2.5 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
- พัฒนาเพื่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน ก่อให้เกิดความเข้มแข็งเพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจน ทั้งประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่สมดุล
- ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ของครอบครัว เช่น การจัดหาหลักสูตรการฝึกอบรมด้านอาชีพต่างๆ
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพเดิมที่มีอยู่แล้ว
- ส่งเสริมและประสานกับส่วนราชการต่างๆ เช่น สานักงานเกษตร สานักงานพัฒนาชุมชน ประมง
อาเภอ ปศุสัตว์ เพื่อให้ความรู้ด้านวิชาการเพื่อนามาใช้ในการประกอบอาชีพ
-บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนา ยกระดับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้มีความสวยงามและคง
สภาพความเป็นธรรมชาติแบบดั้งเดิมไว้ให้อยู่คู่กับชุมชน และเป็นการเพิ่มรายได้ต่อชุมชนอย่างยาวนาน
- พัฒ นาปรั บ ปรุง บ ารุ งรั กษา สภาพแวดล้ อมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้ อยู่ในสภาพที่ดียิ่งขึ้นและ
เหมาะสม
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ
เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- การคมนาคมมุ่งพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ได้แก่ ถนน สะพาน ทางเดิน ทางเท้า โดยปรับปรุง
ซ่อมแซมหรือก่อสร้าง เพื่อยกระดับให้ได้มาตรฐานมีความมั่นคงแข็งแรงและสะดวกในการสัญจรไปมาทุก
เส้นทางในพื้นที่
- พื้นที่สาธารณะประโยชน์ ได้แก่ อาคารหมู่บ้าน สถานที่สาธารณะประโยชน์มุ่งพัฒนาให้ประชาชนมี
สถานที่ในการใช้สอย
- ไฟฟ้าสาธารณะ มุ่งพัฒนาให้ประชาชนมีความปลอดภัยและมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกครัวเรือน
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้า
- การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร มุ่งพัฒนาโดยการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือก่อสร้าง รวมทั้งการ
จัดหาแหล่งน้าใหม่เพื่อให้ชุมชนได้มีน้าใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง ได้แก่ การขุดลอกลาเหมือง อ่าง หนองน้า
การก่อสร้างฝายกักเก็บน้า
- การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค มุ่งพัฒนาโดยการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือก่อสร้าง รวมทั้ง
การจัดหาแหล่งน้าใหม่เพื่อให้ชุมชนได้มีน้าใช้ในอย่างทั่วถึง ได้แก่ ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ปรับปรุง
ระบบการผลิตและการกระจายน้าประปาหมู่บ้าน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
- งานการศึกษา ส่งเสริมการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมของเด็กนักเรียน และเยาวชน ทั้ง
ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล ภายใต้กรอบที่ระเบียบข้อกฎหมายให้
อานาจไว้และงบประมาณที่พึงกระทาได้
- งานการสงเคราะห์คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์ ส่งเสริมให้การสงเคราะห์ สนับสนุน
กิจกรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ คนชราและผู้ป่วยเอดส์ ให้มี คุณภาพชีวิตที่ดี สามารถ
พึ่งตนเองได้ เช่น เพิ่มจานวนคนชราเพื่อรับเบี้ยยังชีพ
- งานสาธารณสุข ส่ งเสริมการสาธารณสุขและการอนามัยแก่ประชาชน ประสานความร่วมมือกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ อสม.ประจาหมู่บ้าน เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน การเกิดจิตสานึก มีความรู้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก

ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสาคัญในการป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัว เช่น การพ่น
หมอกควันขจัดยุงลาย การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น
- งานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จะส่งเสริม รักษาและร่วมมือกัน
เผยแผ่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสืบไป เช่น
ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ แห่เทียนพรรษา เป็นต้น
- งานกีฬา นันทนาการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม อุปกรณ์ กีฬา
ให้แก่ชุมชนอย่างทั่วถึง และสม่าเสมอ พัฒนาซ่อมแซมปรับปรุงและก่อ สร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ สถานที่
ออกกาลังกายในชุมชนให้อยู่ในสภาพที่ดีและเหมาะสม
- งานการป้องกันยาเสพติด ส่งเสริมการจัดกิจกรรม การประสานความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆ
เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ โรงพยาบาลเชียงแสน สถานีตารวจภูธรอาเภอเชียงแสน ที่ทาการ
