
สวนท่ี 3  
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

1.ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1  แผนยุทธศาสตรชาติ  20  ป 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทา

ยุทธศาสตรชาติ มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทารางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป เพ่ือใชในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณาใหความเห็นชอบเพ่ือใชเปนกรอบในการดาเนินงานในระยะท่ี 2 ของรัฐบาล (ป 2558-2559) และ
กรอบการปฏิรูปในระยะท่ี 3 (ป 2560 เปนตนไป)ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนา
ไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้น จําเปนจะตองมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และ
กําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนด  
ยุทธศาสตรชาตใินระยะยาว เพ่ือถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมี
การ บูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวน
ในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซ่ึง
ผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืนเปนประเทศพัฒนาแลว 
ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือคติพจนประจําชาติ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน”
เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข 
อยูดี กินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเปนธรรม ซ่ึงยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนา
ในระยะ 20 ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก 

 (1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
 (2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
 (3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
 (4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
(5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม          
(6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 โดยมีสาระสําคัญ ของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังนี้ 
1 ยุทธศาสตรดานความม่ันคง มีเปาหมายท้ังในการสรางเสถียรภาพ 

ภายในประเทศและชวยลดและปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสรางความเชื่อม่ันในกลุมประเทศ
อาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีตอประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

1.การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
                     2.การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัด 
คอรรัปชั่น สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
                     3.การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหาร 
จัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล 
                     4.การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และ 
รักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม  

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  

โดย เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร หนา ๒๐ 
 



5.การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกาลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบ 
เรียบรอยภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ   

6.การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา 
ความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 
2  ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน   เพ่ือใหประเทศ 

ไทยสามารถพัฒนาไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว ซ่ึงจาเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช
นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตร
และบริการ การสรางความม่ันคงและปลอดภัยดานอําหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการคาและการเปน
ผูประกอบการ รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ท้ังนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิง
ยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแกโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
การพัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีตองให
ความสําคัญ อาทิ 

1.การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสราง 
ความเชื่อม่ัน การสงเสริมการคาและการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม 
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการ
ยกระดับไปสูสวนบนของหวงโซมูลคามากข้ึน 

2.การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ 
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาค
บริการท่ีหลากหลายตามรูปแบบการดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังเปนแหลงอําหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแขงขันของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทาการเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอําชีพท่ีเขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพและ
อําหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา 
อุตสาหกรรมปจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคา
มาเพ่ิมมูลคาและยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปนเลิศและเปน 
มิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเท่ียว และพัฒนาใหประเทศไทย
เปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืน ๆ เปนตน  

1.การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ  
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

2.การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ 
พัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการ
สิ่งแวดลอมเมือง และโครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพ 

3.การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  

โดย เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร หนา ๒๑ 
 



4.การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับ 
นานาประเทศ สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความม่ันคงดานตางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยใน
องคกรระหวางประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน   เพ่ือพัฒนาคนและ 
สังคมไทยใหเปนรากฐานท่ีแข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มี
ทักษะการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปน
ไทย มีครอบครัวท่ีม่ันคง กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึง 
(3) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมท่ีพึงประสงค 
(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบัน 

ครอบครัวในการบมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง 
๔ ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  

เพ่ือเรงกระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความม่ันคงใหท่ัวถึง ลดความเหลื่อมลาไปสูสังคม
ท่ีเสมอภาคและเปนธรรม กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมลาทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบรกิารและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
 (๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของ
ชุมชน  
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๕ ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอ 
ส่ิงแวดลอม   เพ่ือเรงอนุรักษฟนฟูและสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงดานนา 
รวมท้ังมีความสามารถในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และพัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การจดัระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบรหิารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุมนา เนนการปรับระบบ 

การบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ(๓) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 

๖ ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
 เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง                      

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบ
แนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 
(๒) การวางระบบบรหิารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการใหบรกิารประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบรหิารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

 

     ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาต ิ(คสช.) และรัฐบาล ประกอบดวย 
๑)  ยุทธศาสตรหลัก 

๑.๑)  ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม 
๑.๒)  ยุทธศาสตรการพัฒนาสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 
๑.๓)  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 
๑.๔)  ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 
๑.๕)  ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ังคงทางเศรษฐกิจ 

และสังคม 
๑.๖)  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
๑.๗)  ยุทธศาสตรในการปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารของรัฐวิสาหกิจใหเกิด 

ประโยชนกับประชาชน ในการใชบริการอยางแทจริง 
๑.๘)  ยุทธศาสตรในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม  เทคโนโลยีของชาติใหเกิดความม่ัง 

คงและยั่งยืน ในอนาคตใหทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
๑.๙)  ยุทธศาสตรในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  คอรัปชั่นอยางยั่งยืน 

๒)  การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ท่ีสอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 
การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ได

กําหนดประเด็นท่ีดําเนินการ  ๑๗  เรื่อง  ประกอบดวย   
๒.๑)  การสรางความปรองดองและสมานฉันท 
๒.๒)  การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
๒.๓)  การจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย 
๒.๔)  การปองกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
๒.๕)  การจัดการปญหาท่ีดินทากิน 
๒.๖)  การสรางรายไดจากการทองเท่ียวและบริการ 
๒.๗)  การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
๒.๘)  การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
๒.๙)  การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
๒.๑๐) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ 
๒.๑๑) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
๒.๑๒) การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา 
๒.๑๓) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย 
๒.๑๔) การบริหารจัดการทรัพยากรนา 
๒.๑๕) การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
๒.๑๖) การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย 
๒.๑๗) การปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
จากสถานะของประเทศและบรบิทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู ทําให 

การกําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และ
กรอบหลักการของการวางแผนท่ีนอมนาและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศ
ไทยจากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมี
ความสุข และนาไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ  การกําหนดตําแหนง
ทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) 
เปนการกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี สศช. ไดจัดทําข้ึน
ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงท่ีมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดาน 
การขนสงและโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปน
แหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม 
 

เปาหมาย 
  1 .การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per 

Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ในป 2564 เพ่ิมข้ึนเปน 317,051 บาท  (9,325 ดอลลาร สรอ.) 
และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 2.5 ตอป 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมต่ํากวา

รอยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 7.5 ในขณะ 
ท่ีปริมาณการสงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 4.0 ตอป) 

 2.การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสราง 
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกชวงวัยมีความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคน 
3. การลดความเหล่ือมลาในสังคม 
(1) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง 
4. การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
(1) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยาง

ยั่งยืนและเปนธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

(5) มีการบริหารจัดการนาใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา 
5. การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม 
(2) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น 
(3) มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม 

แนวทางการพัฒนา 
1. การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
1.1 การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม ท้ังดาน 

การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ดานบุคลากรวิจัย ดานโครงสรางพ้ืนฐาน และดานการบริหารจัดการ รวมท้ัง
สนับสนุนและผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัย
และพัฒนาใหใชประโยชนอยางแทจริงท้ังเชิงพาณิชยและสาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงาน 

ใหมีทักษะความรูและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการเปดเสรีของประชาคม
อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยี เรงรัดใหแรงงานท้ังระบบมีการเรียนรู
ข้ันพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได สนับสนุนใหแรงงานและปจจัยการผลิตมีความยืดหยุนใน
การเคลื่อนยายระหวางสาขาการผลิตและระหวางพ้ืนท่ีการผลิต เพ่ือใหแรงงานสามารถเคลื่อนยายไปสูสาขา
การผลิตท่ีมีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนใหผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทํา
กรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนมาตรฐานท่ีเชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงาน
ไทย 

1.3 การสงเสริมผูประกอบการท่ีเขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจ

ทามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ เพ่ิมสัดสวนความเปนเจาของ
ของคนไทยและสนับสนุนใหมีการขยายตลาดท่ีมีแบรนดสินคาและชองทางการตลาดท่ีเปนของตนเองมากข้ึน 
ตลอดจนพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล 

1.4 การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน 
เรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสงเพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจในประเทศ

และตางประเทศ ท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟใหเปนโครงขายหลักในการเดินทางและขนสงของ
ประเทศ พัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและโครงขายทางหลวงพิเศษระหวาง 
เมือง ขยายขีดความสามารถของทาอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทาเรือท่ีมีศักยภาพใหเปนทาเรือ
อิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบ รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการ
พัฒนาดานอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน อุตสาหกรรมซอมบํารุงและผลิตชิ้นสวน
อากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เปนตน เพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศในการเปนฐาน
การผลิตในภูมิภาคอาเซียน 
 
 

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  

โดย เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร หนา ๒๕ 
 



1.5 การปรับโครงสรางการผลิต 
ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินคาเกษตรข้ันปฐม 

เปนสินคาเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสรางความเชื่อมโยงทางดาน
วัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบานและลดระดับการผลิตสินคาข้ันปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามารถในการแขงขัน ลงสู
ระดับท่ีจําเปนสําหรับการสรางความม่ันคงทางดานอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับ
ศักยภาพพ้ืนท่ีและความตองการของตลาดตั้งแตตนนาถึงปลายนาท้ังดานกายภาพและเศรษฐกิจ รวมท้ัง
สงเสริมการรวมกลุมทางการเกษตรจากกิจการเจาของคนเดียวเปนการประกอบการในลักษณะสหกรณ หาง
หุนสวน และบริษัทเพ่ือใหเกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุพืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและ
แหลงนา ใชเทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม ใชกลไกตลาดในการปองกันความเสี่ยง ตลอดจนสงเสริม
และเรงขยายผลแนวคิดการทาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
ปรับโครงสรางการผลิตภาคบรกิารโดยเรงพัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหเกิดความเชื่อมโยงกันเปนโครงขายท้ัง
ทางบก ทางนา และทางอากาศ เรงพัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพ่ือรองรับการเติบโตของการทองเท่ียวทาง
ทะเล ปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวใหครอบคลุมและทันสมัยท้ังการควบคุมกิจกรรม
ตางๆ เก่ียวกับการทองเท่ียวและสงเสริมการทองเท่ียวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
การทองเท่ียวของไทยสูสากลและรองรับการพัฒนาการทองเท่ียวใหสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ 
รวมท้ังสงเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในลักษณะกลุมคลัสเตอรทองเท่ียว โดยสนับสนุนการพัฒนาดานการ
ทองเท่ียวของพ้ืนท่ีท่ีมีความเชื่อมโยงท้ังทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมทองถ่ินและกิจกรรมการทองเท่ียว 
ตลอดจนสงเสริมการสรางความเชื่อมโยงดานการทองเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน ท้ังประเทศท่ีมีพรมแดนติดกัน
และประเทศท่ีมีโครงขายคมนาคมขนสงเชื่อมโยงกันเพ่ือใหเกิดการพัฒนาแบบองครวมท้ังระบบพัฒนาตอยอด
อุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเปนแหลงการถายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมท่ีเปนฐานรายได
ประเทศ และเปนกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิตและบริการท้ังในระดับ
อนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวดานการคาการลงทุน เชน 
โลจิสติกสและพลังงาน รวมท้ังปจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เชน ลดอุปสรรคการเคลื่อนยายเงินทุนระหวาง
ประเทศเปนตน สงเสริมการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชท้ังภาคการผลิต การตลาด การบริหาร
จัดการการเงิน และโลจิสติกส เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอานวยความสะดวกทางการคาการลงทุนดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสรางเศรษฐกิจและสังคมแหงปญญาและการเรียนรู มุงเนน
การพัฒนาธุรกิจเชิงสรางสรรค การลงทุนท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การประหยัด
พลังงานและการใชพลังงานทดแทน การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย การจัดตั้งสํานักงานใหญ
ขามประเทศ บริษัทการคาระหวางประเทศ รวมท้ังการใหความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู
สังคมขององคกร และกิจการเพ่ือสังคม 

2. การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  โดย

ชวงวัยเด็กต้ังแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดาน วัยเรียน วัยรุนใหมีทักษะการเรียนรู 
ทักษะชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนภายใตบริบทสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานใหมีการพัฒนา
ยกระดับสมรรถนะฝมือแรงงานเพ่ือสรางผลิตภาพเพ่ิมใหกับประเทศ วัยผูสูงอายุใหมีการทางานท่ี
เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ มีรายไดในการดํารงชีวิต มีการสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพ
เพ่ือปองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังตางๆ ท่ีจะกอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคล 
ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง โดย 
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการ 
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การศึกษาใหมเพ่ือสรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ (Accountability)  
(2) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด 

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(3) พัฒนาคุณภาพคร ู ท้ังระบบ ตั้งแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือก 

ใหไดคนดีคนเกง รวมท้ังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเนนผลลัพธจากตัวผูเรียน  
(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู โดยมุงจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสมรรถนะกําลังคนท้ัง 

ระบบการศึกษาตั้งแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู ปรับหลักสูตรและ
ผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและ
สื่อเพ่ือการเรียนรู 

2.3 การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวตักรรมทาง 
การแพทยเพ่ือรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุท้ังในดานผลิตภัณฑสุขภาพและท่ีอยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ 
ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมลาและสรางความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนา
ระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรดานสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ
ใหเกิดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการและการใชทรัพยากร และสงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน
รูปแบบเครือขายท่ีมีการใชทรัพยากรรวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางสุขภาพ
นานาชาติท้ังในดานศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนยกลางบริการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ
(Wellness Hub) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนยกลางบริการวิชาการและ
งานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือนารายไดกลับมาใชยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมท้ัง
สงเสริมการใหความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือใหการ
ขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะท่ีมีตอสุขภาพของประชาชน 

2.4 การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดารงชีพในสังคมสูงวัย  
โดยการปรับปรุงสภาพแวดลอมและความจาเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแล
ผูสูงอายุในรูปแบบท่ีหลากหลายท้ังในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการ โดยการมี
สวนรวมของทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง รวมท้ังพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพรอมใหเปนตนแบบของ
การดูแลผูสูงอายุเพ่ือขยายผลไปสูชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจาวันสําหรับ
ผูสูงอายุ 

3 การลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม 
3.1การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ มุงเนนการเพ่ิม 

ผลิตภาพแรงงาน โดยสนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมี
มาตรฐาน ปรับโครงสรางคาจางแรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริง เรงผลักดันให
การใชระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี ้
เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายยอย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตร
ท่ีสอดคลองกับพ้ืนท่ี สรางหลักประกันรายไดแทนการอุดหนุนดานราคาสินคาเกษตร ลดตนทุนทางการเกษตร
โดยสนับสนนุปจจัยการผลิต 

 3.2 การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และเนนการสราง 
ภูมิคุมกันระดับปจเจก โดย  

(1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยาง 
หลากหลายโดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการ
ยุติธรรม 

(2) สนับสนุนการจัดหาท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบ 
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สาธารณูปโภค กําหนดเปนนโยบายท่ีอยูอาศัยแหงชาติและเมืองนาอยู พัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัยแกปญหา
ชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการรวมกับ 
ภาคธุรกิจเอกชน และ  

(3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานท่ีจาเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย 
(Customized Welfare) ท่ีคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ
คาใชจายรวมกัน (Cost Sharing) 

3.3 การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร
สนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยท่ีไรท่ีดินทากินและยากจนไดมีท่ีดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทากินในท่ีดิน
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการนาอยางเปนระบบและเขาถึงพ้ืนท่ีเปาหมายไดอยางแทจริงดวยการผลักดันพรบ.
ทรัพยากรน้ํา และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงาน และสรางกระบวนการมีสวนรวม 
รวมท้ังปรับโครงสรางภาษีท่ีเปนธรรม เชน ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดลอม เปนตน 

3.4การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค การคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน 
และการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งดานกฎหมายใหแก
ประชาชน รวมท้ังการปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพ่ือลดปญหาความเหลื่อมลา เชน กฎหมายปาชุมชน
กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายท่ีดิน เปนตน 

4 การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
4.1 การลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอานวยความสะดวกของเมือง  

เตรียมความพรอมรองรับความเปนเมือง ท้ังดานการบริหารจัดการดานผังเมือง  ดานสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนสง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ี
ไดมาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอตอความตองการของคนในเมือง รวมท้ังเสริมสรางความสามารถในการ
บริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

4.2 การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเช่ือมโยงกับเพ่ือนบาน  สงเสริมและ 
เรงรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศท้ังดานการคา การลงทุน และการบริการ โดยคํานึงถึงการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Logistics) 
สนับสนุนใหเกิดความรวมมือในหวงโซอุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมท้ังปรับลดกระบวนงาน
ดานอานวยความสะดวกทางการคา ขนสง และโลจิสติกสใหมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจ
อยางแทจริง 

4.3 การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
พิเศษ  ใหความสําคัญกับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพ่ือดึงดูดให 
นักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือนบาน รวมท้ังสงเสริมการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษในพ้ืนท่ีชายแดนโดยใหความสําคัญกับการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน การสงเสริมการลงทุนและสิทธิ
ประโยชน การบริหารจัดการแรงงานตางดาว และการใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือชวยอานวยความสะดวก
ดานการคาชายแดนและการผานแดนระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 
  5 การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใชประโยชนจากทุน 
ธรรมชาติโดยคํานึงถึงขีดจากัดและศักยภาพในการฟนตัว ปกปองรักษาทรัพยากรปาไม โดยสนธิกําลังของทุก
ภาคสวนนําระบบสารสนเทศมาใชเพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม 
เพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมโดยสงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยั่งยืนและแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของ
ระบบนิเวศนและการสรางรายไดจากการอนุรักษ จัดสรรท่ีดินใหแกผูยากไร กระจายการถือครองท่ีดิน จัดทํา
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ฐานขอมูลท่ีดินเพ่ือการบริหารจัดการอยางเปนระบบ การจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตรากาวหนา กําหนดเพดานการ
ถือครองท่ีดินท่ีเหมาะสม และกําหนดมาตรการปองกันการถือครองท่ีดินของคนตางชาติ บริหารจัดการน้ํา
เพ่ือใหเกิดความยั่งยืน บูรณาการระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ สรางศูนยขอมูลทรัพยากรน้ํา จัดตั้งองคกร
บริหารจัดการน้ําในระดับพ้ืนท่ี เชน คณะกรรมการลุมน้ํา และองคกรผูใชน้ํา คุมครองทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง ลดความขัดแยงเชิงนโยบายระหวางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การทองเท่ียว การประมง และวิถี
ชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแรโดยกําหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการนําแรมาใชประโยชน คํานึงถึงความ
จําเปนและมูลคาในอนาคต บังคับใชมาตรการควบคุมผลกระทบจากการทําเหมืองแรท่ีกอมลพิษตอ
สภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

5.2 การสงเสริมการบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม สรางระบบหมุนเวียนวัสดุท่ี 
ใชแลว ท่ีมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆ เชน การปฏิรูประบบภาษี
และคาธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดลอม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดลอม มาตรฐานและฉลากสินคา เปนตน 

5.3 การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว เพ่ือยกระดับ 
ประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริม
ผูประกอบการใหสามารถปรับระบบสูหวงโซอุปทานหรือหวงโซคุณคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green 
Supply Chain/Green Value Chain) สงเสริมการทําการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมท้ังสงเสริมภาคบริการท่ีมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย เพ่ือใหประเทศไทยมีศักยภาพใหมีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุม 
มลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ น้ําเสีย และของเสียอันตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสรางคุณภาพ
สิ่งแวดลอมท่ีดีใหกับประชาชน เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลําดับแรก โดยสงเสริมใหเกิดกลไกการ
คัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใชใหมใหมากท่ีสุด เรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานท่ีกําจัดในพ้ืนท่ีวิกฤต 
สรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม เนนการแปรรูปเปนพลังงาน สรางวินัย
ของคนในชาติมุงสูการจัดการท่ียั่งยืน โดยใหความรูแกประชาชน และการบังคับใชกฎหมาย 

5.5 การพัฒนาความรวมมือดานส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ ผลักดันการจัดทํา 
แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน หาแนวทางความรวมมือกับ
อาเซียนและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน การเคลื่อนยายแรงงาน การบริหารจัด
การพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

5.6 การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพ่ือลดความเส่ียงดานภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาค
สวน สงเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสงเสริมความ
รวมมือระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใหความสําคัญกับการ
ปองกันน้ําทวม วางแผนปองกันเมืองและพ้ืนท่ีชายฝง พัฒนาเมืองท่ีสามารถปรับตัวและยืดหยุนตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การใหบริการของระบบนิเวศ สงเสริมการลงทุน
ของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสรางแนวปองกันตามธรรมชาติ และการจัดทาแผนธุรกิจตอเนื่อง 
รวมท้ังการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงใน
อนาคต 

