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ส่วนที่ ส่วนที่ ๓๓  
 

 
 
๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี  โดยมุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๑. ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่ง
คั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบใน
การด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐ ปี 
ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
ที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็น
จากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย  และได้
น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกาหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - 
กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มา
ถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
๒. สาระสาคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลาย
มิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัย
คุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้
ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัว
และเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการ
ผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และ
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น  และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่ม
เกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคม
ที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและ
บริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ 
ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขัน
และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของ
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เทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ  ที่
ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติใน
รูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิต
ของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล  ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยาย
เพ่ิมข้ึน แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้
ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น  ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปี
ข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้า
ทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน  เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และ
เทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่
ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ  ๑๐ ปี
ข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยสาคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วง
ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ  เพ่ิมสูงขึ้นและ
กลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงิน
ขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมี
ความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัว
มากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่น
ที่เคยเกิดข้ึนในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีใน
รูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง 
๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) 
สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันใน
ตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาด
ของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหาก
ประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ 
เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น  
น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือ
และความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการ
ก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขสาคัญ
ส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการ
ด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้า
อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่ได ้เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้อง
ปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนสาคัญ  และช่วยแก้ปัญหาการลดลง
ของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิต
พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก 
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นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ
ใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการ
และสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่ส าคัญ ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายาม
ในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความ
เป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ 
และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งใน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
ท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี 
๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี  ๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ 
รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมข้ึนเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้าง
รายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้า
เกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจาก
ประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อย
ละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการ
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากร
ต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศ
ไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่ การ
ด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทางการเงิน
การคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น  และ
ฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่าง
เป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัด
เอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความ
สะดวกคล่องตัวมากข้ึน 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง จุดอ่อน
ส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการออมไม่
เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยัง
ต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้าง
เศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก  จึงมีความ
อ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์
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ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่
ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับ
การด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ  การด าเนินงานเพ่ือการ
พัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวง
กว้าง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และ
ล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ าและ
ความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญ
กับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อ
การพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคม
และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร  ทั้งด้านแรงงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความ
เหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ 
ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง  และการปฏิรูป
กฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และที่ส าคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ 
การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้
เกิดการบริหารราชการที่ด ี

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผลให้
ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้
พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสาร
ต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดา
เนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งใน
เรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้
ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึง
การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจาก
นี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ 
คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก 
และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่เป็นจุด
แข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลาย
มิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น  จ าเป็น
จะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพ



[65] 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
 

ภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและ
ปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของ
โลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การ
ลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการ
ทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็น
เอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ  ซึ่งการ
ด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้
ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิง
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลัง
และระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน  การด าเนินการมีบูรณา
การและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและยุทธศาสตร์
ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือ
นโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและ
สิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มี
เป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่
เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ 
และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้  จะต้องมีการก าหนด
วิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความ
ท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับ
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่ การ
ปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทา
ความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้
ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุก
คนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและ
คนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ
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ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอานาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมือง
ต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่าง
มั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่
ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน  ด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของ โลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการ

วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติ
ในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการ
รวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะ
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ    (๖) 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศ
ไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่

การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้าน
อาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้
ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน  อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
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(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่
มูลค่ามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบ
การด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิม
มูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐาน
ที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มี
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความสาคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค ์
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
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(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ
บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 

๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่
ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ใช้

เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวง
และในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้อง
อาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาค
ประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์
ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเป้าหมาย

และภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการก าหนด
ตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ 
และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การ
น าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนดแผนงาน
โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 
 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
           การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ 5 ปีที่จะสามารถต่อ
ยอดในระยะต่อไปเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีหลักการส าคัญของแผนฯ 
ดังนี้ 
   1.ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนา ฉบับที่ 9 เพ่ือให้เกิดบูรณา
การการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล  มีความพอประมาณ  และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่
ดี  ซึ่งเป็นเงื่อนไขจ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคนมีความเป็นคนที่สมบูรณ์สังคมไทยเป็นสังคม
คุณภาพ  มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  ในขณะที่
ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ และมีเสถียรภาพการกระจายความมั่งคั่งอย่าทั่วถึงและ
เป็นธรรม  เป็นการเติบโตที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวิถีชีวิต ค่านิยม ประเพณี และ
วัฒนธรรม 
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2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทยพัฒนาคนให้
มีความเป็นคนที่สมบูรณ์สมบูรณ์มีวินัย  ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม  มี
จริยธรรม  พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพรวมถึงการสร้างคนให้ใช้
ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม 

3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน ”  โดยที่วิสัยทัศน์ดังกล่าวต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ  อันได้แก่  การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ  การด ารงอยู่
อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ  การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์   ความเจริญเติบโตของชาติ  ความธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ความมั่นคงทางพลังงาน  อาหารและน้ า  ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ   ประสานสอดคล้องกันด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลกและ
สามารถเกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

   4. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 ” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็น
กรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน 
(SDGs)  ทั้งนี้ เป้าหมายประเทศไทยในปี 2579  ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันนั้นพิจารณาจากมิติต่างๆทั้งประเด็นและ
ลักษณะของการพัฒนา ลักษณะของการผลิตและบริการส าคัญของประเทศ  ลักษณะของคนไทยและสังคมไทยที่พ่ึง
ปรารถนา และกลุ่มเป้าหมายในสังคมไทย โดยก าหนดไว้ดังนี้ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน ” สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ าน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
เป็นพลเมืองที่มีวินัย ตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโต
ทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก 
ประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีนานาชาติ  ระบบเศรษฐกิจตั้ งอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมน าดิจิดัล  สามารถ
แข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น มีความเป็นสังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่
โดดเด่นเป็นที่ต้องการในตลาดโลก  เป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ  เช่น  การให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงิน  
ระบบโลจิสติกส์  บริการด้านสุขภาพ  และท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย  เป็นฐาน
อุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรม ทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยี
อัจฉริยะ มาต่อยอดฐานการผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ๆ เพ่ือน า
ประเทศไทยไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ 

๕. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว”  จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในล าดับแรกที่จะก ากับและส่งต่อแนวทางการพัฒนา
และเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้านอย่างสอดคล้องกัน  แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ จึงให้ความส าคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการที่เป็นการรวมพลังขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน  โดยมีการก าหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูงและการก าหนดในระดับ
แผนงาน/โครงการส าคัญที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างแท้จริง  รวมทั้งการก าหนดเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนา ฉบับที่ผ่านๆมาในการก าหนดเป้าหมายได้ค านึงถึง
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ความสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของยุทธศาสตร์ชาติและการเป็นกรอบก ากับเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับย่อยลง
มาที่จะต้องถูกส่งต่อและก ากับให้สามารถด าเนินการให้เกิดขึ้นอย่างมีผลสัมฤทธิ์ภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณ  
การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมทั้งการ
พัฒนาระบบราชการที่สอดคล้องเป็นสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซึ่งกันและกัน  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงก าหนด
ประเด็นบูรณาการเพื่อการพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางส าคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน  รวบรวมและก าหนด
แผนงาน/โครงการส าคัญในระดับปฏิบัติ และก าหนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในระดับสาขาการผลิตและสาขาการ
ผลิตและบริการและจังหวัดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญ 

