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ประกาศเทศบาลตาํบลโคกสําราญ 

เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
 

************************ 
 

  ดวยเทศบาลตําบลโคกสําราญ ไดดําเนนิการจัดทําแผน พัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  (ฉบับที่ 2 

และ 3) พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2561 เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ

รายจายเพิ่มเตมิและงบประมาณรายจายจากเงนิสะสมในชวงของแผนนี้  รวมทัง้วางแนวทางเพื่อใหมกีาร

ปฏบิัตงิานบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยกรรมการพัฒนาเทศบาล

ตําบลโคกสําราญ ไดพจิารณาเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปนทีเ่รียบรอยแลว 
 

  ดังนัน้ เพื่อใหการบริหารงานของเทศบาลตําบลโคกสําราญ เปนไปอยางมปีระสทิธภิาพและ

สามารถนําแผนพัฒนาไปใชไดอยางถูกตอง รวมทัง้ใหหนวยงานที่เก่ียวของและประชาชนทั่วไปไดรับทราบ 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ จงึประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  
 

  จงึประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  
 

                       ทัง้นี้  ตัง้แตบัดนี้เปนตนไป 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่    14    เดอืน  มถุินายน  พ.ศ. ๒๕๖2 

 

 

 

                                                                    (นายมงคล  เจริญเหลา) 

                                                              นายกเทศมนตรีตําบลโคกสําราญ 
 



แผนพฒันาทองถิน่หาป (พ.ศ.2561-2565) (คําปรารภ) 

งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน  
 

 

คําปรารภ 

  เทศบาลตําบลโคกสําราญ ไดรับการยกฐานะจากองคการบริหารสวนตําบลโคกสําราญเปน

เทศบาลตําบลโคกสําราญ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2551 และไดยกฐานะเปนเทศบาลขนาดเล็กเปนเทศบาล

ขนาดกลาง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2554 เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มหีนาที่รับผดิชอบความ

ตองการและความเดอืดรอนของประชาชนโดยมุงสนองใหประชาชนมคุีณภาพชีวติที่ด ีเปนหลักสําคัญของการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) มวีัตถุประสงคเสนอความตองการของทองถ่ินอยางตอเนื่องและ

ทําใหเกิดการพัฒนา คุณภาพชีวติของประชากรในเขตเทศบาลตอไป 
 

  ขาพเจาในนามเทศบาลตําบลโคกสําราญ ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการ

พัฒนาทองถ่ินและเจาหนาที่ท่ีรับผดิชอบ ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไปที่ใหความรวมมอืในการจัดทําแผน

ทองถ่ินในครัง้นี้เปนอยางด ีหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปฉบับนี้จะเปนประโยชนในการพัฒนา

เทศบาลและการปฏบิัตงิานของเทศบาลไดอยางทั่วถึง ทัง้นี้เพื่อพัฒนาทองถ่ินใหเจริญกาวหนาและกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกประชาชนตอไป 
 
 
 
      (นายมงคล  เจริญเหลา) 

          นายกเทศมนตรีตําบลโคกสําราญ 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (คํานํา) 

งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน  
 

 

คํานํา 

  เนื่องดวยพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 มาตรา 

50 (9) และพระราชบัญญัตกํิาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542 หมวด 2 มาตรา 16 (1) ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2561  ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

มอีํานาจและหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง แผนพัฒนาทองถ่ินนัน้ หมายถึง แผนพัฒนา

ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน สวน

ราชการ และรัฐวสิาหกิจที่เก่ียวของเพื่อแจงแนวทางพัฒนาทองถ่ิน รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็น 

การพัฒนาและประเด็นที่เก่ียวของตลอดจนความชวยเหลอืทางวชิาการ และแนวทางปฏบิัตทิี่เหมาะสมกับ

สภาพพื้นที่เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก

หนวยงานตางๆ และขอมูลในการพัฒนาหมูบานหรอืแผนชุมชนมาพจิารณาประกอบการพัฒนาทองถ่ิน 
 

  เพื่อใหการดําเนนิการใหเปนไปตามกฎหมายดังกลาว จงึตองจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  

(พ.ศ.2561-2565) ขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมอืในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และพรอมที่จะนําไปสู

การปฏบิัตแิละสามารถใชในการประสานแผนการพัฒนาทองถ่ินไดอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล          

ตามนโยบายที่คณะผูบริหารหวังที่จะทําใหเกิดการพัฒนาในทองถ่ิน 
 

  เทศบาลตําบลโคกสําราญ จงึหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 ) 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ ฉบับนี้จะเปนแนวทางในการพัฒนาเทศบาลที่มปีระสทิธภิาพและตอบสนองความ

ตองการของประขาขนอยางแทจริงตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานแผนและงบประมาณ    

ฝายอํานวยการ 

สํานักปลัดเทศบาล  

เทศบาลตาํบลโคกสําราญ 

 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (สารบัญ) 

งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน 

 

สารบญั 

            หนา 

สวนที่ 1  บทนํา           1 - 9 

สวนที่ 2  ยทุธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       10 - 54 

สวนที่ 3  การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏบิัต ิ       55 - 191 

สวนที่ 4  การตดิตามและประเมนิผล        192 - 194 



แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ.2561-2565) (สวนท่ี 1) 

งานแผนและงบประมาณ  ฝายอาํนวยการ  สาํนกัปลดัเทศบาลตําบลโคกสาํราญ อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

 

สวนท่ี  1 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานท่ีสําคัญของเทศบาลตําบลโคกสําราญ 

1.  ดานกายภาพ 

1.1  ลักษณะท่ีตั้งและอาณาเขต 

      ลักษณะท่ีตั้ง  เทศบาลตําบลโคกสําราญตัง้อยู ณ 168  หมูที่ 14 บานโคกสําราญ   ตําบลโคกสําราญ   

อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน เทศบาลตําบลโคกสําราญ  ไดประกาศตัง้เปนองคการบริหารสวนตําบล           

โคกสําราญ เมื่อวันที่ 10 มถุินายน  2539  ตอมาไดประกาศยกฐานะจากองคการบริหารสวนตําบลโคกสําราญ         

เปนเทศบาลตําบลโคกสําราญ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม  พ.ศ. 2551  และไดยกฐานะจากเทศบาลขนาดเล็กเปน     

เทศบาลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 28  มนีาคม พ.ศ. 2554 มพีื้นที ่51.75 ตารางกิโลเมตรหรอืประมาณ  32,343.75 ไร           

อยูหางจากอําเภอบานแฮด   10  กิโลเมตร   ยาวตามแนวถนนสายมติรภาพ (ทางหลวงแผนดนิหมายเลข 2)          

สายสระบรุ ี– หนองคาย ประชาชนสวนใหญปลูกบานเรอืนอาศัยอยูกระจัดกระจายไปทั่วตาม แนวเขตของหมูบาน 
 

1.2 ลักษณะภูมปิระเทศ   

เทศบาลตําบลโคกสําราญ  มสีภาพทางกายภาพเปนพื้นที่ลุม ๆ ดอน ๆ  ไมมภีูเขาไมมปีาไม เหมาะ 

กับการเพาะปลูกเปนบางสวน มลีําหวย หนอง คลอง บงึ เปนจํานวนมาก มบีงึขนาดใหญที่สุด คอื  บงึแกงละวา        

มเีนื้อที ่ 13,032 ไร  จนุ้าํได 36 ลานบาศกเมตร มลีําน้ําชีไหลผาน 3 หมูบาน  คอื บานปาแดง บานแจงกระหนวน     

บานปามวง 

ทศิเหนอื  ตดิตอกับ     ตําบลบานแฮด อําเภอบานแฮด 

ทศิใต  ตดิตอกับ     เขตอําเภอบานไผ   จังหวัดขอนแกน 

  ทศิตะวันออก ตดิตอกับ     ตําบลหนองแซง   อําเภอบานแฮด 

ทศิตะวันตก ตดิตอกับ     ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี 

พื้นท่ีและการใชประโยชน  พื้นทีก่ารเกษตร จํานวน  29,394  ไร  แยกเปนพื้นที่ทํานา 24,061 ไร        

พื้นที่ทําสวน  851  ไร  พื้นที่ทําไร  4,035 ไร  อื่นๆ  447  ไร 
 

1.3 ลักษณะภูมอิากาศ   

ลักษณะภูมอิากาศเปนแบบมรสุมม ี 3 ฤดู  คือ 

   *  ฤดรูอน เร่ิมตัง้แตเดอืนกุมภาพันธ  -  เดอืนเมษายน 

   *  ฤดูฝน เร่ิมตัง้แตเดอืนพฤษภาคม  -  เดอืนกันยายน 

   *  ฤดูหนาว เร่ิมตัง้แตเดอืนตุลาคม      -  เดอืนมกราคม 

 1.4 ลักษณะของดิน 

  ลักษณะดนิโดยทั่วไปเปนดนิรวนปนทราย ดนิโปงและเปนดนิลูกรัง ไมสามารถเก็บน้ําได ที่ดนิสวน

หนึ่งเปนที่สาธารณะและเขตปาสงวน 

 

 

 
 

1 



แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ.2561-2565) (สวนท่ี 1) 

งานแผนและงบประมาณ  ฝายอาํนวยการ  สาํนกัปลดัเทศบาลตําบลโคกสาํราญ อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

 

1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา 

  ลําหวย   - แหง สระน้ํา  - แหง 

หนองน้ํา - แหง บอน้ําตื้น - แหง  

ลําคลอง - แหง บอนําบาดาล - แหง  

บงึ  - แหง อางเก็บน้ํา - แหง 

แมน้าํ  - แหง ฝาย  - แหง 

อื่นๆ (ระบุ) - แหง  

 1.6 ลักษณะของไมและปาไม 

  - ลักษณะพื้นที่ ที่เปนปาไมไมม ี- 

2. ดานการเมอืง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 

 แบงเขตการปกครองตามพระราชบัญญัตลิักษณะการปกครองทองที่ พ.ศ. 2547 เปนตน        

ตําบลโคกสําราญ มหีมูบานรับผดิชอบ 16 หมูบานอยูในเขตของเทศบาลตําบลโคกสําราญ ทัง้  16   

  2.1.1 หมูที่ 1 บานโคกสําราญ  2.1.2 หมูที่ 2 บานหนองมะเขอื    

  2.1.3 หมูที่ 3 บานหนองเก่ียว   2.1.4 หมูที่ 4 บานเล็บเงอืก   

  2.1.5 หมูที่ 5 บานดอนปอแดง   2.1.6 หมูที่ 6 บานดง    

  2.1.7 หมูที่ 7 บานปาแดง   2.1.8 หมูที่ 8 บานหนองหัวชาง    

  2.1.9 หมูที่ 9 บานปามวง   2.1.10 หมูที่ 10 บานโนนพันชาติ  

  2.1.11 หมูที่ 11 บานโคกสําราญ  2.1.12 หมูที่ 12 บานทางพาดปอแดง  

  2.1.13 หมูที่ 13 บานแจงกระหนวน  2.1.14 หมูที่ 14 บานโคกสําราญ  

  2.1.15 หมูที่ 15 บานดง   2.1.16 หมูที่ 16 บานดอนปอแดง  
 

2.2 การเลอืกตั้ง 

จากการยกฐานะเปนเทศบาลตําบลโคกสําราญ มกีารแบงเขตเลอืกตัง้ 2 เขต ดังนี้ 
 

เขตเลอืกตั้งท่ี 1 ประกอบไปดวย เขตเลอืกตั้งท่ี 2 ประกอบไปดวย 

หมูที่ 2 บานหนองมะเขอื หมูที่ 1 บานโคกสําราญ 

หมูที่ 4 บานเล็บเงอืก หมูที่ 3 บานหนองเก่ียว 

หมูที่ 7 บานปาแดง หมูที่ 5 บานดอนปอแดง 

หมูที่ 9 บานปามวง หมูที่ 6 บานดง 

หมูที่ 10 บานโนนพันชาต ิ หมูที่ 8 บานหนองหัวชาง 

หมูที่ 11 บานโคกสําราญ หมูที่ 12 บานทางพาดปอแดง 

หมูที่ 13 บานแจงกระหนวน หมูที่ 15 บานดง 

หมูที่ 14 บานโคกสําราญ หมูที่ 16 บานดอนปอแดง 
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3. ประชากร 

 3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร (ขอมูล ณ พฤษภาคม 2562) 
 

ชื่อหมูบาน หมูท่ี  
จํานวน

ครัวเรอืน 

ประชากร 

(หญงิ) 

ประชากร 

(ชาย) 
รวม 

บานโคกสําราญ 1 261 475 487 962 

บานหนองมะเขอื 2 212 410 409 819 

บานหนองเก่ียว 3 148 268 260 528 

บานเล็บเงอืก 4 191 412 366 778 

บานดอนปอแดง 5 195 363 373 736 

บานดง 6 233 396 372 768 

บานปาแดง 7 135 252 270 522 

บานหนองหัวชาง 8 124 213 194 407 

บานปามวง 9 110 174 190 364 

บานโนนพันชาต ิ 10 131 254 213 467 

บานโคกสําราญ 11 229 387 344 731 

บานทางพาดปอแดง 12 94 151 147 298 

บานแจงกระหนวน 13 43 80 84 164 

บานโคกสําราญ 14 193 313 312 625 

บานดง 15 139 239 249 488 

บานดอนปอแดง 16 98 179 194 373 

รวม 2,536 4,566 4,464 9,030 
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4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศกึษา 

4.1.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนในเขตเทศบาลตําบลโคกสําราญ  จํานวน  1  แหง  

   - ศูนยพัฒนาเล็กเทศบาลตําบลโคกสําราญ 

  4.1.2 โรงเรียนทีส่งักัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตําบลโคกสําราญ   จํานวน  9  แหง    

   - โรงเรยีนบานโคกสําราญ    

   - โรงเรยีนบานดงหนองเก่ียว  

   - โรงเรยีนบานดอนปอแดง  

   - โรงเรยีนบานหนองมะเขอื  

   - โรงเรยีนบานเล็บเงอืก  

   - โรงเรยีนบานโนนพันชาติ  

   - โรงเรยีนบานหนองหัวชาง  

   - โรงเรยีนบานปาแดงแจงกระหนวน  

   - โรงเรยีนบานปามวง  
 

4.2 สาธารณสุข 

 4.2.1 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเขตพื้นที่  สังกัด  กระทรวงสาธารณสุข จํานวน  3  แหง  

  - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานโคกสําราญ    เขตรับผดิชอบ  หมูที่ 1,5,11,14 และ 16 

  - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดง                เขตรับผดิชอบ  หมูที่ 3,6,8,12 และ 15 

  - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเล็บเงอืก       เขตรับผดิชอบ  หมูที่ 2,4,7,9,10 และ 13 

 - ศูนยบริการสาธารณสุข        จํานวน  -  แหง  

 - คลนิกิเอกชน         จํานวน  -  แหง  
 

4.3 อาชญากรรม 

  ปญหาอาชญากรรม1ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน เปนปญหาอาชญากรรมที่มคีวามแตกตางจากอาชญากรรม

ในอดตีปจจุบัน เทคโนโลยี 1ดานการสื่อสารและ เทคโนโลยสีารสนเทศ 1มคีวามเจริญกาวหนาและมบีทบาทใน

ชีวติประจําวันแกประชาชนทั่วไป ในขณะเดยีวกัน อาชญากรรมกลับนําเอา เทคโนโลยี 1ที่ทันสมัยมาใชในการกระทํา

ความผดิ ทําใหปญหาอาชญากรรมเกิดความรุนแรงมากยิง่ขึ้น ทั้งรูปแบบและวธิกีาร รวมทั้งมคีวามสลบัซับซอนมาก

กวาเดมิ ทําใหยากตอการปองกันและปราบปราม โดยเฉพาะสวนที่มคีวามเก่ียวของกับการสบืสวนสอบสวน 

4.4 ยาเสพตดิ 

  ปญหายาเสพตดิในเขตเทศตําบลโคกสําราญ  จากการทีท่างสถานตีาํรวจภธูรบานแฮดไดแจงใหกับ

เทศบาลทราบนัน้พบวาในเขตเทศบาลมผีูที่ตดิยาเสพตดิแตเมื่อเทยีบกับพื้นที่อื่นถอืวานอย  เหตุผลก็เนื่องมาจากวา

ไดรับความรวมมอืกับทางผูนํา  ประชาชน  หนวยงานของเทศบาลที่ชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจํา การแกไข

ปญหาของเทศบาลสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาที่เทานัน้  เชน  การณรงค  การประชาสัมพันธ  การแจง

เบาะแส  การฝกอบรมใหความรู   
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 4.5 การสังคมสงเคราะห  

  4.5.1 สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  จํานวน  18 ราย  

  4.5.2 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ    จํานวน  1,695 ราย  

  4.5.3 เบี้ยยังชีพผูพกิาร    จํานวน  543 ราย  

  4.5.4 โครงการจางรถรับสงนกัเรียนศนูยพฒันาเดก็เลก็ 

  4.5.4 รับลงทะเบยีนและประสานโครงการเงนิอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
   

5. ระบบบรกิารพื้นฐาน 

 5.1 การคมนาคมขนสง  

  - มทีางหลวงแผนดนิหมายเลข 2 ผาน คอืถนนมติรภาพ สายสระบุรี – หนองคาย 

  - มถีนนลาดยาง    ความยาวรวม  30,463  เมตร  

  - มถีนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ความยาวรวม  45,710  เมตร  

 5.2 การไฟฟา  

  เขตเทศบาลตําบลโคกสําราญ ไดรับการบริการไฟฟาจากการไฟฟาสวนภมูภิาคอาํเภอ บานไผ   

สาขายอย อําเภอบานแฮด  มไีฟฟาอยางทั่วถึงทุกหมูบาน และกําลังพัฒนาและขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร       

ไฟฟาแสงสวางใหทั่วถึง 

 5.3 การประปา  

  5.3.1 ครัวเรอืนที่ใชน้ําประปา   จํานวน  - หลังคาเรอืน  

  5.3.2 หนวยงานเจาของกิจการประปา  

  - ระบบประปาภูมภิาค    จํานวน  - แหง  

  - ระบบประปาของเทศบาลตําบลโคกสําราญ จํานวน  - แหง 

  - ระบบประปาหมูบาน    จํานวน  - แหง 

  - ระบบประปาแบบบาดาลขนาดเล็ก  จํานวน  - แหง  

  - ระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง  จํานวน  - แหง  

  - ระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ   จํานวน  - แหง 

  - ระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญมาก  จํานวน  - แหง  

- ระบบประปาผวิดนิแบบนาดกลาง  จํานวน  - แหง  

  - ระบบประปาผวิดนิแบบขนาดใหญ   จํานวน  - แหง 

  - ระบบประปาผวิดนิแบบขนาดใหญมาก  จํานวน  - แหง  
   

 5.4 การโทรศพัท  

  - จํานวนโทรศัพทสาธารณะในพื้นที่   จํานวน  - แหง  

  - จํานวนชุมสายโทรศัพท    จํานวน  - แหง  

 5.5 ไปรษณยีหรอืการสื่อสารหรอืการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ  

  - ที่ทําการไปรษณยี    จํานวน  - แหง  
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6. ระบบเศรษฐกจิ 

 6.1 การเกษตร  

  ประชากรในเขตเทศบาลตําบลโคกสําราญ รอยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลติทาง

การเกษตรที่สําคัญ ไดแก ขาว มันสําปะหลัง  ออย และอื่น ๆ 

 6.2 การประมง  

  ประชากรในเขตเทศบาลตําบลโคกสําราญ มแีหลงประมงขนาดใหญ คอือางเก็บน้ําแกงละวา        

วธิกีารประมง ไดแก มกีารดกัอวน การทอดแห วางเบด็ ยกสะดุง(ยกยอ) และอื่น ๆ 

 6.3 การปศุสัตว  

  ประชากรในเขตเทศบาลตําบลโคกสําราญ ประอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรอืนเปนอาชีพหลัก

และอาชีพเสรมิ เชน การเลี้ยงไก เปด โค กระบอื สุกร และอื่น ๆ 

 6.4 การบรกิาร  

  - โรงแรม     จํานวน  - แหง  

  - รานอาหาร     จํานวน  - แหง  

  - โรงภาพยนตร     จํานวน  - แหง  

  - สถาน ีขนสง     จํานวน  - แหง  

  - รานเกมส     จํานวน  1 แหง    

 6.5 การทองเท่ียว  

  ในเขตเทศบาลตําบลโคกสําราญ -ไมมสีถานที่ทองเที่ยว- 

 6.6 การอตุสาหกรรม  

  6.6.1 กิจการอุตสาหกรรม   จํานวน  3 แหง  

  - บริษทั เกษตรสนิโกลเดนไรซ จาํกัด 

  - บริษัท นําแสงจักรกล จํากัด  

  - บริษัท เอส.เค.ท.ีเทรเลอร ขอนแกน 
 

 6.7 การพาณชิยและกลุมอาชพี  

  ธนาคาร      จํานวน  - แหง  

  บรษิัท      จํานวน  - แหง  

  หางหุนสวนจํากัด    จํานวน  - แหง  

  รานคาตาง ๆ     จํานวน  - แหง  

  ซุปเปอรมาเก็ต     จํานวน  - แหง  

  สถานบีรกิารน้ํามัน    จํานวน  - แหง  

  ตลาดสด     จํานวน  - แหง  

  โรงฆาสัตว     จํานวน  - แหง 
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6.8 แรงงาน 