6 การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
6.1 การสรางความโปรงใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ โดยใหมีชองทางให 
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ทุกภาคสวนสามารถเขาถึง เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได เชน ขอมูลการประกวดราคา
จัดซ้ือ จัดจางโครงการของทางราชการ ขอมูลการประมูลโครงการ ผูชนะการประมูลและราคาปดประมูล
ขอมูลความกาวหนาตามกระบวนการยุติธรรม เชน คดีท่ีไมดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอรรัป
ชันและคดีท่ีประชาชนใหความสนใจในแตละยุคสมัย ฯลฯ 

6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการ 
ขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐรวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใหระบบราชการเล็ก
กะทัดรัดแตมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

6.3 การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม สามารถรับมือการ 
เปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมท้ังเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและ
เชื่อมโยงภาคสวนตางๆ ในระดับพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6.4 การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ สราง 
ผลงานท่ีมีคุณภาพ รวดเร็วและนาเชื่อถือ สามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจใน
เชิงนโยบายได โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญๆ ท่ีมีการใชจายงบประมาณเปน
จํานวนมาก และเปนโครงการท่ีมีผลกระทบในวงกวาง 

๑. ทิศทางและกรอบยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒                      
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)        
       ๑.๑ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) 
ขณะนี้รัฐบาลไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติข้ึนมาเพ่ือยกรางยุทธศาสตรชาติเบื้องตน โดยมี
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนกรรมการในคณะกรรมการฯ ดังกลาวดวย โดยในเบื้องตนไดกําหนดวิสัยทัศน
ในกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ไววา “ประเทศไทยมีความ ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจําชาติวา 
“ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน”        
       ท้ังนี้ ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาประกอบดวย ๖ยุทธศาสตร 
ไดแก (๑) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน(๓) 
ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทา
เทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (๖) 
ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ        
       เพ่ือใหทุกภาคสวนในสังคมมีความตระหนักถึงเปาหมายอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวม
พลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศนของ
ยุทธศาสตรชาติท่ีกลาวขางตน จึงจําเปนจะตองมีการถายทอดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตรชาติสูการ
ปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางบูรณาการ หนวยงานภาครัฐท่ีทําหนาท่ีกําหนดแผนและยุทธศาสตรในระดับ
ตางๆ ควรจะยึดกรอบการพัฒนาท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติเปนแนวทางในการพัฒนา ดังนั้น แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ จึงนําวิสัยทัศนของยุทธศาสตรชาติมาเปนวิสัยทัศนของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และนํา
ยุทธศาสตรการพัฒนาท้ัง ๖ ดานท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติมาเปนแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ โดยจะกําหนดยุทธศาสตรใหตอบสนองกับบริบทการพัฒนาท่ีจะเกิดข้ึน
ในชวง ๕ ปแรกของยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)เปนสําคัญ 
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    ๑.๒ การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
             ๑) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  

พัฒนาคนทุกชวงวัยเพ่ือใหคนไทยเปนคนดี คนเกง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผูสูงอายุท่ีจะมีสัดสวนสูงข้ึนในสังคมสูงวัยท้ังการสรางงานท่ีเหมาะสม การฟนฟู
และดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอ
สังคมสูงวัย มุงเนนการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเปนฐานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและ
รองรับการลดลงของขนาดกําลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูท่ีสอดคลองกับการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ การปองกันและควบคุมปจจัยทางสังคมท่ีกําหนดสุขภาพเพ่ือสรางสุขภาวะท่ีดี การ
สรางความอยูดีมีสุขใหครอบครัวไทย รวมท้ังการเสริมสรางบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทาง
วัฒนธรรมในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ในสังคม        
       ๒) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม  

มุงเนนการลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติเพ่ือสรางความปรองดองในสังคม การสรางโอกาสให
ทุกคนในสังคมไทยสามารถเขาถึงทรัพยากร แหลงทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายไดและขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก การเขาถึงบริการทางสังคมของรัฐอยางมีคุณภาพ ท่ัวถึง และเปนธรรม อาทิ การสราง
โอกาสการเขาถึงการศึกษาและการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคนไดเต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและ
ดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะท่ีเหมาะสม เนนการเรียนรูเพ่ือสรางสัมมาชีพในพ้ืนท่ี การจัดรูปแบบ
บริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย การพัฒนาระบบ
บริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงท่ีหลากหลาย รวมท้ังการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน
การเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสรางโอกาสการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค ซ่ึงจะนําไปสู
การลดความยากจนและความเหลื่ อมล้ํ า อันจะนํ า ไปสู การลดความขัดแย ง ในสั งคมไทย        
        ๓) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน  

ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการ
ปฏิรูปภาษีท้ังระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสรางท้ังหวง
โซคุณคาในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพ่ือตอยอดการสรางมูลคาเพ่ิมของสาขาการผลิตและ
บริการท่ีเปนฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปจจุบัน พรอมท้ังวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย องคความรู 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมท้ังกฎระเบียบเพ่ือสรางความเขมแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม และ
เศรษฐกิจดิจิทัลภายใตเง่ือนไขการรักษาสิ่งแวดลอมและการใชประโยชนจากศักยภาพของพ้ืนท่ีโดยเฉพาะภาค
การผลิตและบริการท่ีมีศักยภาพท่ีจะเปนฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เชน อุตสาหกรรม
แปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริการสรางสรรค อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรม
อากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุนยนต ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจ
การจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร การศึกษานานาชาติ ธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการ
ทองเท่ียวศูนยปฏิบัติการประจําภูมิภาคเปนตน        
       ท้ังนี้ โดยจะใหความสําคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร การสรางความเชื่อมโยงการผลิตและ
บริการ การพัฒนา SMEs และการสรางผูประกอบการและเกษตรกรรุนใหม รวมถึงการสรางศักยภาพของ
ลูกหลานเกษตรกร โดยจะตองพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตรท้ังทุนมนุษย โครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออํานวยความสะดวก
ตอการคา การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคา อันจะเปนการสนับสนุนให
เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวไดไมต่ํากวา รอยละ ๕ ซ่ึงเปนปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเขาสูการ
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เปนประเทศรายไดสูงท่ีมีการพัฒนาท่ียั่งยืนภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติในระยะยาว        
               ๔) ยุทธศาสตรดานการเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน    

มุงอนุรักษฟนฟูสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรางสมดุล
ระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม บริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ ภายใต
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอมโดยเรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะ 
ลดการปลอยกาซเรือนกระจกลงรอยละ ๒๐ตามเปาหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตใหมีประสิทธิภาพ ลดการ
ใชพลังงาน เพ่ือปรับตัวไปสูรูปแบบของการผลิตและการบริโภคคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากข้ึน 
รวมท้ังยกระดับความสามารถในการปองกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ท้ังนี้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนใหประเทศมีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน                        
         5 ) ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ันคั่ง
และย่ังยืน  ใหความสําคัญกับความม่ันคงท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนาในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพใหประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติใหดํารงอยูอยางม่ันคงเปนจุดยึดเหนี่ยวของสังคม 
(๒) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ และสรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
(๓) ความสงบสุขและการอยูรวมกันอยางสันติสุขในทุกพ้ืนท่ี (๔) การบริหารจัดการความม่ันคงชายแดนชายฝง
ทะเล เสริมสรางและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน ในการแกไขปญหาดานความม่ันคง (๕) สราง
ความเชื่อม่ันและพัฒนาความรวมมือในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือรักษาผลประโยชนของชาติ 
ใหสามารถปองกันแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ ภัยกอการราย (๖) เสริมสรางความม่ันคงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและไซเบอร (๗) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และปกปอง รักษา
ผลประโยชนของชาติทางทะเล (๘) เสริมสรางความม่ันคงทางอาหาร พลังงานและน้ํา โดยการกําหนดแนวทาง
บริหารจัดการ (๙) เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความ
ม่ันคงระหวางประเทศ รวมท้ังพัฒนาระบบขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ (๑๐) พัฒนาระบบการเตรียมพรอม
แหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ(๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตรดานความม่ันคง ใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ีไดอยางเปนรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
รวมท้ังสนับสนุนงานศึกษาวิจัยพัฒนาดานความม่ันคง 
             ๖) ยุทธศาสตรดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครฐั  

เพ่ือใหการบริหารจัดการภาครัฐมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได
อยางเปนธรรมรวมท้ังประชาชนมีสวนรวม มีการกระจายอํานาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสม
ระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และทองถ่ิน โดยมีประเด็นการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวยการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการใหบริการภาครัฐผานเครือขายอิเล็กทรอนิกส (E-Government) 
การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการ
คลังภาครัฐ การกระจายอํานาจสูทองถ่ินโดยการปรับโครงสรางการบริหารงานทองถ่ินใหเอ้ือตอการกระจาย
อํานาจท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน และการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น เพ่ือใหประเทศไทย
ปราศจากการคอรรัปชั่น ซ่ึงจะเปนปจจัยสนับสนุนสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมการพัฒนาประเทศในดานตางๆ ให
ป ร ะสบผลสํ า เ ร็ จ แล ะบร รลุ เ ป า หม าย ท่ี ว า ง ไ ว ต า มกรอบ ในอนาคตประ เทศ ไทยป  ๒๕๗๗ 
           ๗) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จะมุงเนน
การพัฒนากายภาพโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสง การเชื่อมโยงเครือขายโทรคมนาคม และการ
บริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนท่ีเมืองการเชื่อมโยงการ
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เดินทางและขนสงสินคาระหวางประเทศท่ีไดมาตรฐานการพัฒนาความม่ันคงดานพลังงานและการผลิต
พลังงานทดแทนการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงโครงสราง
พ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีหางไกลและการใชประโยชนจากการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานเพ่ือสรางอุตสาหกรรมใหมของประเทศ ไดแก อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซอมบํารุงและการ
ผลิตชิ้นสวนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน รวมท้ังการพัฒนา
ระบบโลจิสติกสท้ังในดานการสงเสริมผูประกอบการไทยในการสรางเครือขายการขนสงระหวางประเทศ การ
พัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสและการปรับปรุงระบบบริหารจัดการกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ ตลอดจน
การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนสงจากถนนสูรางเปนหลัก 
            ๘) ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

ใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ท้ังการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดลอม
ของการพัฒนาวิทยาศาสตรฯ ท้ังดานบุคลากรวิจัย โครงสรางพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุงให
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรมเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะชวยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ตางๆ ท้ังการสรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปนําไปสูศักยภาพการแขงขันท่ีสูงข้ึน เสริมสรางสังคมท่ีมีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปญญา 
เพ่ือเปนรากฐานการดํารงชีวิตท่ีมีความสุขของคนไทย บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสู
ความสมดุล อันจะนํามาซ่ึงคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของประชาชน รวมท้ังเพ่ือแกไขปญหาและยกระดับความเจริญ
ใหกับภาคสวนตางๆท้ังเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนใหเกิดกลไกบูรณาการระหวางหนวยงานและ
องคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของ อันจะสนับสนุนใหประเทศไทยกาวสูการแขงขันในศตวรรษหนาโดยหลุดพนจากกับ
ดักประเทศรายไดปานกลางและกาวไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูงในอนาคต 
             ๙) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  

กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญใหสอดคลองกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและขอจํากัดของพ้ืนท่ี รวมท้ังความตองการของภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวของ
เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมใหเขมแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากลสรางฐานเศรษฐกิจใหม
รองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสูภูมิภาค 
พัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาคใหเปนเมืองนาอยูและปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาค
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของพ้ืนท่ีและสรางความอยูดีมีสุขใหแกประชาชนอยางท่ัวถึง โดยมี
สาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) การพัฒนาภาค (๒) การพัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาค (๓) การพัฒนา
พ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก และ (๔) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
รวมท้ังความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมและบริการท่ีมีศักยภาพ และโครงการพัฒนาทาเรือ
น้ําลึกทวาย                           
            ๑๐) ยุทธศาสตรดานการตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค  

กําหนดยุทธศาสตรการตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน ภูมิภาค ใหเกิดการประสานและ
พัฒนาความรวมมือกันระหวางประเทศ ท้ังในเชิงรุกและรับอยางสรางสรรค โดยมุงเนนการดูแลการดําเนินงาน
ตามขอผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานตางๆ ท่ีไทยมีความเก่ียวของในฐานะประเทศสมาชิก ท้ังในเวที
ระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การดําเนินงานเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) การ
ประมง การคามนุษย และอ่ืนๆ ใหเขาสูมาตรฐานสากลและเปนท่ียอมรับของประชาคมโลก เปนตน การ
เตรียมความพรอมในการรองรับและดําเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเขาสูประชาคมอาเซียนในป 
๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศเพ่ือรองรับ
และสอดคลอง กับการดํ า เนินงานตามพันธกรณีของความรวมมือระดับภู มิภาค อาทิ  Regional 
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Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เปนตน การเสริมสรางความเชื่อมโยงกันระหวาง
ประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบานและภูมิภาค และการสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานของการประกอบ
ธุรกิจ การใหบริการทางการศึกษา การใหบริการดานการเงิน การใหบริการดานสุขภาพ การใหบริการดาน              
โ ล จิ ส ติ ก ส แ ล ะ ก า รล ง ทุ น เ พ่ื อ ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ นา  ร ว ม ท้ั ง เ ป น ฐ า นคว าม ร ว ม มื อ ใน เ อ เ ชี ย 
        
1.3   แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 แนวทาง โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 1) เพ่ิมศักยภาพฐานการผลิตใหแข็งแกรง มีความสมดุล และมีความสามารถในการแขงขัน        
โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
  1.1) เรงตอยอดและใชประโยชนจากความตกลงตางๆ ในกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบาน 
  1.2) สรางความม่ันคงและความสมดุลดานการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใชประโยชนจากโครงการความรวมมือ อิระวดี - แมโขง - เจาพระยาหรือ ACMECs 
  1.3) เพ่ิมศักยภาพการผลิตทางการเกษตรท้ังในและนอกเขตชลประทาน 
  1.4) เพ่ิมความม่ันคงของอาชีพเกษตรเพ่ือรักษาภาคเกษตรและเกษตรกรรายยอยให อยูได 
  1.5) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมท่ีเชื่อมโยงกับฐานการผลิตของทองถ่ิน 
  1.6) สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ใหมีบทบาทในภาค มีความเข็มแข็งมากข้ึน 
  1.7) พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนบนพ้ืนฐานองคความรูภูมิปญญาไทย 
  1.8) เพ่ิมศักยภาพดานการทองเท่ียวและภาคบริการ 
  1.9) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 2) พัฒนาคนใหมีคุณภาพภายใตแนวทางการเรียนรูตลอดชีวิต โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
  2.1) พัฒนาคุณภาพคน ใหพรอมรองรับโอกาสดานอาชีพ 
  2.2) พัฒนาระบบการศึกษาใหสามารถรองรับคนทุกวัย 
  2.3) เพ่ิมผลิตภาพแรงงานดานเกษตร 
  2.4) สงเสริมจริยธรรมและคานิยมท่ีดีงาม เพ่ือปลูกฝงคนรุนใหมใหเปนคนดีมีศีลธรรม 
  2.5) สงเสริมสุขภาวะของประชาชนโดยเนนท้ังทางดานการรักษาและการปองกัน 
  2.6) พัฒนาบริการดานสุขภาพ 
 3) สรางความเปนธรรมในสังคมและความเข็มแข็งของชุมชน โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
  3.1) สรางโอกาสและความม่ันคงในการอาชีพ บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ความสําเร็จของปราชญชาวบานเปนแรงจูงใจเพ่ือสืบทอดอาชีพเกษตร 
  3.2) การรื้อฟนประเพณีและวัฒนธรรมท่ีมีคุณคาใหเปนทุนทางสังคม 
  3.3) สรางความเขมแข็งทุนทางการเงินของชุมชน 
  3.4) เพ่ิมบทบาทภาครัฐและชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีดินในพ้ืนท่ีชุมชน 
  3.5) พัฒนาเมืองและชุมชนใหเปนเมืองนาอยู 
  3.6) เสริมสรางความม่ันคงของประชาชน โดยสรางโอกาสในการเขาถึงบริการทางสังคมอยาง
ท่ัวถึง และเปนธรรม 
 4) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยมีแนวทาง
ดําเนินการ ดังนี้ 
  4.1) อนุรักษ ฟนฟู และปรับปรุงพ้ืนท่ีปาไม 
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  4.2) สงเสริมบทบาทของชุมชนและประชาชนในการเพ่ิมพ้ืนท่ีปาและดูแลรักษาปาไม 
  4.3) การคนหาและตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสงเสริมการ
ใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ 
  4.4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
  4.5) พัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กท่ีเหมาะสมกับภูมิสังคมและสภาพทาง กายภาพของพ้ืนท่ีและ
พัฒนาระบบชลประทาน 
  4.6) ควบคุม กํากับ ดแูล คุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในระดับมาตรฐาน 
  (ท่ีมา : แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) หนา ๒๒๓ - ๒๒๔) 
ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ 
 ไดใหความสําคัญกับ ประเด็นตางๆ ดังนี้ 
 ๑) การพัฒนาการคาชายแดนและสรางความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือการรวมมือทาง
เศรษฐกิจ  โดยเฉพาะการผลิตแบบ Contact  Farming กับ สปป.ลาว  และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และสิ่ง
อํานวยความสะดวกในเมืองและดานชายแดนใหสะดวก รวดเร็ว เอ้ือตอการคาการลงทุน 
 ๒) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  เพ่ืออํานวยความสะดวกดานการคา เชน จัดทําเวลาทําการของดาน
มุกดาหาร - สะหวันนะเขต  และดานสะหวัน - ลาวบาว  ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  การใหสัตยบันภาคผนวก
และพิธีสารแนบทายการดําเนินการความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS 
Cross - Border Transportation Agreement : GMS CBTA)  เพ่ืออํานวยความสะดวกการผานแดนของคน
และสินคาในอนุภูมิภาค การรวมมือไทยและลาวพัฒนา Single Window Inspection : SWI เพ่ือใหเอ้ือตอ
การตรวจปลอยสินคา ณ จุดเดียว Single  Stop  Inspection  :  SSI  ท่ีดานมุกดาหาร - สะหวันนะเขต 
 ๓) พัฒนาการทองเท่ียว  โดยเนนทองเท่ียวศิลปวัฒนธรรมประเพณีเชื่อมโยงกับเพ่ือนบาน และพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 
 ๔) พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  และเนนสงเสริมให
พ้ืนท่ีชลประทานเปนพ้ืนท่ีเกษตรกาวหนา  ผลิตสินคาเกษตรมูลคาเพ่ิมสูง อาทิ พืชผัก  ไมดอกไมประดับ  
และผลไม  และการขยายปลูกพืชเศรษฐกิจใหม  เชน  ยางพารา  ปาลมน้ํามัน  ใหมากข้ึน ควบคูกับการ
สนับสนุนการทําปศุสัตวโดยเฉพาะโคเนื้อ 
 ๕) พัฒนาทรัพยากรมนุษย  เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเปดประตูสูอินโดจีน โดยยกระดับ
การศึกษา  และสงเสริม  ฟนฟู  ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 (ท่ีมา : แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) หนา ๒๒๔) 
นโยบายการพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
        ๑. นโยบายผูวาราชการจังหวัดสกลนคร  ไดกําหนดนโยบายการพัฒนาจังหวัดสกลนครท่ีสําคัญ ไดแก  
 1) สงเสริมการเกษตร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเพ่ิมรายไดลดรายจายใหกับ
ประชาชน และชวยสนับสนุนในการขยายโอกาสการประกอบอาชีพแกประชาชน   
 2) การคาการลงทุน สนับสนุนการสรางอุโมงคภูพาน เพ่ือขยายโอกาสทางการลงทุนของ
ประเทศไทย และจังหวัดสกลนคร   
 3) เรื่องการทองเท่ียว จะพิจารณาจังหวัดสกลนครใหเปน “เมือง  ๓  ธรรม” เพ่ือใหเปนท่ีรูจัก  
และจูงใจใหผูคนภายนอกมาทองเท่ียวสกลนคร  ซ่ึงนอกจากจะสงผลตอการสรางเม็ดเงินเสริมรายไดในพ้ืนท่ีได
อยางดีแลว  ยังเปนการสรางความตระหนักรู  และความภาคภูมิใจในบานของตนแกคนสกลนคร 
 จังหวัดสกลนครนั้นไดชื่อวา “เมือง ๓ ธรรม” ไดแก  เมืองแหงธรรมะ  เมืองแหงธรรมชาติ  และ
เมืองแหงวัฒนธรรม กลาวคือ จังหวัดสกลนครมีบูรพาจารยท่ีเปนอริยสงฆ อาทิ หลวงปู ม่ัน ภูริทัตโต           
หลวงปูฝน อาจาโร ซ่ึงไดรับความเลื่อมใส และการสักการบูชามิเสื่อมคลาย รวมท้ังการมีสถานท่ีสําคัญทาง
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ศาสนา จึงมีพุทธศาสนิกชน และประชาชนท่ัวไปมาเท่ียวชมอยางตอเนื่อง ดังนั้น จึ่งไดชื่อวาเปนเมืองแหง
ธรรมะ และจากการท่ีมีภูมิประเทศสวยงามอุดมสมบูรณดวยพืชพันธุท่ีหลากหลายของเทือกเขาภูพานอันอุดม
สมบูรณดวยพันธุพืชท่ีหลากหลาย  ของเทือกเขาภูพานอันเปนท่ีตั้งของอุทยานแหงชาติ ๓ แหง นอกจากนั้น 
ยังมี “หนองหาร” อันเปนแหลงน้ําจืดท่ีกวางใหญมาก ขนาดพ้ืนท่ี ๑๒๓ ตารางกิโลเมตร  มีเกาะตาง ๆ      
กวา ๒๐ เกาะ เหลานี้จึงไดชื่อวาเปนเมืองแหงธรรมชาติ อีกประการหนึ่งก็คือ เปนเมืองแหลงชุมชนตั้งแต
สมัยกอนประวัติศาสตร และเปนเมืองเกาแก มีชนเผาพ้ืนเมือง จํานวน ๖ เผา ไดแก เผาภูไท เผาญอ ไทโส    
ไทกะเลิง ไทโยย ไทลาวอิสาน คนไทยเชื้อสายจีน คนไทยเชื้อสายเวียดนาม ซ่ึงแตละชนเผาและแตละเชื้อชาติ  
มีวัฒนธรรมท่ีโดดเดนสืบทอดและยึดม่ันในวัฒนธรรมประเพณีจากรุนสูรุนตลอดมา และอยูดวยกันดวยความ
รักสามัคคี เปนน้ําหนึ่งน้ําใจเดียวกันมาจนทุกวันนี้ จึงเปนท่ีมาของการเปนเมืองแหงวัฒนธรรม นอกจากเปน
เมือง ๓ ธรรมดังกลาวแลว จังหวัดสกลนครสงเสริม ๑๙ ผลสําเร็จท่ีโดดเดนของศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ฯ โดยเฉพาะ ๓ ดํามหัศจรรย ไดแก ไกดําภูพาน (ไกดํา) สุกร ภูพาน (หมูดํา) และ  
วัวทาจิมะภูพาน (โคดํา) 
 (ท่ีมา : แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) หนา ๒๒๕) 

