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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางและขั้นตอนในการแปลงโดยเฉพาะยุทธศาสตร์การ

พัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมแก่ส่วนราชการและภาคีการพัฒนาในจังหวัดบึง
กาฬ และใช้เป็นแนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดบึง
กาฬ การวิจัยแบบ R2R เพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนางานประจำ จึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน เพื่อพัฒนา
งาน ขับเคลื ่อนองค์กรไปสู ่องค์กรแห่งการเรียนรู้  (Learning Organization) โดยอาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ซึ่งประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 100 คน อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ 
ผลการวิจัย พบว่า 1) การกำหนดแนวทางและขั้นตอนในการแปลงแผนการพัฒนาประเทศที่วางกรอบนานถึง 20 ปี 
โดยมีระยะเวลาบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2560 - 2579 โดยเฉพาะยุทธศาสตร ์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ ไปสู่
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมแก่ส่วนราชการและภาคีการพัฒนาในจังหวัดบึงกาฬนำไปพัฒนาคนเพื่อพัฒนางาน การ
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  (Learning Organization) ซึ ่งกิจกรรมนี้สามารถใช้เป็นแนวทาง
พัฒนาการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ผลที่ได้คือ 1.1) ต้องมีกิจกรรมระดมความคิดร่วมกันได้ผลในการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 1.2) การเรียนรู ้ปฏิสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมทำให้มีกระบวนการคิดร่วมกันได้ดี  
2) เป็นแนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดบึงกาฬให้มี
เป้าหมาย มีค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร การถ่ายทอดทิศทางองค์กรและแผนสู่การปฏิบัติ โดยบุคลากรทุกระดับมี
ส่วนร่วมในการเกิดแนวทางการดำเนินยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อันส่งผลดีต่อไปในอนาคตต่อการพัฒนาแนวทาง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จังหวัดบึงกาฬ 
คำสำคัญ : แนวทาง, ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, จังหวัดบึงกาฬ 
 

Abstract 
This research The objective is to set guidelines and procedures for the conversion of the 

12th edition, especially the urban and economic development strategies. Went into concrete 
practice for government agencies and development partners in Bueng Kan Province And used as a 
guideline for officials involved in performing duties supporting the development plan of Bueng Kan 
Province, Routine to Research (R2R) research based on qualitative research. The population used 
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in this research is remembered. 100 people live in Bueng Kan province. Is a tool used in research 
by linking the integration of national development work to research But with a goal Applying 
research results to develop the routine Went into concrete practice for government agencies and 
development parties in Bueng Kan Province to develop people to develop jobs Driving the 
organization to a learning organization in which this activity can be used as a guideline for the 
development of the national strategy for 20 years. 20 years and 1.2) Participatory learning learning 
makes the process of thinking together well 2) is a guideline for Duties related to their duties 
contributed to the development plan aims Kan province to have the values and corporate culture. 
Transferring organizational direction and plans to action The personnel at all levels are involved in 
the formation of the national strategy for 20 years which will benefit the future in the development 
of the national strategy for 20 years in Bueng Kan province. 
Keywords: guidelines, national strategy 20 years, Bueng Kan Province 
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1. บทนำ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย

การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายว่า
ด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 โดย
กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง
การกำหนดมาตรการส่งเสริม และการสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ รวม 6 คณะ เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง เพื่อประกอบการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่
กฎหมายกำหนด ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อ
ความสุขของคนไทยทุกคน 

ในปัจจุบัน ประเทศไทยยังคงมีประเด็นความท้าทายการพัฒนาในหลายมิติ  ทั้งใน “มิติเศรษฐกิจ” ที่
โครงสร้างเศรษฐกิจยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างเต็มที่ ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการและภาค
เกษตรยังอยู่ในระดับต่ำ คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาของประเทศ “มิติทางสังคม” ที่การยกระดับรายได้ของประชาชน การแก้ปัญหาด้านความยากจนและความ
เหลื่อมล้ำการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และการขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบบรกิารสาธารณะยงัคงมีช่องว่างที่
สามารถพัฒนาต่อไปได้ “มิติสิ่งแวดล้อม” ที่การฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังเป็นประเด็น
สำคัญส่าหรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมิติของการบริหารจัดการภาครัฐที่ยังขาดความต่อเนื่องและความ
ยืดหยุ ่นในการตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ (สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555) 

นอกจากนี้ ยังมีสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มี
สัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลงและประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ความท้าทายใหม่ ๆ ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของความสัมพันธ์ระหวา่ง
ประเทศ ท้ังด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงกัน อย่างซับซ้อนจากการรวมกลุ่มภายในภูมิภาคและการ
เปิดเสรีด้านต่าง ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ซึ่งสถานการณ์
ดังกล่าวจะก่อให้เกิดความท้าทายในการพัฒนาประเทศท้ังในมิติความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น 
ประเทศไทยว่าเป็นต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ ด้านต่าง ๆ ที่รอบคอบและครอบคลุมเพื่อเป็นกรอบในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

จังหวัดบึงกาฬ ได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลศักยภาพและประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพื่อจัดทำผังสถิติ
ทางการของข้อมูลที่สำคัญจำเป็น และเพียงพอต่อการตัดสินใจ ในระดับพื้นที่ รวมทั้งมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด
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การพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศที่วางกรอบนานถึง 20 ปี โดยมีระยะเวลาบังคับใช้ตั้งแต่ปี 
2560 - 2579 และวาระแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติในระดับ
พื้นที่ สำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาโดยยึดพื้นที่
เป็นตัวตั้ง และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกบริหารจัดการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการผ่านกระบวนการจัดทำ 
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่เป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ โดยยึดหลักพื้นที่ ภารกิจ 
และการมีส่วนร่วม (Area - Function - Participation) และการบูรณาการแผนงานและงบประมาณ ของทุกภาคีที่
เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุผลตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด สำนักงานฯ จึงได้จัดทำแนว
ทางการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ สู่การปฏิบัติเพื่อให้การ ขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในระยะเร่งด่วนนี้ ซึ่งเป็นช่วงที่อยู่
ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดรอบใหม่ (พ.ศ. 2561 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีสำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการ
บริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของ ประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอ้ยใน
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่
ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน ความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหา  
แบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตร
ประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ความสุขของประชากรไทย (2) ความ
มั่นคง ปลอดภัยของประเทศ (3) ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมี ส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ความมั่นคง (4) บทบาทและการยอมรับในด้านความ
มั่นคงของไทยในประชาคมระหว่าง ประเทศ และ (5) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดย
ประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 

1) การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบ
เรียบร้อย และสันติสุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง โดย (1) การพัฒนาและเสริมสร้างคน ในทุกภาคส่วนให้มี
ความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมี  ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (2) การพัฒนาและ
เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน หลักของชาติ (3) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของ ประเทศชาติมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และ (4) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไก ที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหา
ความมั่นคงท่ีสำคัญ 

2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
เพื่อแก้ไข ปัญหาเดิม และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น โดย (1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคง ในปัจจุบัน (2) การ
ติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ (3) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่าง
ถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ (4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งทางบกและทางทะเล  
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3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่
กระทบต่อ ความมั่นคงของชาติเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้าน  ความมั่นคง โดย (1) 
การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมี  ประสิทธิภาพ (2) การพัฒนาและผนึกพลังอำนาจ
แห่งชาติ กองทัพและหน่วยงาน ความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตย
ของ ประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (3) การพัฒนา  ระบบเตรียมพร้อม
แห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ 

4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและ
นานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพื่อสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคง  และความ
เจริญก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน โดย (1) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ (2) การเสริมสร้างและ ธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (3) การ
ร่วมมือทางการพัฒนากับ ประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ  

5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
เพื่อให ้กลไกสำคัญต่าง ๆ ท่างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และ การบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด โดย (1) การพัฒนากลไกให้พร้อมส่าหรับ การติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงแบบองค์รวม อย่างเป็นรูปธรรม (2) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออ่านวยต่อการพัฒนา ประเทศในมิติ
อื่น ๆ และ (3) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

ผู้วิจัยจึงสนใจและเล็งเห็นความสำคัญต่อการกำหนดแนวทางในการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมแก่ส่วนราชการ  และ
ภาคีการพัฒนาด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญอย่างไร ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขเน้น
การบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบ
เรียบร้อยในทุก ระดับ ตั ้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื ่องมือ เทคโนโลยี และระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความ
รุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตใช้
กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสั งคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึง
ประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลได้ และเป็นแนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดบึงกาฬต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อกำหนดแนวทางและขั้นตอนในการแปลงแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ การ

พัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมแก่ส่วนราชการและภาคีการพัฒนาในจังหวัดบึง
กาฬ 

2.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
บึงกาฬ 
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3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
3.1 แนวคิดการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ คือ กรอบการพัฒนาระยะยาวเพื่อให้ประเทศบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ ในขณะ
นี้ ประเทศไทยได้เริ่มมีการร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ครอบคลุมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2579 วิสัยทัศน์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติไทยคือ การนำประเทศไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”และเป็นประเทศที่พัฒนาด้วยการนำหลัก
ตามปรัชญาแนวคิด“เศรษฐกิจพอเพียง”หลักในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติประกอบไปด้วยหลักวิชาการและความ
เป็นสากลศึกษาประสบการณ์ของต่างประเทศ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์ชาติ คือ กรอบการพัฒนาระยะยาวเพื่อให้ประเทศสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้ 
โดยเป็นเป้าหมายที่ทางภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนร่วมมือกันกำหนดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ประเทศนำมาซึ่งความอยู่ดี มีสุขของประชาชนไทยทุกคนโดยเหตุผลที่ประเทศไทยต้องมียุทธศาสตร์ชาติก็เพื่อให้การ
พัฒนาประเทศนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามกรอบที่วางไว้อย่างมั่นคงและยั่งยืนแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของ
ประเทศก็ตามซึ่งจะเห็นได้จากในหลายประเทศที่ได้มีการใช้แผนยุทธศาสตร์ชาติและประสบผลสำเร็จเพราะมี
ความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ อย่างเห็นได้ชัดเจน อาทิ ไต้หวัน มาเลเซีย บรูไนและเวียดนาม 

ยุทธศาสตร์ชาติสร้างขึ้นเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์และความก้าวหน้าของ
ประเทศเพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์การนำประเทศไปสู่ความ “มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และเป็นประเทศท่ีพัฒนาด้วยการนำ
หลักตามปรัชญาแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อเป็นแนว
การดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน ไปจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนา
และบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง 

มั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศในทุก
ระดับตั้งแต่ปัจเจกบุคคลไปจนถึงระดับสังคมรวมไปถึงความมั่งคงในมิติต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและ
การเมือง 

มั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยจะต้องมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับให้เป็นกลุ่ม
ประเทศที่มีรายได้สูงลดความเหลื่อมล้ำเพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
นอกจากนี้ เศรษฐกิจของประเทศจะต้องมีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 

ยั่งยืน หมายถึงแผนพัฒนาตามกรอบที่วางไว้จะต้องสร้างความเจริญทั้งรายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะต้องไม่ใช้ทรัพยากรที่เกินพอดีการผลิตและ
การบริโภคจะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก มุ่งประโยชน์ส่วนรวม
เพื่อความยั่งยืนที่สำคัญคือประชาชนทุกภาคส่วนจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
ความสุขท่ียั่งยืน 

3.2 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นภาพฝันของแผนการพัฒนาประเทศ ที่จะกำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนา

ให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องทำตาม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" หรือตามคติพจน์ “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” โดยมีระยะเวลาบังคับนานถึง 20 ปี ตั้งแต่ป ี2560 - 2579 แบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น 6 ด้าน คือ 
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1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน 
4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงเป็น 1 ใน 6 ร่างยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา
ประเทศโดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญคือ ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีสุขโดยเน้นการบริหารจัดการสภาวะ
แวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ และทุกมิติ โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาคน เครื่องมือเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัย
พิบัติได้ทุกรูปแบบควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตโดยใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคมรวมถึงประเทศเพื่อน
บ้านและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลเพื่อมุ่งที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ตลอดถึงการบริหารประเทศของรัฐบาลให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทาง และ
เป้าหมายที่กำหนดทั้งนี้ปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลให้ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว ขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่า 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือตามคติพจน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ได้นั้นเนื้อหาของร่างยุทธศาสตร์ชาติต้องมี ประเด็นและเป้าหมาย
ในการพัฒนาประเทศที ่ชัดเจน และครอบคลุมทุกประเด็นมีกฎหมายรองรับและมีระบ บการติดตามผลที่มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติต่าง ๆ จนนำไปสู่การปฏิบัติด้วยความเข้าใจคนในสังคมมีส่วนร่วม
และมีความเป็นเจ้าของยุทธศาสตร์ชาติร่วมกันจากปัจจัยดังกล่าวหากประสบความสำเร็จจะส่งผลให้ประเทศไทย
สามารถก้าวไปดังนี ้

1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่งคง 
1.1) ด้านความมั่นคง การแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นรูปธรรม รายได้มั่นคง / 

