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ส่วนที่ 2  
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา ๖๕  ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ     
เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ           
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว  โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนด  
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ      
พ.ศ. ๒๕๖๐  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐  โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า             
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ  ในการติดตาม  การตรวจสอบ  และการประเมินผล  รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เ พ่ือให้ เป็นไปตามที่ ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ .  ๒๕๖๐  
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ  รวม  ๖  คณะ                 
อันประกอบด้วย  คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน  คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา  และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์   คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม  และ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือรับผิดชอบ   
ในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนด  ตลอดจนได้จัด  
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง  เพ่ือประกอบการพิจารณา
จัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทย
มีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”   
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว  เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑.  บทน า 
การพัฒนาประเทศไทยนบัตัง้แต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑  เป็นต้นมา

ได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ  ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศ    
ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน  และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบ
ในความหลากหลายเชิงนิเวศ  อย่างไรก็ตาม  ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ  อาทิ  อัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐  ที่ร้อยละ ๓.๙  ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ  เมื่อเทียบกับร้อยละ 
๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา  โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุน
ภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทย  ที่ยังไม่สามารถ
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ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า  
ขาดการน าเทคโนโลยีเขา้มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต  ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและ
สมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น  ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศ  แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ  การศึกษา  บริการสาธารณสุข  โครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆ  และการคุ้มครองทางสังคมอื่นๆ  ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น  แต่ยังคงมีปัญหา
เรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่  ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศ
ไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ  ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการ
ยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน  ขณะเดียวกัน
การวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟู  การใช ้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศ
ที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน  ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่าง
สิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้  ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการ  และปัญหาของ
ประชาชน  ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง  ลดความ
ขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า   ความไม่เสมอภาค  การขาดความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้     
ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและ    
วัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนา
ประเทศในมิติต่างๆ  มีความท้าทายมากขึ้น  ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการ  
จัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น  การลงทุนและการออม  การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ   
ความมั่นคงทางสังคม  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็นประตู

สู่เอเชีย  แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ  ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน
ยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต  นอกจากนี้  ประเทศไทยยังคงต้องให้ความส าคัญกับปัญหา      
ด้านความมั่นคงอ่ืนๆ  ที่มีความซับซ้อน  ละเอียดอ่อน  และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ  ที่อาจเป็นประเด็นท้าทาย
ต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน   ซึ่งรวมถึงการ  
สร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทย   ที่มีแนวคิดและ
ความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืน  นอกจากนี ้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจ  ที่อาจ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ  หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ  ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต  ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ  อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และ
บรรษัทข้ามชาติ  จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ  ระเบียบ  ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ    
ทั้งในด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ  รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยง
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ในทุกระบบ  อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ   รวมทั้งปัญหายาเสพติด 
การค้ามนุษย์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน  ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด  จะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง  การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  หุ่นยนต์และโดรน  เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และ
เทคโนโลยีทางการเงิน  ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้  คาดว่าจะเป็นปัจจัย
สนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มส าคัญ
ที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด  อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น 
การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์
รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น  ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี  ๒๕๗๔        
จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ  ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรปูแบบที่หลากหลายมากขึน้  ประชากร
ในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ   เพ่ิมขึ้น  ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน  ดังนั้น  การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยี        
ที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 

  ในขณะเดียวกัน  โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย  อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงาน
ต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง   ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่น     
มีความสะดวกมากขึ้น  และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิม    
มากขึ้น  โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานใน        
ทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น  ทั้งนี้  การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้ น          
จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้าน   ขณะที่
ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า   
อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น  ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 

  นอกจากนี้  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น  
ทั้งในเชิงความผันผวน  ความถี่  และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น  ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน  ระบบโครงสรา้งพ้ืนฐานที่จ าเปน็ ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธต์อ่เนื่องกับความมั่นคง
ด้านอาหารและน้ า  ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ  มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง  และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการ
สูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี  ระดับความ
รุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่างๆ  
ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน  ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจาก          
นานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น  พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุล
ความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้น   กฎระเบียบและข้อตกลง             
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ด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น  โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ      
ที่ส าคัญ เช่น เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง
มากยิ่งขึ้น 