๓. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
             ๓.๑ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
         ๑. เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต

การเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การตั้ง
องค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน  และส่ งเสริมความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ                   

๒. สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา รอบรู้ 
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 

                  ๓. สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความม่ันคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหา
ความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง  สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่าง
อบอุ่น 

๔. ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้
ได้ ๑.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทานฟ้ืนฟูดิน  
ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม  และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 

๓.๒ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
วิสัยทศัน์ 

“ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เชื่อมโยงการบริการ การท่องเที่ยวและโลจิสติกส์สู่อนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง” 
ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
               กลยุทธ์ 
               ๑) เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต 
               ๒) พัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าพืชเศรษฐกิจหลัก 
               ๓) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการและโลจิสติกส์ 
                กลยุทธ์ 
                ๑) พัฒนาศักยภาพ SMEs และเครือข่ายผู้ประกอบการ 
                ๒) พัฒนาและเชื่อมโยงโครงการคมนาคมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ 
                ๓) พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแก่ผู้ประกอบการ 
                ๔) พัฒนาระบบการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด 
               ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 
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                กลยุทธ์ 
                 ๑) พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
                 ๒) พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
                 ๓) ส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 

                         4) พัฒนาและยกระดับไหมให้เป็นศูนย์กลางแฟชั่นผ้าไหมภูมิภาค 
3.3 แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ.2557 – 2556 ) ฉบับทบทวน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอ้ือต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร
คุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการคมนาคม การวางผังเมืองเพ่ือเชื่อมโครงสร้างทาง 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
  กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มสหกรณ์
การเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคมนาคม การวางผังเมืองเพ่ือเชื่อมโยงเส้นทางสายของเทศและรองรีบรถไฟร่างคู่ ให้
เอ้ือต่อการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการตลาดพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน 
  กลยุทธ์ที่ 3 ฟ้ืนฟูและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยให้ความส าคัญกับแหล่ง
โบราณสถาน ศาสนา ประเพณีพ้ืนฐาน 
  กลยุทธ์ที่ 4 ป้องกันปละแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
เป็นระบบ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การศูนย์กลางบริการทาง
การศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิจัย และการสร้างองค์ความรู้ทั้งระบบ 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการบริหารทางวิชาการ วิชาชีพและท านุบ ารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาเพ่ือไปสู่การเป็นศูนย์กลางบริหารทางการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อความมั่นคงทางอาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการมรส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ.2561 – 2564) 
 วิสัยทัศน์ “ประชาชนมีความรอบรู้และความสุขอย่างรอบด้าน ท้องถิ่นเข็มแข็งอย่างยั่งยืน” 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความรอบรู้และความสุขอย่างรอบด้าน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการท้องถิ่น  
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ.2561 – 2564 ) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การจัดการการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น โดยให้ความส าคัญใน
การบริหารจัดการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในท้องถิ่น ด้วยการเร่งสร้างแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
ตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการศึกษาในท้องถิ่น ด้วยการเพ่ิมศักยภาพ ประสิทธิภาพ คุณภาพ ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะส าหรับการเรียน การสอน รวมถึงการปลูกฝังจิตส านึก และสร้างค่านิยมทางวัฒนธรรม คุณธรรม 
และจริยธรรมที่ดีงาม ให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 
  1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษา และการบริการทางการศึกษา 
  2. พัฒนาผู้เรียน ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา 
  3. สนับสนุนวชิาการและกิจกรรมทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น โดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น มุ่งเน้นการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ด้วยการสนับสนุน
แนวทางการด ารงชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนแนวทางตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน ผู้น าองค์กร กลุ่มและเครือข่ายต่างๆ พร้อม
ทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาในทุกระดับ การ
รณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การป้องกันและลดอุบัติเหตุท้องถนน รวมถึงให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือพิบัติทางธรรมชาติและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ 
  2. เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน 
  3. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม การกีฬา และนันทนาการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น โดยให้
ความส าคัญต่อกระบวนการ ตั้งแต่ระดับต้นน้ า ด้วยการสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานการผลิต ปัจจัยที่ เอ้ือประโยชน์ต่อ
กระบวนการผลิตในระดับกลางน้ า จนถึงระบบการตลาดในระดับปลายน้ า มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐาน โครงข่ายคมนาคม แหล่งน้ าสาธารณะ โบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาส่งเสริมการเกษตร การพาณิชย์ และการลงทุน 
  2. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ าสาธารณะ โบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยวและจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
  3. สนับสนุนส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร โดยให้ความส าคัญเกี่ยวกับการปฏิรูป
องค์กร การกรับกรุง กฎ ระเบียบ และการพัฒนามาตรฐานการท างาน ด้วยการปรับบทบาทโครงสร้างและกลไกการจัก
การ ลดขั้นตอนการควบคุมและสั่งการ โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นหลัก และสามารถท างาน
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในจังหวัดได้อย่างประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างเครือข่ายการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และชุมชน ตลอดจนเพ่ิมคุณภาพในการจัดบริการและให้บริการสาธารณะ พร้อมปลูกฝังจิตส านึกของบุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม พร้อมรับการตรวจสอบจากภาคประชาชนและยึดถือ
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ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ 
  1. เพ่ิมศักยภาพปละประสิทธิภาพการท างานของท้องถิ่น 
  2. สนับสนุนชว่ยเหลือและประสานการท างานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรและ
หน่วยงานอื่น 
  3. สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการพัฒนาตามที่กฎหมายก าหนด 
 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน์ 
           “เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริม สนับสนุน และ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน
ควบคู่กับ การพัฒนาการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน  และสิ่งแวดล้อม” 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
           ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือการพัฒนาการคมนาคมขนส่งสินค้าทางด้านการเกษตร สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน  ตลอดจนการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค จัดหาน้ าใช้ในครัวเรือน ระบบไฟฟ้าแรงดันต่ าเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนที่ขยายตัวออกจากชุมชนและ
ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านการเกษตร สนับสนุนคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น มุ่งเน้นการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ด้วยการสนับสนุนแนวทางการด ารงชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
           ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านการสร้างความเข้มแข็งในภาคอาชีพเกษตรกร โดยให้ความส าคัญ 
ภาคการเกษตร ด้วยการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานการผลิต ปัจจัยที่เอ้ือต่อการผลิต จนถึงระดับการตลาด รวมถึงข้อมูลวิชา
ทางการเกษตร มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมแนวความคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเกษตร การน านวัตกรรม
ทางการเกษตรเพื่อเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนการสร้างเครือข่ายและองค์กรทางการเกษตรในชุมชนเพ่ือ
ความเข้มแข็งของการประกอบอาชีพ และพัฒนาแหล่งน้ าสาธารณะให้มีน้ าใช้ในการเกษตรตลอดปี 
           ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน  โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง  โดยให้ความส าคัญการสร้างเครือข่ายใน
ชุมชน การเฝ้าระวังยาเสพติด การมีส่วนร่วมในชุมชน โดยสร้างจิตส านึกของประชาชนในชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี โดยให้ความส าคัญในการ
บริหารจัดการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในท้องถิ่น ด้วยการสร้างแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น มุ่งส่งเสริมการ
สร้างเครือข่ายทางด้านการศึกษา ตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาเด็ก เยาวชนให้มีคุณธรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่ควบคู่กับชุมชน ตลอดไป 
           ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการเมืองการมีส่วนร่วมภาคประชาชน  โดยให้ความส าคัญกับการน า
หลักธรรมาภิบาล (การบริหารกิจการภาครัฐที่ดี) มาใช้ในการบริหารจัดการ ส่งเสริมการที่มีส่วนร่วมของประชาชน ระดับ
ชุมชน ตลอดจนระดับต าบล พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถพร้อมในการพัฒนา และ ส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาระหว่าง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์การบริหารส่วนต าบล สู่การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 
 