ราคายางพาดีขึ้น อยากเห็นจังหวัดบึงกาฬ ไม่มีอาชกรรม การควบคุมรถ / เด็กวัยรุ่นแข่งขันรถจักรยานยนต์ มีแหล่ง
น้ำใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี การส่งออกสินค้า OTOP สู่อาเซียน ความมั่นคงในกฎหมาย / กติกา / การพัฒนาประเทศ 
โรงเรียนคุณธรรม การป้องกันควบคุม การจัดระบบสุขและการพัฒนาสุขภาพท่ีดี 

1.2) ด้านสังคม ปัญหายาเสพติด ปัญหาแรงงานเถื ่อนและการลักลอบเชิง
ประเทศปัญหาการจัดระเบียบวินัย / การพัฒนาคนปัญหาการว่างงาน 

1.3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัญหาการบุรุกทำลายป่า ปัญหาการ
จัดการขยะ 

1.4) ด้านเศรษฐกิจ ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ มีปัญหาหนี้สินนอกระบบ 
1.5) ด้านการบริหารราชการแผ่นดินการจัดระบบฐานความเป็นอยู่ในสังคมให้

สอดคล้อง และเท่าเทียม 
1.6) ด้านสื ่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  ปัญหาความก้าวหน้าด้าน

เทคโนโลยีต้องไม่กระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิม 
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2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั  
2.1) มีการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพทางการเกษตร (ด้านการเกษตร) 
2.2) ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์การเกษตรและเครือข่ายการเกษตร (ด้าน

การเกษตร) 
2.3) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วฒันธรรมอย่างยั่งยืน (ด้านการท่องเที่ยว) 
2.4) การพัฒนาขีดความสามารถในการแปรรูปผลิตภณัฑ์ (ด้านอุตสาหกรรม) 
2.5) สร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูทอก หินสามวาฬ (ด้านการท่องเที่ยว) 
2.6) สร้างสนามกีฬากลาง สนามฟุตบอล (การท่องเที่ยว, โครงสร้างพื้นฐาน) 
2.7) สร้างถนน 4 เลนเช่ือม จังหวัดเชื่อมอำเภอ (โครงสร้างพื้นฐาน) 
2.8) การวางผังเมือง (โครงสร้างพื้นฐาน) 
2.9) ระบบชลประทานระบบท่อ ระบบคลองเพื่อการเกษตร (โครงสร้างพืน้ฐาน) 

3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
3.1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
3.2) เสรมิสร้างให้คนไทยมสีุขภาวะที่ด ี
3.3) สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรพัยากร

มนุษย ์
3.4) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
4.1) การส่งเสริมให้เกษตรกรมีขีดความสามารถ ในการแข่งขัน เข้าส่งแหล่งทุนมี

ระบบรองรับ 
4.2) การส่งเสริมอาชีพเพราะรายได้ที ่มั ่นคงในกลุ ่มผู ้สูงอายุ ผู ้พิการ ภาษี  

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
4.3) การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาทุกระดับ เพื่อให้เกิดคุณภาพทาง

การศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำจากระบบคอรัปชั่น 
5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
5.1) การสร้างฐานข้อมูลด้านธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การจัดทำข้อมูล วิเคราะห์

ข้อมูลและคืนข้อมูล 
5.2) การสร้างการเรียนรู้ การรับรู้ ด้านสิ่งแวดล้อม 
5.3) การจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้านมลพิษ (กลิ่นเหม็น การเผา

ต่าง ๆ) ขยะ แหล่งน้ำ 
5.4) การสร้างรายได้จากการพัฒนาและใช้สิ่งแวดล้อมอย่างคุ่มค้า เช่น หลัก

เศรษฐกิจพอเพียง การขยายพันธุ์พืช สมุนไพร 
6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

6.1) ประเด็นการบริการภาครัฐสะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์ประชาชน 
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6.2) ประเด็นภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริต  
6.3) ประเด็นภาครัฐมีขนาดเล็กลงเหมาะสมกับภารกิจเปิดกว้างส่งเสริมให้

ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
6.4) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน / ประเด็นบุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง 

มีจิตสำนึก 
3.3 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติระดับจังหวัด 

3.3.1 การวางแผน (Plan) - แต่งตั ้งคณะกรรมการ / คณะทํางานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ - ศึกษา 
วิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ภารกิจ / พันธกิจของหน่วยงาน - จัดทำแผนยุทธศาสตร์ (ประกอบด้วย วิสัยทัศน์พันธ
กิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์แผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ) 

3.3.2 การปฏิบัติตามแผน (Do) - การแปลงเป็นแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติราชการประจำปี (Action 
Plan) ไปสู่การปฏิบัติ - การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ / แผนปฏิบัติการเพื่อให้หน่วยงาน ใช้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินงาน - การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ - การดำเนินงานตาม แผนยุทธศาสตร์ 
/ แผนปฏิบัติการ ของหน่วยงานตามวิธีการ / ขั้นตอน ระยะเวลาที่กำหนดไว ้

3.3.3 การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check) - วัดผลสำเร็จจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของงานหรอื
โครงการที่ส่วนราชการทำได้ในปีงบประมาณตามที่กำหนดไว้ - สรุปผลการตดตามและประเมินผลรวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานพร้อมทั้งจัดทารายงานแจกจ่ายและเผยแพร่ในรูปของเอกสาร  และนำลง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

3.3.4 การปรับปรุงแก้ไข (Act) - ทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ / แผนปฏิบัติการในปีที่
ผ่านมา เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานสำหรับกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานในปีต่อไป - ทบทวน
ตัวชี ้ว ัด ค่าเป้าหมายเพื ่อให้เกิดความท้าทายในเชิง  ยุทธศาสตร์ - ทบทวนและปรับปรุง แผนยุทธศาสตร์ / 
แผนปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

3.4 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 

 
 
 

การกำหนดขั้นตอน 
ในการแปลงแผนพัฒนา ฯ 

ฉบับท่ี 12 

การปฏิบัติทีเ่ป็นรูปธรรมแกส่่วน
ราชการและภาคีการพัฒนาใน
จังหวัดบึงกาฬ 

- การพัฒนาภาค 
- เมือง 
- พื้นที่ 

แนวทางและขั้นตอนในการแปลง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
จังหวัดบึงกาฬ 
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4. วิธีดำเนินการวิจัย 
การพัฒนาชาติประจำสู่งานวิจัย ผลลัพธ์ของ R2R ไม่ได้หวังเพียงได้ผลงานวิจัย แต่มีเป้าหมายเพื่อ นำ

ผลงานวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนางานประจำ นั้น ๆ R2R จึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน เพื่อพัฒนางาน ขับเคลื่อน
องค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) การวิจัยแบบ Routine to Research (R2R) โดยอาศัย
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 100 คน อาศัยอยู่ในเขต
พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ระยะเวลาในการดำเนินการจำนวน 2 วัน เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยเชื่อมโยงบูรณาการ
เชิงปฏิบัติการการพัฒนาชาติประจำสู่งานวิจัย ผลลัพธ์ของ R2R ไม่ได้หวังเพียงได้ผลงานวิจัย แต่มีเป้าหมายเพื่อ นำ
ผลงานวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนางานประจำนั้น ๆ เครื่องมือได้แก่ 1) กิจกรรมระดมใจจิตปัญญา 2) การเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์
แบบมีส่วนร่วมภาควิชาการ ส่วนราชการ ภาคประชาสังคม / ภาคธุรกิจตัวแทนส่วนราชการในจังหวัดทั้ง 20 
กระทรวง ภาคประชาสังคม / ธุรกิจ สถาบันการศึกษา 

4.1 กลุ่มประชากร 
กลุ่มประชากร คือ ภาควิชาการ จำนวน 10 คน, ส่วนราชการ จำนวน 10 คน, ภาคประชาสังคม จำนวน 

10 คน,ภาคธุรกิจตัวแทนส่วนราชการในจังหวัดทั ้ง 20 กระทรวง จำนวน 10 คน, ธุรกิจ จำนวน 10 คน, 
สถาบันการศึกษา จำนวน 10 คน ใช้การมีส่วนร่วมภายในจังหวัดบึงกาฬ หน่วยงานละ 10 คน รวมกลุ่มประชากร
ทั้งหมด จำนวน 100 คน แบ่งเป็น 6 กลุ่มในแต่ละกลุ่มการร่วมคิดกลุ่มประชากรในแต่ละหน่วยงานรวมกันมี 6 
หน่วยงานได้แบ่งเป็น 6 กลุ่มประชากรในการร่วมคิดร่วมระดมความคิดและได้ข้อสรุปของงานวิจัยช้ินนี้ 

4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ 
เครื ่องมือที ่ใช้การว ิจ ัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้กระบวนการมีส ่วนร ่วม 

Knowledge Cafe และบัตรคำแบ่งกลุ ่มระดมสมอง ใช้เทคนิคบัตรคำแล้วเวียนฐาน ใช้ Knowledge Cafe มี
กิจกรรมที่จัดคือ 1) กิจกรรมระดมความคิดร่วมกัน 2) การเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมภาควิชาการ ส่วน
ราชการ ภาคประชาสังคม / ภาคธุรกิจตัวแทนส่วนราชการในจังหวัดทั้ง 20 กระทรวง ภาคประชาสังคม / ธุรกิจ 
สถาบันการศึกษา 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยการกำหนดแนวทางและขั้นตอนในการแปลงแผนพัฒนายุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี โดยเฉพาะ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมแก่ส่วนราชการและภาคีการ
พัฒนา และแนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ มี
ดังนี ้

ผลการวิจัยพบว่า 
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่งคง  

1.1) ด้านความมั่นคง มีการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นรูปธรรม มีรายได้มั่นคง, 
ราคายางพาราดีขึ้น อยากเห็นจังหวัดบึงกาฬ ไม่มีอาชญากรรม มีการควบคุมรถ, เด็กวัยรุ่นแข่งขันรถจักรยานยนต์ มี
แหล่งน้ำใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี มีการส่งออกสินค้า OTOP สู่อาเซียน มีความมั่นคงในกฎหมาย, กติกา, การพัฒนา
ประเทศ มีโรงเรียนคุณธรรม มีการป้องกัน มีการจัดระบบสุขอนามัย และการพัฒนาสุขภาพท่ีดี 
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1.2) ด้านสังคม พบว่าปัญหายาเสพติด ปัญหาแรงงานเถื่อนและการลักลอบเชิง
ประเทศ ปัญหาการจัดระเบียบวินัย, การพัฒนาคน และมีปัญหาการว่างงาน 

1.3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ปัญหาการบุกรุกทำลายปา่ 
ปัญหาการจัดการขยะ 

1.4) ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ มีปัญหาหนี้สินนอก
ระบบ 

1.5) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน พบว่า การจัดระบบพื้นฐานความเป็นอยู่
ในสังคมให้สอดคล้องและเท่าเทียม 

1.6) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ปัญหาความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยีต้องไม่กระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิม 

กิจกรรมแนวทางและขั้นตอนการแปลงแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของจังหวัดบึงกาฬ แยกได้ 6 
ยุทธศาสตร์ 

5.1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่งคง 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์
แนวทางดำเนินการการ

จัดทำแผนพัฒนา 
ส่วนราชการและภาคี
เครือข่ายการพัฒนา 

1. จัดอบรมให้ความรู ้
2. ส่งเสริมอาชีพ 
3. รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
4. โรงเรียน

พระพุทธศาสนา 
5. การเข้าค่ายฯ 
6. โครงการพลังงาน

ธรรมชาต ิ
7. เทคโนโลยีการสื่อสาร 

/ สื่อออนไลน ์
8. การลักลอบเข้าเมืองผิด

กฎหมายของแรงงาน
เถื่อน 

9. และการค้าประเวณ ี

1. กระตุ้นคนเสพยาและ
ครอบครัวใหเ้ลิกยาเสพติด 

2. ให้มีความรักความ
สามัคคีในหมู่บ้าน 

3. ให้เยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจเพื่อไป
ประกอบอาชีพสุจรติ 

4. ให้ทุกคนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

5. ให้ทุกคนรู้กฎหมายและ
โทษของยาเสพติด 

6. เพื่อเข้าถึงสื่อเรียนรู้
ออนไลน์ของสื่อชุมชน 

7. เพื่อป้องกันปัญหา
แรงงานเถื่อนและเข้า
ประเทศโดยผิดกฎหมาย 

1. สำรวจข้อมลูกลุม่เสี่ยง 
1.1 ผู้เสพ 
1.2 ผู้ค้า 
1.3 กลุ่มเสี่ยง 

2. ส่งผู้เสพบำบัด 
3. ติดตามผลการ

ดำเนินการ 
4. กำกับ / การบังคับใช้

กฎหมายอย่าง
เคร่งครดั 

5. การติดตั้งกล้องวงจร
ปิด / รั้ว ตามแนวเขต
ชายแดน 

1. ภาครัฐ 
2. ประชาชน 
3. ท้องถิ่น 
4. ท้องที่ 
5. ทีมสรรหาวิชาชีพ 
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5.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
จังหวัดบึงกาฬยังเผชิญกับความท้าทายด้านความมั่นคงที่หลากหลายทั้งภัยคุกคามแบบดั้งเดิมและภัย

