สวนที่ 2 ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิน่
1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป

การจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลจะตองมีความสัมพันธระหวางแผนยุทธศาสตรชาติ เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ของประเทศไทยกําลังอยู
ระหวางการการเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติตอที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ซึ่งขณะนี้อยู
ระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ
โดยรางกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙) สรุปยอได ดังนี้
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
คติพจนประจําชาติ
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยางมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 2 เศรษฐกิจขยายตัวดวยการคาสงคาปลีกและเศรษฐกิจดิจิตัลที่เขมขนขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 3 คนไทยมีศักยภาพและความสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต
ยุทธศาสตรที่ 4 สังคมไทยมีความเปนธรรม มีความเหลื่อมล้ํานอย
ยุทธศาสตรที่ 5 เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 ระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปรงใส
ตรวจสอบไดและประชาชนมีสวนรวม
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๑. ความเปนมา

คณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ ๓๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๘ เห็ น ชอบให มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ทํ า
ยุทธศาสตรชาติมีอํานาจหนาที่ในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป เพื่อใชในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ใหความเห็นชอบเพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ป ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ป ๒๕๖๐ เปนตนไป) คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ ๒
คณะ ไดแก (๑) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ
๒๐ ป และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทํารางแผนปฏิบัติ
การตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป
คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปไดดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ
๒๐ ป ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยไดมีการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติที่มาจากหลายภาคสวน ไดแก ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึง
ไดพิจารณานําขอคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหงชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเปนขอมูลในการยกราง
ยุทธศาสตรชาติดวย และไดนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ตอที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํา
ยุ ท ธศาสตร ช าติ ซึ่ ง ขณะนี้ อ ยู ร ะหว า งการดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง ร า งกรอบยุ ท ธศาสตร ช าติ ต ามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
ในการดําเนินการขั้นตอไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติจะนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติเพื่อ
ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน กอนที่จะนําเสนอตอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรชาติมาใชเปนกรอบในการกําหนดทิศทางในการบริหารประเทศ
ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเปนชวงเวลาของการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่
๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หนวยงานตางๆ จะไดนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห งชาติ ซึ่ งเป น แผนระยะ ๕ ป มาถ า ยทอดลงสูแผนปฏิบัติการระดับ กระทรวงและแผนพัฒ นารายสาขาใน
ระหวางที่กลไกการจัดทํายุทธศาสตรชาติตามรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมอยูระหวางการดําเนินการ ซึ่งคาดวาจะ
ดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
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๒. สาระสําคัญ

