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  สวนที่  1 
สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 

1.ดานกายภาพ 

          1.1  ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน 
 1.1.1 ประวัติความเปนมา  ลักษณะท่ีตั้งและอาณาเขต 

ประวัติความเปนมาของบานทาจําปานี้  ไดเคาเรื่องมาจากหลายแหลง  ท้ังท่ีเปนเอกสารและบุคคล                 
ซ่ึงผูเขียนไดไปศึกษาคนควา สอบถามจากผูเฒาผูแกในหมูบานทาจําปา  คือ 

  1.  คุณลุงกัน สาปา 
  2.  คุณลุงพัน วิเศษรัตน 
  3.  คุณลุงสุริกา กํ่าซอน 
 

  ความเปนมาเริ่มตน 
เม่ือปมะโรง  สัมฤทธิศก จุลศักราช 1170  พ.ศ.2351 ในแผนดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา  

จุฬาโลก  รัชกาลท่ี 1 มีชาติพันธุไทเผาหนึ่ง เรียกวา ไทญอ อยูท่ีเมืองหงสาวดีตอนเหนือของเมืองหลวงพระ
บาง  ราชอาณาจักรลาวปจจุบัน เมืองนี้ตั้งอยูบนฝงแมน้ําโขง ในครั้งนั้นมีหัวหนาใหญชื่อ“ทาวหมอ” มีภรรยา
ชื่อ    สุนันทา ไดพาครอบครัว บาวไพร ประมาณ 100 คน ลองแพมาตามลําน้ําโขง เนื่องจากถูกเนรเทศดวย
เหตุการเมือง เม่ือมาถึงนครเวียงจันทร ทาวหมอไดขอเขาสวามิภักดิ์พ่ึงพระบรมสมภารเจานครเวียงจันทร  เจา
อนุวงศ ผูครองนครเวียงจันทร จึงอนุญาตใหพาครอบครัว สมัครพรรคพวกไปตั้งหลักฐานท่ีปากน้ําสงคราม    
ซ่ึงเปนชัยภูมิท่ีเหมาะอุดมดวยธัญญาหาร (ท่ีใหทาวหมอไปอยูไกล  ก็เพราะตองการใหอยูหางๆ นครหลวงพระ
บาง  คนถูกเนรเทศตองใหอยูไกลๆ)  เม่ือทาวหมอสรางเมืองใหมเรียบรอยแลว  เจาอนุวงศผูครองนครเวียง
จันทร     เห็นวา ทาวหมอเปนหัวหนาท่ีดี จึงตั้งใหเปน “พระยาหงสาวดี” เมืองท่ีต้ังใหมนี้อยูริมปากน้ํา
สงครามขางเหนือ  อยูฝงขวาของแมน้ําโขง ใหนามเมืองวา“เมืองไชยสุทธิ์อุตตมบุรี”(ปจจุบันเรียกตําบลไชยบุรี  
อยูเหนืออําเภอทาอุเทนไปประมาณ 16 กิโลเมตร) ไดตั้งทาวเล็กนองชายทาวหมอเปน อุปฮาดวังหนาพระยา
หงสาวดี (หมอ) มีบุตรชายคนโตชื่อ “ทาวโสม” เม่ือญาติพ่ีนองบริวารของพระยาหงสาวดี (หมอ) ทราบขาว
การเปนเจาเมืองและความอุดมสมบูรณ จึงไดพากันอพยพตามลงมาอยูกับพระยาหงสาวดี อีกประมาณ  500  
คนในครั้งนี้  หลวงพอเปา ไดพาคนสวนหนึ่งลองเรือลงมาตามแมน้ําโขงทางใต  และไดข้ึนตั้งบานเรือนท่ีริม
แมน้ําโขง บริเวณทิศเหนือของบานทาจําปา (ปจจุบันเปนทุงนามีตนไมและปาไผ  เรียกวา “บานสิมเกา”)     
ซ่ึงในตอนนั้นบริเวณท่ีตั้งบานยังคงสภาพเปนปาทึบ มีตนไมใหญ และมีสัตวปามากมาย หลวงพอเปาจึงพาคนท่ี
ติดตามตั้งบานเรือนท่ีนั้น ซ่ึงมีประมาณ 5 – 6 ครัวเรือน  ตอมาก็ไดมีคนอพยพมาอยูมากข้ึนท้ังจากคนไทย
และคนฝงประเทศลาว ซ่ึงชาวบานไดยึดอาชีพเกษตรกรรมทํานา ทําไร ทําสวน และลาสัตวหาเลี้ยงชีพ และ
บริเวณใกลหมูบานนั้น มีหนองน้ําแหงหนึ่งชื่อวา “หนองพอก” ซ่ึงเปนแหลงน้ําท่ีสัตวปาท้ังหลายลงมากินน้ํา
เปนประจํา ดังนั้น ชาวบานท่ียึดอาชีพเปนพรานปา จึงพากันมาดักสัตวปาท่ีนี่และไดทําสัญลักษณ  ดวยการ
บากตนไมไวใหรู  ตอมาจึงเรียกชื่อหมูบานวา “บานพรานบาก” และเพ้ียนเปน “บานพันบัก” เพราะไทญอ  
พูดสําเนียงหวน อักษร“ญ”  ข้ึนนาสิก เสียงสระ“ใ”จะเปนสระ “เออ” ท้ังหมด  เชนคําวา “ใต” เปน“เตอ” 
ใน เปน “เนอ”ฯลฯ คลายสําเนียงชาวหลวงพระบาง ซ่ึงผิดแผกไปจากชาวเมืองท่ัวไป                  
แตเดิมนั้น บานทาจําปา บานคําพอก และบานทาดอกแกว  เปนหมูบานเดียวกัน หลังจากมีประชากร  ขยาย
มากข้ึนเปนลําดับนั้น  ตอมาเกิดเหตุการณไฟไหมหมูบาน  ชาวบานจึงพากันยายบานไปตั้งอยูแหงใหม      
โดยแยกออกเปน  3  กลุม  คือ 
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กลุมท่ี  1 ไปตั้งหมูบานอยูทางทิศเหนือของบานเดิม  เรียกวา “บานพรานบักเหนือ” 
(บานทาดอกแกว) 

กลุมท่ี  2 ไปตั้งบานอยูทางทิศตะวันตกของบานเดิม  เรียกวา “บานพันบักทุง”        
(บานคําพอก) 

  กลุมท่ี  3 ไปตั้งบานอยูทิศใตของบานเดิม  เรียกวา  “บานพันบักทา” (บานทาจําปา) 
 

ลักษณะท่ีตั้งและอาณาเขต 
  องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ตั้งอยูท่ี  เลขท่ี 91 หมู 5 บานทาดอกแกว ตําบลทา
จําปา  อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม  โดยไดยกฐานะจากสภาตําบลฯ เปนองคการบริหารสวนตําบลทา
จําปา เม่ือวันท่ี  29  มีนาคม พ.ศ. 2539 โดยมีพ้ืนท่ีประมาณ 108.27  ตารางกิโลเมตร โดยมีเขต
ดังตอไปนี้ 
  ทิศเหนือ จด ตําบลไชยบุรี  อําเภอทาอุเทน 

  ทิศใต  จด ตําบลทาอุเทน  อําเภอทาอุเทน 
  ทิศตะวันออก จด แมน้ําโขง 

  ทิศตะวันตก จด ตําบลนาขม้ิน อําเภอโพนสวรรค และตําบลนาคํา  อําเภอศรี
สงคราม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1.2.  ลักษณะภูมิประเทศ 
 1. มีแมน้ําโขงก้ันพรมแดนประเทศไทย/สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทําใหมีทิวทัศนท่ี 
สวยงาม  สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ 
 2. มีแหลงน้ําธรรมชาติหลายสาย  เอ้ืออํานวยตอการพัฒนาทางการเกษตร 
 3. มีปริมาณน้ําฝนมากเหมาะแกการปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิด 
         1.3. ลักษณะภูมิอากาศ 
 จังหวัดนครพนมเปนจังหวัดท่ีมีฝนตกชุกในฤดูฝน ท้ังนี้เพราะไดรับอิทธิพลจากพายุโซนรอนในทะเล
จีนใตและไดรับอิทธิพลจาก ปาไมและเทือกเขา จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฝนตกชุกตั้งแต
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ฤดูรอนอากาศจะรอนอบอาวอาจมีฝนตก และลมกรรโชก ฤดูหนาวอากาศ จะ
หนาวเย็น สภาพดินฟาอากาศของจังหวัดนครพนมแบงออกเปน 3 ฤดู  

1.4. ลักษณะของผิวดิน 
   ดินเกิดจากตะกอนท่ีน้ําพัดพามาทับทมใหมและคอนขางใหญ  ลักษณะของตะกอนเปนดินทราย  
ดินทรายแปง  ดินรวนเหนียวปนทรายแหง  ดินเหนียวปนทรายแปงและดินเหนียวทับถมอยูตามริมฝงแมน้ํา
โขง ราษฎรสวนใหญใชท่ีดินประกอบอาชีพ ทํานา ทําสวน ทําไร  และเปนท่ีอยูอาศัย 

1.5.  ลักษณะของไม/ปาไม 

 ในองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา มีปาสงวน (ปาดงกระแสน มีเนื้อท่ี 1,473 ไร) เปนปาท่ีอุดม
ดวยพันธุและเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวปานานาชนิด  และมีปาชุมชนเปนปาลูกทุกหมูบาน 
 
2.ดานการเมือง/การปกครอง 
2.1. เขตการปกครอง 
  องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ตั้งอยูท่ี  เลขท่ี 91 หมู 5 บานทาดอกแกว ตําบลทา
จําปา  อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม  โดยไดยกฐานะจากสภาตําบลฯ เปนองคการบริหารสวนตําบลทา
จําปา เม่ือวันท่ี  29  มีนาคม พ.ศ. 2539 โดยมีพ้ืนท่ีประมาณ 108.27  ตารางกิโลเมตร โดยมีเขต
ดังตอไปนี้ 
  ทิศเหนือ จด ตําบลไชยบุรี  อําเภอทาอุเทน 

  ทิศใต  จด ตําบลทาอุเทน  อําเภอทาอุเทน 
  ทิศตะวันออก จด แมน้ําโขง 

  ทิศตะวันตก จด ตําบลนาขม้ิน อําเภอโพนสวรรค และตําบลนาคํา  อําเภอศรี
สงคราม 
 

2.1.1 เขตการปกครองและบริหาร 
2.1.2 องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา มีเขตพ้ืนท่ีปกครองครอบคลุม ของตําบลทาจําปา 

 ท้ังหมด   16 หมูบาน  ไดแก  
หมูท่ี  1  บานทาจําปา   หมูท่ี  9  บานหวยพระ 
หมูท่ี  2  บานทาจําปา   หมูท่ี  10  บานดอนติ้ว 
หมูท่ี  3  บานคําพอก   หมูท่ี  11  บานทาแต 

 หมูท่ี  4  บานคําพอก   หมูท่ี  12  บานนาดอกไม  
หมูท่ี  5  บานทาดอกแกว   หมูท่ี  13  บานปุงแก 
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3.1. ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 
 ประชากร  ประกอบดวย 

ลําดับท่ี บาน หมูท่ี 
จํานวนประชากร จํานวนครัวเรือน หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

ทาจําปา 
ทาจําปา 
คําพอก 
คําพอก 
ทาดอกแกว 
ทาดอกแกว 
คําเตย 
ดอนแดง 
หวยพระ 
ดอนติ้ว 
ทาแต 
นาดอกไม 
ปุงแก 
หวยพระ 
ดอนแดงนอย 
คําเตย 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

333 
200 
242 
325 
408 
520 
213 
284 
355 
374 
245 
152 
107 
267 
150 
349 

312 
205 
278 
282 
406 
552 
208 
277 
330 
404 
242 
158 
91 

235 
137 
301 

652 
405 
520 
607 
814 

1,072 
421 
561 
685 
778 
487 
310 
198 
502 
287 
650 

167 
110 
135 
146 
200 
287 
122 
143 
186 
209 
128 
90 
64 

126 
68 

166 

 

รวม 16 4,524 4,418 8,942 2,347  
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3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร 

ชวงอายุ ชาย หญิง หมายเหตุ 

1-18 
18-60 

อายุมากวา60ปข้ึนไป 
 

1,224 
2,770 
526 

1,126 
2,695 
601 

จํานวนประชากรเยาวชน 
จํานวนประชากร 
จํานวนประชากรผูสูงอายุ 

รวม 4,520 4,422  
 

4.สภาพทางสังคม 

4.1.การศึกษา 

 (1)  การศึกษา 
มีสถานศึกษาในเขตองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  8  แหง  เปนของรัฐบาลท้ังหมด ไดแก 
  -  โรงเรียนบานทาจําปา  เปดทําการสอนตั้งแตชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมปท่ี  6 

-  โรงเรียนชุมชนบานคําพอกทาดอกแกว เปดทําการสอนตั้งแตชั้นอนุบาล 1 ถึง  
   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

   -  โรงเรียนบานหวยพระ  เปดทําการสอนตั้งแตชั้นอนุบาล 1 ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
-  โรงเรียนทาจําปาวิทยา  เปดทําการสอนตั้งแตชั้น  มัธยมศึกษาปท่ี  1 - 6 
-  โรงเรียนบานทาแต - ปุงแก เปดทําการสอน  ตั้งแตชั้นอนุบาล  1  ถึง ประถมปท่ี  6 
-  โรงเรียนบานดอนแดง  เปดทําการสอน  ตั้งแตชั้นอนุบาล  1  ถึง ประถมปท่ี  6 
-  โรงเรียนบานคําเตย  เปดทําการสอน  ตั้งแตชั้นอนุบาล  1  ถึง  ประถมปท่ี  6 
 -  โรงเรียนบานดอนติ้ว  เปดทําการสอน  ตั้งแตชั้นอนุบาล  1  ถึง ประถมปท่ี  6 

 
มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  8  แหง  อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล  ไดแก 

-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาจําปา   เปดทําการสอนอนุบาล  2  ขวบ 
                     -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคําพอก   เปดทําการสอนอนุบาล  2  ขวบ 

-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนแดง   เปดทําการสอนอนุบาล  2  ขวบ 
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยพระ   เปดทําการสอนอนุบาล  2  ขวบ 
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนติ้ว   เปดทําการสอนอนุบาล  2  ขวบ 
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาแต    เปดทําการสอนอนุบาล  2  ขวบ 
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดแจงสวาง   เปดทําการสอนอนุบาล  2  ขวบ 
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทาดอกแกวเหนือ  เปดทําการสอนอนุบาล  2  ขวบ 

4.2 สาธารณสุข 

มีการบริการดานสาธารณสุข  ไดแก  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล   มีจํานวน  4  แหง 
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1.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  ทาจําปา ภายในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนี้มีเตียง
คนไข จํานวน 2 เตียง  และมีเจาหนาท่ีท้ังหมด  2 คน   
 2.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  ทาดอกแกว  ภายในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนี้             
มีเตียงคนไข จํานวน 2 เตียง และมีเจาหนาท่ีท้ังหมด  3  คน   
 3. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  ดอนแดง ภายในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนี้มีเตียง
คนไข จํานวน 2 เตียง และมีเจาหนาท่ีท้ังหมด 3 คน 
 4. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  แกวปดโปง ภายในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนี้มีเตียง
คนไข จํานวน 2 เตียง และมีเจาหนาท่ีท้ังหมด 2 คน                   

5. อัตราการมีสวมราดน้ํา  100  % 

4.3  อาชญากรรม 
  -   อบต. ทาจําปา  มีเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน      1  คน 
  -   อบต. ทาจําปา  มีเจาหนาท่ี  อปพร.    จํานวน    75  คน 
  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สภาพสังคมในเขต อบต.ทาจําปา  เปนสังคมแบบชนบท
ซ่ึงสามารถพ่ึงพาอาศัยกันไดท้ังยังมีฐานะความเปนอยูไมขาดแคลน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจึงมี
คอนขางสูง 

