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ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  
  
 

 
 
 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  บดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหหักธรรมาภิบาหเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้
สอดคห้องแหะบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพหังผหักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกห่าว บดยให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ แหะต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผหบังคับใช้เมื่อวันที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ บดยก าหนดให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ แหะการประเมินผห รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการส่งเสริมแหะสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคห้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้า น
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาแหะเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างบอกาสแหะความเสมอภาคทาง
สังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบบตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดห้อม 
แหะคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุหแหะพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือ
รับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหหักเกณฑ์ วิธีการ แหะเงื่อนไขที่ก าหนด 
ตหอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแหะหน่วยงานของรั ฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแห้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรหุวิสัยทัศน์“ประเทศ
ไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแห้ว ด้วยการพัฒนาตามหหักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในช่วงเวหาดังกห่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหะสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑ เป็นต้นมาได้ส่งผหให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ  ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการ
ยกระดับเป็นประเทศในกหุ่มบนของกหุ่มประเทศระดับรายได้ปานกหาง  ในด้านสังคมที่มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผหให้ประเทศไทยหหุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน แหะในด้าน
สิ่งแวดห้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหหากหหายเชิงนิเวศ  อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมี
ความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยหะ ๓.๙ ถือ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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ว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยหะ ๖.๐ ตอ่ปีในช่วงเวหาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา บดย
มีสาเหตุหหักจากการชะหอตัวของการหงทุนภายในประเทศแหะสถานการณ์เศรษฐกิจบหกที่ยังไม่ฟ้ืนตัว
ได้เต็มที่บครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคหื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาค
บริการแหะภาคเกษตรมีผหิตภาพการผหิตในระดับต่ า ขาดการน าเทคบนบหยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การผหิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพแหะสมรรถนะที่ไม่สอดคห้องกับความต้องการ
ในการขับเคหื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพแหะคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัย
ท้าทายส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ  การศึกษา บริการ
สาธารณสุข บครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ แหะการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคหุมเพิ่ม
มากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งใน
สาเหตุหหักที่ท าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหหื่อมห้ าในหหายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจน
ยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นแหะแก้ปัญหา
ความเหหื่อมห้ าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกหยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ แหะการรักษา
ทรัพยากรอย่ างบู รณ าการเพ่ือการพัฒ นาประเทศที่ ผ่ านมายั งขาดความชัด เจน  ส่ งผหให้
ทรัพยากรธรรมชาติแหะสิ่งแวดห้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปหืองแหะเสื่อมบทรมหงอย่าง
รวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกห่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องแหะความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการ
แหะปัญหาของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหหายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิด
ความเข้มแข็ง หดความขัดแย้งทางความคิดแหะอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหหื่อมห้ า  ความไม่
เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม แหะปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง
ตหอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหหักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักแหะความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปหี่ยนแปหงบครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัย
แรงงานแหะวัยเด็กที่หดหงแหะประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท า
ให้การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคหัง
ของประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแหผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การหงทุนแหะการออม การเจริญเติบบตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็น
ประเด็นท้าทายต่อการขับเคหื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแห้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กหางในการเชื่อมบยง ใน

ภูมิภาคแหะเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหหายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขต
แดนกับประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้อง
ให้ความส าคัญกับปัญหาด้านความม่ันคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน หะเอียดอ่อน แหะมีความเชื่อมบยงกันหหายมิติ 
ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนแหะระหว่างประชาชน
กับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกหุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดแหะความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพหแหะการเพ่ิม
บทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปหี่ยนแปหงไปสู่ระบบหหายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้าย
ขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผหกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กร
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ที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ แหะบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ 
ทิศทางความสัมพันธ์แหะมาตรฐานสากหต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง แหะเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกหุ่ม
เศรษฐกิจแหะการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมบยงในทุกระบบ  อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้าน
อาชญากรรมข้ามชาติแหะเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์แหะการหักหอบเข้าเมือง 