 แรงงานในพื้นที่กวารอยละ 60 เปนผูมกีารศกึษาระดับภาคบังคับและขาดทักษะฝมอืแรงงานทําให

ไมไดรับการจางเขาสูตลาดแรงงานภาคอุสาหกรรม การคา การบริการ โดยสวนใหญจะเปนแรงงานรับจางในภาค

เกษตรกรรม กรรมกร หรอืคนงานทั่วไปในภาคอุตสาหกรรม 
 

7. เศรษฐกจิพอเพยีงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา 

 7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรอืชุมชน  

 7.2 ขอมูลดานการเกษตร  

 7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร  

 7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากนิ น้ําใช (หรอืเพื่อการอุปโภค บรโิภค)  
 

8. ศาสนา ประเพณ ีวฒันธรรม 

 8.1 การนับถอืศาสนา   

  ประชาชนสวนใหญในเขตเทศบาลตําบลโคกสําราญนับถอืศาสนาพุทธ ประมาณ 99 % และศาสนา

อื่น ๆ ประมาณ  1 % โดยมสีถาบันและองคกรทางศาสนา ประกอบดวย 

   8.1.1 วัดในเขตเทศบาล   จํานวน  15 แหง  ดังนี้     

  - วัดสวางสําราญ ตัง้อยูที่บานโคกสําราญ   หมูที่ 1,11 และ 14  

  - วัดปาโคกสําราญ ตัง้อยูที่บานโคกสําราญ  หมูที่ 1,11 และ 14 

  - วัดศรไีพรวัลย  ตัง้อยูที่บานหนองมะเขอื  หมูที่ 2  

  - วัดศรีชุมพล  ตัง้อยูที่บานหนองเก่ียว  หมูที่  3  

  - วัดศรีบุญนาค  ตัง้อยูที่บานเล็บเงอืก  หมูที่  4  

  - วัดศรีจันทร  ตัง้อยูบานดอนปอแดง  หมูที่ 5 และ 16  

  - วัดปาอุดมทรัพย ตัง้อยูที่บานดอนปอแดง  หมูที่ 5 และ 16 

  - วัดสวางอารมณ ตัง้อยูที่บานดง   หมูที่ 6 และ 15  

  - วัดปาโพธิ์ชัย  ตัง้อยูที่บานดง   หมูที่ 6 และ 15 

  - วัดอุมลอง  ตัง้อยูที่บานปาแดง  หมูที่ 7  

  - วัดฉัตรฑัณต  ตัง้อยูที่บานหนองหัวชาง  หมูที่ 8  

  - วัดเวฬุวัน  ตัง้อยูที่บานปามวง  หมูที่ 9  

  - วัดสะอาดชัยศรี ตัง้อยูที่บานโนนพันชาต ิ หมูที่ 10  

  - วัดศรเสนาวราราม ตัง้อยูที่บานทางพาดปอแดง หมูที่ 12  

  - วัดอรุณคงคาวนาราม ตัง้อยูที่บานแจงกระหนวน  หมูที่ 13  

  8.1.2 โบสถครสิต     จํานวน  -  แหง  

  8.1.3 มัสยดิ      จํานวน  -  แหง  
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 8.2 ประเพณแีละงานประจําป  

  ประเพณขีองชาวตําบลโคกสําราญเปนประเพณตีัง้เดมิของชาวอสีานและประเพณไีทย ไดแก     

บุญบัง้ไฟ บุญบวชนาค บุญกฐนิ เขาพรรษา ออกพรรษา ตักบาตรเทโว สงกรานต ขึ้นปใหม ลอยกระทง บุญผะเวส 

บุญขาวประดับดนิ (สารทไทย)    
. 

 8.3 ภูมปิญญาทองถิ่น  

ภูมปิญญาทองถ่ินของตําบลโคกสําราญ ที่สบืทอดกันมาแตบรรพบุรุษและปจจุบันยังไมลบเลอืน 

หายไปยังมลีูกหลานสานตอและสบืทอดตอๆกันมา คอื 

8.3.1 ดานเกษตรกรรม   มกีารทําการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดําริ โดยการนําภูมิ

ปญญา 

ทองถ่ินมาใชโดยการปลูกพชืผักสวนครัว ไมยนืตน และการเลี้ยงสัตวผสมผสานกันไป เปนตน 

8.3.2 ดานหัตถกรรม  มกีารทาํเครือ่งจกัรสาน เครื่องมอืในการทําประมง การทอเสือ่  การทอผา 

การสานกระตบิขาว เปนตน  

8.3.3 การถนอมอาหาร มกีารถนอมอาหารเพื่อการเก็บและรักษาอาหารเพื่อชะลอการเนาเสยี 

ของอาหารหรอืปองกันโรคอาหารเปนพษิ ในขณะที่ยังรักษาคุณคาทางโภชนาการ  สสีันและกลิ่นใหคงอยู เชน       

การดอง การตาก เปนตน 

  ภาษาถิ่น ภาษาที่ใชในการสื่อสารคอื ภาษาอสีาน  และใชภาษากลางในการตดิตองาน/ราชการ 
 

 8.4 สนิคาพื้นเมอืงและของท่ีระลกึ  

  8.4.1 ปลาราบอง  

8.4.2 ไขเค็ม  

8.4.3 ผักปลอดสารพษิ 

8.4.4 ปลารา (จากแหลงน้ําแกงละวา) 

8.4.5 ปลาสม (จากแหลงน้ําแกงละวา) 
 

9. ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 9.1 น้ํา  

  9.1.1 อางเก็บน้ําแกงละวา  9.1.2  หวยน้ําลัด  

9.1.3 หนองแวงยาว   9.1.4 หนองดนิเหนยีว  

9.1.5 บงึแกงเทา   9.1.6 หนองกุดกวาง      

9.1.7 หนองเลงิ    9.1.8 หนองมะเขอื  

9.1.9 หนองบักเอน   9.1.10 หนองนกหงส  

9.1.11 หนองบักลุน    9.1.12 หนองฮู   

9.1.13 หนองศรีรักษา   9.1.14 หนองประมง                 

9.1.15 วังหมากพั่ว  
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9.2 ปาไม 

  ในเขตเทศบาลตําบลโคกสําราญ  -ไมมปีาไม- 
 

 9.3 ภูเขา  

  ในเขตเทศบาลตําบลโคกสําราญ  -ไมมภีูเข- 
 

 9.4 คุณภาพของทรัพยากรรมชาติ  

  แกงละวามลีักษณะเปนหนองน้ําขนาดใหญที่มนี้ําขังตลอดป มรูีปรางเปนแนวยาววางตัวใน          

ทศิเหนอื - ใต มคีวามยาวประมาณ 10 กิโลเมตร ชวงกวางสุดของหนองประมาณ 4 กิดลเมตร เปนที่ราบน้ําทวม    

ถึงของลุมแมน้ําชี พื้นที่โดยรวมเปนพื้นที่ราบเรียบมคีวามลดชันเล็กนอย รอบแกงละวาเปนที่นา  
 

พบนกอยางนอย 36 ชนดิ    เปดนกน้ํา นกชายเลน 13 ชนดิ นกประจําถ่ิน ชนดินกอพยพแตมใิชเพื่อ 

การผสมพันธุ 19 ชนดิ ไดแก นกกระยางกรอกพนัธุจนี  (Ardeola bacchus) นกยางควาย  (Bubulcus ibis)                

นกอลี้าํ  (Gallinula chloropus) นกแอนทุงใหญ  (Glareola maldivarum) เปนตน นกอพยพผานตามฤดูกาล 1 ชนดิ   

ไดแก นกแซงแซวหางปลา  (Dicrurus Macrocercus) ชนดิที่อยูในสถานภาพใกลถูกคุกคาม ( near threatened)      

ไดแก  เหยี่ยวแดง  (Haliasturindus) ชนดิที่พบจํานวนมากในแกงละวา ไดแก เปดแดง  (Dendrocygna javanica)       

พบหลายรอยตัวตอป 

พบปลาอยางนอย  43  ชนดิ ชนดิที่อยูในสถานภาพใกลสูญพันธุ (endangered) ไดแก ปลาเคาดํา              

(Wallago leerii) ชนดิที่อยูในสถานภาพมแีนวโนมใกลสูญพันธุ  (vulnerable) ไดแก ปลาดุ กดาน (Clariasbatrachus)    

ปลาในวงศปลาตะเพยีน ( Cyprinidae) พบอยางนอย 12 ชนดิ ปลาในวงศปลาหมอ ( Anabantidae) พบอยางนอย 5 

ชนดิและปลาในวงศปลาเนื้อออน( Siluridae) พบอยางนอย 5ชนดิปลาเศรษฐกิจ ไดแกปลาสรอยขาว    

(Henicouhynchus siamensis) ปลาสรอยนกเขา  (Osteochilushasselti) ปลาแขยงขา งลา (Mystusmysticetus)ปลา

กดเหลอื ง(M.nemurus)ปลาหมอชางเหยยีบ  (Pristolepis fasciata) ปลานลิ  (Oreochromis niloticus)ปลาชอน       

(Channa striatus) 
 

   ขอบบงึเปนดงจูด 0 (Eleocharis spiraliss) กกเหลีย่ม 0 (Scirpus grossus) กกกลม 0 (S. mucronatus)

เอื้องเพ็ดมา 0 (Polygonumtomentosum) ผักคันจอง 0 (Limnocharis flava) ดปีลนี้าํ 0 (Potamogeton cripus)ขาเขยีด

0 (Monochoria vaginalis) ถัดเขาไปกลางหนองเปนพชืลอยน้ํา ไดแก ผักตบชวา 0 (Eichronia crassipes) ซึ่งขึ้นหนาแนน

มาก มผีกับุง 0 (Ipomoea aquatica) พังพวยน้ํา 0 (Jussiaea repens)จอกหูหนู 0 (Salvinia cucullata) สวนพชืใตน้าํ ไดแก 

สาหรายหางกระรอก0 (Hydrilla verticillata) บังสาย0 (Nymphaea lotus) 
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สวนที ่2 

ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1.ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1  แผนยุทธศาสตรชาต ิ20 ป  

 การจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลจะตองมคีวามสัมพันธระหวางแผนยุทธศาสตรชาต ิเพื่อขับเคลื่อนการ

พัฒนาประเทศไปสูความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยนื  โดยแผนยุทธศาสตรชาต ิ20 ป ของประเทศไทยกําลังอยูระหวาง

การการเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาตติอที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทํายุทธศาสตรชาต ิ   ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการ

ดําเนนิการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาตติามมติทิี่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทํารางยุทธศาสตรชาต ิ โดยราง

กรอบยทุธศาสตรชาต ิ20 ป (พ.ศ. 2560 –2579)  สรุปยอได  ดังนี้ 

วสัิยทัศน “ประเทศไทยมคีวามมั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยนื เปนประเทศที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม 

                      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” 

 คตพิจนประจําชาต ิ “มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยนื” 

ประกอบดวย  6  ยทุธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี  1   เศรษฐกิจและสังคมไทยมกีารพัฒนาอยางมั่นคงและยั่งยนื 

ยุทธศาสตรท่ี  2   เศรษฐกิจขยายตวัดวยการคาสงคาปลกีและเศรษฐกิจดจิติลัทีเ่ขมขนขึ้น 

ยุทธศาสตรท่ี  3   คนไทยมศีักยภาพและความสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต 

ยุทธศาสตรท่ี  4   สังคมไทยมคีวามเปนธรรม มคีวามเหลื่อมล้ํานอย 

ยุทธศาสตรท่ี  5   เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอยางเปนมติรกับสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี  6   ระบบการบริหารจดัการภาครัฐมปีระสทิธภิาพ ทนัสมยั  รับผดิชอบ โปรงใส  

                      ตรวจสอบไดและประชาชนมสีวนรวม 
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1. ความเปนมา 

คณะรัฐมนตรีไดมมีตเิมื่อวันที่ 30 มถุินายน 2558 เห็นชอบใหมกีารจัดตัง้คณะกรรมการจัด 

ทํายุทธศาสตรชาต ิมอีํานาจหนาที่ในการจัดทารางยุทธศาสตรชาตริะยะ 20 ป เพื่อใชในการขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยนื และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาตริะยะ 20 ป ใหคณะรัฐมนตรีพจิารณาให

ความเห็นชอบเพื่อใชเปนกรอบในการดําเนนิงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ป 2558 - 2559) และกรอบการปฏรูิปใน

ระยะที ่3 (ป 2560 เปนตนไป) คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาตไิดแตงตัง้คณะอนุกรรมการ2 คณะ ไดแก (1) 

คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏรูิป เพื่อจัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาตริะยะ 20 ป และ (2) 

คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏบิัตกิารตามแนวทางการปฏรูิปประเทศเพื่อจัดทารางแผนปฏบิัตกิารตามแนวทางการ

ปฏรูิปประเทศ (Roadmap) ภายใตยุทธศาสตรชาตริะยะ 20 ป 
 

คณะอนกุรรมการจดัทายทุธศาสตรและกรอบการปฏรูิปไดดาํเนนิการยกรางกรอบยทุธศาสตรชาต ิ

ระยะ 20 ป ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยไดมกีารนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการจัดทํา

ยุทธศาสตรชาตทิี่มาจากหลายภาคสวน ไดแกภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมอืง และ นักวชิาการ รวมถึงได

พจิารณานําขอคิดเห็นจากสภาปฏรูิปแหงชาต ิและความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเปนขอมูลในการยกราง

ยุทธศาสตรชาตดิวย และไดนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาตริะยะ 20 ป ตอที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํา

ยุทธศาสตรชาต ิซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดาเนนิการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาตติามมตทิี่ประชุม

คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตรชาติ 
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  ในการดําเนนิการขัน้ตอไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาตจิะนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตร 

ชาตเิพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะไดมกีารรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน กอนที่จะนําเสนอตอสภา

นติบิัญญัตแิหงชาตใิหความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรชาตมิาใชเปนกรอบในการกาหนดทศิทางในการบริหารประเทศ

ภายในเดอืนตุลาคม 2559 ซึ่งเปนชวงเวลาของการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 12 

(ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) นอกจากนี้หนวยงานตางๆ จะไดนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิซึ่งเปน

แผนระยะ 5 ป มาถายทอดลงสูแผนปฏบิัตกิารระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหวางที่กลไกการจัดทํา

ยุทธศาสตรชาตติามรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมอยูระหวางการดําเนนิการ ซึ่งคาดวาจะดําเนนิการแลวเสร็จภายในเดอืน

กรกฎาคม 2560 
 

2. สาระสําคญั 

     2.1 สภาพแวดลอม 

ในชวงทศวรรษที่ผานมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเปนไปอยางรวดเร็วและใน 

หลากหลายมติทิําใหภูมทิัศนของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางมนีัยสําคัญ โดยกอใหเกิดโอกาสทัง้ในดานเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดลอม เทคโนโลย ีและการเมอืงของประเทศไทยแตขณะเดยีวกันทามกลางความเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ก็มี

ปจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ตองบริหารจัดการดวยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนยิมและการเปลี่ยนแปลงภูมิ

ทัศนเศรษฐกิจของโลกไดสงผลใหโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดมิมโีครงสรางเศรษฐกิจในระบบ “เกษตร

แบบพึ่งตนเอง” ตองปรับตัวและเปลี่ยนไปเปนระบบเศรษฐกิจที่ “พึ่งพาอุตสาหกรรมและการสงออก ” การพัฒนาใน

ภาคเกษตรลาชากวาฐานการผลติอื่นๆ ที่อาศัยเทคโนโลยสีมัยใหมมากขึ้นตามลําดับโดยเฉพาะอยางยิ่งภายใต

อทิธพิลของกระแสโลกาภวิัฒนและความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยสีารสนเทศ จงึมปีญหาความเหลื่อมล้ํา

ทางดานรายไดระหวางภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหวางสังคมในเมอืงและชนบทขยายวงกวางขึ้น และ

ปญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุมเกษตรกรรายยอยและในภาคชนบทรวมทัง้โอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร 

องคความรู แหลงทุน และบริการทางสังคมที่มคุีณภาพสาหรับประชาชนที่อยูในพื้นที่หางไกลก็มใีนวงแคบกวา 

ในขณะที่การใชเทคโนโลยใีนภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับวายังอยูในกลุมประเทศที่ใชเทคโนโลยใีน

ระดับกลางๆ ซึ่งสวนใหญไมสามารถพัฒนาไดเองภายในประเทศ ตองนาเขามาจากตางประเทศ โดยรวมประเทศไทย

จงึยังใชวัตถุดบิและแรงงานเขมขนในการเปนจุดแข็งในการแขงขันและขับเคลื่อนการเจริญเตบิโตนอกจากนัน้ ในอกี

ดานหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมทิัศนของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยสีมัยใหมรวมทัง้ความเชื่อมโยงอยาง

ใกลชิดของสังคมโลกไดทาใหเกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงดานอื่นๆ ที่ซับซอนขึ้นอาท ิการกอการราย โรคระบาด 

เครอืขายยาเสพตดิขามชาต ิและการกอการราย อาชญากรรมขามชาตใินรูปแบบตางๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลง

ภูมอิากาศโลกก็มคีวามผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งลวนแลวเปนความเสี่ยงในการดารงชีวติของประชาชน การบริหารจัดการ

ทางธรุกิจ และการบริหารราชการแผนดนิของภาครัฐ 
 

นอกจากนัน้ในชวงตนศตวรรษที่ 21 กระแสโลกาภวิัตนไดทาใหภูมทิัศนทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดจิทิัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยาย

เพิ่มขึ้น แตชองวางทางสังคมก็ยิ่งกวางขึ้นรวมถึงชองวางทางดจิทิัล (digital divide) ถาหากไมสามารถลดลงก็จะยิ่งทํา

ใหความเหลื่อมล้ําทางรายไดและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมคีวามแตกตางมากขึ้น ประกอบกับในอนาคต 20 ป

ขางหนาสภาพแวดลอมทัง้ภายในและภายนอกประเทศจะมกีารเปลี่ยนแปลงอยางมนีัยสําคัญในทุกมติ ิเงื่อนไข 
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  ภายนอกที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ไดแก กระแสโลกาภวิัตนที่เขมขนขึ้นอยาง 

ตอเนื่องและมคีวามเสี่ยงและทาทายตอการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนยายอยางเสรีและรวดเร็วของผูคน เงนิทุน 

ขอมูลขาวสารองคความรูและเทคโนโลย ีและสนิคาและบริการ ขณะเดยีวกันการรวมกลุมเศรษฐกิจในภูมภิาคนําไปสู

ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนยรวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนยายมาสูเอเชียภายใตสภาพแวดลอมทาง

เศรษฐกิจโลกซึง่ในชวงระยะ 10 ปขางหนาจะยังคงไดรับผลกระทบจากปจจัยสําคัญหลายประการทัง้ปญหาตอเนื่อง

จากวกิฤตกิารณ 
 

ทางเศรษฐกิจโลกในชวงป 2551 – 2552 และวกิฤตกิารณในกลุมประเทศยูโรโซนที่ทาใหระดับหนี้ 

สาธารณะในประเทศตางๆ เพิ่มสูงขึ้นและกลายเปนความเสี่ยงตอความยั่งยนืทางการคลัง ขณะที่จะมผีลพวงตอเนื่อง

จากการดําเนนิมาตรการขยายปริมาณเงนิขนาดใหญในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุน ซึ่งเปนความเสี่ยงใหเกิดภาวะเงนิเฟอ

ไดเมื่อเศรษฐกิจฟนตัวเต็มที่ รวมทัง้อาจจะมคีวามผันผวนของการเคลื่อนยายเงนิทุนระหวางประเทศ นอกจากนัน้การ

พัฒนาดานเทคโนโลยสีารสนเทศเขาสูจุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยใีหมที่จะชวยใหประสทิธภิาพการ 
 

ผลติของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญและเปนวงกวาง เชนที่เคยเกิดขึ้นในชวงการปฏวิัตอิุตสาหกรรม 