4.4  การปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
  การปองกันและปราบปรามยาเสพติด  เปนอีกนโยบายเรงดวนของรัฐบาล  และของจังหวัด  
องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา  ไดประสานความรวมมือเปนอยางดีกับศูนยปองกันและปราบปรามยาเสพ
ติดอําเภอทาอุเทน  ท้ังนี้เพราะองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา  ไดตระหนักวาการปองกันและการแกปญหา        
ยาเสพติดเปนพันธกิจอันยิ่งใหญท่ีทุกหนวยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาชนจะตองรวมดวย
ชวยกัน  ในการแกไขปญหาแบบพหุภาคี  ท่ีมุงเนนการปราบปราม  และปองกัน  โดยจะตองมีการประสาน
การทํางาน   แบบบูรณาการ นอกจากนี้ทางองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ยังไดจัดอบรมปองกันยาเสพ
ติดใหแกเยาวชนซ่ึงเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอใหรูจักพิษภัยของยาเสพติดและการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด   (ดอก
จําปาเกมส) เปนประจําทุกป จัดข้ึนเพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชน  และเยาวชนหันมาสนใจการเลนกีฬา 
และออกหางไกลจากยาเสพติด โดยไดรับความรวมมือจาก ประชาชน และเยาวชนในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลทาจําปา เปนอยางดียิ่ง  โดยผลการจัดการแขงขันกีฬา ฯ ดังกลาว ไดทําใหเยาวชนและประชาชนท่ีเขา
รวมกิจกรรมเกิดจิตสํานึกท่ีดีในการสนใจการเลนกีฬาและออกหางไกลจากยาเสพติด  และองคการบริหารสวน
ตําบลทาจําปา  ยังไดจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดประจําองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
เพ่ือประสานการปฏิบัติงานระหวางจังหวัด  อําเภอ  เพ่ือใหการปฏิบัติการในการแกไขปญหาแบบบูรณาการ 
4.5.การสังคมสงเคราะห 
องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา มีการสํารวจขอมูลสําหรับเด็ก  ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส เพ่ือเปน
ฐานขอมูลในการชวยเหลือและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนหลักในลําดับตน ๆ เปนการแกไข
ปญหาดานและใหความชวยเหลือ โดยปจจุบันมีผูท่ีไดรับเบี้ยยังชีพตามโครงการสรางหลักประกันรายได
ผูสูงอายุ จํานวน 1,127 คน และผูปวยเอดสจํานวน 3 คน 
 
5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
5.1การคมนาคมขนสง 
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การคมนาคม 
  มีเสนทางคมนาคม  สายหลัก  2  สาย 
  1.  ถนนทางหลวงสาย 212 (นครพนม – หนองคาย) เปนถนนสายหลัก และภายในเขต
องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ราษฎรมีถนนและซอยตาง ๆ ท่ีใชในการคมนาคม  ดังนี้ 
  2.  ถนนทางหลวงแผนดิน  สายทาดอกแกว - ศรีสงคราม 
   -  มีเสนทางเชื่อมหมูบานตางๆ ในเขตตําบล ทาจําปา  จํานวน  10  สาย 

การจราจร 
  ในเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา  ยังไมมีความสะดวกในการสัญจรไป
มา  สภาพถนนสวนใหญมีลักษณะแคบไมสามารถขยายได  ประกอบกับยังเปนถนนลูกรังอีกหลายสวน 
 

5.2 การไฟฟา 

องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา มีไฟฟาสาธารณะท่ีใหแสงสวาง และในถนนตางๆ มีไฟฟาสาธารณะ

ประจําหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา จํานวน 16  หมูบาน แตยังไมเพียงพอตอความ

ตองการ  ของประชาชน ท้ังนี้ ไดดําเนินการติดตั้งเพ่ิมข้ึนตามลําดับความจําเปน ไฟฟาใชในครัวเรือน  2,111 

ครัวเรือน                                                                                                                         

5.3 การประปา 

องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ไดใชบริการประปาภูมิภาค จํานวน 6  หมูบานและมีประปา

หมูบานจํานวน 10 หมูบาน ซ่ึงก็ยังไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน  ท้ังนี้ก็ไดดําเนินการกอสราง

ตามลําดับความจําเปนตอไป 

5.4 การโทรคมนาคม 

 ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา เสาสัญญาณโทรศัพท จํานวน 5 เครือขายไดแก AIS TRUE 
DTAC และเครือขายสัญญานของ TOT และ CAT  
5.5 ไปรษณีย/การส่ือสาร/การขนสงวัสดุ ครุภัณฑ 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา มีการใหบริการ ไปรษณีย ใหบริการแกประชาชน จาก
ไปรษณียทาอุเทน 
 
6.ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร  

 พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุม  เหมาะแกการเกษตรกรรม  เชน  ทํานา  ทําสวน  ทําไร แลเขตพ้ืนท่ี

ตําบลทาจําปา มีลําหวยไหลผาน มีหนองน้ําขนาดใหญหลายแหง โอกาส ท่ีจะพัฒนาระบบการผลิตการเกษตร

ไดแก การปลูกขาว ปลูกไมผลใหมีคุณภาพและปริมาณเพ่ิมข้ึน 

6.2 การประมง  
           พ้ืนท่ีสวนใหญติดแมน้ําโขง และแมน้ําสงคราม จึงเหมาะแกการทําประมง 
6.3 การปศุสัตว 
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-  ประชาชนมีความพรอมในการพัฒนา มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีเหมาะสม ภูมิประเทศเหมาะ  แกการ

เพาะปลูก ทําการเกษตร และเลี้ยงสัตว  

6.4 การบริการ  

การใหบริการประชาชนเปนพันธกิจท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา  ไดใหความสําคัญมาโดย
ตลอด  เพราะองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา  เปนการปกครองสวนทองถ่ินของประชาชน  โดยประชาชน  
และเพ่ือประชาชนอยางแทจริง  ท้ังนี้  เพ่ือเปนการใหบริการประชาชนท่ีมาติดตอราชการ  ทางองคการ
บริหารสวนตําบลทาจําปา  เพ่ือใหบริการดานขอมูลขาวสาร  เอกสารทางวิชาการ  ระเบียบกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับการปฏิบัติราชการสวนทองถ่ิน  ไวสําหรับคอยใหบริการประชาชนท่ีมาติดตอขอรับขอมูลขาวสาร  
ดวยการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร  การใหบริการประชาสัมพันธดานการจัดเก็บภาษีประเภทตาง ๆ 
โดยไดจัดทําคูมือแผนข้ันตอนขอมูลเพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนและถึงแมวาองคการบริหารสวน
ตําบลทาจําปา จะประสบปญหาในการจัดเก็บภาษีบางประเภท โดยเฉพาะปญหาการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดิน  แตองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา  ก็สามารถประสานความเขาใจกับตัวแทนหรือสถานประกอบการ
ใหเกิดความเขาใจถึงการปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบกฎหมาย  ท่ีมุงเนนการใหบริการ  เพ่ือประโยชนสูงสุดของ
ประชาชนภายในเขต อบต. เปนสําคัญ และประชาชนยังสามารถติดตอขอขอมูลขององคการบริหารสวนตําบล
ทาจําปาไดทางเว็บไซต www.thajumpa.go.th อีกดวย 
6.5 ทรัพยากรเกี่ยวกับการทองเท่ียว 
 ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาจําปาไมมีสถานท่ีทองเท่ียว  ไดดําเนินการสงเสริมการทองเท่ียว
โดยจัดประเพณีแขงเรือและการแขงขันเรือไฟโบราณเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวของจังหวัดนครพนม                     
6.6 อุตสาหกรรม 
  ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาจําปาไมมีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี 

6.7 การพาณิชย/กลุมอาชีพ  

          -  ปมน้ํามัน   จํานวน  3 แหง 
 -  โรงสี     จํานวน  16 แหง 
 -  รานคา   จํานวน  56 แหง 

- ทาทราย                             จํานวน             3        แหง 
- โรงเรือนเก็บเศษยางพารา         จํานวน   2 แหง 
- รานซ้ือน้ํายางพารา   จํานวน  1 แหง 
- คารแคร   จํานวน   1 แหง 
- รานวัสดุกอสราง  จํานวน   1 แหง 

   - โรงน้ําแข็ง   จํานวน  1 แหง 
 - โรงงานทําเฟอรนิเจอร  จํานวน   2 แหง 
 - รีสอรท   จํานวน  2 แหง 
6.8 แรงงาน         

ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาจําปาไมมีแรงอุตสาหกรรม โดยมีแรงงานรับจางท่ัวไป  

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.1 การนับถือศาสนา    

http://www.thajumpa.go.th/
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ราษฎรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  มีการปฏิบัติในดานศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี  เปน

ประจํา  มีวัดจํานวน 15  แหง 

7.2 ประเพณีและงานประจําป 

ประเพณีทองถ่ินท่ีสําคัญท่ีนิยมสืบทอดกันมาจนถึงปจจุบัน คือ 
  1. ประเพณีวันสงกรานต จัดข้ึนในวันท่ี 13 เมษายน ของทุกป  โดยองคการบริหารสวน
ตําบล   จัดใหมีพิธีสรงน้ําพระ, รดน้ําดําหัวผูสูงอายุเพ่ือขอพรในวันข้ึนปใหมไทย 
  2. งานพิธีทางศาสนา  ไดแก  งานวันมาฆบูชา (ข้ึน 15 คํ่า เดือน 4) งานวันวิสาขบูชา 
(ข้ึน 15 คํ่า เดือน 7) งานวันอาสาฬหบูชา (ข้ึน 15 คํ่า เดือน  8) งานวันเขาพรรษา (แรม 1 คํ่า เดือน 8-8)            
และงานวันออกพรรษา (ข้ึน 15 คํ่า เดือน 11)  เปนตน3. งานรัฐพิธีตางๆ ไดแก วันจักรี ตรงกับวันท่ี 6  
เมษายนของทุกป, วันฉัตรมงคล ตรงกับวันท่ี 5 พฤษภาคมของทุกป, เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ ตรงกับวันท่ี 12 สิงหาคม     ของทุกป ของทุกป, วันปยมหาราช  ตรงกับวันท่ี 23 ตุลาคม
ของทุกป   วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตรงกับวันท่ี 5  ธันวาคม 
  4. ประเพณีไหลเรือไฟโบราณ อบต.จัดข้ึนวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 11 ของทุกป โดยจัดใหมี          
การประกวดไหลเรือไฟโบราณ เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวของจังหวัดนครพนม 
  5.ประเพณีแขงเรือกีบ จัดข้ึนกอนวันออกพรรษาประมาณ 2  สัปดาห โดยประมาณของทุกป 
  6.ประเพณีโสสัมพันธ เหยา จัดข้ึนในวันข้ึน 3 คํ่า  เดือน 3  
  7. ประเพณีบุญเดือน 3 ข้ึน 3  คํ่า เปนประเพณีผูกแขนเดือนสาม หรือท่ีเรียกวาบุญขาวจี่ 

7.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาทองถิ่น                                                                                                  

ภาษาทองถ่ินท่ีสําคัญท่ีนิยมสืบทอดกันมาจนถึงปจจุบัน คือ ภาษาญอ และภาษาโส 

7.4 สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีละลึก  
สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีละลึกในเขตพ้ืนท่ีตําบลทาจําปา คือ ปลาราตัวใหญ  สับปะรดหวาน 

9.ทรัพยากรธรรมชาติ 

9.1 น้ํา 

เขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา  มีแมน้ําโขงก้ันพรมแดนประเทศไทย/สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ทําใหมีทิวทัศนท่ีสวยงาม  สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ 
มีแหลงน้ําธรรมชาติหลายสาย  เชนแมน้ําสงคราม และน้ําหนองขนาดใหญ  
9.2 ปาไม 

ในองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา มีปาสงวน (ปาดงกระแสน มีเนื้อท่ี 1,473 ไร) เปนปาท่ีอุดม

ดวยพันธุและเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวปานานาชนิด 

9.3 ภูเขา 

ในองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ไมมีภูเขา 

9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาต ิ

          
 9.4.1  ทรัพยากรดิน 

ราษฎรสวนใหญใชท่ีดินประกอบอาชีพ ทํานา ทําสวน ทําไร  และเปนท่ีอยูอาศัย 



11 
 

 9.4.2  ทรัพยากรน้ํา 
9.4.3ลักษณะของแหลงน้ํา 
เขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา  มีแมน้ําโขงก้ันพรมแดนประเทศไทย/สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ทําใหมีทิวทัศนท่ีสวยงาม  สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ 
มีแหลงน้ําธรรมชาติหลายสาย  เชนแมน้ําสงคราม และน้ําหนองขนาดใหญ  

9.4.4  ทรัพยากรน้ํา 
 *  แหลงน้ําสาธารณะในตําบล 
 -  บอโยก  จํานวน  15 แหง 
 

อางเก็บน้ํา ขนาด สภาพแหลงน้ํา 
1. อางเก็บน้ําหวยปลาฝา 10  ไร เปนแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรสามารถกักเก็บน้ําใชไดตลอดท้ังป 
2. อางเก็บน้ําหวยเชือม 30 ไร เปนแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรสามารถกักเก็บน้ําใชไดตลอดท้ังป 
3. อางเก็บน้ําหวยแวง 200 ไร เปนแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรสามารถกักเก็บน้ําใชไดตลอดท้ังป 
4. อางเก็บน้ําหวยข้ีหมู 20 ไร เปนแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรสามารถกักเก็บน้ําใชไดตลอดท้ังป 

 
 *   แหลงน้ําธรรมชาติในตําบล 
 

ช่ือลําน้ํา /  
แหลงน้ํา 

ไหลผาน สภาพแหลงน้ํา 

1.  แมน้ําโขง หมู 1,2,3,๔,5,6 กวาง 1,000 เมตร ยาว 10 กม. เปนแหลงน้ําสายหลักของตําบล ปจจุบัน
ใชในการเกษตรเปนสวนใหญ สภาพลําน้ํามีน้ําใชตลอดท้ังป ใชประโยชนเพ่ือ   
การทํานาปรัง มีสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาท่ีใชน้ําจากแมน้ําโขง จํานวน 4 สถานี  

2. แมน้ํา
สงคราม 

หมู  11 กวาง 100 เมตร ยาว 3 กม. เปนลําน้ําเ พ่ือการเกษตรปจจุบันใชใน
การเกษตรสภาพลําน้ํามีน้ําตลอดท้ังป ใชในการทํานา (ไมสามารถนําน้ํามา
ใชได) 

3. หวยทวย หมู  9 , 12 กวาง 50 เมตร ยาว 20 กม. เปนแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรตลอดป สภาพลํา
น้ําตื้นเขิน บางสวน ใชประโยชนในการทํานา  ปลูกขาวโพด และมันเทศ 

4. หวย
กานเหลือง 

หมู  7, 14 กวาง 15 เมตร ยาว20 กม. ปจจุบันใชน้ําเพ่ือการเกษตรเปนสวนใหญ     
สภาพหวยใชการได ปริมาณไมเพียงพอเพ่ือการเกษตร ใชประโยชนใชทํานา
และเลี้ยงสัตว   

5. หวย
กระทาด 

หมู  7,10 กวาง 10 เมตร ยาว 20 กม. สภาพลําน้ําเก็บน้ําไมไดตลอดท้ังปและต้ืนเขิน
บางชวงปริมาณน้ําไมเพียงพอในการเกษตร ใชน้ําเพ่ือการทํานาป และเลี้ยง
สัตว 