ปกครองอาเภอเชียงแสน สานักงาน ปปส. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชนและชุมชนให้รู้จักวิธีป้องกัน ให้รู้
โทษของยาเสพติดและการฟื้นฟู บาบัด รักษาผู้ติดยาเสพติดที่ถูกวิธี
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
-พัฒนาการเมืองการบริหารเพื่อ ให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้
ความสาคัญกับการกระจายอานาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นในการกาหนดนโยบาย
การบริหารบุคลากร การบริหารงบประมาณ ตามกรอบอานาจหน้าที่กาหนดไว้ ดังนั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลจะต้ อ งเพื่ อประสิ ท ธิภ าพในการปฏิ บั ติง านตามภารกิ จ ที่ เพิ่ ม ขึ้ น ตลอดจนการ
เสริมสร้างจิตสานึกของพนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่ง
จะต้องยึดหลักประโยชน์สูงสุดของประชาชนและชุมชนเป็นที่ตั้ง
- จะส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด และที่ว่าการอาเภอ
- นาวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้การ
บริหารด้านต่างๆ เช่น จัดการจัดเก็บข้อมูล การพัฒนาจัดเก็บรายได้ การบริการประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกระดับเพื่อร่วมกันคิด ร่วมกันทา ร่วมกันแก้ปัญหา เพื่อให้การ
บริหารงาน การบริหารงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตาบลเกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนและชุมชน
- ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การขยายงานด้านพาณิช ย์ขององค์การบริห ารส่ ว นต าบล เพื่อ เพิ่มรายได้และ
เสริมสร้างความมีเสถียรภาพทางการคลังขององค์กร
- ให้มีหรือปรับปรุงแผนอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างให้เหมาะสมกับภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการดารงชีวิตเพื่อเอื้ออานวย
ต่อความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา เพื่อให้การป้องกันรักษา การทดแทนทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นไปอย่า ง
ยั่งยืน
- ส่งเสริมให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียวเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุมชน เช่น การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ต้นไม้ ในที่สาธารณะ พื้นที่ป่าชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก

- ออกข้อบัญญัติตาบลภายใต้กรอบระเบียบ กฎหมายที่ให้อานาจไว้ เพื่อบังคับใช้ในการป้ องกันการ
ดูแลรักษา สภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
- อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้า หนองน้าสาธารณะเพื่อความสมดุลของธรรมชาติ
2.6 เป้าประสงค์
1) การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
2) ประชาชนมีความรู้และบารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
3) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
4) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทาให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
5) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
2.7 ตัวชี้วัด
1) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ 10
2) มีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ 70
3) ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ 90 และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่
4) ประชาชนร้ อยละ 80 มีความรู้แ ละมีส่ ว นร่ว มในการพัฒ นาการท่ องเที่ ยว ศาสนา วัฒ นธรรม
ประเพณีและกีฬา
5) ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5 และพึ่งตนเองได้มากขึ้น
2.8 ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
จุดมุ่งหมายของการพัฒนา
1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ - การพัฒนากลุ่มอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
ท่องเที่ยว
- การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสนับสนุนการท่องเที่ยวในตาบล
2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน - การก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้าและ
ร่องระบายน้า
- การพัฒนาที่ดินสาธารณะ ไฟฟ้าและสาธารณูปโภค
3. การพัฒนาด้านแหล่งน้า
- การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรและแหล่งน้าธรรมชาติ
- การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
4. การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ - การส่งเสริมและสนับสนุนระบบสุขภาพภาคประชาชน
และสังคม