คุกคาม รูปแบบใหม่ ได้แก่ ปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้นจากความแตกแยกของสังคม พบว่า มีการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ
ทางการเกษตร (ด้านการเกษตร) มีการส่งเสริมการจัดตั ้งกลุ ่มสหกรณ์การเกษตรและเครือข่ายการเกษตร  
(ด้านการเกษตร) มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  (ด้านการท่องเที่ยว) มีการพัฒนา 
ขีดความสามารถในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ (ด้านอุตสาหกรรม) มีการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูทอก หินสามวาฬ  
(ด้านการท่องเที่ยว) มีการสร้างสนามกีฬากลาง สนามฟุตบอล (การท่องเที่ยว,โครงสร้างพื้นฐาน) มีการสร้างถนน 4 
เลนเชื่อม จังหวัดเชื่อมอำเภอ (โครงสร้างพื้นฐาน) มีการวางผังเมือง (โครงสร้างพื้นฐาน) และมีระบบชลประทาน
ระบบท่อ ระบบคลองเพื่อการเกษตร (โครงสร้างพื้นฐาน) 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ แนวทางการดำเนินงาน 
หน่วยงาน ภาคีท่ี

เกี่ยวข้อง 
1. การฝึกอบรมกลุม่

อาชีพทางการเกษตร 
(ด้านการเกษตร) 

1. เพื่อให้ความรู้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร พัฒนา
มูลค่าเพิม่ทาง
การเกษตร 

1. อบรมการแปรรูป
ผลิตภณัฑ์ การขยาย
การแลกเปลี่ยน 

อปท. 

2. ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม
สหกรณ์การเกษตร
และเครือข่าย
การเกษตร (ด้าน
การเกษตร) 

1. เพื่อแก้ไขปัญหาการผูก
ขากราคาของนายทุน
พ่อค้าคนกลาง 

1. จัดตั้งกลุ่มอาชีพ อปท. 

3. ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม
อย่างยั่งยืน (ด้านการ
ท่องเที่ยว) 

1. เพื่อให้มีแหล่งท่องเทีย่ว
ทุกพื้นที่ มีการ
ประชาสมัพันธ์ อย่าง
ต่อเนื่อง 

2. เพื่อสร้างรายได้เข้าสู่
ชุมชน 

1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีอยู่ให้ดีขึ้น 

2. ขุดลอกคลอง สร้าง
ตลาดนำ้แหล่ง
ท่องเที่ยวทางน้ำ 

3. จัดทำป้ายสัญลักษณ์ 
ป้ายแจ้งสถานท่ี
ท่องเที่ยวให้ชัดเจน 

อปท. 
ทสจ. 

4. การพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แปรรูปผลิตภณัฑ์ 
(ด้านอุตสาหกรรม) 

1. เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าทาง
การเกษตร 

1. อบรมจัดตั้งกลุ่ม
ออกแบบ ปรับปรุง
ผลิตภณัฑ์ช่องทาง
กระจายสินค้า 

สนง.เกษตร 
พช. 
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กิจกรรม วัตถุประสงค ์ แนวทางการดำเนินงาน 
หน่วยงาน ภาคีท่ี

เกี่ยวข้อง 

5. สร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้น
ภูทอก หินสามวาฬ 
(ด้านการท่องเที่ยว) 

1. เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว ดึงดูด
นักท่องเที่ยว อำนวย
ความสะดวกให้
ประชาชน 

1. เสนอของบประมาณ
จากรัฐบาล 

ทสจ. 

6. สร้างสนามกีฬากลาง 
สนามฟุตบอล (การ
ท่องเที่ยว, โครงสร้าง
พื้นฐาน) 

1. เพื่อพัฒนาการกีฬา 
สร้างนักกีฬาอาชีพ ลีก
อาชีพ 

2. เพื่อให้เยาวชนห่างไกล
ยาเสพตดิ 

1. เสนอของบประมาณ
จากรับบาล 

ททท. 
กกท. 
อปท. 

7. สร้างถนน 4 เลนเช่ือม 
จังหวัดเช่ือมอำเภอ 
(โครงร้างพื้นฐาน) 

1. เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก การจราจร 
ขนส่งสินค้า 

1. เสนอหน่วยงาน กรมทางหลวงชนบท 
ก.คมนาคม 

8. การวางผังเมือง
(โครงสรา้งพื้นฐาน) 

1. เพื่อจัดระเบียบการใช้
ประโยชน์จากพ้ืนท่ี 
ปลอดภัยและสวยงาม 

1. จัดระบบการก่อสร้าง
อาคารให้ถูกแบบ 

2. จัดสร้างระบบ
สายไฟฟ้า เคเบิ้ล 
สายโทรศัพท์ ลงดิน 

 

10. การจำหน่ายสินค้า
ออนไลน์ พัฒนาสินค้า
SMEs (ด้านเศรษฐกิจ
ผู้ประกอบการ) 

1. เพื่อส่งเสริมการจำหน่าย
สินค้าของผู้ประกอบการ
รายใหม่ รายย่อยออกสู่
ตลาด 

1. เสนอนโยบาย สนง.พานิชย์ 

11. การจัดหาแหล่งเงินทุน
(ด้านเศรษฐกิจ
ผู้ประกอบการ) 

1. เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
แหล่งเงินทุนประกอบ
อาชีพได้ง่ายเงิน 

1. เสนอนโยบาย สนง.พานิชย์ 

12. สร้างตลาดกลาง
จำหน่ายสินค้าประจำ
จังหวัด(ด้านเศรษฐกิจ
ผู้ประกอบการ) 

1. เพื่อเป็นแหล่งจำหน่าย
สินค้าท่ัวไป ของฝาก
สินค้าแปรรูป สินค้า
OTOP 

1. เสนอนโยบาย สนง.พานิชย์ 

 

5.3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
พบว่า การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ได้นั้นต้องส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิต 
โดยการการฝึกอบรม/การให้ความรู้ ฝึกประสบการณ์ และตั้งโรงเรียนผู้สูงวัย 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ แนวทางดำเนินการ 
หน่วยงานภาคีที่

เกี่ยวข้อง 
การพัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิต 

เพื่อให้คนจังหวัดบึงกาฬ 
เป็นคนเก่ง ดี มีสุข 

การส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการเรยีนการสอน 

ภาครัฐ 
เอกชน 
ชุมชน 
NGO 

การป้องกันและควบคมุ
ปัจจัยเสี่ยงท่ีคุกคามสุข
ภาวะ 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดี 

รณรงค์และส่งเสริมการ
รับรู้และการนำหลัก 4 อ. 
2 ส. ไปปฏิบตัิ (อาหาร 
อากาศ อารมณ์ ออกกำลัง
กาย ไมสู่บบุหรี่ และไม่ดืม่
สุรา 

กระทรวงศึกษาฺการ 
อปท. 