ในทางกหับกัน  ความเปหี่ยนแปหงจากบหกาภิ วัตน์แหะความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์แหะเทคบนบหยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระบดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพหิกผัน  อาทิ 
เทคบนบหยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูหขนาดใหญ่ หุ่นยนต์แหะบดรน เทคบนบหยี
พันธุกรรมสมัยใหม่ แหะเทคบนบหยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวบน้มการพัฒนาเทคบนบหยีอย่างก้าวกระบดด
เหห่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหหักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจบหกแหะเศรษฐกิจไทยมีแนวบน้มที่จะกหับมา
ขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวบน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกห้ชิด อาทิการรวมกหุ่มทางการค้าแหะ
การหงทุนที่จะมีความหหากหหายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผหิตภาพแหะสร้าง
ความหหากหหายของสินค้าแหะบริการที่ตอบบจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 
๒๕๗๔จะก่อให้เกิดบอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกหุ่มผู้บริบภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเห็กหงแหะมีรูปแบบที่หหากหหาย
มากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันแหะจะมีกหุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผหต่อทัศนคติแหะพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพ
แหะการน าเทคบนบหยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผหิตแหะการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญ
ในระยะต่อไป 
   ในขณะเดียวกัน บครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความ
ต้องการแรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่หดหง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีใน
ภูมิภาคแหะความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคหื่อนย้ายแรงงาน
แหะการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น แหะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคหื่อนย้ายประชากรเข้า
ออกประเทศเพิ่มมากขึ้น บดยเฉพาะในกหุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวบน้มในการเคหื่อนย้ายไปเรียน
หรือท างานในทั่วทุกมุมบหกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาบอกาสทาง
เศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศ
เพื่อนบ้านขณะที่ประชากรไทยบดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มี
ระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยง
ต่อการเจริญเติบบตทางเศรษฐกิจแหะการเปหี่ยนแปหงของบริบทสังคมไทย 
   นอกจากนี้ ผหกระทบจากการเปหี่ยนแปหงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความ
รุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ แหะขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหาย
ต่อชีวิตแหะทรัพย์สิน ระบบบครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตหอดจนระบบผหิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์
ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารแหะน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวบน้มเสื่อมบทรมหง แหะมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผหกระทบอันเกิดจากการเปหี่ยนแปหงภูมิอากาศบหก
แหะความเสื่อมบทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกห่าวที่แต่หะประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน 
ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาแหะบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแหะสิ่งแวดห้อมอย่างบูรณา
การจะได้รับความส าคัญแหะความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น  พหังงาน
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ทดแทนแหะพหังงานทางเหือกรวมถึงการสร้างสมดุหความมั่นคงด้านพหังงานแหะอาหารมีแนวบน้มที่จะมี
ความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบแหะข้อตกหงด้านสิ่งแวดห้อมจะมีความเข้มข้นแหะเข้มงวดขึ้น บดย
กรอบการพัฒนาตามข้อตกหงระหว่างประเทศต่างๆ  ที่ส าคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แหะ
บันทึกความตกหงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
   แนวบน้มเหห่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหหายมิติ ทั้ง
ในส่วนของการจ้างงานแหะอาชีพ สาขาการผหิตแหะบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจาก
ภัยคุกคามแหะความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้
เทคบนบหย ี
เป็นเครื่องมือ การเคหื่อนย้ายอย่างเสรีแหะรวดเร็วของผู้คน  เงินทุน ข้อมูหข่าวสาร องค์ความรู้ 
เทคบนบหยีแหะสินค้าแหะบริการ การปรับตัวต่อการเปหี่ยนแปหงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วแหะ
คาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของบรคระบาด  แหะบรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผหให้การเฝ้าระวังด้านการ
สาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความเหหื่อมห้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
ได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันแหะรองรับผหกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่ง
รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปหี่ยนแปหงทางเทคบนบหยีแหะนวัตกรรมแบบพหิกผันที่จะ
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วบดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคบนบหยี  บครงสร้างพ้ืนฐาน แหะองค์ความรู้
สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกหุ่มประชากรต่างๆ บดยการเปหี่ยนแปหงทางเทคบนบหยีแหะ
นวัตกรรมดังกห่าวจะส่งผหต่อทั้งการจ้างงานแหะอาชีพที่จะมีรูปแบบแหะหักษณะงานที่เปหี่ยนไป  มี
ความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น หหายอาชีพอาจหายไปจากตหาดงานในปัจจุบันแหะ
บางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตบนมัติบดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า  ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงต่อความมั่นคงแหะคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้แหะทักษะที่ทันกับยุค
สมัยที่เปหี่ยนแปหงไปกระแสบหกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่
เปหี่ยนไปอย่างรวดเรว็ รวมทั้งการเปหี่ยนแปหงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกห่าวจะส่งผหให้ปัญหาความยากจนแหะความเหหื่อมห้ าของประเทศมีความซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น 
   จากปัจจัยแหะแนวบน้มที่คาดว่าจะส่งผหต่อการขับเคหื่อนการพัฒนาประเทศใน
มิติต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทแหะสภาพแวดห้อมทั้งภายในแหะภายนอกประเทศมีแนวบน้มที่จะ
เปหี่ยนแปหง 
อย่างรวดเร็ว มีพหวัตสูง แหะมีความซับซ้อนหหากหหายมิติ ซึ่งจะส่งผหต่ออนาคตการพัฒนาประเทศ
อย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคหุมทุกมิตแิหะทุกด้าน
การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในหักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการ
พัฒนาที่เป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันแหะกัน 
บดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ แหะทักษะที่สอดคห้องกับ
การเปหี่ยนแปหงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันแหะปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  มีอาชีพที่
มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกหางความเปหี่ยนแปหงกฎเกณฑ์แหะกติกาใหม่ๆ  แหะมาตรฐานที่สูงขึ้น 
บดยเฉพาะในบหกที่มีการเปหี่ยนแปหงอย่างรวดเรว็ซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบแหะปัจจัยส่งเสริมต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน แหะการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคห้อง
กันกับการพัฒนาของคนในแต่หะช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ บครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้
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ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคบนบหยีแหะนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของ
เทคบนบหยีแหะนวัตกรรมก้าวทันบหก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนบยบายไทยแหนด์  ๔.๐ 
ส่งผหให้เกิดการสร้างห่วงบซ่มูหค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม  ภาคเกษตรแหะภาคบริการ 
กระจายผหประบยชน์จากการพัฒนา หดปัญหาความเหหื่อมห้ า แหะน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของประชาชนทุกภาคส่วน 
   นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุหความมั่นคงด้าน
พหังงานแหะอาหาร การรักษาไว้ซึง่ความหหากหหายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนนิชีวติแหะธุรกิจ แหะ
การพัฒนาแหะขยายความเป็นเมืองที่เติบบตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดห้อม  พร้อมกับการมี
ข้อก าหนดของรูปแบบแหะกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับหักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน  ขณะที่การพัฒนา
บครงสร้างพ้ืนฐานแหะระบบบหจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกหยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวย
ความสะดวกแหะส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึน้ แหะสามารถใช้จุดแขง็ในเรื่องต าแหนง่
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประบยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญของ
การรวมกหุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคแหะระดับบหก  เพ่ือกระชับแหะสร้าง
สัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพหังทางเศรษฐกิจแหะรักษา
ความมั่นคงของประเทศ บดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานแหะมีการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากหในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูป
ระบบราชการแหะการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีแหะมีเสถียรภาพทางการเมือง  มีการ
ส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหหักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี แหะหดความ
ขัดแย้งภายในประเทศ บดยที่นบยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคห้องกับบครงสร้าง
แหะหักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 
   ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขบครงสร้างประชากร บครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม 
สภาพภูมิอากาศสิ่งแวดห้อม แหะปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผหให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมี
การวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบแหะครอบคหุม อย่างไรก็ตาม หหายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้
ระยะเวหาในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากหึกหงไปถึงการเปหี่ยนแปหงในเชิง
บครงสร้างการขับเคหื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์
ในระยะยาวที่ต้องบรรหุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หหักในด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคหื่อนการ
พัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งแหะจุดเด่นของประเทศ  แหะปรับปรุง
แก้ไขจุดอ่อนแหะจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ บดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการ
ขับเคหื่อนประเทศ แหะถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่น ๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ 
ภารกิจแหะพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง แหะ ยั่งยืน 

