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สวนที่  2   ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
        แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  
 การจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลจะตองมีความสัมพันธระหวางแผนยุทธศาสตรชาติ เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศไปสูความม่ันคง  ม่ังค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ของประเทศไทยกําลังอยู
ระหวางการการเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติตอท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ  ซ่ึงขณะนี้อยู
ระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมิติท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ  
โดยรางกรอบยุทธศาสตรชาติ  ๒๐  ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)   สรุปยอได  ดังนี้ 

วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง  ม่ังค่ัง  ยั่งยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม 
                      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 คติพจนประจําชาต ิ       “มั่นคง  มั่งค่ัง  ย่ังยืน” 

ประกอบดวย  6  ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี  1   เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยางม่ันคงและยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี  2   เศรษฐกิจขยายตัวดวยการคาสงคาปลีกและเศรษฐกิจดิจิตัลท่ีเขมขนข้ึน 
ยุทธศาสตรท่ี  3   คนไทยมีศักยภาพและความสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต 
ยุทธศาสตรท่ี  4   สังคมไทยมีความเปนธรรม มีความเหลื่อมล้ํานอย 
ยุทธศาสตรท่ี  5   เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี  6   ระบบการบรหิารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย  รับผิดชอบ โปรงใส  
                      ตรวจสอบไดและประชาชนมีสวนรวม 
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๑. ความเปนมา 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทํา

ยุทธศาสตรชาติมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป เพ่ือใชในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสูความม่ันคง   ม่ังค่ัง   และยั่งยืน และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ใหความเห็นชอบเพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินงานในระยะท่ี ๒ ของรัฐบาล (ป ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะท่ี ๓ (ป ๒๕๖๐ เปนตนไป) คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ  ๒ 
คณะ ไดแก (๑) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 
๒๐ ป และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทํารางแผนปฏิบัติ
การตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป 

คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปไดดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 
๒๐ ป ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด โดยไดมีการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติท่ีมาจากหลายภาคสวน   ไดแก  ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึง
ไดพิจารณานําขอคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหงชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเปนขอมูลในการยกราง
ยุทธศาสตรชาติดวย และไดนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ตอท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติ ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ 

ในการดําเนินการข้ันตอไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติจะนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติเพ่ือ
ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน กอนท่ีจะนําเสนอตอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรชาติมาใชเปนกรอบในการกําหนดทิศทางในการบริหารประเทศ
ภายในเดือนตุลาคม   ๒๕๕๙   ซ่ึงเปนชวงเวลาของการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔)  นอกจากนี้หนวยงานตางๆ จะไดนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ซ่ึงเปนแผนระยะ ๕ ป มาถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาใน
ระหวางท่ีกลไกการจัดทํายุทธศาสตรชาติตามรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมอยูระหวางการดําเนินการ ซ่ึงคาดวาจะ
ดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
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๒. สาระสําคัญ 
2.๑ สภาพแวดลอม 
ในชวงทศวรรษท่ีผานมากระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลกเปนไปอยางรวดเร็วและในหลากหลายมิติ

ทําใหภูมิทัศนของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ โดยกอใหเกิดโอกาสท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 
เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแตขณะเดียวกันทามกลางความเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ก็มีปจจัยเสี่ยง
และภัยคุกคามท่ีตองบริหารจัดการดวยความยากลําบากมากข้ึนกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน
เศรษฐกิจของโลกไดสงผลใหโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยซ่ึงเดิมมีโครงสรางเศรษฐกิจในระบบ “เกษตร
แบบพ่ึงตนเอง” ตองปรับตัวและเปลี่ยนไปเปนระบบเศรษฐกิจท่ี “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการสงออก” การพัฒนา
ในภาคเกษตรลาชากวาฐานการผลิตอ่ืนๆ ท่ีอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมมากข้ึนตามลําดับโดยเฉพาะอยางยิ่งภายใต
อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒนและความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปญหาความเหลื่อม
ล้ําทางดานรายไดระหวางภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหวางสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกวาง
ข้ึน และปญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุมเกษตรกรรายยอยและในภาคชนบทรวมท้ังโอกาสในการเขาถึงขอมูล
ขาวสาร องคความรู แหลงทุน และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพสําหรับประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลก็มีในวงแคบ
กวา ในขณะท่ีการใชเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับวายังอยูในกลุมประเทศท่ีใชเทคโนโลยีใน
ระดับกลางๆ ซ่ึงสวนใหญไมสามารถพัฒนาไดเองภายในประเทศ ตองนําเขามาจากตางประเทศ โดยรวมประเทศ
ไทยจึงยังใชวัตถุดิบและแรงงานเขมขนในการเปนจุดแข็งในการแขงขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น 
ในอีกดานหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหมรวมท้ังความเชื่อมโยง
อยางใกลชิดของสังคมโลกไดทําใหเกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงดานอ่ืนๆ ท่ีซับซอนข้ึนอาทิ การกอการราย โรค
ระบาด เครือขายยาเสพติดขามชาติ และการกอการราย อาชญากรรมขามชาติ ในรูปแบบตางๆ ขณะท่ีการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงข้ึน ซ่ึงลวนแลวเปนความเสี่ยงในการดํารงชีวิตของประชาชน 
การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผนดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในชวงตนศตวรรษท่ี ๒๑ กระแสโลกาภิวัตนไดทําใหภูมิทัศนทางดานเศรษฐกิจและสังคมของ
โลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะท่ีโอกาสทางเศรษฐกิจขยาย
เพ่ิมข้ึน แตชองวางทางสังคมก็ยิ่งกวางข้ึนรวมถึงชองวางทางดิจิทัล (digital divide) ถาหากไมสามารถลดลงก็จะ
ยิ่งทําใหความเหลื่อมล้ําทางรายไดและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกตางมากข้ึน ประกอบกับใน
อนาคต ๒๐ ปขางหนาสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในทุก
มิติ เง่ือนไขภายนอกท่ีสําคัญตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ไดแก กระแสโลกาภิวัตนท่ีเขมขนข้ึนอยาง
ตอเนื่องและมีความเสี่ยงและทาทายตอการปรับตัวมากข้ึนจากการเคลื่อนยายอยางเสรีและรวดเร็วของผูคน 
เงินทุน ขอมูลขาวสารองคความรูและเทคโนโลยี และสินคาและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุมเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคนําไปสูความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะท่ีศูนยรวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนยายมาสูเอเชียภายใต
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกซ่ึงในชวงระยะ ๑๐ ปขางหนาจะยังคงไดรับผลกระทบจากปจจัยสําคัญหลาย
ประการท้ังปญหาตอเนื่องจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจโลกในชวงป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณในกลุม
ประเทศยูโรโซนท่ีทาใหระดับหนี้สาธารณะในประเทศตางๆ เพ่ิมสูงข้ึนและกลายเปนความเสี่ยงตอความยั่งยืน
ทางการคลัง ขณะท่ีจะมีผลพวงตอเนื่องจากการดําเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญในสหรัฐฯ ยุโรป และ
ญ่ีปุน ซ่ึงเปนความเสี่ยงใหเกิดภาวะเงินเฟอไดเม่ือเศรษฐกิจฟนตัวเต็มท่ี รวมท้ังอาจจะมีความผันผวนของการ
เคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขาสูจุดอ่ิมตัวมากข้ึน ขณะท่ี
การพัฒนาเทคโนโลยีใหมท่ีจะชวยใหประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมข้ึนขนานใหญและเปนวงกวาง เชนท่ีเคย
เกิดข้ึนในชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมมีแนวโนมการกอตัวท่ีชัดเจน แตก็มีแนวโนมของการพัฒนาเทคโนโลยีใน
รูปแบบใหมๆ ท่ีจะเปนโอกาสสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหมๆ ซ่ึงภายใตเง่ือนไขดังกลาว เศรษฐกิจโลก
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ในชวง ๑๐ ปขางหนามีแนวโนมท่ีจะขยายตัวต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๕.๑ ในชวง ๕ ปกอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ 
– ๒๕๕๐) สถานการณท่ีตลาดโลกขยายตัวชา แตประเทศตางๆ ขยายกําลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต 
การแขงขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงข้ึน ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ป 
ขางหนานี้ จะทําใหขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวชาลง เง่ือนไขดังกลาวเปนความเสี่ยงสําหรับอนาคตของ
เศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไมเรงปรับโครงสรางเพ่ือแกปญหาจุดออนและเสริมจุดแข็งใหสัมฤทธิ์ผล 

ในดานความม่ันคงของโลกก็กําลังกาวเขาสูชวงเปลี่ยนผานท่ีสําคัญจากการปรับดุลอํานาจของสหรัฐฯ เพ่ือ
พยายามคงบทบาทผูนําโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียท่ีเพ่ิมมากข้ึนในเอเชียและยุโรปนั้น 
นาจะมีผลทําใหบรรยากาศดานความม่ันคงของโลกในชวงป ๒๕๖๐ – ป ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันท้ังความ
รวมมือและความขัดแยง โดยข้ึนอยูกับปจจัยผลประโยชนแหงชาติท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเปนองคประกอบ
สําคัญในการกําหนดนโยบายของประเทศและกลุมประเทศ สําหรับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็วจะ
เปนเง่ือนไขสําคัญสําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเปน
อัจฉริยะจะกระทบการดํารงชีวิตของคนและทําใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหม รวมท้ังเกิดการเชื่อมตอและการบรรจบกัน
ของเทคโนโลยีกาวหนาอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ ซ่ึงประเทศไทยจะตองลงทุนดานทรัพยากรมนุษยและการวิจัย
ใหสามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมได เง่ือนไขการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมก็จะเปนเกณฑ
มาตรฐานท่ีกดดันใหประเทศไทยตองปรับเปลี่ยนไปสูสังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใชก็จะ
มีสวนสําคัญ และชวยแกปญหาการลดลงของทรัพยากรตางๆ รวมท้ังน้ํามัน ซ่ึงแมราคาจะลดลงแตมีผลกระทบตอ
สภาพแวดลอม จึงตองผลักดันใหมุงสูการผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ รวมท้ังพืชพลังงานท่ีอาจจะสงผล
กระทบตอความม่ันคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีขอจํากัดและความเสี่ยงสําคัญจากการเขาสูสังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกรอน ท้ังนี้โครงสรางประชากรโลกท่ีเขาสูสังคมสูงวัย แมจะสงผลใหเกิดโอกาส
ทางธุรกิจใหมๆ แตมีความเสี่ยงใหเกิดการแยงชิงแรงงานและเงินทุน รวมท้ังมีแรงกดดันตอการใชจายงบประมาณ
ดานสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนในหลายๆ ประเทศกลายเปนความเสี่ยงดานการ คลังท่ีสําคัญ สําหรับ ภาวะ
โลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีผันผวนกอใหเกิดภัยธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนนั้น กดดัน
ใหตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจ การดํารงชีวิต การผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
มากข้ึน ในขณะท่ีความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาใหมีความท่ัวถึงมากข้ึน ประกอบกับ
จํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนจะสงผลใหความเปนเมืองเติบโตอยางตอเนื่อง ตามมาดวยการมีขอกําหนดของรูปแบบ
และกฎเกณฑท่ีเก่ียวเนื่องกับลักษณะการใช พ้ืนท่ี และความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ภายใตเ ง่ือนไขการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว การยึดถือหลักการบริหารจัดการท่ีดีท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใชระบอบ
ประชาธิปไตย และการปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธิมนุษยชนจะเขมขนมากข้ึน 

