
ส่วนที่ 3 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนระดับมหภาค 
    1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  วิสัยทัศน์ประเทศ : ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
    1.2 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 

  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ตารางท่ี 22 กรอบแนวทางท่ีส าคัญของยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางที่ส าคัญ 

1. ยุทธศาสตร์ 
ด้านความมั่นคง 

1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 
3) การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
5) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
6) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการนึกก าลังป้องกันประเทศและกองทัพ 
7) การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ รักษาความม่ันคงฐานทรัพยากรธรราชาติ 
สิ่งแวดล้อม และการปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทาง
อาหารพลังงาน และน้ า 
8) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

2. ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น ส่งเสริม
การค้าและการลงทุนทังภาครัฐและเอกชน และพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือเป็น
ศูนย์กลางการค้าและได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคเพ่ิมขึ้น 
2) การพัฒนาภาคการผลิตและการบริหาร ภาคเกษตร ได้แก่ เสริมสร้างฐานการผลิตทาง
การเกษตรให้เข้มแข็ง และยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามามารถในการแข้งขันของภาคเกษตร พัฒนา
สินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข้งขัน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูป
เกษตรที่ยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง 
ภาคอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ได้แก่ พัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกท่ีมีศักยภาพสูง 
สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคต เป็น
ต้น และภาคบริการ พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ และส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 
3) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของ
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ผู้ประกอบการไทย พัฒนายกระดับผลิตภาพแรงงานเพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ยกระดับศักยภาพสินค้าหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ให้ก้าวไกลสู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันการเกษตร 
4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแด่ พัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจบริเวณชายแดนฝั่งทะเลตะวันออก พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญของประเทศ 
และพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม และบริการที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศ 
5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศใน
อนุภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ ส่งเสริมให้ประเทศเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ส่งเสริม
ความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอาหาร สิ่งแวดล้อม 
และการบริหารจัดการภัยพิบัติ ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและ
สร้างความสมดุลของความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับกลุ่มอ านาจทางเศรษฐกิจต่างๆ เพ่ิมบทบาท
และการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศในการผลักดันการพัฒนาในอนุภาคและ
ภูมิภาค สนับสนุนการเปิดการค้าเสรีและการสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศต่อส่วนต่างๆ 
และสาธารณชนไทย 

3. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้การสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนาเริ่ม
ตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต 
2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมทั่วถึง 
3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

4.ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
โอกาสความ
เสมอภาค และ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

1) การสร้าวความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
5) การพัฒนาสื่อสารมวลชนให้กับกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 

5. ยุทธศาสตร์
การสร้างความ
เติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
2) การวงระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน 
4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

 
 

(ต่อ) 
 



47. 
 

ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางที่ส าคัญ 
6. ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับ
สมดุลและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครฐั 

1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
2) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
5) การพัฒนาระบบการจัดการก าลังคนแลพัฒนาบุคลกาภาครัฐในการปฏิบัติราชการ 
6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
7) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาหน่วยงานภาครัฐและ
บุคลากรที่มีหน้าเสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ 
 

 
   1.2 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
     ประกอบด้วย 
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
        พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี   โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้าง
งานที่เหมาะสม การ ฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพ 
  2. ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
        มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้าง
โอกาสให้ทุก คนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือ
ยกระดับรายได้และ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 
  3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
         ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง รวมถึง
การปฏิรูป ภาษีท้ัง ระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การ
ปรับโครงสร้างทั้งห่วง โซ่คุณค่าในภาค เกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน การพัฒนา 
SMEs และเกษตรกรรุ่นใหม่ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
         มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สร้างสมดุล ระหว่าง การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมบริหารจัดการน้า
ให้มีประสิทธิภาพ 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
       ให้ความส าคัญกับความมั่นคงท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม  และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่ม ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครฐั 



           เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ
และ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม ประชาชนมีส่วนร่วม ประเทศ ปราศจากคอร์รัปชั่น ปราศจาก
คอร์รัปชั่น  มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง 
ภูมิภาค และท้องถิ่น 
 

48. 
   
  7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์  
          มุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งการเชื่อมโยง
เครือข่าย โทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  พ้ืนที่เมือง การเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
  8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
           ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม  ต่อเนื่อง จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการ
ปรับปรุง สภาพแวดล้อมของการ พัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ 
  9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
           พัฒนาภาค เมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ  ศักยภาพ โอกาสและข้อจากัดของพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง สร้าง ฐานเศรษฐกิจใหม่เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอา 
  10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
                ประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอย่าง
สร้างสรรค ์       โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจน มาตรฐาน
ต่างๆ ที่ไทย 
 มีความเก่ียวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุ
ภูมิภาค 
 