 
๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือ
สนองตอบต่อผหประบยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง แหะยั่งยืนของ
สถาบันหหักของชาติแหะประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มี
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ความมั่นคงทางสังคมท่ามกหางพหุสังคมแหะการมีเกียรติแหะศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบบตของ
ชาติ ความเป็นธรรมแหะความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดห้อม 
ความมั่นคงทางพหังงานแหะอาหาร ความสามารถในการรักษาผหประบยชน์ของชาติภายใต้การเปหี่ยนแปหง
ของสภาวะแวดห้อมระหว่างประเทศ แหะการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคห้องกันด้านความมั่นคงใน
ประชาคมอาเซียนแหะประชาคมบหกอย่างมีเกียรติแหะศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปหอดภัยจากภัยแหะการเปหี่ยนแปหงทั้ง
ภายในประเทศแหะภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน แหะปัจเจกบุคคห 
แหะมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดห้อม แหะการเมือง เช่น ประเทศมี
ความมั่นคงในเอกราชแหะอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กหางแหะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มี
ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกหไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องแหะบปร่งใสตามหหักธรรมาภิบาห สังคม
มีความปรองดองแหะความสามัคคี สามารถผนึกก าหังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานแหะรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออม
ส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พหังงาน แหะน้ า มีที่อยู่อาศัยแหะความปหอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องแหะมี
ความยั่งยืนจนเข้าสู่กหุ่มประเทศรายได้สูง ความเหหื่อมห้ าของการพัฒนาหดหง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผหประบยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น แหะมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตหาดบหกแหะตหาด
ภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้ งจากภายในแหะภายนอกประเทศตหอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจแหะสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปหี่ยนแปหงไป  แหะประเทศไทยมี
บทบาทที่ส าคัญในเวทีบหก แหะมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแหะการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมบยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผหิต การค้า การหงทุน แหะการท า
ธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพหังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไป
ได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม แหะทุน
ทรัพยากรธรรมชาติแหะสิ่งแวดห้อม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได ้แหะคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบบตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหหักการใช้ การรักษาแหะ
การฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี  ไม่สร้างมหภาวะต่อ
สิ่งแวดห้อมจนเกินความสามารถในการรองรับแหะเยียวยาของระบบนิเวศ การผหิตแหะการบริบภคเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดห้อม แหะสอดคห้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นแหะ
สิ่งแวดห้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสหะเพ่ือผหประบยชน์ส่วนรวม 
รัฐบาหมีนบยบายที่มุ่งประบยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนแหะให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน แหะทุก
ภาคส่วนในสังคมยึดถือแหะปฏิบัติตามหหักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุห  
มีเสถียรภาพ แหะยั่งยืน 

บดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” บดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหหากหหายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติแหะในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง แหะมีคุณภาพ สร้างบอกาสแหะ
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ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบบตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดห้อม แหะมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนแหะประบยชน์ส่วนรวม บดยการประเมินผหการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยแหะสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ แหะการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมแหะความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหหากหหายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดห้อม แหะความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการแหะการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การป้องกันแหะแก้ไขปัญหาที่มีผหกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ   
ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนแหะนานาชาติ 
รวมถึงองค์กรภาครัฐแหะที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากหไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูหค่า 
(๒) อุตสาหกรรมแหะบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหหากหหายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๔ บครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมบหก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปหี่ยนค่านิยมแหะวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตหอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปหี่ยนแปหงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หหากหหาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดห้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาแหะเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมแหะพัฒนา
ประเทศ 

๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การหดความเหหื่อมห้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กหางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม แหะเทคบนบหยี 
(๓) การเสริมสร้างพหังทางสังคม 
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                              (๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง
แหะการจัดการตนเอง 

๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

(๑) สร้างการเติบบตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบบตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเห 
(๓) สร้างการเติบบตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

                               (๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมแหะอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น
ความเป็นเมืองที่เติบบตอย่างต่อเนื่อง 

(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พหังงาน แหะเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดห้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

 
๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

            (๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กหาง ตอบสนองความต้องการ แหะให้บริการ
อย่างสะดวกรวดเร็ว บปร่งใส 

            (๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการบดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายแหะ
เชื่อมบยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ แหะทุกพ้ืนที่ 
                       (๓) ภาครัฐมีขนาดเห็กหง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนแหะทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

 (๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
                      (๕) บุคหากรภาครัฐเป็นคนดีแหะเก่ง ยึดหหักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกมี
ความสามารถสูง มุ่งม่ัน แหะเป็นมืออาชีพ 

 (๖) ภาครัฐมีความบปร่งใส ปหอดการทุจริตแหะประพฤติมิชอบ 
 (๗) กฎหมายมีความสอดคห้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ แหะมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนแหะปฏิบัติต่อประชาชนบดยเสมอภาค 