 ความตองการของประชาชนในจังหวัดสกลนคร 
 ขอมูลความตองการของประชาชนในจังหวัดสกลนคร จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนใน
ทองถ่ินจังหวัดสกลนคร สรุปสาระสําคัญไดดังตอไปนี้ 
 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1) การบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ ท้ังแหลงน้ําอุปโภค-บริโภค และการเกษตร 
2) การบริหารจัดการระบบน้ําบาดาลในพ้ืนท่ีขาดแคลนน้ํา 
3) การขยายระบบประปาภูมิภาค ประปาหมูบาน ใหครอบคลุมทุกครัวเรือน 
4) การขยายเขตการติดตั้งไฟฟาสาธารณะใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
5) การปรับปรุง ซอมแซม ขยายเสนทางคมนาคมทางบกใหไดมาตรฐาน และครอบคลุมทุก

เสนทาง 
6) การพัฒนาเสนทางคมนาคมเชื่อมโยงสูการคาและการลงทุนในอนุภูมิภาค 
7) การขยายเขตโทรศัพทสาธารณะใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
8) การปรับปรุงระบบระบายน้ําเพ่ือปองกันการทวมขังของน้ําในฤดูฝน 

 ดานเศรษฐกิจ 
1) การใหความรูในการประกอบอาชีพ ดานเกษตรกรรม หัตถกรรม อุตสาหกรรม การคาและการลงทุน 
2) การสงเสริมการจัดตั้งกลุมอาชีพ กลุมสหกรณ ศูนยรวมสินคาการเกษตรและสินคาแปรรูป 
3) การจัดตั้งตลาดกลางการเกษตร และผลิตภัณฑ ผาไหม ผาคราม คุณภาพ P.GMP. 
4) การจัดตั้งศูนยรวมสินคาการเกษตรและสินคาแปรรูป 
5) การขยายชองทางการตลาด พรอมท้ังประชาสัมพันธสินคาทองถ่ินใหเปนท่ีรูจักอยาง

แพรหลาย 
6) การจัดหาแหลงเงินทุน หรือจัดตั้งกองทุนกูยืมสําหรับการประกอบอาชีพ 
7) การพัฒนาสภาพพ้ืนท่ีมีอุดมสมบูรณเหมาะสมในการเพาะปลูก 
8) การปรับโครงสรางการผลิตทางการเกษตร การปรับปรุงบํารุงดินใหเหมาะสมกับการปลูกพืชแตละชนิด 
9) การพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงธรรมะ วัฒนธรรมและธรรมชาติ 
10) การควบคุมราคาปยจัยการผลิต เชน เครื่องมือเกษตร อุปกรณเกษตร คาแรงงาน 
11) การสงเสริมอาชีพแกประชาชนเพ่ือเพ่ิมรายได ลดรายจาย 
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12) การสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม การปรับปรุงคุณภาพพันธุพืช พันธุสัตวใหมีคุณภาพ 
13) การสงเสริมกลุมทอผายอมคราม 
14) การกําหนดคาแรงงานข้ันต่ําใหสอดคลองกับคาครองชีพในปจจุบัน 

 ดานการศึกษา 
1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในทุกมิติ เพ่ือเชื่อมโยงสูการบริหารการพัฒนาและการแกไข

ปญหาเชิงพ้ืนท่ี 
2) การพัฒนาดานการศึกษาท่ีสอดคลองกับการประกอบอาชีพของประชาชนในจังหวัด 
3) การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและรองรับการกาว

เขาสูประชาคมอาเซียน 
4) การพัฒนาทักษะฝมือแรงงานในการประกอบอาชีพและตอบสนองความตองการของ

ตลาดแรงงาน 
5) การพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การกีฬาและนันทนาการ 
6) การสงเสริมการดําเนินงานโรงเรียนในฝนและสงเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชน 
7) การสงเสริมการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน และจากปราชญชาวบาน 

 ดานศาสนา และวัฒนธรรม 
1) การบํารุง สงเสริม และรักษาจารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
2) การรณรงคใหพุทธศาสนิกชนในจังหวัด ธํารงไวซ่ึงศีลธรรมอันดีงามตามพระพุทธศาสนา 
3) การพัฒนาแหลงทองเท่ียวทางพุทธธรรม และการเรียนรูเชิงธรรมะ 

 ดานสาธารณสุข 
1) การสงเสริมสุขภาพ พลานามัยของประชาชน โดยบูรณาการใหภาคประชาชนมีสวนรวมเพ่ือ

การดูแลตัวเองในเบื้องตน 
2) การขยายจุดใหบริการดานสุขภาพ ศูนยสุขภาพชุมชนใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
3) การสงเสริมหมูบานปลอดเหลาและการพนันในงานศพ 
4) การสงเสริมและรณรงคปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ 
5) การเพ่ิมอัตราอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในพ้ืนท่ี 

 ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
1) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2) การตรวจสอบและควบคุม มิใหประชาชนบุกรุกท่ีสาธารณะ และตัดไมทําลายปา 
3) การสงเสริมการปลูกปา และเพ่ิมความอุดมสมบูรณใหพ้ืนท่ีปาชุมชน 
4) การสรางสวนสาธารณะ สนามกีฬา เพ่ือเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชน 
5) การจัดหาท่ีท้ิงขยะเพ่ือนําไปกําจัดอยางถูกสุขลักษณะ 
6) การปองกันแกไขปญหาอุทกภัยอยางยั่งยืน 
7) การรณรงคสรางจิตสํานึกใหประชาชนถึงพิษภัยจากการใชสารเคมี 
8) การขยายพ้ืนท่ีปาชุมชนท่ีใชประโยชนรวมกันใหกวางข้ึน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

 ดานการบริหาร และความม่ันคง 
๑) การใหความรูเก่ียวกับโทษพิษภัยของยาเสพติด 
๒) การปองกัน และปราบปรามยาเสพติดท่ีเฉียบขาด เพ่ือใหผูท่ีกระทําความผิดเกิดความเกรงกลัว 
๓) การประชุมประชาคมหมูบาน ตําบล ใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับการปกครองทองถ่ิน 

และการมีสวนรวมทางการเมือง 
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๔) การใหความรูแกบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือเปนการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน และการใหบริการแกประชาชนอยางท่ัวถึงและรวดเร็ว 

๕) การบังคับใชกฎหมาย ควรเปนไปดวยความเท่ียงตรง เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ 
๖) การสรางจิตสํานึก เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม สงเสริมใหคนทําดี คิดดี ในทุกหนวยงานทุก

ระดับ 
๗) การใหภาครัฐแกไขปญหาความยากจน ยาเสพติด ภัยพิบัติ 
๘) การปองกันและปราบปรามปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี 
๙) การรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน 
๑๐) การขยายเขตติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) บริเวณจุดเสี่ยงภายในชุมชน 

การเสริมสรางธรรมาภิบาลและอํานวยความเปนธรรมแกประชาชน 
 (ท่ีมา : แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) หนา ๒๒๕ - ๒๒๗) 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด  
    ๑๕.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสกลนคร ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 
 ตําแหนงการพัฒนาจงัหวัด (Positioning) 
  1. การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
  2. การคา การลงทุน 
  3. การพัฒนาการทองเท่ียว  
 วิสัยทัศนจังหวัดสกลนคร 
       "เปนแหลงเกษตรปลอดภัย กาวไกลการคา พัฒนาการทองเท่ียว” 
 พันธกิจของจังหวัดสกลนคร 
 พันธกิจท่ี ๑ บริหารยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครสูการพัฒนาอยางยั่งยืนตามปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจท่ี ๒ ประสานงานสงเสริม สนับสนุน และเสริมสรางความรวมมือทุกภาคสวน ในจังหวัด
สกลนครอยางบูรณาการ สูการพัฒนาอยางยั่งยืนเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน 

พันธกิจท่ี ๓ กํากับตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสกลนครตามหลักการ 
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