สําหรับสถานการณและสภาพแวดลอมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแตอดีตถึงปจจุบันทํา
ใหประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงข้ึนตามลําดับ โดยถูกจัดอยูในกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางมาตั้งแตป 
๒๕๓๑ และไดขยับสูงข้ึนมาอยูในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางตั้งแตป ๒๕๕๓ และลาสุดในป 
๒๕๕๗ รายไดประชาชาติตอหัวเพ่ิมข้ึนเปน ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร สรอ. ตอปฐานการผลิตและบริการหลากหลายข้ึน 
ฐานการสงออกสินคาอุตสาหกรรมใหญข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแขงขันและมีสวนแบงใน
ตลาดโลกสูงข้ึนและสรางรายไดเงินตราตางประเทศในระดับสูง อาทิ กลุมยานยนต อิเล็กทรอนิกสและ
เครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมอาหาร สินคาเกษตร การทองเท่ียว และบริการดานสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจท่ีใหญข้ึน
สงผลใหการจางงานเพ่ิมข้ึนเปน ๓๘.๑ ลานคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ลานคน อัตราการวางงานเฉลี่ยไม
ถึงรอยละ ๑ ปญหาความยากจนจึงลดลงตามลําดับจากรอยละ ๒๐.๐ ในป ๒๕๕๐ เปนรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖ 
คุณภาพชีวิตดีข้ึนในทุกระดับ โอกาสการไดรับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสราง
พ้ืนฐานตางๆ และการคุมครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเขาถึงทรัพยากรตางๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพ
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ดีข้ึนตามลําดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเปนสากลมากข้ึน ความรวมมือระหวางประเทศไทยกับ
นานาชาติท้ังในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเปนกลไกและชองทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองของประเทศก็มีความกาวหนาไปมาก รวมท้ังกรอบความรวมมือท่ีชวยทําใหประเทศไทยสามารถ
ยกระดับมาตรฐานตางๆ ไปสูระดับสากลก็มีความคืบหนามากข้ึน 

นอกจากนั้น ประสบการณในชวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ไดสงผลใหภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสรางภูมิคุมกัน ใหดีข้ึนตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ีดีอัน
ไดแก การดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบไดอยางเปนระบบดีข้ึน มีการกํากับ
ดูแลวินัยทางการเงินการคลังท่ีกําหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเปนแนวปฏิบัติท่ีดีข้ึนและฐานะการคลังมี
ความม่ันคงมากข้ึน และฐานะเงินสํารองระหวางประเทศอยูในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบ
ตางๆ ใหมีการดําเนินการอยางเปนระบบมากข้ึน มีการสรางความเปนธรรมใหกับกลุมตางๆ สามารถคุมครอง
ผูบริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบไดดีข้ึน ชวยสรางบรรยากาศของการแขงขันในตลาด และ
สนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคลองตัวมากข้ึน 

แตประเทศไทยก็ยังมีจุดออนในเชิงโครงสรางหลายดานท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดออน
สําคัญของประเทศไทยไดแก โครงสรางประชากรสูงอายุมากข้ึนตามลําดับ แตคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ําและการ
ออมไมเพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานท้ังในกลุมทักษะฝมือสูงและกลุมทักษะฝมือระดับลาง ผลิตภาพแรงงาน
โดยเฉลี่ยยังต่ํา ท้ังระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมตํ่า ตองอาศัยการเพ่ิมปริมาณเปนแรงขับเคลื่อนหลัก 
ขณะท่ีโครงสรางเศรษฐกิจมีสัดสวนภาคการคาระหวางประเทศตอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศมาก จึงมีความออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอกเปนสําคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมี
ผลิตภาพการผลิตต่ํา โดยท่ีการใชองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลคายังมีนอย การลงทุนเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอ การวิจัยท่ีดําเนินการไปแลวไมถูกนามาใชใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจและ
สังคมไดอยางคุมคา การพัฒนานวัตกรรมมีนอย สําหรับการดําเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาด
การบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดําเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความตอเนื่องประสิทธิภาพต่ํา ขาด
ความโปรงใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะท่ีปญหาคอรรัปชั่นมีเปนวงกวาง การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกสรวมท้ังการบริหารจัดการยังไมเปนระบบโครงขายท่ีสมบูรณและลาชา การบังคับใชกฎหมายยังขาด
ประสิทธิผล และกฎระเบียบตางๆ ลาสมัยไมทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม ไม
เคารพสิทธิผูอ่ืนและไมยึดผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญขณะท่ีความเหลื่อมลาและความแตกแยกในสังคมไทยยัง
เปนปญหาท่ีทาทายมาก รวมท้ังปญหาในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเผชิญกับภาวะขยะลนเมืองและ
สิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงในทุกดาน 

ท้ังนี้ ปจจัยและเง่ือนไขภายในประเทศท่ีจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศไทยท่ีสําคัญ ไดแก การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ ในระยะเวลา ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะมีนัยยะท่ีสาคัญ
ยิ่งตอการพัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผูสูงอายุจะเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วยอมสงผลตอ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใชจายการลงทุนและการออม ตลอดจนคาใชจายดานสุขภาพ 
ความม่ันคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับขอจํากัดดานทรัพยากร ท้ัง
ดานแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีนัยยะตอตนทุนการผลิตและสภาพแวดลอมความเปนอยูของประชาชน
นอกจากนั้นปญหาความเหลื่อมล้ําในมิติตางๆ ก็มีนัยยะตอการสรางความสามัคคี 

สมานฉันทในสังคม ขอจํากัดตอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย ความจําเปนในการลงทุนเพ่ือยกระดับ
บริการทางสังคมและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายท่ีทาใหเกิด
ความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา และท่ีสําคัญเง่ือนไขจาเปนท่ีตองปรับตัวคือ การแกปญหาความออนแอของ
การบริหารราชการแผนดิน  ท่ีทําใหจําเปนตองเรงปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือใหเกิดการบริหารราชการ
ท่ีดี 
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โครงสรางท่ีเปนจุดออนและการบริหารจัดการท่ีขาดประสิทธิภาพและความโปรงใสดังกลาว จะสงผลให
ประเทศไทยยิ่งตองเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากข้ึนภายใตสถานการณท่ีกระแสโลกาภิวัตนเขมขนข้ึน 
เปนโลกไรพรมแดนอยางแทจริง โดยท่ีการเคลื่อนยายของผูคน สินคาและบริการ เงินทุน องคความรูเทคโนโลยี 
ขอมูลและขาวสารตางๆ เปนไปอยางเสรี สงผลใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงข้ึนโดยท่ีประเทศตางๆ เรงผลักดัน
การเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแขงขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและขอจํากัดท่ีเกิดจากสภาพ
ภูมิอากาศผันผวนรุนแรงตอการดําเนินธุรกิจและการดําเนินชีวิตของผูคนก็เพ่ิมข้ึน กฎเกณฑและกฎระเบียบของ
สังคมโลกจึงมีความเขมงวดมากข้ึนท้ังในเรื่องการปลดปลอยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เปน
ตนเง่ือนไขตางๆ ดังกลาวจะเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอยางชาญฉลาด
มากข้ึน โดยท่ีการปรับตัวจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางเพ่ือแกจุดออนและควบคูไป
กับการสรางกลไกเชิงรุกใหจุดแข็งของประเทศเปนประโยชนสูงสุดแกประชาชนสวนใหญของประเทศ ซ่ึงหากไม
สามารถแกปญหาและปฏิรูปใหสัมฤทธิ์ผลไดในระยะ ๔ - ๕ ปตอจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถใน
การแขงขัน รายไดเฉลี่ยของประชาชนจะไมสามารถยกระดับใหดีข้ึนได คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ํา และปญหา
ความเหลื่อมล้ําจะรุนแรงข้ึน รวมท้ังทรัพยากรจะรอยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในท่ีสุดการพัฒนาประเทศจะไม
สามารถยั่งยืนไปไดในระยะยาว 

ท้ังนี้ เง่ือนไขในปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสงผลตออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสรางท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศท้ังท่ี
เปนจุดแข็งและเปนจุดออนท่ีจะตองเผชิญและผสมผสานกับปจจัยภายนอกและกอใหเกิดท้ังโอกาสและความเสี่ยง
ในหลากหลายมิติ การท่ีประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคาม
เหลานี้ไดนั้น จําเปนจะตองมีการวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยางรอบดานขณะเดียวกันตอง
วิเคราะหศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมของประเทศตอการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น โดยท่ีประเทศ
ไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญเพ่ือใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได 
และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได ไมวาจะเปนการ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การ
ปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทํางาน และการเรียนรู ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองอาศัยความ
รวมมือจากทุกภาคสวนในการดําเนินการรวมกันอยางเปนเอกภาพมีการจัดลําดับความสําคัญและแบงหนาท่ี
รับผิดชอบอยางชัดเจนของผูท่ีเก่ียวของกับประเด็นปญหานั้นๆ ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวจะตองกําหนดเปน
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการ
ทํางานของภาคสวนตางๆ เพ่ือใหขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว 

ดังนั้น จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรท่ีเหมาะสมเพ่ือแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งใหเอ้ือตอการพัฒนา
ประเทศ เพ่ือใหบรรลุซ่ึงเปาหมายการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติในการท่ีจะใหประเทศไทยมีความ
ม่ันคงในทุกดาน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและม่ังค่ัง และประเทศสามารถพัฒนาไปไดอยางยั่งยืน ท้ังนี้การ
วิเคราะหใหไดขอสรุปเก่ียวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจํากัดรวมท้ังความเสี่ยงของประเทศ จะนําไปสูการ
กําหนดตําแหนงเชิงยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศท่ีชัดเจนและไดรับการยอมรับรวมกันในสังคมไทยท่ีจะ
สงผลใหเกิดการผนึกกําลังและระดมทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางท่ี
สอดคลองกัน การดําเนินการมีบูรณาการและเปนเอกภาพภายใตการมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเปนภาพ
เดียวกัน 

อยางไรก็ตามในชวงท่ีผานมา ประเทศไทยมิไดมีการกําหนดวิสัยทัศนประเทศ เปาหมายและยุทธศาสตร
ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารจึงใหความสําคัญกับนโยบายพรรคการเมือง
หรือนโยบายของรัฐบาลซ่ึงเม่ือมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาใหการดําเนินนโยบายขาดความตอเนื่อง ถือเปนการสูญเสีย
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โอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเปนการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดินของ
ประเทศไทยใหมีเปาหมายการพัฒนาในระยะยาว  

และเพ่ือเปนการกําหนดใหฝายบริหารมีความรับผิดชอบท่ีจะตองขับเคลื่อนประเทศไปสูเปาหมายท่ีเปนท่ี
ยอมรับรวมกันและเปนเอกภาพ ประเทศไทยจาเปนจะตองมี “ยุทธศาสตรชาติ” ซ่ึงภายใตยุทธศาสตรชาติ 
ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญ เพ่ือใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบ
ใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได จะตองมี
การกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศใหสอดคลองกับประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงและความทาทายตางๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การกาหนดใหมี “ยุทธศาสตรชาติ” เพ่ือเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พรอมกับการ
ปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบรหิารราชการแผนดนิในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหสามารถนําไปสูการ
ปฏิบัติอยางจริงจังจะชวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวนและนําพาประเทศไทยใหหลุดพนหรือ
บรรเทาความรุนแรงของสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ท้ังปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาความเหลื่อมล้ํา ปญหา
การทุจริตคอรรัปชั่น และปญหาความขัดแยงในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับ
ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผานประเทศไทยไปพรอมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนใหม
ของโลกไดซ่ึงจะทําใหประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวทีโลก สามารถดํารงรักษาความเปนชาติท่ีมีความ
ม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยูดีมีสุขอยางถวนหนากันสาระสําคัญ
ของยุทธศาสตรชาติซ่ึงคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติกาลังดําเนินการยกรางอยูในขณะนี้นั้นจะประกอบดวย
วิสัยทัศนและเปาหมายของชาติท่ีคนไทยทุกคนตองการบรรลุรวมกันรวมท้ังนโยบายแหงชาติและมาตรการเฉพาะ 
ซ่ึงเปนแนวทาง ทิศทางและวิธีการท่ีทุกองคกรและคนไทยทุกคนตองมุงดําเนินการไปพรอมกันอยางประสาน
สอดคลอง เพ่ือใหบรรลุซ่ึงสิ่งท่ีคนไทยทุกคนตองการ คือประเทศไทยม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลัง
อํานาจแหงชาติ อันไดแก การเมืองภายในประเทศ การเมืองตางประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 