 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหะสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นใน
ช่วงเวหาของการปฏิรูปประเทศแหะสถานการณ์บหกที่เปหี่ยนแปหงอย่างรวดเร็วแหะเชื่อมบยงกันใกห้ชิดกันมาก
ขึ้น บดยได้น้อมนาหหัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแหะช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง 
เกิดภูมิคุ้มกัน แหะมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผหให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุหแหะ
ยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
แหะสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  
ซึ่งเป็นแผนหหักของการพัฒนาประเทศ แหะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับบครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย  ๔.๐ ตหอดจนประเด็นการปฏิรูป
ประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกหุ่มอาชีพ 
ระดับภาค แหะระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางแหะต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนด
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วิสัยทัศน์แหะ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายหะเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความ
มั่นคง มั่งค่ัง แหะยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปหี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อ
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในหักษณะการแปหงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ บดยในแต่หะยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/บครงการส าคัญที่ต้องดาเนินการให้
เห็นผหเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคหื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม แหะ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผหกระทบจากการเปหี่ยนแปหงได้อย่างเหมาะสม  
ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดแหะกหไกการขับเคหื่อนแหะติดตามประเมินผหที่ชัดเจน  เพ่ือกากับให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางแหะเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประบยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หหักการ 
๑.๒ จุดเปหี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหะสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหหักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์แหะแนวบน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์แหะแนวบน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เป้าหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒ มีทั้ งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ บดยมี ๖ 
ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แหะอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างแหะพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมแหะหดความเหหื่อมห้ าในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแหะแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบบตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดห้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่ง

คั่ง แหะยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

แหะธรรมาภิบาหในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาบครงสร้างพ้ืนฐานแหะระบบบหจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคบนบหยี วิจัย แหะนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง แหะพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หหักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคหื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผหแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
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 ๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

๑.๓.๑  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
 “ การคมนาคมสะดวก   แหห่งน้ าสะอาด  สภาพแวดห้อมที่ดี  มีเศรษฐกิจก้าวหน้า  สังคมสงบสุข  
มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี   มีการศึกษาเป็นเหิศ   เทอดทูนสถาบัน ” 

๑.๓.๒  พันธกิจการพัฒนา 
   พันธกิจที่   1  พัฒนาบครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปบภค  สาธารณูปการ  ให้ได้
มาตรฐานแหะเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต.  ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี 
     พันธกิจที่   2  สร้างระบบการบริหารจัดการน้ าที่มีประสิทธิภาพ    
              พันธกิจที่   3   สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง   สมดุหแหะยั่งยืน   บดยเน้นด้าน
การตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
                พันธกิจที่   4  พัฒนาประสิทธิภาพ   เพ่ิมบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบห ใน
งานดา้นสังคมสงเคราะห์แหะการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน 
   พันธกิจที่  5  ส่งเสริมการศึกษาในต าบห   ฟ้ืนฟู   อนุรักษ์   มรดกทางวัฒนธรรม    
ประเพณีท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น 
                  พันธกิจที่   6  สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแหะสิ่ งแวดห้อม  
ทรัพยากรป่าไม้  พัฒนาแหห่งท่องเที่ยว  ส่งเสริมการเชื่อมบยงการท่องเที่ยว   
                  พันธกิจที่  7  พัฒนาแหะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง   การบริหาร
จัดการบ้านเมืองตามหหักธรรมาภิบาหแหะเน้นการมีส่วนร่วมให้กับประชาชน    

๑.๓.๓  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1.  การศึกษาในระบบ  นอกระบบ  แหะตามอัธยาศัย  เพ่ิมพูนการเรียนรู้ของชุมชน  ธ ารง 
    ไว้ซึ่งศิหปวัฒนธรรม  แหะขนบธรรมเนียมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.  การคมนาคม  ระบบสาธารณูปบภค  สาธารณูปการ เพียงพอแหะทั่วถึง 
3.  เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน  ประชาชนพึ่งพาตนเองได้  แหะปัญหาความยากจนหดหง 
4.  ประชาชน มีความปหอดภัยในชีวิตแหะทรัพย์สิน คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
5.  ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงถ้วนหน้า 
6.  ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง  แหะมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
7.  องค์การบริหารส่วนต าบหหนองบบสถ์ สามารถเป็นที่พ่ึงของประชาชนในพื้นที่ได้มากที่สุด 
8.  ทรัพยากรธรรมชาติคงอยู่  แหะปรับปรุงป่าเสื่อมบทรม 
9.  การท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
10. มีทรัพยากรน้ าใช้เพ่ือการเกษตรกรรมที่เพียงพอ ได้ผหผหิตเพ่ิมข้ึน  หดผหกระทบจาก 
   น้ าท่วม  แหะฝนแห้ง 

          ๑.๔.  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบผังเมือง 
 แนวทางการพัฒนา 
  แนวทางท่ี  1  การพัฒนาด้านการก่อสร้างแหะปรับปรุงถนน 
  แนวทางท่ี  2  การพัฒนาด้านการก่อสร้างแหะขยายระบบประปาหมู่บ้าน 
  แนวทางท่ี  3  การพัฒนาด้านการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  ไฟฟ้าส่องสว่าง 
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  แนวทางท่ี  4  การผังเมืองรวมของท้องถิ่นแหะผังเมืองรวมจังหวัด  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

แนวทางการพัฒนา 
แนวทางท่ี  1  ส่งเสริมแหะสนับสนุนด้านการศึกษาทั้งในแหะนอกระบบ 
แนวทางท่ี  2  ส่งเสริมแหะสนับสนุนด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
แนวทางท่ี  3  ส่งเสริมแหะสนับสนุนด้านการกีฬาแหะนันทนาการ 
แนวทางท่ี  4  ส่งเสริมแหะสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
 แนวทางการพัฒนา 

แนวทางท่ี  1  การส่งเสริมศักยภาพขีดความสามารถในการเพิ่มผหผหิตของชุมชนฯ 
แนวทางท่ี  2  การพัฒนาด้านทักษะอาชีพแหะสนับสนุนกหุ่มอาชีพ 
แนวทางท่ี  3  การพัฒนาด้านแหห่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
แนวทางท่ี  4  การพัฒนาด้านการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา 
  แนวทางท่ี  1  การพัฒนาด้านสังคมแหะมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

แนวทางท่ี  2  การพัฒนาด้านสาธารณภัยแหะการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 แนวทางการพัฒนา 