- การส่งเสริมพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานจราจร
- การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- การส่งเสริมสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์
- การส่งเสริมการกีฬาและออกกาลังกาย
- การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5. การพัฒนาด้านการเมือง การ
- การส่งเสริมการบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบ
บริหาร
ประชาธิปไตย
- การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่
ประชาชน
- การส่งเสริมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการพัฒนารายได้
6. การพัฒนาด้าน
- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - การพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้าและแหล่งน้าธรรมชาติอย่างชาญฉลาดและยั่งยืน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
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3. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. จุดแข็ง (Strengths)
2. จุดอ่อน (Weaknesses)
1) ทาเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เหมาะแก่การขยายตัวทางด้าน 1) ปัญหาทางสังคม ได้แก่ ยาเสพติด โรคติดต่อและโรค
เศรษฐกิ จ ในอนาคต เนื่ อ งจากเป็ น เส้ น ทางผ่ า นไปยั ง ไม่ติดต่อ แรงงานต่างด้าว
ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้
2) แรงงานไม่มีคุณภาพ ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปาน
2) พื้นที่เป็ นที่ราบลุ่ ม เหมาะแก่การทานาและเป็นทาง กลาง เนื่องจากขาดการศึกษา
สายน้าผ่าน
3) การจัดการด้านการตลาด การผลิต และการแปรรูป
3) บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนท้องถิ่นสามารถติดต่อสัมพันธ์ สินค้าทางการเกษตรไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากมีการ
กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้เทคโนโลยีเฉพาะด้านเท่านั้น
4) มี เ อกลั กษณ์ ทางวั ฒ นธรรมและประเพณี ของคนใน 4) ระบบสารสนเทศยังไม่ทั่วถึงและไม่มีประสิทธิภาพ
ท้องถิ่นเอง
5) โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะถนนและสะพานภายใน
5) พื้นที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งปลูกพื้นเศรษฐกิจที่สาคัญ ต าบลยั ง ไม่ ส ะดวกในการติ ด ต่ อ สั ญ จรไปมาระหว่ า ง
เหมาะแก่การทาเกษตรกรรมแบบต่างๆ
หมู่บ้าน
6) มี ก ารน าเทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี 6) งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลยังได้รับไม่เพียงพอ
ประสิทธิภาพ
ต่อการบริหารจัดการในท้องถิ่น
7) พื้นฐานความคิดของบุคลากรในท้องถิ่นอยู่ในเกณฑ์ที่ 7) บุคลากรรับผิ ดชอบงานยังมีไม่ครอบคลุมทุกความ
สามารถจะพัฒนาแนวความคิดได้
ต้องการและเฉพาะด้าน
8) ประชาชนในท้ องถิ่ น มีจ ริ ย ธรรม และศีล ธรรม เป็ น 8) ขาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สานักงานที่ทันสมัย
เครื่องยึดเหนี่ยวในการดาเนินชีวิต
9) บุ ค ลากรขาดความรู้ ความเชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน
3. โอกาส (Opportunities)
4. อุปสรรค (Threats)
1) นโยบายต่าง ของรัฐบาล จังหวัด และอาเภอได้แก่ การ 1) ประชาชนขาดความรู้ และความเข้ า ใจในระบบ
พัฒนาการเกษตรเพื่อการส่งออก(ครัวของโลก) สินค้าหนึ่ง ทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต าบลหนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (OTOP) ส่ ง เสริ ม ผู้ ป ระกอบการ 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการสนับสนุนจาก
ขนาดกลางและขนาดย่ อม มี การกระจายอ านาจให้ แ ก่ งบประมาณจากส่วนกลางอย่างเพียงพอในการพัฒนา
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น การปราบปราม ยาเสพติด โครงการใหญ่ ๆ ที่เป็นต้นทุนในการทาเกษตรกรรม เช่น
และผู้มีอิทธิพล เป็นต้น
ก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้า
2) จั ง หวั ด เชี ย งรายและอ าเภอเชี ย งแสนเป็ น จั ง หวั ด 3) การพัฒนาชุมชนของคนในตาบลยังไม่มีประสิทธิภาพ
ชายแดนและเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ
โดยผู้นาชุมชนไม่เข็มแข็งเท่าที่ควร
3) มีการจั ดตั้ง กองทุน หมู่บ้ าน กลุ่ มออมทรัพ ย์ห มู่บ้า น 4) บางหมู่บ้านขัดแย้งกันในเรื่องผลประโยชน์เฉพาะ
เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้กับประชาชนภายในหมู่บ้าน
กลุ่ม เช่น พื้นที่ทากิน
4) ได้รับการสนับสนุนระหว่างหน่วยงานต่างๆ
5) งบประมาณที่ จ ะสนั บ สนุ น ให้ ชุ ม ชนมี น้ อ ยกว่ า
5) ปร ะช าช นใ ห้ ค ว า มสน ใจ แล ะร่ ว ม มื อ ใน กา ร โครงการที่จะพัฒนา
ประสานงานกับ อบต.