การส่งเสริมให้ชุมชนเป็น
ฐานในการสรา้งสุขภาวะ
ที่ดีในทุกพ้ืน 

เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การสร้างสุขภาวะที่ด ี

ปลูกจิตสินึกและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมชองชุมชน
ในการเสริมสร้างสุขภาวะ
ที่ด ี

กระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม 
กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย ์
กระทรวงมหาดไทย 

การสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาวะ 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ด้านสุขภาพทุกช่วงวัย 

การให้ความรูจ้าก
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

อปท. 
พม. 

การส่งเสริมบทบาทการ
มีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ครอบครัวและชุมชน ใน
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

แต่งตั้งคณะกรรมการจาก
ทุกภาคส่วน เพื่อให้มสี่วน
ร่วมในการขับเคลื่อนและ
การสร้างสภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการพัฒนาและการ
เสรมิสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงพัฒนาสังคม 
องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

5.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
พบว่า การส่งเสริมให้เกษตรกรมีขีดความสามารถ ในการแข่งขัน นำเข้าส่งต่อแหล่งทุนมีระบบรองรับ  

การส่งเสริมอาชีพเพราะรายไดท้ี่มั่นคงในกลุ่มผูสู้งอายุ ผู้พิการ ภาษี ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การสร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษาทุกระดับ เพื่อให้เกิดคุณภาพทางการศึกษา ทำให้ลดความเหลื่อมล้ำจากระบบคอรัปชั่น 
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กิจกรรม วัตถุประสงค ์ แนวทางการดำเนินการ 
หน่วยงานภาคีที่

เกี่ยวข้อง 

1. พัฒนาเกษตรกรใหม้ี
ความรู้ความสามารถ
สู่การเป็น
ผู้ประกอบการ 

ส่งเสริมให้เกษตรกรมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
เข้าถึงแหล่งทุนมีตลาด
รองรับ 

1. หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาร่วมสนับสนุน
ตั้งแต่ ต้นน้ำ-ปลายนา 

สภาเกษตรจังหวัด 
เกษตรจังหวัด 
พัฒนาชุมชน 
พัฒนาท่ีดิน 

2. พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ
ผู้พิการ กลุม่สตรี
ผู้ด้อยโอกาส มีอาชีพ
และรายได ้

ส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ กลุม่สตรี 
ผู้ด้อยโอกาสมรีายได้ที่มั่นคง 

1. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
มาสนับสนุน 

2. มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
3. มีการดูแลซึ่งกันและกัน

ของคนในชุมชน 

พมจ. 
สช. 
อปท. 

3. การพัฒนาระบบ
การศึกษาท่ีเท่าเทียม
กัน ทั้งการศึกษาใน
ระบบและนอกระบบ 
(กศน.) 

เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมใน
การศึกษาทุกระบบ 

1. เสนอให้การทาง
ศึกษาธิการปฎิรปูระบบ
การศึกษาให้ความเท่า
เทียม มีสิทธิในการเรียน 
ทั้งในระบบ / นอกระบบ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

4. สร้างค่านิยม การ
ทำงานท่ีปราศจาก
คอรัปช่ัน 

เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทาง
สังคม และความเท่าเทียม
ของคนในการทำงาน 

ใช้ระบบธรรมาภิบาล ใน
การบริหารจัดการรัฐ 

ประชาชน 
สตง. 

 

5.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
พบว่า มีการสร้างฐานข้อมูลด้านธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การจัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและคืนข้อมูล   

มีการสร้างการเรียนรู้ การรับรู้ ด้านสิ่งแวดล้อม มีการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้านมลพิษ (กลิ่นเหม็น 
การเผาต่าง ๆ) ขยะ แหล่งน้ำ และการสร้างรายได้จากการพัฒนาและใช้สิ่งแวดล้อมอย่างคุ่มค้า เช่น หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง การขยายพันธ์ุพืช สมุนไพร 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ แนวทางการดำเนินการ 
หน่วยงานภาคีที่

เกี่ยวข้อง 
1. การจัดเก็บข้อมูลดา้น

สิ่งแวดล้อม (ข้อมลู
สมุนไพร ปัญหา
อากาศ บก น้ำ 

- เพื่อจัดการสารสนเทศ
ด้านสิ่งแวดล้อมใช้ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

- จัดเวทีประชาคมชี้แจง
แนวทางวัตถุประสงค ์

- จัดทำโครงสร้างองกร 
- แบ่งบทบาทหน้าท่ีเก็บ

ข้อมูลและดำเนินงาน 

รพสต. 
อปท.หมอดิน 
เกษตร 
วัด / โรงเรียน 

2. การอบรมเพิ่ม / 
พัฒนาความรู้เรื่องการ
รักษาอนุรักษ์ ฟื้นฟู

- คนในชุมชนมีความรู้ความ
ตระหนักเรื่องการรักษา

- ประชาสมัพันธ์เชิญชวน 
- จัดอบรมให้ความรู้

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

รพสต. 
ทสจ. 
อปท.หมอดิน 
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กิจกรรม วัตถุประสงค ์ แนวทางการดำเนินการ 
หน่วยงานภาคีที่

เกี่ยวข้อง 

แก้ปัญหาทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม 

อนุรักษ์ ฟื้นฟูแก้ปัญหา
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 

- ติดตามประเมินผลการ
ทำงานและเก็บข้อมลู 

เกษตร 
วัด/โรงเรียน 

3. รณรงค์ลดละเลิกการ
ใช้สารเคมี ส่งเสริม
การปลูกพืชอินทรีย ์

- ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 
แหล่งน้ำ สัตว์น้ำ 

- ลดอันตรายจากสารเคมี
ต่อคนและสัตว ์

- ส่งเสริมการจัดทำอินทรีย์ 
และใช้ปุ๋ยอินทรีย ์

- เลิกเผาตอซัง 

พัฒนาท่ีดิน หมอดิน 
เกษตรตำบล. 
รพ.สต. 

