ท่องเที่ยว อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเร่งฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiloOjIj4fQAhXBpo8KHf_vB14QFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net%2F%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2589%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594-%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259A%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%2F&usg=AFQjCNFnQXgVZJg-ch4cMi-f_wWOhsR2Gw&bvm=bv.137132246,d.c2I
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 3) แผนพัฒนาจังหวัด 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “ เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า พัฒนาการท่องเที่ยว ” 
พันธกิจ (Mission) 
 พันธกิจที่ ๑ บริหารยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียง 
 พันธกิจที่ ๒ ประสานงานส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในจังหวัด           

สกลนครอย่างบูรณาการ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 พันธกิจที่ ๓ ก ากับตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสกลนครตามหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี 
ค่านิยม (Value)  
 “ อยู่สกล รักสกล ท าเพื่อสกลนคร ” 

  อยู่สกล หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดสกลนคร ทั้งโดย
การเกิดและท่ีอยู่อาศัยอันมีความหลากหลายเชื้อสายเผ่าพันธุ์ มีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อศรัทธาในศาสนา
พุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากภูมิล าเนาอ่ืนๆ  ที่เข้ามาปฏิบัติงานและ
หรือมาประกอบสัมมาอาชีพอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 
  รักสกล หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั้งโดยการเกิดและที่อยู่อาศัย ที่ปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร ต่างมีหัวใจและจิตวิญญาณของความรักความผูกพันกับจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นเมืองที่   
น่าอยู่ ด้วยภูมิอากาศ ธรรมชาติ รักศรัทธา คุณธรรมทางศาสนา มีจิตส านึกหวงแหนความเป็นสกลนคร 
  ท าเพื่อสกลนคร หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั้งโดยการเกิดและที่อยู่อาศัยที่
ปฏิบัติงานในจังหวัดสกลนคร ข้าราชการที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดสกลนคร ไปปฏิบัติงานในจังหวัดอ่ืนๆ มีความ
รักสกลนคร การปฏิบัติหน้าที่การงาน การประกอบสัมมาอาชีพ เป็นการท างานด้วยหัวใจเพ่ือจังหวัดสกลนคร 
จึงต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ยึดมั่น ถือมั่นในความถูกต้อง 
ดีงาม กล้าท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
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เป้าประสงค์รวม (Goal) 
 “ เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม และรายได้ของประชาชน ” 

 ตัวช้ีวัด 
  ๑) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดสกลนคร (GPP) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 จากปีที่ผ่านมา  
  ๒) รายได้ต่อหัวต่อปีของประชากรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา 
  ๓) จ านวนฟาร์มท่ีผ่านมาตรฐาน GAPเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยปีละ 30๐ แปลง/ฟาร์ม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ชื่อประเด็นยุทธศาสตร์ 

๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 

๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 

๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔) 
วิสัยทัศน์ 

         “สกลนครถิ่นน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม รองรับ AEC ต้นแบบน าเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 

         ๑. จัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานทางบก ทางน้ า และไฟฟูา 
         ๒. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน 
         ๓. ส่งเสริมและสร้างการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย 
         ๔. ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม 
         ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
         ๖. ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         ๗. พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น 
         ๘. เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
 
 
เป้าหมายการพัฒนา (เป้าประสงค์) 
         ๑. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปโภค และ บริโภคอย่างทั่วถึง         
         ๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน        
         ๓. ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
         ๔. การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม และ เกษตรกรรม ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ  
         ๕. ส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ประเพณี และ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างทั่วถึง 
         ๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
         ๗. ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
         ๘. ประชนรู้รักษาสามัคคี และประเทศชาติมั่นคง 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วน ๕ ยุทธศาสตร์ และ ๑๖ แนวทางการพัฒนาดังนี้ 
         ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
                   ๑.๑ การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
                   ๑.๒ การพาเกษตรและองค์ให้มีความเข้มแข็ง 

        ๑.๓ การพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าเกษตรและ  
                        เชื่อมโยงเครือข่าย                          
                  ๑.๔ การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

238 
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          ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
                 ๒.๑ การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจ  
                       สร้างสรรค์ 
                 ๒.๒ การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 
                 ๒.๓ การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 
           ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
                 ๓.๑ การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
                 ๓.๒ การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง 
                 ๓.๓ การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง 
           ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
                 อย่างสมดุลและยั่งยืน 
                 ๔.๑ การพัฒนาการจัดกร การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
                 ๔.๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดี 
         ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
                ๕.๑ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                ๕.๒ การพัฒนาปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
                ๕.๓ การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
                ๕.๔ การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
                ๕.๕ ก าหนดหลกัสูตรการศึกษาเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับ 
                ๕.๖ เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
                