[77] 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
 

2.3 เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ 
          1. เพ่ือพัฒนาการคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปโภคการให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อ
ความ  ต้องการของประชาชน รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
          2. เพ่ือสร้างรากฐานความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่น ให้ประชาชนมีรายได้ หลังฤ ดูท า
การเกษตร การรวมกลุ่มการพัฒนาอาชีพของชุมชน 
          3. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ าภาคการเกษตรให้สามารถมีน้ าใช้ตลอดการท าการเกษตร 
          4. เพ่ือส่งเสริมการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประยุคในการภาคการเกษตรกรรม 
          5. เพ่ือส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
          6. เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพจิตดี สุขภาพการดี 
          7. เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงการบริการทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
          8. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและสร้าง
จิตส านึกร่วมอนุรักษ์ และรักษาสิ่งแวดล้อมของประชาชนในชุมชนระดับครัวเรือน ถึงระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
          9. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี มุ่งเน้นธรรมภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
ตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการขององค์กร 

2.4 กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา 
          1. พัฒนา ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน 
          2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน 
          3. พัฒนาแหล่งน้ าตามธรรมชาติ แหล่งน้ าใต้ดิน 
          4. ส่งเสริมการท าเกษตรตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
          5. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
          6. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน 
          7. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกระบบ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
          8. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรตามหลักธรรมาภิบาลสู่การบริหารภาครัฐที่ดี 
          9. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่การบริหารภาครัฐที่ดี 

2.5 ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 
          1. ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 
          2. จ านวนแผนงาน/โครงการในการก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ท่อหรือรางระบายน้ า 
          3. ร้อยละของประชาชนที่มีน้ าในการอุปโภคและบริโภค 
          4. ร้อยละท่ีเพ่ิมของรายได้ท่ีเกิดจากภาคเกษตรกรรม 
          5. ร้อยละของปริมาณแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มขึ้น 
          6. ร้อยละของเกษตรกรที่ด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา 
          7. ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพดี 
          8. จ านวนโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็ง 
          9. จ านวนโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนางานสาธารณสุข 
          10. ร้อยละของประชาชนผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการ 
          11. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการเข้าถึงการการทางการศึกษา 
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          12. จ านวนโครงการที่ส่งเสริมเด็ก/เยาวชน/นักเรียน/ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีงาม 
          13. จ านวนแผนงาน/โครงการในการจัดการความรู้ในหน่วยงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
          14. ร้อยละของจ านวนป่าชุมชนที่ได้รับการรักษ์ 
          15. จ านวนโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
          16. ร้อยละของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของประชาชน 
          17. ร้อยละของความพึงพอใจในการรับบริการของประชาชน 

2.6 ค่าเป้าหมาย 
          1. ประชาชนได้รับการบริการระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปโภคการเพียงพอและท่ัวถึง 
          2. ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิตและด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
          3. ประชาชนได้รับการพัฒนาให้เป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพ และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ควบคู่กับการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
          4. ประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
          5. เป็นองค์กรที่มีการจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 
          6. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ ควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของ อปท. 
              การก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู ก าหนด
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 0810.2/ว0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์
การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดจุดยืนให้การจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่เหนือจากยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรค านึงถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาตาม
สภาพพ้ืนที่ของตนตามอ านาจหน้าที่ โดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ 
ประกอบด้วย ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ เน้นการพัฒนาเพ่ิมผลิตภาพพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว อ้อย 
มันส าปะหลัง) อุตสาหกรรม การค้า การบริการการท่องเที่ยว และการลงทุนสู่สากล 
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2.8 ความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
20 ปี 

พ.ศ. 2560 – 
2579 

ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาต ิ

 ฉบับท่ี12 พ.ศ. 
2560 - 2564 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

สารสินธุ ์

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด 

(กรอบเดิม พ.ศ. 
2560-2562) 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่นใน

เขตจังหวัด
มหาสารคาม พ.ศ. 
2561-2564 

ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสี่ปี 
พ.ศ. 2561-
2564 อบต.

หนองคู 

1.ด้านความมั่นคง 5.ยุทธศาสตร์  
ด้านความมั่นคง 

 4.พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
สู่สังคมรู้รักสามัคคี
เทิดทูนสถาบัน
ของชาติ เอื้ออาทร
และสมานฉัน 

2.การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคม
และชุมชนใน
ท้องถิ่น 

3.ด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

2.ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

10.ยุทธศาสตร์
ด้านการ
ต่างประเทศ 
ประเทศเพื่อนบ้าน
และภมูิภาค 

1.ยกระดับการ
ผลิต เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจแบบ
เข้มแข็งและ
แข่งขันแข่งขันได้ 

1.ปรับโครงสร้าง
การผลิตดา้น
การเกษตรให้เอื้อ
ต่อการผลิตสินค้า 
เกษตรและอาหาร
คุณภาพ 

3.การพัฒนา
โครงสร้างการผลิต
และสร้างความ
มั่นคงทาง
เศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

2.ด้านเศรษฐกิจ 

 7.ยุทธศาสตร์ 
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิ
สติกส ์

   1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 8.ยุทธศาสตร์ 
ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

    

 9.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคเมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร์ชาต ิ

20 ปี 
พ.ศ. 2560 – 

2579 

ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาต ิ

 ฉบับท่ี12 พ.ศ. 
2560 - 2564 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม 
จังหวัดร้อยแก่น 