คานิยมของจังหวัดสกลนคร “อยูสกล รักสกล ทําเพ่ือสกลนคร” 
 อยูสกล หมายถึง ขาราชการ เจาหนาท่ี และประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดสกลนคร ท้ังโดยการ
เกิดและท่ีอยูอาศัยอันมีความหลากหลายเชื้อสายเผาพันธุ มีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อศรัทธาในศาสนา
พุทธ ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม รวมท้ังขาราชการและเจาหนาท่ีจากภูมิลําเนาอ่ืนๆ  ท่ีเขามาปฏิบัติงานและ
หรือมาประกอบสัมมาอาชีพอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร 
 รักสกล หมายถึง ขาราชการ เจาหนาท่ี และประชาชนท้ังโดยการเกิดและท่ีอยูอาศัย ท่ีปฏิบัติงานใน
พ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร ตางมีหัวใจและจิตวิญญาณของความรักความผูกพันกับจังหวัดสกลนคร ซ่ึงเปนเมืองท่ีนา
อยู ดวยภูมิอากาศ ธรรมชาติ รักศรัทธา คุณธรรมทางศาสนา มีจิตสํานึกหวงแหนความเปนสกลนคร 
 ทําเพ่ือสกลนคร หมายถึง ขาราชการ เจาหนาท่ี และประชาชนท้ังโดยการเกิดและท่ีอยูอาศัยท่ี
ปฏิบัติงานในจังหวัดสกลนคร ขาราชการท่ีมีภูมิลําเนาในจังหวัดสกลนคร ไปปฏิบัติงานในจังหวัดอ่ืนๆ มีความ
รักสกลนคร การปฏิบัติหนาท่ีการงาน การประกอบสัมมาอาชีพ เปนการทํางานดวยหัวใจเพ่ือจังหวัดสกลนคร 
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จึงตองเปนบุคคลท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมในการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ยึดม่ัน ถือม่ันในความถูกตอง 
ดีงาม กลาทําในสิ่งท่ีถูกตอง 
 เปาประสงครวม 
 “เพ่ิมมูลคาการเกษตร และรายไดของประชาชน”  
ตัวช้ีวัด 

๑. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสกลนคร (GPP) ภาคเกษตรเพ่ิมข้ึนรอยละ 3 จากปท่ีผานมา  
๒. รายไดตอหัวตอปของประชากรเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 จากปท่ีผานมา 
๓. จํานวนฟารมท่ีผานมาตรฐาน GAP เพ่ิมข้ึนอยางนอยปละ ๑๐๐ แปลง/ฟารม 

ท่ีมา : แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)  
 ประเด็นยุทธศาสตร 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ช่ือประเด็นยุทธศาสตร 

๑ 
การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒ การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเท่ียว 

๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

๔ 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุล
และยั่งยืน 

๕ การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

 
 

   2.ยุทธศาสตรของเทศบาลตําลพรรณานิคม 
2.1  วิสัยทัศน  

                 “มุงสูเมืองนาอยู   ควบคูคุณธรรม   
  นําการศึกษา    พัฒนาเปนเลิศ” 

2.2  ยุทธศาสตร 
เทศบาลตําบลพรรณนานิคม ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาล ในชวงป  

๒๕๖๑-๒๕๖๔ ไว ๕ ยุทธศาสตร ไดแก 
๑) ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษย 
๒) ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการทองเท่ียว 
๓) ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
๔) ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ  

2.3  เปาประสงค 
๒.๓ เปาประสงค 
  ๑) เพ่ือพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 
  ๒) เพ่ือพัฒนาดานการศึกษา การสาธารณสุขและการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  ๓) เพ่ือพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และการจัดการขยะในชุมชน 
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  ๔) เพ่ือพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  ๕) เพ่ือบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๒.๔ ตัวช้ีวัด 

1) กรณีโครงการโครงสรางพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการท่ีคณะกรรมการตรวจรับงานจาง
ตรวจรับงานโดยจะตองไดคุณภาพงานท่ีดี ไมมีปญหาและขอทวงติง 

2) กรณีโครงการดานอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในโครงการทุกประการ 
2.5 คาเปาหมาย 

1.เพ่ือกอสรางและซอมบํารุงโครงสรางพ้ืนฐานในเขตเทศบาลตําบลใหมีความสะดวก 
และมาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตรดานอ่ืน ๆ ใหประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานคมนาคม
ขนสง ดานความสงบเรียบรอย และความสงบสุขของประชาชนและดานเศรษฐกิจ 

2.เพ่ือสนับสนุนเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล  
ครอบครัวและชุมชนทองถ่ิน โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรียและการแปรรูปสินคาทางการเกษตร ให
มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝมือในการผลิตเพ่ิมมูลคาของสินคาและสามารถขยายการตลาดไปสู
ตลาดกลาง ซ่ึงเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย และการแปรรูปสินคาเกษตร และยุทธศาสตร
สรางความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจน  

3.เพ่ือเสริมสรางทักษะของคนภายในชุมชนท้ังทางดานจิตใจ ดานการศึกษา ดาน 
สุขภาพอนามัย ดานสวัสดิการและสังคม  ดานสาธารณสุข ดานกีฬา  ใหมีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได 

4.เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมอันพึงปรารถนารวมกันไมใหมีปญหาภายใน 
ชุมชนซ่ึงเปนไปตามแนวทางยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด 

5.เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบการ 
ทํางานของภาครัฐและใหบรรจุแนวทางการดําเนินงาน ตามยุทธศาสตรการบริหารราชการใหเปนไปตาม
หลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

2.6  กลยุทธ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  
                     (1)  การปรับโครงสรางพ้ืนฐานระบบการผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว 
                     (2)  การพัฒนาแนวทางตามพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
   (3)  การสงเสริมเกษตรอินทรีย 
   (4)  การสงเสริมการผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ    
 ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาการทองเท่ียว  
            (1)  การสงเสริมการทองเท่ียว 
   (2)  การอนุรักษฟนฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
   (3)  จัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีทองเท่ียวสถานท่ีพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   
                     (1)  การจัดการศึกษาและสนับสนุนสงเสริมการศึกษา 
  (2)  สงเสริมการแขงขันกีฬาและนันทนาการ 

(3)  การสงเคราะห การสงเสริมสวัสดิการและการสงเสริมคุณภาพชีวิต สตรี เด็ก  คนชรา 
คนพิการ ผูดอยโอกาส ผูติดเชื้อเอดสและผูยากจน 

(4)  การสงเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข 
(5)  การสงเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว 
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(6)  การสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของเด็กเยาวชน ชุมชน อาสาสมัครและองคกรเอกชน 
(7)  การสงเสริมสนับสนุนแลพัฒนาการประกอบอาชีพ 
(8)  การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน  
 (1)  การอนุรักษ ฟนฟูและบําบัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    (2)  การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย 
                       (3)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การจัดการสิ่งแวดลอม          

และมลพิษตางๆอยางถูกสุขลักษณะ 
    (4)  การสงเสริมและพัฒนาตําบลใหเปนเมืองนาอยู 

ยุทธศาสตรท่ี  5  ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล  
 (1)  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาเสนทางคมนาคม แหลงน้ํา ระบบสาธารรูปโภค                                  

และสาธารณูปการ 
 (2)  การปองกันรักษาความปลอดภัย และบรรเทาสาธารณภัย 
  (3)  การปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชน 
  (4)  การแกไขปญหายาเสพติด การทุจริต  คอรัปชั่น 
  (5)  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน ตามระบอบประชาธิปไตย 

    (6)  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ   
 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร 
             เทศบาลตําบลทากอน  จึงไดกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) คือ   
              เศรษฐกิจและเกษตรกรรมกาวหนา  สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  
ชุมชนมีรากฐานท่ีเขมแข็ง 
 

2.8  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตรท่ีสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แหงชาติฉบับท่ี 12  ยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรจังหวัด  จะเห็นไดวามีความเชื่อมโยงกันอยางชัดเจนใน
การนํามาเปนแนวทางกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงการกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีชัดเจนจะเปนการเตรียมการพัฒนา  เปนการนําภูมิคุมกันท่ีมีอยู พรอมท้ังเรง
สรางภูมิคุมกันในทองถ่ินใหเขมแข็งข้ึน เพ่ือเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวะการณเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม โดยใหความสําคัญกับ
การพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนใหมีคุณภาพ ใชทรัพยากรท่ีมีอยูภายในชุมชนอยางคุมคาและเกิด
ประโยชนสูงสุด รวมท้ังสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สรางสรรค บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชน
สุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 

3.การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

3.1  การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาทองถ่ินในปจจุบัน เปนการประเมินโดยวิเคราะห

ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อันเปนสภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาดานๆ ของ
ทองถ่ิน รวมท้ังการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของทองถ่ิน อันเปนสภาวะแวดลอมภายในของทองถ่ิน ซ่ึงท้ังหมด
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เปนการประเมินสถานภาพของทองถ่ินในปจจุบันโดยเปนการตอบคําถามวา  “ปจจุบันทองถ่ินมีสถานภาพการ
พัฒนาอยูจุดไหน” สําหรับใชเปนประโยชนในการกําหนดการดําเนินงานในอนาคตตอไป ท้ังนี้โดยใชเทคนิค 
SWOT analysis การพิจารณาถึงปจจัยภายใน ไดแกจุดแข็ง (Strength – S) จุดออน (Weak – W) และ
ปจจัยภายนอก ไดแก โอกาส(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เปนเครื่องมือ 

 
 แนวทางการ

พัฒนา 
จุดแข็ง / โอกาส จุดออน/อุปสรรค 

ดานเศรษฐกิจ จุดแข็ง 
-   การเกษตรท่ีเปนฐานหลักท่ีสามารถรองรับวิกฤตเศรษฐกิจได 

เปนแหลงตลาดท่ีสําคัญ 
-   มีภูมิประเทศและภูมิอากาศรวมท้ังสภาวะแวดลอมท่ีเหมาะแก

การทําการเกษตร 
-   มีโครงสรางการคมนาคมขนสงสามารถ 
   ติดตอไดตลอดพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด มีถนนสายหลักตัดผาน 
- มีความรวมมือกันทุกฝายไมมีความขัดแยงกันเองในชุมชน เปน

ตน 
- มีแหลงผลิต มุง เปล ผาหมเปนตนสามารถสรางรายไดใหคน
ในชุมชน 

จุดออน 
-  ขาดการจัดการ
ดาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ  
-  ขาดการรวมกลุมท่ี

เขมแข็งเพ่ือ
รวมกันเปนกลุม
ผูผลิตบางกลุม 

-  ปญหาหนี้สินของ
เกษตรกร 
-  ไมมีแหลง

ทองเท่ียวในตําบล 
 โอกาส 

-  รัฐบาลใหความสําคัญในการกระจายอํานาจ      -  ภาวะวิกฤต
ดานอาหารโลกทําใหรัฐบาลใหความสนใจและสนับสนุนสงเสริม
การปลูกพืชท่ีเปนอาหารเพ่ิมมากข้ึน 
 

อุปสรรค 
- สภาวการณทาง
เศรษฐกิจใน
ระดบัประเทศ 
ภูมิภาคสงผลตอการ
พัฒนาทองถ่ิน 
- ราคาผลผลิตตกต่ํา
ชาวบานยังตอง
รับภาระหนี้สิน
ตอเนื่อง 

ดานการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
-  มีวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน 
-  ประชาชนมีสวนรวมในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 
-  มีศาสนาเปนศูนยรวมจิตใจ ประชาชนมีจิตใจโอบออมอารี เอ้ือ
เฟอเผื่อแผ  
-  มีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาในตําบลท่ีมีความพรอมมี
ศักยภาพในการจัดการศึกษา 
-  มีวัดเปนสถานท่ีท่ีสามารถพัฒนาและเสริมสรางความพรอมให
เปนแหลงวัฒนธรรม 
-  มีปราชญและภูมิปญญาทองถ่ินจํานวนมากท่ีมีศักยภาพในการ

จุดออน 
-  คนบางกลุมขาด

จริยธรรม 
คุณธรรม ขาด
ระเบียบวินัย 

-  คานิยมยึดติดกับ
วัตถุสิ่งของและ
บริโภคฟุมเฟอย
แพรกระจายเพ่ิม
มากข้ึน 
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 แนวทางการ
พัฒนา 

จุดแข็ง / โอกาส จุดออน/อุปสรรค 

พัฒนา  
 

 โอกาส 
-  พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติจะทําใหภายในจังหวัดมีการจัด

การศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินตางๆ    ใน
เขตจังหวัด 

-  พ.ร.บ.กระจายอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 
2542 ให เทศบาล. มีอํานาจหนาท่ีจัดการศึกษา 

-  รัฐบาลสนับสนุนใหแตละทองถ่ินมีบทบาทในการอนุรักษ ฟนฟู 
เผยแพรถายทอดวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน
มากข้ึน 

-   ภายในจังหวัดมีการศึกษาทุกระดับ 

อุปสรรค 
-  สื่อตางๆ เชน 

โทรทัศน 
อินเตอรเน็ต เขามี
อิทธิพลตอเด็กและ
เยาวชน ทําให
กระแสบริโภคนิยม
และวัตถุนิยม
รุนแรงมากข้ึน 
ทําลายวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของ
ประชาชน  

 
 
 
 

ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

จุดแข็ง 
-  มีโครงขายการคมนาคมท่ี สามารถติดตอไดตลอดท้ังทองถ่ิน 

อําเภอและจังหวัด 
 
 
 

จุดออน 
-  การพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน
เปนไปอยางลาชา 
เพราะมี
งบประมาณจํากัด
ในการนําไปพัฒนา 

-  ขาดแคลนแหลง
น้ําขนาดใหญ
สําหรับนําไปผลิต
น้ําประปา 

-ไฟฟาสูพ้ืนท่ี
การเกษตรยังไม
เพียงพอ 

 โอกาส 
-  พ.ร.บ.การกระจายอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.

2542 ไดทําให เทศบาล.มีรายไดเพ่ิมข้ึนในการนําไปพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานรวมท้ังดานอ่ืน ๆ 

-  

อุปสรรค 
-  สภาพภูมิประเทศ 
ความเปลี่ยนแปลง
จากสภาวะโลกรอน 
การเกิดภัยธรรมชาติ
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 แนวทางการ
พัฒนา 

จุดแข็ง / โอกาส จุดออน/อุปสรรค 

 ท่ีรุนแรงมากข้ึนสงผล
กระทบตอระบบ
โครงสรางพ้ืนฐาน ทํา
ใหถนนชํารุดเสื่อม
โทรมเร็วกวาปกติ 

ดานสาธารณสุข 
 

จุดแข็ง 
- มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 3 แหงในเขตพ้ืนท่ี และ

อาสาสมัครสาธารณสุขท่ีมีศักยภาพสามารถใหบริการดาน
สาธารณสุขแกประชาชนไดดีในระดับหนึ่ง 

-   มีกลุมชมรมผูสูงอายุท่ีเอาใจใสในการใหความสําคัญเรื่อง
สุขภาพผูสูงอายุในตําบล 

ทากอน 

จุดออน 
-  ประชาชนบางกลุม

ไมใสใจสุขภาพ
อนามัยและ
อนามัยสิ่งแวดลอม 

 

 โอกาส 
-   ประชาชนสามารถเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลไดงายเนื่องจากเปนพ้ืนท่ีไมหางไกล 

อุปสรรค 
- ตําบลทากอนยังไม
มีรถพยาบาล ทําให
การขนสงผูปวย
ฉุกเฉินลาชา และอยู
หางไกลจากโร
พยาบาล  

ดานพัฒนา
การเมืองและการ
บริหาร 

จุดแข็ง 
-  ประชาชนมีความตื่นตัวและมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา

ทองถ่ิน มีการรวมกลุมในชุมชน 
-  ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง 
-  มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใหบริการอยางรวดเร็ว ถูกตอง

และเปนธรรม 
-   ผูนํามีความรูความสามารถ มีภาวะความเปนผูนํา มีศักยภาพ

ในการบริหารงาน 
-   ประชาชนมีความจริงจังในการทํางาน  มีความเปนตัวของ

ตัวเองสูง 

จุดออน 
-  ประชาชนยังขาด

ความรูกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับ
ประชาชน 

-  
 
 

 โอกาส 
-  รัฐบาลเนนการใหสิทธิเสรีภาพแกประชาชน สงเสริมการ

กระจายอํานาจสูทองถ่ินและเปดโอกาสการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

  

ดานพัฒนาสังคม จุดแข็ง 
-  มีองคกรชุมชน เชน กรรมการหมูบาน กลุมสตรี อสม./กองทุน

หมูบาน/อปพร.  
 โอกาส 

จุดออน 
-  ปญหาความไม

ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  

โดย เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร หนา ๔๔ 
 



 แนวทางการ
พัฒนา 

จุดแข็ง / โอกาส จุดออน/อุปสรรค 

-  พ.ร.บ.กระจายอํานาจองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
ไดใหอํานาจหนาท่ี เทศบาล. ในการจัดบริการสาธารณะ
ทางดานสวัสดิการสังคมมากข้ึน 

-   นโยบายรัฐบาลในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยาง
จริงจัง ซ่ึงถือเปนวาระแหงชาติ 

-  ปญหาการพนัน 
-  กลุมองคกรตางๆ 

ไมเขมแข็ง 
-  การแพรระบาด
ของยาเสพติดใน
หมูบาน 

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

จุดแข็ง 
- สภาพแวดลอมมีสภาพท่ีดีพ้ืนท่ี 40% ของตําบลทากนเปนปา

ไม ซ่ึงมีการอนุรักษบางพ้ืนท่ี ทําใหสภาะแวดลอมนาอยู  
-  
 โอกาส 
- รัฐบาลมีนโยบายและใหความสําคัญกับการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการปองกัน และแกไขปญหา
สิ่งแวดลอม 

 

จุดออน 
-  ประชาชนขาด

จิตสํานึกในการ
รักษา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม 

-  การใชทรัพยากร
ไมคุมคา ฟุมเฟอย  
 
อุปสรรค 
- เกิดไฟปาเผาผลาญ
ตนไม ทุงนา  ทําให
ตนไมบางสวนไม
สามารถเติบโตได 

 
ปจจัยและสถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา 

 ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในเขต เทศบาลตําบลทากอน จากการไดทํา
ประชาคม    หมูบาน  และใชขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.)  และขอมูลการจัดทําแผน ชุมชนของตําบล   
ทากอน  สรุปไดดังนี้ 
 

ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทากอนขอบขาย

และปริมาณของปญหา 

พ้ืนที่เปาหมาย/
กลุมเปาหมาย 

การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

๑.  ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑  เสนทางการคมนาคมไมสะดวก 

      ลักษณะของปญหา 
       - เน่ืองจากถนนภายในหมูบาน 

สวนใหญเปนถนน คสล.  ซึ่งไมไดมาตรฐาน เมื่อฝนตก
จะทําใหนํ้าทวมขัง ถนนขรุขระเปนหลุมเปนบอ 
๑.๒  ปญหาไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ 

      ลักษณะของปญหา 
      - ไฟฟาสาธารณะในหมูบานซึ่งไมเพียงพอ

ตอความตองการของประชาชน อาจกอให เ กิด

 
 
 

-พ้ืนท่ีทุกหมูบานในเขต เทศบาล
ยังประสบปญหาการคมนาคมไม
สะดวก 
 
 
 
- พ้ืนท่ีทุกหมูบานในเขต 

 
 
 
- เทศบาล จัดงบประมาณในการกอสรางและ
ปรับปรุงตลอดจนซอมแซมถนนในเขตตําบล
ทากอน อยางตอเน่ืองรวมท้ังกอสรางถนน
คอนกรีต/ลูกรัง 
 
- เทศบาล ติดตั้งไฟฟาสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
 

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  

โดย เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร หนา ๔๕ 
 



ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทากอนขอบขาย

และปริมาณของปญหา 

พ้ืนที่เปาหมาย/
กลุมเปาหมาย 

การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

อาชญากรรม ความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชน
ได 
๑.๓ ปญหานํ้าสําหรับการอุปโภคบริโภค 

      ลักษณะของปญหา 
       - ไมมี นํ้าประปาใช ทุกครัวเรือน ระบบ

ประปาท่ีมีอยูขณะน้ียังไมเพียงพอตอความตองการใช
ของราษฎร        

     - ไมมีภาชนะสําหรับเก็บกักนํ้าเ พ่ือการ
บริโภค 

๑.๔  ขาดแคลนแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร 
      ลักษณะของปญหา 
      - ขาดแคลนแหลง นํ้าขนาดใหญเ พ่ือใช

สําหรับการเกษตร 
 
 

เทศบาล 
 
 
 
-จํานวน 8 หมูบาน ตองการ
ขยายเขตประปา 
 
 
 
 
 
 

- พ้ืน ท่ี ทุกหมู บ านในเขต 
เทศบาล. 