2     ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลวังยาง  
   
2.1 วิสัยทัศน์ 
 “การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาสังคม ด ารงธรรมาภิบาล บริการด้วยไมตรี” 
 
2.2 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
2.3  เป้าประสงค์ 

1) พัฒนาและสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
2) ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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3) ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการปูองกันควบคุมโรค 
4) พัฒนาศักยภาพการผลิตการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร 
5) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง 
6) ส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
8) เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน 
9) พัฒนาศักยภาพการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
จุดม่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด (KPls) 
ข้อมูลพื้นฐาน  
(Baseline  

Data) 

*เป้าหมาย  (Targets) 

ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจ าหน่าย
ผลผลิตทางการเกษตรทั้งในเชิงปริมาณ 
คุณภาพและมาตรฐาน 
 

1.2 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

1.1.1 เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น 

 

1.2.1 ประชาชน
มีอาชีพ มีรายได้
เพิ่มมากขึ้น 

รายได้เฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน/ปี
จ านวน 
187,756 บาท 

รายได้เฉลี่ยต่อ
คน/ปีจ านวน 
58,047 บาท 

190,000 

 

 

65,000 

195,000 

 

 

70,000 

200,000 

 

 

80,000 

210,000 

 

 

85,000 

215,000 

 

 

85,100 
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จุดม่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด (KPls) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน  

(Baseline Data) 

*เป้าหมาย  (Targets) 

ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

2.1 เพิ่มประสิทธภิาพการจัดเก็บรายได ้

 

 

 

 

 

2.2 ส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

2.3 เพิ่มประสิทธภิาพการให้บริการ
ประชาชน 

 

2.1.1 ร้อยละของภาษีที่
จัดเก็บเองเพิ่มขึ้นจากปี 
2561 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1 จ านวนโครงการที่
มีการบูรณาการร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่นเพิ่มขึ้น 
 
 
2.3.1 การลดระยะเวลา
แล้วเสร็จของงานบริการ
ลดลง 
 
 
2.3.2 ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
ให้บริการของ เทศบาล
ต าบลวังยาง 

- ภาษีบ ารุงท้องที่ 
จ านวน  54,939.08  
บาท 
-ภาษโีรงเรือนและที่ดิน
จ านวน 51,704.25 
บาท 
-ภาษปีูาย 
จ านวน 8,000.- บาท 
 
 
-จ านวน   2  โครงการ 
 
 
 
 
-มีงานบริการ ที่ตอ้งลด
ระยะเวลา 
จ านวน 12 
กระบวนงาน 
 
ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการ
ร้อยละ 80 

 

 

2 
 
 

2 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 

 
 

2 
 
 
 
 

90 

2 
 
 

2 
 
 

2 
 
 
 

2 
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92 

2 
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95 
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จุดม่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด (KPls) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน  

(Baseline  Data) 

*เป้าหมาย  (Targets) 

ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

3.1 เพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบัติงานด้าน
ปูองกันภัย 
 
 
4.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการศึกษา 
 
 
 
 
4.2 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลัก
พระพุทธศาสนาและสืบสานอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
 
5.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปูองกันควบคุมโรคและส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธภิาพการ
จัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน และ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้
มาตรฐาน 

 
 

3.1.1 จ านวนของสมาชิก 
อปพร.เพิ่มขึ้น 
 
 
4.1.1 ร้อยละของผู้ที่ได้รับ
การศึกษาต่อระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/
เทียบเท่าเพิ่มขึ้น 
 
4.2.1 ร้อยละของประชาชน
ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ประเพณีส าคัญเพิ่มขึ้น 
 
5.1.1 จ านวนของผู้ปุวย
โรคเบาหวาน ความดันโลหิต
สูงลดลง 
 
 
5.1.2  จ านวนครั้งของผู้มา
ใช้บริการในสถานพยาบาล
ลดลง 
 
5.1.3 จ านวนกลุ่มด้าน
สุขภาพเพิ่มขึ้น 
 
6.1.1 ร้อยละความพึงพอใจ
ในการจัดบริการสาธารณะ 

 

 