สารสินธุ ์

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด 

(กรอบเดิม พ.ศ. 
2560-2562) 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่นใน

เขตจังหวัด
มหาสารคาม พ.ศ. 
2561-2564 

ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสี่ปี 
พ.ศ. 2561-

2564 อบต.หนอง
คู 

3.ด้านการพัฒนา
และเสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

1.ยุทธศาสตร ์
การเสริมสร้าง 
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย์  

2.การพัฒนามนุษย์
และสังคมเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ด ี
 
 
 
 
 

3.ส่งเสรมิและ 
พัฒนาการจัด
การศึกษาเพื่อ
ยกระดับสู่การเป็น 
ศูนย์กลางบริการ
ทางการศึกษา 
และวัฒนธรรม   
ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

1.การจัดการ
ศึกษาและสร้าง
สังคมแห่งการ
เรียนรู้ในท้องถิ่น 

4.ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4.ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอ
ภาค และเท่า
เทียมกันทางสังคม 

2.ยุทธศาสตร์การ
สร้าง ความเป็น
ธรรมลดความ
เหลื่อมล้าในสังคม 

 
 
 
 

   

 3.ยุทธศาสตร์  
การสร้างความ
เข้มแข็ง ทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

    

5.ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

4.ยุทธศาสตร์ 
ด้านการเติบโต ที่
เป็นมิตรกับ     สิง
แวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

3.การบริหาร 
จัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

2.ส่งเสรมิการค้า 
การลงทุน และการ
ท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม เป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อม 

 5.ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

6.ด้านการปรับ 
สมดลุและพัฒนา
ระบบการพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

6.ยุทธศาสตร ์
ด้านการเพิม่ 
ประสิทธิภาพและ
ธรรมภิบาล 
ในภาครัฐ 

  4.การพัฒนา
เสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพ
องค์กร 

6.ด้ า น ก า ร เ มื อ ง
การบริหารจัดการ 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกได้ข้อมูล  ดังนี้ 

ปัญหา สภาพปัญหา 
1.ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
 
 
 

1.กลุ่มอาชีพท่ีประชาชนตั้งข้ึนไม่มีระบบการการบริหารจัดการ 
2.ปัญหาผลผลิตตกต่ า 
3.บางครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 

2.ปัญหาด้านสังคม  
2.1 ด้านครอบครัวและชุมชน 
 
 

1.ประชาชนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในชุมชน 
2.บางชุมชนผู้น าชุมชนมีความแตกแยก 
3.ปัญหาอบายมุข 

2.2 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1.ปัญหาโจรกรรม 
2.3 ด้านกีฬาและนันทนาการ 2.สถานท่ีออกก าลังกายและสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจชุมชนไม่มี 
2.4 ด้านเยาวชน 1.ปัญหายาเสพติดระบายในกลุ่มเยาวชน 

2.เยาวชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 
3.ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
3.1 เส้นทางคมนาคม 1.ถนนบางสายยังเป็นถนนบุกเบิกและลูกรัง 
3.2 ระบบสาธารณูปโภค 1.ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ 

2.ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่เพียงพอ 
3.ขาดแคลนน้ าในการอุปโภคและบริโภค 
4.ขาดการบริหารจัดการระบบประปาขนาดใหญ่ 

4.ปัญหาด้านแหล่งน้ า 1.ขาดระบบชลประทานที่ดี 
2.แหล่งเก็บน้ า ห้วย หนอง คลอง บึง ตื้นเขิน 
3.ขาดระบบการดูแลแหล่งน้ าตามธรรมชาติ 
4.ไม่มีน้ าเพียงพอต่อการเกษตรในฤดูแล้ง 
5.ขาดท านบกั้นน้ า 
6.ขาดน้ าเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง 

5.ปัญหาด้านสาธารณสุข 1.โรคระบาดและโรคติดต่อต่างๆ 
2.สุขภาพอนามัยของประชาชน 
3.ประชาชนขาดความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ 

6.ปัญหาด้าน การศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม  
6.1 ดา้นการศึกษา 1.สังคมไม่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

2.เยาวชนไม่สนใจในการศึกษา 
6.2 ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 1.ขาดการรณรงค์ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 
7.ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1.ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 

2.ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ 
3.ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม 

8.ปัญหาด้านการบริหารจัดการ 1.ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการ 
2.ขาดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 
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การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
      จุดแข็ง 
    1. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคูมีบุคลากรเพียงพอและโครงสร้างการบริหารสอดคล้องกับภารกิจที่รับผิดชอบ 
    2. มีการบริหารงานด้านงบประมาณที่เป็นอิสระ 
    3. ในปัจจุบันมีระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการพ้ืนฐานที่พอเพียงและได้มาตรฐาน 
    4. องค์การบริหารส่วนต าบลมีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการพัฒนาและการให้บริการ 
    5. องค์การบริหารส่วนต าบลมีระบบอินเตอร์เน็ตที่รวดเร็วและบริหารงานด้านการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
    6. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา มุ่งเน้นการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
    7. ผู้บริหารที่มีศักยภาพในการสรรหางบประมาณในการพัฒนาต าบล 
    8. ผู้น าชุมชนที่เข้มแข็งประชาชนให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการ 
    9. สภาพพ้ืนที่ทางกายภาพคุณสมบัติของน้ าเหมาะส าหรับปลูกข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพ 
    10. ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลตั้งอยู่ในที่ที่ประชาชนสามารถเดินทางมาติดต่อราชการได้สะดวก 
    11. ประชาชนในพื้นท่ีได้รับการบริการทางด้านการศึกษาท่ัวถึง 
    12. ประชาชนในพื้นท่ีได้รับการบริการทางด้านการสาธารณสุขทั่วถึง 
      จุดอ่อน 
    1. วัสดุ และเครื่องมือบางอย่างขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
    2. การบริหารงานด้านโครงการ กลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกรไม่มีการรวมกลุ่มแบบเข้มแข็ง 
    3. บุคลากรยังขาดความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
    4. ผู้น าชุมชนบางชุมชนขาดความสามัคคี มีความขัดแย้งทางด้านการเมือง 
    5. ประชาชนวัยท างานยังมีการอพยพเพ่ือเข้าไปท างานในเมืองใหญ่ ท าให้เกิดปัญหาทางสังคมอ่ืนๆตามมา 
    6. ประชาชนขาดจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    7. ปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 
    8. การจัดเก็บรายได้ยังขาดประสิทธิภาพ รายได้จากองค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเองมีปริมาณน้อย 
      โอกาส 
    1. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุข เช่น งบประมาณจาก สปสช.  
    2. หน่วยงานภาครัฐ และ ภาคประชาชน ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการ 
    3. นโยบายการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน เพ่ือส่งเสริมใช้ชุมชนสามารถด าเนินงานของชุมชนได้ 
      อุปสรรค 
    1. นโยบายรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาท าให้การบริหารงานขาดความต่อเนื่องและขาดงบประมาณในการ
ด าเนินการตามนโยบาย 
    2. ปัญหาน้ าท่วม ปัญหาภัยแล้ง ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
    3. กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ท าให้ยากต่อการปฏิบัติงาน 
    4. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมีแนวโน้มที่จะลดลงเนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจที่ตกต่ า 
    5. ปัญหาความขัดแย้งระดับชาติท าให้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ 
    6. ปัญหาความขัดแย้งทางด้านสังคมระดับชาติ 
    7. จ านวนงานที่เพ่ิมขึ้นตาม พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบันประกอบกับงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล มีจ านวน
จ ากัดในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันท าให้ขาดสภาพคล่องในการบริหารจัดการ 
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        จากการวิเคราะห์สภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู ด้วยเทคนิค SWOT  Analysis แล้วท าให้เราทราบว่า 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู มีระบบการบริหารและจัดการที่ดี มีความเข้มแข็ง และยังได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ ใน
การร่วมท ากิจกรรมต่างๆ จากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน มีศักยภาพในการท างาน จากการวิเคราะห์ดังกล่าว  ยังมีโครงการอีก
จ านวนมากที่ต้องด าเนินการพัฒนา แต่องค์การบริหารส่วนต าบลมีข้อจ ากัดในด้านงบประมาณ/รายได้ 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
      โอกาส 
    1. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุข เช่น งบประมาณจาก สปสช.     
    2. หน่วยงานภาครัฐ และ ภาคประชาชน ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการ 
    3. นโยบายส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน เพ่ือส่งเสริมใช้ชุมชนสามารถด าเนินงานของชุมชนได้ 
    4. นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
    5. นโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจโดยการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
      อุปสรรค 
    1. ปัญหาน้ าท่วม ปัญหาภัยแล้ง ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
    2. กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ท าให้ยากต่อการปฏิบัติงาน 
    3. ปัญหาปัจจัยและต้นทุนการผลิตในภาคเกษตรกรรมสูง 
    4. ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ า 
    5. จ านวนงานที่เพ่ิมขึ้นตาม พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบันประกอบกับงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล มีจ านวน
จ ากัดในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันท าให้ขาดสภาพคล่องในการบริหารจัดการ 
        จากการวิเคราะห์สภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู ด้วยเทคนิค  SWOT  Analysis  แล้วท าให้เราทราบว่า 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู มีระบบการบริหารและจัดการที่ดี มีความเข้มแข็ง และยังได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ ใน
การร่วมท ากิจกรรมต่างๆ จากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน มีศักยภาพในการท างาน จากการวิเคราะห์ดังกล่าว ยังมีโครงการอีก
จ านวนมากที่ที่ต้องด าเนินการพัฒนา แต่องค์การบริหารส่วนต าบลมีข้อจ ากัดในด้านงบประมาณ/รายได้ 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 
 