แนวทางท่ี  1  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข 
แนวทางท่ี  2  พัฒนาระบบแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) บดยมาตรฐานศูนย์แจ้งเหตุ 
แนวทางท่ี  3  รณรงค์แหะสนับสนุนการป้องกันแหะควบคุมบรค   
แนวทางท่ี  4  การพัฒนาด้านการใช้พหังงานทดแทน 

 ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ 
 แนวทางการพัฒนา 

แนวทางท่ี  1  ปรับปรุงภูมิทัศน์แหะพัฒนาด้านการท่องเที่ยวต าบห 
แนวทางท่ี  2  ด้านทรัพยากรธรรมชาติแหะสิ่งแวดห้อม 
แนวทางท่ี  3  การก าจัดขยะมูหฝอยแหะสิ่งปฏิกูห 

 ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี 
 แนวทางการพัฒนา 

แนวทางท่ี  1  การพัฒนาด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
แนวทางท่ี  2  การพัฒนาด้านการบริหารงานขององค์กร 
แนวทางท่ี  3  การพัฒนาด้านการก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ราชการ 
แนวทางท่ี  4  การพัฒนาด้านการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์กร   
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 ๘.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
  1.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

1)  การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจแหะสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงแหะบอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง 

2)  การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน  เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจกแหะสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 

3)  การเสริมสร้างพหังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเหือกการใช้ชีวิตในสังคมแหะมีส่วนร่วม
ในเชิงเศรษฐกิจ  สังคม  แหะการเมืองได้อย่างมีคุณค่าแหะศักดิ์ศรี 

4)  การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมแหะตระหนักถึงผหประบยชน์
ของสังคมแหะเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  บปร่งใส  มีระบบตรวจสอบแหะ
การรับผิดชอบที่รัดกุม 

 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
  1)  การปรับบครงสร้างแหะการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม 
  2)  การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปหี่ยนแปหง 
  3)  การส่งเสริมการหดปัจจัยเสี่ยงด้านสุภาพอย่างเป็นองค์กร 
  4)  การส่งเสริมการเรียนรู้ตหอดชีวิต 
  5)  การเสริมสร้างความม่ันแข็งของสถาบันทางสังคม 
 3.  ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร  ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 
  1)  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผหิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งแหะยั่งยืน 
  2)  การเพิ่มประสิทธิภาพแหะศักยภาพการผหิตภาคเกษตร 
  3)  การสร้างมูหค่าเพ่ิมผหผหิตทางการเกษตรภาคเกษตร 
  4)  การสร้างความมั่นคงในอาชีพแหะรายได้แก่เกษตรกร 
  5)  การสร้างความมั่นคงด้านอาหารแหะพัฒนาพหังอาหารชีวภาพในระดับครัวเรือนแหะชุมชน 
  6)  การสร้างความมั่นคงด้านพหังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศแหะความเข้มแข็ง 
  7)  การปรับระบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารแหะพหังงาน 

 4.  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
  1)  การปรับบครงสร้างทางเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพแหะยั่งยืน 
  2)  การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคบนบหยี  วิจัย  แหะนวัตกรรม 
  3)  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมแหะเป็นธรรม 
  4)  การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนร่วมอย่างมีเสถียรภาพ 
 5.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
และสังคม 
  1)  การพัฒนาความเชื่อมบยงด้านการขนส่งแหะระบบบหจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือใน
อนุภาคต่างๆ 
  2)  การพัฒนาฐานหงทุนบดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค 
  3)  การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  4)  การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศแหะภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์
เป็นทางเหือกในการด าเนินนบยบายระหว่างประเทศในเวทีบหก 
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  5)  การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
เคหื่อนย้ายแรงงาน  แหะการส่งเสริมแรงงานในต่างประเทศ 
  6)  การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิตป้องกันภัยจากการ
ก่อการร้ายแหะอาชญากรรม  ยาเสพติด  ภัยพิบัติ แหะการแพร่ระบาดของบรคภัย 
  7)  การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบบตทาง
เศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมแหะไม่ส่งผหกระทบต่อสิ่งแวดห้อม  พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่าง
ประเทศที่ไม่แสวงหาก าไร 
  8)  การเร่งรัดการใช้ประบยชน์จากข้อตกหงการค้าเสรีที่มีผหบังคับใช้แห้ว 
  9)  การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการหงทุนแหะประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเป็นฐาน
ความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค 
  10)  การปรับปรุงแหะเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับ
ชุมชนท้องถิ่น 

 6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
  1)  การอนุรักษ์  ฟื้นฟู  แหะสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติแหะสิ่งแวดห้อม 
  2)  การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาแหะขับเคหื่อนประเป็นทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น
เศรษฐกิจแหะสังคมคาร์บอนต่ าแหะเป็นมิตรกับสิ่งแวดห้อมระหว่างประเทศ 
  3)  การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับแหะปรับตัวต่อการเปหี่ยนแปหงสภาพ
ภูมิอากาศเพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน 
  4)  การเตรียมความพร้อมรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
  5)  การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเง่ือนไขด้านสิ่งแวดห้อมแหะวิกฤตจากการเปหี่ยนแปหง
สภาพภูมิอากาศ 
  6)  การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมบหกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกหงแหะ
พันธกรณีด้านสิ่งแวดห้อม 
  7)  การควบคุมแหะหดมหพิษ 
  8)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแหะสิ่งแวดห้อมให้มีประสิทธิภาพ
บปร่งใสแหะเป็นธรรมอย่างบูรณาการ 

๑.๕ .ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ 
   วิสัยทัศน์ของจังหวัด  (Vison) 
    “ บุรีรัมย์เมืองแห่งกีฬา   ทรัพยากรท่องเที่ยวห้ าค่า    พัฒนาเกษตรกรรยั่งยืน    
                       สู้พื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี   ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 

 พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ (Mission) 
1.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงในการด ารงชีวิต มีคุณธรรมแหะมี
ความสุข 