2.๑ สภาพแวดลอม
ในชวงทศวรรษที่ผานมากระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเปนไปอยางรวดเร็วและในหลากหลายมิติ
ทําใหภูมิทัศนของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ โดยกอใหเกิดโอกาสทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม
เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแตขณะเดียวกันทามกลางความเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ก็มีปจจัยเสี่ยง
และภัยคุกคามที่ตองบริหารจัดการดวยความยากลําบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ย นแปลงภูมิทัศน
เศรษฐกิจของโลกไดสงผลใหโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสรางเศรษฐกิจในระบบ “เกษตร
แบบพึ่งตนเอง” ตองปรับตัวและเปลี่ยนไปเปนระบบเศรษฐกิจที่ “พึ่งพาอุตสาหกรรมและการสงออก” การพัฒนา
ในภาคเกษตรลาชากวาฐานการผลิตอื่นๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมมากขึ้นตามลําดับโดยเฉพาะอยางยิ่งภายใต
อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒนและความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปญหาความเหลื่อม
ล้ําทางดานรายไดระหวางภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหวางสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกวาง
ขึ้น และปญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุมเกษตรกรรายยอยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเขาถึงขอมูล
ขาวสาร องคความรู แหลงทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสําหรับประชาชนที่อยูในพื้นที่หางไกลก็มีในวงแคบ
กวา ในขณะที่การใชเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับวายังอยูในกลุมประเทศที่ใชเทคโนโลยีใน
ระดับกลางๆ ซึ่งสวนใหญไมสามารถพัฒนาไดเองภายในประเทศ ตองนําเขามาจากตางประเทศ โดยรวมประเทศ
ไทยจึงยังใชวัตถุดิบและแรงงานเขมขนในการเปนจุดแข็งในการแขงขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น
ในอีกดานหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหมรวมทั้งความเชื่อมโยง
อยางใกลชิดของสังคมโลกไดทําใหเกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงดานอื่นๆ ที่ซับซอนขึ้นอาทิ การกอการราย โรค
ระบาด เครื อขา ยยาเสพติ ดขา มชาติ และการกอการราย อาชญากรรมขามชาติ ในรูป แบบตางๆ ขณะที่การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งลวนแลวเปนความเสี่ยงในการดํารงชีวิตของประชาชน
การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผนดินของภาครัฐ
นอกจากนั้นในชวงตนศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตนไดทําใหภูมิทัศนทางดานเศรษฐกิจและสังคมของ
โลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยาย
เพิ่มขึ้น แตชองวางทางสังคมก็ยิ่งกวางขึ้นรวมถึงชองวางทางดิจิทัล (digital divide) ถาหากไมสามารถลดลงก็จะ
ยิ่งทําใหความเหลื่อมล้ําทางรายไดและโอกาสทางเศรษฐกิจ และสังคมมีความแตกตางมากขึ้น ประกอบกับใน
อนาคต ๒๐ ปขางหนาสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในทุก
มิติ เงื่อนไขภายนอกที่ สําคั ญตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ไดแก กระแสโลกาภิวัต นที่เขมข นขึ้น อยาง
ตอเนื่องและมี ความเสี่ยงและทา ทายต อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนยายอยางเสรีและรวดเร็วของผูคน
เงินทุน ขอมูลขาวสารองคความรูและเทคโนโลยี และสินคาและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุมเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคนําไปสูความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนยรวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนยายมาสูเอเชียภายใต
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในชวงระยะ ๑๐ ปขางหนาจะยังคงไดรับผลกระทบจากปจจัยสําคัญหลาย
ประการทั้งปญหาตอเนื่องจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจโลกในชวงป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณในกลุม
ประเทศยูโรโซนที่ทาใหระดับหนี้สาธารณะในประเทศตางๆ เพิ่มสูงขึ้นและกลายเปนความเสี่ยงตอความยั่งยืน
ทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงตอเนื่องจากการดําเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญในสหรัฐฯ ยุโรป และ
ญี่ปุน ซึ่งเปนความเสี่ยงใหเกิดภาวะเงินเฟอไดเมื่อเศรษฐกิจฟนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการ
เคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขาสูจุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะที่
การพัฒนาเทคโนโลยีใหมที่จะชวยใหประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญและเปนวงกวาง เชนที่เคย
เกิดขึ้นในชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมมีแนวโนมการกอตัวที่ชัดเจน แตก็มีแนวโนมของการพัฒนาเทคโนโลยีใน
รูปแบบใหมๆ ที่จะเปนโอกาสสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหมๆ ซึ่งภายใตเงื่อนไขดังกลาว เศรษฐกิจโลก
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ในชวง ๑๐ ปขางหนามีแนวโนมที่จะขยายตัวต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๕.๑ ในชวง ๕ ปกอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖
– ๒๕๕๐) สถานการณที่ตลาดโลกขยายตัวชา แตประเทศตางๆ ขยายกําลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต
การแขงขั น ในตลาดโลกจะมี ความรุ นแรงขึ้น ขณะเดียวกั น การลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ป
ขางหนานี้ จะทําใหขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวชาลง เงื่อนไขดังกลาวเปนความเสี่ยงสําหรับอนาคตของ
เศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไมเรงปรับโครงสรางเพื่อแกปญหาจุดออนและเสริมจุดแข็งใหสัมฤทธิ์ผล
ในดานความมั่นคงของโลกก็กําลังกาวเขาสูชวงเปลี่ยนผานที่สําคัญจากการปรับดุลอํานาจของสหรัฐฯ เพื่อ
พยายามคงบทบาทผูนําโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น
นาจะมีผลทําใหบรรยากาศดานความมั่นคงของโลกในชวงป ๒๕๖๐ – ป ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความ
รวมมือและความขัดแยง โดยขึ้นอยูกับปจจัยผลประโยชนแหงชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเปนองคประกอบ
สําคัญในการกําหนดนโยบายของประเทศและกลุมประเทศ สําหรับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็วจะ
เปนเงื่อนไขสําคัญสําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหมที่เปน
อัจฉริยะจะกระทบการดํารงชีวิตของคนและทําใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหม รวมทั้งเกิดการเชื่อมตอและการบรรจบกัน
ของเทคโนโลยีกาวหนาอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ ซึ่งประเทศไทยจะตองลงทุนดานทรัพยากรมนุษยและการวิจัย
ใหสามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมได เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมก็จะเปนเกณฑ
มาตรฐานที่กดดันใหประเทศไทยตองปรับเปลี่ยนไปสูสังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใชก็จะ
มีสวนสําคัญ และชวยแกปญหาการลดลงของทรัพยากรตางๆ รวมทั้งน้ํามัน ซึ่งแมราคาจะลดลงแตมีผลกระทบตอ
สภาพแวดลอม จึงตองผลักดันใหมุงสูการผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะสงผล
กระทบตอความมั่นคงทางอาหารของโลก
นอกจากนั้น ยังมีขอจํากัดและความเสี่ยงสําคัญจากการเขาสูสังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกรอน ทั้งนี้โครงสรางประชากรโลกที่เขาสูสังคมสูงวัย แมจะสงผลใหเกิดโอกาส
ทางธุรกิจใหมๆ แตมีความเสี่ยงใหเกิดการแยงชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันตอการใชจายงบประมาณ
ดานสวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเปนความเสี่ยงดานการ คลังที่สําคัญ สําหรับ ภาวะ
โลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนกอใหเกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดัน
ใหตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจ การดํารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
มากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาใหมีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับ
จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจะสงผลใหความเปนเมืองเติบโตอยางตอเนื่อง ตามมาดวยการมีขอกําหนดของรูปแบบ
และกฎเกณฑ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ลั ก ษณะการใช พื้ น ที่ และความเป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ ม ภายใต เ งื่ อ นไขการ
เปลี่ ยนแปลงดั งกล า ว การยึ ดถือหลั กการบริห ารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐ และภาคธุรกิจ เอกชน การใชระบอบ
ประชาธิปไตย และการปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธิมนุษยชนจะเขมขนมากขึ้น
สําหรับสถานการณและสภาพแวดลอมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแตอดีตถึงปจจุบันทํา
ใหประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลําดับ โดยถูกจัดอยูในกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางมาตั้งแตป
๒๕๓๑ และไดขยับสูงขึ้นมาอยูในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางตั้งแตป ๒๕๕๓ และลาสุดในป
๒๕๕๗ รายไดประชาชาติตอหัวเพิ่มขึ้นเปน ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร สรอ. ตอปฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น
ฐานการสงออกสินคาอุตสาหกรรมใหญข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแขงขันและมีสวนแบงใน
ตลาดโลกสู ง ขึ้ น และสร า งรายได เ งิ น ตราต า งประเทศในระดั บ สู ง อาทิ กลุ ม ยานยนต อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละ
เครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมอาหาร สินคาเกษตร การทองเที่ยว และบริการดานสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญขึ้น
สงผลใหการจางงานเพิ่มขึ้นเปน ๓๘.๑ ลานคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ลานคน อัตราการวางงานเฉลี่ยไม
ถึงรอยละ ๑ ปญหาความยากจนจึงลดลงตามลําดับจากรอยละ ๒๐.๐ ในป ๒๕๕๐ เปนรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖
คุณภาพชี วิตดีขึ้น ในทุกระดับ โอกาสการไดรั บการศึ กษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสราง
พื้นฐานตางๆ และการคุมครองทางสังคม อื่นๆ รวมถึงการเขาถึงทรัพยากรตางๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพ
งานนโยบายและแผน องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา
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ดีขึ้น ตามลําดั บ ในขณะเดียวกั นประเทศไทยก็มีความเป นสากลมากขึ้ น ความรวมมือระหว างประเทศไทยกั บ
นานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเปนกลไกและชองทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองของประเทศก็มีความกาวหนาไปมาก รวมทั้งกรอบความรวมมือที่ชวยทําใหประเทศไทยสามารถ
ยกระดับมาตรฐานตางๆ ไปสูระดับสากลก็มีความคืบหนามากขึ้น
นอกจากนั้น ประสบการณในชวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ไดสงผลใหภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสรางภูมิคุมกัน ใหดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอัน
ไดแก การดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบไดอยางเปนระบบดีขึ้น มีการกํากับ
ดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่กําหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเปนแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมี
ความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสํารองระหวางประเทศอยูในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบ
ตางๆ ใหมีการดําเนินการอยางเปนระบบมากขึ้น มีการสรางความเปนธรรมใหกับกลุมตางๆ สามารถคุมครอง
ผูบริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบไดดีขึ้น ชวยสรางบรรยากาศของการแขงขันในตลาด และ
สนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคลองตัวมากขึ้น
แตประเทศไทยก็ยังมีจุดออนในเชิงโครงสรางหลายดานทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดออน
สําคัญของประเทศไทยไดแก โครงสรางประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลําดับ แตคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ําและการ
ออมไมเพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทัง้ ในกลุมทักษะฝมือสูงและกลุมทักษะฝมือระดับลาง ผลิตภาพแรงงาน
โดยเฉลี่ยยังต่ํา ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ํา ตองอาศัยการเพิ่มปริมาณเปนแรงขับเคลื่อนหลัก
ขณะที่ โ ครงสร า งเศรษฐกิ จ มี สั ด ส ว นภาคการค า ระหว า งประเทศต อ ขนาดของเศรษฐกิ จ สู ง กว า เศรษฐกิ จ
ภายในประเทศมาก จึงมีความออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอกเปนสําคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมี
ผลิตภาพการผลิตต่ํา โดยที่การใชองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลคายังมีนอย การลงทุนเพื่อ
การวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอ การวิจัยที่ดําเนินการไปแลวไมถูกนามาใชใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจและ
สังคมไดอยางคุมคา การพัฒนานวัตกรรมมีนอย สําหรับการดําเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาด
การบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดําเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความตอเนื่องประสิทธิภาพต่ํา ขาด
ความโปรงใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปญหาคอรรัปชั่นมีเปนวงกวาง การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกสรวมทั้งการบริหารจัดการยังไมเปนระบบโครงขายที่สมบูรณและลาชา การบังคับใชกฎหมายยังขาด
ประสิทธิผล และกฎระเบียบตางๆ ลาสมัยไมทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม ไม
เคารพสิทธิผูอื่นและไมยึดผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญขณะที่ความเหลื่อมลาและความแตกแยกในสังคมไทยยัง
เปนปญหาที่ทาทายมาก รวมทั้งปญหาในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เผชิญกับภาวะขยะลนเมืองและ
สิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงในทุกดาน
ทั้งนี้ ปจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สําคัญ ไดแก การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ ในระยะเวลา ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะมีนัยยะที่สาคัญ
ยิ่งตอการพัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วยอมสงผลตอ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใชจายการลงทุนและการออม ตลอดจนคาใชจายดานสุขภาพ
ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับขอจํากัดดานทรัพยากร ทั้ง
ดานแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะตอตนทุนการผลิตและสภาพแวดลอมความเปนอยูของประชาชน
นอกจากนั้นปญหาความเหลื่อมล้ําในมิติตางๆ ก็มีนัยยะตอการสรางความสามัคคี
สมานฉันทในสังคม ขอจํากัดตอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย ความจําเปนในการลงทุนเพื่อยกระดับ
บริการทางสังคมและโครงสรางพื้นฐานที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาใหเกิด
ความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา และที่สําคัญเงื่อนไขจาเปนที่ตองปรับตัวคือ การแกปญหาความออนแอของ
การบริหารราชการแผนดิน ที่ทําใหจําเปนตองเรงปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อใหเกิดการบริหารราชการ
ที่ดี
งานนโยบายและแผน องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา
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โครงสรางที่เปนจุดออนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปรงใสดังกลาว จะสงผลให
ประเทศไทยยิ่งตองเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใตสถานการณที่กระแสโลกาภิวัตนเขมขนขึ้น
เปนโลกไรพรมแดนอยางแทจริง โดยที่การเคลื่อนยายของผูคน สินคาและบริการ เงินทุน องคความรูเทคโนโลยี
ขอมูลและขาวสารตางๆ เปนไปอยางเสรี สงผลใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศตางๆ เรงผลักดัน
การเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแขงขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและขอจํากัดที่เกิดจากสภาพ
ภูมิอากาศผันผวนรุนแรงตอการดําเนินธุรกิจและการดําเนินชีวิตของผูคนก็เพิ่มขึ้น กฎเกณฑและกฎระเบียบของ
สังคมโลกจึงมีความเขมงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปลอยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เปน
ตนเงื่อนไขตางๆ ดังกลาวจะเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอยางชาญฉลาด
มากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางเพื่อแกจุดออนและควบคูไป
กับการสรางกลไกเชิงรุกใหจุดแข็งของประเทศเปนประโยชนสูงสุดแกประชาชนสวนใหญของประเทศ ซึ่งหากไม
สามารถแกปญหาและปฏิรูปใหสัมฤทธิ์ผลไดในระยะ ๔ - ๕ ปตอจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถใน
การแขงขัน รายไดเฉลี่ยของประชาชนจะไมสามารถยกระดับใหดีขึ้นได คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ํา และปญหา
ความเหลื่อมล้ําจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะรอยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม
สามารถยั่งยืนไปไดในระยะยาว
ทั้งนี้ เงื่อนไขในปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสงผลตออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสรางทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่
เปนจุดแข็งและเปนจุดออนที่จะตองเผชิญและผสมผสานกับปจจัยภายนอกและกอใหเกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยง
ในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคาม
เหลานี้ไดน้ัน จําเปนจะตองมีการวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยางรอบดานขณะเดียวกันตอง
วิเคราะหศักยภาพภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพรอมของประเทศตอการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น โดยที่ประเทศ
ไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญเพื่อใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได
และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได ไมวาจะเปนการ
ปรั บ โครงสร า งเศรษฐกิ จและสั งคม การลงทุน เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้น ฐาน การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย การ
ปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทํางาน และการเรียนรู ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยความ
รวมมือจากทุกภาคสวนในการดํ าเนิ นการรว มกัน อยางเปน เอกภาพมีการจัด ลําดับความสํ าคัญและแบงหนาที่
รับผิดชอบอยางชั ดเจนของผูที่เกี่ย วของกั บประเด็ นปญหานั้ นๆ ซึ่งการดําเนินการดั งกลาวจะตองกําหนดเป น
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการ
ทํางานของภาคสวนตางๆ เพื่อใหขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายที่กําหนดไว
ดังนั้น จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรที่เหมาะสมเพื่อแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งใหเอื้อตอการพัฒนา
ประเทศ เพื่อใหบรรลุซึ่งเปาหมายการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติในการที่จะใหประเทศไทยมีความ
มั่นคงในทุกดาน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปไดอยางยั่งยืน ทั้งนี้การ
วิเคราะหใหไดขอสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจํากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะนําไปสูการ
กําหนดตําแหนงเชิงยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศที่ชัดเจนและไดรับการยอมรับรวมกันในสังคมไทยที่จะ
สงผลใหเกิดการผนึกกําลังและระดมทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่
สอดคลองกัน การดําเนินการมีบูรณาการและเปนเอกภาพภายใตการมองภาพอนาคตของประเทศที่เปนภาพ
เดียวกัน
อยางไรก็ตามในชวงที่ผานมา ประเทศไทยมิไดมีการกําหนดวิสัยทัศนประเทศ เปาหมายและยุทธศาสตร
ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารจึงใหความสําคัญกับนโยบายพรรคการเมือง
หรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาใหการดําเนินนโยบายขาดความตอเนื่อง ถือเปนการสูญเสีย
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โอกาสและสิ้ นเปลืองทรั พยากรของประเทศ ดังนั้น เพื่อเปน การปฏิรูป ระบบการบริหารราชการแผน ดิน ของ
ประเทศไทยใหมีเปาหมายการพัฒนาในระยะยาว
และเพื่อเปนการกําหนดใหฝายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะตองขับเคลื่อนประเทศไปสูเปาหมายที่เปนที่
ยอมรับรวมกันและเปนเอกภาพ ประเทศไทยจาเปนจะตองมี “ยุทธศาสตรชาติ” ซึ่งภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญ เพื่อใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบ
ใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได จะตองมี
การกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศใหสอดคลองกับประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงและความทาทายตางๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ
การกาหนดใหมี “ยุทธศาสตรชาติ” เพื่อเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พรอมกับการ
ปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหสามารถนําไปสูการ
ปฏิบัติอยางจริงจังจะชวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวนและนําพาประเทศไทยใหหลุดพนหรือ
บรรเทาความรุนแรงของสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ทั้งปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาความเหลื่อมล้ํา ปญหา
การทุจริตคอรรัปชั่น และปญหาความขัดแยงในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับ
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผานประเทศไทยไปพรอมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนใหม
ของโลกไดซึ่งจะทําใหประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวทีโลก สามารถดํารงรักษาความเปนชาติที่มีความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยูดีมีสุขอยางถวนหนากันสาระสําคัญ
ของยุทธศาสตรชาติซึ่งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติกาลังดําเนินการยกรางอยูในขณะนี้นั้นจะประกอบดวย
วิสัยทัศนและเปาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนตองการบรรลุรวมกันรวมทั้งนโยบายแหงชาติและมาตรการเฉพาะ
ซึ่งเปนแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองคกรและคนไทยทุ กคนตองมุงดําเนินการไปพรอมกันอยางประสาน
สอดคลอง เพื่อใหบรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนตองการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลัง
อํานาจแหงชาติ อันไดแก การเมืองภายในประเทศ การเมืองตางประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
๒.๒ วิสัยทัศน
วิสัย ทัศน “ประเทศไทยมีความมั่น คง มั่งคั่ง ยั่ งยื น เปน ประเทศพั ฒนาแลว ดว ยการพัฒนาตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศนดังกลาว
จะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแกการมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอานาจรัฐ การ
ดํารงอยูอยางมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความมั่นคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน
ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษา
ผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติ
ประสานสอดคลองกัน ดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปน
ภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดอยกวา
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ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงคนั้น จําเปนจะตองมีการ
วางแผนและกํ าหนดยุ ทธศาสตร การพั ฒ นาในระยะยาว และกํา หนดแนวทางการพั ฒ นาของทุ กภาคส ว นให
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพื่อถายทอดแนว
ทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยรว มกั น และเกิดการรวมพลั งของทุกภาคสว นในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน
ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศ
พัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเปนธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปน
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก (๑) ยุทธศาสตรดาน
ความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตรดาน
การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสําคัญ
ของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังนี้
๒.2.๑ ยุทธศาสตรดานความมั่นคง มีเปาหมายทั้งในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวยลดและ
ปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีตอประเทศ
ไทย กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การเสริ ม สร า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก และการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สรางความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝงทะเล
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม
(๕) การพั ฒ นาเสริ ม สร า งศั ก ยภาพการผนึ ก กาลั ง ป อ งกั น ประเทศ การรั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ย
ภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ
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(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น
๒.2.๒ ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพื่อใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูการ
เปนประเทศพัฒนาแลว ซึ่งจําเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถใน
การแข งขั น และการพั ฒ นาอย า งยั่ งยื น ทั้ งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสรางความมั่น คงและ
ปลอดภั ย ด า นอาหาร การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถทางการค า และการเป น ผู ป ระกอบการ รวมทั้ ง การพั ฒ นา
ฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ทั้งนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแกโครงสราง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการ
ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความเชื่อมั่น การ
สงเสริมการคาและการลงทุนที่อยูบนการแขงขันที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู
ความเปนชาติการคาเพื่อใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการยกระดับไปสูสวนบนของหวงโซ
มูลคามากขึ้น
(๒) การพั ฒ นาภาคการผลิ ต และบริ ก าร บนฐานของการพั ฒ นานวั ต กรรมและมี ค วามเป น มิ ต รต อ
สิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาที่เขมขนเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดย
มุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเปนแหลงอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ของโลก
- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและรวมกลุม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย
- ภาคอุ ตสาหกรรม โดยพั ฒ นาอุ ตสาหกรรมศัก ยภาพ ยกระดับ การพัฒ นาอุ ตสาหกรรมปจ จุบั น ที่ มี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคามาเพิ่มมูลคาและยกระดับ
หวงโซมูลคาในระดับสูงขึ้น
- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปนเลิศและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
โดยการยกระดับบริการที่เปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเที่ยว และพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการ
ใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เปนตน
(๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร
(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศู น ย กลางความเจริ ญ จั ดระบบผั ง เมื อ งที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพและมี สว นรว ม มี การจั ดการสิ่ งแวดล อมเมือ ง และ
โครงสรางพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคลองกับศักยภาพ
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานาประเทศ สงเสริม
ความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานตางๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองคกรระหวางประเทศ รวมถึง
สรางองคความรูดานการตางประเทศ
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๒.2.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐานที่
แข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติป ญญา มีความเปนสากล มี ทักษะการคิดวิเคราะหอยางมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบ
แนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และทั่วถึง
(๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมที่พึงประสงค
(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
(๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบมเพาะ
จิตใจใหเขมแข็ง
๒.2.๔ ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพื่อเรงกระจายโอกาส
การพัฒนาและสรางความมั่นคงใหทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสูสังคมที่เสมอภาคและเปนธรรม กรอบแนวทางที่
ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
๒.๓.๕ ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อเรงอนุรักษฟนฟู
และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงดานน้ํา รวมทั้งมีความสามารถในการปองกัน
ผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุงสูการเปนสังคมสี
เขียว กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัยอยางบูรณาการ
(๓) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม
๒.2.๖ ยุ ทธศาสตรดา นการปรั บสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหหนวยงาน
ภาครั ฐมีขนาดที่เหมาะสมกับ บทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสู ง มีป ระสิ ทธิภ าพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสูทองถิ่นอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล
(๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ
งานนโยบายและแผน องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา
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๒.3 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อใหสวนราชการและหนวยงานตางๆ ใช
เปนแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนเฉพาะดานตางๆ เชน ดานความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการใน
ระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ ใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตรชาติจะใชเปนกรอบ
ในการจัดสรรงบประมาณและทรั พยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลุ
เปาหมาย โดยจะตองอาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน ภายใตระบบประชารัฐ คือ ความรวมมือ
ของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกําหนด
เกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตรชาติและแนวทางในการนํายุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ เพื่อที่สวนราชการและ
หนวยงานตางๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไดอยางตอเนื่องและบูรณาการ
๒.4 ปจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตรชาติ
๒.4.๑ สาระของยุทธศาสตรชาติ กาหนดวิสัยทัศนระยะยาวที่ชัดเจน มีการกําหนดเปาหมายและภาพใน
อนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเปนที่เขาใจ รับรู และยอมรับเปนเจาของรวมกันสามารถถายทอดเปาหมายของ
ยุทธศาสตรชาติ สูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ ตามระยะเวลาเปนชวงๆ ของหนวยงานปฏิบัติได และมีการกําหนด
ตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได
๒.4.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และแผนในระดับตางๆ เพื่อใหสวนราชการนํายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายดานการจัดสรร
งบประมาณ ใหสามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติอยางมีบูรณาการ
และกรอบกฎหมายที่จะกําหนดใหการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติมีความตอเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตาม
และประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ
๒.4.๓ กลไกสูการปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคลองตั้งแตระดับการจัดทํายุทธศาสตร การนําไปสูการ
ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ชาติสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ สามารถกําหนดแผนงานโครงการ
ใหสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