. 
 

 
 
                                                                                                             
                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 20 
ปี 

1.ด้านความมั่นคง 2.ด้านการสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขัน 

3.พัฒนาและ
เสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

4.สร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทาง

สังคม 

5.การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

6.การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐ 
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

ฉบับท่ี 12 

5.ความมั่นคง 3.การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน

อย่างเคร่งครัด 

1.เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย์ 

2.สร้างความเป็นธรรมและ
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

4.การเติมโตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน 

6.เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการในภาครัฐและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

7.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ        

โลจสิติกส ์

8.วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย 
และ นวัตกรรม 

9.การพัฒนาภูมิภาค เมือง 
และพื้นฐานเศรษฐกิจ 

10.การต่างประเทศ 
ประเทศเพื่อนบ้าน และ

ภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนกลาง (พ.ศ.2561-
2564) 

1.พัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและ
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

2.การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้าน
การค้า การบริการและโลจสิติก 

3.การเพิ่มศักยภาพการท่องเท่ียวอย่าง
ครบวงจร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ.

2561) 

1.ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้
เอือ้ต่อการผลิตสินค้าการเกษตรและอาหาร

คุณภาพ 

2.เสริมการค้า การลงทุน การท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

3.ส่งเสริมและพฒันาจัดการศึกษาเพื่อ
ยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทาง

การศึกษาและวัฒนธรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

4.พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนสู่สังคมรู้รัก
สามัคคี เทิดทูนสถาบันของ
ชาติ เอื้ออาทรและ
สมานฉันท์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท.ในเขตจังหวัด 

1.จัดการศึกษา และสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

2.ความเข้มแข็งของสังคมและ
ชุมชนท้องถ่ิน 

3.พัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถ่ิน 

4.การพัฒนาและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพขององค์กร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 

1.สร้างความรอบรู้และความสุขอย่างรอบด้าน 2.เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาท้องถ่ิน
อย่างยั่งยืน 

3.การบริหารจัดการท้องถ่ิน 

เป้าประสงค์/เป้าหมายยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์/เป้าหมายยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์/เป้าหมายยุทธศาสตร์ 

1.การศึกษา
ท้องถ่ินมีคุณภาพ
ประชาชนเป็นคนดี
มีความรู้รอบด้าน 

2.ประชาชนใน
ท้องถ่ินมีความสงบ
สุขและรักใคร่ ปอง
ดอง สมานฉันท์ 

3.ประชาชนใน
ท้องถ่ินมีคุณภาพ

ชีวิตดีข้ึนอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม 

4.สังคม ชุมชนใน
ท้องถ่ินมีความ

เข้มแข็ง 

5.ท้องถ่ินสามารถ
ให้บริการสาธารณะ

ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6.ท้องถ่ินสามารถ
บริหารจัดการตนเอง

ได้ 

1.จัดการศึกษา
บ ารุงศาสนา

ศิลปวัฒนธรรม
โบราณสถาน

ทรพัยก์รธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2.ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว การกีฬา
จารีตประเพณีและ

ภูมิปัญญา 

1.พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ส่งเสริมอาชีพ

ให้การสังคม
สงเคราะห์ และ

จัดการสาธารณสุข 

2.พัฒนาปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม ขนส่ง 
แหล่งน้ าสาธารณะ 
และป้องกันบรรเทา

สาธารณภัย 

1.การศึกษาท้องถ่ิน
มีคุณภาพประชาชน
เป็นคนดีมีความรู้

รอบด้าน 

2.การศึกษาท้องถ่ิน
มีคุณภาพประชาชน
เป็นคนดีมีความรู้

รอบด้าน กลยุทธ ์

แผนงาน/โครงการ 
1.โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

1.โครงการสนับสนุน/
จัดการแข่งขัน 

1.โครงการส่งเสริม
เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ 

1.โครงการพัฒนา/
ปรับปรุงถนน สะพาน 

1.โครงการ
ประสิทธิภาพของ ข้า

รายการฯ 

1.โครงการจัดท า 
MOU 

2.โครงการพัฒนา/
ปรับปรุงแผนพัฒนา

การศึกษา 

2.โครงการส่งเสริม
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

2.โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้น าชุมชน/
การพัฒนาบทบาท

สตร ี

2.โครงการจัดท า/
ปรับปรุงผังเมืองรวม/
บรรเทาสาธารณภัย 

2.โครงการซ่อม     
แซมทรัพย์สินของ

องค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

 