6.  หวยหวาย
หลึม 

หมู  10,11,13 กวาง 10 เมตร ยาว 20 กม. ภาพลําน้ําเก็บน้ําไมไดตลอดท้ังป และตื้นเขิน
บางชวงปริมาณน้ําไมเพียงพอในการเกษตร ใชน้ําเพ่ือการทํานาปปลูก
แตงกวา  ขาวโพด และเลี้ยงสัตว    

7.  หวยกอก หมู 9,14 กวาง 15 เมตร ยาว 3 กม. สภาพลําน้ําใชการไดดี สามารถกักเก็บน้ําได
ตลอดท้ังปปริมาณเพียงพอเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป 
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8.  หวย
ปลาฝา 

หมู 6, 7,8,15 กวาง  30 เมตร ยาว 6 กม. สภาพลําน้ําใชการไดดี สามารถกักเก็บน้ําได
ตลอดท้ังปปริมาณเพียงพอเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป 

9.  หวยบอ หมู  9 กวาง 15 เมตร ยาว 3 กม. สภาพลําน้ําใชการไดดี สามารถกักเก็บน้ําได
ตลอดท้ังปปริมาณเพียงพอเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป 

10.  หวย
เชื่อม 

หมู 5,6 กวาง 10 เมตร ยาว 3 กม. สภาพลําน้ําใชการไดดี สามารถกักเก็บน้ําได
ตลอดท้ังปปริมาณเพียงพอเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป 

11.  หวย
ทราย 

หมู 
1,2,3,4,8,9,12,

14 

กวาง 6 เมตร ยาว 20  กม. สภาพลําน้ําใชการไดดี สามารถกักเก็บน้ําได
ตลอดท้ังปปริมาณเพียงพอเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป 

12. หวยภู
แวง 

หมู  1,3,4, กวาง 10  เมตร ยาว  3  กม.  สภาพลําน้ําใชการไดดี สามารถกักเก็บน้ําได
ตลอดท้ังปปริมาณเพียงพอเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป 

13. หวยสาย
นา 

หมู  1,2 กวาง 6 เมตร ยาว 7 กม. มีการขุดลอกเพ่ิมเติม 50 เมตร สภาพ  ลําน้ําใช
การไดดี สามารถกักเก็บน้ําไดตลอดท้ังปปริมาณเพียงพอเพ่ือการเกษตร
ตลอดท้ังป 

14. หนองอี
เฒา 

หมู  1 4ไร ลึก 2 เมตร สภาพตื้นเขินไมสามารถใชกักเก็บน้ําไดตลอดท้ังป 

15 หนองนา
นอย 

หมู 3 3ไร ลึก 2 เมตร สภาพตื้นเขินไมสามารถใชกักเก็บน้ําไดตลอดท้ังป 

16.หนองสี
บานวงศ 

หมู  14 3 ไร ลึก 3 เมตร เปนแหลงน้ําสาธารณะสภาพหนองน้ํามีน้ําใชตลอดท้ังป 

17. หนองคํา
มน 

หมู  10,11 296 ไร ลึก 2 เมตร  สภาพหนองน้ําใชการไมไดดี  สภาพตื้นเขิน 

18. หนองไข
นก 

หมู 12 15 ไร  ลึก 2 เมตร  สภาพลําน้ําใชการไดดี สามารถกักเก็บน้ําไดตลอดท้ังป
ปริมาณเพียงพอเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป 

19. หนองคํา หมู 11 15 ไร ลึก 3 เมตร  สภาพลําน้ําใชการไดดี สามารถกักเก็บน้ําไดตลอดท้ังป
ปริมาณเพียงพอเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป 

20.หนองปาด
หมู 

หมู  1 3  ไร ลึก 2  เมตร สภาพลําน้ําใชการไดดี สามารถกักเก็บน้ําไดตลอดท้ังป
ปริมาณเพียงพอเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป 

21. หวยอีตุน หมู 15 1 ไร 500 เมตร  สภาพลําน้ําใชการไดดี สามารถกักเก็บน้ําไดตลอดท้ังป
ปริมาณเพียงพอเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป 

22. หนอง
ดาน 

หมู 4 2 ไร  ลึก 2.50 เมตร  สภาพตื้นเขินไมสามารถกักเก็บน้ําได 

 

*  แหลงน้ําสาธารณะ 
ฝาย ขนาด สภาพแหลงน้ํา 

1. ฝายน้ําลน หมู 2 สูง 3 ม. ก. 50 ม. สภาพฝายใชการไดดี  สามารถกักเก็บน้ําใชไดตลอดท้ังป 
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2. ฝายน้ําลน หมู 8 สูง 3  ม. ก. 15 ม. สภาพฝายใชการไดดี  สามารถกักเก็บน้ําใชไดตลอดท้ังป 
3.  ฝายน้ําลน หมู 9 สูง 1.5 ม. ก. 1ม. สภาพฝายใชการไดดี  สามารถกักเก็บน้ําใชไดตลอดท้ังป 
4. ฝายน้ําลน หมู 11 สูง 3.5 ม. ก. 5ม. สภาพฝายใชการไดดี  สามารถกักเก็บน้ําใชไดตลอดท้ังป 
5.  ฝายน้ําลน หมู 13 สูง 3.5 ม. ก. 1ม. สภาพใชการไมได  
6. ทํานบ หวยถํ้า 9 ไร ลึก 3 ม. สภาพลําน้ําใชการไดดี สามารถกักเก็บน้ําไดตลอดท้ังป

ปริมาณ 
7. ฝายน้ําลน หมู 12 สูง 2 ม. ก. 10 ม. สภาพฝายใชการไมไดไดดี  สามารถกักเก็บน้ําใชไดตลอดท้ังป 
8. ฝายน้ําลน หมู 2 สูง 2 ม. ก. 10 ม. สภาพฝายใชการไดดี  สามารถกักเก็บน้ําใชไดตลอดท้ังป 

 
 8.4.3  ทรัพยากรปาไม 

  ปาไมในตําบลทาจําปามีปาสงวน (ปาดงกระแสน มีเนื้อท่ี 1,473 ไร) เปนปา  เปนปาดิบชื้น
ซ่ึงจะอยูในปาชุมชนของแตละหมูบานในปจจุบันมีการพัฒนาทรัพยากรปาไมโดยการปลูกตนไมเพ่ิมเติมในทุกป
และมีการตั้งกลุม รสทป. ในการรักษาทรัพยากรปาไม  
 8.4.4  ทรัพยากรเกี่ยวกับการทองเท่ียว 
 ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาจําปาแตมีประเพณีท่ีสงเสริมการทองเท่ียวคือการแขงเรือกีบ ซ่ึงจะ
จัดกอนวันออกพรรษาประมาณ  1 สัปดาห ณ บริเวณแมน้ําโขงหมูท่ี 1 และหมูท่ี 2 บานทาจําปา และ
ประเพณีไหลเรือไฟโบราณ ซ่ึงจะไหลในวันข้ึน 14 คํ่า เดือน 11 ของทุกป บริเวณทาน้ําบานทาดอกแกวถึง 
บานทาจําปา 

8.4.5  สภาพส่ิงแวดลอม 
  ในสภาพโดยรวมแลวไมมีมลพิษดานสิ่งแวดลอม เนื่องจากไมมีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี 
และปญหาขยะมูลฝอย 
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สวนท่ี 2 

ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2.1.ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

2.1.1.กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

๑. ความเปนมา 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทํา

ยุทธศาสตรชาติ มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป เพ่ือใชในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณาใหความเห็นชอบเพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินงานในระยะท่ี ๒ ของรัฐบาล (ป ๒๕๕๘ -๒๕๕๙) และ
กรอบการปฏิรูปในระยะท่ี๓ (ป๒๕๖๐เปนตนไป )คณะกรรมการจัด ทํายุทธศาสตรชา ติไดแต ง ต้ั ง
คณะอนุกรรมการ ๒ คณะ ไดแก (๑) คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดทําราง
กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป และ (๒)คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูป
ประเทศเพ่ือจัดทํารางแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ(Roadmap) ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ 
๒๐ ปคณะอนกุรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปไดดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 
๒๐ ป ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด โดยไดมีการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติท่ีมาจากหลายภาคสวน ไดแกภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึง
ได  พิจารณานําขอคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหงชาติ และความคิดเห็นจาก ภาคประชาชนมาเปนขอมูลในการยก
รางยุทธศาสตรชาติดวย และไดนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติ ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติในการดําเนินการข้ันตอไปคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติจะนําเสนอ
รางกรอบยุทธศาสตรชาติเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะไดมีการรับฟงความคิดเห็นจาก
ประชาชน กอนท่ี จ ะ นํา เ ส น อ ตอ ส ภ า นิติบัญญัตแหง ช า ติใ หค ว า ม เ ห็น ช อ บ กรอบ
ยุทธศาสตรชาติมาใชเปนกรอบในการกําหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงเปน
ชวงเวลาของการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (ตุลาคม๒๕๕๙ - กันยายน 
๒๕๖๔) นอกจากนี้หนวยงานตางๆ จะไดนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซ่ึงเปนแผนระยะ ๕ ปมา
ถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหวางท่ีกลไกการจัดทํายุทธศาสตร
ชาติตามรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมอยูระหวางการดําเนินการ ซ่ึงคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
๒. สาระสําคัญ 
๒.๑ สภาพแวดลอม 

ในชวงทศวรรษท่ีผานมากระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลกเปนไปอยางรวดเร็วและในหลากหลายมิติ
ทําใหภูมิทัศนของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ โดยกอใหเกิดโอกาสท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม 
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สิ่งแวดลอม เทคโนโลย ีและการเมืองของประเทศไทยแตขณะเดียวกันทามกลางความเปลี่ยนแปลงในดานตาง 
ๆ ก็มีปจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามท่ีตองบริหารจัดการดวยความยากลําบากมากข้ึนกระแสทุนนิยมและการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศนเศรษฐกิจของโลกไดสงผลใหโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยซ่ึงเดิมมีโครงสราง
เศรษฐกิจใน“เกษตรแบบพ่ึงตนเอง”ตองปรับตัวและเปลี่ยนไปเปนระบบเศรษฐกิจท่ี“พ่ึงพาอุตสาหกรรมและ
การสงออก” การพัฒนาในภาคเกษตรลาชากวาฐานการผลิตอ่ืนๆ ท่ีอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมมากข้ึนตามลําดับ
โดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒนและความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงมีปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดระหวางภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหวาง
สังคมในเมืองและชนบทขยายวงกวางข้ึน และปญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุมเกษตรกรรายยอยและใน
ภาคชนบทรวมท้ังโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร องคความรู แหลงทุน และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ
สําหรับประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลก็มีในวงแคบกวา ในขณะท่ีการใชเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและ
บริการเองก็นับวายังอยูในกลุมประเทศท่ีใชเทคโนโลยีในระดับกลาง ๆ ซ่ึงสวนใหญไมสามารถพัฒนาไดเอง
ภายในประเทศ ตองนําเขามาจากตางประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใชวัตถุดิบและแรงงานเขมขนในการ
เปนจุดแข็งในการแขงขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต นอกจากนั้น ในอีกดานหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน
ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหมรวมท้ังความเชื่อมโยอยางใกลชิดของสังคมโลกไดทําใหเกิด
ภัยคุกคามและความเสี่ยงดานอ่ืนๆ ท่ีซับซอนข้ึน อาทิ การกอการราย โรคระบาด เครือขายยาเสพติดขามชาต ิ
และการกอการราย อาชญากรรมขามชาติในรูปแบบตาง ๆ ขณะท่ีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผัน
ผวนรุนแรงข้ึนซ่ึงลวนแลวเปนความเสี่ยงในการดํารงชีวิตขอประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการ
บริหารราชการแผนดินของภาครัฐนอกจากนั้นในชวงตนศตวรรษท่ี ๒๑ กระแสโลกาภิวัตนไดทําใหภูมิทัศน
ทางดานเศรษฐกิจและสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล 
ในขณะท่ีโอกาสทางเศรษฐกิจขยายเพ่ิมข้ึน แตชองวางทางสังคมก็ยิ่งกวางข้ึนรวมถึงชองวางทางดิจิทัล (digital 
divide) ถาหากไมสามารถลดลงก็จะยิ่งทําใหความเหลื่อมล้ําทางรายไดและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมี
ความแตกตางมากข้ึนประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปขางหนาสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกประเทศจะมี
การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในทุกมิติเง่ือนไขภายนอกท่ีสําคัญตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ไดแก 
กระแสโลกาภิวัตนท่ีเขมขนข้ึนอยางตอเนื่องและมีความเสี่ยงและทาทายตอการปรับตัวมากข้ึนจากการ 
เคลื่อนยายอยางเสรีและรวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสารองคความรูและเทคโนโลยี และสินคาและ
บริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสูความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะท่ีศูนยรวมอํานาจ
ทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนยายมาสูเอเชียภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกซ่ึงในชวงระยะ ๑๐ ปขางหนา
จะยังคงไดรับผลกระทบจากปจจัยสําคัญหลายประการ  ท้ังปญหาตอเนื่องจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจโลก
ในชวงป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณในกลุมประเทศยูโรโซนท่ีทําใหระดับหนี้สาธารณะในประเทศตางๆ 
เพ่ิมสูงข้ึนและกลายเปนความเสี่ยงตอความยั่งยืนทางการคลังขณะท่ีจะมีผลพวงตอเนื่องจากการดําเนิน
มาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุน ซ่ึงเปนความเสี่ยงใหเกิดภาวะเงินเฟอไดเม่ือ
เศรษฐกิจฟนตัวเต็มท่ี รวมท้ังอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ นอกจากนั้น
การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขาสูจุดอ่ิมตัวมากข้ึนขณะท่ีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมท่ีจะชวยให
ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมข้ึนขนานใหญและเปนวงกวางเชนท่ีเคยเกิดข้ึนในชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ยังไมมีแนวโนมการกอตัวท่ีชัดเจน แตก็มีแนวโนมของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหมๆ ท่ีจะเปนโอกาส
สําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม ๆ ซ่ึงภายใตเง่ือนไขดังกลาว เศรษฐกิจโลกในชวง ๑๐ ปขางหนามี
แนวโนมท่ีจะขยายตัวต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๕.๑ ในชวง ๕ ปกอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) ดังนั้น 
ภายใต  แตสูงข้ึนจากรอยละ ๓.๖ ในชวง ๕ ปหลังวิกฤติ (๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) สถานการณท่ีตลาดโลกขยายตัว
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ชา แตประเทศตาง ๆ ขยายกําลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแขงขันในตลาดโลกจะมีความ
รุนแรงข้ึน ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปขางหนานี้ จะทําใหขนาดของตลาด
ในประเทศขยายตัวชาลง เง่ือนไขดังกลาวเปนความเสี่ยงสําหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหาก
ประเทศไทยไมเรงปรับโครงสรางเพ่ือแกปญหาจุดออนและเสริมจุดแข็งใหสัมฤทธิ์ผล ในดานความม่ันคงของ
โลกก็กําลังกาวเขาสูชวงเปลี่ยนผานท่ีสําคัญจากการปรับดุลอํานาจของสหรัฐฯเพ่ือพยายามคงบทบาทผูนําโลก
และเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียท่ีเพ่ิมมากข้ึนในเอเชียและยุโรปนั้น นาจะมีผลทําให
บรรยากาศ 