ยังไมมแีนวโนมการกอตัวที่ชัดเจน แตก็มแีนวโนมของการพัฒนาเทคโนโลยใีนรูปแบบใหมๆ  ที่จะเปนโอกาสสาหรับ

การพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหมๆ  ซึ่งภายใตเงื่อนไขดังกลาว เศรษฐกิจโลกในชวง 10 ปขางหนามแีนวโนมที่จะ

ขยายตัวต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 5.1 ในชวง 5 ปกอนวกิฤตเิศรษฐกิจโลก (2546 – 2550) สถานการณที่ตลาดโลก

ขยายตัวชา แตประเทศตางๆ ขยายกาลังการผลติเพื่อยกระดับศักยภาพการผลติ การแขงขันในตลาดโลกจะมคีวาม

รุนแรงขึ้น ขณะเดยีวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ 10 - 15 ป ขางหนานี้ จะทาใหขนาดของตลาดในประเทศ

ขยายตัวชาลง เงื่อนไขดังกลาวเปนความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไมเรงปรับ

โครงสรางเพื่อแกปญหาจุดออนและเสริมจุดแข็งใหสัมฤทธิ์ผล 
 

ในดานความมั่นคงของโลกก็กาลังกาวเขาสูชวงเปลี่ยนผานที่สําคัญจากการปรับดุลอํานาจ 

ของสหรัฐฯ เพื่อพยายามคงบทบาทผูนาโลกและเพื่อคานอทิธพิลและบทบาทของจนีและรัสเซยีที่เพิ่มมากขึ้นในเอเชีย

และยุโรปนัน้ นาจะมผีลทําใหบรรยากาศดานความมั่นคงของโลกในชวงป 2560 – ป 2579 มลีักษณะผสมผสานกัน

ทัง้ความรวมมอืและความขัดแยง โดยขึ้นอยูกับปจจัยผลประโยชนแหงชาตทิัง้ในระดับทวภิาคีและพหุภาคีเปน

องคประกอบสําคัญในการกําหนดนโยบายของประเทศและกลุมประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยอียาง

รวดเร็วจะเปนเงื่อนไขสําคัญสําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยสีมัยใหมที่

เปนอจัฉริยะจะกระทบการดาํรงชีวติของคนและทาํใหเกิดธรุกิจรูปแบบใหม รวมทั้งเกิดการเช่ือมตอและการบรรจบ

กันของเทคโนโลยกีาวหนาอุตสาหกรรม และผลติภัณฑ ซึ่งประเทศไทยจะตองลงทุนดานทรัพยากรมนุษยและการ

วจิัยใหสามารถพัฒนาเทคโนโลยสีมัยใหมได เงื่อนไขการผลติและการบริโภคที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอมก็จะเปนเกณฑ

มาตรฐานที่กดดันใหประเทศไทยตองปรับเปลี่ยนไปสูสังคมสเีขยีวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยสีเีขยีวมาใชก็จะมี

สวนสําคัญ และชวยแกปญหาการลดลงของทรัพยากรตางๆ รวมทัง้น้ํามัน ซึ่งแมราคาจะลดลงแตมผีลกระทบตอ

สภาพแวดลอม จงึตองผลักดันใหมุงสูการผลติพลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ รวมทัง้พชืพลังงานที่อาจจะสงผล

กระทบตอความมั่นคงทางอาหารของโลก 
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  นอกจากนัน้ ยังมขีอจํากัดและความเสี่ยงสําคัญจากการเขาสูสังคมสูงวัยของโลกและภาวะ 

ภูมอิากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกรอน ทัง้นี้โครงสรางประชากรโลกที่เขาสูสังคมสูงวัย แมจะสงผลใหเกิด

โอกาสทางธุรกิจใหมๆ  แตมคีวามเสี่ยงใหเกิดการแยงชิงแรงงานและเงนิทุน รวมทัง้มแีรงกดดันตอการใชจาย

งบประมาณดานสวัสดกิารและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเปนความเสี่ยงดานการ คลังที่สําคัญ 

สําหรับ ภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมอิากาศที่ผันผวนกอใหเกิดภัยธรรมชาตทิี่ทวคีวามรุนแรงมากขึ้น 

นั้น กดดนัใหตองมกีารปรับเปลีย่นรูปแบบการดาเนนิธรุกิจ การดาํรงชีวติ การผลติและการบรโิภค 

เปนมติรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาใหมคีวามทั่วถึงมาก

ขึ้น ประกอบกับจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจะสงผลใหความเปนเมอืงเตบิโตอยางตอเนื่อง ตามมาดวยการมขีอกําหนด

ของรูปแบบและกฎเกณฑที่เก่ียวเนื่องกับลักษณะการใชพื้นที่ และความเปนมติรตอสิ่งแวดลอม ภายใตเงื่อนไขการ

เปลีย่นแปลงดงักลาว การยดึถอืหลกัการบริหารจดัการทีด่ทีั้งในภาครัฐและภาคธรุกิจเอกชน การใชระบอบ

ประชาธปิไตย และการปฏบิัตใิหเปนไปตามสทิธมินุษยชนจะเขมขนมากขึ้น 
 

สําหรับสถานการณและสภาพแวดลอมภายในประเทศไทยนัน้ ผลของการพัฒนาตัง้แตอดตีถึง 

ปจจุบันทําใหประเทศไทยมรีะดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลําดับ โดยถูกจัดอยูในกลุมประเทศระดับรายไดปานกลาง    

มาตัง้แตป 2531 และไดขยับสูงขึ้นมาอยูในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางตัง้แตป 2553 และลาสุดใน

ป 2557 รายไดประชาชาตติอหัวเพิ่มขึ้นเปน 5,7392 ดอลลาร สรอ. ตอปฐานการผลติและบริการหลากหลายขึ้น 
 

ฐานการสงออกสนิคาอุตสาหกรรมใหญขึ้นมาก หลายสาขาการผลติและบริการสามารถ 

แขงขันและมสีวนแบงในตลาดโลกสูงขึ้นและสรางรายไดเงนิตราตางประเทศในระดับสูง อาท ิกลุมยานยนต 

อเิล็กทรอนกิสและเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมอาหาร สนิคาเกษตร การทองเที่ยว และบริการดานสุขภาพ 

ฐานเศรษฐกิจที่ใหญขึ้นสงผลใหการจางงานเพิ่มขึ้นเปน 38.1 ลานคนจากประชากรวัยแรงงาน 38.6 ลานคน อัตรา

การวางงานเฉลี่ยไมถึงรอยละ 1 ปญหาความยากจนจงึลดลงตามลําดับจากรอยละ 20.0 ในป 2550 เปนรอยละ 10.9 

ในป 2556 คุณภาพชีวติดขีึ้นในทกุระดบั โอกาสการไดรับการศกึษา บริการสาธารณสขุ บริการสาธารณะและ

โครงสรางพื้นฐานตางๆ และการคุมครองทางสังคม  อื่นๆ รวมถึงการเขาถึงทรัพยากรตางๆ มคีวามครอบคลุมและมี

คุณภาพดขีึ้นตามลําดับ ในขณะเดยีวกันประเทศไทยก็มคีวามเปนสากลมากขึ้น ความรวมมอืระหวางประเทศไทยกับ

นานาชาตทิัง้ในรูปของทวภิาคีและพหุภาคีเพื่อเปนกลไกและชองทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมอืงของประเทศก็มคีวามกาวหนาไปมาก รวมทัง้กรอบความรวมมอืที่ชวยทําใหประเทศไทยสามารถยกระดับ

มาตรฐานตางๆ ไปสูระดับสากลก็มคีวามคืบหนามากขึ้น 
 

นอกจากนั้น ประสบการณในชวงวกิฤตเศรษฐกิจและการเงนิในป 2540 – 2541 ไดสงผลให 

ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสรางภูมคุิมกัน ใหดขีึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดี

อนัไดแก การดาํเนนิการทีม่ปีระสทิธภิาพ โปรงใส รับผดิรับชอบและตรวจสอบไดอยางเปนระบบดขีึ้น มกีารกากับ

ดูแลวนิัยทางการเงนิการคลังที่กําหนดกรอบของความยั่งยนืทางการคลังเปนแนวปฏบิัตทิี่ดขีึ้นและฐานะการคลังมี

ความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงนิสารองระหวางประเทศอยูในระดับสูง มกีารปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบยีบ

ตางๆ ใหมกีารดําเนนิการอยางเปนระบบมากขึ้น มกีารสรางความเปนธรรมใหกับกลุมตางๆ สามารถคุมครอง

ผูบรโิภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบไดดขีึ้น ชวยสรางบรรยากาศของการแขงขันในตลาด และ

สนับสนุนใหการดาเนนิธุรกิจในประเทศไทยมคีวามสะดวกคลองตัวมากขึ้น 
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                          งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

 

  แตประเทศไทยก็ยังมจีุดออนในเชิงโครงสรางหลายดานทัง้ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมอืง  

จุดออนสําคัญของประเทศไทยไดแก โครงสรางประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลาดับ แตคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ําและ

การออมไมเพยีงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทัง้ในกลุมทักษะฝมอืสูงและกลุมทักษะฝมอืระดับลาง ผลติภาพ

แรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ํา ทัง้ระบบเศรษฐกิจมผีลติภาพการผลติรวมต่ํา ตองอาศัยการเพิ่มปริมาณเปนแรงขับเคลื่อน

หลกั ขณะทีโ่ครงสรางเศรษฐกิจมสีดัสวนภาคการคาระหวางประเทศตอขนาดของเศรษฐกิจสงูกวาเศรษฐกิจ

ภายในประเทศมาก จงึมคีวามออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอกเปนสําคัญ ฐานการผลติเกษตรและบริการม ี

ผลติภาพการผลติต่ํา โดยที่การใชองคความรู เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลคายังมนีอย  

การลงทุนเพื่อการวจิัยและพัฒนายังไมเพยีงพอ การวจิัยที่ดาเนนิการไปแลวไมถูกนามาใชใหเกิดประโยชนเชิง

เศรษฐกิจและสังคมไดอยางคุมคา การพัฒนานวัตกรรมมนีอย สาหรับการดําเนนิงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็

ยังขาดการบูรณาการจงึสิ้นเปลอืงงบประมาณ การดําเนนิงานเพื่อการพัฒนามักขาดความตอเนื่องประสทิธภิาพต่ํา 

ขาดความโปรงใส และขาดความรับผดิชอบ ขณะที่ปญหาคอรรัปชั่นมเีปนวงกวาง การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ

ระบบโลจสิตกิสรวมทัง้การบริหารจัดการนายังไมเปนระบบโครงขายที่สมบูรณและลาชา การบังคับใชกฎหมายยัง

ขาดประสทิธผิล และกฎระเบยีบตางๆ ลาสมัยไมทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมปีญหาดานคุณธรรมจริยธรรมไม 

เคารพสทิธผิูอื่นและไมยดึผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญขณะที่ความเหลื่อมลาและความแตกแยกในสังคมไทยยัง

เปนปญหาที่ทาทายมาก รวมทัง้ปญหาในดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมที่เผชิญกับภาวะขยะลนเมอืงและ

สิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงในทุกดาน 
 

ทัง้นี้ ปจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สําคัญ ไดแก  

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ ในระยะเวลา 20 ปตอจากนี้ไป จะมนีัยยะที่สําคัญ

ยิ่งตอการพัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วยอมสงผลตอ

ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใชจายการลงทุนและการออม ตลอดจนคาใชจายดานสุขภาพ ความ

มั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวติผูสูงอายุ ขณะเดยีวกันประเทศไทยก็เผชิญกับขอจากัดดานทรัพยากร ทัง้ดาน

แรงงานและทรัพยากรธรรมชาตทิี่มนีัยยะตอตนทุนการผลติและสภาพแวดลอมความเปนอยูของประชาชน

นอกจากนัน้ปญหาความเหลื่อมลาในมติติางๆ ก็มนีัยยะตอการสรางความสามัคคีสมานฉันทในสังคม ขอจํากัดตอ

การยกระดับศักยภาพทุนมนุษย ความจําเปนในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและโครงสรางพื้นฐานที่มี

คุณภาพอยางทั่วถึง และการปฏรูิปกฎระเบยีบและกฎหมายที่ทําใหเกิดความเปนธรรมและลดความเหลื่อมลา และที่

สําคัญเงื่อนไขจาเปนที่ตองปรับตัวคอื การแกปญหาความออนแอของการบริหารราชการแผนดนิ ที่ทําใหจําเปนตอง

เรงปฏรูิประบบราชการและการเมอืงเพือ่ใหเกิดการบริหารราชการทีด่ ี
 

โครงสรางที่เปนจุดออนและการบริหารจัดการที่ขาดประสทิธภิาพและความโปรงใสดังกลาวจะ  

สงผลใหประเทศไทยยิ่งตองเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใตสถานการณที่กระแสโลกาภวิัตน     

เขมขนขึ้น เปนโลกไรพรมแดนอยางแทจริง โดยที่การเคลื่อนยายของผูคน สนิคาและบริการ เงนิทุน องคความรู

เทคโนโลย ีขอมูลและขาวสารตางๆ เปนไปอยางเสรี สงผลใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศตางๆ เรง

ผลักดันการเพิ่มผลติภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแขงขัน ขณะเดยีวกันความเสี่ยงและขอจากัดที่เกิดจาก

สภาพภูมอิากาศผันผวนรุนแรงตอการดาเนนิธุรกิจและการดาเนนิชีวติของผูคนก็เพิ่มขึ้น กฎเกณฑและกฎระเบยีบ

ของสังคมโลกจงึมคีวามเขมงวดมากขึ้นทัง้ในเรื่องการปลดปลอยมลพษิ สทิธมินุษยชน และกฎระเบยีบทางการเงนิ  
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  เปนตนเงื่อนไขตางๆ ดังกลาวจะเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองปรับตัวและมกีารบริหารความ 

เสี่ยงอยางชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะตองหยั่งรากลกึลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางเพื่อแก

จุดออนและควบคูไปกับการสรางกลไกเชิงรุกใหจุดแข็งของประเทศเปนประโยชนสูงสุดแกประชาชนสวนใหญของ

ประเทศ ซึ่งหากไมสามารถแกปญหาและปฏรูิปใหสัมฤทธิ์ผลไดในระยะ 4 - 5 ปตอจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสยี

ความสามารถในการแขงขัน รายไดเฉลี่ยของประชาชนจะไมสามารถยกระดับใหดขีึ้นได คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ํา 

และปญหาความเหลื่อมล้ําจะรุนแรงขึ้น รวมทัง้ทรัพยากรจะรอยหรอเสื่อมโทรมลงไปอกี และในที่สุดการพัฒนา

ประเทศจะไมสามารถยั่งยนืไปไดในระยะยาว 

ทัง้นี้ เงื่อนไขในปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมติจิะสงผลตออนาคตการ 

พัฒนาประเทศไทยอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสรางทัง้ทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทัง้

ที่เปนจุดแข็งและเปนจุดออนที่จะตองเผชิญและผสมผสานกับปจจัยภายนอกและกอใหเกิดทัง้โอกาสและความเสี่ยงใน

หลากหลายมติ ิการที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมอืกับภัยคุกคามเหลานี้ได

นัน้ จําเปนจะตองมกีารวเิคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยางรอบดานขณะเดยีวกันตองวเิคราะห

ศักยภาพภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพรอมของประเทศตอการเปลี่ยนแปลงเหลานัน้ โดยที่ประเทศไทยตอง

ปฏรูิปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญเพื่อใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิ

ทัศนใหมของโลกยดืหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมอืกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัย

โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาตไิด ไมวาจะเปนการปรับโครงสราง

เศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การปรับเปลี่ยนคานยิมและ

วัฒนธรรมการดารงชีวติการทางาน และการเรียนรู ซึ่งจาเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยความรวมมอืจากทุกภาคสวนใน

การดาเนนิการรวมกันอยางเปนเอกภาพมกีารจัดลําดับความสําคัญและแบงหนาที่รับผดิชอบอยางชัดเจนของผูที่

เก่ียวของกับประเด็นปญหานัน้ๆ ซึ่งการดําเนนิการดังกลาวจะตองกําหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะ

ยาว เพื่อกําหนดวสิัยทัศนและเปาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคสวนตางๆ เพื่อใหขับเคลื่อน

การพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายที่กําหนดไว 
 

ดังนัน้ จงึจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรที่เหมาะสมเพื่อแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งใหเอื้อตอการ 

พัฒนาประเทศ เพื่อใหบรรลุซ่ึงเปาหมายการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาตใินการที่จะใหประเทศไทยมี

ความมั่นคงในทุกดาน คนในชาตมิคุีณภาพชีวติที่ดแีละมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปไดอยางยั่งยนื ทัง้นี้การ

วเิคราะหใหไดขอสรุปเก่ียวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจากัดรวมทัง้ความเสี่ยงของประเทศ จะนําไปสูการ

กําหนดตําแหนงเชิงยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศที่ชัดเจนและไดรับการยอมรับรวมกันในสังคมไทยที่จะสงผล

ใหเกิดการผนกึกาลังและระดมทรัพยากรอยางมปีระสทิธภิาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทศิทางที่สอดคลองกัน 

การดาเนนิการมบีูรณาการและเปนเอกภาพภายใตการมองภาพอนาคตของประเทศที่เปนภาพเดยีวกัน 
 

อยางไรก็ตามในชวงที่ผานมา ประเทศไทยมไิดมกีารกําหนดวสิัยทัศนประเทศ เปาหมายและ 

ยุทธศาสตรของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผนดนิของฝายบริหารจงึใหความสําคัญกับนโยบายพรรค

การเมอืงหรอืนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมกีารเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาใหการดาเนนินโยบายขาดความตอเนื่อง ถอืเปนการ

สูญเสยีโอกาสและสิ้นเปลอืงทรัพยากรของประเทศ ดังนัน้ เพื่อเปนการปฏรูิประบบการบริหารราชการแผนดนิของ

ประเทศไทยใหมเีปาหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพื่อเปนการกําหนดใหฝายบริหารมคีวามรับผดิชอบที่จะตอง 
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  ขับเคลื่อนประเทศไปสูเปาหมายที่เปนที่ยอมรับรวมกันและเปนเอกภาพ ประเทศไทยจาเปนจะตองม ี 

“ยุทธศาสตรชาติ ” ซึ่งภายใตยุทธศาสตรชาต ิประเทศไทยตองปฏรูิปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญ 

เพื่อใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมทิัศนใหมของโลกยดืหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถ

รับมอืกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสราง

ประโยชนสุขใหกับคนในชาตไิด จะตองมกีารกําหนดวสิัยทัศน เปาหมายของประเทศ และทศิทางในการขับเคลื่อน

ประเทศใหสอดคลองกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความทาทายตางๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนา

ภายในประเทศ 

การกําหนดใหม ี“ยุทธศาสตรชาต”ิ เพื่อเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พรอมกับ 

การปฏรูิปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดนิในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหสามารถนาไปสู

การปฏบิัตอิยางจริงจังจะชวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวนและนาพาประเทศไทยใหหลุดพนหรอื

บรรเทาความรุนแรงของสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ทัง้ปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาความเหลื่อมล้ํา ปญหาการ

ทุจรติคอรรัปชั่น และปญหาความขัดแยงในสังคม รวมถึงสามารถรับมอืกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความ

เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผานประเทศไทยไปพรอมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมทิัศนใหมของโลกได

ซึ่งจะทําใหประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวทโีลก สามารถดํารงรักษาความเปนชาตทิี่มคีวามมั่นคงทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมคีวามอยูดมีสีุขอยางถวนหนากันสาระสําคัญของยุทธศาสตร

ชาตซิึ่งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาตกิาลังดําเนนิการยกรางอยูในขณะนี้นัน้จะประกอบดวยวสิัยทัศนและ

เปาหมายของชาตทิี่คนไทยทุกคนตองการบรรลุรวมกันรวมทัง้นโยบายแหงชาตแิละมาตรการเฉพาะ ซึ่งเปนแนวทาง 

ทศิทางและวธิกีารที่ทุกองคกรและคนไทยทุกคนตองมุงดําเนนิการไปพรอมกันอยางประสานสอดคลอง เพื่อใหบรรลุ

ซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนตองการ คอืประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยนื ในทุกสาขาของกําลังอํานาจแหงชาต ิอันไดแก 

การเมอืงภายในประเทศ การเมอืงตางประเทศเศรษฐกิจ สังคมจติวทิยา การทหาร วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 

2.2 วสัิยทัศน 

วสิัยทัศน “ประเทศไทยมคีวามมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยนื เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีง”หรอืเปนคตพิจนประจําชาตวิา “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยนื” ทัง้นี้วสิัยทัศนดังกลาวจะตองสนองตอบ

