
การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการด าเนินงานในอนาคต
ส าหรับนายกองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

จัดโดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกลา้
ระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2564

ยุทธศาสตร์ประเทศกับทิศทางการพัฒนาในสถานการณ์วิถีใหม่ของโลก 
โดย นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

บริบทการพัฒนา

แนวโน้มการพัฒนาระดับโลก (Mega Trend) ในปัจจุบันนี้ก าลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในหลายด้านทั้งในแง่เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตัวอย่างเช่น 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ถูกเร่งด้วย COVID-19 ให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวและรับมือกับยุคดิจิทัล
อย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรยังส่งผลกระทบต่อภาระงบประมาณที่ต้อง
จัดสรรดูแลประชาชนในทุกพ้ืนที่อย่างเท่าเทียมกัน อนาคตของงานที่ก าลังจะเผชิญกับสภาวะการ     
จ้างงานที่ไม่ใช่งานประจ ามากขึ้น รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายด้านที่เราจะต้องเร่งรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงนี้โดยเร็ว หนึ่งในผลกระทบส าคัญที่ท าให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นั่นก็คือ 
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ท าให้เศรษฐกิจทั่วโลกในปี 2563 หดตัวมากถึงร้อยละ 4.30 เกิดอัตรา
การว่างงานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.50 และการค้าการเดินทางทั่วโลกหยุดชะงักลงอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับ
ประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ท าให้ภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกชะลอตัวลง 
เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2563 หดตัวถึงร้อยละ 6.10 และอัตราการว่างงานเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 
1.90 อาจกล่าวได้ว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ท าให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกถอยหลังกลับไปถึง 
4 ปี และอาจถือได้ว่าสถานการณ์ครั้งนี้เป็นทั้งวิกฤติและโอกาสของการพัฒนาประเทศ



ทิศทางการพัฒนาประเทศ

ประเทศไทยได้วางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีเป้าหมายของการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็น
ประเทศที่มีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
ซ่ึงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดังกล่าวได้ก าหนดแผนไว้ 3 ระดับ

ระดับที่ 1 คือ แผนยุทธศาสตร์ชาติ เป็นภาพใหญ่ท่ีก าหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศ
ระดับที่ 2 ประกอบด้วยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงแผนความมั่นคงฯ ซึ่งแผนในระดับนี้ได้มีการถ่ายทอดอย่าง
ครอบคลุมลงไปในทุกเป้าหมายท่ีเกี่ยวข้อง

ระดับที่ 3 เป็นแผนปฏิบัติราชการระดับกระทรวง/กรม และแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ เช่น 
แผนพัฒนาภาค แผนปฏิบัติราชการประจ าปี แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เป็นต้น                  
ซึ่งแผนในระดับนี้จะถูกบรรจุในโครงการตามภารกิจของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสอดคล้องกับ
ความต้องการและศักยภาพของพ้ืนที่

ผลกระทบจากโควิด-19 ได้น ามาสู่การปรับเปลี่ยนแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์มากขึ้น 
จึงน ามาสู่การประกาศใช้แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์
โควิด-19 พ.ศ.2564-2565 โดยมีกรอบคิดที่ว่า “Resilience ล้มแล้ว ลุกไว” ประกอบด้วยกรอบคิด 
3 ส่วน คือ

- Cope: พร้อมรับ คือ การเยียวยาช่วยเหลือให้สามารถต้านทานความยากล าบาก และฟ้ืนฟู
ประเทศให้กลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว

- Adapt: ปรับตัว คือ การปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทางการพัฒนาประเทศให้สอดรับ
และพร้อมปรับตัวให้ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลง

- Transform: เปลี่ยนแปลงเพ่ือเติบโต คือ การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและปัจจัยพ้ืนฐาน 
เช่น นโยบาย ระเบียบ กฎหมาย และสถาบัน เพ่ือพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสในการพัฒนา
ประเทศให้เติบโตต่อไปได้ แม้จะอยู่ท่ามกลางบริบทการเปลี่ยนแปลง