  2.การส่งเสริมแหะพัฒนาการท่องเที่ยว แหะกีฬาให้มีคุณภาพแหะมีมาตรฐานระดับสากห 
  ๓.การประสานแหะพัฒนาบครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานแหะท่ัวถึง 
  4.การส่งเสริมแหะพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
  ๕.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดห้อมแหะระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
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๖.การพัฒนาด้านการเมืองแหะการบริหารตามหหักการบริหารบ้านเมืองที่ดี บดยค านึงถึงการ
มีส่วนร่วมของประชาชน 

  ๗.การส่งเสริมแหะพัฒนาเกษตรกรรมแหะอุตสาหกรรมครบวงจร 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ของจังหวัด  (Strategies lssues ) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  เมืองน่าอยู่แหะคุณภาพชีวิตที่ดี 
  เป้าประสงค์ 

1.   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
2.   เด็กแหะเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงแหะมีคุณภาพ 
3.   ประชาชนมีความมั่นคงแหะสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
กลยุทธ์ 
1.   ส่งเสริมแหะบูรณาการ การศึกษา ศาสนา แหะวัฒนธรรม แบบองค์รวม 
2.   สร้างค่านิยม จิตส านึกแหะพัฒนาศีหธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน แหะ
ประชาชน 
3.   สนับสนุนแหะส่งเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัว 
4.   ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกหุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชราแหะผู้ด้อยบอกาส 
5.   ป้องกันแหะแก้ไขปัญหายาเสพติดการทุจริตแหะคอรัปชั่น 
6.   สร้างความม่ันคงในอาชีพแหะรายได้ 
7.   ส่งเสริมแหะแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีแหะมีพหานามัย
ที่สมบูรณ์ 
8.   ส่งเสริมการใช้วิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
9.   เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยแหะความปหอดภัยในชีวิตแหะทรัพย์สิน 
10. เสริมสร้างความมั่นคงแหะพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ตัวช้ีวัด 
1.   ระดับความส าเร็จของคุณภาพการศึกษาของเยาวชน 
2.   ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน 
3.   ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาเพ่ือหดจ านวนครัวเรือนยากขน ที่มีรายได้ต่ ากว่า
เกณฑ์ จปฐ. 
4.   ร้อยหะของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
5.   ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาสังคมแหะพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.   ร้อยหะผู้ด้อยบอกาสได้รับสวัสดิการสังคม 
7.   ร้อยหะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนงานด้านสวัสดิการสังคม 
8.   ร้อยหะของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการดูแหสุขภาพตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน 
9.   ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพแหะการบริการด้านสาธารณสุข 
10. ระดับความส าเร็จในการป้องกันแหะปราบปรามแหะแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหา
อาชญากรรม 
11. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์แหะความสามัคคีของประชาชน
ภายในจังหวัด 
12. ระดับความส าเร็จของการป้องกันแหะบรรเทาสาธารณภัย 
13. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเที่ยวแหะกีฬา 

เป้าประสงค์ 
1.   ยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยว 
2.   ศักยภาพการผหิตสินค้าแหะบริการเพ่ิมข้ึน 
3.   พัฒนาแหะฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวรวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติแหะสิ่งแวดห้อมได้อย่างยั่งยืน 
ความเป็นเหิศทางด้านการกีฬา 
กลยุทธ์ 

 1.   พัฒนาบครงสร้างพื้นฐานแหะการเชื่อมบยงด้านการท่องเที่ยว 
 2.   ส่งเสริมการค้า การหงทุน แหะการท่องเที่ยว 
 3.   อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิหปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี วิถีชีวิตแหะภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม 
 4.   พัฒนาศักยภาพบุคหากรเพ่ือการบริการแหะรองรับการท่องเที่ยว 
 5.   ส่งเสริมแหะบูรณาการในการอนุรักษ์แหะฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติแหะสิ่งแวดห้อมเพ่ือ
ความสมดุห ทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

6.   ส่งเสริมแหะพัฒนาผหิตสินค้าหนึ่งต าบหหนึ่งผหิตภัณฑ์แหะผหิตภัณฑ์ชุมชน 
7.   ส่งเสริมเยาวชนแหะประชาชนให้เป็นเหิศด้านการกีฬาสู่การพัฒนาอาชีพ 
ตัวช้ีวัด 
1.   ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด 
2.   ร้อยหะของจ านวนแหห่งท่องเที่ยวที่ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
3.   ร้อยหะท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว 
4.   มีศูนย์ข้อมูหการค้าการหงทุนแหะการท่องเที่ยว 
5.   จ านวนภูมิปัญญาท้องถิน่ที่ได้รับการเผยแพร่แหะประชาสัมพันธ์ที่เพ่ิมข้ึน 
6.   ร้อยหะท่ีเพ่ิมข้ึนของทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างมูหค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
7.   ร้อยหะท่ีเพ่ิมขึ้นของมูหค่าการจ าหน่ายผหิตภัณฑ์ชุมชน 
8.   ระดับความส าเร็จในการพัฒนาแหะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
9.   ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติแหะสิ่งแวดห้อมอย่างต่อเนื่อง 
10. ระดับความส าเร็จในการส่วนเสริมด้านกีฬาแก่เยาวชนแหะประชาชนทุกระดับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาเกษตรกรรมแหะอุตสาหกรรม 
เป้าประสงค์ 