๒.๒ วิสัยทัศน 
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ท้ังนี้วิสัยทัศนดังกลาว
จะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแกการมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอานาจรัฐ การ
ดํารงอยูอยางม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความม่ันคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน 
ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษา
ผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติ
ประสานสอดคลองกัน ดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปน
ภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีดอยกวา 
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ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้น จําเปนจะตองมีการ

วางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนให
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว  เพ่ือถายทอดแนว
ทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความ
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน
ประจาชาติ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศ
พัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเปนธรรม ซ่ึงยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปน
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก (๑) ยุทธศาสตรดาน
ความม่ันคง (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตรดาน
การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ    (๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสําคัญ 

ของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังนี้ 
๒.2.๑ ยุทธศาสตรดานความม่ันคง มีเปาหมายท้ังในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวยลดและ

ปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสรางความเชื่อม่ันในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีตอประเทศ
ไทย กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สรางความ
เชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความม่ันคง
ชายแดนและชายฝงทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 

(๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกาลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 
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(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจดัการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 
๒.2.๒ ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพ่ือใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูการ

เปนประเทศพัฒนาแลว ซ่ึงจําเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถใน
การแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสรางความม่ันคงและ
ปลอดภัยดานอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมท้ังการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ท้ังนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแกโครงสราง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการ
ท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความเชื่อม่ัน การ
สงเสริมการคาและการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู
ความเปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการยกระดับไปสูสวนบนของหวงโซ
มูลคามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดย
มุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ีหลากหลาย
ตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังเปนแหลงอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ
ภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและรวมกลุม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปจจุบันท่ีมี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคามาเพ่ิมมูลคาและยกระดับ
หวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปนเลิศและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
โดยการยกระดับบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเท่ียว และพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการ
ใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ เปนตน 

(๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง และ
โครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานาประเทศ สงเสริม
ความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความม่ันคงดานตางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองคกรระหวางประเทศ รวมถึง
สรางองคความรูดานการตางประเทศ 
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๒.2.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐานท่ี
แข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวท่ีม่ันคง กรอบ
แนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมท่ีพึงประสงค 
(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
(๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบมเพาะ

จิตใจใหเขมแข็ง 
๒.2.๔ ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพ่ือเรงกระจายโอกาส

การพัฒนาและสรางความม่ันคงใหท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสูสังคมท่ีเสมอภาคและเปนธรรม กรอบแนวทางท่ี
ตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบรกิารและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนบัสนุนการพัฒนา 
๒.๓.๕ ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือเรงอนุรักษฟนฟู

และสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงดานน้ํา รวมท้ังมีความสามารถในการปองกัน
ผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุงสูการเปนสังคมสี
เขียว กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัยอยางบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 
๒.2.๖ ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหหนวยงาน

ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 
(๒) การวางระบบบรหิารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการใหบรกิารประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบรหิารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 
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๒.3 กลไกการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือใหสวนราชการและหนวยงานตางๆ ใช

เปนแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนเฉพาะดานตางๆ เชน ดานความม่ันคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการใน
ระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนท่ี ใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตรชาติจะใชเปนกรอบ
ในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลุ
เปาหมาย โดยจะตองอาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน ภายใตระบบประชารัฐ คือ ความรวมมือ
ของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกําหนด
เก่ียวกับบทบาทของยุทธศาสตรชาติและแนวทางในการนํายุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ เพ่ือท่ีสวนราชการและ
หนวยงานตางๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไดอยางตอเนื่องและบูรณาการ 

๒.4 ปจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตรชาติ 
๒.4.๑ สาระของยุทธศาสตรชาติ กาหนดวิสัยทัศนระยะยาวท่ีชัดเจน มีการกําหนดเปาหมายและภาพใน

อนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเปนท่ีเขาใจ รับรู และยอมรับเปนเจาของรวมกันสามารถถายทอดเปาหมายของ
ยุทธศาสตรชาติ สูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ ตามระยะเวลาเปนชวงๆ ของหนวยงานปฏิบัติได และมีการกําหนด
ตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได 

๒.4.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และแผนในระดับตางๆ เพ่ือใหสวนราชการนํายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมท้ังกรอบกฎหมายดานการจัดสรร
งบประมาณ ใหสามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติอยางมีบูรณาการ 
และกรอบกฎหมายท่ีจะกําหนดใหการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติมีความตอเนื่อง รวมท้ังมีระบบการติดตาม
และประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ 

๒.4.๓ กลไกสูการปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคลองต้ังแตระดับการจัดทํายุทธศาสตร การนําไปสูการ
ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมท้ังมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ชาติสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ สามารถกําหนดแผนงานโครงการ
ใหสอดคลองกับเปาหมายท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 

 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
 เนื่องดวยในการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปขององคการปกครองสวนทองถ่ินนั้น  จะตองสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แตท้ังนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - 
๒๕๕๙) ไดสิ้นสุดลงและการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒  อยูระหวางการ
ดําเนินการและยังไมประกาศใช แตไดกําหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  
เอาไวแลว 

ดังนั้น  เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ขององคการบริหารสวนตําบลวังทราย
คํามีความสอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  จึงไดนําทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดังกลาวมาประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปใหเหมาะสมกับสภาวการณของ
องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา  ซ่ึงทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ มี
รายละเอียดดังนี้ 
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          กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย 
  ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศ
ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยงท้ังจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันท่ียังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
๑๒ จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังนี้  

(๑) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  
(๓) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

             แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
๑.๑ หลักการสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -

๒๕๖๔) การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จะมุงบรรลุเปาหมายในระยะ ๕ ป ท่ีจะสามารถตอ
ยอดในระยะตอไปเพ่ือใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ปโดยมี หลักการ สําคัญของ
แผนพัฒนาฯ ดังนี้  

๑. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตอเนื่องมาตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ เพ่ือให 
เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอยางสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุมกันและ การบริหาร
จัดการความเสี่ยงท่ีดีซ่ึงเปนเง่ือนไขจําเปนสําหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนโดยมุงเนนการพัฒนาคนใหมีความเปนคนท่ี
สมบูรณ สังคมไทยเปนสังคมคุณภาพ สรางโอกาสและมีท่ียืนใหกับทุกคนในสังคมไดดําเนินชีวิต ท่ีดีมีความสุขและ
อยูรวมกันอยางสมานฉันท ในขณะท่ีระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอยางตอเนื่อง มีคุณภาพ และมี
เสถียรภาพ การกระจายความม่ังค่ังอยางท่ัวถึงและเปนธรรม เปนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม รักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต คานิยม ประเพณีและวัฒนธรรม  

๒. ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีสําหรับคนไทย 
พัฒนาคนใหมีความเปนคนท่ีสมบูรณมีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติท่ีดี รับผิดชอบ
ตอสังคม มีจรยิธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ อยางมีคุณภาพ 
รวมถึงการสรางคนใหใชประโยชนและอยูกับสิ่งแวดลอมอยางเก้ือกูล อนุรักษฟนฟู             ใชประโยชน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม  

๓. ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป” มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศไทย ใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวย การ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน”            
โดย ท่ีวิสัยทัศนดังกลาวสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ ไดแก การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหง เขต
อํานาจรัฐ การดํารงอยูอยางม่ันคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางม่ันคงของชาติและ ประชาชน
จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความม่ันคงทางสังคม ทามกลางพหุ
สังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรม และความอยูดีมี
สุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางพลังงาน อาหารและน้ํา 
ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม ระหวางประเทศและ
การอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกันดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและ ประชาคมโลกอยางมี
เกียรติและศักดิ์ศรีประเทศไทยไมเปนภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมี ศักยภาพทางเศรษฐกิจดอยกวา 
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๔. ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทยป ๒๕๗๙” ท่ีเปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป         
มาเปนกรอบในการกําหนดเปาหมายท่ีจะบรรลุใน ๕ ปแรกและเปาหมายในระดับยอยลงมา โดยท่ีเปาหมาย และ
ตัวชี้วัดในดานตางๆ มีความสอดคลองกับกรอบเปาหมายท่ียั่งยืน (SDGs) ท้ังนี้ เปาหมายประเทศไทยใน ป ๒๕๗๙ 
ซ่ึงเปนท่ียอมรับรวมกันนั้นพิจารณาจากท้ังประเด็นหลักและลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐานการ ผลิตและ
บริการสําคัญของประเทศ ลักษณะของคนไทยและสังคมไทยท่ีพึงปรารถนา และกลุมเปาหมายใน สังคมไทย โดย
กําหนดไวดังนี้ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยางม่ันคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนา ท่ียั่งยืน สังคมไทย
เปนสังคมท่ีเปนธรรมมีความเหลื่อมล้ํานอย คนไทยเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปนพลเมืองท่ีมีวินัย ตื่นรูและเรียนรูได
ดวยตนเองตลอดชีวิต มีความรู มีทักษะและทัศนคติท่ีเปนคานิยมท่ีดี มีสุขภาพรางกายและ จิตใจท่ีสมบูรณ มี
ความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและทําประโยชนตอสวนรวม มีความเปน พลเมืองไทย พลเมือง
อาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีนานาชาติ ระบบ เศรษฐกิจตั้งอยูบนฐานของการใช
นวัตกรรมดิจิทัล สามารถแขงขันในการผลิตไดและคาขายเปน มีความเปน สังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและ
บริการท่ีมีคุณภาพและรูปแบบท่ีโดดเดนเปนท่ีตองการในตลาดโลก เปนฐานการผลิตและบริการท่ีสําคัญ เชน การ
ใหบริการคุณภาพท้ังดานการเงิน ระบบโลจิสติกส บริการดาน สุขภาพ และทองเท่ียวคุณภาพ เปนครัวโลกของ
อาหารคุณภาพและปลอดภัย เปนฐานอุตสาหกรรมและบริการ อัจฉริยะท่ีเปนอุตสาหกรรมแหงอนาคตท่ีใช
นวัตกรรม ทุนมนุษยทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาตอยอด ฐานการผลิตและบริการท่ีมีศักยภาพในปจจุบัน
และพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหมๆ เพ่ือน าประเทศไทย ไปสูการมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนท่ีมี
ความเปนอัจฉริยะ”  

๕. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมลํ้าและขับเคล่ือนการ
เจริญเติบโต จากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
๑๒ มุงเนน การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีความครอบคลุมท่ัวถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุมประชากรชั้น
กลางให กวางข้ึน โดยกําหนดเปาหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และรายไดของกลุม
ประชากร รายไดต่ําสุดรอยละ ๔๐ ใหสูงข้ึน นอกจากนี้การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและ
พัฒนา นวัตกรรมนับเปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะตอไปสําหรับทุกภาคสวนในสังคมไทย 
โดยท่ีเสนทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปนประเทศท่ีพัฒนาแลวนั้นกําหนดเปาหมายท้ังในดานรายได ความเปน ธรรม 
การลดความเหลื่อมล้ําและขยายฐานคนชั้นกลาง การสรางสังคมท่ีมีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล และความเปน 
มิตรตอสิ่งแวดลอม  