ตอผลประโยชนแหงชาต ิอันไดแกการมเีอกราช อธปิไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ การดํารงอยูอยางมั่นคง 

ยั่งยนืของสถาบันหลักของชาต ิการดํารงอยูอยางมั่นคงของชาตแิละประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบการอยู

รวมกันในชาตอิยางสันตสิุขเปนปกแผนมคีวามมั่นคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมเีกียรตแิละศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษย ความเจริญเตบิโตของชาตคิวามเปนธรรมและความอยูดมีสีุขของประชาชน ความยั่งยนืของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติ

ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันตปิระสานสอดคลองกัน ดาน

ความมั่นคงในประชาคมอาเซยีนและประชาคมโลกอยางมเีกียรตแิละศักดิ์ศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล

ประเทศที่มศีักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดอยกวา 

 
 

 

17 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (สวนท่ี 2) 

                          งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (สวนท่ี 2) 

                          งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

19 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (สวนท่ี 2) 

                          งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและทาใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงคนัน้ จําเปนจะตองมกีาร

วางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนใหขับเคลื่อน

ไปในทศิทางเดยีวกัน ดังนัน้ จงึจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาตใินระยะยาว  เพื่อถายทอดแนวทางการพัฒนาสู

การปฏบิัตใินแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมกีารบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทย

รวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมทัง้ประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนา

เพื่อการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาตแิละบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมคีวามมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยนืเปน

ประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ”หรอืคตพิจนประจาชาต ิ “มั่นคง มั่งค่ัง 

ยั่งยนื” เพื่อใหประเทศมขีดีความสามารถในการแขงขัน มรีายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมคีวามสุข 

อยูด ีกินด ีสังคมมคีวามมั่นคงเสมอภาคและเปนธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาตทิี่จะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 

 20 ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย 6 ยทุธศาสตร ไดแก (1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง (2)  

ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) 

ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทยีมกันทางสังคม (5) ยทุธศาสตรดานการสรางการเตบิโต

บนคุณภาพชีวติที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม และ    (6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ โดยมสีาระสําคัญของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังนี้ 

2.3.1 ยุทธศาสตรดานความมั่นคง มเีปาหมายทัง้ในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวยลดและ

ปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทัง้สรางความเชื่อมั่นในกลุมประเทศอาเซยีนและประชาคมโลกที่มตีอประเทศ

ไทย กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาท ิ

(1) การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข 

(2) การปฏรูิปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมอืง ขจัดคอรรัปชั่น สรางความ

เชื่อมั่นในกระบวนการยุตธิรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง

ชายแดนและชายฝงทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมอืระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม 

(5) การพฒันาเสริมสรางศกัยภาพการผนกึกาลงัปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอย

ภายในประเทศสรางความรวมมอืกับประเทศเพื่อนบานและมติรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาตแิละระบบบริหารจัดการภัยพบิัต ิรักษาความมั่นคงของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาต ิ สิง่แวดลอม 

(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น 

2.3.2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพื่อใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูการเปน

ประเทศพัฒนาแลว ซึ่งจาเปนตองยกระดับผลติภาพการผลติและการใชนวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการ

แขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยนืทัง้ในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสรางความมั่นคงและปลอดภัย    
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 ดานอาหาร การเพิ่มขดีความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมทัง้การพัฒนา 

ฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ทัง้นี้ภายใตกรอบการปฏรูิปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแกโครงสราง

พื้นฐานและระบบโลจสิตกิส วทิยาศาสตร เทคโนโลยแีละนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการทัง้ใน

ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาท ิ

(1) การพฒันาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความเช่ือมัน่ การ

สงเสรมิการคาและการลงทุนที่อยูบนการแขงขันที่เปนธรรมและรับผดิชอบตอสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู

ความเปนชาตกิารคาเพื่อใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมภิาค และเปนการยกระดับไปสูสวนบนของหวงโซมูลคา

มากขึ้น 

(2) การพัฒนาภาคการผลติและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมคีวามเปนมติรตอสิ่งแวดลอม 

โดยมกีารใชดจิทิลัและการคาทีเ่ขมขนเพือ่สรางมลูคาเพิม่และขยายกิจกรรมการผลติและบริการ โดยมุงสูความเปน

เลศิในระดับโลกและในระดับภูมภิาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการ

ดําเนนิชีวติและการดําเนนิธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทัง้เปนแหลงอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลติใหเขมแข็งและยั่งยนื เพิ่มขดีความสามารถในการแขงขันของภาค

เกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทาํการเกษตรยัง่ยนืทีเ่ปนมติรกับสิง่แวดลอมและรวมกลุมเกษตรกร

ในการพัฒนาอาชีพที่เขมแข็ง และการพัฒนาสนิคาเกษตรที่มศีักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปจจุบันที่มศีักยภาพ

สูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มศีักยภาพ โดยการใชดจิทิัลและการคามาเพิ่มมูลคาและยกระดับหวงโซมูลคา

ในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมคีวามหลากหลาย มคีวามเปนเลศิและเปนมติรตอสิ่งแวดลอม 

โดยการยกระดับบริการที่เปนฐานรายไดเดมิ เชน การทองเที่ยว และพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการ

ใหบริการสขุภาพ ธรุกิจบริการดานการเงนิและธรุกิจบริการทีม่ศีกัยภาพอืน่ๆ เปนตน 

(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลติภาพแรงงาน

และพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวสิาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพเิศษและเมอืงพัฒนาเขตเศรษฐกิจพเิศษชายแดน และพัฒนาระบบเมอืง

ศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมอืงที่มปีระสทิธภิาพและมสีวนรวม มกีารจัดการสิ่งแวดลอมเมอืง และโครงสราง

พื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคลองกับศักยภาพ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสารและการวจิัยและพัฒนา 

(6) การเช่ือมโยงกับภูมภิาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานาประเทศ สงเสริม

ความรวมมอืกับนานาชาตใินการสรางความมั่นคงดานตางๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองคกรระหวางประเทศ รวมถึง

สรางองคความรูดานการตางประเทศ 
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2.3.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐานที่

แข็งแกรงของประเทศมคีวามพรอมทางกาย ใจ สตปิญญา มคีวามเปนสากล มทีักษะการคิดวเิคราะหอยางมเีหตุผล 

มรีะเบยีบวนิัย เคารพกฎหมาย มคุีณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มคีรอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ 

ตองใหความสําคัญ อาท ิ

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวติใหสนับสนุนการเจริญเตบิโตของประเทศ 

(2) การยกระดบัคุณภาพการศกึษาและการเรียนรูใหมคุีณภาพ เทาเทยีม และทัว่ถึง 

(3) การปลกูฝงระเบยีบวนิยั คุณธรรม จริยธรรมคานยิมทีพ่งึประสงค 

(4) การสรางเสริมใหคนมสีุขภาวะที่ด ี

(5) การสรางความอยูดมีสีุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบมเพาะจติใจ

ใหเขมแข็ง 

2.3.4 ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทยีมกันทางสังคม เพื่อเรงกระจายโอกาสการ

พัฒนาและสรางความมั่นคงใหทั่วถึง ลดความเหลื่อมลาไปสูสังคมที่เสมอภาคและเปนธรรม กรอบแนวทางที่ตองให

ความสําคัญ อาท ิ

(1) การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

(2) การพฒันาระบบบริการและระบบบริหารจดัการสขุภาพ 

(3) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวติในสังคมสูงวัย 

(4) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 

(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

2.3.5 ยุทธศาสตรดานการสรางการเตบิโตบนคุณภาพชีวติที่เปนมติรตอสิ่งแวดลอม เพื่อเรงอนุรักษฟนฟูและ

สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาต ิและมคีวามมั่นคงดานนา รวมทัง้มคีวามสามารถในการปองกัน

ผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและภัยพบิัตธิรรมชาต ิและพัฒนามุงสูการเปนสังคมสี

เขยีว กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาท ิ

(1) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาต ิ

(2) การวางระบบบริหารจดัการน้าํใหมปีระสทิธภิาพทั้ง 25 ลุมน้าํ เนนการปรับระบบการบริหารจดัการ

อุทกภัยอยางบูรณาการ 

(3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม 

(4) การพัฒนาเมอืงอุตสาหกรรมเชิงนเิวศและเมอืงที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม 

(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

(6) การใชเครื่องมอืทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม 

2.3.6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมี

ขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มสีมรรถนะสูง มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลกระจายบทบาทภารกิจไปสู

ทองถ่ินอยางเหมาะสม มธีรรมาภบิาลกรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาท ิ

(1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมขีนาดที่เหมาะสม 

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบรูณาการ 
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(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

(4) การตอตานการทุจริตและประพฤตมิชิอบ 

(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบยีบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 

(6) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 

(7) การปรับปรุงการบริหารจดัการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

2.4 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 

ยุทธศาสตรชาตจิะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อใหสวนราชการและหนวยงานตางๆ ใชเปน

แนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาท ิแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

แผนเฉพาะดานตางๆ เชน ดานความมั่นคง เศรษฐกิจ การศกึษา ศลิปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏบิัตกิารในระดับ

กระทรวงและในระดับพื้นที่ ใหมคีวามสอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตรชาตจิะใชเปนกรอบในการ

จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอยางมเีอกภาพใหบรรลุเปาหมาย โดย

จะตองอาศัยการประสานความรวมมอืจากหลายภาคสวน ภายใตระบบประชารัฐ คอื ความรวมมอืของภาครัฐ

ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทัง้นี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจะไดมกีารกําหนดเก่ียวกับ

บทบาทของยุทธศาสตรชาตแิละแนวทางในการนายุทธศาสตรชาตไิปสูการปฏบิัต ิเพื่อที่สวนราชการและหนวยงาน

ตางๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไดอยางตอเนื่องและบูรณาการ 
 

2.5 ปจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตรชาต ิ

2.5.1 สาระของยุทธศาสตรชาต ิกําหนดวสิัยทัศนระยะยาวที่ชัดเจน มกีารกําหนดเปาหมายและภาพใน

อนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเปนที่เขาใจ รับรู และยอมรับเปนเจาของรวมกันสามารถถายทอดเปาหมายของ

ยุทธศาสตรชาต ิสูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ ตามระยะเวลาเปนชวงๆ ของหนวยงานปฏบิัตไิด และมกีารกําหนด

ตัวช้ีวัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได 

2.5.2 ระบบและกฎหมาย มกีฎหมายรองรับ มกีลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตแิละ

แผนในระดับตางๆ เพื่อใหสวนราชการนายุทธศาสตรชาตไิปปฏบิัต ิรวมทัง้กรอบกฎหมายดานการจัดสรรงบประมาณ 

ใหสามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนนิการตามยุทธศาสตรชาตอิยางมบีูรณาการ และกรอบ

กฎหมายที่จะกําหนดใหการดาเนนิการตามยุทธศาสตรชาตมิคีวามตอเนื่อง รวมทัง้มรีะบบการตดิตามและประเมนิผล

อยางเปนระบบในทุกระดับ 

2.5.3 กลไกสูการปฏบิตั ิมกีลไกทีส่อดรับ/สอดคลองตัง้แตระดับการจัดทายุทธศาสตร การนําไปสูการปฏบิัต ิ

และการตดิตามประเมนิผล รวมทัง้มกีลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาตสิูการ

ปฏบิัตอิยางมปีระสทิธภิาพและหนวยงานปฏบิัตจิะตองมคีวามเขาใจ สามารถกําหนดแผนงานโครงการใหสอดคลอง

กับเปาหมายที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

  เนื่องดวยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการปกครองสวนทองถ่ินนัน้  จะตองสอดคลองกับ

แผนยุทธศาสตรพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ แตทัง้นี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 

2559) ไดสิ้นสุดลงและการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ ฉบับที่  12  อยูระหวางการดําเนนิการและ

ยังไมประกาศใช แตไดกําหนดทศิทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 12  เอาไวแลว 

ดังนัน้  เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2560 – 2562)ของเทศบาลตําบลโคกสําราญ    

มคีวามสอดคลองกับทศิทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 12 เทศบาล จงึไดนําทศิทางของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตดิังกลาวมาประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปใหเหมาะสมกับ

สภาวการณของเทศบาล  ซึ่งทศิทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 12 มรีายละเอยีดดังนี้ 

1.กรอบวสัิยทัศนและเปาหมาย 

  ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตฉิบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศไทยจะ

ยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงทัง้จากภายในและ

ภายนอกประเทศ อาท ิกระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยใีหมๆ  การเขาสูสังคมผูสูงอายุ     

การเกิดภยัธรรมชาตทิีร่นุแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สงัคม ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันที่ยังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลติภาพการผลติความสามารถใน

การแขงขัน คุณภาพการศกึษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12     

จงึจําเปนตองยดึกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี้  

(1) การนอมนาและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  

(2) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมสีวนรวม  

(3) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏรูิปประเทศ และ  

(4) การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื สังคมอยูรวมกันอยางมคีวามสุข 
 

2. สถานะของประเทศ 

2.1 ดานเศรษฐกจิ 

2.1.1  3 ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เร่ิมแสดงใหเห็นถึงขอจากัดในการขยายตัวทาง 

เศรษฐกิจ แมวาเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผานมา (ยกเวนชวงวกิฤตการณทางเศรษฐกิจ ป 2540-2541) จะขยายตัว

ไดดเีฉลีย่ประมาณรอยละ 5 ตอป จนทาใหรายไดประชาชาตติอหัว ( GNP Per Capita) ในป 2557 มาอยูที่ประมาณ 

196,240 บาท หรอืประมาณ 6 ,041 ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป ซึ่งทาใหประเทศไทยไดขยับฐานะขึ้นมาเปนประเทศ

รายไดปานกลางขัน้สูง (Upper Middle Income Country) แตในระยะ 8 ปที่ผานมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัว

ลงและมคีวามผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพยีงรอยละ 3.2 ชะลอจากรอยละ 5.7 ในชวงแผนพัฒนาฯ      ฉบับที่ 9 ซึง่

ต่ํากวาศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ํากวาระดับที่จะทําใหประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง

ในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุท่ีสําคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอยางตอเนื่อง ดังจะ

เห็นไดจาก สัดสวนการลงทุนรวมตอผลติภัณฑมวลรวมในประเทศ ( Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากรอย

ละ 41.3 ในชวงป 2534 – 2539 เปนรอยละ 25.5 ในชวงป 2543 – 2557 นอกจากนี้ เมื่อเทยีบกับประเทศอื่นๆ  
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ในภูมภิาค จะพบวาอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในชวงป 2543 – 2557  อยูที ่

ประมาณรอยละ 4.9 ต่ํากวาสงิคโปรและมาเลเซยีซึ่งมรีะดับการพัฒนาที่สูงกวาไทย 

2.2.2 การปรับโครงสรางการผลติสูประเทศรายไดปานกลางขัน้สูง แตความสามารถในการ 

แขงขันเริ่มลดลง โครงสรางการผลติของไทยไดเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น 

(สัดสวนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในป 2553 ทีร่ะดบัรอยละ 9.9 25.4 และ 64.7 เปนรอยละ 7.2  

28.5 และ 64.3 ในป 2557 ตามลาดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมไดมกีารสั่งสมองคความรูและเทคโนโลยอียางตอเนื่อง 

ทาใหมกีารพัฒนาจากอุตสาหกรรมขัน้ปฐมภายใตการบริหารจัดการของเงนิทุนตางชาตมิาเปนอุตสาหกรรมพื้นฐาน 

(Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มเีทคโนโลยสีูงขึ้นภายใตเครอืขายของบริษัทแมในตางชาตแิละของนักลงทุน

ไทยที่มสีัดสวนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเปนประเทศรายไดปานกลางขัน้สูง ขณะเดยีวกันก็มกีารเคลื่อนยายแรงงาน

จากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มปีระสทิธภิาพการผลติสูงกวา ทําใหผลติภาพแรงงานในระยะที่

ผานมายังเพิ่มในระดับที่นาพอใจแตการชะลอตัวของกําลังแรงงานและการเพิ่มผลติภาพการผลติของกําลังแรงงาน

เปนไปอยางลาชา ประกอบกับผลติภาพการผลติของปจจัยการผลติรวม ( Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงทา

ใหความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะทอนมาที่ปริมาณการสงออกรวมขยายตัวชาลง

จากรอยละ 9.7 ตอปในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) เปนเฉลีย่รอยละ 1.1 ในชวง 3 ปของ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2557) 

2.1.3 ผลติภาพการผลติของปจจัยการผลติรวม (TFP) ยังคงอยูในระดับต่ําทําใหขาดพลังใน 

การขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหหลุดพนจากการเปนประเทศรายไดปานกลาง ซึ่งตองอาศัยการผลติที่มี

เทคโนโลยแีละนวัตกรรมการผลติที่เปนของตนเองมากขึ้น แมวาการขยายตัวของผลติภาพการผลติรวมในชวงกอน

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะอยูในระดับที่นาพอใจก็ตาม แตมแีนวโนมลดลงในระยะ 8 ป ที่ผานมา และยังมคีวามลาชา

เมื่อเทยีบกับประเทศที่เร่ิมพัฒนาประเทศในชวงเวลาเดยีวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเขาสูการเปน

ประเทศรายไดสูงในชวงกอนหนา ทัง้นี้การขยายตัวของผลติภาพการผลติรวม ลดลงจากรอยละ 3.32 ในชวง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เปนรอยละ 2.05 ในชวงคร่ึงแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทาใหประเทศไทยจาเปนตองให

ความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรมการผลติเพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพของระบบเศรษฐกิจ 

และเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลติภาพการผลติของปจจัยแรงงาน 

2.1.4  การลดลงของความแข็งแกรงดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเปนอุปสรรคตอการ 

แกไขปญหาเชิงโครงสราง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนนินโยบายและการบริหารจัดการ

เศรษฐกิจในอนาคต แมวาเศรษฐกิจไทยจะประสบปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครัง้ในป 2524 และ 

2540 แตการใหความสําคัญกับการรักษาวนิัยทางการเงนิและการคลังทาใหเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยูในเกณฑ

ที่แข็งแกรง โดยเฉพาะเมื่อเทยีบกับประเทศที่มรีะดับการพัฒนาในระดับใกลเคียงกันอยางไรก็ตาม เสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจซึ่งเปนจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออานวยตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอยางตอเนื่องเร่ิมมสีัญญาณ

ที่จะเปนขอจากัดตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยรอย

ละ 37.9 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เปนรอยละ 42.2 ในชวง 3 ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ช้ีใหเห็นวาแมจะ

อยูภายใตกรอบวนิัยทางการคลังแตมแีนวโนมเพิ่มขึ้นจากผลของการดําเนนิมาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะสัน้ใน 
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  ระยะที่ผานมาและจะเปนขอจากัดตอการใชมาตรการทางการคลังในการกระตุนเศรษฐกิจและการ 

พัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะตอไป 

2.1.5 อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมยังปรับตัวดขีึ้นไมมากนัก เนื่องจากตางประเทศม ี

พลังการขับเคลื่อนมากกวาไทย และประเทศไทยอยูในสถานการณการแขงขันที่อยูตรงกลางระหวางประเทศที่มคีวาม

ไดเปรยีบดานตนทุนแรงงานและการผลติ และประเทศที่มคีวามกาวหนาและความสามารถในการแขงขันทาง

นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค โดยในป พ.ศ. 2557 WEF (World Economic Forum) ไดจัดอันดับความสามารถใน

การแขงขันของประเทศไทยเปนอันดับที่ 31 จาก 144 ประเทศ และในป พ.ศ. 2557 IMD (International Institute for 

Management Development) ไดจัดอันดับไวที่ 30 จาก 61 ประเทศช้ันนา ในขณะที่ผลการวจิัยประเทศที่มคีวาม

สะดวกในการเขาไปประกอบธรุกิจประจาป 2558 หรอื Ease of Doing Business 2015  ซึ่งดําเนนิการโดย

ธนาคารโลกนัน้ประเทศไทยไดรับการจัดใหอยูในอันดับที่ 26 จาก 189 ประเทศทั่วโลก  

2.1.6 สถานการณการพัฒนาวทิยาศาสตร เทคโนโลย ีวจิัย และนวัตกรรมของประเทศไดรับ 

การยกระดับดขีึ้นจากการผนกึกําลังของหนวยงานดานวทิยาศาสตร เทคโนโลย ีวจิัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยง     

ใหเกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แตยังคงอยูในระดับต่ําเมื่อเปรียบเทยีบกับกลุมประเทศที่มรีายไดสูง โดยในป 