  แนวโน้มเหล่านี้จะก่อใหเ้กิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ทั้งในส่วนของการ
จ้างงานและอาชีพ  สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ  ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความ
เสี่ยงด้านอื่นๆ  ที่ซับซ้อนขึ้น  อาชญากรรมไซเบอร์  รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี  เป็นเครื่องมือ    
การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน  เงินทุน  ข้อมูลข่าวสาร  องค์ความรู้  เทคโนโลยีและสินค้าและ
บริการ  การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรค
ระบาดและโรคอุบัติใหม่  ที่จะส่งผลให้การเฝูาระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น       
อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้  หากไม่มีมาตรการที่มปีระสิทธภิาพในการปอูงกนั
และรองรับผลกระทบต่างๆ  ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว   โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึง
เทคโนโลยี  โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ  
โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าว  จะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบ
และลักษณะงานที่เปลี่ยนไป  มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น  หลายอาชีพอาจหายไปจาก
ตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชพีจะถูกทดแทนดว้ยระบบอัตโนมัติ  โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า 
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะ   
ที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง   วิถีชีวิต     
ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น    
ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าว  จะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อน    
มากยิ่งขึ้น 

  จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ
ข้างต้น  เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว  มีพลวัตสูง  และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ  ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก 
ดังนั้น  การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนา     
ที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ  ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการ
ด าเนินงานอย่างบูรณาการ  เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน  โดยประเทศไทย
จ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ  มีความรู้  สมรรถนะ  และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ  สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข   มีอาชีพที่มั่นคง  สร้างรายได้ 
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ  และมาตรฐานที่สูงขึ้น  โดยเฉพาะในโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่างๆ   ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน    
ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละ
ช่วงวัย  ระบบบริการสาธารณะ  โครงสร้างพ้ืนฐาน  รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยี     
และนวัตกรรม  เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก  จากการ    
ต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐  ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจ         
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ในทั้งภาคอุตสาหกรรม  ภาคเกษตรและภาคบริการ  กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา  ลดปัญหาความ
เหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 

  นอกจากนี้  ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและ
อาหาร  การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ  การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ  และการพัฒนาและ
ขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ที่ชัดเจน  ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
กฎหมาย  ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพ
การแข่งขันที่สูงขึ้น  และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์     
ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น  รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก  เพื่อกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี  เสริมสร้างความสัมพันธท์างการทตู  ซึ่งจะก่อให้เกิด
การสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ  โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะ
ยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ   ขณะเดียวกันประเทศไทย
จ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทาง
การเมือง  มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี     
และลดความขัดแย้งภายในประเทศ  โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ  จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับ
โครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 

  ดังนั้น  ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร  โครงสร้างเศรษฐกิจ  สภาพสังคม  สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม  และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวาง
แผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม  อย่างไรก็ตาม  หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้อง
บรรลุ  พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ  เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการ
บนพ้ืนฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ  และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่างๆ 
อย่างเป็นระบบ  โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเปูาหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ  และถ่ายทอดไปสู่แผนใน
ระดับอื่นๆ  เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่  ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้
อย่างมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง  ม่ังคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ  อันได้แก่  การมีเอกราช  อธิปไตย  การด ารงอยู่อย่างมั่นคง  และยั่งยืนของสถาบันหลักของ
ชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น  มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ   ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร  ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  
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และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่าง       
มีเกียรติและศักดิ์ศรี 

 