๖. ยึด “หลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ปท่ีตอยอดไปสู 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนเปาหมายระยะยาว” จากการท่ีแผนพัฒนาฯ เปนกลไกเชื่อมตอในลําดับแรกท่ีจะกํากับและ สง
ตอแนวทางการพัฒนาและเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ปใหเกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแตละดาน อยาง
สอดคลองกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงใหความสําคัญกับการใชกลไกประชารัฐท่ีเปนการรวมพลัง ขับเคลื่อน
จากท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน และการกําหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาท่ีมีลําดับ ความสําคัญสูง 
และไดกําหนดในระดับแผนงาน/โครงการสําคัญท่ีจะตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาไดอยาง แทจริง รวมท้ังการ
กําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดท่ีมีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกวาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ีผานๆ มา ในการ
กําหนดเปาหมายไดคํานึงถึงความสอดคลองกับเปาหมายระยะยาวของยุทธศาสตรชาติ และการเปนกรอบกํากับ
เปาหมายและตัวชี้วัดในระดับยอยลงมาท่ีจะตองถูกสงตอและกํากับใหสามารถ       ดําเนินการใหเกิดข้ึนอยางมี
ผลสัมฤทธิ์ภายใตกรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใช จายเงินงบประมาณแผนดินและ
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมท้ังการพัฒนาระบบราชการท่ีสอดคลองเปนสาระเดียวกันหรือเสริม
หนุนซ่ึงกันและกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงกําหนดประเด็นบูรณาการ เพ่ือการพัฒนาเพ่ือเปนแนวทางสําคัญ
ประกอบการจัดสรรงบประมาณแผนดิน รวบรวมและกําหนดแผนงาน/ โครงการสําคัญในระดับปฏิบัติและกําหนด
จุดเนนในการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในระดับสาขาการผลิตและบริการและ จังหวัดท่ีเปนจุดยุทธศาสตรสําคัญในดานตางๆ 
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เปาหมายและแนวทางการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๑ เปาหมายการพัฒนา แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ กําหนดเปาหมายดานตางๆ ในชวงเวลา ๕ ป โดย 

คํานึงถึงการดําเนินการตอยอดไปสูแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ ๑๔ และ ๑๕ เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม เปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และในขณะเดียวกันแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จัดทําเปาหมายและตัวชี้วัด ในรายละเอียด
มากกวาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ีผานมาเพ่ือใหกํากับและเชื่อมโยงกับการกําหนดเปาหมาย ในแผนระดับรองและ
แผนปฏิบัติการตางๆ ไดชัดเจนข้ึน โดยการจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติการตางๆ ตองแสดงใหเห็นถึงการ
เชื่อมโยงจากเปาหมายท่ีเปนผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธหลักๆ กับผลผลิตในระดับแผนงานและ โครงการได โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในแตละกลุมบูรณาการของการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงความเชื่อมโยงถึง ๒๐ ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ของภาครัฐ ท้ังนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ไดตั้งเปาหมายในมิติหลักๆ ประกอบดวย  

     (๑) คนไทยท่ีมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ  มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ี
ดีของสังคมมีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ มีความรับผิดชอบ 
และทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง มี
ความเปนไทย 

    (๒) การลดความเหล่ือมลํ้าทางดานรายไดและความยากจน การเขาถึงบริการทางสังคมท่ีมี คุณภาพ
อยางท่ัวถึง กลุมท่ีมีรายไดต่ําสุดรอยละ ๔๐ มีรายไดเพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ ๑๕  

    (๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ และมีผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กท่ี
เขมแข็ง สามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการ รวมท้ังมีระบบการ
ผลิต และใหบริการจากฐานรายไดเดิมท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน และเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัว 
เฉลี่ยรอยละ ๕ ตอปเพ่ือใหบรรลุเปาหมายการเปนประเทศท่ีมีรายไดสูงภายในป ๒๕๗๙ 

    (๔) ทุนทาง ธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอม สามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม มีความม่ันคง อาหาร พลังงาน และน้ําโดยเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมใหไดรอยละ ๔๐ ของพ้ืนท่ีประเทศเพ่ือรักษา
ความสมดุลของ ระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสงไมนอยกวารอยละ ๗ ภายใน
ป ๒๕๖๓ เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยท่ีไดรับการจัดการอยางถูกหลัก 
สุขาภิบาล เ พ่ิม ข้ึน  และรักษา คุณภาพน้ํ าและคุณภาพอากาศใน พ้ืน ท่ีวิ กฤตอยู ใน เกณฑมาตรฐาน   
             (๕) มีความ ม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี และเพ่ิมความ
เชื่อม่ันของ นานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลง ปญหาอาชญากรรม
ลดลง ประเทศไทยมีสวนรวมในการกําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ และ  

  (๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมี ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจและ
มีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐ ในการใหบริการซ่ึงภาคเอกชนดําเนินการแทนไดดีกวาลดลง เพ่ิมการใช
ระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหา คอรรัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
อิสระข้ึน เปาหมายท้ัง ๖ กลุมหลัก ภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สะทอนถึงเปาหมายการขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และเปาหมายในระยะยาวภายใต
ยุทธศาสตรชาติท่ีตองบรรลุ ภายในระยะเวลา ๒๐ ป 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
(1) สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมี การพัฒนาทักษะทางสมอง และทักษะทางสังคมท่ี เหมาะสม 
(2) พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค ทักษะการ ทางานและการใชชีวิตท่ีพรอมเขาสูตลาดงาน   
(3) ลดปจจัยเสี่ยงดาน สุขภาพและใหทุกภาค สวนคํานึง ถึง ผลกระทบตอสุขภาพ  
(4) ผลักดันใหสถาบัน ทางสังคมมีสวนรวม พัฒนาประเทศอยาง เขมแข็ง 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
          (1) เพ่ิมโอกาสใหกับกลุมประชากรรอยละ 40 ท่ีมี รายไดต่ําสุดใหเขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพของรัฐ            
          (2) กระจายการใหบริการภาครัฐท้ังดานการศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการท่ีมีคุณภาพใหครอบคลุมท่ัวถึง  
          (3) การเสริมสรางชุมชนเขมแข็งตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 
(1) ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบมาตรฐาน  
(2) ตอยอดความเขมแข็งของอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพปจจุบันเพ่ือยกระดับไปสูอุตสาหกรรมท่ีใช  

เทคโนโลยีข้ันสูง  
(3) วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม   
(4) เสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ  
(5) ปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือสงเสริมการคาท่ีเปนธรรมและอํานวยความสะดวก 

การคาการลงทุน  
(6) เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและ สถาบันการเงินท้ังในตลาดเงินและตลาดทุนใหสามารถ 

สนับสนุนการขยายตัวทาง เศรษฐกิจ ลดตนทุนในการใหบริการ 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 
 (1) พัฒนาหลักเกณฑการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map)  

(2) เพ่ิมพ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย รอยละ 15 ของพ้ืนท่ีประเทศ โดยสงเสริมการ 
 ปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว  

(3) เรงรัดใหมีการประกาศใชรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา และแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  
(4) ผลักดันกฎหมายและกลไกเพ่ือการคัดแยก ขยะ สนับสนุนการแปรรูปเปนพลังงาน 
 

         ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนา ประเทศ สูความม่ังคั่ง และย่ังยืน 
          (1) ประเทศไทยมีความสัมพันธและความรวมมือ ดานความม่ันคงในกลุมประเทศนานาประเทศ 
 (2) ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
 (3) สังคมมีความสมานฉันท  

(4) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
(5) ประเทศไทยมีความพรอมตอการรับมือภัย คุกคามทางทหาร 
(6) อันดับความเสี่ยงจากการกอการรายต่ํากวา อันดับท่ี 20 ของโลก  
(7) อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีดานไซเบอร ในต่ํากวาอันดับท่ี 10 ของโลก 
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 ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครฐัการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

(1) ปรับปรุงโครงสราง หนวยงาน 
(2) ปรับปรุงกระบวนการ งบประมาณ 
(3) ปองกันและปราบปราม 
(4) ปฏิรูปกฎหมาย 

 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
 (1) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน คมนาคมขนสง พัฒนาขนสงทางรางขนสงสาธารณะ โครงขายถนน 

ขนสงทาง อากาศ ขนสงทางน้ํา  
 (2) การพัฒนาระบบโลจิสติกส พัฒนามาตรฐานการบริหาร จัดการโลจิสติกส การอํานวยความสะดวก 

ทางการคา  
 (3) การพัฒนาดานพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน การใชพลังงานทดแทนสงเสริม ไทย  

เปนศูนยกลางพลังงาน    
 (4) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจสรางความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร   
 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม   
 (1) สงเสริมการลงทุน R&D ผลักดันในเชิงพาณิชย และเชิงสังคม ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุมเทคโนโลยีท่ี

ไทยมีศักยภาพ พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย เสริมสรางระบบการบริหารจัดการทรัพยสินทาง ปญญา    
 (2) พัฒนาใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยีสงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรมดานการออกแบบ  

และการจัดการธุรกิจ   
 (3) พัฒนาสภาวะแวดลอมของ วทน. ท้ังดาน บุคลากร โครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและ  

เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ  
 

ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  
 (1) ภาคเหนือ: เปนฐานเศรษฐกิจมูลคาสูง   
 (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: หลุดพนจากความยากจน สูเปาหมายการพ่ึงตนเอง  
 (3) ภาคกลาง เปนศูนยอุตสาหกรรมสีเขียว ชั้นนํา ศูนยกลางการผลิต อาหารและสินคาเกษตรปลอดภัย

ไดมาตรฐานโลก และศูนยรวมการ ทองเท่ียวของเอเชีย  
            (4) ภาคใต เปนฐานเศรษฐกิจสีเขียว ไดมาตรฐานสากล และแหลงทองเท่ียวระดับโลก  

 (5) พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู เอ้ือตอการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และสังคม   

 (6) พัฒนาฟนฟูพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกเปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศท่ี
ขยายตัวอยางมีสมดุล  

 (7) พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 (1) การพัฒนาความเชื่อมโยงในดานตางๆ 
 (2) สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจการบริการ และการลงทุน 
 (3) การสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ 
 (4) การสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
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2. แผนพัฒนาภาคเหนือ/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    1.วิสัยทัศนจังหวัดลําปาง (Vision) 
           “ลําปางเมืองนาอยู นครแหงความสุข” 
 
พันธกิจ 

๑. สนับสนุนอํานวยความสะดวกและเสริมสรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัดให
สามารถเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค 

๒. พัฒนายกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอมและวิสาหกิจ
ชุมชนใหมีประสิทธิภาพสามารถแขงขันไดในตลาดการคาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลก 

๓. สงเสริมและพัฒนาชองทางจัดจําหนายผลิตภัณฑและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอมและ
วิสาหกิจชุมชนท้ังภาคผลิตภาคบริการและพาณิชยกรรมท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

๔. สงเสริมใหมีการผลิตและจําหนายสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปคุณภาพสากลสรางมูลคาเพ่ิม
สอดคลองกับความตองการของตลาดท้ังภายในและตางประเทศ 

๕. กําหนดนโยบายจัดทําแผนงานเตรียมความพรอมดานโครงสรางทางกายภาพบุคลากรและการบริหาร
จัดการในการพัฒนาพ้ืนท่ีของจังหวัดใหกาวสูความเปนศูนยกลางโลจิสติกสของภาคเหนือตอนบน 

๖. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันรักวัฒนธรรมทองถ่ิน
และถ่ินกําเนิดตามวิถีลําปางโดยดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๗. เสริมสรางพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาชีวิตทรัพยสินและความม่ันคงของคนในจังหวัดสงเสริม
การมีสวนรวมของภาคประชาชนและชุมชนในการสรางความเขมแข็งม่ันคงตลอดจนการเผาระวังและปองกันภัยใน
ชุมชน 

๘. สนับสนุนสงเสริมใหทุกภาคสวนในสังคมมีการดําเนินงานการบริหารจัดการในทุกระดับใหโปรงใสและ
เปนธรรมภายใตหลักธรรมาภิบาล 