4. ปลูกต้นไม้เพิ่มพ้ืนท่ีสี
เขียว 

- สร้างป่าชุมชน 
- อนุรักษ์ รักษาพันธุ์ไม ้
- เพิ่มปริมาณ ก๊าซ

ออกซิเจนในอากาศ 
- แหล่งเรียนรู ้

- สร้างจิตสำนึกให้ชุมชน 
- ชุมชนประสานหน่วย

จัดหาพันธุ์ไมแ้ละพื้นที่
ของชุมชนหรือท่ี
สาธารณะสำหรบัปลูกป่า 

- ชุมชนและภาครี่วมกัน
ปลูกและดูแลบำรุงรักษา
ต้นไม้ใหเ้จรญิเติบโต 

- ชุมชนมีการจัดการป่าไม้
ชุมชนและใช้ประโยชน์
ร่วมกันอย่างสมดุล 

ป่าไม ้
ทสจ. 
เอกชนประชาชน  
วัด  
โรงเรียน 

5. การบริหารจัดการ
ขยะ 

- ลดปรมิาณขยะ 
- สร้างรายได ้
- ลดมลพิษ 
- ปรับเปลีย่นพฤติกรรมคน

ในชุมชนเกิดการคัดแยก
ขยะ 

- สร้างการมีส่วนร่วมและ
เพิ่มจำนวนครัวเรือนใน
การคัดแยกขยะ 

- ให้ความรู้ในการจดัการ
ขยะ 4 ประเภท 

- นำขยะไปจดัการตามวิธี
ที่ชุมชนออกแบบและ
เป็นไปตามวิธีท่ีถูกต้อง
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เช่นจัดตั้งกองทุนขยะฯ 

อปท. 
รพสต. 
ทสจ. 
เอกชน ร้านค้าต่าง ๆ 
 ร้านรับซื้อขยะ 
เกษตร หมอดิน 
วัด โรงเรยีน 

6. ส่งเสริมการสรา้ง
รายได้จากผลิตภณัฑ์
ทางการเกษตรลด
รายจ่ายเพิ่มรายได้  
เชน่จากการใช้
สมุนไพรในการไล่

- สร้างรายได้ ลดรายจ่าย - รวมกลุม่อาชีพและพัฒนา
องค์กร 

- อบรมความรู้เรื่องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และการ
สร้างมูลค่า 

พช. 
เกษตร 
ฝีมือแรงงาน 
อุตสาหกรรม 
พาณิชย ์
โรงเรียน 
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กิจกรรม วัตถุประสงค ์ แนวทางการดำเนินการ 
หน่วยงานภาคีที่

เกี่ยวข้อง 

ศัตรูพืชและทำปุ๋ย
อินทรีย์ไว้ใช้เอง 

- หาตลาดเพื่อกระจาย
สินค้าและสร้างมาตรฐาน
สินค้า สร้างศูนย์ OTOP 

7. การแก้ปัญหากลิ่น
เหม็นจากน้ำ
ยางพาราและ
อุบัติเหตุถนนลื่นจาก
น้ำยางพาราหกลด
ถนน 

- จัดการกลิ่นเหม็นจาก
ยางพาราก้อนถ้วย 

- แก้ปัญหาถนนลื่น 

- สรา้งการรับรู้และความ
เข้าใจเรื่องตา่ง ๆ  จาก
ยางพารา เช่นสถานการ
ปัญหา ประโยชนจ์ากการ
จำหนา่ยน้ำยางสด 

- พัฒนาน้ำกรดสำหรับทำ
ให้น้ำยางพาราแข็งตัว
และไม่มีกลิ่นเหม็น 

- รถขนส่งข้ียางให้มีภาชนะ
รองรับน้ำยางหกถนน 

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อการใช้และนำน้ำยางสด
มาแปรรูป ผลตอบแทน
และประโยชน์จากการ
จำหน่ายน้ำยางสด 

- สหกรณ์สวนยางเป็น
ตัวแทนรับซื้อน้ำยางสด
อย่างเป็นธรรมต่อเกษตรกร 

- มาตรการทางกฎหมาย 
เช่นขึ้นทะเบียนรถขนส่ง
ยางเพื่อจัดการมาตรฐาน
รถขนส่งป้องกันการไหล
หกน้ำยางลงถนน 

ขนส่ง 
ตำรวจ 
กยท. 
แขวงทางหลวง 
ทางหลวงชนบท 
สธ. อปท. 

 

5.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
พบว่าประเด็นการบริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์ประชาชน ประเด็นภาครัฐมีความโปร่งใส 

ปลอดการทุจริต ประเด็นภาครัฐมีขนาดเล็กลงเหมาะสมกับภารกิจเปิดกว้างส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีสว่น
ร่วม ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน / ประเด็นบุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง มีจิตสำนึก 
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กิจกรรม วัตถุประสงค ์ แนวทางการดำเนินการ 
หน่วยงานภาคีที่

เกี่ยวข้อง 

1. พัฒนาศักยภาพการ
ให้บริการของ
หน่วยงานในระดับ
ตำบล 

- เพื่อให้หน่วยงานในระดับ
ตำบลให้บริการตอบสนอง
ความต้องการประชาชน
มากที่สุด 

- ประชาชนไดร้ับบริการที่
จำเป็นในระดับตำบลที่มี
ความครอบคลุม 

- ถ่ายโอนภารกิจที่จำเป็นให้
หน่วยงานในระดับตำบล 

- พัฒนาขีดความสามารถ
ของเจ้าหน้าท่ีในการ
ให้บริการ 

- รณรงค์จิตอาสาช่วยงาน
หน่วยงานภาครัฐ 

- จังหวัด 
- อำเภอ 
- อปท. 
- อบต. 
- หน่วยงานภาครัฐทุก

ส่วนในระดับตำบล 

2. การเข้าถึงการ
ให้บริการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

- เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ
ให้บริการการประชาชน 
สะดวก รวดเร็ว ลด
ขั้นตอน 

- เพื่อลดค่าใช้จ่ายของ
ประชาชน เพิ่มความพึง
พอใจต่อการบริการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

- เพื่อเพ่ิมศักยภาพของ 
เจ้าหน้าท่ีรัฐในการ
ให้บริการประชาชน 

- จังหวัดกำหนดนโยบายให้
หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานจัดให้บริการแบบ 
ONE STOP SERVICE 

- หน่วยงานภาครัฐจดัทำ
แผนพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรในการให้บริการ 

- หน่วยงานภาครัฐ
ประชาสมัพันธ์กิจกรรม
การให้บริการของ
หน่วยงานให้ประชาชน
ทราบทั้งในหน่วยงาน
และในชุมชน 

- หน่วยงานภาครัฐทุก
สว่นในระดับจังหวัด 

- หน่วยงานภาครัฐทุก
ส่วนในระดับอำเภอ 

- หน่วยงานภาครัฐทุก
ส่วนในระดับตำบล 

3. การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

- เพื่อให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมของกิจกรรมของ
หน่วยงานภาครัฐ 

- เพื่อความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ ลดการ
ทุจริตในราชการ 

- สร้างจิตสำนึกท่ีดีให้
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ(เก่ง ดี มี
คุณธรรม) 

- ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ
เปิดโอกาสให้ภาคประชา
สังคม ประชาชน เข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรม การ
จัดทำแผน และร่วม
ตรวจสอบการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 

- หน่วยงานภาครัฐทุก
ส่วนในระดับจังหวัด 

- หน่วยงานภาครัฐทุก
ส่วนในระดับอำเภอ 

- หน่วยงานภาครัฐทุก
ส่วนในระดับตำบล 
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6. อภิปรายผลการวิจัย 
การกำหนดแนวทางและขั้นตอนในการแปลงแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ฉบับที่ 12 โดยเฉพาะ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมแก่ส่วนราชการและภาคีการ
พัฒนา และแนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ มี 