2557 อันดับความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานทางวทิยาศาสตรอยูที่ 47 และดานเทคโนโลยทีี่ 44 จาก 61 ประเทศที่

จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทยีบกับอันดับที่ 37 และ 43 ตามลําดับในป 2551 และตลอดชวงระยะเวลา 14 ปที่ผาน

มา (2543-2556) คาเฉลี่ยการลงทุนดานการวจิัยและพัฒนาตอ GDP ยังคงอยูในระดับ    รอยละ 0.17 ตอ GDP โดย

ในป 2556 (ขอมูลลาสุด) ประเทศไทยมกีารลงทุนดานการวจิัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 0.48 ตอ GDP โดยเปน

การลงทุนวจิัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณรอยละ 53 และจากภาคเอกชนประมาณรอยละ 47 ขณะที่ประเทศที่

พัฒนาแลว เชน เกาหลใีต ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลยี มคีาใชจายเพื่อการวจิัยและพัฒนาอยูที่รอยละ 4.03 , 

3.35, 2.79, และ 2.27 ตอ GDP ในป 2555 ตามลําดับขณะเดยีวกันบุคลากรดานการวจิัยและพัฒนาของประเทศยังมี

จานวนไมเพยีงพอตอการสงเสริมการพัฒนาวทิยาศาสตร เทคโนโลย ีวจิัย และนวัตกรรมในระดับกาวหนา โดยในป 

2556 บุคลากรดานการวจิัยและพัฒนามจีานวน 11 คนตอประชากร 10 ,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทยีบกับประเทศ

พัฒนาแลว สวนใหญจะอยูที่ระดับ 20-30 คนตอประชากร 10,000 คน  

2.1.7 สถานการณดานโครงสรางพื้นฐานยังคงมปีญหาในหลายๆ ดาน ประกอบดวยรูปแบบ 

การขนสงยังไมสามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเปนทางนาและทางรางไดตามเปาหมายและยังขาดการพัฒนา

คุณภาพการใหบริการ การบริหารจดัการกิจการประปายงัขาดเอกภาพ การใหบริการนาประปายงักระจกุในเขตนคร

หลวงและเขตเมอืงหลักในภูมภิาค และมแีหลงนาดบิไมเพยีงพอ การใหบริการ ICT ยังไมทั่วถึงกระจุกตัวอยูในเมอืง 

และมรีาคาคอนขางสูง ประสทิธภิาพการใชพลังงานของประเทศมแีนวโนมลดลงเล็กนอยและยังคงเผชิญกับความ

เสี่ยงดานความมั่นคงทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว นอกจากนัน้ การสงเสริมการวจิัยและพัฒนาเทคโนโลยแีละการ

พัฒนานวัตกรรมดานพลังงานและ ICT อยูในระดับต่ําและมขีอจากัด ยังไมสามารถพัฒนาตอยอดในเชิงพาณชิยได

อยางเปนรูปธรรมนอกจากนี้ ดานบคุลากรและการบริหารจดัการ รวมทั้งกฎหมายทีเ่ก่ียวของกับการบริหารจดัการ

ดานโครงสรางพื้นฐานยังขาดประสทิธภิาพ โดยเฉพาะการคุมครองทรัพยสนิทางปญญา การทําธุรกรรม

อเิลก็ทรอนกิส การรักษาความปลอดภยั และขอจากัดตอการทาธรุกิจใหมและการประกอบกิจการในตางประเทศ 
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ตลอดจนบุคลากรดานโลจสิตกิสยังขาดความรูและทักษะเฉพาะดานที่ตรงตอความตองการของ 

อุตสาหกรรม เชน ความรูดานภาษา ความรูดานเทคโนโลย ีและความรูในการดําเนนิธุรกิจตางประเทศ เปนตน 
 

2.2 ดานสังคม 

2.2.1 โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัย แตยังคงมปีญหาทัง้ในเชิงปริมาณ 

และคุณภาพของประชากรในทุกชวงวัย เนื่องจากปจจัยหลักๆ ไดแก 

(1) ประชากรวัยเด็กของไทยมจีานวนลดลงอยางรวดเร็ว มพัีฒนาการไมสมวัยและการตัง้ครรภในกลุมวัยรุน

ที่มแีนวโนมเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุรวมลดลงจาก 6.3 คน ในชวงป 2507-2508 เปน 1.62 คน ในชวงป 2548-

25558 และคาดวาในป 2583 จะลดลงเหลอืเพยีง 1.3 คน  

(2) กาลังแรงงานมแีนวโนมลดลง และแรงงานกวารอยละ 30 เปนประชากรกลุมเจเนอเรช่ัน Y (Gen Y)* 

ขณะที่ผลติภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นชา ซึ่งจะเปนขอจากัดตอการพัฒนาในระยะตอไป กําลังแรงงานของไทยมจีานวน 

38.9 ลานคนในชวงป 2555-2557 และเร่ิมลดลงรอยละ 0.1 ในป 2556 และรอยละ 0.2 ในป 2557 ขณะที่ผลติภาพ

แรงงานเฉลีย่เพิม่ขึ้นรอยละ 2.2 ตอปในชวง 10 ปที่ผานมา (ป 2548 –2557) แตยังต่ํากวาประเทศเพื่อนบาน เชน 

มาเลเซยี 1 เทาตัว และสงิคโปร 5 เทาตัว และกําลังแรงงานกวารอยละ 65.1 มกีารศกึษาระดับมัธยมตนและต่ํากวา 

นอกจากนี้ กําลังแรงงานกลุมเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมจีํานวนรอยละ 27 ของประชากรในป 2553 มลีักษณะความเปน

ปจเจกสูง ไมใหความสําคัญกับการมคีรอบครัว สงผลตอรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุรวมของ

ประเทศในอนาคต 

(3) กลุมผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายมแีนวโนมเพิ่มสูงขึ้น สะทอนถึงภาระคาใชจายดานสุขภาพที่เพิ่มมาก

ขึ้น ขณะที่ผูสูงอายุจานวนมากยังมรีายไดไมเพยีงพอในการยังชีพ ผูสูงอายุมแีนวโนมเพิ่มขึ้นจาก 10.3 ลานคน     

(รอยละ 16.2) ในป 2558 เปน 20.5 ลานคน (รอยละ 32.1) ในป 2583 การเพิ่มขึ้นของผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลาย

จะสงผลตอภาระคาใชจายในการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้น แมผูสูงอายุมสีวนรวมในกําลังแรงงานเพิ่มขึ้น แตมรีายไดไม

เพยีงพอกับคาใชจาย เนื่องจากมกีารออมนอย และแหลงรายไดหลักรอยละ 78.5 ของรายไดทัง้หมดมาจากการ

เกื้อหนุนของบุตร  

2.2.2 ครัวเรอืนไทยโดยเฉลี่ยมขีนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมหีลากหลายรูปแบบมาก

ขึ้น อตัราการเจริญพนัธุทีล่ดลงสงผลใหขนาดครัวเรอืนโดยเฉลีย่ลดจาก 3.6 คน ในป 2543 เหลอื 3 คน ในป 2556 

โดยครัวเรอืนเดยีว ครัวเรอืน 1 รุน และครัวเรอืนแหวงกลางมกีารขยายตัวมากที่สุดในชวงป 2543-2556 สงผลให

ความสัมพันธทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทําใหครอบครัวเสี่ยงตอการลมสลาย 

2.2.3 คนไทยยังมปีญหาเชิงคุณภาพทัง้ดานสุขภาพ การเรียนรู  และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมอีายุ

คาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ป 2557 เพศชาย 71.3 ป เพศหญงิ 78.2 ป แตเสยีชีวติกอนวยั

อันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไมตดิตอและอุบัตเิหตุ อยางไรก็ตาม คนไทยไดรับโอกาสทางการศกึษา

สูงขึ้น จานวนปการศกึษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15.59 ป เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยชวงป 2551-2556 มี

การศกึษาเฉลีย่ 8.9 ป ขณะที่คุณภาพการศกึษาอยูในระดับต่ํา สะทอนไดจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรยีนขัน้พื้นฐาน ( O-NET) ในป 2556 มคีาเฉลีย่ต่าํกวารอยละ 50 นอกจากนี้ คนไทยสวนใหญมปีญหาดาน

คุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวจิัยและการสํารวจตางๆ พบวาปญหาสําคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตยสุจริต และการ

ทุจรติคอรรัปชัน โดยเห็นวาตองสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเรงดวน 
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2.2.4 สถานการณความยากจนมแีนวโนมลดลง แตยังคงมคีวามเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได  สัดสวน

คนจนลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ 42 ในป 2543 เหลอืรอยละ 10.9 ในป 2556 แตความยากจนยังกระจุกตัว

หนาแนนในภาคตะวันเฉียงเหนอืและภาคเหนอื ขณะที่ความเหลื่อมลาดานรายไดมแีนวโนมดขีึ้นเล็กนอย   

คาสัมประสทิธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ดานรายไดลดลงจาก 0.484 ในป 2554 เหลอื  0.465 ในป 2556 

อยางไรก็ตามความแตกตางของรายไดระหวางกลุมคนรวยที่สุดกับกลุมคนจนที่สุดแตกตางกันถึง 34.9 เทา ในป 

2556 โดยกลุมคนรวยที่สุดรอยละ 10 ถอืครองรายไดสูงถึงรอยละ 36.8 ของรายไดทัง้หมด ขณะที่กลุมคนจนที่สุด

รอยละ 10 ถอืครองรายไดเพยีงรอยละ 1.1 สาเหตุพ้ืนฐานที่สําคัญจากโครงสรางเศรษฐกิจที่ไมสมดุล สงผลใหการ

กระจายประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคมไมทั่วถึง* ประชากรทีเ่กิดชวง ป 2555-2546 

2.2.5 ความเหลื่อมลาระหวางกลุมคนยังคงเปนปญหาสําคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 

(1) ความเหลื่อมลาดานสนิทรัพยทัง้ดานการเงนิและการถอืครองที่ดนิยังคงกระจุกตัวอยูในกลุมคนเพยีงสวน

นอย โดยเฉพาะอยางยิ่งการถอืครองที่ดนิโดยกลุมผูถอืครองที่ดนิรอยละ 20 มกีารถอืครองทีด่นิมากทีส่ดุ             

มสีดัสวนการถอืครองทีด่นิสงูกวากลุมผูถอืครองทีด่นิรอยละ 20 ทีม่กีารถอืครองทีด่นินอยทีส่ดุ 325.7 เทา เนื่องจาก

ปญหากรรมสทิธิท์ีด่นิ และการขาดประสทิธภิาพในการบริหารจดัการทีด่นิวางเปลาของภาครัฐ 

(2) เด็กยากจนยังเขาไมถึงการศกึษาขัน้พื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเขาถึงการศกึษาในระดับปริญญาตรียังมี

ความแตกตางกันตามฐานะของกลุมประชากร ระหวางเขตเมอืง-ชนบทและระหวางภูมภิาค มปีจจัยหลักมาจาก

ปญหาเรื่องคาครองชีพและการเดนิทางไปศกึษา โดยกลุมประชากรรอยละ 10 ที่มฐีานะความเปนอยูดทีี่สุด มโีอกาส

เขาถึงการศกึษาระดบัปริญญาตรีมากกวากลุมประชากรรอยละ 10 ที่มฐีานะความเปนอยูดอยที่สุดประมาณ 19.1 

เทา นักศกึษาในเขตเมอืงมโีอกาสสูงกวานักศกึษาในเขตชนบทประมาณ 2.2 เทา 

(3) คุณภาพการใหบริการสาธารณสุขยังคงมคีวามเหลื่อมลากันระหวางภูมภิาค โดยเฉพาะการกระจาย

ทรัพยากรทางการแพทยและสาธารณสุข อาท ิจากการสํารวจทรัพยากรสาธารณสุขในป 2556 พบวา อัตราสวน

แพทยตอประชากรระหวางกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตางกันถึง 3.6 เทา 

(4) ความเหลื่อมล้ําการเขาถึงการคุมครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอสิระเขาถึงการคุมครองมากขึ้น 

จากการเขาถึงการประกันตนตามมาตรา 50 ที่เพิ่มขึ้นจาก 1.29 ลานคน ในป 2555 เปน 2.471 ลานคน ในป 2557 

ทําใหแรงงานในระบบมสีัดสวนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 42.4 ในป 2557 อยางไรก็ตาม แรงงานในระบบไดรับคาจางเฉลี่ย

สูงกวาแรงงานนอกระบบประมาณ 2.1 เทา ในป 2556 

(5) ความเหลื่อมล้ําดานกระบวนการยุตธิรรม เนื่องจากประชาชนไมเขาใจกฎหมาย เขาไมถึงกระบวนการ

ยุตธิรรม และหนวยงานในกระบวนการยุตธิรรมขาดการบูรณาการในการทํางาน นอกจากนี้ ผูมรีายไดนอยมักไมได

รับความเปนธรรม ไมสามารถตอสูคดจีากการที่ไมสามารถรับภาระคาใชจายในกระบวนการยุตธิรรมและตองใช

ระยะเวลายาวนาน 
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2.2.6 คนไทยมคีวามมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกวารอยละ 99.9 ไดรับความคุมครอง

ทางดานสุขภาพ โดยอยูภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนารอยละ 73.8 ระบบประกันสังคมรอยละ  16.7 และระบบ

สวสัดกิารรักษาพยาบาลขาราชการ/รัฐวสิาหกิจรอยละ 7.1 ขณะที่ กลุมผูดอยโอกาสมหีลักประกันทางรายไดมั่นคง

ขึ้นและมคีวามครอบคลุมมากขึ้น โดยในป 2558 ผูสูงอายุไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเปนแบบขัน้บันไดตาม

ชวงอายุ 8.3 ลานคน จากผูสูงอายุทัง้ประเทศ 10.4 ลานคน สวนผูพกิารไดรับเบี้ยยงัชีพเพิม่ขึ้นเปน 800 บาท 

ครอบคลมุผูพกิารรอยละ 89.5 และรัฐใหเงนิอุดหนุนแกเด็กดอยโอกาสที่อยูในครอบครัวยากจนใหไดรับ 

การเลี้ยงดูท่ีมคุีณภาพภายใตโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอยางไรก็ตาม สวัสดกิารดานที่อยู

อาศัยยังไมครอบคุลมกลุมผูมรีายไดนอยและผูยากไร แมวารัฐจัดสวัสดกิารดานที่อยูอาศัยภายใตโครงการตางๆ แต

ปจจุบันกลุมผูมรีายไดนอยและรายไดปานกลางยังไมมกีรรมสทิธิ์ในที่อยูอาศัยถึง 4.544,926 ครัวเรอืน อยางไรก็ตาม 

รัฐเริ่มใหความสําคัญกับการพัฒนาที่อยูอาศัยแกผูสูงอายุโดยเฉพาะผูที่มรีายไดนอยและผูยากไร 

2.2.7 วัฒนธรรมอันดงีามของไทยเร่ิมเสื่อมถอยและสังคมไทยมแีนวโนมเปนสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น อาท ิ

การใหคุณคากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวนิัย มคีวามเห็นแกตัว ไมรูจักเสยีสละ ไม

เอื้อเฟอเผื่อแผ และขาดความรับผดิชอบ นอกจากนี้ยังมแีนวโนมการเปนสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเขามา

ของแรงงานตางชาตทิี่กอใหเกิดการนาเอาวัฒนธรรมตนทางผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถ่ิน 

2.2.8 ความเขมแข็งของชุมชนมแีนวโนมที่ดขีึ้น ชุมชนสามารถแกปญหาและสนองตอบความตองการของ

ชุมชนดวยตนเองไดดขีึ้น โดยมกีระบวนการจัดทาแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และบูรณาการเปนแผนตําบลเพื่อ

เชื่อมโยงกับแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อใหไดรับการสนับสนุน

ทัง้ในดานองคความรูและงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มกีารรวมกลุมทากิจกรรมทัง้ดาน 

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและเช่ือมโยงเปนเครอืขายเพิ่มขึ้นจาก 142 ,632 แหงในป 2555 เปน 152 ,377 

แหง ในป 2556 สวนใหญเปนกลุมธุรกิจชุมชนและอาชีพ รอยละ 32.51 ขององคกรทัง้หมด และองคกรการเงนิ รอย

ละ 26.77  

2.2.9 ความไมยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตางกันสงผลใหเกิดความขัดแยงในสังคม ในชวงระยะเวลากวา 

10 ปที่ผานมา ความขัดแยงในเชิงความคิดเห็นทางการเมอืงของกลุมตางๆ ที่มคีวามรุนแรงมากขึ้น นําไปสูความ

สูญเสยีตอชีวติ ทรัพยสนิ และสงผลกระทบสภาพจติใจของประชาชนทัง้ทางตรงและทางออม 
 

2.3 ดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 

2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาตสิวนใหญถูกนาไปใชในการพัฒนาจานวนมาก กอใหเกิดความเสื่อมโทรมอยาง

ตอเนื่องและเกิดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาตมิากขึ้น 

(1) พื้นที่ปาไมลดลง เนื่องจากจานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทาใหความตองการใชที่ดนิเพื่อการผลติทาง

การเกษตร การอยูอาศัย และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย พื้นที่ปาไมจงึถูกบุกรุกทาลายมาก

ขึ้น โดยพื้นที่ปาไมลดลงจาก 171.02 ลานไร หรอืรอยละ 53.33 ของพื้นที่ทัง้หมดของประเทศในป 2504 เปน 102 

ลานไร หรอืคิดเปนรอยละ 31.6 ในป 2556 
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(2) ทรัพยากรดนิเสื่อมโทรม ทาใหความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดนิและที่ดนิมปีญหา

ความเสื่อมโทรมของดนิจากการใชประโยชนที่ไมถูกตองตามหลักวชิาการ ดนิเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะลาง

พังทลายของดนิ นอกจากนี้ ยังมปีญหาพื้นที่สูงชันหรอืพื้นที่ภูเขา ซึ่งมขีอจากัดในการนาไปใชประโยชน การใช

ทรัพยากรที่ดนิของประเทศยังไมมปีระสทิธภิาพและขาดการบูรณาการของหนวยงานที่เก่ียวของ การบริหารจัดการ

ที่ดนิมปีญหาความไมเปนธรรมและการกระจายสทิธกิารถอืครองที่ดนิ ความหลากหลายทางชีวภาพกําลังตกอยู

ภายใตภาวะถูกคุกคาม โดยมสีาเหตุมาจากการสูญเสยีระบบนเิวศปาไมอยางตอเนื่องเปนเวลานาน 

(3) ปาชายเลนและระบบนเิวศชายฝงถูกทาลาย และมกีารเปลี่ยนสภาพไปใชประโยชนอื่นๆ จานวนมาก เชน 

การเพาะเลี้ยงชายฝง โดยเฉพาะการทานากุง การขยายตัวของเมอืงและอุตสาหกรรม ทาใหพื้นที่ปาชายเลนลดลง

จากป 2504 ทีม่พีื้นทีป่าชายเลนกวา 2.3 ลานไร เหลอืเพยีง 1.5 ลานไร ในป 2552 คิดเปนการลดลงรอยละ 34.8 ทา

ใหรัฐเริ่มมนีโยบายปกปองปาชายเลนอยางจริงจัง โดยไมอนุญาตการตอสัมปทานบัตรทัง้หมดตัง้แตป 2534 และหาม

การใชประโยชนอื่นๆ อยางไรก็ตาม ในระหวางป 2549-2554 พบวา ปาชายเลนมสีภาพดขีึ้น  

ในป 2554 ผลผลติประมงทะเลมปีริมาณเพยีง 1.61 ลานตัน ลดลงจากป 2549 ทีม่ปีริมาณ 2.42 ลานตัน 

ในขณะที่พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวนาชายฝงของประเทศไทยยังคงขยายตัวอยางตอเนื่องจากปริมาณความตองการสัตวนา

ทีเ่พิม่มากขึ้น 

(4) การผลติพลังงานในประเทศไมเพยีงพอกับความตองการ แตประสทิธภิาพการใชพลังงานดขีึ้น ความ

ตองการใชพลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด 30 ปที่ผานมาแตการผลติพลังงานเชิงพาณชิยเพื่อการบริโภค

ภายในประเทศไมเพยีงพอกับความตองการ ทาใหตองนาเขาจากตางประเทศเพิ่มขึ้นโดยในป 2555 ตองนาเขาเพิ่มขึ้น

รอยละ 6 อยูที่ระดับ 1.08 ลานบารเรลเทยีบเทานามันดบิตอวัน คิดเปนรอยละ 54 ของความตองการใชในป 2555 

และคิดเปนรอยละ 12.5 ของ GDP โดยนามันดบิมกีารนาเขาสูงที่สุดคิดเปนรอยละ 76 ของการนาเขาพลังงานทัง้หมด 