 
เปาประสงคหลัก 

เศรษฐกิจภายในจังหวัดมีความเขมแข็งสมดุลม่ันคงมีการขยายตัวดานการคาการลงทุนและเครือขาย โลจิ
สติกส ผูประกอบการสามารถยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันสูตลาดการคาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และตลาดโลกดวยการสรางมูลคาเพ่ิมและพัฒนามาตรฐานสินคาและบริการท้ังภาคการเกษตรกรรมอุตสาหกรรม
และภาคบริการประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีภูมิคุมกันมีการพัฒนาความรูควบคูกับภูมิปญญาและวัฒนธรรม
ทองถ่ินดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคประชาสังคมมีความเขมแข็งประชาชนมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการภาครัฐท่ีมีความโปรงใสและเปนธรรมภายใตหลักธรรมาภิบาลสูการเปน “เมืองนาอยู”  

 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดลําปาง 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : การใหบริการทางการทองเท่ียวครบวงจร บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค ท่ี 

                                  มีความโดดเดนและมีคุณภาพ สามารถนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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กลยุทธ : 

   ๑. พัฒนาระบบฐานขอมูลและการบริหารจัดการการทองเท่ียว 
   ๒. เตรียมความพรอมและพัฒนาศักยภาพผูประกอบการและบุคลากรทางการทองเท่ียว 
   ๓. พัฒนาฟนฟูแหลงทองเท่ียว ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกใหรองรับ 
                       การทองเท่ียว 
   ๔. พัฒนากิจกรรมและมาตรฐานธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว 
   ๕. สงเสริมการประชาสัมพันธและการตลาดการทองเท่ียวใหเปนท่ีรูจักแพรหลายท้ังระดับในและ 
                       ตางประเทศ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรียและแปรรูปเกษตร 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : เปนแหลงผลิตและจําหนายผลิตภัณฑการเกษตร เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย 

                                    และเกษตร แปรรูปท่ีมีคุณภาพมาตรฐานโดดเดนของภาคเหนือและของประเทศ 

กลยุทธ : 

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เทคโนโลยีการผลิตและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปน  

        โดยมุงเนนการพัฒนาแหลงน้ํา การปฏิรูปท่ีดิน และการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

2. พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร เครือขายผูผลิตและชุมชน ใหเขมแข็ง มีความสามารถในการ

เขาถึงแหลงทุนและสามารถหาปจจัยการผลิตในราคาท่ีเหมาะสม เพ่ือนําไปสูการผลิตสินคาท่ี

มีคุณภาพ มีความโดดเดน ไดมาตรฐานปลอดภัยตอผูบริโภค 

3. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสรางมูลคาเพ่ิมภายใตแนวคิดเกษตร

ปลอดภัย และเกษตรอินทรีย โดยนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช ควบคูกับการพัฒนา

อุตสาหกรรม แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรใหมีความหลากหลาย สอดคลองกับความ

ตองการของตลาด 

4. สงเสริมการตลาดและโลจิสติกส (Logistics) รวมถึงประชาสัมพันธท้ังภายในประเทศและ 

         ตางประเทศ ของสินคาเกษตร ผลิตภัณฑสินคาเกษตรท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ สินคาอัตลักษณอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑชุมชน จากฐานทุนทาง

สังคมและวัฒนธรรม 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : เปนแหลงผลิตสินคาอัตลักษณอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑชุมชน  

                                  บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค จากทุนทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการ 

                                  เปนศูนยกลางโลจิสติกสของภาคเหนือท่ีสามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน 

กลยุทธ : 

1. เสริมสรางพัฒนาและเชื่อมโยง โครงสรางพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภค ระบบการขนสง  
และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆ เพ่ือปจจัยตอการพัฒนาเศรษฐกิจ 

๒. พัฒนาศักยภาพผูประกอบการและกลุมวิสาหกิจชุมชนในดานการประกอบธุรกิจท้ังความรู 
    ในดานการพัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดและการสงเสริมการ 
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    เขาถึงแหลงเงินทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
๓. สงเสริมและพัฒนาผูผลิต ดวยเทคโนโลยี นวัตกรรม และการออกแบบ เพ่ือผลิตสินคาท่ีมี 
    คุณภาพมาตรฐานตรงตามความตองการของตลาด เพ่ิมประสิทธิภาพในดานการบริหาร 
    จัดการตนทุนบนพ้ืนฐาน ของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค 

        ๔. เสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการ 
                      สงเสริมการ รวมกลุมเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและวิสาหกิจชุมชน และ 
                      สนับสนุนการพัฒนาเครือขาย ผูประกอบการ และเครือขายชุมชนบนฐานรากของความรู 
                      สมัยใหม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
        ๕. สงเสริมการประชาสัมพันธและการตลาดผลิตภัณฑใหเปนท่ีรูจักแพรหลายท้ังระดับในและ 
                       ตางประเทศ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : ประชาชนทุกกลุมวัยไดรับการพัฒนาและเขาถึงบริการข้ันพ้ืนฐานของภาครัฐ มี 
                                  กลไกในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม และบริหารจัดการสาธารณภัยได 
                                  อยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงอนุรักษ ฟนฟู และใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน  

     ภายใตสิ่งแวดลอมท่ีดี  
กลยุทธ : 

   ๑. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ 
   ๒. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกชวงวัยใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความม่ันคง ปลอดภัย  
      ภายใตหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๓. เสริมสรางศักยภาพดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของทุกภาคสวนใหมีความพรอมใน 
                       การบริหาร จัดการสาธารณภัย 
   ๔. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
   ๕. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน 
 

           2.วิสัยทัศนและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง 
     วิสัยทัศน   “องคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปางเปนองคกรแหงความสุข” 
 องคกรแหงความสุข  หมายความวา  องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนองคกรท่ีมีบุคลากรมีความรูความ 
สามารถ พรอมรับการเปลี่ยนแปลงปฎิบัติงานดวยความซ้ือสัตยสุจริต โดยใหหลักกฎหมาย หลักธรรมาภิบาล หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการมีสวนรวมของประชาชน หลักการบูรณาการรวมกันระหวางภาครัฐ เอกชน  
การเชื่อมโยง  การประสานแผนงาน/โครงการ การบริหารงานท่ีควบคูไปกับการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การพัฒนา
ศักยภาพของทุนมนุษย/ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสาธารณะอยางท่ัวถึง ภายใตความเปนกลาง 
ความเสมอภาค  เปนธรรม  และเปนสังคมแหงความสุข 
 พันธกิจ  

1. สรางสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนสังคมแหงความสุข โดยประชาชนไดรับบริการ 
สาธารณะท่ีท่ัวถึง เสมอภาค  เปนธรรม  ภายใตการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีภูมิคุมกัน รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงมีทักษะในการดํารงชีวิต 
อยางเหมาะสมในแตละชวงวัย  อนุรักษศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถ่ิน  การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใชในชีวิตประจําวัน 
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3. การใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินบนฐานแหงอํานาจ/หนาท่ี หลักกฎหมายความรู ความ 
คิดสรางสรรค  การบูรณาการ หลักธรรมภิบาล  การเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และการท่ีใหบริการสาธารณะท่ี
ประชาชนมีความพึงพอใจ 
  เปาประสงค 
 ประชาชนไดรับการบริการสาธารณะท่ีกอใหเกิดประโยชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีภูมิคุมกันการ
เปลี่ยนแปลงไดรับการพัฒนาศักยภาพควบคูกับการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถ่ิน การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความรัก ความสามัคคี และอยูในสังคมอยางมีความสุข 
 

          ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  มี  4 กลยุทธ 

  1.๑ การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน  
1.๒ การพัฒนาดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
1.3  การไฟฟาสาธารณะ 
1.4 การวางผังเมือง 

      2.  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  มี 2 กลยทุธ 
           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 และภูมิปญญาทองถ่ิน 

3.4 การปองกันรักษา และสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
   3.5 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
      4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  มี   3  กลยุทธ  
          4.๑ การสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 
          4.๒ การสงเสริมการใชสินคาทองถ่ินและการตลาด 

4.3 การสงเสริมการทองเท่ียว 
      5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร มี 2 กลยุทธ 
 5.๑ การพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  
 5.๒ การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานท่ีปฏิบัติงาน   
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ/พันธกิจ 
 - สงเสริมการแกไขปญหาความยากจน 
 - สงเสริมการปองกันปราบปรามยาเสพติด การบํารุงรักษาผูติดยาเสพติดรักษาความสงบเรียบรอย 
 - สงเสริมการบริหารจัดการท่ีดีและปองกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 - สงเสริมเปนแหลงผลิตสินคาเกษตร 
 - สงเสริมการแกไขปญหาความเดือดรอนและการบริการประชาชน 
 - การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 - การพัฒนาดานการสาธารณสุข 
 - การจัดการศึกษา 
 - การจัดการดานศาสนาและวัฒนธรรม 
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แหลงผลิตสินคาเกษตร  -    สภาพดิน น้ํา อุดมสมบูรณ  ประชาชนมีอาชีพดานเกษตรกรรม 
             -    บริการแกอําเภอรอบ ๆ ได 
เปนเขตลดยาเสพติด  -    ปญหามีอยูมากมาย 

-    สนองนโยบายรัฐบาล 
พ่ึงเศรษฐกิจชุมชน  -    ทํามาหากิน ทํามาหาเก็บ ทํามาคาขาย 

-    ลดรายจาย ลดการนําเขา 
ภาคประชาชนเข็มแข็ง  -    ชุมชนมีสวนรวม มีความรับผิดชอบ มีวินัย รักษากฎหมาย 
ยังคงแหลงทรัพยากรท่ีสําคัญ -    ฟนฟูสภาพตนน้ําลําธาร 

-    ลดมลภาวะ       
          

3. ยุทธศาสตรและแนวทางพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา 
    1 วิสัยทัศนการพัฒนา 
  “เปนองคกรการพัฒนาท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี ยกระดับการศึกษาในระดับปฐมวัยใหไดมาตรฐาน และ
มุงสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ียั่งยืน” 
   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงานการพัฒนา 
          1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
          2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
          3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน   
          4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ   
          5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
    3.  ตัวช้ีวัด 
 

เครือ่งมือท่ีใชเกณฑมาตรฐาน ตัวช้ีวัด และการประเมินผลหนวยงาน 
ประกอบดวย 7  เกณฑ 22  ตัวช้ีวัด 

เกณฑมาตรฐาน 
(Standard criteria) 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

กรอบตัวแปร 
(Aattributes) 

1. สัมฤทธิ์ผลและการบรรลุ 
วัตถุประสงคของนโยบาย 

- ผลผลิต 
- ผลลัพธ 

- ผลตางระหวางเปาหมายกับวัตถุ  
  ประสงคท่ีกําหนดไว 
 

2. ความเสมอภาคและความเปน 
ธรรมในสังคม 

- การเขาถึง 
- การจัดสรรทรัพยากร 
- การกระจายผลประโยชน 
- ความเสมอภาค 

- ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรท่ีไดรับ 
  จัดสรรตอคน 
- ผลประโยชนท่ีแตละกลุมเปาหมายได  
  รับในแตละครั้ง 
- การไมเลือกปฎิบัติและ/หรือการเลือก 
  ปฎิบัติท่ีเปนคุณภาพ 
 

3. ความสามารถและคุณภาพใน
การใหบริการ 

- สมรรถนะของหนวยงาน 
- ความท่ัวถึงและเพียงพอ 
- ความถ่ีในการใหบริการ 
- ประสิทธิภาพการใหบริการ 

- พ้ืนท่ีเปาหมายและประชากรกลุมเปา  
  หมายท่ีรับบริการ 
- จํานวนครั้งท่ีใหบริการ 
- ผลลัพธเทียบกับปจจัยนําเขา 
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เกณฑมาตรฐาน 
(Standard criteria) 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

กรอบตัวแปร 
(Aattributes) 

4. ความรับผิดชอบของ
หนวยงาน 

- พันธกิจตอสังคม 
- ความรับผิดชอบตอสาธารณะ 
- การใหหลักประกันความเสี่ยง 
- การยอมรับขอผิดพลาด 

- การจัดลําดับความสําคัญ 
- ภารกิจหลักและภารกิจรอง 
- การตัดสินใจท่ีสะทอนความรับ 
  ผิดชอบ 
 