เนื่องดวยในการจัดทําแผนพั ฒนาสี่ปขององคการปกครองสวนทองถิ่นนั้น จะตองสอดคล องกั บแผน
ยุทธศาสตรพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ แตทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ ที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙) ได สิ้ น สุ ด ลงและการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ อยู ร ะหว า งการ
ดําเนินการและยังไมประกาศใช แตไดกําหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
เอาไวแลว
ดังนั้น เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลวังทราย
คํามีความสอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ จึงไดนําทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสั งคมแห งชาติดังกลา วมาประกอบในการจัดทําแผนพัฒ นาสี่ปใหเหมาะสมกับ สภาวการณของ
องค การบริ ห ารส ว นตํ า บลวั งทรายคํา ซึ่ งทิศทางของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับ ที่ ๑๒ มี
รายละเอียดดังนี้
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กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย
ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศ
ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันที่ยังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
๑๒ จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี้
(๑) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม
(๓) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
(๔) การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
๑.๑ หลักการสํา คัญ ของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔) การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุงบรรลุเปาหมายในระยะ ๕ ป ที่จะสามารถตอ
ยอดในระยะตอไปเพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ปโดยมี หลักการ สําคัญของ
แผนพัฒนาฯ ดังนี้
๑. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตอเนื่องมาตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เพื่อให
เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอยางสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุมกันและ การบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่ดีซึ่งเปนเงื่อนไขจําเปนสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุงเนนการพัฒนาคนใหมีความเปนคนที่
สมบูรณ สังคมไทยเปนสังคมคุณภาพ สรางโอกาสและมีที่ยืนใหกับทุกคนในสังคมไดดําเนินชีวิต ที่ดีมีความสุขและ
อยูรวมกันอยางสมานฉันท ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอยางตอเนื่อง มีคุณภาพ และมี
เสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่งอยางทั่วถึงและเปนธรรม เปนการเติบโตที่เปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม รักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต คานิยม ประเพณีและวัฒนธรรม
๒. ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสําหรับคนไทย
พัฒนาคนใหมีความเปนคนที่สมบูรณมีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบ
ตอสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ อยางมีคุณภาพ
รวมถึ งการสร า งคนให ใช ป ระโยชน และอยูกับ สิ่งแวดลอมอยางเกื้อกู ล อนุรักษฟน ฟู
ใชป ระโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม
๓. ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป” มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศไทย ใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวย การ
พั ฒ นาตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” หรื อ เป น คติ พ จน ป ระจํ า ชาติ ว า “มั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น ”
โดย ที่วิสัยทัศนดังกลาวสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ ไดแก การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหง เขต
อํานาจรัฐ การดํารงอยูอยางมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางมั่นคงของชาติและ ประชาชน
จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความมั่นคงทางสังคม ทามกลางพหุ
สังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรม และความอยูดีมี
สุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหารและน้ํา
ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม ระหวางประเทศและ
การอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกันดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ ประชาคมโลกอยางมี
เกียรติและศักดิ์ศรีประเทศไทยไมเปนภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มี ศักยภาพทางเศรษฐกิจดอยกวา
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๔. ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทยป ๒๕๗๙” ที่เปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
มาเปนกรอบในการกําหนดเปาหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปแรกและเปาหมายในระดับยอยลงมา โดยที่เปาหมาย และ
ตัวชี้วัดในดานตางๆ มีความสอดคลองกับกรอบเปาหมายที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้ เปาหมายประเทศไทยใน ป ๒๕๗๙
ซึ่งเปนที่ยอมรับรวมกันนั้นพิจารณาจากทั้งประเด็นหลักและลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐานการ ผลิตและ
บริการสําคัญของประเทศ ลักษณะของคนไทยและสังคมไทยที่พึงปรารถนา และกลุมเปาหมายใน สังคมไทย โดย
กําหนดไวดังนี้ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยางมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนา ที่ยั่งยืน สังคมไทย
เปนสังคมที่เปนธรรมมีความเหลื่อมล้ํานอย คนไทยเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนพลเมืองที่มีวินัย ตื่นรูและเรียนรูได
ดวยตนเองตลอดชีวิต มีความรู มีทักษะและทัศนคติที่เปนคานิยมที่ดี มีสุขภาพรางกายและ จิตใจที่สมบูรณ มี
ความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและทําประโยชนตอสวนรวม มีความเปน พลเมืองไทย พลเมือง
อาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในเวทีนานาชาติ ระบบ เศรษฐกิจตั้งอยูบนฐานของการใช
นวัตกรรมดิจิทัล สามารถแขงขันในการผลิตไดและคาขายเปน มีความเปน สังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและ
บริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเดนเปนที่ตองการในตลาดโลก เปนฐานการผลิตและบริการที่สําคัญ เชน การ
ใหบริการคุณภาพทั้งดานการเงิน ระบบโลจิสติกส บริการดาน สุขภาพ และทองเที่ยวคุณภาพ เปนครัวโลกของ
อาหารคุณภาพและปลอดภัย เปนฐานอุตสาหกรรมและบริการ อัจฉริยะที่เปนอุตสาหกรรมแหงอนาคตที่ใช
นวัตกรรม ทุนมนุษยทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาตอยอด ฐานการผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปจจุบัน
และพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหมๆ เพื่อน าประเทศไทย ไปสูการมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที่มี
ความเปนอัจฉริยะ”
๕. ยึ ด “หลั ก การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ที่ ล ดความเหลื่ อ มล้ํ า และขั บ เคลื่ อ นการ
เจริญเติบโต จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่
๑๒ มุงเนน การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพื่อเพิ่มขยายฐานกลุมประชากรชั้น
กลางให กวางขึ้น โดยกําหนดเปาหมายในการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และรายไดของกลุม
ประชากร รายไดต่ําสุดรอยละ ๔๐ ใหสูงขึ้น นอกจากนี้การเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและ
พัฒนา นวัตกรรมนับเปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะตอไปสําหรับทุกภาคสวนในสังคมไทย
โดยที่เสนทางการพัฒนาที่มุงสูการเปนประเทศที่พัฒนาแลวนั้นกําหนดเปาหมายทั้งในดานรายได ความเปน ธรรม
การลดความเหลื่อมล้ําและขยายฐานคนชั้นกลาง การสรางสังคมที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล และความเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
๖. ยึ ด “หลั ก การนํ า ไปสู ก ารปฏิ บั ติ ใ ห เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ อ ย า งจริ ง จั ง ใน ๕ ป ที่ ต อ ยอดไปสู
ผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เปนกลไกเชื่อมตอในลําดับแรกที่จะกํากับและ สง
ตอแนวทางการพัฒนาและเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ปใหเกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแตละดาน อยาง
สอดคลองกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงใหความสําคัญกับการใชกลไกประชารัฐที่เปนการรวมพลัง ขับเคลื่อน
จากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน และการกําหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีลําดับ ความสําคัญสูง
และไดกําหนดในระดับแผนงาน/โครงการสําคัญที่จะตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาไดอยาง แทจริง รวมทั้งการ
กําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกวาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผานๆ มา ในการ
กําหนดเปาหมายไดคํานึงถึงความสอดคลองกับเปาหมายระยะยาวของยุทธศาสตรชาติ และการเปนกรอบกํากับ
เปาหมายและตัวชี้วัดในระดับยอยลงมาที่จะตองถูกสงตอและกํากับใหสามารถ
ดําเนินการใหเกิดขึ้นอยางมี
ผลสัมฤทธิ์ภายใตกรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใช จายเงินงบประมาณแผนดินและ
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมทั้งการพัฒนาระบบราชการที่สอดคลองเปนสาระเดียวกันหรือเสริม
หนุนซึ่งกันและกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงกําหนดประเด็นบูรณาการ เพื่อการพัฒนาเพื่อเปนแนวทางสําคัญ
ประกอบการจัดสรรงบประมาณแผนดิน รวบรวมและกําหนดแผนงาน/ โครงการสําคัญในระดับปฏิบัติและกําหนด
จุดเนนในการพัฒนาเชิงพื้นที่ในระดับสาขาการผลิตและบริการและ จังหวัดที่เปนจุดยุทธศาสตรสําคัญในดานตางๆ
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เปาหมายและแนวทางการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๑ เปาหมายการพัฒนา แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ กําหนดเปาหมายดานตางๆ ในชวงเวลา ๕ ป โดย
คํานึงถึงการดําเนินการตอยอดไปสูแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ๑๔ และ ๑๕ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม เปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และในขณะเดียวกันแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จัดทําเปาหมายและตัวชี้วัด ในรายละเอียด
มากกวาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผานมาเพื่อใหกํากับและเชื่อมโยงกับการกําหนดเปาหมาย ในแผนระดับรองและ
แผนปฏิบัติการตางๆ ไดชัดเจนขึ้น โดยการจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติการตางๆ ตองแสดงใหเห็นถึงการ
เชื่อมโยงจากเปาหมายที่เปนผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธหลักๆ กับผลผลิตในระดับแผนงานและ โครงการได โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในแตละกลุมบูรณาการของการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงความเชื่อมโยงถึง ๒๐ ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ของภาครัฐ ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไดตั้งเปาหมายในมิติหลักๆ ประกอบดวย
(๑) คนไทยที่มีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่
ดีของสังคมมีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ มีความรับผิดชอบ
และทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง มี
ความเปนไทย
(๒) การลดความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจน การเขาถึงบริการทางสังคมที่มี คุณภาพ
อยางทั่วถึง กลุมที่มีรายไดต่ําสุดรอยละ ๔๐ มีรายไดเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ ๑๕
(๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ และมีผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่
เขมแข็ง สามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการ รวมทั้งมีระบบการ
ผลิต และใหบริการจากฐานรายไดเดิมที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น และเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัว
เฉลี่ยรอยละ ๕ ตอปเพื่อใหบรรลุเปาหมายการเปนประเทศที่มีรายไดสูงภายในป ๒๕๗๙
(๔) ทุ น ทาง ธรรมชาติ และคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อม สามารถสนับ สนุน การเติ บ โตที่ เปน มิ ตรกั บ
สิ่งแวดลอม มีความมั่นคง อาหาร พลังงาน และน้ําโดยเพิ่มพื้นที่ปาไมใหไดรอยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศเพื่อรักษา
ความสมดุลของ ระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสงไมนอยกวารอยละ ๗ ภายใน
ป ๒๕๖๓ เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยที่ไดรับการจัดการอยางถูกหลัก
สุ ข าภิ บ าลเพิ่ ม ขึ้ น และรั ก ษาคุ ณ ภาพน้ํ า และคุ ณ ภาพอากาศในพื้ น ที่ วิ ก ฤตอยู ใ นเกณฑ ม าตรฐาน
(๕) มีความ มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี และเพิ่มความ
เชื่อมั่นของ นานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลง ปญหาอาชญากรรม
ลดลง ประเทศไทยมีสวนรวมในการกําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ และ
(๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มี ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจและ
มีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐ ในการใหบริการซึ่งภาคเอกชนดําเนินการแทนไดดีกวาลดลง เพิ่มการใช
ระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหา คอรรัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
อิสระขึ้น เปาหมายทั้ง ๖ กลุมหลัก ภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สะทอนถึงเปาหมายการขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามวาระการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และเปาหมายในระยะยาวภายใต
ยุทธศาสตรชาติที่ตองบรรลุ ภายในระยะเวลา ๒๐ ป
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ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตรที่ ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
(1) สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมี การพัฒนาทักษะทางสมอง และทักษะทางสังคมที่ เหมาะสม
(2) พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค ทักษะการ ทางานและการใชชีวิตที่พรอมเขาสูตลาดงาน
(3) ลดปจจัยเสี่ยงดาน สุขภาพและใหทุกภาค สวนคํานึง ถึง ผลกระทบตอสุขภาพ
(4) ผลักดันใหสถาบัน ทางสังคมมีสวนรวม พัฒนาประเทศอยาง เขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
(1) เพิ่มโอกาสใหกับกลุมประชากรรอยละ 40 ที่มี รายไดต่ําสุดใหเขาถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ
(2) กระจายการใหบริการภาครัฐทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการที่มีคุณภาพใหครอบคลุมทั่วถึง
(3) การเสริมสรางชุมชนเขมแข็งตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรที่ ๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
(1) ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบมาตรฐาน
(2) ต อยอดความเข ม แข็ งของอุ ต สาหกรรมที่ มีศั กยภาพป จ จุ บั น เพื่อ ยกระดั บ ไปสู อุต สาหกรรมที่ ใ ช
เทคโนโลยีขั้นสูง
(3) วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม
(4) เสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ
(5) ปรั บ ปรุ ง แก ไขกฎหมายและกฎระเบีย บเพื่ อสงเสริมการคาที่ เปน ธรรมและอํานวยความสะดวก
การคาการลงทุน
(6) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและ สถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนใหสามารถ
สนับสนุนการขยายตัวทาง เศรษฐกิจ ลดตนทุนในการใหบริการ
ยุทธศาสตรที่ ๔ การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
(1) พัฒนาหลักเกณฑการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map)
(2) เพิ่มพื้นที่ปาเศรษฐกิจเพื่อใหบรรลุเปาหมาย รอยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ โดยสงเสริมการ
ปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว
(3) เรงรัดใหมีการประกาศใชรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา และแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
(4) ผลักดันกฎหมายและกลไกเพื่อการคัดแยก ขยะ สนับสนุนการแปรรูปเปนพลังงาน
ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนา ประเทศ สูความมั่งคั่ง และยั่งยืน
(1) ประเทศไทยมีความสั มพัน ธ และความร ว มมือ ดานความมั่น คงในกลุมประเทศนานาประเทศ
(2) ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
(3) สังคมมีความสมานฉันท
(4) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
(5) ประเทศไทยมีความพรอมตอการรับมือภัย คุกคามทางทหาร
(6) อันดับความเสี่ยงจากการกอการรายต่ํากวา อันดับที่ 20 ของโลก
(7) อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีดานไซเบอร ในต่ํากวาอันดับที่ 10 ของโลก
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ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย
(1) ปรับปรุงโครงสราง หนวยงาน
(2) ปรับปรุงกระบวนการ งบประมาณ
(3) ปองกันและปราบปราม
(4) ปฏิรูปกฎหมาย
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
(1) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน คมนาคมขนสง พัฒนาขนสงทางรางขนสงสาธารณะ โครงขายถนน
ขนสงทาง อากาศ ขนสงทางน้ํา
(2) การพัฒนาระบบโลจิสติกส พัฒนามาตรฐานการบริหาร จัดการโลจิสติกส การอํานวยความสะดวก
ทางการคา
(3) การพัฒนาดานพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน การใชพลังงานทดแทนสงเสริม ไทย
เปนศูนยกลางพลังงาน
(4) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจสรางความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
(1) สงเสริมการลงทุน R&D ผลักดันในเชิงพาณิชย และเชิงสังคม ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุมเทคโนโลยีที่
ไทยมีศักยภาพ พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย เสริมสรางระบบการบริหารจัดการทรัพยสินทาง ปญญา
(2) พั ฒ นาให เ ป น ผู ป ระกอบการทางเทคโนโลยีสงเสริมการสรางสรรคน วัตกรรมดานการออกแบบ
และการจัดการธุรกิจ
(3) พัฒนาสภาวะแวดลอมของ วทน. ทั้งดาน บุคลากร โครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
(1) ภาคเหนือ: เปนฐานเศรษฐกิจมูลคาสูง
(2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: หลุดพนจากความยากจน สูเปาหมายการพึ่งตนเอง
(3) ภาคกลาง เปนศูนยอุตสาหกรรมสีเขียว ชั้นนํา ศูนยกลางการผลิต อาหารและสินคาเกษตรปลอดภัย
ไดมาตรฐานโลก และศูนยรวมการ ทองเที่ยวของเอเชีย
(4) ภาคใต เปนฐานเศรษฐกิจสีเขียว ไดมาตรฐานสากล และแหลงทองเที่ยวระดับโลก
(5) พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู เอื้อตอการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และสังคม
(6) พัฒนาฟนฟูพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกเปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่
ขยายตัวอยางมีสมดุล
(7) พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน
ยุทธศาสตรที่ 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
(1) การพัฒนาความเชื่อมโยงในดานตางๆ
(2) สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจการบริการ และการลงทุน
(3) การสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ
(4) การสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ
งานนโยบายและแผน องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา

หนา 26

2. แผนพัฒนาภาคเหนือ/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.วิสัยทัศนจังหวัดลําปาง (Vision)
“ลําปางเมืองนาอยู นครแหงความสุข”
พันธกิจ

๑. สนับสนุนอํานวยความสะดวกและเสริมสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัดให
สามารถเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค
๒. พัฒนายกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอมและวิสาหกิจ
ชุมชนใหมีประสิทธิภาพสามารถแขงขันไดในตลาดการคาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลก
๓. สงเสริมและพัฒนาชองทางจัดจําหนายผลิตภัณฑและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอมและ
วิสาหกิจชุมชนทั้งภาคผลิตภาคบริการและพาณิชยกรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ
๔. สงเสริมใหมีการผลิตและจําหนายสิน คาเกษตรและเกษตรแปรรูปคุณภาพสากลสรางมูลคาเพิ่ ม
สอดคลองกับความตองการของตลาดทั้งภายในและตางประเทศ
๕. กําหนดนโยบายจัดทําแผนงานเตรียมความพรอมดานโครงสรางทางกายภาพบุคลากรและการบริหาร
จัดการในการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดใหกาวสูความเปนศูนยกลางโลจิสติกสของภาคเหนือตอนบน
๖. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันรักวัฒนธรรมทองถิ่น
และถิ่นกําเนิดตามวิถีลําปางโดยดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๗. เสริมสรางพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาชีวิตทรัพยสินและความมั่นคงของคนในจังหวัดสงเสริม
การมีสวนรวมของภาคประชาชนและชุมชนในการสรางความเขมแข็งมั่นคงตลอดจนการเผาระวังและปองกันภัยใน
ชุมชน
๘. สนับสนุนสงเสริมใหทุกภาคสวนในสังคมมีการดําเนินงานการบริหารจัดการในทุกระดับใหโปรงใสและ
เปนธรรมภายใตหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงคหลัก
เศรษฐกิจภายในจังหวัดมีความเขมแข็งสมดุลมั่นคงมีการขยายตัวดานการคาการลงทุนและเครือขาย โลจิ
สติกส ผูประกอบการสามารถยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันสูตลาดการคาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และตลาดโลกดวยการสรางมูลคาเพิ่มและพัฒนามาตรฐานสินคาและบริการทั้งภาคการเกษตรกรรมอุตสาหกรรม
และภาคบริการประชาชนมีคุณภาพชีวิ ตที่ดี มีภูมิคุมกั นมีการพัฒ นาความรูควบคูกับ ภูมิป ญญาและวัฒนธรรม
ทองถิ่นดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคประชาสังคมมีความเขมแข็งประชาชนมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการภาครัฐที่มีความโปรงใสและเปนธรรมภายใตหลักธรรมาภิบาลสูการเปน “เมืองนาอยู”
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดลําปาง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : การใหบริการทางการทองเที่ยวครบวงจร บนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค ที่
มีความโดดเดนและมีคุณภาพ สามารถนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
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กลยุทธ :
๑. พัฒนาระบบฐานขอมูลและการบริหารจัดการการทองเที่ยว
๒. เตรียมความพรอมและพัฒนาศักยภาพผูประกอบการและบุคลากรทางการทองเที่ยว
๓. พัฒนาฟนฟูแหลงทองเที่ยว ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกใหรองรับ
การทองเที่ยว
๔. พัฒนากิจกรรมและมาตรฐานธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
๕. สงเสริมการประชาสัมพันธและการตลาดการทองเที่ยวใหเปนที่รูจักแพรหลายทั้งระดับในและ
ตางประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรียและแปรรูปเกษตร
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : เปนแหลงผลิตและจําหนายผลิตภัณฑการเกษตร เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย
และเกษตร แปรรูปที่มีคุณภาพมาตรฐานโดดเดนของภาคเหนือและของประเทศ
กลยุทธ :
1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เทคโนโลยีการผลิตและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปน
โดยมุงเนนการพัฒนาแหลงน้ํา การปฏิรูปที่ดิน และการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
2. พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร เครือขายผูผลิตและชุมชน ใหเขมแข็ง มีความสามารถในการ
เขาถึงแหลงทุนและสามารถหาปจจัยการผลิตในราคาที่เหมาะสม เพื่อนําไปสูการผลิตสินคาที่
มีคุณภาพ มีความโดดเดน ไดมาตรฐานปลอดภัยตอผูบริโภค
3. พั ฒ นาประสิ ทธิ ภ าพการผลิ ตทางการเกษตร และสร างมู ล คา เพิ่ มภายใตแนวคิ ด เกษตร
ปลอดภัย และเกษตรอินทรีย โดยนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช ควบคูกับการพัฒนา
อุตสาหกรรม แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรใหมีความหลากหลาย สอดคลองกับความ
ตองการของตลาด
4. สงเสริมการตลาดและโลจิสติกส (Logistics) รวมถึงประชาสัมพันธทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ ของสินคาเกษตร ผลิตภัณฑสินคาเกษตรที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ สินคาอัตลักษณอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑชุมชน จากฐานทุนทาง
สังคมและวัฒนธรรม
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : เปนแหลงผลิตสินคาอัตลักษณอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑชุมชน
บนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค จากทุนทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการ
เปนศูนยกลางโลจิสติกสของภาคเหนือที่สามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
กลยุทธ :
1. เสริมสรางพัฒนาและเชื่อมโยง โครงสรางพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค ระบบการขนสง
และสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ เพื่อปจจัยตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
๒. พัฒนาศักยภาพผูประกอบการและกลุมวิสาหกิจชุมชนในดานการประกอบธุรกิจทั้งความรู
ในดานการพัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดและการสงเสริมการ
งานนโยบายและแผน องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา
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เขาถึงแหลงเงินทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
๓. สงเสริมและพัฒนาผูผลิต ดวยเทคโนโลยี นวัตกรรม และการออกแบบ เพื่อผลิตสินคาที่มี
คุณภาพมาตรฐานตรงตามความตองการของตลาด เพิ่มประสิทธิภาพในดานการบริหาร
จัดการตนทุนบนพื้นฐาน ของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค
๔. เสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการ
สงเสริมการ รวมกลุมเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและวิสาหกิจชุมชน และ
สนับสนุนการพัฒนาเครือขาย ผูประกอบการ และเครือขายชุมชนบนฐานรากของความรู
สมัยใหม และภูมิปญญาทองถิ่น
๕. สงเสริมการประชาสัมพันธและการตลาดผลิตภัณฑใหเปนที่รูจักแพรหลายทั้งระดับในและ
ตางประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : ประชาชนทุกกลุมวัยไดรับการพัฒนาและเขาถึงบริการขั้นพื้นฐานของภาครัฐ มี
กลไกในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม และบริหารจัดการสาธารณภัยได
อยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงอนุรักษ ฟนฟู และใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
ภายใตสิ่งแวดลอมที่ดี
กลยุทธ :
๑. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ
๒. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกชวงวัยใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ปลอดภัย
ภายใตหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. เสริมสรางศักยภาพดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของทุกภาคสวนใหมีความพรอมใน
การบริหาร จัดการสาธารณภัย
๔. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกใหครอบคลุมทุกพื้นที่
๕. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน
2.วิสัยทัศนและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง
วิสัยทัศน “องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปางเปนองคกรแหงความสุข”
องคกรแหงความสุข หมายความวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนองคกรที่มีบุคลากรมีความรูความ
สามารถ พรอมรับการเปลี่ยนแปลงปฎิบัติงานดวยความซื้อสัตยสุจริต โดยใหหลักกฎหมาย หลักธรรมาภิบาล หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการมีสวนรวมของประชาชน หลักการบูรณาการรวมกันระหวางภาครัฐ เอกชน
การเชื่อมโยง การประสานแผนงาน/โครงการ การบริหารงานที่ควบคูไปกับการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การพัฒนา
ศักยภาพของทุนมนุษย/ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อกอใหเกิดประโยชนสาธารณะอยางทั่วถึง ภายใตความเปนกลาง
ความเสมอภาค เปนธรรม และเปนสังคมแหงความสุข
พันธกิจ
1. สรางสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนสังคมแหงความสุข โดยประชาชนไดรับบริการ
สาธารณะที่ทั่วถึง เสมอภาค เปนธรรม ภายใตการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีภูมิคุมกัน รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงมีทักษะในการดํารงชีวิต
อยางเหมาะสมในแตละชวงวัย อนุรักษศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถิ่น การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใชในชีวิตประจําวัน
งานนโยบายและแผน องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา
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3. การใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นบนฐานแหงอํานาจ/หนาที่ หลักกฎหมายความรู ความ
คิดสรางสรรค การบูรณาการ หลักธรรมภิบาล การเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และการที่ใหบริการสาธารณะที่
ประชาชนมีความพึงพอใจ
เปาประสงค
ประชาชนไดรับการบริการสาธารณะที่กอใหเกิดประโยชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีภูมิคุมกันการ
เปลี่ยนแปลงไดรับการพัฒนาศักยภาพควบคูกับการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถิ่น การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความรัก ความสามัคคี และอยูในสังคมอยางมีความสุข
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน มี 4 กลยุทธ
1.๑ การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
1.๒ การพัฒนาดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.3 การไฟฟาสาธารณะ
1.4 การวางผังเมือง
2. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มี 2 กลยุทธ
2.๑ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
2.๒ การอนุรักษ การฟนฟู การเฝาระวัง และการปองกัน/การรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน มี 5 กลยุทธ
3.๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
3.๒ การศึกษา
3.๓ การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
3.4 การปองกันรักษา และสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
3.5 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ มี 3 กลยุทธ
4.๑ การสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน
4.๒ การสงเสริมการใชสินคาทองถิ่นและการตลาด
4.3 การสงเสริมการทองเที่ยว
5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร มี 2 กลยุทธ
5.๑ การพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
5.๒ การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ/พันธกิจ
- สงเสริมการแกไขปญหาความยากจน
- สงเสริมการปองกันปราบปรามยาเสพติด การบํารุงรักษาผูติดยาเสพติดรักษาความสงบเรียบรอย
- สงเสริมการบริหารจัดการที่ดีและปองกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
- สงเสริมเปนแหลงผลิตสินคาเกษตร
- สงเสริมการแกไขปญหาความเดือดรอนและการบริการประชาชน
- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- การพัฒนาดานการสาธารณสุข
- การจัดการศึกษา
- การจัดการดานศาสนาและวัฒนธรรม
งานนโยบายและแผน องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา

หนา 30

แหลงผลิตสินคาเกษตร
เปนเขตลดยาเสพติด
พึ่งเศรษฐกิจชุมชน
ภาคประชาชนเข็มแข็ง
ยังคงแหลงทรัพยากรที่สําคัญ

-

สภาพดิน น้ํา อุดมสมบูรณ ประชาชนมีอาชีพดานเกษตรกรรม
บริการแกอําเภอรอบ ๆ ได
ปญหามีอยูมากมาย
สนองนโยบายรัฐบาล
ทํามาหากิน ทํามาหาเก็บ ทํามาคาขาย
ลดรายจาย ลดการนําเขา
ชุมชนมีสวนรวม มีความรับผิดชอบ มีวินัย รักษากฎหมาย
ฟนฟูสภาพตนน้ําลําธาร
ลดมลภาวะ

3. ยุทธศาสตรและแนวทางพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา

1 วิสัยทัศนการพัฒนา
“เปนองคกรการพัฒนาที่มีการบริหารจัดการที่ดี ยกระดับการศึกษาในระดับปฐมวัยใหไดมาตรฐาน และ
มุงสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ยั่งยืน”
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงานการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร
3. ตัวชี้วัด
เครือ่ งมือที่ใชเกณฑมาตรฐาน ตัวชี้วัด และการประเมินผลหนวยงาน
ประกอบดวย 7 เกณฑ 22 ตัวชี้วัด

เกณฑมาตรฐาน
(Standard criteria)

1. สัมฤทธิ์ผลและการบรรลุ
วัตถุประสงคของนโยบาย

- ผลผลิต
- ผลลัพธ

ตัวชี้วัด
(Indicators)

กรอบตัวแปร
(Aattributes)

- ผลตางระหวางเปาหมายกับวัตถุ
ประสงคที่กําหนดไว

2. ความเสมอภาคและความเปน - การเขาถึง
ธรรมในสังคม
- การจัดสรรทรัพยากร
- การกระจายผลประโยชน
- ความเสมอภาค

- ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรที่ไดรับ
จัดสรรตอคน
- ผลประโยชนที่แตละกลุมเปาหมายได
รับในแตละครั้ง
- การไมเลือกปฎิบัติและ/หรือการเลือก
ปฎิบัติที่เปนคุณภาพ

3. ความสามารถและคุณภาพใน - สมรรถนะของหนวยงาน
การใหบริการ
- ความทั่วถึงและเพียงพอ
- ความถี่ในการใหบริการ
- ประสิทธิภาพการใหบริการ

- พื้นที่เปาหมายและประชากรกลุมเปา
หมายที่รับบริการ
- จํานวนครั้งที่ใหบริการ
- ผลลัพธเทียบกับปจจัยนําเขา

งานนโยบายและแผน องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา
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เกณฑมาตรฐาน
(Standard criteria)

ตัวชี้วัด
(Indicators)

กรอบตัวแปร
(Aattributes)