ขณะที่การใชพลังงานเชิงพาณชิยขัน้ตนในป 2555 เพิม่ขึ้นรอยละ 6.8 อยูที่ระดับ 1.981 พนับารเรลเทยีบเทานามนัดบิ

ตอวัน ทัง้นี้ ประสทิธภิาพการใชพลังงานของประเทศไทยมแีนวโนมดขีึ้น โดยมอีัตราการเพิ่มขึ้นของการใชพลังงาน   

ต่ํากวาอัตราขยายตัวของ  GDP โดยในป 2555 การเพิม่ขึ้นของ GDP รอยละ 1 ขณะที่มกีารใชพลังงานเพิ่มขึ้นเพยีง

รอยละ 0.6  

(5) ทรัพยากรน้ํายังมสีวนที่ไมสามารถจัดสรรไดตามความตองการ ประเทศไทยประกอบดวย 25 ลุมน้ําหลัก 

น้ําทําตามธรรมชาตมิปีริมาณรวม 285,227 ลานลูกบาศกเมตร ขณะที่การพัฒนาแหลงเก็บกักนาในประเทศมคีวามจุ

คิดเปนรอยละ 28 ของปริมาณนาทาธรรมชาต ิมแีองนาบาดาลทัง้หมด 27 แองน้ําบาดาล มปีริมาณการกักเก็บในชัน้

นาบาดาลรวมประมาณ 1.13 ลานลานลูกบาศกเมตร มศีักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใชได โดยไมกระทบตอปริมาณนา

บาดาลที่มอียูไดรวมปละ 68,200 ลานลูกบาศกเมตรอยางไรก็ตาม การพัฒนานาบาดาลขึ้นมาใช มขีอจากัดในเรื่อง

ขงความคุมทุนเนื่องจากมคีาใชจายในการสูบน้ํา และการดําเนนิการสํารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความตองการใชนาใน

ประเทศ ในป 2557 มจีํานวนประมาณ 151 ,750 ลานลูกบาศกเมตร โดยที่ศักยภาพของการเขาถึงแหลงนาของภาค

สวนตางๆ มจีํานวน 102 ,140 ลานลูกบาศกเมตร และยังไมสามารถจัดสรรนาตามความตองการไดอกีประมาณ 

49,610 ลานลูกบาศกเมตร 
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2.3.2 ปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมอืง 

(1) ปญหาขยะมูลฝอยยังไมไดรับการแกไขอยางมปีระสทิธภิาพ แนวโนมอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยตอ

คนตอวันเพิ่มสูงขึ้นจาก 1.04 กิโลกรัม/คน/วัน ในป 2553 เปน 1.11 กิโลกรัม/คน/วัน ในป 2557 สถานที่กําจัดขยะแบบ

ถูกตองตามหลักวชิาการมเีพยีงรอยละ 19 และมกีารนํามูลฝอยกลับไปใชประโยชนเพยีงรอยละ 18 ทําใหมปีริมาณ

ขยะสะสมตกคางเพิ่มสูงขึ้นถึง  19.9 ลานตัน ในป 2556 ของเสยีอันตราย ในป 2557 มปีระมาณ 2.69 ลานตัน โดย

ขยะอเิลก็ทรอนกิสมแีนวโนมเพิม่ขึ้นรอยละ 10 ตอป เนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยทีี่มกีารปรับเปลี่ยนอยาง

รวดเร็ว สงผลใหในอนาคตอาจตองประสบปญหาการกําจัดซากของเสยีเหลานี้ หากภาครัฐไมมมีาตรการหรอืมี

กฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอยางครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสยีอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถ

จัดการไดประมาณรอยละ 70 โดยภาคอุตสาหกรรมมกีารนาของเสยีอันตรายกลับมาใชประโยชนใหมมากขึ้น แตยัง

พบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อยางตอเนื่อง เนื่องจากตนทุนในการกําจัดสูง 

(2) มลพษิทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแหง แตมแีนวโนมดขีึ้น ในป 2557 พบสารมลพษิทางอากาศเกิน

คามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เปนปญหาสําคัญไดแกฝุนละออง กาซโอโซน และสารอนิทรีย    ระเหย

งาย ( VOCs) โดยมพีื้นที่วิกฤตใินเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปญหาสารอนิทรียระเหยงาย 

ในขณะที่พื้นที่อื่น เชน กรุงเทพฯ ปทุมธานเีชียงใหม ขอนแกน พบสารเบนซนิเกินคามาตรฐาน แตสวนใหญมปีริมาณ

ลดลงจากปที่ผานมา ซึ่งไดรับผลดจีากการปรับปรุงมาตรฐานนามันเชื้อเพลงิเมื่อตนป 2557 ทั้งนี้ในพื้นที ่

กรุงเทพมหานคร การที่ปญหาฝุนละอองและเบนซนิมปีริมาณลดลง สวนหนึ่งเปนผลการปรับปรุงมาตรฐาน

นามันเชื้อเพลงิจาก EURO 3 เปน EURO 4 ตัง้แตป 2555 และการปรับปรุงระบบขนสงสาธารณะและทางจักรยาน 

การเขมงวดกับการตรวจจับรถควันดํา อยางไรก็ตาม ปญหามลพษิทางอากาศในพื้นที่มาจากสาเหตุหลักคอืปริมาณ

รถยนตจานวนมากสําหรับมลพษิจากหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนอืตอนบน พบวาสถานการณดขีึ้นเปนลาดับ        

โดยความรวมมอืและการทํางานระหวางภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) และประชาชนดขีึ้น 

(3) คุณภาพน้ําที่อยูในเกณฑดมีแีนวโนมลดลง สถานการณคุณภาพน้ําในชวง 10 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2548-

2557) มแีนวโนมเสื่อมโทรมลง โดยแหลงนาที่อยูในเกณฑดมีแีนวโนมลดลงสวนแหลงนาที่อยูในเกณฑพอใชและเสื่อม

โทรมมแีนวโนมเพิ่มขึ้น สาเหตุสําคัญมาจากการชะหนาดนิที่มปีุยตกคางจากการเกษตรและการปศุสัตว และการ

ระบายนาเสยีจากชุมชน ระบบบําบัดน้ําเสยีรวมของชุมชน มจีํานวนไมเพยีงพอตอการบําบัดน้ําเสยีที่เพิ่มขึ้นตามการ

ขยายตัวและการเจริญเตบิโตของชุมชน โดยปจจุบัน มปีริมาณนาเสยีจากชุมชน 10.3 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน ขณะที่

ระบบบาบดันาเสยีรองรับนาเสยีทีเ่กิดขึ้นไดเพยีงรอยละ 31 

(4) ประเทศไทยปลอยกาซเรอืนกระจกเพิม่ขึ้น แตอตัราการเตบิโตลดลงปริมาณการปลอยกาซเรอืนกระจก

จากสาขาพลังงานมแีนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ตามปริมาณความตองการใชพลังงานที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแหงชาตฉิบับที่ 2 การจัดทาบัญชีกาซเรอืนกระจกของประเทศไทย ระบุวาประเทศ

ไทยมกีารปลอยกาซเรอืนกระจก ในป 2533 ปริมาณ 229.08 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทยีบเทา และเพิ่มเปน 

265.9 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทยีบเทา ในป 2547 โดยปริมาณการปลอยกาซเรอืนกระจกมแีนวโนมเพิม่ขึ้นรอย

ละ 3.3 ตอป อยางไรก็ตาม อัตราการเตบิโตลดลงในชวง 5 ปที่ผานมา ทัง้นี้เนื่องมาจากมาตรการการลดกาซเรอืน

กระจกตางๆ ที่มกีารดําเนนิงานเพิ่มมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บกาซเรอืนกระจกในภาคปาไมและการ 
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ใชประโยชนที่ดนิมแีนวโนมเพิ่มมากขึ้นรอยละ 1.1 จงึสงผลใหภาคดังกลาวเปนภาคที่มคีวามสําคัญมากใน

การเพิม่การดดูกลบัและชวยลดปริมาณการปลอยกาซเรอืนกระจกโดยรวมของประเทศ 

2.3.3 ภัยพบิัตทิางธรรมชาตโิดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบอยครัง้และมคีวามรุนแรงมากขึ้นสงผล

กระทบตอภาคการผลติและวถีิการดารงชีวติของคนไทย ทัง้อุทกภัย ภัยแลง วาตภัย และดนิถลม สรางความเสยีหาย

นับเปนมูลคากวาหมื่นลานบาท อันเปนผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ ภัยพบิัตทิางธรรมชาติ

โดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยมแีนวโนมและความถ่ีมากขึ้น ซึ่งจะสงผลกระทบตอภาคการผลติและวถีิการดํารงชีวติของ

คนไทยเปนประจาทุกปในมติขิองจานวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบวาภัยแลงเปนภัยธรรมชาตทิี่สงผลกระทบตอ

ประชากรเปนจานวนมากกวาภัยประเภทอื่นๆ ในขณะที่น้ําทวมเปนภัยธรรมชาตทิี่สงผลใหประเทศไทยถูกจัดอยูในลา

ดับประเทศที่มคีวามเสี่ยงตนๆ ของโลก 
 

2.4 ดานการบรหิารจดัการและการปรับปรุงประสทิธิภาพกลไกการพฒันา 

2.4.1 ดานธรรมาภบิาล 

(1) ประเทศไทยจะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภบิาลอยางเรงดวนจากการประเมนิผานดัชนคีวามอยู

เย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ช้ีวา สังคมไทยในภาพรวมมคีวามอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยูในระดับปานกลางในป 

2556 แตองคประกอบดานสังคมประชาธปิไตยที่มธีรรมาภบิาลอยูในระดับที่ตองเรงแกไข สถานการณดังกลาว ถอื

เปนความจาเปนของประเทศไทยที่จะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภบิาลอยางเรงดวน เนื่องจากสถานการณ

วกิฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภบิาลของสังคมไทยหลักธรรมาภบิาล ตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

การสรางระบบบริหารกิจการบานเมอืงและสงัคมทีด่ ีพ.ศ. 2552 มอียางนอย 6  ประการคือ (1) หลกันติธิรรม (2) 

หลกัคุณธรรม (3) หลักความโปรงใส (4) หลักความมสีวนรวม (5) หลักความรับผดิชอบ (6) หลักความคุมคา ขณะนี้ 

 ไดมกีารสะสมตัวและลุกลามสูทุกภาคสวน ไดแก ภาคการเมอืงทัง้ระดับชาตแิละระดับทองถ่ินที่มกีารซื้อ

สทิธิ์ ขายเสยีง มกีารทุจริตเพื่อใหไดรับการเลอืกตัง้ มผีลประโยชนสวนตนทับซอนกับผลประโยชนรัฐหนวยงาน

ภาครัฐ มรีะบบการบริหารงานที่ไมเปนธรรมาภบิาล มกีารใชอํานาจหนาที่โดยมชิอบ หาผลประโยชนใหตนเองและ

พวกพอง ภาคธุรกิจบางสวนมกีารรวมมอืกับนักการเมอืงและขาราชการ กระทาการทุจริตเพื่อใหไดงานจากภาครัฐ 

ปดงานอยางรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลกีเลี่ยงภาษ ีขาดความรับผดิชอบตอผูบริโภค ภาคประชาชนมแีนวโนม

ยอมรับการทุจริตตางๆ ที่ตนเองไดรับประโยชนมากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางสวนประพฤตผิดิคุณธรรมและ

จรยิธรรมเสยีเอง มปีญหาการบริหารจัดการทรัพยสนิของสวนรวม ขาดความโปรงใส ปลอยใหคนบางกลุมใชศาสนา

เปนเครื่องมอืแสวงหาประโยชน สื่อมวลชนหลายสํานักวางตัวไมเปนกลาง ไมแสดงบทบาทในการตอตานการทุจริต

หรอืปกปดขอเทจ็จริง รับผลประโยชนจากกลุมนายทนุและนกัธรุกิจการเมอืงจนไมสามารถรักษาจริยธรรมหรอื

จรรยาบรรณของวชิาชีพได (2) ภาคเอกชนมกีารประเมนิหลักบรรษัทภบิาล ตัง้แตป 2544 โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษทัไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ไดสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบยีนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางตอเนื่อง พบวา บริษัทจดทะเบยีนที่มธีรรมาภบิาลมคีะแนนเฉลี่ยอยูที่ 72% ในป 

2557 ถอืวาอยูในระดับดเีมื่อเทยีบกับป 2545 ทีม่คีะแนนเฉลีย่อยูที ่52% และมคีะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทยีบกับป 

2554 ทีม่คีะแนนเฉลีย่อยูที ่77% แสดงใหเห็นวา บริษัทจดทะเบยีนไทย ใหความสําคัญในการพัฒนาการกํากับดูแล

กิจการที่ดเีพื่อโอกาสในการเตบิโตอยางยั่งยนืและสรางความเชื่อมั่นแกผูลงทุนทัง้ในประเทศและตางประเทศสูการ

ยอมรับในระดับสากล 

32 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (สวนท่ี 2) 

                          งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

 

2.4.2 ดานการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ 

(1) การบริหารจดัการภาครัฐมกีารปรับปรุงตามยคุสมยั พระราชบญัญตัริะเบยีบบริหารราชการแผนดนิ พ.ศ. 

2534 ไดจดัระเบยีบการบริหารราชการแผนดนิแบงออกเปน 3 สวนไดแก บริหารราชการสวนกลาง บริหารราชการ

สวนภูมภิาค และบริหารราชการสวนทองถ่ินที่ใชหลักการกระจายอํานาจที่สวนกลางไดมอบอํานาจระดับหนึ่งให

ประชาชนในทองถ่ินไปดําเนนิการปกครองตนเองอยางอสิระโดยที่ไมขัดตอกฎหมายของประเทศ ทัง้สามสวนนี้อยูใน

การควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมหีนาที่รับผดิชอบบริหารราชการแผนดนิ รวมไปถึงการกําหนด

นโยบายเพื่อใหขาราชการนาไปปฏบิัต ิทัง้นี้การปฏรูิประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนในโครงสราง

ของหนวยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบญัญตัปิรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มกีารกําหนดสวนราชการไว

เปน 20 กระทรวง และสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรอืทบวง 

(2) การกระจายอํานาจเกิดผลสําเร็จหลายดานแตยังมปีญหาที่ตองแกไขการกระจายอํานาจใหแก อปท. ใน

ระยะที่ผานมาไดดําเนนิการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ 2550 และตาม 

แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแผนปฏบิัตกิารกําหนดขัน้ตอนการกระจาย

อาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินฉบบัที ่1 และฉบับที่ 2 นอกจากนัน้ มกีารใชงบประมาณเปนตัวกระตุนใหเกิด

การถายโอนภารกิจ หนาที่และเพิ่มรายไดในการดําเนนิงานของ อปท. โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2543 สัดสวนของ

รายไดของทองถ่ินตอรายไดรัฐบาลคิดเปนรอยละ 13.31 เพิม่ขึ้นเปนรอยละ 25.17 ในปงบประมาณ 2550 และรอยละ 

28.21 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มกีารถายโอนภารกิจไปแลวตามแผนปฏบิัตกิารกําหนดขัน้ตอนการกระจาย

อํานาจใหแก อปท. ฉบับที่ 1 จํานวน 185 ภารกิจจากภารกิจทีจ่ะตองถายโอน 245 ภารกิจและถายโอนภารกิจตาม

แผนปฏบิัตกิารฯ ฉบับที่ 2 จํานวน 75 งาน/กิจกรรม จาก 114 งาน/กิจกรรม และถายโอนบุคลากรจากสวนกลางให

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 9.850 คน แบงเปนขาราชการ 1 ,378 คน บคุลากรทางการศกึษา 5 ,295 คน 

ขาราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจําอยูที่สถานอีนามัย จํานวน 79 คน และลูกจางประจํา 3,098 คน อยางไรก็ 

ตามยังมปีญหาที่ตองการการแกไข เชน การทับซอนของอํานาจหนาที่และเขตพื้นที่ระหวางองคการบริหาร

สวนจังหวัดและเทศบาลหรอืงคการบริหารสวนตําบล ทาใหการจัดบริการสาธารณะใหกับประชาชนยังขาดความ

สมดุล ปญหาการซื้อเสยีง ทาใหการเลอืกตัง้ระดับทองถ่ินขาดความชอบธรรม และปญหาการขาดแคลนรายไดของ 

อปท. ซึ่งรายไดที่ทองถ่ินจัดเก็บเองในภาพรวมมสีัดสวนเพยีงรอยละ 9.90 ของรายไดรัฐบาลในปงบประมาณ พ.ศ. 

2549 และเพิ่มเปนรอยละ 10.65 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทองถ่ินจําเปนตองพึ่งพาเงนิอุดหนุนจากรัฐบาล คิด

เปนรอยละ 38.52 และรอยละ 39.46 ตามลําดับ สงผลให อปท. ในพื้นทีท่ีม่กิีจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแนน เชน การ

เปนแหลงทีต่ั้งของอตุสาหกรรม การคา การบริการ การเปนพื้นทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ แหลงทองเทีย่วทีม่ี

ชื่อเสยีงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเตบิโตของเมอืงและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงาน

ตางดาวไดอยางมขีอบเขตจากัด 
 

2.4.3 ดานการทจุริตคอรรัปช่ัน 

ไทยกําลังประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก พัฒนาการของการทุจริต

คอรรัปช่ันในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดตีที่มรูีปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจาง รับสนิบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหา

หลักฐานจับผดิมาลงโทษได เนื่องจากมคีวามซับซอนไมมากเทากับการทุจริตคอรรัปช่ันในปจจุบันที่ประเทศไทยมี

ความเสยีหายจากการทุจริตคอรรัปชั่นขนาดใหญที่สูงเปนแสนลานบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและ 
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ผลประโยชนทับซอนซึ่งเปนรูปแบบใหมที่เกิดมากขึ้นในชวงที่รัฐเขามามบีทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและ

การหาประโยชนจากธุรกิจในโลกสมัยใหม มคีวามซับซอนเพิ่มขึ้นและในปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาการทุจริต

เชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก ไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรอืภาคเอกชน และมาตรการตางๆ        

ที่ออกมา รวมทัง้กฎหมายเก่ียวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองคกรตางๆ ยังไมสามารถที่จะเขาไปแกไข     

ปญหาเหลานี้ได ดังปรากฏตามดัชนภีาพลักษณคอรรัปชั่น ( Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. 2557 ของ

องคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาต ิพบวาประเทศไทยได 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยูอันดับที่ 85   

จากการจัดอันดับทัง้หมด 175 ประเทศทั่วโลก จะเห็นไดวาประเทศไทยมคีะแนนดขีึ้นเล็กนอยเทยีบกับป 2556        

ทีไ่ด 35 คะแนน อยูอันดับ 102 โดยเมื่อเทยีบกับประเทศในกลุมอาเซยีน พบวา ประเทศไทยมคีะแนนเทากับประเทศ

ฟลปิปนส สวนประเทศสงิคโปรสงูถึง 84 คะแนน และมาเลเซยีได 52 คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมคีอรรัปชันนอย) 
 

 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

  แผนพัฒนาภาค เปนแผนที่ที่ยดึกระบวนการม ีสวนรวมของทุกภาคสวนจากทุกจังหวัดทัง้ 4 ภูมภิาค

ขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุมจังหวัดใหสามารถ  ใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและ

แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดทําโดยสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ(สศช.)           

มวีัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยดึแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง”            

โดยประกอบไปดวย  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเหนอื  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ยุทธศาสตร

การพัฒนาภาคกลาง  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใต   ซึ่งเทศเทศบาลตําบลบานเหลื่อมนัน้ตัง้อยูภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลมคีวามสัมพันธกับแผนพัฒนาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื  ดานเศรษฐกิจ ดานการเกษตร  การทองเที่ยว  การคาการลงทุน การพัฒนาคนใหมสีุขภาวะดี

ทัง้รางกาย จติใจและสตปิญญา  รอบรู  เทาทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถดํารงชีพไดอยางมคุีณภาพ สรางความ

มั่นคงดานอาหาร  แกไขปญหาความยากจน หนี้สนิ และการออมของครัวเรอืน  มสีัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพา

ตนเองและดูแลครอบครัวไดอยางอบอุน   ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ   ซึ่งแผนพัฒนาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืมรีายละเอยีดสรุปยอ  ดังนี้    
  

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 

  ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบริหารราชการแผนดนิ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 และมาตรา 

53/2 บัญญัตใิหจังหวัดและกลุมจังหวัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัดใหสอดคลองกับแนวทางการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิและตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน สํานักงานพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ(สศช.) จงึไดจัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาคที่ยดึกระบวนการม ีสวนรวมของทุก

ภาคสวนจากทุกจังหวัดทัง้ 4 ภูมภิาคขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุมจังหวัดใหสามารถใชเปนกรอบแนวทางในการ

จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด 

1. แนวคดิและหลักการ 

  1.1 ยดึแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” ใหเกิดการพฒันาทีส่มดลุ เปนธรรม

และ มภีูมคุิมกันตอผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทัง้จากภายนอกและภายในประเทศ ควบคูกับกับแนวคิด 

“การพัฒนาแบบองครวม” ที่ยดึ คน  ผลประโยชนของประชาชน  ภูมสิังคม  ยุทธศาสตรพระราชทาน เขาใจ เขาถึง  
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และพัฒนา  ยดึหลักการมสีวนรวมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภบิาล  เพื่อใหสังคม 

สมานฉันทและอยูเย็นเปนสุขรวมกัน 

  1.2  หลักการ มุงสรางความเช่ือมโยงกับแผนระดับชาตติางๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร

ราชการแผนดนิ เพื่อสรางโอกาสทางการพัฒนา สอดคลองกับภูมสิังคมของพื้นที่ โดย 

(1) กําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 

(2) กําหนดบทบาทและยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใหสอดคลองกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ 

2. ทิศทางการพัฒนาเชงิพื้นท่ี 

 ภายใตกระแสโลกาภวิัตนที่มกีารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดลอมภายนอกเปนปจจัยสําคัญตอการ

พัฒนาประเทศ  เปนผลใหจําเปนตองเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหเหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล 

ดังนัน้จงึกําหนดทศิทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้ 

 2.1 พัฒนาพื้นที่ในภูมภิาคตางๆ ของประเทศใหเชื่อมโยงกับภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพื่อเปนฐานการ

พัฒนาดานอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการทองเที่ยวของภูมภิาค โดยเฉพาะ 

2.1.1 พัฒนาพื้นที่เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก ( East West Economic 

Corridor) เชน พื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจแมสอด-สุโขทัย-พษิณุโลก-ขอนแกน-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจพื้นที่อรัญ

ประเทศ-สระแกว-ปราจนีบรุ ี พื้นทีเ่ศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุ

ราษฎรธาน-ีนครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตลู-สงขลา 

2.1.2 พัฒนาพื้นที่เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนอื-ใต ( North South Economic Corridor) ไดแก 

แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พษิณุโลก-นครสวรรค-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธาน-ี

ขอนแกน-นครราชสมีา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแกว-บรุรัีมย-มุกดาหาร 

 2.2 พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหวางประเทศ โดยเนนพื้นที่

ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนอื-ใต และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  

 2.3 พัฒนาระบบโลจสิตกิสและโครงขายคมนาคมขนสงเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขดีความสามารถในการแขงขัน

เชิงพื้นที่ เชน การพัฒนาระบบรถราง  เพิ่มประสทิธภิาพการขนสงทางน้ํา และเพิ่มประสทิธภิาพการเชื่อมโยง

โครงขายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เชน พษิณุโลก และขอนแกน 

 2.4 สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนเิวศใหยั่งยนื 

ไดแก พัฒนาแหลงน้ําใหเพยีงพอตอการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดลอมเมอืงและแหลงอุตสาหกรรม และการจัดใหมกีาร

จดัการใชประโยชนทีด่นิอยางมปีระสทิธภิาพ 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

 3.1 ยุทธศาสตรการพัฒนา 

  (1) เพิม่ศกัยภาพการแขงขนัดานเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสทิธภิาพการผลติ

การเกษตร  การพฒันาศกัยภาพการประกอบการดานอตุสาหกรรม  อตุสาหกรรมบริการและการทองเทีย่ว  การตั้ง

องคกรรวมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นที่เพื่อสงเสริมอํานวยความสะดวกดานการคาการลงทุน และสงเสริมความ

รวมมอืทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน 
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             (2) สรางคนใหมคุีณภาพ เพื่อพัฒนาคนใหมสีุขภาวะดทีัง้รางกาย จติใจและสตปิญญา รอบรู เทา

ทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถดํารงชีพไดอยางมคุีณภาพ 

  (3) สรางสังคมและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง เพื่อสรางความมั่นคงดานอาหาร  แกไขปญหา

ความยากจน หนี้สนิ และการออมของครัวเรอืน  มสีัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได

อยางอบอุน 

  (4) ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ โดยเรงอนุรักษและฟนฟูพ้ืนที่ปาไมใหได 

15.9 ลานไร หรอืรอยละ 25 ของพื้นที่ภาค  ปองกันการรุกพื้นที่ชุมน้ํา พัฒนาแหลงน้ําและระบบชลประทาน ฟนฟูดนิ 

ยบัยั้งการแพรกระจายดนิเค็ม และเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการโดยสงเสริมทาํเกษตรอนิทรีย 

 3.2 ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด 

  (1) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 1 ประกอบดวยอุดรธาน ี หนองคาย  หนองบัวลําภู และ

เลย) เนนการฟนฟรูะบบนเิวศนเพือ่รักษาสมดลุธรรมชาต ิ การปรับโครงสรางการผลติดานการเกษตรการสงเสรมิ

การคา การลงทุนและการทองเที่ยวเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบาน 

  (2) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ประกอบดวย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร เนน

ใหความสําคัญกับความรวมมอืทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน  เพิ่มประสทิธภิาพการผลติสนิคาการเกษตร 

สงเสรมิพื้นที่ชลประทาน  การทําปศุสัตวโดยเฉพาะโคเนื้อ 

  (3) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนกลาง ประกอบดวย ขอนแกน  กาฬสนิธุ  มหาสารคาม และ

รอยเอ็ด  เนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของเมอืงรองรับการเปนศูนยกลางการคาบริการ และการลงทุนของภาค 

การใชประโยชนพื้นทีช่ลประทานใหเกิดประโยชนสงูสดุ  การทาํการเกษตรกาวหนา  การเตรียมการรองรับ

อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคูกับการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ 

  (4) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนลาง 1 ประกอบดวย นครราชสมีา  ชัยภมู ิ บรุรัีมย  สรุนิทร  

มุงเนนการพัฒนาระบบชลประทานใหเต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ( Ethanol) 

พัฒนาการทองเที่ยวทัง้การทองเที่ยวเชิงนเิวศนและอารยธรรมขอมดวยการสรางคุณคาเพิ่ม และพัฒนาเสนทาง 

  (5)  กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนลาง 2 ประกอบดวย อุบลราชธาน ีศรีสะเกษ ยโสธร และ

อํานาจเจรญิ  มุงเนนการพัฒนาแหลงน้ํา และระบบบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาน้ําทวมและขาดแคลนน้ํา        

การสรางงานและรายไดจากการทองเที่ยวใหมากขึ้น 
 

 3.3 โครงการท่ีสําคัญ (Flagship Project) 

(1)   โครงการผลติขาวหอมมะลอินิทรียในทุงกุลารองไหเพื่อการสงออก 

(2)  โครงการพัฒนาเมอืงมุกดาหารเปนประตูสูอนิโดจนี 

(3) โครงการพัฒนาเสนทางทองเที่ยวอารยธรรมขอม 

(4) โครงการจัดการผลติเอทานอลในภาคอสีาน 

(5) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนดวยระบบศกึษาทางไกล 

(6) โครงการเกษตรยั่งยนืเพื่อชุมชนเขมแข็ง 

(7) โครงการฟนฟูลุมน้ําชีตอนบนและลุมน้ํามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลติที่ยั่งยนื 

 
 

36 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (สวนท่ี 2) 

                          งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

 

 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอนกลาง 

  (กลุมจังหวดรอยเอ็ด -ขอนแกน-มหาสารคาม-กาฬสนิธุ)  

คณะรัฐมนตรีมมีตเิมื่ อวันที่ 27 พฤศจกิายน 2550  จดแบงกลุมจงหวั ดเปน 18 กลุมจังหวัด โดยจังหวัด

ขอนแกน  จัดอ ยูในกลุมจงหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนกลาง ประกอบด วย จงหวัดขอนแก น รอยเอ็ ด 

มหาสารคาม และกาฬสนิธุ หรอืเรียกวากลุม “รอยแกนสารสนิธุ” (รอย มาจาก รอยเอด็, แกน มาจากขอนแกน, สาร 

มาจาก มหาสารคาม, สนิธุมาจากกาฬสนิธุ) 
 

กลุมจังหวัดรอยแกนสารสนิธุ  กําหนด  วิสัยทัศน การพัฒนาของกลุมจังหวั ด “นวัตกรรมนํา 

เกษตรกรรมยั่งยนื อุตสาหกรรมการเกษตร เชื่อมโยงการบรกิาร การทองเท่ียว ระบบโลจสิตกิสและระบบ

ราง”  

ตัวชี้วัดรวม 

 1) รอยละที่เพิ่มขึ้นของผลติภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัด  

 2) รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดการทองเที่ยวจังหวัด  

ประเด็นการพัฒนากลุมจังหวัด 

 ประเด็นการพัฒนาท่ี 1: การพัฒนาศักยภาพการผลติการเกษตรและอุตสาหกรรม

การเกษตรใหสามารถแขงขันไดอยางยั่งยนื 

 1) วัตถุประสงค 

  1.1 สรางมลูคาเพิม่ใหกับภาคการเกษตร  

  1.2 เพิ่มคุณภาพผลผลติทางการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรใหไดมาตรฐาน 

 2) เปาหมายและตัวชี้วัด 

  2.1 รอยละของมลูคาผลติภณัฑมวลรวมภาคการเกษตรทีเ่พิม่ขึ้น รอยละ 2 

  2.2 จํานวนพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยนื 1,334,000 ไร 

  2.3 รอยละของมูลคาผลติภัณฑมวลรวมภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น รอยละ 2 

 3) แนวทางการพัฒนา 

  3.1 เพิ่มประสทิธภิาพการบริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 

  3.2 เพิ่มประสทิธภิาพและมาตรฐานการผลติของสนิคาเกษตร 

  3.3 พัฒนาและสรางมูลคาเพิ่มสนิคาเกษตรและพชืเศรษฐกิจหลัก  

  3.4 พัฒนาศักยภาพตลาดสนิคาทางการเกษตร 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2: การพัฒนาขดีความสามารถทางการแขงขันดานการคา การบรกิาร  

ระบบโลจสิตกิสและระบบราง 

 1) วัตถุประสงค 

  1.1 เพิม่มลูคาการคาและการบริการกลุมจงัหวดั 

  1.2 เพิ่มผลติภาพแรงงานในกลุมจังหวัด 

  1.3 พัฒนาระบบโลจสิตกิสและระบบรางในกลุมจังหวัด 
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2) เปาหมายและตัวชี้วัด 

  2.1 รอยละทีเ่พิม่ขึ้นของมลูคาผลติภณัฑมวลรวมภาคการคาและการบริการของกลุม

จังหวัด รอยละ 2 

  2.2 รอยละที่เพิ่มขึ้นของผลติภาพแรงงาน รอยละ 3 

 3) แนวทางการพัฒนา 

  3.1 พัฒนาศักยภาพ SMEs และเครอืขายผูประกอบการอยางบรูณาการ  

  3.2 พัฒนาและเช่ือมโยงโครงขายคมนาคมเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพระบบโลจสิตกิสและระบบ

ราง  

  3.3 พัฒนาคุณภาพฝมอืแรงงานและเพิ่มทักษะแกผูประกอบการ 

  3.4 พัฒนาระบบการตลาดผลติภัณฑกลุมจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3: การเพิ่มศักยภาพการทองเท่ียวอยางครบวงจร 

 1) วัตถุประสงค 

  1.1 เพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวกลุมจังหวัด 

  1.2 เพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวและผลติภัณฑที่เก่ียวเนื่อง 

  1.3 จํานวนการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 

 2) เปาหมายและตัวชี้วัด 

  2.1 รอยละทีเ่พิม่ขึ้นของรายไดจากการทองเทีย่วกลุมจงัหวดั รอยละ 5 

  2.2 รอยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนนักทองเที่ยวกลุมจังหวัด รอยละ 5 

  2.3 รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคาจากการจําหนายผลติภัณฑชุมชน รอยละ 5 

 3) แนวทางการพัฒนา 

  3.1 พัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวและเช่ือมโยงกับผลติภัณฑชุมชน 

  3.2 พัฒนาเครอืขายอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ 

  3.3 สงเสริมกิจกรรมและประชาสมัพนัธการทองเทีย่วกลุมจงัหวดั 

  3.4 พัฒนาและยกระดับผลติภัณฑชุมชนใหไดมาตรฐานและไหมใหเปนศูนยกลางแฟช่ันผา

ไหมนานาชาต ิ
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน 

4.1 กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน 

 วสัิยทัศน  อปท.  ในเขตจังหวัดขอนแกน  

 “ขอนแกนเมอืงนาอยู ชุมชนเขมแข็ง เปนศูนยกลางการเรยีนรู และเมอืงหลักเศรษฐกจิของภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอื”  

พันธกจิ  (Mission) 

1. เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็งและพัฒนาใหเปนเมอืงที่นาอยูอยางยั่งยนื 

2. พัฒนาคนใหมคุีณภาพ มทีักษะในวชิาชีพ มคุีณธรรม และจริยธรรม 
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3. จัดการศกึษาในและนอกระบบใหไดมาตรฐาน และสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 

4. สรางเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแขง็และแขงขันได โดยเชื่อมโยงการคา การลงทนุ การบริการ และการทอง

เที่ยว 

5. พัฒนาโครงขายระบบการคมนาคมขนสง ระบบบริการสาธารณะ และเครอืขายการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยใหมปีระสทิธภิาพ และไดมาตรฐาน 

6. บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมใหเกิดประโยชน มคีวามสมดุลและเกิดประสทิธภิาพ

อยางยั่งยนื 

7. สบืสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีม ประเพณทีี่ดงีามของทองถ่ินใหคงอยู สงเสริมการ ทองเที่ยวของชุมชน

ที่เปนเอกลกัษณทองถ่ิน 

 

ประเด็นยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย 8 ยทุธศาสตร 44 แนวทาง การพัฒนา ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเมอืงและชุมชน ประกอบดวย 5 แนวทางการพัฒนา ดังนี ้

  1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมอืง และชนบท อยางทั่วถึงและเปนระบบ  

   1.2 พัฒนาเพิ่มประสทิธภิาพระบบเครอืขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถ่ินให  

มปีระสทิธภิาพไดมาตรฐาน 

   1.3 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมอืงและชุมชน   

แบบมสีวนรวม 

   1.4 สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิและอบายมุขอยางเปนระบบครบวงจร 

  1.5 สรางวนิัยประชาชน และความรวมมอืในการดูแลความเปนระเบยีบชุมชน การจราจร  และการ

ลดอุบัตเิหต ุ
 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ประกอบดวย 5 แนวทางการพัฒนา ดังนี้  

   2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเสนทางคมนาคมขนสงใหไดมาตรฐานและทั่วถึง  

   2.2 พัฒนาระบบการใหบริการขนสงมวลชนใหไดมาตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภัย  

   2.3 พัฒนาจังหวัดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน  และเปน

ศูนยกลางการพัฒนาในดานตางๆ อยางสมดุล 

   2.4 พัฒนาพื้นที่สเีขยีวและปรับปรุงภูมทิัศนที่สวยงาม เหมาะสม  

   2.5 สนับสนุนชุมชน หนวยงาน ผูประกอบการ ในการพัฒนาระบบสุขาภบิาล และรักษาความ

สะอาดของครอบครัว ชุมชน (ถังดักไขมัน บงึประดษิฐตลาด ทางระบาย การกําจัดของเสยี) 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาการศกึษาและศักยภาพพลเมอืง ประกอบดวย 7 แนวทางการพัฒนา 

ดังนี้ 

   3.1 สงเสรมิและพัฒนาคุณภาพการศกึษาขัน้พื้นฐานในระบบใหไดมาตรฐานและสนับสนุนให  

ผูเรียนไดรับการพฒันาเตม็ศกัยภาพ 
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    3.2 เพิ่มโอกาสทางการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยสําหรับประชาชนทุกเพศ  

วัยอยางทั่วถึงและมคุีณภาพ 

   3.3 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการกีฬาขัน้พื้นฐานสูความเปนเลศิและมุงสูกีฬามอือาชีพ  และ

การกีฬา/นันทนาการเพื่อออกกําลังกาย 

   3.4 สงเสรมิ สนับสนุนและการพัฒนาการประกอบอาชีพ / ทักษะฝมอืที่เหมาะสมตรงศักยภาพของ

ประชาชน 

   3.5 สงเสรมิและปลูกฝงคานยิมหลัก 12 ประการ  

  3.6 เพิม่พื้นทีส่รางสรรคแกเดกและเยาวชน   ็กิจกรรมจติอาสา เพือ่การใชทกัษะชีวติทีด่เีหน็  

คุณคาตนเองและสังคม 

  3.7 สงเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธปิไตยในชุมชนทองถ่ินและยกระดับทักษะประชาชนใน 

การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 

 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยนื 

ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 7 แนวทาง ดังนี ้

   4.1 บริหารจัดการ อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมแบบบูรณการและยั่งยนื 

   4.2 อนุรักษฟนฟูและเพิ่มพื้นปา ปาชุมชน และปาตนน้ําลําธารใหเกิดความอุดมสมบูรณ 

   4.3 พัฒนาฟนฟูแหลงน้ํา แหลงน้ําใตดนิและการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ และม ี

ประสทิธภิาพ โดยประชาชนมสีวนรวม 

   4.4 เพิม่ประสทิธภิาพการจดัการขยะชุมชน สิง่ปฏกูิล และน้าํเสยี 

   4.5 สรางสังคมและพลเมอืงที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม 

   4.6 สงเสริมการใชพลังงานทางเลอืกโซลาฟารม 

   4.7 พฒันาตนแบบกิจกรรม / สาธติ แนวทางการใชพลังงานทางเลอืกใน อปท. ตามศักยภาพ 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยนื ประกอบดวย 5 แนวทางการพัฒนา ดังนี ้

  5.1 พฒันาสงเสริมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

  5.2 เพิ่มประสทิธภิาพการผลติและสรางมูลคาเพิ่มใหภาคเกษตร 

  5.3 ยกระดับคุณภาพการผลติพชือาหารที่ปลอดภัย (Food Safety) และสนับสนุนการเกษตร 

อนิทรียเพื่อภาวะสุขภาพ 

  5.4 สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรที่เหมาะสมและนวัตกรรมใน

พื้นที่ 

  5.5 สงเสริมการพฒันาแหลงเรียนรูและตนแบบเศรษฐกิจพอเพยีงทีส่อดคลองกับพื้นที ่
 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การเสรมิสรางสุขภาวะ ประกอบดวยแนวทางพัฒนา 5 แนวทาง ดังนี ้

  6.1 พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุขใหมคุีณภาพ และเขาถึงไดอยางทั่วถึงเทาเทยีมในระดับปฐม

ภูม ิ

  6.2 พัฒนาระบบบริการทางสังคมใหมคุีณภาพ และเขาถึงไดอยางทั่วถึงเทาเทยีม 
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  6.3 สนับสนุนการฟนฟูการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลอืกตามความเหมาะสมและเชื่อมโยงกับ

การดูแลสุขภาพ 

   

  6.4 สนับสนุนการปฏบิัตงิานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) และพัฒนารูปแบบการ

บริการประชาชน 

  6.5 เฝาระวัง ปองกัน โรคตดิตอ โรคอุบัตใิหมและการเผยแพรระบาดในพื้นที่และพัฒนาระบบการ

สงตอรวมกับหนวยบริการทีม่คุีณภาพ 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 7 การสรางเสรมิทุนทางสังคมใหเขมแข็ง และพัฒนาเศรษฐกจิชุมชนเพื่อการแขงขน

ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง ดังนี ้

  7.1 เสริมสรางคานยิม คุณธรรม จริยธรรม จติสาธารณะ และวฒันธรรมทีด่งีามแกเดก็และ  

เยาวชน 

  7.2 อนุรักษสบืสานทํานุบํารุงศาสนา ศลิปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณแีละภูมปิญญา

ทองถ่ิน 

  7.3 พัฒนาและสงเสริมเครอืขายวสิาหกิจชุมชนใหเขมแข็งและสามารถแขงขันได  

  7.4 พฒันา สงเสริม การพาณชิยการลงทนุและการทองเทีย่ว  

  7.5 สงเสริม สนบัสนนุกระบวนการเรียนรูและการนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปใชใน  

การประกอบอาชีพ 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภบิาล ประกอบดวยแนวทางการ