 1.   สังคมเกษตรแหะอุตสาหกรรมมีความม่ันคง 
  กลยุทธ์ 
 1.   พัฒนาแหะส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์แหะอินทรีย์ชีวภาพในการเพ่ิมมูหค่าสินค้า
เกษตรกรรม 
 2.   เพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมแหะอุตสาหกรรมในระดับครัวเรือนแหะ
ชุมชน 
 3.   สร้างมูหค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าเกษตรกรรม 
 4.   ส่งเสริมการปหูกพืชเศรษฐกิจแหะพืชพหังงาน 
 5.   พัฒนาระบบน้ าแหะแหห่งน้ าเพ่ือการเกษตรกรรม อุปบภคแหะบริบภค 
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 6.   พัฒนาบครงสร้างพื้นฐานในการผหิตแหะแปรรูปสินค้าเกษตรครบวงจร 
 ตัวช้ีวัด 
 1.   ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมแหะพัฒนาการท าเกษตรอินทรีย์แหะอินทรีย์ชีวภาพ 
 2.   ร้อยหะของสินค้าเกษตรกรรมได้รับการพัฒนาแหะแปรรูปสินค้า 
 3.   ร้อยหะของจ านวนสินค้าเกษตรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความปหอดภัยแหะมาตรฐาน 
 4.   จ านวนตหาดกหางสินค้าชุมชน 
 5.   จ านวนกหุ่มอาชีพที่ได้รับการเพ่ิมพูนทักษะอาชีพด้านต่างๆ 
 6.   ร้อยหะของเกษตรกรที่ปหูกพืชเศรษฐกิจแหะพืชพหังงาน 
 7.   จ านวนแหห่งน้ าที่ได้รับการปรับปรุงแหะพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
เป้าประสงค์ 
1.   บุคหากรในองค์กรมีขีดความสมรรถนะสูง 
2.   ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงาน 
3.   องค์กรยึดหหักธรรมาภิบาหในการบริหารจัดการ 

 กลยุทธ์ 
1.   พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคหากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.   สร้างความรับผิดชอบแหะจิตส านึกต่อสังคม 
3.   ออกแบบแหะพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ 
4.   ส่งเสริมให้องค์กรแหะบุคหากรยึดหหักธรรมาภิบาหในการบริหารจัดการ 
ตัวช้ีวัด 
๑.   ร้อยหะของการบริการที่สามารถหดขั้นตอนแหะระยะเวหาให้บริการ 
2.   ร้อยหะของบุคหากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมแหกเปหี่ยนเรียนรู้ 
๓.   ร้อยหะของงานบริการที่ได้จัดมาตรฐานหรือคู่มือการให้บริการ 
4.   ร้อยหะของบุคหากรที่ผ่านระดับของขีดสมรรถนะที่ส่วนราชการก าหนด 
๕.   ร้อยหะของความครอบคหุม ถูกต้อง แหะทันสมัยของฐานข้อมูหที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 
6.   ร้อยหะของบุคหากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมถรรนะตามแผนพัฒนาบุคหากร 
7.   ร้อยหะของงานที่บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาห 

       นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบหหนองบบสถ์  ได้ก าหนดนบยบายการบริหารงานองค์การบริหาร 
ส่วนต าบหไว้  ดังนี้ 
1.  พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่บดยจัดให้มีระบบสาธารณูปบภค  สาธารณูปการแหะ 
      บครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานแหะเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
2. ส่งเสริมแหะสนับสนุนการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  แหะผู้ด้อยบอกาส   
      ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  รวมทั้งปหูกฝังให้มีคุณธรรม   
      จริยธรรมตหอดจนอนุรักษ์ศิหปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 

    4.    ส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุขให้เป็นไปอย่างทั่วถึงแหะมีคุณภาพ   
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5. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
6. ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดห้อม  แหะการท่องเที่ยว 
7.   ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันแหะรักษาความปหอดภัยในชีวิตแหะทรัพย์สิน  แหะ 
      การป้องกันสาธารณภัย 
8. ด าเนินการปรับปรุงอาคารที่ท าการ  วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน  แหะพัฒนาบุคหากรให้มี        

๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต. มีความเชื่อมบยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global  Demand) แหะTrend  
ปัจจัยแหะสถานการณ์การเปหี่ยนแปหงที่มีผหต่อการพัฒนา  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  การวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติแหะสิ่งแวดห้อม) 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกห้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี บดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้แผนเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี บดยน าบครงการ /
กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  ไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 องค์การบริหารส่วนต าบหหนองบบสถ์  มีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในท้องถิ่นแหะการพัฒนาประเทศบดยส่วนรวม บดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 งค์กรปกครองที่สร้างกระบวนการการกระจายอ านาจให้แก่อ   ส่วนท้องถิ่น ซึ่งก่อให้เกิด
การเปหี่ยนแปหงหหายประการ   องค์การบริหารส่วนต าบหหนองบบสถ์  จึงมีบทบาทอ านาจหน้าที่อย่าง
กว้างขวาง   บดยมิเพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังขยาย
บทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  แหะการพัฒนาเศรษฐกิจแหะสังคมของท้องถิ่นด้วย แหะ
เป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารแหะการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.     

เป้าประสงค ์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
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ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น  ด้วยภารกิจที่มีมากขึ้นจึงมีความจ าเป็นในการใช้ทรัพยากรรายได้ ทั้งที่
ท้องถิ่นจัดเก็บเอง แหะรายได้ที่รัฐบาหจัดสรรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประบยชน์สูงสุดแหะมีความบปร่งใสมากที่สุด  
การวางแผนถือเป็นกหไกส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรหุจุดมุ่งหมายดังกห่าว 
บดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม แหะมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหห่านั้นให้คุ้มค่า แหะ
เกิดประบยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งในปัจจุบันแหะอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงานบครงการที่ก าหนดให้เกิด
สัมฤทธิ์ผหในช่วงเวหาที่ก าหนด มาการควบคุมติดตาม  วัดแหะประเมินผห  บดยการบริหารจัดการตามแผน  
แผนงาน บครงการนั้น จะต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดี มีความบปร่งใส แหะพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้ง
บดยหน่วยงานของรัฐแหะประชาคม 

 ผหการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันแหะบอกาสการพัฒนาในอนาคต
ขององค์การบริหารส่วนต าบหหนองบบสถ์  ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ( จุดแข็ง จุดอ่อน บอกาสแหะ
อุปสรรค )  
จุดแข็ง ( Strength ) 
 1.ระบบการบริหาร 
 - มีการจัดบครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคห้องกับภารกิจแหะอ านาจหน้าที่ 
 - มีการมอบอ านาจหรือมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 
 - ยึดหหักการบริหารจัดการตามหหักธรรมาภิบาห 
 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชาในรูปแบบประชาคม  การประชุมวางแผนเตรียมงาน 
 2. ระบบข้อมูลข่าวสาร 
 - มีระบบข้อมูหสื่อสารแหะระบบสารสนเทศเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมส าหรับการใช้งาน การ
เชื่อมบยงข้อมูหกับเครือข่ายกับกหุ่ม  องค์กร สถานศึกษาแหะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้  สามารถน าระบบข้อมูห
มาพัฒนาบครงการ แผนงาน แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ 
 3. อัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
 - บุคหากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับดี  ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามหหักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดอย่างต่อเนื่อง  มีแผนอัตราก าหัง
บุคหากรที่เหมาะสมกับบครงสร้างแหะอ านาจหน้าที่ 
 4. การเงิน งบประมาณ 
 - การพัฒนาการจัดเก็บรายได้บดยปรับปรุงระบบวิธีการการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แหะการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแหะบรรหุเป้าหมาย 
 5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - มีแหห่งน้ าตามธรรมชาติหหายสายเหมาะสมกับการท าการเกษตร  มีหน่วยงานหหายหน่วยงานเข้า
มาให้ความช่วยเหหือในด้านเศรษฐกิจ  บดยการจัดตั้งกหุ่มต่างๆ ให้กับหมู่บ้าน 
จุดอ่อน (Weakness) 
 1. ระบบการบริหาร 
 - กฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน  มีการแก้ไขเปหี่ยนแปหงอยู่ตหอดเวหาท า
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดการสับสนเนื่องจากขาดความชัดเจนรวมทั้งภารกิจการถ่ายบอนที่มีเข้ามาสู่ท้องถิ่น
เพ่ิมข้ึน 
 2. ระบบข้อมูล 
 -  ระบบข้อมูหไม่เป็นปัจจุบัน  หรือไม่ครอบคหุมครบถ้วนทุกด้าน 
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โอกาส(Opportunity) 

- เป็นพื้นที่ท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติแหห่งน้ า  เหมาะสมที่จะท าการเกษตร 

- เป็นพื้นที่ท่ีมีบรงงานอุตสาหกรรม  ซึ่งท าให้เศรษฐกิจในต าบหมีความม่ันคง 

- เป็นพื้นที่ท่ีมีถนนหมายเหข 24  เป็นหหัก จึงท าให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย 

- เป็นพื้นที่ท่ีได้รับการช่วยเหหือจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ  มากมาย เช่น กรมทรัพยากรน้ า  ฯหฯ 

- เป็นพ้ืนที่ตัวอย่างในการบริหารจัดการน้ าภายในชุมชน  ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงานต าบห
หนองบบสถ์ 

ปัญหาและอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Thtreat) 

- กฎหมายระเบียบข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคห้องกับภารกิจห้วงระยะเวหาใน 

    การจัดสรรแหะการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาหมีความไม่แน่นอน 

- การด าเนินงานตามนบยบายต่าง ๆของรัฐบาหมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น  

ประกอบกับปัญหาในพ้ืนที่แหะความต้องการของประชาชนมีมาก  แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน
เนื่องจากจ ากัดด้วยอ านาจหน้าที่แหะจ านวนของงบประมาณที่จ ากัด 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 3.2.1 การเปหี่ยนแปหงในประเทศที่จะส่งผหกระทบต่อ อบต. 
 -  รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผหต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
 -  แนวบน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาหทั่วประเทศ 
 -  แนวบน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ในต าบหเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
 -  การเพ่ิมข้ึนหรือหดหงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท. 

3.2.2 การเปหี่ยนแปหงในระดับภูมิภาคที่จะสงผหกระทบตอ อบต. AEC หรือ Asean Economics 
Community  คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ บดยมี  ไทย  พมา  หาว  เวียดนาม  มาเหเซีย
สิงคบปร  อินบดนีเซีย  ฟหิปปนส์  กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะใหมีผหประบยชนทางเศรษฐกิจรวมกัน  จะมีรูปแบบ
คหายๆ  กหุม Euro Zone นั่นเอง จะท าใหมีผหประบยชนอ านาจ ตอรองตางๆ  กับคูคาไดมากข้ึน  แหะการน า
เขสงออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี   ยกเวนสินคาบางชนิดที่แตหะประเทศอาจจะขอไวไมหดภาษีน าเขา
(เรียกวาสินคาออนไหว  Asean  จะรวมตัวเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแหะมีผหเปนรูปธรรม  ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2558  ณ  วันนั้นจะท าใหภูมิภาคนี้เปหี่ยนไปอยางมากบดย AEC Blueprint (แบบพิมพเขียว หรือ 
แนวทางท่ีจะให AEC เปนไปคือ   

1. การเปนตหาดแหะฐานการผหิตเดียวกัน  
2. การเปนภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแขงขันสูง  
3. การเปนภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เทาเทียมกัน  
4. การเปนภูมิภาคที่มีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจบหก 

3.2.3 การเปหี่ยนแปหงในระดับต าบห   
1. การแกไขปญหายาเสพติด  
2. วิถีชีวิตชุมชนก าหังจะสูญหายไปกับสังคมเมือง ความตองการของประชาชน คือ สงเสริมวิถี  
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3. ชีวิตของประชาชน แหะบุคหากรใหมีคุณธรรมจริยธรรม ตามหหักศาสนา   
4. ทรัพยากรธรรมชาติยังขาดดูแหเอาใจใส ความตองการของประชาชน  
5. น้ าเพื่อการอุปบภค บริบภคไมเพียงพอ ในชวงฤดูแหง  
6. ทรัพยากรทางธรรมชาติขาดการเอาใจใสดูแห  
7. ประชาชนยังขาดการมีสวนรวมในกระบวนการบริหารงาน การมีสวนรวมของ ประชาชนในการรวม

คิด รวมท า แหะรวมแกไข เชน การจัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาต าบห เปนตน  
8. ประชาชนบางกหุมยังมีความเขาใจที่ไมตรงกันในเรื่องของการเมือง การปกครอง กอใหเกิดความ

ขัดแยง ความตองการของประชาชน 
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