ดานความม่ันคงของโลกในชวงป ๒๕๖๐ – ป ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันท้ังความรวมมือและ
ความขัดแยงโดยข้ึนอยูกับปจจัยผลประโยชนแหงชาติท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเปนองคประกอบสําคัญใน
การกําหนดนโยบายของประเทศและกลุมประเทศสําหรับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็วจะเปน
เง่ือนไขสําคัญสําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเปน
อัจฉริยะจะกระทบการดํารงชีวิตของคนและทําใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหม รวมท้ังเกิดการเชื่อมตอและการบรรจบ
กันของเทคโนโลยีกาวหนาอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ ซ่ึงประเทศไทยจะตองลงทุนดานทรัพยากรมนุษยและ
การวิจัยใหสามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมไดเง่ือนไขการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมก็จะ
เปนเกณฑ มาตรฐานท่ีกดดันใหประเทศไทยตองปรับเปลี่ยนไปสูสังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนําเทคโนโลยีสี
เขียวมาใชก็จะมีสวนสําคัญและชวยแกปญหาการลดลงของทรัพยากรตาง ๆ รวมท้ังน้ํามัน ซ่ึงแมราคาจะลดลง
แตมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม จึงตองผลักดันใหมุงสูการผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆรวมท้ังพืช
พลังงานท่ีอาจจะสงผลกระทบตอความม่ันคงทางอาหารของโลกนอกจากนั้นยังมีขอจํากัดและความเสี่ยงสําคัญ
จากการเขาสูสังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกรอน ท้ังนี้โครงสราง
ประชากรโลกท่ีเขาสูสังคมสูงวัย แมจะสงผลใหเกิดโอกาสทางธุรกิจใหม ๆ แตมีความเสี่ยงใหเกิดการแยงชิง
แรงงานและเงินทุนรวมท้ังมีแรงกดดันตอการใชจายงบประมาณดานสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนในหลาย ๆ 
ประเทศกลายเปนความเสี่ยงดานการ คลังท่ีสําคัญ สําหรับ ภาวะ โลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศท่ีผันผวนกอใหเกิดภัยธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนนั้น กดดันใหตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การดําเนินธุรกิจ การดํารงชีวิต การผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากข้ึน ในขณะท่ีความ
พยายามในการกระจายความเจริญ และการพัฒนาใหมีความท่ัวถึงมากข้ึน ประกอบกับจํานวนประชากรท่ี
เพ่ิมข้ึนจะสงผลใหความเปนเมืองเติบโตอยางตอเนื่อง ตามมาดวยการมีขอกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑท่ี
เก่ียวเนื่องกับลักษณะการใชพ้ืนท่ี และความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
การยึดถือหลักการบริหารจัดการท่ีดีท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจ เอกชน การใชระบอบประชาธิปไตยและการ
ปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธิมนุษยชนจะเขมขนมากข้ึนสําหรับสถานการณและสภาพแวดลอมภายในประเทศไทย
นั้น ผลของการพัฒนาตั้งแตอดีตถึงปจจุบันทําใหประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงข้ึนตามลําดับ โดยถูกจัดอยู
ในกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางมาตั้งแตป ๒๕๓๑ และไดขยับสูงข้ึนมาอยูในกลุมบนของกลุม ประเทศ
ระดับรายไดปานกลางตั้งแตป ๒๕๕๓ และลาสุดในป ๒๕๕๗ รายไดประชาชาติตอหัวเพ่ิมข้ึนเปน ๕,๗๓๙๒ 
ดอลลาร สรอ. ตอปฐานการผลิตและบริการหลากหลายข้ึน ฐานการสงออกสินคาอุตสาหกรรมใหญข้ึนมากหลาย
สาขาการผลิตและบริการสามารถแขงขันและมีสวนแบงในตลาดโลกสูงข้ึนและสรางรายไดเงินตราตางประเทศใน
ระดับสูง อาทิ กลุมยานยนต อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมอาหาร สินคาเกษตร การทองเท่ียว 
และบริการดานสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจท่ีใหญข้ึนสงผลใหการจางงานเพ่ิมข้ึนเปน ๓๘.๑ ลานคนจากประชากรวัย
แรงงาน ๓๘.๖ ลานคน อัตราการวางงานเฉลี่ยไมถึงรอยละ ๑ ปญหาความยากจนจึงลดลงตามลําดับจากรอยละ 
๒๐.๐ ในป ๒๕๕๐ เปนรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖คุณภาพชีวิตดีข้ึนในทุกระดับ โอกาสการไดรับการศึกษา 
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บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ และ ๒ ขอมูลดังกลาวเปนขอมูล GNI per 
Capita (GDP per Capita อยูท่ี ๖,๐๔๑ ดอลลารสรอ. ตอหัวตอป) โดย สศช. การคุมครองทางสังคมอ่ืน ๆ 
รวมถึงการเขาถึงทรัพยากรตาง ๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีข้ึนตามลําดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็
มีความเปนสากลมากข้ึนความรวมมือระหวางประเทศไทยกับนานาชาติท้ังในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเปน
กลไกและชองทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความกาวหนาไป
มาก  

รวมท้ังกรอบความรวมมือท่ีชวยทําใหประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานตาง ๆ ไปสูระดับสากลก็
มีความคืบหนามากข้ึนนอกจากนั้น ประสบการณในชวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได
สงผลใหภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสรางภูมิคุมกัน ใหดีข้ึนตามแนวคิดการ
บริหารจัดการท่ีดีอันไดแก การดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบไดอยางเปน
ระบบดีข้ึน มีการกํากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังท่ีกําหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเปนแนวปฏิบัติท่ี
ดีข้ึนและฐานะการคลังมีความม่ันคงมากข้ึน และฐานะเงินสารองระหวางประเทศอยูในระดับสูง มีการปรับปรุง
ในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบตาง ๆ ใหมีการดําเนินการอยางเปนระบบมากข้ึนมีการสรางความเปนธรรมใหกับ
กลุมตาง ๆ สามารถคุมครองผูบริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบไดดีข้ึน ชวยสรางบรรยากาศ
ของการแขงขันในตลาดและสนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคลองตัวมากข้ึน  แต
ประเทศไทยก็ยังมีจุดออนในเชิงโครงสรางหลายดานท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดออนสําคัญของ
ประเทศไทยไดแก โครงสรางประชากรสูงอายุมากข้ึนตามลําดับ แตคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ําและการออมไม
เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานท้ังในกลุมทักษะฝมือสูงและกลุมทักษะฝมือระดับลาง ผลิตภาพแรงงานโดย
เฉลี่ยยังต่ํา ท้ังระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ํา ตองอาศัยการเพ่ิมปริมาณเปนแรงขับเคลื่อนหลัก 
ขณะท่ีโครงสรางเศรษฐกิจมีสัดสวนภาคการคาระหวางประเทศตอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศมาก จึงมีความออนไหวและผนัผวนตามปจจัยภายนอกเปนสําคัญฐานการผลิตเกษตรและบริการ
มีผลิตภาพการผลิตต่ําโดยท่ีการใชองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลคายังมีนอย การลงทุน
เพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอ การวิจัยท่ีดําเนินการไปแลวไมถูกนํามาใชใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
และสังคมไดอยางคุมคา การพัฒนานวัตกรรมมีนอยสําหรับการดําเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาด
การบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดําเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความตอเนื่องประสิทธิภาพต่ํา ขาด
ความโปรงใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะท่ีปญหาคอรรัปชั่นมีเปนวงกวางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกสรวมท้ังการบริหารจัดการน้ํายังไมเปนระบบโครงขายท่ีสมบูรณและลาชาการบังคับใชกฎหมายยัง
ขาดประสิทธิผลและกฎระเบียบตางๆ ลาสมัยไมทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปญหาดานคุณธรรม
จริยธรรม ไมเคารพสิทธิผูอ่ืนและไมยึดผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญขณะท่ีความเหลื่อมลาและความแตกแยก
ในสังคมไทยยังเปนปญหาท่ีทาทายมาก รวมท้ังปญหาในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเผชิญกับ
ภาวะขยะลนเมืองและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงในทุกดานท้ังนี้ปจจัยและเง่ือนไขภายในประเทศท่ีจะสงผลตอ
อนาคตการพัฒนาประเทศไทยท่ีสําคัญ ไดแก การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ 
ในระยะเวลา ๑๕ –๒๐ ปตอจากนี้ไป จะมีนัยยะท่ีสําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัย
แรงงานจะลดลง ผูสูงอายุจะเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วยอมสงผลตอศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช
จายการลงทุนและการออม ตลอดจนคาใชจายดานสุขภาพ ความม่ันคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผูสูงอาย ุ
ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับขอจํากัดดานทรัพยากร ท้ังดานแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีนัยยะตอ
ตนทุนการผลิตและสภาพแวดลอมความเปนอยูของประชาชนนอกจากนั้นปญหาความเหลื่อมล้ําในมิติตาง ๆ ก็มี
นัยยะตอการสรางความสามัคคีสมานฉันทในสังคม ขอจํากัดตอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย ความจําเปนใน
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การลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและการปฏิรูปกฎระเบียบ
และกฎหมายท่ีทําใหเกิดความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา และท่ีสําคัญเง่ือนไขจําเปนท่ีตองปรับตัวคือ การ
แกปญหาความออนแอของการบริหารราชการแผนดินท่ีทําใหจําเปนตองเรงปฏิรูประบบราชการและการเมือง
เพ่ือใหเกิดการบริหารราชการท่ีดี โครงสรางท่ีเปนจุดออนและการบริหารจัดการท่ีขาดประสิทธิภาพ 
และความโปรงใสดังกลาวจะสงผลใหประเทศไทยยิ่งตองเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากข้ึนภายใต
สถานการณท่ีกระแสโลกาภิวัตนเขมขนข้ึน เปนโลกไรพรมแดนอยางแทจริง โดยท่ีการเคลื่อนยายของผูคน สินคา
และบริการ เงินทุน องคความรูเทคโนโลยี ขอมูลและขาวสารตาง ๆ เปนไปอยางเสรี สงผลใหการแขงขันใน
ตลาดโลกรุนแรงข้ึนโดยท่ีประเทศตาง ๆ เรงผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแขงขัน 
ขณะเดียวกันความเสี่ยงและขอจากัดท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงตอการดาเนินธุรกิจและการดําเนิน
ชีวิตของผูคนก็เพ่ิมข้ึน กฎเกณฑและกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเขมงวดมากข้ึนท้ังในเรื่องการปลดปลอย
มลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เปนตนเง่ือนไขตาง ๆ ดังกลาวจะเปนแรงกดดันใหประเทศ
ไทยตองปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอยางชาญฉลาดมากข้ึนโดยท่ีการปรับตัวจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึง
การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางเพ่ือแกจุดออนและควบคูไปกับการสรางกลไกเชิงรุกใหจุดแข็งของประเทศเปน
ประโยชนสูงสุดแกประชาชนสวนใหญของประเทศ ซ่ึงหากไมสามารถแกปญหาและปฏิรูปใหสัมฤทธิ์ผลไดใน
ระยะ ๔ - ๕ ปตอจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแขงขัน รายไดเฉลี่ยของประชาชนจะไม
สามารถยกระดับใหดีข้ึนได คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ํา และปญหาความเหลื่อมลาจะรุนแรงข้ึน รวมท้ัง
ทรัพยากรจะรอยหรอเสื่อมโทรมลง ไปอีกและในท่ีสุดการพัฒนาประเทศจะไมสามารถยั่งยืนไปไดในระยะยาว
ท้ังนี้ เง่ือนไขในปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศ
ไทยอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสรางท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศท้ังท่ีเปนจุด
แข็งและเปนจุดออนท่ีจะตองเผชิญและผสมผสานกับปจจัยภายนอกและกอใหเกิดท้ังโอกาสและความเสี่ยงใน
หลากหลายมิติ การท่ีประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคาม
เหลานี้ไดนั้นจําเปนจะตองมีการวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยางรอบดานขณะเดียวกันตอง
วิเคราะหศักยภาพภายในประเทศเพ่ือเตรียมความพรอมของประเทศตอการเปลี่ยนแปลงเหลานั้นโดยท่ีประเทศ
ไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญเพ่ือใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็วสามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได
และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติไดไมวาจะเปนการ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมการลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การ
ปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรมการดํารงชีวิตการทํางาน และการเรียนรู ซ่ึงจาเปนอยางยิ่งท่ีจะตองอาศัย
ความรวมมือจากทุกภาคสวนในการดาเนินการรวมกันอยางเปนเอกภาพมีการจัดลาดับความสําคัญและแบง
หนาท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจนของผูท่ีเก่ียวของกับประเด็นปญหานั้นๆซ่ึงการดําเนินการดังกลาวจะตองกําหนด
เปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบ
การทํางานของภาคสวนตางๆเพ่ือใหขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไวดังนั้นจึงจําเปนตอง
กําหนดยุทธศาสตรท่ีเหมาะสมเพ่ือแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งใหเอ้ือตอการพัฒนาประเทศเพ่ือใหบรรลุซ่ึง
เปาหมายการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติในการท่ีจะใหประเทศไทยมีความม่ันคงในทุกดาน คนใน
ชาติมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและม่ังค่ัง และประเทศสามารถพัฒนาไปไดอยางยั่งยืน ท้ังนี้การวิเคราะหใหไดขอสรุป
เก่ียวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจํากัดรวมท้ังความเสี่ยงของประเทศ จะนําไปสูการกําหนดตําแหนงเชิง
ยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศท่ีชัดเจนและไดรับการยอมรับรวมกันในสังคมไทยท่ีจะสงผลใหเกิดการ
ผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคลองกัน การ
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ดําเนินการมีบูรณาการและเปนเอกภาพภายใตการมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเปนภาพเดียวกันอยางไรก็ตาม
ในชวงท่ีผานมา ประเทศไทยมิไดมีการกําหนดวิสัยทัศนประเทศ เปาหมายและยุทธศาสตรของประเทศในระยะ
ยาว การบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารจึงใหความสําคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบายของ
รัฐบาลซ่ึงเม่ือมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาใหการดาเนินนโยบายขาดความตอเนื่องถือเปนการสูญเสียโอกาสและ
สิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเปนการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดินของประเทศไทยให
มีเปาหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเปนการกําหนดใหฝายบริหารมีความรับผิดชอบท่ีจะตองขับเคลื่อน
ประเทศไปสูเปาหมายท่ีเปนท่ียอมรับรวมกันและเปนเอกภาพ ประเทศไทยจาเปนจะตองมี “ยุทธศาสตรชาติ” 
ซ่ึงภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญเพ่ือใหโครงสรางทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความ
เสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุข
ใหกับคนในชาติได จะตองมีการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให
สอดคลองกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความทาทายตาง ๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนา
ภายในประเทศการกําหนดใหมี “ยุทธศาสตรชาติ” เพ่ือเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พรอม
กับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหสามารถ
นาไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังจะชวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวนและนําพาประเทศไทยให
หลุดพนหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ท้ังปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาความ
เหลื่อมลา ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น และปญหาความขัดแยงในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ 
บริหารจัดการกับความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผานประเทศไทยไปพรอมกับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศนใหมของโลกไดซ่ึงจะทําใหประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวทีโลกสามารถดํารง
รักษาความเปนชาติท่ีมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและคนไทยในประเทศมีความอยูดีมีสุข
อยางถวนหนากันสาระสําคัญของยุทธศาสตรชาติซ่ึงคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตรชาติกาลังดําเนินการยกราง
อยูในขณะนี้นั้นจะประกอบดวยวิสัยทัศนและเปาหมายของชาติท่ีคนไทยทุกคนตองการบรรลุรวมกันรวมท้ัง
นโยบายแหงชาติและมาตรการเฉพาะซ่ึงเปนแนวทางทิศทางและวิธีการท่ีทุกองคกรและคนไทยทุกคนตองมุง
ดําเนินการไปพรอมกันอยางประสานสอดคลอง เพ่ือใหบรรลุซ่ึงสิ่งท่ีคนไทยทุกคนตองการ คือประเทศไทยม่ันคง 
ม่ังค่ัง และยั่งยืน ในทุสาขาของกาลังอํานาจแหงชาติ อันไดแก การเมืองภายในประเทศ การเมืองตางประเทศ
เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     ๒.๒ วิสัยทัศน 

วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ ในยุทธศาสตรชาติฉบับนี้ ไดอธิบายคาวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ไวแลว ซ่ึงครอบคลุม
ความหมายในทุกมิติของประเทศพัฒนาแลว พอเพียง”หรือเปนคติพจนประจาชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 
ท้ังนี้วิสัยทัศนดังกลาวจะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแกการมีเอกราช อธิปไตย และบูรณ
ภาพแหงเขตอํานาจรัฐ การดารงอยูอยางม่ันคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางม่ันคงของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบการอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความม่ันคงทางสังคม
ทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติความเปนธรรม
และความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางพลังงาน
และอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม
ระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกันดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและ

 



20 
 

ประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจท่ีดอยกวา 
๒.2 ยุทธศาสตรชาติ 

ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้นจําเปนจะตองมี
การวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนให
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพ่ือถายทอดแนว
ทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการและสรางความเขาใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคมใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมี
ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือ
คติพจนประจําชาติ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน”เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูใน
กลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเปนธรรม ซ่ึง
ยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย ๖ 
ยุทธศาสตร ไดแก             

 (๑) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (๓) 
ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทา
เทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (๖) 
ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐโดยมีสาระสําคัญของแตละ
ยุทธศาสตร สรุปได ดังนี้ 
๒.๓.๑ ยุทธศาสตรดานความม่ันคง มีเปาหมายท้ังในการ 

สรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวยลดและปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสรางความ
เชื่อม่ันในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีตอประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 
(๑) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข 
(๒)การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สรางความเชื่อม่ัน
ในกระบวนการยุติธรรม 
(๓)การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความม่ันคงชายแดน
และชายฝงทะเล 
(๔)การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับและรักษาดุลยภาพความสัมพันธ
กับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 
(๕)การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ 
สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 
 (๖)การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความม่ันคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

เพ่ือใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว ซ่ึงจําเปนตองยกระดับผลิตภาพ
การผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังในสาขา
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อุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสรางความม่ันคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทาง
การคาและการเปนผูประกอบการรวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคตท้ังนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและ
พัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดานอันไดแกโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีตอง
ใหความสําคัญ อาทิ 
(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความเชื่อม่ัน                   
การสงเสริม 
การคาและการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคมตลอดจนการพัฒนาประเทศสู
ความเปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาคและเปนการยกระดับไปสูสวนบนของหวง
โซมูลคามากข้ึน 
 (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวตักรรมและมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
โดยมีการใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุงสูความ
เปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ีหลากหลายตาม
รูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังเปนแหลงอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ของโลก 
- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของภาค
เกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและรวมกลุม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด 
และปลอดภัย 
- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง
และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพโดยการใชดิจิทัลและการคามาเพ่ิมมูลคาและยกระดับหวงโซมูลคา
ในระดับสูงข้ึน 
- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปนเลิศและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดย
การยกระดับบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเท่ียว และพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการ
ใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืน ๆ เปนตน 
 (๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
(๔) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง และ
โครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพ 
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานาประเทศ สงเสริม
ความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความม่ันคงดานตางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองคกรระหวางประเทศ 
รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ 
๒.๓.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐานท่ี
แข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางมี
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เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวท่ีม่ันคง กรอบ
แนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมท่ีพึงประสงค 
(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
(๕)การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบมเพาะจิตใจให
เขมแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

เพ่ือเรงกระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความม่ันคงใหท่ัวถึง ลดความเหลื่อมลาไปสูสังคมท่ีเสมอ
ภาคและเปนธรรม กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 
(๑) การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
 (๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
๒.๓.๕ ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  

เพ่ือเรงอนุรักษฟนฟูและสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงดานนา 
รวมท้ังมีความสามารถในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และพัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 
(๑) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) ก า ร ว า ง ร ะ บ บ บ ริห า ร จัด ก า ร น้ํา ใ หมีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุมนา เนนการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 
๒.๓.๖ ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กระจายบทบาทภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 
(๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 
๒.๔ กลไกการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนา 
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ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือใหสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ 
ใชเปนแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนเฉพาะดานตาง ๆ เชน ดานความม่ันคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 
แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนท่ีใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร
ชาติจะใชเปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอยาง
มีเอกภาพใหบรรลุเปาหมาย โดยจะตองอาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน ภายใตระบบ
ประชารัฐ คือ ความรวมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกําหนดเก่ียวกับบทบาทของยุทธศาสตรชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร
ชาติไปสูการปฏิบัติ เพ่ือท่ีสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง
และบูรณาการ 
๒.๕ ปจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตรชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตรชาติ  

กําหนดวิสัยทัศนระยะยาวท่ีชัดเจน มีการกําหนดเปาหมายและภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจน
และเปนท่ีเขาใจ รับรู และยอมรับเปนเจาของรวมกันสามารถถายทอดเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ                     
สูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ ตามระยะเวลาเปนชวงๆ ของหนวยงานปฏิบัติได และมีการกําหนดตัวชี้วัดท่ี
สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได 
๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไก 

เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนในระดับตางๆเพ่ือใหสวนราชการนา
ยุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมท้ังกรอบกฎหมายดานการจัดสรรงบประมาณ ใหสามารถระดมทรัพยากร 
เพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติอยางมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายท่ีจะกําหนดให
การดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติมีความตอเนื่อง รวมท้ังมีระบบการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบ
ในทุกระดับ 
๒.๕.๓ กลไกสูการปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคลอง 

ตั้งแตระดับการจัดทายุทธศาสตร การนาไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมท้ังมีกลไกใน
การกากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและ
หนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ สามารถกําหนดแผนงานโครงการใหสอดคลองกับเปาหมายท่ีกําหนดไว
ในยุทธศาสตรชาติ 
๓๕  พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
๒.๕.๔ การยอมรับของสังคม มีการส่ือสารเพ่ือสราง 

ความเขาใจตอสาธารณชนมีการรับฟงความคิดเห็นจากทุกกลุมสรางการมีสวนรวมและความเปน
เจาของรวมกัน เพ่ือใหไดการยอมรับจากทุกภาคสวนในสังคม 

3.1.2 ยุทธศาสตรหลักท่ี คสช. ยึดถือเปนแนวทางในปจจุบัน มีท้ังหมด 9 ดาน ดังนี้  
    1) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม   
    2) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน   
    3) ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความม่ันคงของอาหาร และพลังงาน   
    4) ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน  
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    5) ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม   
    6) ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน   
    7) ยุทธศาสตรในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจใหเกิด
ประโยชนกับประชาชน ในการใชบริการอยางแทจรงิ   
    8) ยุทธศาสตรในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติใหเกิดความม่ันคง
และยั่งยืนในอนาคตใหทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก   
    9) ยุทธศาสตรในการปองกันและปราบปรามการทุจริต คอรรัปชั่นอยางยั่งยืน 
คานิยมหลักของคนไทยข้ึนมาใหชัดเจนข้ึน เพ่ือสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง  ดังนี้ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย ซ่ึงเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน 
    2. ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม 
    3. กตัญู ตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย 
    4. ใฝหาความรู หม่ันศึกษา เลาเรียน ทางตรงและทางออม 
    5. รักษาวฒันธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน 
    7. เขาใจ เรียนรู การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 
    9. มีสติ รูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
    10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเม่ือยามจําเปน  มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย  
และขยายกิจการ เม่ือมีความพรอม โดยมีภูมิคุมกันท่ีดี 
    11. มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา หรือกิเลส มีความ
ละอาย เกรงกลัวตอบาป ตามหลักของศาสนา 
    12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และตอชาติ มากกวาผลประโยชนของตนเอ 

3.1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 
1. ภาพรวมการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แหงชาติของ สศช. เปดโอกาสใหภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม โดยการจัดระดมความ
คิดเห็นท้ังในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และความคิดเห็นเฉพาะกลุม (อาทิ ผูสูงอายุ สือ่มวลชน และ
เยาวชน) ตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 เปนตนมา อยางไรก็ตาม แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 นี้ จะมีความ
แตกตางจากแผนพัฒนาฉบับกอนๆ คือ มีความเปนรูปธรรม สามารถนาไปปฏิบัติไดจริง โดยกาหนดกรอบการ
ลงทุนภายในระยะ 5 ปขางหนาไวอยางชัดเจน เชน แผนการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน การกอสรางรถไฟฟา 
การกอสรางรถไฟระบบรางและแผนพลงังาน เปนตน 
2. สถานะของประเทศ จากการประเมินสถานะของประเทศ พบวา ในดานเศรษฐกจิ ประเทศ 

ไทยยังคงติดอยูในกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลางจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมท่ีชะลอตัวลง 
เนื่องมาจากความลาชาในการเปลี่ยนผานดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การลงทุนลดลง รวมถึงการขาดแคลน
บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา ขณะท่ีหนี้สาธารณะเพ่ิมสูงข้ึนแตรายไดเขาประเทศลดลง กระทบตอ
เสถียรภาพทางดานการเงินการคลัง นักลงทุนขาดความเชื่อม่ัน ราคาสินคาเกษตรตกต่ํา และขีดความสามารถ
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ในการแขงขันของประเทศลดลงจากอันดับ 29 ในป 2557 มาอยูอันดับ 30 จาก 61 ประเทศท่ัวโลกในป 
2558 
3. บริบทการเปล่ียนแปลง 
3.1 บริบทการเปล่ียนแปลงภายใน ไดแก 
 (1) การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การปรับตัวเขาสูโครงสรางประชากรผูสูงอายุจะเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
เศรษฐกิจท้ังในทางตรงและทางออม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางประชากรจะทาใหขนาดของกา
ลังแรงงานเริ่มลดลง ซ่ึงเปนปจจัยถวงใหศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลง และอัตราการพ่ึงพิงของ
ประชากรวัยแรงงานตองแบกรับผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน 
 (2)ความเหลื่อมลา เปนปญหาสําคัญในสังคมไทยท้ังความเหลื่อมลาดานรายได โอกาสการเขาถึงบริการ
ภาครัฐและการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ นาไปสูความขัดแยงในสังคม และเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ประเทศท่ีลดทอนความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและความม่ันคงทางสังคม จากการกระจายรายไดและ
ผลประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคม และ 
 (3) ความเปนเมือง การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีชนบทไปสูความเปนเมืองมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเพ่ือลดความแออัดของ
เมืองหลวงและเมืองหลัก อันเปนการกระจายความเจริญสูพ้ืนท่ีนั้นๆ จึง 
จําเปนท่ีจะตองมีการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช
ประโยชนของทรัพยากรทองถ่ินท้ังปจจัยการผลิตและแรงงานไปสูภาคการคา บริการ และอุตสาหกรรม 
ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีจะชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซ่ึงจะสงผลตอการลดลงและความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรทองถ่ิน การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมท้ังปญหาการบริหารจัดการขยะท้ัง
ขยะชุมชนและอุตสาหกรรม 
3.2 บริบทการเปล่ียนแปลงภายนอก ประกอบดวย 
 (1) เง่ือนไขเศรษฐกิจโลก การขยายตัว 
ของเศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนและมีขอจํากัดในการสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย การแขงขัน
ในตลาดการคาโลกยังมีแนวโนมท่ีจะอยูในเกณฑสูงและสรางแรงกดดันตอการสงออกของไทยเพ่ิมข้ึน การเปด
เสรีภายใตขอตกลงเขตเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 แรงเหวี่ยงจากกระแสการเปดเสรีทางการคา ความเสี่ยง
ดานภูมิรัฐศาสตรและการสรางอํานาจตอรองทางเศรษฐกิจ  
(2) การเขาสูสังคมสูงวัยของโลก องคการสหประชาชาติประเมินสถานการณวาในชวงป 2544-2643 จะมี
ประชากรอายุ 60 ปข้ึนไปมากกวารอยละ 10 ของประชากรโลก  
(3) เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและ
การคาท่ีมีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ภาคบริการตองปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลง รูปแบบการดาเนินชีวิต การทํางาน และความสัมพันธของคนในสังคม ตลอดจนความซับซอนของ
ปญหาทางสังคมท่ีจะตามมา  
(4) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะสงผลกระทบซํ้าเติมตอสถานการณความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความรุนแรงมากข้ึน และภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโนมเกิดบอยครั้ง
ข้ึนและมีความรุนแรงมากข้ึน และ 
 (5) วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 จะมีการจัดทําเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในกรอบ
สหประชาชาติ ในชวงเวลา 15 ป 
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4. แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ประกอบดวย 7 ยุทธศาสตรหลัก ไดแก 
4.1 การพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม ประกอบดวยการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานดาน 

คมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกสของประเทศ การสนับสนุนการเปนฐานการผลิตของอุตสาหกรรม
และบริการสมัยใหม การลงทุนเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และการใชประโยชนจากประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและการเปดเสรีทางการคาและการลงทุน 
4.2 การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา โดยสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา พัฒนาผลิต 

ภาพแรงงาน ยกระดับคุณภาพแรงงานท้ังในระบบและนอกระบบ พัฒนาสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ(OTOP) เพ่ิมขีดความสามารถและสรางแรงจูงใจใหธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สงเสริม
ผูประกอบการใหเขมแข็งสูเศรษฐกิจดิจิตอล และปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรมและบริการ 
4.3 การพัฒนาการเกษตรสูความเปนเลิศดานอาหาร โดยการอนุรักษฟนฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนท่ีและความ
ตองการของตลาด การสงเสริมการรวมกลุมการผลิตทางการเกษตร การสรางโอกาสในการเขาถึงนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การเพ่ิมมูลคาผลผลิตภาคเกษตร การเรงพัฒนาและขับเคลื่อนการผลิตเกษตรอินทรีย
อยางจริงจัง การสงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
แนวทางของมูลนิธิปดทองหลังพระ การสนับสนุนการจัดทาแผนแมบทภาคเกษตรใหมีความยั่งยืน การพัฒนา
ฐานขอมูลดานอุปสงคและอุปทานดานการเกษตร และการสรางบุคลากรดานการเกษตร 
4.4 การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ประกอบดวยการพัฒนาคนในทุกชวงทุกวัยใหสนับสนุนการเติบโตของประเทศ การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู การสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค และการสรางความเปนอยูท่ีดีมีสุขของ
ครอบครัวไทยใหเอ้ือตอการพัฒนาคน 
4.5 การสรางความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 

โดยการสรางโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมอยางเสมอภาค โดยเฉพาะกลุมผูมี
รายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาส การสรางความม่ันคงดานรายไดและโอกาสในการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาการบริหารจัดการในระบบสุขภาพ การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค การสราง
สภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอผูสูงอายุ การเสริมสรางบทบาทของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม 
และการสรางความเขมแข็งของชุมชนตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
4.6 การพัฒนาพ้ืนท่ี ภาค และการเช่ือมโยงภูมิภาค ประกอบดวยการจัดตั้งเขต 

เศรษฐกิจพิเศษชายแดน การพัฒนาและฟนฟูพ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลัก การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
และสิ่งอํานวยความสะดวกของเมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาค และการพัฒนาดานการขนสงและโลจิ
สติกสเชื่อมโยงในประเทศและภูมิภาค 
4.7 การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

โดยการรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว การบริหารจัดการน้ําเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน การ
สงเสริมการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว การให
ความสําคัญในการแกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ และการพัฒนาความรวมมือ
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นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดนําเสนอแนวทาง
กอนการเปดอภิปรายในภาคเชาวา ทิศทางในเบื้องตนของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ใหความสําคัญกับการ
ยกระดับรายไดของประชาชนใหสูงข้ึน และมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรมใหท่ัวถึง ยกระดับคุณภาพและ
ศักยภาพของคนทุกชวงวัย ใหความสําคัญกับภาคการเกษตรเพ่ือสรางความม่ันคงดานอาหาร เศรษฐกิจตอง
เติบโตอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมท้ังการเตรียมการในการพัฒนาพ้ืนท่ีและภาค
ตางๆ เพ่ือสรางการเชื่อมโยงการพัฒนาสูพ้ืนท่ีอยางท่ัวถึงของประเทศเพ่ือนบานในภูมิภาคตางๆ โดยการท่ีจะ
ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาตางๆ เหลานี้ใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด ตองใหความสําคัญกับ “คน” เปนหัวใจ
หลัก โดยเฉพาะการสราง “คนเกงและคนดี” ข้ึนมาพัฒนาประเทศ ท้ังนี้เพราะคนเปนผูขับเคลื่อนการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ฯลฯ ดังนั้น แนวคิดในการพัฒนาคนคงตองใหความสําคัญกับเรื่องสําคัญ ดังนี้ 
5. การพัฒนาคนในทุกชวงวัย โดยสงเสริมใหทุกคนไดรับการศึกษาอยางเปนธรรมและท่ัวถึง 

เสริมสรางการเรียนรูตลอดชีวิต มีการบูรณาการศึกษาทุกชวงวัยอยางตอเนื่อง ปรับปรุงหลักสูตรและ
วิธีการเรียนรู เพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษาไปแลวมีงานทํา ชวยเหลือตนเองได สรางรายไดท่ีม่ันคง สามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน รวมท้ังควรสรางแรงจูงใจใหมีการเขาศึกษาในสายอาชีวะศึกษาเพ่ิมข้ึนควบคูกับ
การพัฒนาคุณภาพของนักเรียนท่ีจบการศึกษาสายอาชีวะใหไดมาตรฐานตรงตามความตองการของตลาดงาน 
เรงเพ่ิมผลิตภาพแรงงานไทยเพ่ือใหสามารถแขงขันไดกับนานาประเทศ ควบคูไปกับการปรับคาจางแรงงานให
เหมาะสม สามารถสะทอนระดับผลิตภาพของแรงงานใหมีคุณภาพไดอยางแทจริง สําหรับในระดับอุดมศึกษา
ควรเรงพัฒนาใหคนมีความรูความสามารถเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศใหสามารถ
แขงขันไดในโลกยุคใหม รวมท้ังจะตองสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีของคนไทย เตรียมความพรอม
เขาสูสังคมโลกโดยสรางสภาพแวดลอมและความม่ันคงของคุณภาพชีวิตใหผูสูงอายุโดยไมทอดท้ิงใหผูสูงอายุ
ตองอยูโดดเดี่ยว 
6. สงเสริมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะของประเทศทุกดาน 

ใหแขงขันไดกับนานาประเทศ นาไปสูการยกระดับรายไดอยางตอเนื่อง โดยใหความสําคัญกับการ
สงเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร และวิชาการ
อ่ืนๆ ท่ีมีบูรณาการระหวางการเรียนรูกับการทํางานใหคิดเปนทําเปนจริงในสถานประกอบการ สนับสนุนใหทุน
แกผูมีความประพฤติดีและเกง รวมท้ังผูมีความสามารถพิเศษ พัฒนาการเรียนการสอน รวมท้ังสื่อการเรียนการ
สอนท่ีทันสมัย สงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหพอเพียงเพ่ือสามารถนําไปใชประโยชนท้ังเชิง
พาณิชยและชุมชน เพ่ือสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและบริการในสาขาท่ีมีศักยภาพ 
7. ภาพรวม 
7.1 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ไมควรมุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีใหความสําคัญกับรายได 

เปนหลัก แตควรใหความสําคัญกับเรื่องสิทธิชุมชน คุณคาของชีวิต และคุณธรรมมากข้ึน เชน การออก
กฎหมายหรือนโยบายท่ีควรพิจารณาและการใชพ้ืนท่ีของกลุมชาติพันธตางๆดวย เปนตน 
7.2 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ควรมีการพิจารณาทบทวนและตรวจสอบในเรื่องท่ีอาจเปน 

ประเด็นท่ียังมีความสับสน ซ่ึงความเห็นท่ีไมตรงกันระหวางภาครัฐและคนในพ้ืนท่ีอาจนาไปสูประเด็น
ความขัดแยงและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศได อาทิ ภาครัฐเห็นวาควรดําเนินการพัฒนาพ้ืนท่ีภาคใต
ใหเกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน แตคนในพ้ืนท่ีบางสวนเห็นวาภาคใตมีความม่ันคงและยั่งยืนอยูแลว ท้ังใน
เรื่องการเกษตร การทองเท่ียว ประมง และความม่ันคงทางอาหาร จึงไมจําเปนตองเพ่ิมความม่ังค่ังโดยการ
กําหนดนโยบายการลงทุนในอุตสาหกรรมตางๆ ลงในพ้ืนท่ี เปนตน 
7.3 การแกปญหาคอรรัปช่ัน การดําเนินงานท่ีผานมาในชวงรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา 
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พบวามีจํานวนการคอรรัปชันลดลงอยางเห็นไดชัด อยางไรก็ตามการแกปญหาดังกลาว เปนการให
ความสําคัญในเรื่องการสรางระบบควบคุมตรวจสอบ การปองกัน และปราบปราม แตไมไดมุงเนนท่ีการสราง
จิตสํานึกดังนั้น จึงควรใหความสําคัญกับเรื่องการปลูกฝงจิตสํานึกเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต และการปองกันและ
ตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบมากข้ึน รวมท้ังควรกําหนดเรื่องการคอรรัปชั่นในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
อยาง จริงจัง นอกจากนั้น ควรสงเสริมใหประชาชนไดรวมการตรวจสอบการทุจริตของภาครัฐ โดยเฉพาะ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการทุจริตจํานวนมาก รวมท้ังกระทรวงมหาดไทยควรสนับสนุนบทบาทของ
หนวยงานดานการตรวจสอบภายใน เนื่องจากการตรวจสอบภายในถือวาเปนเครื่องมือแรกท่ีจะสกัดก้ันการ
ทุจริตในหนวยงานตางๆ 
7.4 การพัฒนาคน ควรปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา โดยเริ่มจากการพัฒนาครูและผูปกครอง                     

เพ่ือชวยสรางใหเยาวชนมีศีลธรรมจรรยา ความกตัญู ระเบียบวินัย และความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
เปนตนรวมท้ังภาคราชการควรพัฒนาบุคลากรใหมีความรูในเรื่องบริบทตางๆท่ีเก่ียวของกับประชาคมอาเซียน
อยางจริงจัง เพ่ือสรางองคความรูตางๆ และเตรียมพรอมการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
7.5 การรับมือการเขาสูสังคมผูสูงอายุ  

ควรจัดสรรและสงเสริมใหผูสูงอายุมีกิจกรรมรวมกันในแตละชุมชน เพ่ือเพ่ิมคุณคาและประโยชนในตัว
ผูสูงอายุ เชน ในภาคเหนือ ผูสูงอายุนําวัฒนธรรมพ้ืนบานมาสอนเยาวชน โดยสอนฟอนเจิงใหแกเด็กหญิง และ
สอนตกีลองสะบัดชัยใหแกเด็กชาย สวนจังหวัดนครนายกผูสูงอายุซ่ึงเปนปราชญชาวบานมีการสอนการถนอม
อาหาร ปลูกเห็ด และนําเห็ดมาปรุงอาหาร เปนตน การเปนสังคมผูสูงอายุ สงผลใหขาดแคลนกาลังแรงใน
อนาคต จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองกําหนดแผนเพ่ือการพัฒนาศักยภาพของกําลงัแรงงานในอนาคต ท้ังนี้ควรให
ความสําคัญกับการพัฒนาฝมือแรงงานท่ีสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวะศึกษา ใหเปนกาลังแรงงานท่ีสําคัญตอ
การพัฒนาประเทศไดในอนาคต 
7.6 การลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม ควรใหความสําคัญกับแนวทางการตอตานความยากจน 

เพ่ือลดความเหลื่อมลาของสังคม รวมท้ังควรสงเสริมใหประชาชนมีการออมมากข้ึน โดยตองจัดหา
กลไกท่ีเหมาะสมในการออม เชน การจัดตั้งกองทุนการออมแหงชาติ เปนตน 
7.7 การสงเสริมการทองเท่ียว  

ควรสงเสริมการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางเปนรูปธรรม เพ่ือใหชาวบานไดรับประโยชนจากการ
ทองเท่ียวและผูสูงอายุรูสึกวาตนเองเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณคาในการทองเท่ียวโดยชุมชน 
7.8 การสงเสริมรัฐวิสาหกิจขนาดยอมและขนาดกลาง (SMEs)  

ควรสงเสริม SMEs โดยลดรายจายของ SMEs โดยการประกันสุขภาพใหแกบุคลากรของ SMEs และ
เก็บภาษีจาก SMEs โดยตรง เพ่ือลดการทุจริตภาษี 

7.9 การพัฒนาการเกษตร  
ควรพิจารณาปรับหลักเกณฑเพ่ือใหเกษตรกรท่ีประสบภัยไดรับการชวยเหลือจากภาครัฐอยางท่ัวถึง

และรวดเร็ว เชน การประกาศพ้ืนท่ีภัยพิบัติในพ้ืนท่ีเล็กๆ โดยไมจําเปนตองประกาศเปนพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด 
เปนตน ควรปรับเปลี่ยนเปาหมายพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย ในป 2564 จาก “5 แสนไร”เปน “5 ลานไร” 
เพ่ือใหเกิดเปนรูปธรรมมากข้ึน รวมท้ังควรเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานใหครอบคลุมพ้ืนท่ีการเกษตรมากข้ึน โดย
วางทอผันน้ําจากประเทศเพ่ือนบานหรือแหลงน้ําท่ีมีปริมาณน้ําเกินความตองการเขาสูพ้ืนท่ีขาดแคลนน้ํา 
เนื่องจากปจจุบันภาคอีสานมีพ้ืนท่ีทาการเกษตร ลานไร แตมีเขตชลประทานเพียง 7 ลานไร ทําใหเกิด
ปญหาภัยแลงอยางตอเนื่องและรุนแรงมากข้ึน อีกท้ังหนวยงานราชการยังขาดการบูรณาการ อาทิ มีหลาย
กระทรวงท่ีเก่ียวของดําเนินการเรื่องนา ดังนั้น จึงควรเสนอใหตั้งเปนกระทรวงน้ําแหงชาติ                        
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เพ่ือใหมีการบูรณาการทํางานรวมกัน ตลอดจนในพ้ืนท่ีการสงเสริมการทําเกษตรแปลงใหญ ควรมีการจัดตั้ง
เขตนิคมเกษตรกรรม โดยใหมีลักษณะเปน one stop service เชนเดียวกับภาคอุตสาหกรรม 
 
7.10 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม หนวยงานท่ีเกี่ยวของ อาทิ กระทรวง 
7.11 การสงเสริมวัฒนธรรมไทย ควรใหความสําคัญกับประเด็นเรื่องวัฒนธรรมไทยมากข้ึน 

โดยเฉพาะดานอาหาร ดานการแตงกายและผาไทย รวมท้ังดานวิถีไทยซ่ึงอยูบนพ้ืนฐานของศีล 5 และ
ยาสมุนไพร เนื่องจากวัฒนธรรมไทยเปนพ้ืนฐานของสังคมท่ีสอดคลองกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังจะ
สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศดานการทองเท่ียวได 

 

   3. แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)  

     แผน 4 ป (พ.ศ.2558 - 2561) 
     วิสัยทัศน กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
 “เกษตรกรรมนําการพัฒนา เสนทางการคาการทองเท่ียว สูประเทศเพ่ือนบานและจีนตอนใต”  
     เปาประสงครวม   “เกษตรกาวหนา การคาม่ังค่ัง ทองเท่ียวยั่งยืน” 
     ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา 3 ดานไดแก 
     ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  เพ่ิมมูลคาผลผลิตการเกษตร และพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร  
     ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาและเชื่อมโยงทองเท่ียว  
    ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาการคา ความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบานและจีนตอนใต 
    3.1. วิสัยทัศนและยุทธศาสตรจังหวัดนครพนม 
 วิสัยทัศน “เมืองนาอยู  ประตูเศรษฐกิจสูอาเซียนและจีนตอนใต” 
 เปาประสงครวม “เมืองแหงความสุขและคุณภาพชีวิตท่ีดี ตนแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม                    

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางยั่งยืน” 
  พันธกิจ 5 ดาน 

1) ดานเศรษฐกิจ :ใชโอกาสจากการเปน “ประตูการคาสูอาเซียนและจีนตอนใต” สรางความเจริญเติบโต
ใหจังหวัด โดยมุงเนนการสงเสริมใหเกิดโอกาสทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
ของผูประกอบการและประชาชนในพ้ืนท่ีเปนหลักควบคูกับการสงเสริมการลงทุนจากนักลงทุนระดับประเทศ 
ในดานท่ีจังหวัดมีศักยภาพ คือ การคาชายแดนและการคาระหวางประเทศ การทองเท่ียวในอนุภาคลุมแมน้ํา
โขง  การพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษและอุตสาหกรรมการเกษตร เพ่ือใหนครพนมหลุดพนจากจังหวัดท่ี
ประชาชนมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับสูง พนความยากจนภายในป 2020 โดยยึดหลักการ
พัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2) ดานสังคม :สงเสรมิใหประชาชนมีสุขภาพดีไดรับโอกาสทางการรักษาพยาบาลท่ีไดมาตรฐาน มีโอกาสทาง
การศึกษาจากหลักสูตรและสถานศึกษาคุณภาพสูงมีโอกาสประกอบอาชีพท่ีม่ันคง 
3) ดานส่ิงแวดลอม :มุงสูการเปน “เมืองพัฒนาปลอดสารพิษตนแบบแหงอนุภาคลุมน้ําโขง” ดวยการอนุรักษ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนโดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
4) ดานการจัดการ :มุงเนนการพัฒนาเพ่ิมสมรรถนะระบบการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชนดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัยควบคูกับการสงเสริมหลักธรรมาธิบาลองคกร ใหโปรงใส มีสวนรวม และตรวจสอบไดโดยภาค
ประชาชน 
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5) ดานความม่ันคง :ชุมชนเขมแข็ง ปลอดยาเสพติด สังคมสันติสุข พ้ืนท่ีชายแดนมีความมันคงและปลอดภัย และมี
ความสัมพันธท่ีดีกับประเทศเพ่ือนบาน 

 
 
ยุทธศาสตรจังหวัดนครพนม 8 ดาน  ดังนี้ 

1. การพัฒนาการคาและการลงทุน 
2. การพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวใหเปนศูนยกลางการทองเท่ียวในอนุภาคลุมแมน้ําโขง 
3. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
4. การพัฒนาทรพัยากรมนุษย 
5. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความสุขอยางยั่งยืน 
6. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
7. การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 
8. การรักษาความม่ันคงชายแดน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม 