เป้าหมายของแผนดังกล่าวก็เพ่ือให้คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มีงานท า กลุ่มผู้เปราะบางได้รับการ
ดูแลอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจฟ้ืนตัวเข้าสู่สภาวะปกติ และมีการ
วางรากฐานเพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ใน 4 ประเด็นที่ได้ให้ความส าคัญเป็นพิเศษ 
นั่นคือ



1) การเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) ผ่านการ
สร้างโอกาสและความสามารถในการแข่งขัน เช่น การสนับสนุนธุรกิจคราฟเบียร์

2) การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะ
ยาว (Future Growth) เป็นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เช่น โครงการพัฒนา (EEC) ได้น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้บนฐานทรัพยากรที่มีอยู่                
ในพ้ืนที่

3) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน (Human Capital) ให้เป็นก าลังหลักในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เช่น การมุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐให้มี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุม และทั่วถึงทุกพ้ืนที่

4) การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling 
Factors) เช่น การพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐให้สามารถตอบสนองประชาชนได้
อย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตามปี 2565 เป็นปีสุดท้ายที่ยังคงใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
และหลังจากนั้นก็จะมีการประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 โดยจะมุ่งเน้นประเด็นส าคัญมากขึ้น 
เกี่ยวกับการสร้างเศรษฐกิจที่มีคุณค่าเพ่ือให้สังคมเดินหน้าได้อย่างยั่งยืน ส าหรับกรอบการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มี 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค 3) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน และ 4) ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉม
ประเทศ ทั้งสี่ประเด็นหลักดังกล่าวนี้จะเป็นกลไกการพัฒนาพ้ืนที่ และมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น
กลไกประสานระหว่างพื้นที่และแผนการพัฒนาระดับพ้ืนที่

ทิศทางการพัฒนาพื้นที่

พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย  
ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องบูรณาการกันทุกหน่วยงานและทุกระดับ ส าหรับทิศทางการพัฒนาในอนาคตนั้นจะต้อง
กระจายการพัฒนาออกไปทั่วทุกภูมิภาค โดยมุ่งเน้นการสร้างอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เช่น เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (NEC) (SEC) (EEC) (NeEC) และการขนส่งโลจิสติกส์ (EWEC) เป็นต้น 
นอกจากนีย้ังก าหนดทิศทางการพัฒนาในแต่ละภูมิภาค ดังนี้



• ภาคเหนือ มุ่งเน้นการพัฒนาฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับ
ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง

• ภาคกลาง มุ่งเน้นการพัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัย และภาคกลางเป็นฐานการผลิต
สินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุ่งสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง
• ภาคตะวันออก เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน าของอาเซียน
• ภาคใต้ เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลก เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพารา

และปาล์มน้ ามันของประเทศ และเมืองเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอ่ืน
ของโลก

• ภาคใต้ชายแดน เป็นแหล่งผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปที่ส าคัญ
ของประเทศ และเป็นเมืองชายแดนที่เชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพ้ืนที่ภาคใต้

ส าหรับแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดนั้น มแีนวทางการขับเคลื่อน ดังนี้
1) ท าแผน : แผนในระดับพ้ืนที่ต้องตอบสนองต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และ

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ

2) ท าโครงการ : หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท าโครงการ โดยใช้
ข้อมูลจากห่วงโซ่มูลค่า ข้อมูล สถิติ สถานการณ์ และงานวิจัย มาจัดท าโครงการ /
ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

3) จัดล าดับความส าคัญ : พิจารณาผลกระทบของโครงการที่มีต่อเป้าหมายและสถานการณ์
ความเสี่ยงของแผนในระดับพ้ืนที่

4) ติดตาม : ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องในระดับพื้นท่ี

สุดท้ายแล้วประเด็นส าคัญส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับจะต้องให้ความส าคัญ 
นั่นก็คือ การให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนงบประมาณ เพราะการจัดท าแผนที่ดีจะเป็นกรอบในการ
พัฒนาที่สามารถเชื่อมโยงและถ่ายทอดเป็นล าดับได้อย่างสอดคล้อง และเมื่อแผนมีความชัดเจน จะท า
ให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการร่วมกันอย่างแท้จริง ตลอดจนสร้าง
โอกาสของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ได้มากขึ้น