2.โครงการสนับสนุน 
หน่วยงาน ตามท่ี
กฎหมายก าหนด 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ.2561-2564) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 

1.สร้างความรอบรู้และความสุขอย่างรอบด้าน 2.เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาท้องถ่ิน
อย่างยั่งยืน 

3.การบริหารจัดการท้องถ่ิน 

เป้าประสงค์/เป้าหมายยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์/เป้าหมายยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์/เป้าหมายยุทธศาสตร์ 

1.การศึกษา
ท้องถ่ินมีคุณภาพ
ประชาชนเป็นคนดี
มีความรู้รอบด้าน 

2.ประชาชนใน
ท้องถ่ินมีความสงบ
สุขและรักใคร่ ปอง
ดอง สมานฉันท์ 

3.ประชาชนใน
ท้องถ่ินมีคุณภาพ

ชีวิตดีข้ึนอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม 

4.สังคม ชุมชนใน
ท้องถ่ินมีความ

เข้มแข็ง 

5.ท้องถ่ินสามารถ
ให้บริการสาธารณะ

ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6.ท้องถ่ินสามารถ
บริหารจัดการตนเอง

ได้ 

1.จัดการศึกษา
บ ารุงศาสนา

ศิลปวัฒนธรรม
โบราณสถาน

ทรพัยก์รธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2.ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว การกีฬา
จารีตประเพณีและ

ภูมิปัญญา 

1.พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ส่งเสริมอาชีพ

ให้การสังคม
สงเคราะห์ และ

จัดการสาธารณสุข 

2.พัฒนาปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม ขนส่ง 
แหล่งน้ าสาธารณะ 
และป้องกันบรรเทา

สาธารณภัย 

1.การศึกษาท้องถ่ิน
มีคุณภาพประชาชน
เป็นคนดีมีความรู้

รอบด้าน 

2.การศึกษาท้องถ่ิน
มีคุณภาพประชาชน
เป็นคนดีมีความรู้

รอบด้าน กลยุทธ ์

แผนงาน/โครงการ 1.โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

1.โครงการสนับสนุน/
จัดการแข่งขัน 

1.โครงการส่งเสริม
เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ 

1.โครงการพัฒนา/
ปรับปรุงถนน สะพาน 

1.โครงการ
ประสิทธิภาพของ ข้า

รายการฯ 

1.โครงการจัดท า 
MOU 

2.โครงการพัฒนา/
ปรับปรุงแผนพัฒนา

การศึกษา 

2.โครงการส่งเสริม
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

2.โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้น าชุมชน/
การพัฒนาบทบาท

สตร ี

2.โครงการจัดท า/
ปรับปรุงผังเมืองรวม/
บรรเทาสาธารณภัย 

2.โครงการซ่อม     
แซมทรัพย์สินของ

องค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

 

2.โครงการสนับสนุน 
หน่วยงาน ตามท่ี
กฎหมายก าหนด 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

 
 

ความ
เชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วยสนับสนุน 
 

61 
 

62 
 

63 
 

64 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 ปรับ
โครงสร้างการ
ผลิตด้าน
การเกษตรให้
เอื้อต่อการ
ผลิตสินค้า
เกษตรและ
อาหาร
คุณภาพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 ด้าน 
พัฒนา
โครงสร้างการ
ผลิตและสร้าง
ความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ
ในท้องถิ่น 
โดยให้
ความส าคัญ
ต่อ
กระบวนการ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาท่ี 
1 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ประชาชน
ได้รับการ
บริการระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
เพียงพอและ
ท่ัวถึง 

- ร้อยละ
ครัวเรือนท่ี
มี
น้ าประปา
ใช ้

100 100 100 100 ทุกครัวเรือน พัฒนา ปรับปรุง
บ ารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการให้
ได้มาตรฐาน 

1. ขุดเจาะบ่อบาล 
2. ขยายท่อเม่นประปา 
3. ก่อสร้างระบบประปา 
4. ซ่อมแซมบ่อบาดาล 

กองช่าง กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- ร้อยละ
ของ
ครัวเรือนท่ี
มีไฟฟ้าใช้ 

100 100 100 100 ทุกครัวเรือน พัฒนา ปรับปรุง
บ ารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการให้
ได้มาตรฐาน 

5. ติดตั้งและซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ 
6. ขยายเขตไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

กองช่าง กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- จ านวน 
ถนน 
สะพาน
และท่อ
หรือราง
ระบายน้ า
ท่ีมีการ
ปรับปรุง
หรือ
ซ่อมแซม 

30 30 30 30 ปีละ 30 
โครงการ 

พัฒนา ปรับปรุง
บ ารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการให้
ได้มาตรฐาน 

7. ก่อสร้างสะพาน 
8. ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
9. ก่อสร้างถนนบุกดิน 
10. ปรับปรุงถนนโดยการ
สงหินคลุก 
11. ปรับปรุงถนนโดยการ
ลงหินลูกรัง 
12. ก่อสร้างรางระบาย
น้ า 
 
 

กองช่าง กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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ความ
เชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วยสนับสนุน 
 

61 
 

62 
 

63 
 

64 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 1 ปรับ
โครงสร้าง
การผลิต
ด้าน
การเกษตร
ให้เอื้อต่อ
การผลิต
สินค้าเกษตร
และอาหาร
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 ด้าน 
พัฒนา
โครงสร้าง
การผลิตและ
สร้างความ
มั่นคงทาง
เศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น โดย
ให้
ความส าคัญ
ต่อ
กระบวนการ 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 1 การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ประชาชน
ได้รับการ
บริการระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
เพียงพอและ
ท่ัวถึง 

ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
รายได้ท่ีเกิด
จากภาค
เกษตรกรรม 

20 30 40 50 รายได้เพ่ิมขึ้นปี
ละ 10  % 

ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
ให้แก่ประชาชน 

1. โครงการป้องกันและควบคุม
โรคระบาด 
2. โครงการส่งเสริมเกษตรปลอด
สารพิษ 
3. โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ
เพื่อเพิ่มรายได้ 
4. ก่อสร้างลานตาข้าวประจ า
หมู่บ้าน 

กองส่งเสริม
การเกษตร
กอง
สวัสดิการ
และสังคม 

 

แหล่งน้ าท่ี
ได้รับการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง
เพิ่มขึ้น 

2 2 2 2 พัฒนาแหล่งน้ าปี
ละ 2 แหล่ง 

พัฒนาแหล่งน้ า
ตามธรรมชาติ
แหล่งน้ าใต้ดิน 

5. ขุดลอกหนอง 
6. ขุดเจาะบ่อบาดาล 
7. ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
8. ขุดลอกล าห้วย 
9. คลองสวยน้ าใสห้วยคลอง
หนองบึง 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ร้อยละของ
เกษตรที่
ด าเนินชีวิต
ตามแนว
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