4. ความรับผิดชอบของ
หนวยงาน

- พันธกิจตอสังคม
- ความรับผิดชอบตอสาธารณะ
- การใหหลักประกันความเสี่ยง
- การยอมรับขอผิดพลาด

5. การสนองตอบความตองการ
ของประชาชน

- การกําหนดประเด็นปญหา
- ระดับการมีสวนรวม
- การรับฟงความคิดเห็น
- การปรึกษาหารือ
- มาตรการ/กลยุทธฺการแกปญหา - การสํารวจความตองการ
- ความเร็วในการแกไขปญหา

6. ความพึ่งพอใจกลุมเปาหมาย

- ผลกระทบความพึงพอใจ
- การยอมรับ/คัดคาน

- สัดสวนของประชากรกลุม
เปาหมายที่พอใจหรือไมพอใจ
- ความคาดหวัง
- ผลสะทอนกลับ

7. ผลเสียหายตอสังคม

- ผลกระทบภายนอก
(ทางบวกและทางลบ)
- ตนทุนทางสังคม

- ความเสียหายทางเศรษฐกิจ
- ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
- คาเสียโอกาส
- ความขัดแยงทางสังคม

งานนโยบายและแผน องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา

- การจัดลําดับความสําคัญ
- ภารกิจหลักและภารกิจรอง
- การตัดสินใจที่สะทอนความรับ
ผิดชอบ
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เครื่องมือที่ใชเกณฑมาตรฐาน ตัวชี้วัด และการประเมินผลโครงการ
เกณฑมาตรฐาน
(Standard criteria)
1. เกณฑความกาวหนา

2. เกณฑประสิทธิภาพ

3. เกณฑประสิทธิผล

4. เกณฑผลกระทบ

5. เกณฑความสอดคลอง

6. เกณฑความยั่งยืน

7. เกณฑความเปนธรรม

ตัวชี้วัด
(Indicators)
- ผลผลิตเทียบกับเปาหมายรวมใน
ชวงเวลา
- จํานวนกิจกรรรมที่แลวเสร็จ
- ทรัพยากรที่ใชในชวงเวลา
- ระยะเวลาที่ใชไป
- สัดสวนผลผลิตตอคาใชจาย
- ผลิตภาพตอกําลังคน
- ผลิตภาพตอหนวยเวลา
- การประหยัดทรัพยากรการจัดการ
- ระดับการบรรลุเปาหมาย
- ระดับการมีสวนรวม
- ระดับความพึงพอใจ
- ความเสี่ยงของโครงการ
- คุณภาพชีวิต
- ทัศนและความเขาใจ
- การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

กรอบตัวแปร
(Aattributes)
- ผลตางเปาหมายกับวัตถุ
ประสงค
- ผลผลิตเปนสัดสวนกับที่บรรลุ
โครงการ
- ความคุมคาตอการลงทุน
- จํานวนบุคลากรตอปริมาณงาน
- ผูร ับผลประโยชนในชวงเวลา

- ความพึงพอใจ/การแกไขปญญา
ไดยั่งยืน
- ระยะเวลาในการใชงาน
- ตนทุน ผล ผูเดือดรอน
- รายไดคุณภาพชีวิต ฐานะสภาพ
แวดลอมในหมูบาน
- ผูรับบริการเขาใจโครงการ
- เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
- ประเด็นปญหาหลัก
- การลําดับปญหากอนหลัง
- มาตรการหรือกลยุทธในการแกไข - โครงการตรงกับปญหา/ความ
ปญหา
ตองการ
- ความตองการหรือขอเรียกรองของ - ความสามารถแกไขปญหาความ
ประชาชน
ตองการ
- ความอยูรอดดานเศรษฐกิจ
- งบประมาณที่ดําเนินการ/ขนาด
- สมรรถนะดานสถานบัน
โครงการ
- ความเปนไปไดในการขยายผล
- จํานวนผูเขามามีสวนรวม
กิจกรรมตาง
- โอกาสชองทางการผลิตที่
ประสบความสําเร็จ
- ความเปนธรรมระหวางกลุมอาชีพ - ความเปนกลางในการจัดสรร
ผลประโยชน (งบประมาณ)
- ความเปนธรรมระหวางเพศ
- พิจารณาการเลือกปฎิบัติเจาะ
- ความเปนธรรมระหวางวัยรุน
จงเพศใด
- การพิจารณาถึงผลกระทบภาย
หนาตอคนรุนลูก
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เกณฑมาตรฐาน
(Standard criteria)
8. เกณฑความเสียหายของ
โครงการ

ตัวชี้วัด
กรอบตัวแปร
(Indicators)
(Aattributes)
- พิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับผลกระทบ
- ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
ที่จะเกิดตามมา
- ผลกระทบดานเศรษฐกิจ
- ผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรม - พิจารณาความเสียหายดานเศรษฐกิจ
การดําเนินโครงการ
- พิจารณาวาโครงการสงผลตอความ
เสื่อม หรือกระทบตอวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามหรือไม

4. คาเปาหมาย
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

ดานการไดรับบริการดานโครงสรางพื้นฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว
ประชาชนมีความรูและบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพึ่งตนเองได
มลภาวะและสิ่งแวดลอมไมเปนพิษทําใหชุมชนนาอยูอยางสงบสุข
การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน

5. กลยุทธ

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน มี 4 แผนงาน ดังนี้
แผนงานที่ ๑ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
แผนงานที่ ๒ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบประปา และการจัดหาน้ําดื่ม
แผนงานที่ ๓ การกอสรางสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
แผนงานที่ 4 การขยายเขตไฟฟาและแสงสวาง
. ยุทธศาสตรที่ 2 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มี 2 แผนงาน ดังนี้
แผนงานที่ ๑ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
แผนงานที่ 2 การอนุรักษ การฟนฟู การเฝาระวัง และการปองกัน/การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน มี 5 แผนงาน
แผนงานที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
แผนงานที่ ๒ การศึกษา
แผนงานที่ ๓ การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
แผนงานที่ 4 การปองกันรักษา และสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
แผนงานที่ 5 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจ มี 2 แผนงาน
แผนงานที่ ๑ การสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน
แผนงานที่ ๒ การสงเสริมการใชสินคาทองถิ่นและการตลาด
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารและพัฒนาองคกร มี 3 แผนงาน
แผนงานที่ ๑ การพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
แผนงานที่ ๒ การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน
แผนงานที่ 3 การสารสนเทศทองถิ่น และการสงเสริมความเขาใจในกิจการสภา
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6. จุดยืนทางยุทธศาสตร
1. นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน
1) ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอยางทั่วถึง
2) ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งไฟกิ่ง ใหครบทุกหมูบาน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2. นโยบายสิ่งแวดลอม
1) เปาหมายของการพัฒนา คือ จัดการใหเปนเมืองหนาอยู ปราศจากมลพิษ โดยสนับสนุนใหมีการ
ปลูกไมดอกไมประดับ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน
2) รักษาความสะอาดของถนน และจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ใหถูกตอง ตามหลักสุขาภิบาล
3. นโยบายดานการศึกษา
1) สนับสนุนสงเสริมสรางโอกาสทางการศึกษาใหประชาชนทุกระดับใหไดรับการศึกษา ทั้งในระบบ
และนอกระบบโรงเรียน เพื่อใหมีความพรอมและทันสมัยโดยเฉพาะดานเทคโนโลยี
2) สงเสริมสนับสนุนพัฒนาศูนยเด็กเล็ก ใหมีความพรอมในดานอุปกรณดานการศึกษาดานจิตใจ
สติปญญาแกเด็กกอนวัยเรียน อยางมีประสิทธิภาพ
3) จัดใหมีการอบรมเรียนรูในดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ แกสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากรใหมีจริยธรรม ในการปฏิบัติหนาที่
4) สงเสริมการศึกษา ใหแกบุคลากร ผูบริหาร เพื่อนําความรูที่ไดมาพัฒนาองคกรตอไป
4. นโยบายดานเศรษฐกิจ
1) สงเสริมการประกอบอาชีพ โดยเนนหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2) สงเสริมกลุมอาชีพ กลุมสตรี กลุมแมบาน กลุมเกษตรกร โดยพัฒนาอาชีพ พัฒนาทักษะการ
ประกอบอาชีพ ปรับปรุงแปรรูปผลผลิตรวมทั้งเพิ่มมูลคาสินคาโดยจะใชประโยชนจากทรัพยสิน
และทรัพยากรในเบื้องตนอยางมีประสิทธิภาพแกกลุมอาชีพ และสนับสนุนการจําหนายสินคา
5. นโยบายดานสงเสริมอาชีพ
1) สงเสริมการเกษตร โดยใหความรู ฝกอบรม ศึกษาดูงานดานการเกษตรที่มีการพัฒนาแบบยั่งยืน
รวมทั้งสงเสริมการปลูกพืชสมุทรไพร ตามภูมิปญญาทองถิ่น ทั้งนี้ เพื่อใหพี่นองประชาชนไดมี
คุณภาพชีวิตที่สมบูรณ และยั่งยืนตอไป
6. นโยบายดานศาสนา
1) สงเสริม อนุรักษ และฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
2) สงเสริมใหวัดเปนศูนยกลาง ในการสงเสริมงานประเพณี และศิลปวัฒนธรรม
3) สงเสริมภูมิปญญา ทองถิ่น ปราชญชาวบานที่มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตางๆและ
ถายทอดประสบการณ ใหแกคนรุนหลัง เพื่อพัฒนาการสราง อาชีพตอไปอยางเปนรูปธรรม
4) สงเสริมกิจกรรม ของศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมของทองถิ่น
7. นโยบายดานสาธารณะ
1) จัดใหมีระบบการปองกันและควบคุมการแพรระบาด ของโรคตางๆใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เชน ไขเลือดออก ไขหวัดนก โรคฉี่หนู เปนตน
2) ใหบริการฉีดวัคซีน ใหแกสัตวเลี้ยง
3) สนับสนุนกลุมองคกรตางๆเชน อสม. อปพร. กลุมผูติดเชื้อ (กลุมกําลังใจ) ศูนยพัฒนา ครอบครัว
4) สงเสริมสนับสนุนสตรีมีครรภดานสุขอนามัย เพื่อพลานามัยที่ดีของทารกในครรภ
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แผนงาน

๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป
๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๓) แผนงานการศึกษา
๔) แผนงานสาธารณสุข
๕) แผนงานสังคมสงเคราะห
๖) แผนงานเคหะและชุมชน
7) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
8) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ
9) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
10) แผนงานการเกษตร
11)แผนงานงบกลาง

7. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม

การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํามีความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตรในภาพรวม ดังนี้