6) ระบบการบริ ห ารงานของ องค์ ก รปกครองส่ ว น
6) อบต.ป่ า สั ก อยู่ ใ นพื้ น ที่ อ าเภอเชี ย งแสนเป็ น พื้ น ที่ ท้ อ งถิ่ น ติ ด ขั ด กั บ ระเบี ย บกฏเกณฑ์ ม ากเกิ น ไป เช่ น
เศรษฐกิจเป็นประตูสู่อาเซี่ยนรองรับความเจริญในอนาคต ติ ด ขั ด ระหว่ า งส่ ว นราชการไม่ ส ามารถพั ฒ นาหรื อ
ดาเนินการล่วงล้าพื้นที่รับผิดชอบของส่วนราชการอื่นได้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
1. การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ในตาบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี
ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทาให้มีผลประโยชน์อานาจต่อรองต่างๆ กับ
คู่ค้าได้มากขึ้น และการนาเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะ
ขอไว้ไม่ลดภาษีนาเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว)
Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันนั้นจะทาให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC
เป็นไปคือ
1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
3. การพัฒนาของเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย อาเภอแม่สาย เชียงของ และเชียงแสน
การกาหนดแนวทางการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ได้ทาการ
ประเมินศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดที่มีความเชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจอื่นๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและ
ระดับพื้นที่ ทั้งนี้การจั ดทาแนวทางการพัฒ นาเขตพัฒ นาเศรษฐกิจเชียงรายมีการกาหนดกรอบแนวคิดการ
พัฒนา 3 ด้าน คือ 1) สร้างสมดุลการพัฒนา 2) เป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดี และ 3) การน้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการกาหนดตาแหน่งจุดยืนเชิงยุทธศาสตร์ (Positioning) ที่มีความสอดคล้องกับ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด และจั ง หวั ด ตามแผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด 5 ปี
(พ.ศ. 2560-2565) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประตูการค้าและศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่ อมโยงสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้า
โขง โดดเด่นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ประชาชนอยู่ดีมีสุข ” โดยแนวทางการพัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษเชียงราย มีการวางบทบาทของแต่ละอาเภอ ดังนี้
(1) อาเภอแม่สาย เป็นเมืองชายแดนรองรับการค้าและการเงิน พื้นที่ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ/ห้อง
ประชุมสัมมนา เพื่อรองรับนักลงทุนที่สนใจจะขยายการลงทุน หรือประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ โดยเตรียม
พื้นที่ร้านค้าปลอดภาษี ศูนย์ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการค้าชายแดน
(2) อาเภอเชียงของ พัฒนาในรูปแบบ 1 เมือง 2 แบบ คือ 1) เมืองเก่าที่เน้นการอนุรักษ์ด้านวิถีชีวิต
วัฒนธรรม และธรรมชาติ โดยรองรับบทบาทด้านการบริการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม และ 2)
เมืองโลจิ ส ติกส์ และอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศที่ทันสมัย เนื่องจากแหล่งที่ตั้งของอาเภอเชียงของมีจุดเด่น คือ
สามารถเชื่อมโยงอนุภูมิภาค/ภูมิภาคได้ทั้งทางบก ทางน้า และระบบรางในอนาคต ดังนั้นพื้นที่อาเภอเชียงของ
จึงมีศักยภาพในการรองรับกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ จุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศ
และศูนย์ขนส่งมวลชน
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(3) อาเภอเชียงแสน เน้นรองรับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ การจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรม และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีความเป็นอัตลักษณ์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและดึงดูดนักท่องเที่ยว นอกจากนั้นยังผสมผสานการ
บริการสุขภาพทางการแพทย์ การศึกษานานาชาติ เพื่อส่งเสริมให้พัฒนาทักษะความรู้แก่บุคลากรในท้องถิ่น
จากการที่องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จานวน 6 ยุทธศาสตร์
ดังนั้น จึงวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC และการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสักต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ และเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวโดยรอบอาเภอเชียงแสนและใกล้เคียง อาทิเช่น หนองบัวหลวง หนองบัวตอง ไร่ภูชนะใจ รวมทั้ง