ความมั่นคง  หมายถึง  การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ  ทั้งระดับประเทศ  สังคม  ชุมชน  ครัวเรือน  และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคง
ในทุกมิต ิ ทั้งมิติทางการทหาร  เศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และการเมือง  เช่น  ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตย  มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน   มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็น
กลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล   สังคมมีความปรองดองและ         
ความสามัคคี  สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ  ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ครอบครัวมีความอบอุ่น  ประชาชน      
มีความม่ันคงในชีวิต  มีงานและรายได้ที่ม่ันคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต  มีการออมส าหรับวัยเกษียณ  ความมั่นคงของ
อาหาร  พลังงาน  และน้ า  มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง  หมายถึง  ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน   
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง  ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง  ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น  และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ  ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง   ขณะเดียวกัน
ต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ  ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้าง
รายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ  ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับ   
กับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก  และมีความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย  เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค  ทั้งการ
คมนาคมขนส่ง  การผลิต  การค้า  การลงทุน  และการท าธุรกิจ  เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา  นอกจากนี้ยังมีความ
สมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้  ได้แก่  ทุนมนุษย์  ทุนทางปัญญา  ทุนทางการเงิน  ทุน      
ที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม  และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน  หมายถึง  การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ  รายได้  และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้  การรักษาและการฟ้ืนฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี  ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน       
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ
สอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ  
ดีขึ้น  คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม  มีความเอ้ืออาทร  เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  รัฐบาลมีนโยบายที่       
มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน   และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือ
และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ  และยั่งยืน 

โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ  คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง  สังคมเป็นธรรม  ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลาย
มิต ิ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี  เก่ง  และมีคุณภาพ  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม  โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 
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๑)  ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒)  ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓)  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔)  ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕)  ความหลากหลายทางชีวภาพ  คุณภาพสิ่งแวดล้อม  และความยั่งยืนของ 
     ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖)  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
    ๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑)  การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)  การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓)  การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความมั่นคง 
     ของชาติ 
(๔)  การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร 
     ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕)  การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

   ๔.๒  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑)  การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒)  อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓)  สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

          (๔)  โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕)  พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

                       ๔.๓  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑)  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓)  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔)  การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕)  การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖)  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๗)  การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

   ๔.๔  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑)  การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒)  การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓)  การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔)  การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ 
      ตนเอง 
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   ๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                              (๑)  สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
                              (๒)  สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
                              (๓)  สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

(๔)  พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง 
      ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕)  พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖)  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

   ๔.๖  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑)  ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง 
     สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒)  ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยง 
     การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓)  ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน 
     มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔)  ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕)  บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกมี 
     ความสามารถสูง  มุ่งม่ัน  และเป็นมืออาชีพ 
(๖)  ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗)  กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘)  กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  ได้จัดท าขึ้น ในช่วง
เวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น  โดยได้
น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๙ - ๑๑  เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง   เกิดภูมิคุ้มกัน และ   
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 

  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒  ครั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.)  ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  ซึ่งเป็น       
แผนหลักของการพัฒนาประเทศ  และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐  ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ  นอกจากนั้น ได้  
ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ  ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ  อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง  เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการ
พัฒนาประเทศ  รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
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  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒  จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ  โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒  ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา  พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการ         
ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  เพ่ือเตรียมความพร้อมคน  สังคม  และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  ขณะเดียวกัน      
ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน   เพ่ือกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่าง    
มีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ  น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๒ 
    ๑.๑ หลักการ 

              ๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
    ๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
    ๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
    ๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  
๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
    ๓.๑. วัตถุประสงค์  

      ๓.๒. เปูาหมายรวม  
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒  มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์  โดยมี  ๖ ยุทธศาสตร์        

ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน  ดังนี้  
     ๔.๑  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
     ๔.๒  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

       ๔.๓  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
     ๔.๔  ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
     ๔.๕  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง  
            และยั่งยืน  
     ๔.๖  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 
            ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
     ๔.๗  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
     ๔.๘  ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม  
     ๔.๙  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
     ๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  
๕.  การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
     ๕.๑  หลักการ  
     ๕.๒  แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  
     ๕.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
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1.3  แผนพัฒนาภาค 
       ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
      (1) ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปรับระบบการผลิตที่สร้าง
มูลค่าเพ่ิมอย่างสมดุล เพ่ือคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
      (2) ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด เน้นการพัฒนาบุคลากร 
โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ระบบโลจิสติกส์เพ่ือสนับสนุนการค้าการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 
      (3)  พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพื่อรองรับการเชื่อมโยงในระดับนานาชาติ 
      (4) พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน เช่น ด้านสุขภาพ  
ด้านการศึกษา  แรงงาน  ฯลฯ 
      (5)  พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาที่น าไปสู่การพ่ึงตนเอง       
มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      (6)  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์อย่าง
สมดุล และเตรียมการปูองกันและรับมือภัยธรรมชาติ 