          วิสัยทัศน“เมืองนาอยูเศรษฐกิจสูอาเซียนและจีนตอนใตภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
          พันธกิจ 
1.  สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาเครือขายระบบคมนาคมขนสง ระบบบริการสาธารณะ ระบบสิ่งแวดลอม และระบบปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใหได มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงการคา การลงทุน การบริการ และการทองเท่ียว  
4. พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา วินัยการจราจร ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  และจารตีประเพณี 
5. สงเสริมและพัฒนาดานการเกษตรใหไดมาตรฐาน รวมท้ังการสงเสริมดานการตลาดแกสินคาการเกษตร 
6. ปองกัน บําบัด แกไข ปญหายาเสพติดอยางมีสวนรวม 
7. อนุรักษและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืนโดยมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
8. พัฒนาและสงเสริม/สนับสนุนความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน 
เปาประสงค 
1. ประชาชนมีอาชีพ และมีรายไดในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง 
2. ประชาชนไดรับการบริการดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง สะดวก และปลอดภัย 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
4. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินทุก ๆ ดาน 
5. ลดปญหามลภาวะเปนพิษ และการใชทรัพยากรธรรมชาติ  ท่ีมีอยูอยางสมดุล และยั่งยืน 
6. ประชาชนในทองถ่ินมีความสัมพันธท่ีดีกับประเทศเพ่ือนบาน 
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการคาผานแดน 
5. ยุทธศาสตรการปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการภาครัฐ 
 6. ยุทธศาสตรเมืองนาอยู 
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 3.2.1 วิสัยทัศนการพัฒนา ขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 

วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
“ พัฒนาคน พัฒนางาน บูรณาการทุกฝาย ” 
1.พัฒนาคน หมายถึง การเพ่ิมประสิทธิภาพดานทักษะ ความชํานาญในการทํางาน ตลอดจนปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของบุคลากรทุกระดับใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
2.พัฒนางาน หมายถึง กระบวนการท่ีมุงเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงวิธีการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการทํางาน 
เพ่ือใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3.บูรณาการทุกฝาย หมายถึง การเสริมสรางแนวคิด สงเสริมการทํางานรวมกันภายในภาคีเครือขายเพ่ือเปน
แนวทางในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลใหครอบคลุมทุกดาน เพ่ือจะทําใหเกิดทิศทางการดําเนินงานท่ี
ชัดเจน โดยยึดหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
3.2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลในชวงสามป  โดยเรียงลําดับกอนหลัง 

       ยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา  
ดังนี้ 

1.1   กลยุทธการสงเสริมสุขภาพของประชาชน 
1.2   กลยุทธการสงเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 

  1.3  กลยุทธการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 

      ยุทธศาสตรท่ี  2  ยุทธศาสตรดานบานเมืองนาอยู    ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
       2.1  กลยุทธการกอสราง / ปรบัปรุง / บํารุงรักษา สะพานและรางระบายน้ํา 

2.2   กลยุทธการพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติ 
2.3   กลยุทธการขยาย / ปรับปรุง / ซอมแซม ไฟฟา 
2.4   กลยุทธการกอสราง / ขยาย /ปรับปรงุ / ซอมแซมประปาหมูบาน / จัดหา

น้ําดื่ม 
2.5  กลยุทธ นําบริการไปสูชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี  3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบดวยแนวทาง การ
พัฒนา ดังนี้    

3.1   กลยุทธการสงเสริมการศึกษา 
3.2   กลยุทธการสงเสริมสุขภาพนักเรียน 

 3.3  กลยุทธสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน 
 

ยุทธศาสตรท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว   
ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

4.1   กลยุทธการสรางจิตสํานึกและอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4.2  กลยทุธการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการจัดเก็บขยะมูลฝอย 

  4.3  กลยุทธการสงเสริมสนบัสนุนการทองเท่ียว 
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 ยุทธศาสตรท่ี  5  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ  ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
    5.1  กลยุทธการสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 

 5.2  กลยุทธการพัฒนาระบบผังเมืองใหทันสมัย 
  

ยุทธศาสตรท่ี  6  ยุทธศาสตรดานการเมืองและการบริหาร   ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
6.1   กลยุทธการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

 6.2  กลยุทธการพัฒนาบุคลากร 
3.2.3  เปาประสงค 
 องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา  ไดกําหนดเปาประสงคการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบลทาจําปาไว  ดังนี้ 

1. ดานเศรษฐกิจและสังคม 
  -  พัฒนาองคกรรวมท่ียึดการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน  เพ่ือมุงสู “สังคมอยู
รวมกันอยางมีความสุข  ดวยความเสมอภาค เปนธรรม  และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” 
  - พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  โดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 2.  ดานวัฒนธรรม  ประเพณี  และกีฬา 
  -  สงเสริมและอนุรักษ  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน 
  -  สงเสริมการออกกําลังกายของประชาชน 
  -  สงเสริมการกีฬา  ในกลุมของประชาชนเพ่ือปองกันยาเสพติด 
 3.  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  -  เรงรัดจัดหาและแกไขปญหาดานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการตางๆ  อยางท่ัวถึง 
  -  ปรับปรุงซอมแซม  กอสรางถนนและทอระบายน้ําในหมูบาน เขตตําบลทาจําปา 
 4.  ดานการศึกษาและการสาธารณสุข 
  -  พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  -  สงเสริมความรวมมือดานนโยบาย  และสนับสนุนดานเทคโนโลย ี
  -  สงเสริมดานวิชาการ ใหแกนักเรียน โรงเรียนในเขตตําบลทาจําปา 
  -  เรงรัดดําเนินการ ดานการบริหารจัดการเงินงบประมาณถายโอน จากหนวยราชการ                  
สูการปฏิบัติโดยเร็ว ทันเวลา ใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  -  จัดใหมีระบบจัดเก็บขยะและกําจัดขยะในหมูบานทุกหมูบาน 
 5.  ดานอ่ืนๆ 
  เพ่ือใหครอบคลุมกิจกรรมตามบทบาทภารกิจ การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล               
ดวยความโปรงใสตรวจสอบได  และการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารและเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ชุมชน  ประชาชนในเขตตําบลทาจําปา จึงกําหนดนโยบายดานอ่ืนๆ  ดังนี้ 
  1.  สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน องคกรประชาชน  และหนวยงานราชการ 
  2.  สงเสริมการจัดเวทีประชาคม เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการเสนอปญหา/ความ
ตองการ 
ทุกหมูบานภายในตําบลทาจําปา 
  3.  กระจายงบประมาณเพ่ือแกไขปญหาเรงดวน จัดลําดับความสําคัญของปญหา และจัดให
มีชองทางในการนําเสนอปญหา (ตูรับเรื่องรองราวรองทุกข) 
  4.  คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
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  5.  การบํารุงรักษาและจัดสรางรางระบายน้ํา 
  6.  การปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย  โดยจัดสรรงบประมาณหรือให
บุคลากรตามความจําเปน และสมควรตามภาระหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติ 
  7.  สงเสริม และสนับสนุนใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล  
ทาจําปา และใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินในรูปของการจัดเวทีประชาคมตามกระบวนการ  
รวมคิด รวมทํา รวมพัฒนา 
  8.  พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา  ใหเปนองคกรแหงความทันสมัย พรอมยอมรับ  
การเปลี่ยนแปลงใหม  มุงสูองคกรท่ีเปนเลิศดานพึงพอใจของประชาชน  มีการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปาเปนประจําทุกป   
  9.  มีศูนยขอมูลขาวสารหลายดาน เพ่ือใหประชาชนเลือกไดเพ่ือการตรวจสอบและ มีการ
ปรับปรุงขอมูลใหมีประสิทธิภาพทันสมัย  รวดเร็วทันเหตุการณ 
3.2.4 ตัวช้ีวัด  

2. ดานเศรษฐกิจและสังคม 
- การพัฒนาองคกรรวมท่ียึดการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน  เพ่ือมุงสู “สังคม
อยูรวมกันอยางมีความสุข  ดวยความเสมอภาค เปนธรรม  และมีภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลง” 
- จํานวนประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลทาจําปาพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  โดยยึดหลัก “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” 

 2.  ดานวัฒนธรรม  ประเพณี  และกีฬา 
- จํานวนประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลทาจําปาไดรับสงเสริมและอนุรักษ  ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน 
- จํานวนประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลทาจําปาไดรับการสงเสริมการออกกําลังกายของ
ประชาชน 
- จํานวนประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลทาจําปาไดรับสงเสริมการกีฬา  ในกลุมของประชาชน
เพ่ือปองกันยาเสพติด 

 3.  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
-  ประชาชนไดรับการแกไขปญหาเรงรัดจัดหาและแกไขปญหาดานสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการตางๆ  อยางท่ัวถึง 
-  ประชาชนไดรับการแกไขปญหาปรับปรุงซอมแซม  กอสรางถนนและทอระบายน้ําใน
หมูบาน เขตตําบลทาจําปา 

4.  ดานการศึกษาและการสาธารณสุข 
-  เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนไดรับการสงเสริมดานการพัฒนาทุกคน 

  -  ประชาชนไดรับการแกไขปญหาดานนโยบาย  และสนับสนุนดานเทคโนโลยี 
  -  ประชาชนไดรับการแกไขปญหาดานวิชาการ ใหแกนักเรียน โรงเรียนในเขตตําบลทาจําปา 

-  ประชาชนไดรับการแกไขปญหาเรงรัดดําเนินการ ดานการบริหารจัดการเงินงบประมาณ
ถายโอน จากหนวยราชการสูการปฏิบัติโดยเร็ว ทันเวลา ใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
- ประชาชนไดรับการแกไขปญหา จัดใหมีระบบจัดเก็บขยะและกําจัดขยะในหมูบานทุก
หมูบาน 
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5.  ดานอ่ืนๆ 
- จํานวนประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลทาจําปาไดรับแกไขปญหาเพ่ือใหครอบคลุมกิจกรรมตาม
บทบาทภารกิจ การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ดวยความโปรงใสตรวจสอบไดและ
การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารและเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชน  ประชาชนใน
เขตตําบลทาจําปา จึงกําหนดนโยบายดานอ่ืนๆ  ดังนี้ 
- จํานวนประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลทาจําปาไดรับแกไขปญหาในการสงเสริมการมีสวนรวม
ของภาคประชาชน องคกรประชาชน  และหนวยงานราชการ 
- จํานวนประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลทาจําปาสงเสริมการจัดเวทีประชาคม เพ่ือใหประชาชน
ไดมีสวนรวมในการเสนอปญหา/ความ ตองการทุกหมูบานภายในตําบลทาจําปา 
-จํานวนประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลทาจําปาเพ่ือกระจายงบประมาณเพ่ือแกไขปญหาเรงดวน 
จัดลําดับความสําคัญของปญหา และจัดใหมีชองทางในการนําเสนอปญหา (ตูรับเรื่องรองราว
รองทุกข)คุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดลอมการบํารุงรักษาและจัดสราง
รางระบายน้ําการปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือให
บุคลากรตามความจําเปนและสมควรตามภาระหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติ 
- จํานวนประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลทาจําปาไดรับการแกไข เพ่ือสงเสริม และสนับสนุนให
ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล  ทาจําปา และใหประชาชนมี
สวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินในรูปของการจัดเวทีประชาคมตามกระบวนการ  รวมคิด รวม
ทํา รวมพัฒนาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา  ใหเปนองคกรแหงความทันสมัย 
พรอมยอมรับ  การเปลี่ยนแปลงใหม  มุงสูองคกรท่ีเปนเลิศดานพึงพอใจของประชาชน                   
มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลทา
จําปาเปนประจําทุกป มีศูนยขอมูลขาวสารหลายดาน เพ่ือใหประชาชนเลือกไดเพ่ือการ
ตรวจสอบและ มีการปรับปรุงขอมูลใหมีประสิทธิภาพทันสมัย  รวดเร็วทันเหตุการณ 

 
3.2.5.คาเปาหมาย  

1.  ดานเศรษฐกิจและสังคม 
-  เพ่ือพัฒนาองคกรรวมท่ียึดการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน  เพ่ือมุงสู “สังคม
อยูรวมกันอยางมีความสุข  ดวยความเสมอภาค เปนธรรม  และมีภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลง” 

  - เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  โดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
  

2.  ดานวัฒนธรรม  ประเพณี  และกีฬา 
  - เพ่ือสงเสริมและอนุรักษ  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน 
  - เพ่ือสงเสริมการออกกําลังกายของประชาชน 
  - เพ่ือสงเสริมการกีฬา  ในกลุมของประชาชนเพ่ือปองกันยาเสพติด 
 3.  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  -  เพ่ือเรงรัดจัดหาและแกไขปญหาดานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการตางๆ  อยางท่ัวถึง 
  -  เพ่ือปรับปรุงซอมแซม  กอสรางถนนและทอระบายน้ําในหมูบาน เขตตําบลทาจําปา 
 4.  ดานการศึกษาและการสาธารณสุข 
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  -  เพ่ือพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  -  เพ่ือสงเสริมความรวมมือดานนโยบาย  และสนับสนุนดานเทคโนโลย ี
  -  เพ่ือสงเสริมดานวิชาการ ใหแกนักเรียน โรงเรียนในเขตตําบลทาจําปา 

 -  เพ่ือเรงรัดดําเนินการ ดานการบริหารจัดการเงินงบประมาณถายโอน จากหนวยราชการ 
 สูการปฏิบัติโดยเร็ว ทันเวลา ใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

  -  เพ่ือจัดใหมีระบบจัดเก็บขยะและกําจัดขยะในหมูบานทุกหมูบาน 
 5.  ดานอ่ืนๆ 

-เพ่ือใหครอบคลุมกิจกรรมตามบทบาทภารกิจ การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล                    
ดวยความโปรงใสตรวจสอบไดและการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารและเกิด
ประโยชนสูงสุดตอชุมชน  ประชาชนในเขตตําบลทาจําปา จึงกําหนดนโยบายดานอ่ืนๆ  ดังนี้ 

  -  เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน องคกรประชาชน  และหนวยงานราชการ 
-  เพ่ือสงเสริมการจัดเวทีประชาคม เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการเสนอปญหา/ความ 
  ตองการทุกหมูบานภายในตําบลทาจําปา 
-  เพ่ือกระจายงบประมาณเพ่ือแกไขปญหาเรงดวน จัดลําดับความสําคัญของปญหา และจัด
ใหมีชองทางในการนําเสนอปญหา (ตูรับเรื่องรองราวรองทุกข)คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษา
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม การบํารุงรักษาและจัดสรางราง ระบายน้ําการปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน
ตามท่ีทางราชการมอบหมาย  โดยจัดสรรงบประมาณหรือใหบุคลากรตามความจําเปน และ
สมควรตามภาระหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติ 
- เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล                
ทาจําปาและใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินในรูปของการจัดเวทีประชาคมตาม
กระบวนการ  รวมคิด รวมทํา รวมพัฒนาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา  ใหเปน
องคกรแหงความทันสมัย พรอมยอมรับ  การเปลี่ยนแปลงใหม  มุงสูองคกรท่ีเปนเลิศดานพึง
พอใจของประชาชนมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการบริหารขององคการ
บริหารสวนตําบลทาจําปาเปนประจําทุกป  มีศูนยขอมูลขาวสารหลายดาน เพ่ือใหประชาชน
เลือกไดเพ่ือการตรวจสอบและ มีการปรับปรุงขอมูลใหมีประสิทธิภาพทันสมัย  รวดเร็วทัน
เหตุการณ 
3.2.6 กลยุทธ  
ยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ประกอบดวยแนวทาง
การพัฒนา  ดังนี้ 

1.1  กลยุทธการสงเสริมสุขภาพของประชาชน 
1.2  กลยุทธการสงเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 

  1.3  กลยุทธการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 

ยุทธศาสตรท่ี  2  ยุทธศาสตรดานบานเมืองนาอยู    ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา  
ดังนี้ 