ร่วมบูรณาการการทางานกับ รีสอร์ท ที่พักในพื้นที่ เพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การเข้าสู่ ป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทยและการพัฒ นาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนของ อาเภอแม่ส าย เชียงของและเชียงแสน ทาให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก ต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการหลั่งไหลเข้า
มาของประชากรประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนทางาน หรือการอื่นใด การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จาเป็น เป็นต้น
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้า
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสักเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนทาการเกษตรมาแต่ดั้งเดิม เช่น ทานา
สับปะรด มันสาปะหลัง ข้าวโพด ได้ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค แหล่ง
น้าเพื่อการเกษตร มีการก่อสร้างฝายกั้นน้าเพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ในการเกษตรจานวนหลายจุด เพื่อให้ประชาชน
เกษตรกรได้ทาการเกษตรมีน้าใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจานวนมากมากขึ้น ปัญหา
การแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยทางานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้ จะมีชุมชนต่างชาติเพิ่มขึ้น
เช่นชุมชนคนพม่า ลาว ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพิ่มขึ้นอย่างมากจากชนนั้นที่
มีปัญหา คนจะทาผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของ
ไทย ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสาคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย
มากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมี ความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ่าฝืน
กฎหมายจากชาวต่ า งประเทศในไทยมากขึ้ น ทั้ ง โดยตั้ ง ใจและความไม่ รู้ ก ฎหมาย อี ก ทั้ ง อาจเกิ ด ปั ญ หา
อาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานในไทยมากขึ้น
การศึกษา ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศ
อื่นๆในอาเซียน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสักจึงได้เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมการนาครูชาวต่างชาติจาก
มูลนิธิกระจกเงาเข้ามาสอนภาษาอังกฤษโดยการให้อยู่กินกับชาวบ้าน โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อนาร่องไปสู่โครงการ
อื่นๆในการเร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพื้นที่มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
ศาสนา อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทย
มากขึ้น เช่น อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่
แตกต่างกัน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก

วั ฒ น ธ ร ร ม ป ร ะ ช า สั ง ค ม แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม อ า เ ซี ย น ( ASEAN SOCIO-CULTURAL
COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่สาคัญ คือ
การพัฒ นามนุษย์และการสร้างอัตลั กษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทาง
วัฒนธรรม เช่น มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้าย
ในการส่งของหรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น
สาธารณสุข ปัญหาด้านสาธารณสุขที่สาคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่สาคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรค
เอดส์ ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและโรคอื่นๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้า
มนุษย์และการท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง
รวมทั้งปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยลาพัง
การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในด้านการ
อนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มื อภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการทานิติกรรม
ต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบารุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจาต้อง
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การบุกรุกพื้นที่ป่าอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิด
จากคนไทยคือการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรทาให้ที่ทากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้
นายทุนต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ทากินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การบุรุกพื้นที่สีเขียวสาหรับ
ปลูกพืชเศรษฐกิจ หรือทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญอื่นๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
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