1.4  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 : จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน 
พ้ืนที่ : 36,323 ตารางกิโลเมตร 
หน่วยการปกครอง : 50 อ าเภอ 369 ต าบล 4,128 หมู่บ้าน 
ด่านชายแดนถาวร 7 แห่ง  จุดผ่อนปรน 1 แห่ง  ท่าเรือ 1 แห่ง 
วิสัยทัศน์ : “ประตูการค้าสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ” 
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์  คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมอนุภาคลุ่มน้ าโขงและ 
                    เตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือ 
                     เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสุขภาพ  
                     เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยการ 
                     มีส่วนรว่มของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
 

1.5  แผนพัฒนาจังหวัด 
  ร่างแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ดังนี้ 
       วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย (Vision) 
เชียงรายเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สะอาด ปลอดภัย น่ายล 
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   ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา 
  เป้าหมายการพัฒนา 
   - การเพ่ิมจ านวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
   - การเพ่ิมจ านวนของกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยงเชิงสร้างสรรค์เพ่ิมขึ้น 
   - การเพ่ิมจ านวนของสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้รับมาตรฐาน SHA 
 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรม เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรเชิงสร้างสรรค์
ภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  เป้าหมายการพัฒนา 
   - การเพ่ิมสัดส่วนสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพ มาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        - การเพ่ิมจ านวนนวัตกรรมสินค้าเกษตรเชิงสร้างสรรค์ 
        - การส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ชา กาแฟและสมุนไพรสู่เกษตรมูลค่าสูงเชิงสร้างสรรค์ 
 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการและโลจิสติกส์ 
  เป้าหมายการพัฒนา 
        - การส่งเสริมการเพ่ิมจ านวนผู้ประกอบการ/SMEs เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
        - การเพิ่มกิจกรรมในการส่งเสริม พัฒนาและเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลง 
        - การสนับสนุนสภาพแวดล้อมและระบบโลจิสติกที่ดีรองรับด้านการค้า การลงทุน การบริการ 
 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
  เป้าหมายการพัฒนา 
        - การเพ่ิมจ านวนพื้นที่สีเขียว 
        - การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า/หมอกควันไฟปุา 
 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง เพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์ 
  เป้าหมายการพัฒนา 
        - การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
        - การลดอุบัติเหตุ/ภัยพิบัติ/ปลอดยาเสพติด 
        - การเฝูาระวังและรับมือกับโรค Covid-19 และโรคอุบัติใหม่ 
 

1.6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2566 - 2570) 

       วิสัยทัศน์ 
 “ยึดหลักธรรมาภิบาล ท างานแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประชาชนมีความสุข” 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 กลยุทธ์ 1.1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 
 กลยุทธ์ 1.2  พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
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 กลยุทธ์ 1.3  พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่น  
                                 เพ่ือเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 กลยุทธ์ 1.4  พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 กลยุทธ์ 2.1  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ 2.2  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด เพื่อเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้ 
                                 มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ 2.3  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
 กลยุทธ์ 2.4  ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒธรรมประเพณีท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
 กลยุทธ์ 3.1  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้ 
                                 มาตรฐานการศึกษา 
 กลยุทธ์ 3.2  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ 
 กลยุทธ์ 3.3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
                                 ชายแดน 
 กลยุทธ์ 3.4  ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ 3.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
 กลยุทธ์ 4.1  รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 กลยุทธ์ 4.2  ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 กลยุทธ์ 4.3  ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข สื่อด้านอิเลคทรอนิกส์และปัญหาแรงงาน 
                                 ต่างด้าว 
 กลยุทธ์ 4.4  พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
 กลยุทธ์ 5.1  ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ 5.2  ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ปูองกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย และมลภาวะ 
 กลยุทธ์ 5.3  ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
 กลยุทธ์ 6.1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ 6.2  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ 6.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
 กลยุทธ์ 6.4  พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 
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2.  ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลแม่ค า 
     2.1  วิสัยทัศน์ 
    “ประชาชนอยู่ดีมีสุข ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