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต. วังทรายคํา
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
จุดยืนทางยุทธศาสตร
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3.การวิเคราะหเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand) และTrend
ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนาอยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพ
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
แผนพั ฒ นาท องถิ่ น สี่ ป เ ป น แผนที่ มีความสัมพัน ธใกลชิดกับ งบประมาณรายจายประจําป โดยองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะใชแผนเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดยนําโครงการ/กิจกรรม
จากแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํามีภารกิจสําคัญในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท อ งถิ่ น และการพั ฒ นาประเทศโดยส ว นรวม โดยเฉพาะอยา งยิ่ งภายใต รัฐ ธรรมนูญ แห งราช อาณาจั กรไทย
พุทธศักราช 2550 ที่สรางกระบวนการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงหลายประการ องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําจึงมีบทบาทอํานาจหนาที่อยางกวางขวาง โดยมิ
เพียงจะมีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะพื้นฐานแกประชาชนในทองถิ่นเทานั้นแตยังขยายบทบาทหนาที่ออกไป
รวมถึ งการพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต และการพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมของทองถิ่น ดว ย และเปน องคกรที่เปดให
ประชาคมทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่ม
มากขึ้น ดวยภารกิจที่มีมากขึ้นจึงมีความจําเปนในการใชทรัพยากรรายได ทั้งที่ทองถิ่นจัดเก็บเอง และรายไดที่
รัฐบาลจัดสรรที่มีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีความโปรงใสมากที่สุด การวางแผนถือเปนกลไกสําคัญ
ประการหนึ่งที่จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบรรลุจุดมุงหมายดังกลาว โดยใชยุทธศาสตรที่เหมาะสม และมี
ความจําเปนอยางยิ่งที่ตองวางแผนการใชทรัพยากรเหลานั้นใหคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่กําหนดใหเกิดสัมฤทธิ์ผลในชวงเวลาที่กําหนด มาการ
ควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน แผนงาน โครงการนั้น จะตองเปนการบริหาร
จัดการที่ดี มีความโปรงใส และพรอมที่จะใหมีการตรวจสอบทั้งโดยหนวยงานของรัฐและประชาคม
ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา ดวยเทคนิค SWOT Analysis ( จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค )
ดานการสังคม
จุดแข็ง (Strengths)
1. ผูบริหารใหความสําคัญตอการสงเสริมการศึกษา
2. ชุมชนมีวัฒนธรรมทองถิ่นที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว ทั้งดานภาษา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน
3. ชุมชนมีความตื่นตัวในการมีสวนรวมในการพัฒนา มีการพึ่งพาอาศัยกันแบบเครือญาติทําให
เกิดความรักความสามัคคี
4. ประชาชนใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น
5. ผูบริหารใหความสําคัญในการรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน
จุดออน (Weknesses)
1. ประชาชนบางสวนยังไมคอยใหความสําคัญในการพัฒนาทองถิ่น
2. บุคลากรดานการศึกษามีไมเพียงพอตอการพัฒนาดานการศึกษา
3. ขาดการปลูกฝงวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
4. ประชาชนบางสวนขาดการมีสวนรวมในการปองกันรักษาโรค
5. จํานวน อปพร. มีไมเพียงพอในการปองกันบรรเทาสาธารณภัย
งานนโยบายและแผน องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา

หนา 37

โอกาส (Opportunities)
1. นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เชน เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ
ผูปวยเอดส และการจัดสวัสดิการชุมชน
2. กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา และกองทุนสุขภาพ
ตําบล
อุปสรรค (Threats)
1. ปญหาดานความมั่นคง ปญหายาเสพติด แรงงานตางดาว
2. ปญหาโรคติดตอ
3. การขยายตัวทางวัฒนธรรมตางชาติ
ดานโครงสรางพื้นฐาน
จุดแข็ง (Strengths)
1. ผูบริหารมีวิสัยทัศน และนโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานที่กวางไกล เพื่อรองรับการ
เจริญเติบโต และการทองเที่ยวตําบลวังทรายคํา
2. องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํามีแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ
จุดออน (Weknesses)
1. ขาดการวางผังเมืองที่ดี (Zoning) เพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต และขาดการ
บังคับใชผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ
2. งบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนา
3. ถนนเชื่อมระหวางหมูบานบางหมูบานยังเปนถนนลูกรังทําใหการคมนาคมมีความ
ยากลําบาก
โอกาส (Opportunities)
1. ประชาชนมีสวนรวมการพัฒนายุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน และการคมนาคม
2. พื้นที่ตําบลวังทรายคํามีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ทําใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
อนาคต
อุปสรรค (Threats)
๑. รัฐบาลมีขอจํากัดดานงบประมาณในการพัฒนา โดยเฉพาะงบลงทุนดานโครงสราง
พื้นฐานที่จําเปนสําหรับพื้นที่ชนบทหางไกล
2. มีขอระเบียบกฎหมายมาก จึงทําใหยากในการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ
จุดแข็ง (Strengths)
1. ชุมชนมีภูมิปญญาทองถิ่นสามารถผลิตสินคาหัตถกรรมอุตสาหกรรมที่มีเอกลักษณ
เฉพาะตัว
2. มีความพรอมในดานสาธารณูปโภค และระบบการคมนาคม
3. มีแหลงน้ําเพื่อการเกษตร เชน แมน้ําวังไหลผานทั้งป
จุดออน (Weknesses)
1. วิสาหกิจชุมชนและ SMEs ยังไมเขมแข็งพอสําหรับการแขงขันในตลาดการคาเสรี
สวนใหญไดรับผลกระทบจากการเขามาแขงขันธุรกิจจากสวนกลาง
2. ขาดแคลนแรงงานในระดับลาง ตองพึ่งพาแรงงานตางถิ่น
3. ปญหาหนี้สินของประชาชน
งานนโยบายและแผน องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา

หนา 38

4. ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา ไมมีตลาดรองรับ
5. ประชาชนมีรายไดนอย ประกอบอาชีพทีไมแนนอน
โอกาส (Opportunities)
1. ภาครัฐนําความรูทางดานเศรษฐกิจมาพัฒนาเขามาสงเสริมคนในทองถิ่นมากขึ้นเปนการเพิ่ม
รายไดใหกับประชาชน
2. เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวมทําใหมีการกระจายความเจริญมาสูทองถิ่นทําให
เกิดการเรียนรูเทคโนโลยีสมัยใหม ๆ นํามาใชในการพัฒนา
อุปสรรค (Threats)
1. ภาวะการแขงขันทางเศรษฐกิจมีแนวโนมทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
2. มีการชะลอตัวของนักทองเที่ยวจากตางประเทศที่ประสบปญหาเศรษฐกิจ
3. ผลผลิตทางการเกษตรขึ้นอยูกับกลไกทางการตลาด
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จุดแข็ง (Strengths)
1. ประชาชนสวนใหญมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
2. มีทรัพยากรธรรมชาติที่ความอุดมสมบูรณ โดยเฉพาะปาไม แหลงน้ําฯ
จุดออน (Weknesses)
1. ประชาชนบางสวนขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการใชทรัพยากรอยางถูกตองและคุมคา
2. ปญหาการจัดการดานสิ่งแวดลอมไมมีประสิทธิภาพ เชน ปญหาขยะ น้ําเสีย มลภาวะทาง
เสียง มลภาวะทางอากาศ รวมถึงการบุกรุกที่ดิน ทั้งของรัฐและเอกชน
3. ปญหาการใชสารเคมีในการทําการเกษตร ทําใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
โอกาส (Opportunities)
1. องคกรเอกชน/รัฐ เขามาพัฒนามากขึ้น
2. เปนแหลงตนน้ํามีพื้นที่การเกษตรที่มีความอุดมสมบูรณ โดยมีแหลงน้ําไหลผานตลอด
อุปสรรค (Threats : T)
1. มาตรการการบังคับใชกฎหมายดานสิ่งแวดลอมยังไมจริงจังและตอเนื่องสงผลใหมี
การบุกรุกล้ําที่ดินของรัฐและเอกชน
2. เกิดภัยธรรมชาติตาง ๆ เชน ไฟปา อุทกภัย น้ําปาไหลหลาก เปนประจํา
ดานการบริหารจัดการทีด่ ี
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีโครงสรางบริหารภายในที่เหมาะสมสอดคลองกับภารกิจ
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศนทีดี ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
3. มีการทํางานแบบบูรณาการระหวางงานภาครัฐ ภารเอกชนตาง ๆ ภายในตําบล
4. มีเครื่องมือปฎิบัติงานในสํานักงานที่ทันสมัย เพียงพอ และมีความพรอมในการใหบริการ
ตอบสนองความตองการของประชาชนผูมาใชบริการ
5. ชุมชนมีความตื่นตัวในการมีสวนรวมในการพัฒนาและชวยตรวจสอบการทํางาน
ของภาครัฐโดยมีการรวมตัวเปนองคกร และสรางเครือขายในการดําเนินงาน
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จุดออน (Weknesses)
1. พื้นที่รับผิดชอบมีมาก ไมสามารถพัฒนาไดอยางทั่วถึง
2. งบประมาณมีนอย ไมเพียงพอตอการพัฒนา
3. จํานวนบุคลากรมีนอยไมเพียงพอตอปริมาณงานที่ไดรับจากการถายโอนภารกิจ
4. ระบบการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลยังไมมีประสิทธิภาพทําใหการจัดเก็บ
รายไดนอย และงบพัฒนาก็นอยลงตามลําดับ
โอกาส (Opportunities)
1. นโยบายภาครัฐใหการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
2. จํานวนภารกิจถายโอนจากภาครัฐมีมากขึ้น
อุปสรรค (Threats)
1. ขอระเบียบกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2. อํานาจหนาที่ตามแผนกระจายอํานาจฯ บางภารกิจไมมีความชัดเจน
3. การจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐไมเพียงพอกับภารกิจถายโอน
3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ
บริบทภายใน
ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน
ภายใตสมมติฐาน (๑) แนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยรอยละ ๓.๘ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ ๑๒ และรอยละ ๔.๒ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๔ (๓) ราคานา
มันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร สรอ.
ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวรอยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิต
ภาคเกษตรหดตัวตอเนื่องเฉลี่ยรอยละ ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัว
เฉลี่ยรอยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๕ และ (๖) กําลังแรงงานลดลงเฉลี่ยรอยละ ๐.๒
และรอยละ ๐.๗ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามลําดับภายใตสมมุติฐานเหลานี้ เศรษฐกิจไทยในชวง
๑๐ ปขางหนามีแนวโนมที่จะขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีคากลางของการประมาณการรอยละ ๓.๘ ซึ่ง
ทําใหเศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเปนประเทศ รายไดสูงในชวงป ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัว
เฉลี่ยรอยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกลาวทําให
เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยูภายใตกับดักประเทศรายไดปานกลางอยางถาวรมากขึ้น เมื่อคํานึงถึงเงื่อนไข
ในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของกําลังแรงงานที่จะหดตัวเรงขึ้นเปนเฉลี่ยรอยละ ๑.๐ ในชวงแผนพัฒนาฯ
ฉบั บ ที่ ๑๔ ซึ่ ง จะเป น ป จ จั ย ถ ว งต อ การขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ มากขึ้ น (๒) ขี ด ความสามารถด านการคิ ด ค น
เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเปนสิ่งจาเปนในการยกระดับฐานะประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงจะลดลงตาม
การเพิ่มขึ้นของสัดสวนของประชากรผูสูงอายุ (๓) จานวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในป ๒๕๗๐ ซึ่งสงผลใหอุป
สงคและการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการในประเทศขยายตัวชาลง (๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศตางๆ ที่การปรับตัวเขาสูสังคมผูสูงอายุชากวาไทย (๕) ภาระการใชจายเพื่อดูแลผูสูงอายุเพิ่มขึ้น
ทาใหการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีขอจากัดมากขึ้น (๖)
เกณฑรายไดขั้นต่ําสําหรับการเปนประเทศรายไดขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร สรอ.
ตอคนต อป ต ามการเพิ่ มขึ้ น ของรายไดและมาตรฐานการครองชีพของประเทศสําคัญ ๆ เงื่อนไขดังกลาวทาให
ประเทศไทยมีความสุมเสี่ยงที่จะไมสามารถหารายไดที่เพียงพอในการที่จะทาใหคนไทยไดรับการพัฒนาอยางเต็ม
ศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก
งานนโยบายและแผน องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา
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การเขาสูสังคมผูสูงอายุ
การเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทยสงผลใหอัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานตองแบกรับการ
ดูแลผูสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในป ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผูสูงอายุ ๑ คน และ
คาดการณวาในป ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผูสูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนกําลัง
แรงงานทาใหตองนาเขาแรงงานไรทักษะจากประเทศเพื่อนบาน ซึ่งสงผลกระทบตอตลาดแรงงานไทยในดานการ
ยกระดับรายไดและทักษะฝมือแรงงานจะชาลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นชา ปญหาการคามนุษย และการ
ขาดการคุมครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จาเปน ซึ่งจะเปนปญหาตอเนื่องที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ
อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อยางไรก็ตาม นับเปนโอกาสในการ
พัฒนาสินคาและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุมผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้นเปนตัวเลขเบื้องตน สศช. จะคํานวณใหม
อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานขอมูลในแบบจําลองเสร็จสมบูรณเกณฑขั้นต่ําในป ๒๕๔๖ ซึ่งอยูที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร
สรอ. ตอคนตอป
ความเหลื่อมล้ํา
ความเหลื่อมล้ํ าเป นป ญหาสํ าคั ญในสังคมไทยทั้ งความเหลื่อมล้ํ าด านรายได โอกาสการเข าถึ งบริการ
ภาครัฐและการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ นาไปสูความขัดแยงในสังคม และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศที่
ลดทอนความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายไดและผลประโยชนของการ
พัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคม บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไมทั่วถึงเปนธรรมผลประโยชนสวนใหญตกอยู
ในกลุมที่มีโอกาสและรายไดสูง ทาใหสัดสวนรายไดระหวางกลุมคนรวยรอยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุมคนจน
รอยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกตางกันถึง ๓๔.๙ เทา ในป ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมลายังสงผลใหเกิด
ปญหาตางๆ อาทิ ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มี
คุณภาพอยางเทาเทียม การแยงชิงทรัพยากร การรับรูขอมูลขาวสาร
ปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
ความเปนเมือง
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสูความเปนเมืองมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัดของเมืองหลวงและ
เมื องหลั ก อั น เป น การกระจายความเจริ ญสูพื้น ที่นั้น ๆ จึงจําเปน ที่จ ะตองมีการลงทุน โครงสร างพื้น ฐาน การ
จัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใชประโยชนของทรัพยากรทองถิ่นทั้งปจจัยการผลิตและ
แรงงานไปสูภาคการคา บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหมๆ ที่จะชวยลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงผลตอการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทองถิ่น การลดลงของแรงงานในภาค
เกษตร รวมทั้งปญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของประชากรและ
แรงงานในพื้ นที่ อาจส งผลตอการเปลี่ย นแปลงของวิถีชีวิตและวัฒ นธรรมทองถิ่น อยางไรก็ตาม การผลิตและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีขนาดใหญ ขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการคนในเมืองที่มากขึ้น จะสงผลใหเกิดการ
ประหยั ด จากขนาด การขนส ง มี ต น ทุ น ต่ํ า ลง และการลงทุ น ในระบบสาธารณู ป โภคจะมี ค วามคุ มค า มากขึ้ น
นอกจากนี้ ความตองการแรงงานที่มากขึ้นจะมีสวนเอื้อหรือทาใหจําเปนตองมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่
เพื่อตอบสนองความตองการของสถานประกอบการที่มีจํานวนมาก
การบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบดานการบริหารจัดการภาครัฐ เอื้อตอ
การพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราสําคัญๆ ที่จะชวย
สนับสนุนใหการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หนวยงานของรัฐ
องค ก ารเอกชน หรื อ องค ก รใดที่ ดํ า เนิ น กิ จ กรรมโดยใช เ งิ น แผ น ดิ น มี ห น า ที่ ต อ งเป ด เผยข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การ
งานนโยบายและแผน องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา
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ดํา เนิน การดั งกล า วต อสาธารณะ เพื่ อให พลเมืองไดติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐตองดําเนิน การตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และตองจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาและสรางโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรมอยางยั่งยืน กระจายอํานาจและจัดภารกิจ
อํานาจหนาที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัด เจนระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่ น
รวมทั้งมีกลไกปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ
มาตรา ๘๙ รัฐตองดําเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความ
ยั่งยืนทางการคลัง และการใชจายเงินแผนดิน อยางคุมคา จัดใหมีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคม มีระบบภาษี
อากรที่มีความเปนธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
(๒) ภาคประชาสั งคมให ความสํ าคัญ กับ การบริห ารจัดการของภาครัฐ สถาบัน ทางสังคม อาทิ มูล นิ ธิ
สถาบันการศึกษา หนวยงานวิจัยตางๆ นาเสนอผลการติดตาม วิเคราะห สังเคราะห เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอรรัปชั่นทั้งการ
คอรรัปชั่นขนาดใหญและคอรรัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ เพื่อรายงาน
ขอคนพบและขอเสนอแนะสูสาธารณะ เปนแรงกดดันใหผูมีอํานาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย
มาตรการ และกลไกการทางานตางๆ ใหเหมาะสมมากขึ้น
บริบทภายนอก
การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก
องคการสหประชาชาติประเมินสถานการณวาในชวงป ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเปน
ศตวรรษแหงผูสูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปขึ้นไปมากกวารอยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดย
ประเทศที่พัฒนาแลวจะใชระยะเวลาที่คอนขางยาวนานในการเขาสูสังคมผูสูงอายุเชน ญี่ปุน อเมริกา ยุโรป ขณะที่
กลุมประเทศกําลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ย นแปลงโครงสรางประชากรดังกลาวคอนขางสั้นกวา สะทอนถึ ง
ระยะเวลาในการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุที่สั้นกวาประเทศพัฒนาแลวคอนขางมาก โดยการเปน
สั งคมผู สู ง อายุ จ ะส ง ผลให มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมี การเคลื่อ นยา ยแรงงานตางด าวมากขึ้ น
นอกจากนี้ มีความตองการสินคาและบริการที่เหมาะกับผูสูงอายุมากขึ้น นับเปนโอกาสอยางมากสําหรับประเทศ
ไทยที่จะพัฒนาดานธุรกิจและลงทุนดานการคาและบริการ ดานการทองเที่ยว ที่พักอาศัย การใหบริการสุขภาพใน
รูปแบบตางๆ รวมทั้งเปนโอกาสของแรงงานไทยในการไปทํางานในประเทศที่พัฒนาแลว
การปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิต
และการคาที่มีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกลายมาเปน
รูปแบบการคาที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสูการใชเทคโนโลยีที่ผสมผสาน
ระหวาง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกวา Internet of Things
(เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เชื่อมอุปกรณและ เครื่องมือตางๆ เชน โทรศัพทมือถือรถยนต ตูเย็น โทรทัศน และอื่นๆ
เขาไวดวยกัน) เพื่อผลิตสินคาตามความตองการของผูบริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัว
ตามการเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี ไม ทัน ขาดการลงทุน ดา นการวิจั ย และพัฒ นา และนวัต กรรม จะท าให
ความสามารถในการแขงขันลดลง
ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น
(๑) แนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบานมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลตอทิศทางการวางแผนพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานของประเทศไทย ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ดานการคาการลงทุนที่มุงเนนใหความสําคัญกับเรื่องความโปรงใสและสิ่งแวดลอม
มากขึ้น
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(๒) การเปด เสรีภายใตขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ๒๕๕๘ จะนํามาซึ่งโอกาสที่สําคัญๆ
หลายประการตอการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ไดแก ๑) การลดขอจากัดในดานอุปสงคใน
ประเทศ ๒) โอกาสในการใชปจจัยการผลิตและแรงงานสําหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใชแรงงาน
และวัตถุดิบเขมขนในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและพัฒนาตนเองไปสูระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการ
ผลิตในประเทศและการใชฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบานและ ๓) โอกาสในการใชความไดเปรียบดานสถานที่ตั้ง
และดานโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหเปนศูนยกลางทางดานการบริการและการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะตอไป
(๓) การเปดเสรีทางการคากับประเทศที่พัฒนาแลว จะมีการนําประเด็นดานมาตรฐานของการคาและ
บริการมาเปนขอกีดกันทางการคาซึ่งผูประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ตองปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนา
สินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีความรับผิดชอบตอสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปดเสรี
ทางการคาจะกอใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุน แนวโนมราคาสินคาเกษตรและสินคาขั้นปฐม แรงกดดันจากการ
เพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินคาเกษตร
สินคากึ่งทุนและเทคโนโลยีเขมขน รวมทั้งแนวนโยบายและ
มาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไมทั่วถึง ยังมีแนวโนมที่จะตอกย้ําปญหาความเหลื่อมลาทางดานรายไดใหมี
ความรุนแรงมากขึ้นและเปนอุปสรรคตอการสรางการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเปน
ปจจัยที่จาเปนตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่องและยั่งยืน
(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดชวงแผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑)
ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงิน ในสหรัฐอเมริกาในชวงตนแผนพัฒนาฯ และแนวโนมการปรับ
ทิศทางนโยบายการเงิ นในยุ โ รปในช วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปญ หาการสั่งสมหนี้ส าธารณะใน
ประเทศสํ า คั ญ ๆ ในช ว งหลั ง วิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ โลกที่ มี ค วามเสี่ ย งจะพั ฒ นาไปสู วิ ก ฤติ แ ละสร า งผลกระทบต อ
เสถี ย รภาพของระบบเศรษฐกิ จ และการเงิ น โลกหากมาตรการปฏิ รูป ในประเทศสํ าคั ญ ๆ ของโลกไมป ระสบ
ความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม
(๕) ความเลื่ อนไหลของกระแสวั ฒ นธรรมโลก ความกาวหนาในการติ ดตอสื่ อสาร การขยายตัว ของ
เครื อข ายทางสั งคมออนไลน ส งผลให มี ทั้ง โอกาสและความเสี่ย ง ต อวิ ถีชี วิต ทัศ นคติ และความเชื่ อในสั งคม
ตลอดจนความสัมพันธระหวางบุคคล กระบวนการเรียนรู และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะสงผลกระทบซ้ําเติมตอสถานการณความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น ทําใหเกิด
ความแหงแลงเปนระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดชวง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป สงผลกระทบตอความอุดมสมบูรณ
ของดิน ปาไมเกิดความเสื่อมโทรม แหลงนาขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว
และอาจเกิ ด ผลกระทบต อ สุ ขภาพของมนุ ษย ก รณี ที่ เ กิ ด โรคระบาดใหม เกิ ด ความเสี่ ย งตอ การสู ญเสี ย ความ
หลากหลายทางชีวภาพ เชน ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศชายฝง พื้นที่ชุมน้ํา เกิดการกัดเซาะชายฝง และการ
สูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกลาวขางตน จะสงผลตอความมั่นคงดานอาหาร
สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน
(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังสงผลใหภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโนมเกิดบอยครั้งขึ้นและ
มีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแลง แผนดินไหวและดินโคลนถลม สงผลกระทบตอภาคการผลิต การพัฒนา
อุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการดํารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้
ขอตกลงระหว า งประเทศเกี่ ย วกั บ การเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเขมขน และเปน แรงกดดัน ให
ประเทศไทยตองเตรียมพรอมรับภาระในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายใตกระแสการแขงขันทางการคา
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วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)
ประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดทําเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
กรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในชวงเวลา ๑๕ ป โดยสหประชาชาติใหการ
รับรองแลวเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบดวยเปาประสงค (Goal) จานวน ๑๗ ขอ และเปาหมาย
(Target) จานวน ๑๖๙ ขอ ซึ่งจะสงผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ตองเนนขจัด
ความยากจนใหหมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเทาเทียมกันทางเพศ สงเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสรางพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไมเทาเทียมกัน
ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพรอมในการ
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการ
จัดการทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน สงเสริมใหสังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและสงเสริมความเปนหุนสวน
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