 

 
 
 
 
- ขยายเขตประปา/กอสรางประปาเพ่ิมเติม 
- จัดหาภาชนะเก็บนํ้า 
 
 
 
 
 
 

-เทศบาล.จัดสรรงบประมาณใหการในการขุด
ลอก หวย,หนอง,คลอง,บึง ในพ้ืนท่ีการเกษตร
,ขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือการเกษตร,กอสรางทอ
สงนํ้าเพ่ือการเกษตร,คลองสงนํ้า,คลองระบาย
นํ้า  

2. ปญหาดานเศรษฐกิจ 
    ลักษณะของปญหา 

- ขาดการรวมกลุมของเกษตรกรทําใหไมมีอํานาจ
ตอรองทางเศรษฐกิจหรือรับบริการ 

- ประชาชนบางสวนวางงาน และวางงานแฝง 
เน่ืองจากไมมีการประกอบอาชีพเสริม 

-  ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 
-  การผูกขาดผลิตผลทางการเกษตร 
- ขาดแหลงเงินกูดอกเบ้ียต่ําเพ่ือการเกษตร 

 
 
 

-  ประชากรวัยทํางานท่ีไมมีงาน
ทํา และงานท่ีทําอยูไมมั่นคง 

-  เยาวชนบางสวนท่ีจบ
การศึกษาภาคบังคับแลวไมได
ศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนไป  

-  กลุ ม สตรี / กลุ ม แม บ าน ท่ี
ตองการอาชีพเสริม 

 
 
 

- เทศบาล.จัดฝกอบรมอาชีพใหแกราษฎร 
- สงเสริมใหราษฎรรวมกลุมในการประกอบ

อาชีพ 
-  สนับสนุนงบประมาณและวิทยาการ 

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการประกอบอาชีพ 

๓.  ปญหาดานสังคม 
     ลักษณะของปญหา 

- ปญหายาเสพติดระบาดในกลุมเยาวชน และ
นักเรียน โดยเฉพาะ ยาบา ยาอี 

- ปญหาการทะเลาะวิวาท ซึ่งเกิดจากการดื่ม
สุราและของมึนเมา ทําใหขาดสติ คึกคะนอง 

- ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
การลักขโมย 

 
 

- ประชาชน เยาวชน และ
นักเรี ยนในเขตเทศบาล
ตําบลทากอน 

 
 

- นโยบายของรัฐบาลในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด โดยใหเทศบาลฯ
ดําเนินการเชิงรุกรวมกับผูนําทองท่ีและ
ตาํรวจ ในการปองปราม แตงตั้ง อปพร.
ปฏิบัติหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอย
ในเทศกาลตางๆ 

- งบประมาณในการจัดซื้ อ เครื่ องมือ
เครื่องใชดานการปองกันบรรเทาสา
ธารณภัยเพ่ิมข้ึน 

๔.  ปญหาดานการเมืองการบริหาร 
     ลักษณะของปญหา 

-    งบประมาณมีไมเพียงพอ 
-    ประชาชนขาดการมีสวนรวมทางการเมือง 

การปกครอง 

- ผูบริหาร/สมาชิกสภาฯ/
พนักงานและพนักงานจาง
ของเทศบาลตําบล 

 

 
 

- จัดสรรงบประมาณในการจัดสงบุคลากร
เขารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  

โดย เทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร หนา ๔๖ 
 



ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทากอนขอบขาย

และปริมาณของปญหา 

พ้ืนที่เปาหมาย/
กลุมเปาหมาย 

การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

 
 
 
 

- เนนการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารจัดการ 

- การอบรมใหความรูแกประชาชนดาน
การเมือง การปกครอง 

5. ปญหาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ลักษณะของปญหา 
-  สถานท่ีใชบริการดานขอมูลขาวสารไมท่ัวถึง 

ไมมีหองสมุด/แหลงเรียนรู/ ท่ีอานหนังสือพิมพ
หมูบาน 

-  กระแสโลกาภิวัฒนและการสื่อสารไรพรมแดน
นําวัฒนธรรมตะวันตกเขามามีอิทธิพลตอสังคม
และครอบครัว ทําใหละท้ิงวัฒนธรรมดั้งเดิม 

-  ขาดการใหความรูทางศาสนาและพัฒนา
จริยธรรมแกประชาชน 

 
 
 
- เด็กและเยาวชน 
- นักเรียนในสถานศึกษา 
- เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 
        

 
 
 
- เทศบาลฯจัดสรรงบประมาณในการสงเสริม 

ฟนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อัน
ดีงามของทองถ่ิน 

 - จัดสรรงบประมาณในการกอสรางแหลง
เรียนรูประจําตําบล/หองสมุดชุมชน/ท่ีอาน
หนังสือพิมพประจําหมูบาน 

 
 

๕.  ปญหาดานสาธารณสุข 
     ลักษณะของปญหา 

- ขาดแคลนสถานท่ีออกกําลังกาย/ลานกีฬา/
สวนสาธารณะ 

- การใชยาโดยไมปรึกษาแพทย 
- สารเคมีตกคางในรางกายเน่ืองมาจากการทํา
การเกษตร 

 
 

- วัยแรงงาน เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในตําบล  

 
- เทศบาลฯ จั ดสรรงบประมาณในการ
ดําเนินการ 

- กอสรางลานกีฬา/สวนสาธารณะประจํา
ตําบล 

- ฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิการ
ปฏิบัติงานของ อสม.ประจําหมูบาน 

6.ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ลักษณะของปญหา 
-  ปญหาปริมาณขยะในหมูบาน/ทางสาธารณะ 

เพ่ิมข้ึนทุกป 
-  หวย หนอง คลอง บึง ตื้นเขิน ขาดการดูแล

บํารุงรักษา 
-  ดินเสื่อมสภาพจากการใชสารเคมี 
 

 
 
 
 

- ท่ีสาธารณะ  
-  หวย หนอง ลําคลอง  

 
 
- เทศบาลฯจัดหา ท่ีรองรับขยะ ท่ีอาจมี

ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 
- รณรงคเพ่ือสรางจิตสํานึกการใชวัสดุจาก

ธรรมชาติแทนขยะท่ียอยสลายยาก และเกิด
มลพิษ 

-  เทศบาลฯจัดกิจกรรมดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน การปลูกปา การ
ปลูกหญาแฝก การปลอยพันธุสัตวนํ้า การ
ปรับปรุงภูมิทัศน เปนตน 

3.2  การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
 1.  ดานกายภาพหรือโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 พัฒนาและปรับปรุงเสนทางคมนาคม ถนนสายหลักและสายรองใหไดมาตรฐาน และ
ซอมแซม บํารุงรักษา ถนนสายหลัก สายรอง ตรอก และซอย  
 1.2 กอสราง ซอมแซม บํารุงรักษา ระบบระบายน้ํา ใหสามารถระบายน้ําไดอยางรวดเร็ว 
รวมถึงการจัดวางระบบปองกันน้ําทวมในชุมชน 

1.3 ติดตั้งและขยายเขตไฟฟาสาธารณะใหท่ัวถึง  
 1.4 ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและสัญลักษณจราจรในจุดท่ีสําคัญ  
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 1.5 จัดวางระบบผังเมือง เพ่ือใหสามารถพัฒนาเมืองไดอยางเปนระบบ 
2. ดานการศึกษา 

 2.1 จัดการศึกษาในระบบใหมีประสิทธิภาพเพียงพอ ใหมีความหลากหลายและเหมาะสม
กับความตองการในทองถ่ินรวมถึงการจัดใหมีคณะกรรมการการศึกษาเทศบาล 
 2.2 สงเสริมการเลนกีฬาและนันทนาการ  กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน 

2.3 ฟนฟู อนุรักษและสงเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรม    
 2.4 จัดใหมีสภาเด็กและเยาชนเทศบาล  
 3. ดานสาธารณสุข 

3.1 การสรางสุขภาพ การปองกันโรค การเฝาระวังปญหาสุขภาพจิตในชุมชน การบริการ
ความรูดานสาธารณสุขมูลฐานแกประชาชน  

3.2 สงเสริมสนับสนุนบทบาทหนาท่ีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในการสรางสุขภาพ       
ภาคประชาชน   

3.3 จัดใหมีระบบสุขาภิบาลในระดับครัวเรือนและใหมีการจัดการขยะอยางถูกวิธีตั้งแต 
ตนทาง  

3.4 สงเสริมสนับสนุนบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนใหมากข้ึน  
4. ดานคุณภาพชีวิต 

 4.1 สงเสริมอาชีพ พัฒนารายได 
4.2 จัดสรางสถานสวนสาธารณะ สนามเด็กเลน สนามกีฬา และ สวนสุขภาพในชุมชน 
4.3 จัดตั้งเครือขายการเฝาระวังปญหา ปญหาเด็กและเยาวชน ปญหาครอบครัว ปญหา       

ทางวัฒนธรรม   
 4.4 สงเสริมสนับสนุนบทบาทสตรี ชมรมผูสูงอายุ  ชมรมผูพิการ สภาเด็กและเยาวชน  
 5. ดานเศรษฐกิจ  
 5.1 จัดใหมีสถานท่ีในการประกอบอาชีพ การคา การลงทุนของประชาชนมาก 
 5.2 สนับสนุนใหประชาชนไดรับความเปนธรรม ในการซ้ือขายสินคาในราคาท่ีถูก 
 5.3 กอสรางและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานทางดานเศรษฐกิจ เชน ตลาดนัด เปนตน 
 5.4 สรางแหลงทองเท่ียวสําหรับประชาชนในทองถ่ิน เชน การพัฒนาริมตลิ่งแมน้ํา
สงคราม ฝายน้ําลนในพ้ืนท่ี 

6. ดานความปลอดภัย 
 6.1 จัดใหมีศูนยบริการและชวยเหลือประชาชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน  ตลอดจนการใหการชวยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉิน 

6.2 สนับสนุนใหสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) มีบทบาทในการ
ชวยเหลือกิจกรรมทางสังคม 
 6.3 การเฝาระวังการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน 
 7. ดานสิ่งแวดลอม 
 7.1 การรักษาความสะอาดบริเวณถนน ทาง ทางเทา ตรอก ซอย ตลาดสด 
 7.2 วางมาตรการปองกันและแกไขปญหามลพิษ เหตุรําคาญ 
 7.3 วางมาตรการปองกันและแกไขปญหาระบายน้ํา 
 7.4 พัฒนาและปรับปรุงการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ          
 7.5 การสรางกระบวนการมีสวนรวมในการดูแลสภาพแวดลอมในชุมชน 
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8. ดานการเมืองการบริหารและการประสานงานกับหนวยงานอ่ืน 
8.1 จัดหารายไดของเทศบาลใหมีเพ่ิมมากข้ึน 
8.2 จัดวางโครงสรางการบริหารราชการใหเหมาะสมกับอํานาจหนาท่ี 
8.3 พัฒนาและสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลดานทักษะ ความรู ความสามารถ  
8.4 จัดการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 
8.5 จัดการพัฒนาและปรับปรุงอาคาร สถานท่ี เครื่องมือ เครื่องใช เพียงพอแกการ

บริการประชาชน 
8.6 สงเสริมใหขาราชการการเมือง ฝายบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลไดรับการศึกษา

อบรม อยางเหมาะสม 
8.7 สงเสริมใหความรูการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง 

เปนประมุข  
8.8 วางแผนรวมกับองคกรขางเคียง เพ่ือเสนอโครงการท่ีเกินศักยภาพตอหนวยเหนือ 

ข้ึนไป 
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