- ปี 2560 มีสมาชกิ  
อปพร.  
จ านวน  151  คน 
 
4.1) ร้อยละของผู้ที่ได้รับ
การศึกษาต่อระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/
เทียบเท่าเพิ่มขึ้น 
 
4.2)  ร้อยละของประชาชน
ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ประเพณีส าคัญเพิ่มขึ้น 
 
จ านวนผู้ปวุยโรคเบาหวาน  
276  คน 
จ านวนผู้ปวุยความดันโลหิต
สูง 254 คน 
 
จ านวนผู้มาใช้บรกิาร   
22,000 ครั้ง 
 
 
จ านวนกลุ่ม 26 กลุ่ม 
 
 
ประชาชนร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ     
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จุดม่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด (KPls) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน  

(Baseline  Data) 

*เป้าหมาย  (Targets) 

ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

7.1 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งที่ดินท ากนิให้เหมาะ
แก่การเพาะปลูก 
 
7.2 เพิ่มประสิทธภิาพการจัดการน้ าเพือ่การเกษตร 
 
 
 
7.3 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
แวดล้อม 
 
 

7.1.1 พื้นที่ปลูกหญา้แฝก 
 
 
7.2.1 จ านวนฝายน้ าล้น 
และฝายชะลอน้ าทีก่่อสร้าง 
 
 
7.3.1 พื้นที่การปลกูปุา
ชุมชน 

ที่ดินสาธารณะที่ปลูกหญ้า
แฝก จ านวน 4 แห่ง 
 
ปี 60 ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
และฝายชะลอน้ า  
จ านวน 20 แห่ง 
 
จ านวนปาุชุมชน 
2 แห่ง 

4 
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2 

4 
 

 
22 

 
 
 

2 

4 
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2 

4 
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2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

1. เป็นแหล่งผลิตการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร 
2. เป็นชุมชนเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้ 
3. ให้บริการที่ดี ตลอดจนสร้างความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  โดยให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส
ในการบริหาร 

4. เป็นแหล่งสร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเพียงพอ
กับความต้องการของประชาชน 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน 
6. เป็นแหล่งท่องเที่ยว อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 1. พัฒนาบุคลากรในองค์กร 
 2. พัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวในต าบล 
 3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง 
 4. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในต าบล 
 5. พัฒนาการเมือง มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 
๓       การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลวังยาง 

จุดแข็ง 

- ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ  
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- มีพ้ืนที่ที่เหมาะแก่การเพาะปลูกและส่งเสริมการผลิตทางการเกษตร 
- มีประเพณีและวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ 
- ผลผลิตทางการเกษตรมีมากมายหลายชนิด 
- มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย 
- มีบุคลากรที่มีความรู้หลากหลาย 

จุดอ่อน 

- มีข้อจ ากัดในเรื่องของงบประมาณ 
- มีข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจไม่ดีเท่าท่ีควร 
- บุคลากรบางส่วนยังไม่มีประสบการณ์ในการท างาน 
- บุคลากรยังขาดทัศนคติท่ีดีในการท างาน 

 โอกาส 

- รัฐบาลให้การสนับสนุนเรื่องของงบประมาณ 
- มีระบบประชาธิปไตยท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
- มีระเบียบกฎหมายที่กระจายอ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 อุปสรรค 

- ระเบียบกฎหมายบางอย่างก่อให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติ 
 

 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

• การปฏิวัติดิจิตอล(Digital revolution) ท าให้เกิดยุคอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งทุกอย่าง 
(Internet of things)  

การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม 
• การเข้าสู่สังคมสูงวัยของทั่วโลก สัดส่วนประชากรสูงวัยเพ่ิมข้ึนทุกปี 
• แรงงานทักษะสูงและมีความสามารถเฉพาะทางจะขาดแคลนมากในขณะที่แรงงานทักษะต่ า

จะตกงาน 
• กระแสวัฒนธรรมโลกที่เลื่อนไหลรวดเร็วขึ้นในยุคดิจิตอล  

ความม่ันคงภายในและระหว่างประเทศ 
• การเปิดประชาคมอาเซียนท าให้การเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศง่ายขึ้น แรงงานต่าง

ด้าวซึ่งมีต้นทุนค่าจ้างแรงงานถูกว่าจะมาแทนท่ีแรงงานในประเทศ 
• สถานการณ์ความม่ันคงกับประเทศรอบบ้าน โดยเฉพาะแนวชายแดนไทย-กัมพูชา 
• การบริหารจัดการอาชญากรรมไซเบอร์และสิทธิเสรีภาพ 

 