4 ยุทธศาสตร์ ที่มีการดำเนินการแนวทางและขั้นตอนในการแปลงแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือ 
อันดับ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตการส่งเสริม

ระสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการการฝึกอบรม/การให้ความรู้ ฝึกประสบการณ์ 
และตั้งโรงเรียนผู้สูงวัยภาครัฐ มีการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ โดยองค์เอกชน และ
ชุมชน รวมทั้งNGO สำหรับเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ 

อันดับ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 1) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง
ที่คุกคามสุขภาวะ 2) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้น 3) การสร้างความรอบรู้ด้านสุข
ภาวะ มีแนวทางการพัฒนา คือ 1) รณรงค์และส่งเสริมการรับรู้ และการนำหลัก (4 อ. 2 ส.) อาหาร อากาศ อารมณ์ 
ออกกำลังกาย ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา 2) การปลูกจิตสินึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมชองชุมชนในการเสริมสร้างสุข
ภาวะที่ดี 3) การให้ความรู้จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กระทรวงศึกษาฺการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติ
หน้าที่สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ 

อันดับ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 6 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์คือ 1) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ครอบครัวและชุมชน ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ 
3) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย มีแนวทางและขั้นตอนในการแปลงแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
คือ 1) แต่งตั้งคณะกรรมการจากทุกภาคส่วน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 2) เก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและในรูปแบบที่
ทันสมัย 3) สร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูล 4) สร้างค่านิยมความรับผิดชอบมนครอบครัว สำหรับเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ  คือ กระทรวงสาธารณสุข, องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

อันดับ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 
21 คือ 1)การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันและบูรณาการเข้าสู่หลักสูตรการจัดการเรียนรู้
ในสถานศึกษา 2) โครงการแหล่งเรียนรู้ตามฐานเทคโนโลยีเพื่อสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น1.
จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ 3) การศึกษาดูงาน มีแนวทางและขั้นตอนในการแปลงแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี คือ การส่งเสริมการจัดการความรู้ และการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏบิัติ
หน้าท่ีสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กระทรวงศึกษาธิการ 
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ประเด็นขั้นตอนการพัฒนา กิจกรรมดำเนินการ แนวทางดำเนินการ หน่วยงานภาคีท่ีเกี่ยวข้อง 

อันดับ 1 (f = 34)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต 

การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต การส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการเรยีนการสอน 
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต โดยการการ
ฝึกอบรม/การให้ความรู้ 
ฝึกประสบการณ์ และตั้ง
โรงเรียนผูสู้งวัย 

- ภาครัฐ  
- เอกชน 
- ชุมชน 
- NGO 

อันดับ 2 (f = 32) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
เสรมิสร้างให้คนไทยมสีุข
ภาวะที่ด ี

1. การป้องกันและควบคมุ
ปัจจัยเสี่ยงท่ีคุกคามสุข
ภาวะ 

2. การส่งเสริมให้ชุมชนเป็น
ฐานในการสรา้งสุขภาวะ
ที่ดีในทุกพ้ืน 

3. การสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาวะ 

1. รณรงค์และส่งเสริมการ
รับรู้และการนำหลัก 4 
อ. 2 ส. ไปปฏิบัติ 
(อาหาร อากาศ อารมณ์ 
ออกกำลังกาย ไม่สูบ
บุหรี่ และไมด่ื่มสรุา 

2. ปลูกจิตสินึกและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ชองชุมชนในการ
เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี 

3. การให้ความรูจ้าก
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

- กระทรวงศึกษาฺการ 
- กระทรวงแรงงาน

และสวสัดิการสังคม 
และความมั่นคงของ
มนุษย ์

- กระทรวงมหาดไทย 
- องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

อันดับ 3 (f = 23) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

1. การส่งเสริมบทบาทการ
มีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ครอบครัวและชุมชน ใน
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

2. การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

3. การสร้างความอยู่ดมีีสุข
ของครอบครัวไทย 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
จากทุกภาคส่วน 
เพื่อให้มีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อนและ
การสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการพัฒนาและการ
เสรมิสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

2. เก็บรวบรวมข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันและใน
รูปแบบที่ทันสมัย 

3. สร้างและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล 

- กระทรวง
สาธารณสุข 

- องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงพัฒนา

สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 
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ประเด็นขั้นตอนการพัฒนา กิจกรรมดำเนินการ แนวทางดำเนินการ หน่วยงานภาคีท่ีเกี่ยวข้อง 

4. สร้างค่านิยมความ
รับผิดชอบมน
ครอบครัว 

อันดับ 4 (f = 8) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21 

1. การน้อมนำปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจำวันและบูรณา
การเข้าสูห่ลักสูตรการ
จัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 

2. โครงการแหล่งเรยีนรู้
ตามฐานเทคโนโลยีเพื่อ
สร้างเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม / ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

1. จัดอบรมให้ความรู้
และฝึกปฏิบัติ
การศึกษาดูงาน 

2. การส่งเสริมการ
จัดการความรู้ และ
การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล 

- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- กระทรวงศึกษาธิการ 

 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
การนำแผนและเป้าหมายที่ได้ นำไปเปรียบเทียบกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีจังหวัดบึงกาฬ พร้อมนำสู่

แผนเชิงปฏิบัติการ / โครงการเพื่อนำไปพัฒนาจังหวัดบึงกาฬในลำดับต่อไป 
 

8. กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สช) ที่เป็นแหล่งสนับสนุนงบประมาณ  

ทีมสหวิทยาการสมัชชาสุขภาพจังหวัดบึงกาฬ ทีมจากสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
บึงกาฬ ที่ผสมศาสตร์ความรู้ในแต่ละด้านต่าง ๆ ในการดำเนินการให้งานสำเร็จลุล่วง 
 

9. เอกสารอ้างอิง 
สุรชัย  ศรีสารคาม.  (ม.ป.ป.).  “การพัฒนาจังหวัดนครนายก เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และ

เติบโตอย่างยั่งยืน” นิตยสาร eLEADER ประจำเดือน NOVEMBER 2012.  ขับเคลื่อน Smart Province 
วางเป้าก้าวสู่ โครงการระดับชาติ, หน้า 50 - 51. 

พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560.  (2560).  ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 134 ตอนที่ 79 ก., หน้า 1 - 3. 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560.  (2560).  ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 134 ตอนที่่ 40 ก., หน้า 6 - 89. 
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ.  (2556).  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2558 - 2561) จังหวัดบึงกาฬ. 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  (2555).  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ
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