5. การสนองตอบความตองการ
ของประชาชน 
 

- การกําหนดประเด็นปญหา 
- การรับฟงความคิดเห็น 
- มาตรการ/กลยุทธฺการแกปญหา 
- ความเร็วในการแกไขปญหา 
 

- ระดับการมีสวนรวม 
- การปรึกษาหารือ 
- การสํารวจความตองการ 

6. ความพ่ึงพอใจกลุมเปาหมาย - ผลกระทบความพึงพอใจ 
- การยอมรับ/คัดคาน 

- สัดสวนของประชากรกลุม   
  เปาหมายท่ีพอใจหรือไมพอใจ 
- ความคาดหวัง 
- ผลสะทอนกลับ 
 

7. ผลเสียหายตอสังคม - ผลกระทบภายนอก 
(ทางบวกและทางลบ) 
- ตนทุนทางสังคม 

- ความเสียหายทางเศรษฐกิจ 
- ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม 
- คาเสียโอกาส 
- ความขัดแยงทางสังคม 
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เครื่องมือท่ีใชเกณฑมาตรฐาน ตัวช้ีวัด และการประเมินผลโครงการ 
 

เกณฑมาตรฐาน 
(Standard criteria) 

ตัวช้ีวัด 
(Indicators) 

กรอบตัวแปร 
(Aattributes) 

1. เกณฑความกาวหนา - ผลผลิตเทียบกับเปาหมายรวมใน
ชวงเวลา 
- จํานวนกิจกรรรมท่ีแลวเสร็จ 
- ทรัพยากรท่ีใชในชวงเวลา 
- ระยะเวลาท่ีใชไป 

- ผลตางเปาหมายกับวัตถุ   
  ประสงค 
- ผลผลิตเปนสัดสวนกับท่ีบรรลุ 
  โครงการ 

2. เกณฑประสิทธิภาพ - สัดสวนผลผลิตตอคาใชจาย 
- ผลิตภาพตอกําลังคน 
- ผลิตภาพตอหนวยเวลา 
- การประหยัดทรัพยากรการจัดการ 

- ความคุมคาตอการลงทุน 
- จํานวนบุคลากรตอปริมาณงาน 
- ผูรับผลประโยชนในชวงเวลา 

3. เกณฑประสิทธิผล - ระดับการบรรลุเปาหมาย 
- ระดับการมีสวนรวม 
- ระดับความพึงพอใจ 
- ความเสี่ยงของโครงการ 

- ความพึงพอใจ/การแกไขปญญา 
  ไดยั่งยืน 
- ระยะเวลาในการใชงาน 
- ตนทุน ผล ผูเดือดรอน 

4. เกณฑผลกระทบ - คุณภาพชีวิต 
- ทัศนและความเขาใจ 
- การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

- รายไดคุณภาพชีวิต ฐานะสภาพ 
  แวดลอมในหมูบาน 
- ผูรับบริการเขาใจโครงการ 
- เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง 

5. เกณฑความสอดคลอง - ประเด็นปญหาหลัก 
- มาตรการหรือกลยุทธในการแกไข
ปญหา 
- ความตองการหรือขอเรียกรองของ
ประชาชน 

- การลําดับปญหากอนหลัง 
- โครงการตรงกับปญหา/ความ 
  ตองการ 
- ความสามารถแกไขปญหาความ 
  ตองการ 

6. เกณฑความยั่งยืน - ความอยูรอดดานเศรษฐกิจ 
- สมรรถนะดานสถานบัน 
- ความเปนไปไดในการขยายผล 

- งบประมาณท่ีดําเนินการ/ขนาด 
  โครงการ 
- จํานวนผูเขามามีสวนรวม 
  กิจกรรมตาง  
- โอกาสชองทางการผลิตท่ี 
  ประสบความสําเร็จ 

7. เกณฑความเปนธรรม - ความเปนธรรมระหวางกลุมอาชีพ 
- ความเปนธรรมระหวางเพศ 
- ความเปนธรรมระหวางวัยรุน 

- ความเปนกลางในการจัดสรร 
  ผลประโยชน (งบประมาณ) 
- พิจารณาการเลือกปฎิบัติเจาะ 
  จงเพศใด 
- การพิจารณาถึงผลกระทบภาย 
  หนาตอคนรุนลูก 
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เกณฑมาตรฐาน 
(Standard criteria) 

ตัวช้ีวัด 
(Indicators) 

กรอบตัวแปร 
(Aattributes) 

8. เกณฑความเสียหายของ
โครงการ 

- ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
- ผลกระทบดานเศรษฐกิจ 
- ผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรม 

- พิจารณาสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงกับผลกระทบ 
  ท่ีจะเกิดตามมา 
- พิจารณาความเสียหายดานเศรษฐกิจ 
  การดําเนินโครงการ 
- พิจารณาวาโครงการสงผลตอความ 
  เสื่อม หรือกระทบตอวัฒนธรรม 
  ประเพณีอันดีงามหรือไม 

 

   4. คาเปาหมาย 
๑)  ดานการไดรับบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว   

  ๒)  ประชาชนมีความรูและบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    
๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได    
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดลอมไมเปนพิษทําใหชุมชนนาอยูอยางสงบสุข     
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

      5. กลยุทธ 
        ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน   มี  4  แผนงาน ดังนี ้
        แผนงานท่ี ๑  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน  
        แผนงานท่ี ๒  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบประปา และการจัดหาน้ําดื่ม 
        แผนงานท่ี ๓  การกอสรางสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
        แผนงานท่ี 4  การขยายเขตไฟฟาและแสงสวาง 
  .     ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มี 2  แผนงาน ดังนี้ 
        แผนงานท่ี ๑  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
      สิ่งแวดลอม 
        แผนงานท่ี 2 การอนุรักษ การฟนฟู การเฝาระวัง และการปองกัน/การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ                     
                        สิ่งแวดลอม 
       ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน  มี 5  แผนงาน 
       แผนงานท่ี  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
       แผนงานท่ี  ๒ การศึกษา 
       แผนงานท่ี  ๓ การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
       แผนงานท่ี  4 การปองกันรักษา และสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
       แผนงานท่ี  5 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
       ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจ มี   2 แผนงาน  
       แผนงานท่ี  ๑ การสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 
       แผนงานท่ี  ๒ การสงเสริมการใชสินคาทองถ่ินและการตลาด 
      ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการบริหารและพัฒนาองคกร มี 3 แผนงาน 
      แผนงานท่ี  ๑ การพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  
      แผนงานท่ี  ๒ การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานท่ีปฏิบัติงาน       
      แผนงานท่ี  3 การสารสนเทศทองถ่ิน และการสงเสริมความเขาใจในกิจการสภา 
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  6. จุดยืนทางยุทธศาสตร 
      1. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  1) ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอยางท่ัวถึง 
  2) ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งไฟก่ิง ใหครบทุกหมูบาน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
      2. นโยบายสิ่งแวดลอม 
  1) เปาหมายของการพัฒนา คือ จัดการใหเปนเมืองหนาอยู ปราศจากมลพิษ โดยสนับสนุนใหมีการ 
             ปลูกไมดอกไมประดับ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน 
  2) รักษาความสะอาดของถนน และจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ใหถูกตอง ตามหลักสุขาภิบาล 
      3. นโยบายดานการศึกษา 
  1) สนับสนุนสงเสริมสรางโอกาสทางการศึกษาใหประชาชนทุกระดับใหไดรับการศึกษา ท้ังในระบบ      
             และนอกระบบโรงเรียน เพ่ือใหมีความพรอมและทันสมัยโดยเฉพาะดานเทคโนโลยี 
  2) สงเสริมสนับสนุนพัฒนาศูนยเด็กเล็ก ใหมีความพรอมในดานอุปกรณดานการศึกษาดานจิตใจ 
             สติปญญาแกเด็กกอนวัยเรียน อยางมีประสิทธิภาพ 
  3) จัดใหมีการอบรมเรียนรูในดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง  ๆ แกสมาชิกสภาองคการบริหาร 
             สวนตําบล เพ่ือเปนการพัฒนาบุคลากรใหมีจริยธรรม ในการปฏิบัติหนาท่ี 
  4) สงเสริมการศึกษา ใหแกบุคลากร ผูบริหาร เพ่ือนําความรูท่ีไดมาพัฒนาองคกรตอไป 
      4. นโยบายดานเศรษฐกิจ 
  1) สงเสริมการประกอบอาชีพ โดยเนนหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  2) สงเสริมกลุมอาชีพ กลุมสตรี กลุมแมบาน กลุมเกษตรกร โดยพัฒนาอาชีพ พัฒนาทักษะการ 
              ประกอบอาชีพ ปรับปรุงแปรรูปผลผลิตรวมท้ังเพ่ิมมูลคาสินคาโดยจะใชประโยชนจากทรัพยสิน          
              และทรัพยากรในเบื้องตนอยางมีประสิทธิภาพแกกลุมอาชีพ และสนับสนนุการจําหนายสินคา 
     5. นโยบายดานสงเสริมอาชีพ 
  1) สงเสริมการเกษตร โดยใหความรู ฝกอบรม ศึกษาดูงานดานการเกษตรท่ีมีการพัฒนาแบบยั่งยืน 
             รวมท้ังสงเสริมการปลูกพืชสมุทรไพร ตามภูมิปญญาทองถ่ิน ท้ังนี้ เพ่ือใหพ่ีนองประชาชนไดมี 
             คุณภาพชีวิตท่ีสมบูรณ และยั่งยืนตอไป 
     6. นโยบายดานศาสนา 
  1)  สงเสริม อนุรักษ และฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
  2)  สงเสริมใหวัดเปนศูนยกลาง ในการสงเสริมงานประเพณี และศิลปวัฒนธรรม 
  3)  สงเสริมภูมิปญญา ทองถ่ิน ปราชญชาวบานท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตางๆและ 
              ถายทอดประสบการณ ใหแกคนรุนหลัง เพ่ือพัฒนาการสราง อาชีพตอไปอยางเปนรูปธรรม 
  4)  สงเสริมกิจกรรม ของศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมของทองถ่ิน 
      7. นโยบายดานสาธารณะ 
  1) จัดใหมีระบบการปองกันและควบคุมการแพรระบาด ของโรคตางๆใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
             เชน ไขเลือดออก ไขหวัดนก โรคฉ่ีหนู เปนตน 
  2) ใหบริการฉีดวัคซีน ใหแกสัตวเลี้ยง 
  3) สนับสนุนกลุมองคกรตางๆเชน อสม. อปพร. กลุมผูติดเชื้อ (กลุมกําลังใจ) ศูนยพัฒนา ครอบครัว 
  4) สงเสริมสนับสนุนสตรีมีครรภดานสุขอนามัย เพ่ือพลานามัยท่ีดีของทารกในครรภ 
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แผนงาน 
  ๑) แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ๓) แผนงานการศึกษา 
  ๔) แผนงานสาธารณสุข 
  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห 
  ๖) แผนงานเคหะและชุมชน  

7) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
  8) แผนงานการศาสนาและวฒันธรรมและนันทนาการ 
  9) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  10) แผนงานการเกษตร 
  11)แผนงานงบกลาง 
 

          7.  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
   การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํามีความเชื่อมโยง 

ของยุทธศาสตรในภาพรวม  ดังนี้ 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต. วังทรายคํา  