20 30 40 50 เพิ่มปีละ ร้อยละ 
10 

ส่งเสริมการท า
เกษตรตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

10. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์
เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ 
11. โครงการจัดงานวันเกษตร 
12. โครงการแปรรูปสมุนไพร
ส่งเสริมการขาย 
13. โครงการส่งเสริมการปลูก
ปอเทืองหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
14. โครงการส่งเสริมการท าและ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

10 10 10 10 ส่งเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มอาชีพ 

ปีละ 10 
โครงการ 

15. ส่งเสริมอุดหนุนกลุ่มอาชีพ กอง
สวัสดิการ
และสังคม 
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ความ
เชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วยสนับสนุน 
 

61 
 

62 
 

63 
 

64 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของ
ประชาชน สู่
สังคมรู้รัก 
สามัคคี 
เทิดทูน 
สถาบันของ
ชาติ เอื้อ
อาทรและ
สมานฉัน 

ยุทธศาสตร์ที่
2 การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของสังคม
และชุมชนใน
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ี
ดี สังคม 
ชุมชนเข้มแข็ง 
มีความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ร้อยละของ
ประชาชนผู้มี
สิทธิได้รับ
สวัสดิการ 

100 100 100 100 ร้อยละ 100 ต่อ
ปี 

ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน
สร้างความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ชุมชน 

1. จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ
เอดส์ 
2. สงเคราะห์ครอบครัวผู้
มีรายได้น้อยและไร้ท่ีพึ่ง 
3. จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
4. จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ 

กอง
สวัสดิการ
และสังคม 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ร้อยละของ
ประชาชนมี
สุขภาพดี 

80 85 90 95 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
ต่อปี 

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาให้
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

5. โครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 
6. โครงการพัฒนาสาธารณะสุข
มูลฐาน 
7. สมทบงบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
8. อุดหนุนศูนย์ 
9. โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกจกยุงลาย 
 

กอง
สาธารณะสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

 

จ านวน
โครงการ/
แผนงาน/
กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการ
พัฒนางาน
สาธารณสุข 

80 85 90 95 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
ต่อปี 

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาให้
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

10. โครงการแข่งขนักฬีา
เยาวชนและประชาชน 
11. โครงการแข่งกฬีาฟุตซอล 
12. โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬา ศพด.ต าบลหนองคู 
13. ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่
สาธารณะ 
14. ก่อสร้างลานกีฬา 
15. ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค ์
 
 
 
 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 



[89] 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 4 พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 
สู่สังคมรู้รัก 
สามัคคี 
เทิดทูน 
สถาบันของ
ชาติ เอื้อ
อาทรและ
สมานฉัน 

ยุทธศาสตร์
ท่ี2 การ
สร้างความ
เข้มแข็ง
ของสังคม
และชุมชน
ในท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 3 การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม 

ประชาชนมี
คุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 
สังคม 
ชุมชน
เข้มแข็ง มี
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

จ านวน
โครงการ/
แผนงาน/
กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการ
สร้างความ
เข้มแข็ง 

10 10 10 10 ปีละ 10 
โครงการ 

ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน สร้าง
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ชุมชน 

16. โครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชน
ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
17. โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชน
เทศกาลปีใหม่ 
18. โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชน
เทศกาลสงกรานต์ 
19. โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร. โครงการ
ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคม
ต าบล(จัดท าแผนชุมชน) 
20. โครงการป้องกันปละบรรเทาสาธารณ
ภัย 
21. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
22. ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในต าบลหนอง
คู 
23. ติดตั้งกระจกจราจรภายในหมู่บ้านรอบ
ต าบลหนองคู 
24. ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ 
25. อุดหนุน ศพค.ต าบลหนองคู 
26. อุดหนุนกองทุนวันละบาท 

ส านักปลัด  

 
 
 
 
 
 
 
 



[90] 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
 

ความ
เชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วยสนับสนุน 
61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 3 
ส่งเสริม
และ
พัฒนาการ
จัด
การศึกษา
เพื่อ
ยกระดับสู่
การเป็น
ศูนย์กลาง
บริการทาง
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม
ของภาค
ตะวันออกเ
ฉียงเหนือ 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 1 การ
จัดการ
ศึกษาและ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู้ใน
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 4 การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี 
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

ประชาชน
ได้รับการ
พัฒนาให้
เป็น
ทรัพยากร
มนุษย์ท่ีมี
ศักยภาพ
และเป็น
สังคมแห่ง
การเรียนรู้
ควบคู่กับ
การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธ
รรมและ
ขนบธรรมเ
นียม
ประเพณีอัน
ดีงามของ
ท้องถิ่น 

ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
การเข้าถึง
การบริการ
ทาง
การศึกษา 

100 100 100 100 ร้อยละ 100 
ต่อปี 

พัฒนาระบบ
การจัด
การศึกษาให้ได้
มาตรฐาน
ครอบคลุมทุก
ระบบ สร้าง
สังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

1. สนับสนุนการบริหารสถานศึกษาสังกัด 
สพฐ. 
2. สนับสนุนการบริหารการศึกษาสังกัด 
ศพค.อบต. 
3. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  
4. สนับสนุนการแข่งกีฬาสังกัด สพฐ. 
5. อุดหนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนสังกัด 
สพฐ. 
6. อุดหนุนโครงการพัฒนาเรียนรู้ โรงเรียน
สังกัด สพฐ. 
7. ต่อเติมห้องรับประทานอาหาร 
8. ปรับปรุงห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
9. ก่อสร้างร่องระบายน้ าด้านข้างอาคาร
เรียนหลังใหญ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
10. ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
11. ปรับปรุงโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
12. ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก 
13. จัดซ้ือเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็ก 
 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

พัฒนาระบบ
การจัด
การศึกษาให้ได้
มาตรฐาน
ครอบคลุมทุก
ระบบ สร้าง
สังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

 
 
 
 
 



[91] 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
 

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วยสนับสนุน 
61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการจัด
การศึกษาเพื่อ
ยกระดับสู่การ
เป็นศูนย์กลาง
บริการทาง
การศึกษาและ
วัฒนธรรมของ
ภาค
ตะวันออกเฉียงเ
หนือ 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 1 การ
จัดการ
ศึกษาและ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู้ใน
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 4 การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี 
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

ประชาชน
ได้รับการ
พัฒนาให้
เป็น
ทรัพยากร
มนุษย์ท่ีมี
ศักยภาพ
และเป็น
สังคมแห่ง
การเรียนรู้
ควบคู่กับ
การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธ
รรมและ
ขนบธรรมเ
นียม
ประเพณีอัน
ดีงามของ
ท้องถิ่น 

ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
การเข้าถึง
การบริการ
ทาง
การศึกษา 

100 100 100 100 ร้อยละ 100 
ต่อปี 

พัฒนาระบบ
การจัด
การศึกษาให้ได้
มาตรฐาน
ครอบคลุมทุก
ระบบ สร้าง
สังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

14. ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
15. ต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
16. ต่อเติมห้องรับประทานอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
17. ติดตั้งพัดลม 
18. ซ่อมแซมอ้างแปรงฟันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
19.ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
20. โครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส 
ศพด.อบต. 