     2.2  ยุทธศาสตร์ 
   ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์หลัก  ได้แก่ 
            1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน 
            3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การแก้ไขปัญหาความยากจนและคุณค่าทางสังคม  
             4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
             5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบบริการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
                  และสิ่งแวดล้อม 
             6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
       

     2.3  เป้าประสงค์ 
           1.  เพ่ือพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
           2.  เพ่ือพัฒนาด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน 
           3.  เพ่ือพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การแก้ไขปัญหาความยากจนและคุณค่าทางสังคม 
            4.  เพ่ือพัฒนาด้านระบบการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
            5.  เพ่ือพัฒนาด้านระบบบริการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
           6.  เพ่ือพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

     2.4  ตัวช้ีวัด 
  1.  กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจรับงาน

โดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
             2.  กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
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      2.5  ค่าเป้าหมาย  

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ก่อสร้างบูรณะซ่อมแซมสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 
จัดหา/ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 
จัดการจราจรและประชาสัมพันธ์ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจชุมชน        

ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตรเพื่อเพ่ิมมูลค่า 
ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย GAP 
ส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูป 
ส่งเสริมสินค้าเกษตรและตลาดเกษตรกร 
ส่งเสริมสินค้าเกษตรในช่องทางออนไลน์ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ส่งเสริมการท่องเที่ยงชุมชน 
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การแก้ไขปัญหา
ความยากจนและคุณค่าทางสังคม 

บริการสวัสดิการสังคม  ช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาความเดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ญาติ 
ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 
ปูองกันและแก้ไขปัญหาสังคมและยาเสพติด 
ด าเนินการเพ่ือให้มีสถานที่ออกก าลังกายและ
ส่งเสริมการออกก าลังกาย 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษา ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
 

ส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบสู่ความ 
เป็นเลิศทางวิชาการ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและ
ปฏิบัติได้ในชุมชน 
ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบบริการสาธารณสุขและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมงานบริการด้านสาธารณสุขแบบ 
บูรณาการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการอนุรักษ์และรักษา
สภาพแวดล้อมที่ดี 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน 
พัฒนาวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
หน่วยงานถูกทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก
ลดลง 
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     2.6  กลยุทธ์ 
            1.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 
 กลยุทธ์ 1.1  การก่อสร้างบูรณะซ่อมแซมสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 กลยุทธ์ 1.2  การจัดหา/ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 
 กลยุทธ์ 1.3  การจัดการจราจรและการประชาสัมพันธ์ 

           2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน 
 กลยุทธ์ 2.1  การส่งเสริมอาชีพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
 กลยุทธ์ 2.2  การส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย GAP 
 กลยุทธ์ 2.3  ส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
 กลยุทธ์ 2.4  ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูป 
 กลยุทธ์ 2.5  ส่งเสริมสินค้าเกษตรและตลาดเกษตรกร 
 กลยุทธ์ 2.6  ส่งเสริมสินค้าเกษตรในช่องทางออนไลน์ 
 กลยุทธ์ 2.7  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 กลยุทธ์ 2.8  ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 
                 กลยุทธ์ 2.9  การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

           3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การแก้ไขปัญหาความยากจนและคุณค่าทางสังคม 
                กลยุทธ์ 3.1  การบริการสวัสดิการสังคม  ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาส 
                                 และผู้ไร้ญาติ 
 กลยุทธ์ 3.2  การส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน 
 กลยุทธ์ 3.3  การปูองกันและแก้ไขปัญหาสังคมและยาเสพติด 
 กลยุทธ์ 3.4  การด าเนินการเพ่ือให้มีสถานที่ออกก าลังกายและส่งเสริมการออกก าลังกาย 

           4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ 4.1  การส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  
                                 มีคุณธรรม  จริยธรรมและปฏิบัติได้ในชุมชน 
 กลยุทธ์ 4.2  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

           5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
                และสิ่งแวดล้อม 
                กลยุทธ์ 5.1  การส่งเสริมงานบริการด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการ 
 กลยุทธ์ 5.2  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี 

           6.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 กลยุทธ์ 6.1  การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
                กลยุทธ์ 6.2  การพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
                กลยุทธ์ 6.3  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
                กลยุทธ์ 6.4  หน่วยงานถูกทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอกลดลง 
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