เปาประสงค  

ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร 
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3.การวิเคราะหเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
  3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global  Demand) และTrend  
ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนาอยางนอยตองประกอบดวย  การวิเคราะหศักยภาพ
ดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 
 แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเปนแผนท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป โดยองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะใชแผนเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดยนําโครงการ/กิจกรรม
จากแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
 องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํามีภารกิจสําคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ทองถ่ินและการพัฒนาประเทศโดยสวนรวม โดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตรัฐธรรมนูญแหงราช อาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ท่ีสรางกระบวนการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงหลายประการ องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําจึงมีบทบาทอํานาจหนาท่ีอยางกวางขวาง โดยมิ
เพียงจะมีหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะพ้ืนฐานแกประชาชนในทองถ่ินเทานั้นแตยังขยายบทบาทหนาท่ีออกไป
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินดวย และเปนองคกรท่ีเปดให
ประชาคมทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ิม
มากข้ึน  ดวยภารกิจท่ีมีมากข้ึนจึงมีความจําเปนในการใชทรัพยากรรายได ท้ังท่ีทองถ่ินจัดเก็บเอง และรายไดท่ี
รัฐบาลจัดสรรท่ีมีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีความโปรงใสมากท่ีสุด  การวางแผนถือเปนกลไกสําคัญ
ประการหนึ่งท่ีจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุจุดมุงหมายดังกลาว โดยใชยุทธศาสตรท่ีเหมาะสม และมี
ความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองวางแผนการใชทรัพยากรเหลานั้นใหคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนท้ังใน
ปจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการท่ีกําหนดใหเกิดสัมฤทธิ์ผลในชวงเวลาท่ีกําหนด มาการ
ควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน  แผนงาน โครงการนั้น จะตองเปนการบริหาร
จัดการท่ีดี มีความโปรงใส และพรอมท่ีจะใหมีการตรวจสอบท้ังโดยหนวยงานของรัฐและประชาคม 

 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา   ดวยเทคนิค SWOT Analysis ( จุดแข็ง  จุดออน  โอกาสและอุปสรรค ) 
ดานการสังคม 
จุดแข็ง  (Strengths) 

1. ผูบริหารใหความสําคัญตอการสงเสริมการศึกษา 
2. ชุมชนมีวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว ท้ังดานภาษา ขนบธรรมเนียม  

ประเพณี ศิลปวฒันธรรม โบราณสถาน 
3. ชุมชนมีความตื่นตัวในการมีสวนรวมในการพัฒนา  มีการพ่ึงพาอาศัยกันแบบเครือญาติทําให

เกิดความรักความสามัคคี 
4. ประชาชนใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพมากข้ึน 
5. ผูบริหารใหความสําคัญในการรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน 

จุดออน (Weknesses) 
1. ประชาชนบางสวนยังไมคอยใหความสําคัญในการพัฒนาทองถ่ิน 
2. บุคลากรดานการศึกษามีไมเพียงพอตอการพัฒนาดานการศึกษา 
3. ขาดการปลูกฝงวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
4. ประชาชนบางสวนขาดการมีสวนรวมในการปองกันรักษาโรค 
5. จํานวน อปพร. มีไมเพียงพอในการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
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โอกาส (Opportunities) 
1. นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เชน เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ 

ผูปวยเอดส และการจัดสวัสดิการชุมชน 
2. กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา และกองทุนสุขภาพ

ตําบล 
อุปสรรค (Threats) 

1.  ปญหาดานความม่ันคง ปญหายาเสพติด แรงงานตางดาว 
  2.  ปญหาโรคติดตอ 
  3.  การขยายตัวทางวัฒนธรรมตางชาติ 
 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
จุดแข็ง  (Strengths) 

1. ผูบริหารมีวิสัยทัศน และนโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีกวางไกล เพ่ือรองรับการ
เจริญเติบโต และการทองเท่ียวตําบลวังทรายคํา 

2. องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํามีแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ 
จุดออน (Weknesses) 
  1. ขาดการวางผังเมืองท่ีดี (Zoning) เพ่ือรองรับการพัฒนาในอนาคต และขาดการ 
                       บังคับใชผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ 
  2. งบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนา 
  3. ถนนเชื่อมระหวางหมูบานบางหมูบานยังเปนถนนลูกรังทําใหการคมนาคมมีความ 
                         ยากลําบาก 
โอกาส (Opportunities) 

1. ประชาชนมีสวนรวมการพัฒนายุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน และการคมนาคม 
2. พ้ืนท่ีตําบลวังทรายคํามีเสนทางคมนาคมท่ีสะดวก ทําใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน

อนาคต 
อุปสรรค (Threats) 

๑. รัฐบาลมีขอจํากัดดานงบประมาณในการพัฒนา โดยเฉพาะงบลงทุนดานโครงสราง 
พ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับพ้ืนท่ีชนบทหางไกล 

  2.  มีขอระเบียบกฎหมายมาก จึงทําใหยากในการพัฒนา 
 

ดานเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง  (Strengths) 

1. ชุมชนมีภูมิปญญาทองถ่ินสามารถผลิตสินคาหัตถกรรมอุตสาหกรรมท่ีมีเอกลักษณ 
 เฉพาะตัว 

2. มีความพรอมในดานสาธารณูปโภค และระบบการคมนาคม 
3. มีแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร เชน แมน้ําวังไหลผานท้ังป 

จุดออน (Weknesses) 
1. วิสาหกิจชุมชนและ SMEs ยังไมเขมแข็งพอสําหรับการแขงขันในตลาดการคาเสรี  

                         สวนใหญไดรับผลกระทบจากการเขามาแขงขันธุรกิจจากสวนกลาง 
                     2.  ขาดแคลนแรงงานในระดับลาง ตองพ่ึงพาแรงงานตางถ่ิน 

3. ปญหาหนี้สินของประชาชน 
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4. ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา ไมมีตลาดรองรับ 
5. ประชาชนมีรายไดนอย ประกอบอาชีพทีไมแนนอน 

โอกาส (Opportunities) 
1. ภาครัฐนําความรูทางดานเศรษฐกิจมาพัฒนาเขามาสงเสริมคนในทองถ่ินมากข้ึนเปนการเพ่ิม

รายไดใหกับประชาชน 
2. เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวมทําใหมีการกระจายความเจริญมาสูทองถ่ินทําให

เกิดการเรียนรูเทคโนโลยีสมัยใหม ๆ  นํามาใชในการพัฒนา 
อุปสรรค (Threats) 

1. ภาวะการแขงขันทางเศรษฐกิจมีแนวโนมทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน  
2. มีการชะลอตัวของนักทองเท่ียวจากตางประเทศท่ีประสบปญหาเศรษฐกิจ 
3. ผลผลิตทางการเกษตรข้ึนอยูกับกลไกทางการตลาด 

 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
จุดแข็ง  (Strengths) 

1. ประชาชนสวนใหญมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
2. มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีความอุดมสมบูรณ โดยเฉพาะปาไม แหลงน้ําฯ 

จุดออน (Weknesses) 
1. ประชาชนบางสวนขาดความรู ความเขาใจเก่ียวกับการใชทรัพยากรอยางถูกตองและคุมคา 
2. ปญหาการจัดการดานสิ่งแวดลอมไมมีประสิทธิภาพ เชน ปญหาขยะ น้ําเสีย มลภาวะทาง

เสียง มลภาวะทางอากาศ รวมถึงการบุกรุกท่ีดิน ท้ังของรัฐและเอกชน 
3. ปญหาการใชสารเคมีในการทําการเกษตร ทําใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

โอกาส (Opportunities) 
   1. องคกรเอกชน/รัฐ เขามาพัฒนามากข้ึน 
  2. เปนแหลงตนน้ํามีพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีมีความอุดมสมบูรณ โดยมีแหลงน้ําไหลผานตลอด 
อุปสรรค (Threats : T) 
   1.  มาตรการการบังคับใชกฎหมายดานสิ่งแวดลอมยังไมจริงจังและตอเนื่องสงผลใหมี 
                         การบุกรุกล้ําท่ีดินของรัฐและเอกชน 
                    2.  เกิดภัยธรรมชาติตาง ๆ  เชน  ไฟปา อุทกภัย น้ําปาไหลหลาก เปนประจํา  

 
ดานการบริหารจัดการท่ีดี 
จุดแข็ง  (Strengths) 

1. มีโครงสรางบริหารภายในท่ีเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจ 
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศนทีดี ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
3. มีการทํางานแบบบูรณาการระหวางงานภาครัฐ ภารเอกชนตาง ๆ ภายในตําบล 
4. มีเครื่องมือปฎิบัติงานในสํานักงานท่ีทันสมัย เพียงพอ และมีความพรอมในการใหบริการ

ตอบสนองความตองการของประชาชนผูมาใชบริการ 
5. ชุมชนมีความตื่นตัวในการมีสวนรวมในการพัฒนาและชวยตรวจสอบการทํางาน 

ของภาครัฐโดยมีการรวมตัวเปนองคกร และสรางเครือขายในการดําเนินงาน 
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จุดออน (Weknesses) 
1. พ้ืนท่ีรับผิดชอบมีมาก ไมสามารถพัฒนาไดอยางท่ัวถึง 
2. งบประมาณมีนอย ไมเพียงพอตอการพัฒนา 
3. จํานวนบุคลากรมีนอยไมเพียงพอตอปริมาณงานท่ีไดรับจากการถายโอนภารกิจ 
4. ระบบการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลยังไมมีประสิทธิภาพทําใหการจัดเก็บ

รายไดนอย และงบพัฒนาก็นอยลงตามลําดับ 
โอกาส (Opportunities) 

1. นโยบายภาครัฐใหการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
2. จํานวนภารกิจถายโอนจากภาครัฐมีมากข้ึน 

อุปสรรค (Threats) 
1. ขอระเบียบกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
2. อํานาจหนาท่ีตามแผนกระจายอํานาจฯ บางภารกิจไมมีความชัดเจน 
3. การจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐไมเพียงพอกับภารกิจถายโอน 

 

3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
บริบทภายใน 
ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
ภายใตสมมติฐาน (๑) แนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยรอยละ ๓.๘ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับ

ท่ี ๑๒ และรอยละ ๔.๒ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๔ (๓) ราคานา
มันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร สรอ. 
ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 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 ฉบับท่ี ๑๒ และ ๑๓ ตามลําดับภายใตสมมุติฐานเหลานี้ เศรษฐกิจไทยในชวง 
๑๐ ปขางหนามีแนวโนมท่ีจะขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีคากลางของการประมาณการรอยละ ๓.๘ ซ่ึง
ทําใหเศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะข้ึนเปนประเทศ รายไดสูงในชวงป ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัว
เฉลี่ยรอยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกลาวทําให
เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงท่ีจะตกอยูภายใตกับดักประเทศรายไดปานกลางอยางถาวรมากข้ึน เม่ือคํานึงถึงเง่ือนไข
ในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของกําลังแรงงานท่ีจะหดตัวเรงข้ึนเปนเฉลี่ยรอยละ ๑.๐ ในชวงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี ๑๔ ซ่ึงจะเปนปจจัยถวงตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากข้ึน (๒) ขีดความสามารถดานการคิดคน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมซ่ึงเปนสิ่งจาเปนในการยกระดับฐานะประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงจะลดลงตาม
การเพ่ิมข้ึนของสัดสวนของประชากรผูสูงอายุ (๓) จานวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในป ๒๕๗๐ ซ่ึงสงผลใหอุป
สงคและการผลิตเพ่ือตอบสนองความตองการในประเทศขยายตัวชาลง (๔) การเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศตางๆ ท่ีการปรับตัวเขาสูสังคมผูสูงอายุชากวาไทย (๕) ภาระการใชจายเพ่ือดูแลผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน
ทาใหการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีขอจากัดมากข้ึน (๖) 
เกณฑรายไดข้ันต่ําสําหรับการเปนประเทศรายไดข้ันสูงปรับตัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร สรอ. 
ตอคนตอปตามการเพ่ิมข้ึนของรายไดและมาตรฐานการครองชีพของประเทศสําคัญๆ เง่ือนไขดังกลาวทาให
ประเทศไทยมีความสุมเสี่ยงท่ีจะไมสามารถหารายไดท่ีเพียงพอในการท่ีจะทาใหคนไทยไดรับการพัฒนาอยางเต็ม
ศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 
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การเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
การเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทยสงผลใหอัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานตองแบกรับการ

ดูแลผูสูงอายุเพ่ิมสูงข้ึน โดยในป ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนท่ีมีศักยภาพแบกรับผูสูงอายุ ๑ คน และ
คาดการณวาในป ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผูสูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนกําลัง
แรงงานทาใหตองนาเขาแรงงานไรทักษะจากประเทศเพ่ือนบาน ซ่ึงสงผลกระทบตอตลาดแรงงานไทยในดานการ
ยกระดับรายไดและทักษะฝมือแรงงานจะชาลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมข้ึนชา ปญหาการคามนุษย และการ
ขาดการคุมครองทางสังคมข้ันพ้ืนฐานท่ีจาเปน ซ่ึงจะเปนปญหาตอเนื่องท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ 
อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อยางไรก็ตาม นับเปนโอกาสในการ
พัฒนาสินคาและบริการ ธุรกิจบริการท่ีเหมาะสมกับกลุมผูสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนเปนตัวเลขเบื้องตน สศช. จะคํานวณใหม
อีกครั้งเม่ือการปรับปรุงฐานขอมูลในแบบจําลองเสร็จสมบูรณเกณฑข้ันต่ําในป ๒๕๔๖ ซ่ึงอยูท่ี ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร 
สรอ. ตอคนตอป 

ความเหล่ือมลํ้า 
ความเหลื่อมล้ําเปนปญหาสําคัญในสังคมไทยท้ังความเหลื่อมล้ําดานรายได โอกาสการเขาถึงบริการ

ภาครัฐและการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ นาไปสูความขัดแยงในสังคม และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศท่ี
ลดทอนความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและความม่ันคงทางสังคม จากการกระจายรายไดและผลประโยชนของการ
พัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคม บางพ้ืนท่ีและบางสาขาการผลิตไมท่ัวถึงเปนธรรมผลประโยชนสวนใหญตกอยู
ในกลุมท่ีมีโอกาสและรายไดสูง ทาใหสัดสวนรายไดระหวางกลุมคนรวยรอยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุมคนจน
รอยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกตางกันถึง ๓๔.๙ เทา ในป ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมลายังสงผลใหเกิด
ปญหาตางๆ อาทิ ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขท่ีมี
คุณภาพอยางเทาเทียม การแยงชิงทรัพยากร การรับรูขอมูลขาวสาร 
ปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

ความเปนเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีชนบทไปสูความเปนเมืองมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเพ่ือลดความแออัดของเมืองหลวงและ

เมืองหลัก อันเปนการกระจายความเจริญสูพ้ืนท่ีนั้นๆ จึงจําเปนท่ีจะตองมีการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน การ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใชประโยชนของทรัพยากรทองถ่ินท้ังปจจัยการผลิตและ
แรงงานไปสูภาคการคา บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีจะชวยลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ซ่ึงจะสงผลตอการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทองถ่ิน การลดลงของแรงงานในภาค
เกษตร รวมท้ังปญหาการบริหารจัดการขยะท้ังขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ท้ังนี้ การเพ่ิมข้ึนของประชากรและ
แรงงานในพ้ืนท่ีอาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ิน อยางไรก็ตาม การผลิตและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญข้ึนเพ่ือตอบสนองความตองการคนในเมืองท่ีมากข้ึน จะสงผลใหเกิดการ
ประหยัดจากขนาด การขนสงมีตนทุนต่ําลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุมคามากข้ึน 
นอกจากนี้ ความตองการแรงงานท่ีมากข้ึนจะมีสวนเอ้ือหรือทาใหจําเปนตองมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี
เพ่ือตอบสนองความตองการของสถานประกอบการท่ีมีจํานวนมาก 

การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบดานการบริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือตอ

การพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราสําคัญๆ ท่ีจะชวย
สนับสนุนใหการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หนวยงานของรัฐ 
องคการเอกชน หรือองคกรใดท่ีดําเนินกิจกรรมโดยใชเงินแผนดิน มีหนาท่ีตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการ
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ดําเนินการดังกลาวตอสาธารณะ เพ่ือใหพลเมืองไดติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐตองดําเนินการตาม
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ และตองจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอ่ืน ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
พัฒนาและสรางโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรมอยางยั่งยืน กระจายอํานาจและจัดภารกิจ 
อํานาจหนาท่ี และขอบเขตความรับผิดชอบท่ีชัดเจนระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน 
รวมท้ังมีกลไกปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ 
มาตรา ๘๙ รัฐตองดําเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความ
ยั่งยืนทางการคลัง และการใชจายเงินแผนดิน อยางคุมคา จัดใหมีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษี
อากรท่ีมีความเปนธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมใหความสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิธิ 
สถาบันการศึกษา หนวยงานวิจัยตางๆ นาเสนอผลการติดตาม วิเคราะห สังเคราะห เรื่องท่ีเก่ียวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาท้ังประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอรรัปชั่นท้ังการ
คอรรัปชั่นขนาดใหญและคอรรัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ เพ่ือรายงาน
ขอคนพบและขอเสนอแนะสูสาธารณะ เปนแรงกดดันใหผูมีอํานาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย 
มาตรการ และกลไกการทางานตางๆ ใหเหมาะสมมากข้ึน 

บริบทภายนอก 
การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก 
องคการสหประชาชาติประเมินสถานการณวาในชวงป ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเปน

ศตวรรษแหงผูสูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปข้ึนไปมากกวารอยละ ๑๐ ของประชากรรวมท่ัวโลก โดย
ประเทศท่ีพัฒนาแลวจะใชระยะเวลาท่ีคอนขางยาวนานในการเขาสูสังคมผูสูงอายุเชน ญี่ปุน อเมริกา ยุโรป ขณะท่ี
กลุมประเทศกําลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรดังกลาวคอนขางสั้นกวา สะทอนถึง
ระยะเวลาในการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุท่ีสั้นกวาประเทศพัฒนาแลวคอนขางมาก โดยการเปน
สังคมผูสูงอายุจะสงผลใหมีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนยายแรงงานตางดาวมากข้ึน 
นอกจากนี้ มีความตองการสินคาและบริการท่ีเหมาะกับผูสูงอายุมากข้ึน นับเปนโอกาสอยางมากสําหรับประเทศ
ไทยท่ีจะพัฒนาดานธุรกิจและลงทุนดานการคาและบริการ ดานการทองเท่ียว ท่ีพักอาศัย การใหบริการสุขภาพใน
รูปแบบตางๆ รวมท้ังเปนโอกาสของแรงงานไทยในการไปทํางานในประเทศท่ีพัฒนาแลว 

การปรับเปล่ียนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนท่ีรวดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิต

และการคาท่ีมีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกลายมาเปน
รูปแบบการคาท่ีมีบทบาทมากข้ึน มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสูการใชเทคโนโลยีท่ีผสมผสาน
ระหวาง Information Technology กับ Operational Technology หรือท่ีเรียกวา Internet of Things 
(เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมอุปกรณและ เครื่องมือตางๆ เชน โทรศัพทมือถือรถยนต ตูเย็น โทรทัศน และอ่ืนๆ 
เขาไวดวยกัน) เพ่ือผลิตสินคาตามความตองการของผูบริโภครายบุคคลมากยิ่งข้ึน โดยหากภาคการผลิตท่ีปรับตัว
ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไมทัน ขาดการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะทาให
ความสามารถในการแขงขันลดลง 

ความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกท่ีสูงข้ึน 
(๑) แนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบานมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจ

พิเศษภายในประเทศ ซ่ึงจะมีผลตอทิศทางการวางแผนพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศไทย ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ดานการคาการลงทุนท่ีมุงเนนใหความสําคัญกับเรื่องความโปรงใสและสิ่งแวดลอม
มากข้ึน 
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  (๒) การเปดเสรีภายใตขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ๒๕๕๘ จะนํามาซ่ึงโอกาสท่ีสําคัญๆ 
หลายประการตอการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ไดแก ๑) การลดขอจากัดในดานอุปสงคใน
ประเทศ ๒) โอกาสในการใชปจจัยการผลิตและแรงงานสําหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงาน
และวัตถุดิบเขมขนในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและพัฒนาตนเองไปสูระดับการผลิตท่ีสูงข้ึนท้ังการ
ผลิตในประเทศและการใชฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบานและ ๓) โอกาสในการใชความไดเปรียบดานสถานท่ีตั้ง
และดานโครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหเปนศูนยกลางทางดานการบริการและการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะตอไป  

(๓) การเปดเสรีทางการคากับประเทศท่ีพัฒนาแลว จะมีการนําประเด็นดานมาตรฐานของการคาและ
บริการมาเปนขอกีดกันทางการคาซ่ึงผูประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ตองปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนา
สินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีความรับผิดชอบตอสังคม/ชุมชนมากข้ึนโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปดเสรี
ทางการคาจะกอใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุน แนวโนมราคาสินคาเกษตรและสินคาข้ันปฐม แรงกดดันจากการ
เพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินคาเกษตร 
สินคาก่ึงทุนและเทคโนโลยีเขมขน รวมท้ังแนวนโยบายและ 
มาตรการการพัฒนาของภาครัฐท่ียังไมท่ัวถึง ยังมีแนวโนมท่ีจะตอกย้ําปญหาความเหลื่อมลาทางดานรายไดใหมี
ความรุนแรงมากข้ึนและเปนอุปสรรคตอการสรางการเติบโตของเศรษฐกิจแบบท่ัวถึง (Inclusive Growth) ซ่ึงเปน
ปจจัยท่ีจาเปนตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีตอเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงท่ีจะผันผวนตลอดชวงแผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) 
ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในชวงตนแผนพัฒนาฯ และแนวโนมการปรับ
ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในชวงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะใน
ประเทศสําคัญๆ ในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกท่ีมีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสูวิกฤติและสรางผลกระทบตอ
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสําคัญๆ ของโลกไมประสบ
ความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความกาวหนาในการติดตอสื่อสาร การขยายตัวของ
เครือขายทางสังคมออนไลน สงผลใหมีท้ังโอกาสและความเสี่ยง ตอวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม 
ตลอดจนความสัมพันธระหวางบุคคล กระบวนการเรียนรู และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะสงผลกระทบซํ้าเติมตอสถานการณความ

เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความรุนแรงมากข้ึนอุณหภูมิของโลกเพ่ิมข้ึน ทําใหเกิด
ความแหงแลงเปนระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดชวง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป สงผลกระทบตอความอุดมสมบูรณ
ของดิน ปาไมเกิดความเสื่อมโทรม แหลงนาขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว 
และอาจเกิดผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยกรณีท่ีเกิดโรคระบาดใหม เกิดความเสี่ยงตอการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ เชน ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศชายฝง พ้ืนท่ีชุมน้ํา เกิดการกัดเซาะชายฝง และการ
สูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกลาวขางตน จะสงผลตอความม่ันคงดานอาหาร 
สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังสงผลใหภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโนมเกิดบอยครั้งข้ึนและ
มีความรุนแรงมากข้ึน ท้ังอุทกภัย ภัยแลง แผนดินไหวและดินโคลนถลม สงผลกระทบตอภาคการผลิต การพัฒนา
อุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมท้ังวิถีการดํารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ 
ขอตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเขมขนและเปนแรงกดดันให
ประเทศไทยตองเตรียมพรอมรับภาระในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายใตกระแสการแขงขันทางการคา 
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วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดทําเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนใน

กรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในชวงเวลา ๑๕ ป โดยสหประชาชาติใหการ
รับรองแลวเม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบดวยเปาประสงค (Goal) จานวน ๑๗ ขอ และเปาหมาย 
(Target) จานวน ๑๖๙ ขอ ซ่ึงจะสงผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ท่ีตองเนนขจัด
ความยากจนใหหมดไป ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี มีระบบการศึกษา มีความเทาเทียมกันทางเพศ สงเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ียั่งยืน ลดความไมเทาเทียมกัน
ท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพรอมในการ
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการ
จัดการทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน สงเสริมใหสังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและสงเสริมความเปนหุนสวน 
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