  

จ านวน
โครงการ
ส่งเสริม
เด็ก/
เยาวชน/
นักเรียน/
ประชาชน
ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 
ศีลธรรม 
คุณธรรม 
จริยธรรมท่ี
ดีงาม 

5 5 5 5 โครงการ
พื้นฐาน 2 
โครงการ และ
พัฒนาเพ่ิมปีละ 
3 โครงการ 

พัฒนาระบบ
การจัด
การศึกษาให้ได้
มาตรฐาน
ครอบคลุมทุก
ระบบ สร้าง
สังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

1. จัดกิจกรรมเยาวชนเข้าค่ายพัฒนา
คุณธรรม 
2. ยุวชนเกษตร 
3. โครงการผู้สูงอายุ 
4. โครงการบุญผะเหวด 
5. อุดหนุนอ าเภอนาดูนในการจัดงาน
รัฐพิธ๊ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองการา
ศึกษา 
ศาสนา และ 
วัฒนธรรม 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
 

ความ
เชื่อมโยง
ยุทธศาสต
ร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสต
ร์ที่ 3 
ส่งเสริม
และ
พัฒนาการ
จัด
การศึกษา
เพื่อ
ยกระดับสู่
การเป็น
ศูนย์กลาง
บริการทาง
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม
ของภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การจัดการ
ศึกษาและ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู้ใน
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 4 การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี 
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

ประชาชน
ได้รับการ
พัฒนาให้เป็น
ทรัพยากร
มนุษย์ท่ีมี
ศักยภาพและ
เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้
ควบคู่กับการ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรร
มและ
ขนบธรรมเนีย
มประเพณีอัน
ดีงามของ
ท้องถิ่น 

จ านวน
แผนงาน/
โครงการใน
การจัดการ
ความรู้ใน
หน่วยงาน
การศึกษา 
ศาสนา และ 
วัฒนธรรม 

5 5 5 5 ส่งเสริมปีละ 5 
โครงการ 

ส่งเสริมระบบ
การจัด
การศึกษาให้
ได้มาตรฐาน
ครอบคลุมทุก
ระบบ สร้าง
สังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

6. สนับสนุนโรงเรียนในการ
จัดโครงการส่งเสริม
การศึกษา 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ 
วัฒนธรรม 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
 

ความ
เชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วยสนับสนุน 
61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 2 
ส่งเสริม
การค้า การ
ลงทุน และ
การ
ท่องเท่ียว
เชิง
สร้างสรรค์
และ
วัฒนธรรม
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 3 การ
สร้างความ
เข้มแข็ง
ของสังคม
และชุมชน
ในท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 5 การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
อย่างเป็น
ระบบและ
ยั่งยืน 

ร้อยละของ
ประชาชน
ท่ีได้รับ
บริการ
ก าจัดส่ิง
ปฏิกูล
จ านวน
เครือข่าย
การป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหาขยะ 

100 
 
 
 
 
 
1 

100 
 
 
 
 
 
1 

100 
 
 
 
 
 
1 

100 
 
 
 
 
 
1 

พัฒนาระบบ
ก าจัดส่ิงปฏิกูล
และขยะมูล
ฝอย 

ร้อยละ 100 
ต่อปี 
 
 
 
ปีละ 1 
โครงการ 

1. โครงการอบรมและรณรงค์การคัด
แยกขยะในครัวเรือน 
2. โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ 
3. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

 

จ านวน
โครงการท่ี
ส่งเสริมการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
อย่างเป็น
ระบบและ
ยั่งยืน 

3 3 3 3  ปี่ละ 2 
โครงการและ
พัฒนาเพ่ิมปีละ 
1 โครงการ 

4. โครงการปลูกหญ้าแฝกป้องกันการ
พังทลายของดิน 
5. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
 

กองส่งเสริม
การเกษตร 
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ความ
เชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเปา้หมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วยสนับสนุน 
61 62 63 64 

ศาสตร์ท่ี 4 
พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 
สู่สังคมรู้รัก 
สามัคคี 
เทิดทูน 
สถาบันของ
ชาติ เอื้อ
อาทรและ
สมานฉัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 การพัฒนา
เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
องค์กร 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 6 การ
พัฒนาด้าน
การเมือง
การบริหาร
จัดการ 

พัฒนาการ
บริหาร
จัดการตาม
หลักธรรม
มาภิบาลสู่
การบริหาร
ภาครัฐที่ดี 

ร้อยละ
ความพึง
พอใจใน
การรับ
บริการของ
ประชาชน 

100 100 100 100 ร้อยละ 100 
ต่อปี 

พัฒนาระบบ
การบริหารการ
คลังให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษี 

กองคลัง  

ร้อยละ
ความพึง
พอใจใน
การรับ
บริการของ
ประชาชน 

100 100 100 100 ร้อยละ 100 
ต่อปี 

พัฒนาอาคาร
และสถานท่ี 
จักหาวัสดุ
ครุภัณฑ์ 
เครื่องใช้ และ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด  

ร้อยละ
ความพึง
พอใจใน
การบริหาร
ของ
ประชาชน 

100 100 100 100 ร้อยละ 100 
ต่อปี 

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 
ตามหลักธรร
มาภิบาล 

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
4. โครงการ อบต.เคลื่อนท่ี 
5. โครงการอบรมสร้างความร่วมมือ
ในกรปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
6. โครงการจัดนิทรรศการ อบต. 
7. อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลระดับอ าเภอ 
8. อุดหนุนโครงการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อกิจการ
เหล่ากาชาดจังหวัด 

ส านักปลัด 
กอง
สวัสดิการ
และสังคม 
กองส่งเสริม
การเกษตร 
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
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ความ
เชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วยสนับสนุน 
61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 4 พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 
สู่สังคมรู้รัก 
สามัคคี 
เทิดทูน 
สถาบันของ
ชาติ เอื้อ
อาทรและ
สมานฉัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 การพัฒนา
เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
องค์กร 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 6 การ
พัฒนาด้าน
การเมือง
การบริหาร
จัดการ 

พัฒนาการ
บริหาร
จัดการตาม
หลักธรรม
มาภิบาลสู่
การบริหาร
ภาครัฐที่ดี 

ร้อยละ
ความพึง
พอใจใน
การบริหาร
ของ
ประชาชน 

100 100 100 100 ร้อยละ 100 
ต่อปี 

พัฒนาการเมือง
ท้องถิ่น 

9. โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายแกประชาชน 
10. โครงการจัดการเลือกตั้ง 

ส านักปลัด  
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