2.1  กลยุทธการกอสราง / ปรับปรุง / บาํรุงรกัษา สะพานและรางระบายน้ํา 
2.2  กลยุทธการพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติ 
2.3  กลยุทธการขยาย / ปรับปรุง / ซอมแซม ไฟฟา 
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2.4  กลยุทธการกอสราง / ขยาย /ปรับปรุง / ซอมแซมประปาหมูบาน / จัดหา
น้ําดื่ม 
2.5  กลยุทธ นําบริการไปสูชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี  3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ประกอบดวยแนวทาง การพัฒนา ดังนี้    

3.3   กลยุทธการสงเสริมการศึกษา 
3.4   กลยุทธการสงเสริมสุขภาพนักเรียน 

 3.3  กลยุทธสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน 
 

ยุทธศาสตรท่ี  4  ยุทธศาสตรดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอมและการ
ทองเท่ียว   ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

4.3   กลยุทธการสรางจิตสํานึกและอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4.4  กลยุทธการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการจัดเก็บขยะมูลฝอย 

  4.3  กลยุทธการสงเสริมสนบัสนุนการทองเท่ียว 
 

ยุทธศาสตรท่ี  5  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ  ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา  
ดังนี้ 

    5.1  กลยุทธการสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 
 5.2  กลยุทธการพัฒนาระบบผังเมืองใหทันสมัย 

  

ยุทธศาสตรท่ี  6  ยุทธศาสตรดานการเมืองและการบริหาร   ประกอบดวยแนวทางการ
พัฒนา  ดังนี้ 

6.1  กลยุทธการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
  6.2  กลยุทธการพัฒนาบุคลากร 

3.2.7.จุดยืนทางยุทธศาสตร 

 องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา มีจุดเดนและจุดแข็ง ดังนี้ 
 1 มีการเกษตรท่ีเปนฐานหลักท่ีสามารถรองรับวิกฤตเศรษฐกิจได เปนแหลงผลิตอาหารท่ีสําคัญ 
 2 มีภูมิประเทศและอากาศรวมท้ังสภาวะแวดลอมท่ีเหมาะแกการทําการเกษตร 
 3 มีโครงการคมนาคมขนสง สามารถติดตอไดตลอดพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด มีถนนสายหลักตัดผาน 
 4. มีสินคาพ้ืนเมืองของตําบลและพ้ืนท่ีใกลเคียง เชน ปลาราตัวใหญ สับปะรดหวาน เปนตน 

ฉะนั้ น  ด ว ยสภาพ พ้ืน ท่ีองค การบริ หารส วนตํ าบลท าจํ าปา ท่ี มีคว าม อุดมสมบู รณ  ท้ั ง
ทรัพยากรธรรมชาติและปจจัยท่ีเอ้ือตางๆ จึงเหมาะแกการทําการเกษตร จึงกําหนดจุดยืนทาง
ยุทธศาสตร (Positioning) ของตําทาจําปาเพ่ิมขีดความสามารถทางการเกษตรท้ังยางพารา อาหาร
พ้ืนบานและผลิตภัณฑสินคาพ้ืนเมืองเพ่ือเปนสินคาเศรษฐกิจภายในจังหวัด นําสงสูตางจังหวัดท่ัว
ประเทศ 
5.เปนจังหวัดของเศรษฐกิจพิเศษ 

6.เปนเสนทางการขนสงสินคาผานประเทศตางๆโดยมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงท่ี 3 
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3.การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2565 

SWOT ประเด็นการพัฒนาและปญหา แนวทางการพัฒนาและแกไข 
1.จุดแข็ง 1.1 องคการบริหารสวนตําบลทาจําปาตั้งอยู       ใน

พ้ืนท่ีการคมนาคมสะดวก โดยมีถนนทางหลวงสาย 
212 (นครพนม-หนองคาย)เปนถนนสายหลัก 
และภายในเขต อบต.ยังมีถนนเชื่อมระหวาง
หมูบาน ท่ีใชในการคมนาคมอีกจํานวน 10 สาย 
ปจจุบันถนนสายหลักมีการปรับปรุงใหสามารถ
รองรับความเจริญไดมากข้ึนทําใหประชาชน
สามารถติดตอไดสะดวกในทุกพ้ืนท่ี. 

1.1  เรงพัฒนาพ้ืนท่ีใหเปนศูนยรวมความ
เจริญ       ของ อบต. ในอนาคต 

   -  สงเสริมการเกษตรลงทุนท่ีไมทําลาย
สิ่งแวดลอม 

   -  ปรับปรุงเสนทางใหมีความสะดวกใน
การขนสงสินคาทางการเกษตรแบบโล
จิสติกส 

 1.2 การแบงสวนราชการของ องคการบริหารสวน
ตําบลทาจําปา มีความชัดเจนทําใหงายตอการ
กํากับดูแล 

1.2 จัดใหระบบการทํางานใหเปนรูปแบบ       
ท่ีชัดเจน รัดกุมเพ่ือการรองรับการ
ขยายตัวของ อบต. ในอนาคต 

 1.3 มีการประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนภายใน เขต อบต.และภายนอกทําให
เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน  ไดตรงเปาหมายและรวดเร็ว 

1.3  มีการจัดระบบการทํางานตลอดจน
สาย งานบังคับบัญชาใหถูกตองชัดเจน          
ไมซํ้าซอน เจาหนาท่ีปฏิบัติงานไดจริง 

 1.4 เจาพนักงานระดับผูบริหารลงมาถึงผูปฏิบัติ          
ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตลอดจน กฎ/
ขอบังคับ/ระเบียบของ อบต.และมีทัศนคติท่ีดีตอ
องคกร 

1.4  ใหบุคลากรไดรับทราบกฎหมายท่ี
จําเปนตอการปฏิบัติงานอยาง
สมํ่าเสมอ 

 1.5 อัตรากําลังของ อบต.ยังมีนอย การแบงสวน
ราชการยังไมซับซอนทําใหผูบริหารดูแล       ได
ท่ัวถึง 

1.5 เพ่ิมอัตรากําลังบุคลากรใหเพียงพอกับ
ภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 

 1.6 พ้ืนท่ีของ อบต.ทาจําปา เปน อบต.ขนาดกลางทํา
ใหดูแลไดท่ัวถึง 

1.6  รณรงคใหบุคลากรมีจิตสํานึกท่ีดีตอ
องคกรของตนเอง 

 1.7 อบต.ทาจําปา มีกฎ/ระเบียบตลอดจน ขอบัญญัติ
เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

1.7  ทบทวนและสงเสริมใหบุคลากรไดรับ
ทราบกฎ ระเบียบใหเขาใจและนําไป
ปฏิบัติได 

 1.8 มีการกําหนด และวางแผนการพัฒนาอยางเปน
รูปธรรมเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

1.8  แผนพัฒนาท่ีวางไวตองเปนประโยชน
แกประชาชนและสามารถนําไปปฏิบัติ
ไดจริง 

 1.9 การดําเนินการทางดานงบประมาณของ อบต.มี 1.9  ใหเนนผลประโยชนของประชาชน       
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ความเปนอิสระตอการใชจายงบประมาณตาม
อํานาจหนาท่ีใหสามารถแกปญหาตางๆ ใหกับ
ประชาชนภายในพ้ืนท่ีไดตรงตามความตองการ 

เปนหลักและมีความโปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได 

 
SWOT ประเด็นการพัฒนาและปญหา แนวทางการพัฒนาและแกไข 

2.จุดออน 2.1 บุคลากรมีนอยแตปริมาณงานมีมากทําให
บุคลากร    แตละคนตองรับผิดชอบงาน
หลายดานทําใหการปฏิบัติงานบางเรื่องไม
บรรลุวตัถุประสงค 

2.1 สรรหาบุคลากรใหเพียงพอกับภารกิจและ
ปริมาณงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 

 2 .2  อบต.ยั งขาดระบบฐานข อ มูล ในการ
บริหารงาน ท่ีสามารถเรียกใชไดทันทีและ
ขอมูลไมเปนปจจุบัน 

2.2 เริ่มตนจากตัวเจาหนาท่ีเองในการจัดเก็บ
เอกสารและพัฒนาไปสูการจัดเก็บและสืบคน
ดวยระบบคอมพิวเตอร 

 2.3  กฎหมายและขอบังคับตาง ๆ มีความ
ละเอียดออน  ทําใหขาดความคลองตัวใน
การปฏิบัติงาน 

2.3 สงเสริมฝกอบรมระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ
กับการปฏิบัติงานของตนเองใหครอบคลุม
และชัดเจนเพ่ือใหงายตอการปฏิบัติงาน 

 2.4  ยังขาดทรัพยากรท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน
และการ  บริการประชาชน 

2.4 จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาสิ่งท่ีจําเปน
และเพียงพอตอความตองการ 

3. โอกาส 3.1  สถานท่ีตั้งของ อบต. มีความสะดวกในการ
คมนาคมทํา ใหงายตอการพัฒนาทางดาน
เศรษฐกิจ และการลงทุน 

3.1 สงเสริมใหประชาชนจัดต้ังกลุมเพ่ือจัดทํา
ผลิตภัณฑของแตละชุมชนออกจําหนาย
เพ่ือใหมีรายไดเพ่ิมมากข้ึนซ่ึงจะนําไปสูการ
พัฒนาทางดานเศรษฐกิจและการลงทุนใน
อนาคต 

 3.2 ความขัดแยงทางการเมืองหรือผลประโยชน
มีนอยทําใหการบริหารงานของ อบต.        

มีประสิทธิภาพ 

3.2 จัดใหมีการฝกอบรมผูบริหารใหเขาใจใน
หนาท่ีและความรับผิดชอบตลอดจนมีการ
วางแผนในการทํางานโดยมุงประโยชนของ
ประชาชนเปนหลัก 

 3.3  สภาพสังคมของ อบต. ดวยถอนย นาอยู 
ไมมีความขัดแยงภายในหมูบาน  ท้ัง 16 
หมูบาน 

3.3 จัดใหมีการวางแผนในการพัฒนาดานการ
พัฒนาภายในหมูบานโดยใหประชาชนทุกคน
มีสวนรวม 

 3.4 ตําบลทาจําปา มีขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรมท่ีดีงามท่ีสืบสานกันมาตั้งแตอดีต  
ตลอดจนการละเลน พ้ืนบานของชาว
หมูบานท่ีควรอนุรักษ 

3 . 4ฝกอบรม/ปลู กฝ ง คุณธรรมจริ ยธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี  เนนบุคคลใน
ชุมชนเปนหลัก รองลงมาคือบุคลากรใน
องคกร ตลอดจนนักศึกษาเพ่ือใหมีจิตสํานึกท่ี
ดีและรักในองคกรของตนเอง 

 3.5 ความสมบูรณเนื่องจากพ้ืนท่ีอยูใกลแหลงน้ํา
ขนาดใหญ (แมน้ําโขง) ทําใหมีน้ําใชในการ
ทําการเกษตรตลอดท้ังป 

3.5สงเสริมใหประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีใกลเคียง
แมน้ําโขงปลูกพืชทําการเกษตรตลอดท้ังป 

4.อุปสรรค 4.1 จํ านวนประชากรของ อบต.ท าจํ าปา 4.1 จัดทําโครงการสํารวจและปรับปรุงทางดาน

2 2 
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ปจจุบันมีประชากรแฝงอยูบาง  ทําใหคิด
คาเฉลี่ย  ตอหัวเกิดการผิดพลาด 

งานทะเบียนราษฎรใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
พร อม ท้ั ง อบรม เ จ าหน า ท่ี ใ ห มี ค ว าม รู
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 

SWOT ประเด็นการพัฒนาและปญหา แนวทางการพัฒนาและแกไข 
 4.2  ผูประกอบการในเขต อบต.ทาจําปา การ

จัดเก็บภาษีไมไดครบ 10 % 
4.2 จัดอบรมใหมีความรูทางดานกฎหมายในเชิง

พาณิชย  แกผูประกอบการคาไดเขาใจท่ีจะเสีย
ภาษีใหกับ อบต. และนําเม็ดเงินท่ีไดลงไปพัฒนา 
อบต.ใหท่ัวถึงและเสมอภาคไมเกิดความเหลื่อม
ล้ํา 

 4.3  กฎขอบังคับของตําบลทาจําปาประกาศ
ออกมาใชแลว แตไมสามารถปฏิบัติตาม
เนื่ อ ง จ ากขาดบุ ค ล ากร ท่ี มี  คว าม รู  
ความสามารถ  ทําใหเสียโอกาส 

4.3 เพ่ือสรรหาและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู  
ความสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ีนั้น ๆ 
โดยเฉพาะ 

 4.4 บุคคลากรขาดความรูความความชํานาญ
ในดานเทคโนโลยี  สําหรับ บุคลากรท่ีใช
ในการบริหารงาน 

4.4  จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาเทคโนโลยีใหม ๆ 
ท่ีเปนปจจุบันมาใชในการปฏิบัติงานตลอดจนให
มี ก า ร จั ด ฝ ก อ บ ร ม บุ ค ล า ก ร ใ ห มี ค ว า ม รู  
ความสามารถท่ีไดมาพัฒนาองคกร 

 4.5  ขาดการประชาสัมพันธงานของ อบต. ทํา
ใหประชาชนไดรับขาวสารของ อบต.นอย 
ทําใหการทํางานรวมกันระหวาง อบต.กับ
ประชาชนท่ัวถึง 

4.5  ใหมีการประชุมรวมระหวาง อบต.กับผูนํา
ชุมชนอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือรวบรวม
ปญหาและความตองการของประชาชน  ซ่ึงจะ
นํามาสูการพัฒนาและการแกไขปญหารวมกัน 

 
3.2การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

3.2.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการประเมิน
สถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ  

  1.  ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ินตามประเด็นการ

พัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  ขอบขายและปริมาณของปญหา  พ้ืนท่ีเปาหมาย กลุมเปาหมายและคาดการณ

แนวโนมในอนาคต -  มีการพัฒนาการทางดานการคาผานแดน เปนจังหวัดของเศรษฐกิจพิเศษ 

และเปนเสนทางการขนสงสินคาผานประเทศตางๆโดยมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงท่ี 3 
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สวนท่ี 4 การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติการ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

1.การบริหารงานท่ัวไป 
2.บริการชมุชนและ
สังคม 

-สาธารณสุข 
-สังคมสงเคราะห 
-สรางความเข็มแข็ง 
-  แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
- แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 
- แผนงานสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

อบต,  
 

ระดับอําเภอ 
ระดับจังหวัด

อบจ. 

2. ดานบานเมืองนาอยู 
 

1.บริการชมุชนและ
สังคม 
2.การเศรษฐกิจ 

-เคหะและชุมชน 
-อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

อบต,  
 

ระดับอําเภอ 
ระดับจังหวัด

อบจ. 
3. การพัฒนาการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.บริการชมุชนและ
สังคม 
 

-การศึกษา 
-การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

อบต,  
 

ระดับอําเภอ 
ระดับจังหวัด

อบจ. 

4. การจัดการสิ่งแวดลอม
และการทองเท่ียว 

1.การเศรษฐกิจ 
2.บริการชุมชนและ
สังคม 

- การเกษตร 
-เคหะและชุมชน 
 

อบต,  
 

ระดับอําเภอ 
ระดับจังหวัด

อบจ. 
5. ดานพัฒนาเศรษฐกิจ 

 
1.การบริหารงานท่ัวไป 
2.การเศรษฐกิจ 

-บริหารงานท่ัวไป 
- การเกษตร 
-อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

อบต,  
 

ระดับอําเภอ 
ระดับจังหวัด

อบจ. 

6. ดานการเมืองการบริหาร 
 

1.การบริหารงานท่ัวไป - บริหารงานท่ัวไป อบต,  
 

ระดับอําเภอ 
ระดับจังหวัด

อบจ. 
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