พฒันา 5 แนวทาง ดังนี ้

  8.1 สงเสรมิการกระจายอํานาจใหแกภาคประชาชน  

  8.2 สงเสรมิ สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและนวัตกรรมใหมในการปฏบิัตงิาน

และบรกิารประชาชนอยางตอเนื่อง 

  8.3 พัฒนาขดีสมรรถนะของบุคลากรใหเพิ่มขึ้นและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง  

  8.4 สงเสรมิการมสีวนรวมและการสรางเครอืขายของภาคประชาชน  

  8.5 พัฒนาระบบขอมูลขาวสารและความโปรงใสสงเสริมใหประชาชนมสีวนรวมในการ  

ตดิตามและประเมนิผลกระทบจากการพัฒนาในทองถ่ิน 

 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน   

วสัิยทัศนของจังหวัด (Vision) 

“มหานครนาอยู มุงสูเมอืงนวัตกรรม ศูนยกลางเชื่อมโยงอนุภูมภิาคลุมน้ําโขง” 

พนัธกจิ 
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1. พัฒนาใหเปนเมอืงนาอยูอยางยั่งยนื สําหรับคนทุกกลุมในสังคม 

2. พัฒนาขดีความสามารถทางการแขงขันเพื่อยกระดับมาตรฐานสนิคาและบริการใหตรงกับความตองการ

ของตลาดและเช่ือมโยงกับอนุภูมภิาคลุมน้ําโขง 

3. สงเสริมการพัฒนาดานนวัตกรรม และเทคโนโลย ีสูการเปน Smart City และ MICE City 
 

เปาประสงคในการพัฒนาจังหวัดขอนแกน (Strategic goal) 

1) อัตราการขยายตัวมูลคาผลติภัณฑมวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น 

2) พัฒนาเมอืงศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมอืงนาอยู 

3) ยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชน และสรางความมั่นคงทางสังคม 

4) อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม และเสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการ 

อยางยั่งยนื 

ยทุธศาสตรและประเด็นยทุธศาสตร 

กําหนดยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด  5  ประการ ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรที่  1  การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขดีความสามารถทางการแขงขัน และเช่ือมโยง

โอกาสจากประเทศอนุภูมภิาคลุมน้ําโขง 

ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

ยุทธศาสตรที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยนื 

ยุทธศาสตรที่  4  การเสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสนิ 

ยุทธศาสตรที่  5  การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานการเปนเมอืงอัจฉริยะ (Smart City) และเมอืงแหงการ

ประชุมสัมมนา (Meeting, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions : MICE City) 
 

ประเด็นการพัฒนา/แนวทาง/ตัวชี้วัด 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกจิเพื่อเพิ่มขดีความสามารถทางการแขงขัน 

และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมภิาคลุมน้ําโขง  

  แนวทางการพัฒนา   

   1.1  สงเสริมการผลติและสรางมลูคาเพิม่ภาคการเกษตร 
 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

   แนวทางการพัฒนา   

            2.1 สรางความมั่นคงของชีวติและสังคมอยูเย็นเปนสุข 

           2.2 สงเสริมสงัคมแหงการเรียนรูตลอดชีวติ  

            2.3 พัฒนาระบบดานสุขภาพ  
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 ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยาง

ยั่งยนื 

    แนวทางการพัฒนา   

            3.1 บริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการอยางยั่งยนื 

            3.2 สรางสังคม และเมอืงที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม  

  3.3 การปองกัน การลดผลกระทบ และการปรับตัวเพื่อรับมอืภัยพบิัตทิางธรรมชาตแิละ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

            3.4 อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิบบมสีวนรวมอยางยั่งยนื  
   

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การเสรมิสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในชวีติและทรัพยสนิ 

     แนวทางการพัฒนา   

            4.1 ปองกันและแกไขปญหาอุบัตภิัยทางถนน 

            4.2 การปองกันและลดการสูญเสยีจากสาธารณภัยและภัยพบิัติ  

            4.3 รักษาความมั่นคงแลความสงบเรียบรอยภายใน  

            4.4 การปกปองและเทดิทูลสถาบันพระมหากษัตริย  

            4.5 ปองกันปราบปรามและบําบัดรักษาผูตดิยาเสพตดิ          
 

  ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 การสงเสรมิและพัฒนาศักยภาพดาน การเปนเมอืงอัจฉรยิะ   (Smart City)  

และเมอืงแหงการประชุมสัมมนา(Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City) 

    แนวทางการพัฒนา   

            5.1 การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดาน Smart City ครอบคลมุ 6 ดาน ตามแผน 

Khonkaen Smart City 2029 เพื่อเปนเมอืงศูนยกลางทางเศรษฐกิจ 

            5.2 การสงเสริมนวตักรรม การใชเทคโนโลย ีและดจิทิลัเพือ่การพฒันา 

            5.3 การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดาน MICE City 
 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ   

วสัิยทัศนการพัฒนาของอําเภอ (VISION) 

  “บานแฮดนาอยู มุงสูการมคีุณภาพชวีติท่ีดีของประชาชน ดวยการมสีวนรวมทุกภาคสวน  

โดยยดึหลักเศรษฐกจิพอเพยีง” 

พันธกจิ   

1. พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง 

2. พัฒนาศักยภาพคนใหมคุีณภาพ  

3. พัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

4. พัฒนาระบบบริหารและบริการของหนวยงานภาครัฐ 

5. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
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7. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลโคกสําราญ 

  วสัิยทัศน (VISION) การพัฒนาของเทศบาลตําบลโคกสําราญ 

  “โคกสําราญเมอืงนาอยู มุงสูการบรหิารจัดการท่ีดี สงเสรมิประเพณวีัฒนธรรม  

กาวลํ้าการศกึษา พัฒนาสูอาเซียน" 

 พนัธกจิ 

  1. พฒันาการบริหารจดัการโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล 

  2. สงเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพ 

  3. สงเสรมิคุณภาพชีวติผูสูงอายุ เด็ก สตรี ผูดอยโอกาสทางสังคม  

  4. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหเพยีงพอกับความตองการของประชาชน   

                   ตามศักยภาพของเทศบาลตําบลโคกสําราญ  

  5. ฟนฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละรักษาระบบนเิวศน  เพื่อการทองเที่ยวและเรียนรู  

  6. สงเสรมิพัฒนาการศกึษาทุกระดับเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซยีน 

  7. อนุรักษวัฒนธรรม  ประเพณ ี ภูมปิญญาทองถ่ินใหคงอยูคูบานเราตลอดไป  

  8. สรางระบบการสื่อสารการมสีวนรวมของประชาชนใหเขาใจดานการเมอืงการบริหารและการ

ปกครอง 

  9. สรางระบบการบริหารจัดการเทศบาลตําบลโคกสําราญ ยดึหลักความสามัคคี มคุีณธรรม 

ประชาชนมสีวนรวม 
 

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 

-  ปรับปรุงและกอสรางเสนทางคมนาคมในชุมชน  ระหวางชุมชนและเสนทางสูแหลงเกษตรให 

สามารถใชสัญจรไดสะดวกตลอดทัง้ป 

-  ปรับปรุงและกอสรางและจัดหาแหลงน้ํา  เพื่ออุปโภค  บริโภค และแหลงน้ําเพื่อการเกษตร    

อยางพอเพยีง 

-  จัดหาบริการดานสาธารณูปโภค  เชน ไฟฟา  โทรศัพทและประปาหมูบานอยางพอเพยีง 

-  ปรับปรุงและกอสรางทอระบายน้ํา  เพื่อระบายน้ําเสยีและปองกันน้ําทวมขัง อยางพอเพยีง 
 

2. ดานเศรษฐกจิ 

-  กระตุนและสนับสนุนการดําเนนิการผลติของชุมชนเพื่อขยายไปสูภูมภิาค 

-  สนับสนุนการดําเนนิการตามแนวทาง”ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง” ชุมชนพึ่งตนเองได 

-  สงเสริมกลุมอาชีพ จัดตัง้กลุมอาชีพ  และสรางงานเพื่อใหประชาชนมรีายไดเพิ่มขึ้น 

-  สนับสนุนใหประชาชนบริโภคสนิคาที่เกิดจากภูมปิญญาทองถ่ิน 
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3.  ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

-  บริหารจัดการดานขยะมูลฝอย และกําจัดขยะอยางถูกวธิ ี

-  บริหารจัดการ  ทํานุ บํารุง รักษาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมตาง ๆ ใหอยูใน 

สภาพที่สมบูรณ 

-  เพิม่พื้นทีส่เีขยีวโดยการสนบัสนนุ สงเสริมการปลกูตนไมทดแทน 

4.  ดานสังคม 

-  ปรับปรุงชุมชนตาง ๆ ใหมสีภาพแวดลอมที่ดเีปนชุมชนนาอยู 

-  วางแผนและจัดทําโครงการทางดานการรักษาความสงบเรียบรอย 

-  ดําเนนิการใหเปนชุมชนปลอดโรค 

-  สงเสริมการออกกําลังกาย  เสริมสรางสุขภาพ  พลานามัย 

-  ดําเนนิการสรางชุมชนเขมแข็ง  ใหชุมชนกําหนดกตกิาตอตานยาเสพตดิ 

-  ดําเนนิการสงเคราะหเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ  ผูพกิาร ผูตดิเอดส  หรอืผูประสบสาธารณภัย 
 

5.  ดานการเมอืงและการบรหิาร 

-  สนับสนุนใหเกิดความรวมมอื ของประชาชน  ชุมชน  เอกชน และหนวยงานราชการ โดยใช

หลกัการบริหารงานแบบการมสีวนรวม 

-  จัดทําโครงการพัฒนา ดานการเมอืงการปกครอง 

-  จดับริการแกประชาชนอยางรวดเร็ว  โปรงใส  ตรวจสอบได 

-  รณรงคสงเสริมใหการเลอืกตั้งเปนไปดวยความสจุริตและเทีย่งธรรม 

-  พัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยใีหเพยีงพอและทันสมัยอยูเสมอ 

-  จัดระบบการตดิตามการประเมนิผลและความพงึพอใจอยางมปีระสทิธภิาพ 
 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางพัฒนาของเทศบาลตําบลโคกสําราญในชวง 3 ป (2560-2562) 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ ไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางพัฒนาเทศบาลตําบลโคกสําราญ  

เพื่อใหบรรลุภารกิจและวสิัยทัศนของเทศบาลตําบลโคกสําราญ ดังนี้ 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเมอืงและชุมชน 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน 

4.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยนื 

5.  ยทุธศาสตรการบริหารจดัการภาครัฐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (สวนท่ี 2) 

                          งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ  ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาในแตละยุทธศาสตร  ดังนี ้

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

      แนวทางพัฒนา 

      1.1 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศกึษาที่มคุีณภาพในทุกระดับ ทัง้ในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย

ใหเรียนรูตลอดชีวติ 

1.2 สงเสริมคานยิม คุณธรรม จริยธรรม และวฒันธรรมทีด่งีามแกเดก็และเยาวชน 

1.3 สงเสริม และสนับสนุนการจัดการดานสาธารณสุข  การปองกันและควบคุมโรค  การรักษาพยาบาล  

การฟนฟูสมรรถนะทางดานรางกายและจติใจ ใหประชาชนมสีุขภาวะที่สมบูรณ 

    1.4 สงเสริม และสนับสนุนการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลอืก การแพทยพื้นบาน  และสมุนไพร 

    1.5 สงเสริม  และสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการใหกับเด็ก  เยาวชน  และประชาชนทุกระดับ 

 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเมอืงและชุมชนใหนาอยู 

     แนวทางพัฒนา 

     2.1  พัฒนาโครงการสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงและระบบการใหบริการขนสงมวลชน 

    2.2 พัฒนาเพิ่มประสทิธภิาพระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถ่ิน 

    2.3 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมอืงและชุมชนปลอดภัย โดยให 

ชุมชนมสีวนรวม  

    2.4 สงเสริม และสนับสนุนใหหมูบาน/ชุมชนปลอดยาเสพตดิ และปลอดอบายมุข 
 

 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกจิชุมชนเพื่อการแขงขัน 

     แนวทางพัฒนา 

   3.1 พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการเพิ่มมูลคาผลติภัณฑชุมชนและสนิคาการเกษตรอยางครบ 

 วงจรตั้งแตการผลติ การออกแบบ การบรรจภุณัฑ และการตลาด 

      3.2 สงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรูและนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปใชใน 

การประกอบอาชีพ 

      3.3  พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว 
 

4.  ยุทธศาสตรการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยนื 

    แนวทางพัฒนา 

  4.1 เสริมสรางการมสีวนรวมของชุมชนและเครอืขายในการจดัการทรัพยากร  ธรรมชาตแิละ 

         สิ่งแวดลอมในทองถ่ินใหคงอยูอยางยั่งยนื 

  4.2 อนุรักษ ฟนฟู และเพิ่มพื้นที่ปา และปาตนน้ําลําธารใหเกิดความอุดมสมบรูณ 

  4.3 พัฒนาฟนฟูแหลงน้ําและการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ และมปีระสทิธภิาพ 

  4.4  เพิม่ประสทิธิภาพการจดัการขยะชุมชน สิง่ปฏกิลู และนํ้าเสยี 
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5. ยทุธศาสตรการพฒันาระบบการบรหิารจดัการท่ีด ี

แนวทางพัฒนา 

5.1 การบริหารจดัเก็บรายไดภาครัฐและการเบกิจายงบประมาณ 

5.2 การพัฒนาบุคลากรและการจัดองคความรู 

5.3 การพัฒนาระบบและบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

        5.4 การพัฒนาบริการประชาชน และสงเสริมการมสีวนรวมของประชาชน  

5.5 การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธอยางบูรณาการ 

5.6 การพัฒนาสมรรถนะการทํางานของบุคลากร 
 

3. การวเิคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น 

 3.1 การวเิคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

จากสภาพปญหาและความตองการขางตนสามารถนํามาวเิคราะหศักยภาพการพัฒนาเทศบาล

ตาํบลโคกสําราญ 

  จุดแข็งเทศบาลตําบลโคกสําราญโดยรวม 

(1) ตัง้อยูระหวางทางหลวง (ถนนมติรภาพ) สามารถเชื่อมระหวางจังหวัดขอนแกนและระหวางอําเภอตาง ๆ 

ไดสะดวกรวดเร็ว 

(2) มสีถานศกึษา 9 แหง โดยเปดสอนในระดับประถมศกึษาและมัธยมศกึษา 

(3) เปนแหลงวัตถุดบิทางการเกษตรโดยมผีลผลติทางการเกษตรที่สําคัญ คอื ออย  มันสําประหลัง ขาวนาป 

และขาวนาปรัง 

(4) มวีัฒนธรรมประเพณอีันดงีามที่ยดึถอืปฏบิัตสิบืทอดตอกันมา คอื ประเพณบีุญบัง้ไฟ ประเพณสีงกรานต  

เปนตน 

(5) มแีรงงานอายุตัง้แต 15 - 19 ป และอายุ 20 -39 จํานวนหนึ่งในสามของจํานวนประชากร    

(6) มแีกงละวา เปนแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจมากแหลงหนึ่งของจังหวัด 

(7) ชุมชนในเขตเทศบาลเปนสังคมเกษตรกร ปญหาดานมลภาวะ ปญหาประชากรแฝงมนีอย 

(8) ชุมชนมคีวามรักสมัครสมานสามัคคี  และมสีวนรวมในการพัฒนา 

(9) มแีหลงน้ําขนาดใหญและมแีมน้ําไหลผานเขตพื้นที่เทศบาล 

    ( 10) ไมมปีญหาดานอาชญากรรม และปญหาดานยาเสพตดิในพื้นที่ 

(11) มกีลุมอาชีพหลายกลุมในเขตเทศบาล 

(12) มถีนนเช่ือมตอกันทุกหมูบาน 

(13) สภาพนเิวศนในเขตพื้นที่เทศบาลมคีวามสมบูรณสูง 

(14) อยูใกลตัวจังหวัดขอนแกนและมกีารคมนาคมที่สะดวกโดยตัง้อยูตดิกับถนนสายหลักคอืถนนมติรภาพ    
 
 
 
 
 
 

47 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (สวนท่ี 2) 

                          งานแผนและงบประมาณ  ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสําราญ  อําเภอบานแฮด  จังหวัดขอนแกน   

 

   จุดออนเทศบาลตําบลโคกสําราญโดยรวม 

(1) ระบบคมนาคมขนสงสนิคาการเกษตรระหวางหมูบานมสีภาพเปนหลุมเปนบอ  ทําใหประชาชนไดรับความ

ลําบากและไมสะดวกในการขนสงสนิคาการเกษตรและสัญจรไปมา 

(2) มพีื้นที่ขนาดใหญ จํานวนผูสูงอายุ  คนพกิารและผูดอยโอกาสมจีํานวนมาก  เมื่อเทยีบกับงบประมาณที่

จัดเก็บไดเองและที่ไดรับการจัดสรรมจีํานวนนอย  ไมเพยีงพอในการดําเนนิการแกไขปญหาความเดอืนรอนและความ

ตองการใหแกพี่นองประชาชน 

(3) รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชาชนอยูในเกณฑต่ํา 

(4) ระดับการศกึษาของชุมชนอยูในเกณฑต่ํา 

(5) สภาพพื้นที่ท่ีเปนที่ดอนเปนดนิทรายไมอุมน้ํา  และงายตอการซะพังทลาย  สวนสภาพพื้นที่ลุมแมน้ํามี

ปญหาน้ําทวมเกอืบทุกป   
 

   โอกาสเทศบาลตาํบลโคกสําราญโดยรวม 

(1) เทศบาลตําบลโคกสําราญตัง้อยูระหวางทางหลวง (ถนนมติรภาพ ) ทางรถไฟ ซึ่งสามารถเชื่อมระหวาง

จังหวัดขอนแกนและระหวางอําเภอตาง ๆ ไดสะดวกรวดเร็ว  ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในดานการคา  และการลงทุน 

(2) อยูระหวางชุมชนที่มคีวามเจริญคือตัวจังหวัดขอนแกนและอําเภอบานไผ 

(3) เนื่องจากมแีหลงน้ําขนาดใหญและสภาพนเิวศนที่สมบูรณเหมาะแกการจัดการและสงเสริมการทองเที่ยว

เชิงนเิวศนในเขตเทศบาล 

(4) สภาพพื้นที่ท่ีมขีนาดใหญและมแีหลงน้ําที่อุดมสมบูรณรวมทัง้มกีลุมอาชีพที่สามารถสรางรายได 

(5) ประชากรมอีาชีพเกษตรกรรมเปนหลักเหมาะแกการสงเสริมอาชีพดานเกษตรปลอดสารพษิและตัง้เปน

ตลาดสงสนิคาการเกษตรปลอดสารพษิ 

   ภัยคุกคามเทศบาลตําบลโคกสําราญโดยรวม 

(1) ประสบภัยธรรมชาตเิปนประจําทุกป เชน น้ําทวม ฝนแลง 

คุณภาพน้ําและดนิมคีวามเสื่อมโทรม  ไมเหมาะสมตอการเพาะปลูก  ผลผลติที่ไดมปีริมาณนอยและมคุีณภาพต่ํา 

(2) มขีอระเบยีบ  กฎหมาย  ที่ตองถอืปฏบิัตหิลายฉบับ  เสี่ยงตอการผดิพลาดของเจาหนาที่ผูปฏบิัต ิ
 

 3.2 การประเมนิสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

  ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลนัน้  ไดทําการประเมนิสถานการณสภาพแวดลอม

ภายนอกที่เก่ียวของ  ซึ่งมรีายละเอยีดดังนี้   
 

1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 

 1.  การดําเนนิงานดานเศรษฐกจิชุมชน 

  1.1 สนับสนุนการดําเนนิงานโครงการเศรษฐกิจชุมชุน  จํานวน   22  กลุม 

  1.2 จัดอบรมอาชีพราษฎร  

  1.3 สนับสนุนประชาชนในทองถ่ินบริโภคสนิคาที่เกิดจากภูมปิญญาทองถ่ิน  

 2. การดําเนนิงานเพื่อสังคม 

  2.1  จัดใหมกิีจกรรมสันทะนาการเพื่อเปนการสงเสริมเยาวชนตานยาเสพตดิ ไดแก 
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   2.1.1 จัดแขงขันกีฬาตําบลโคกสําราญ 

   2.1.2  อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬา กรีฑานักเรียนศูนยเครอืขายสถานศกึษาตําบล       

โคกสําราญ 
 

 3.  การดําเนนิงานดานโครงสรางพื้นฐาน 

      โดยสวนใหญจะเนนไปทางโครงสรางพื้นฐาน เนื่องจากมคีวามจําเปนการพัฒนาพื้นที่ใหเหมาะสม

ประกอบกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมคีวามตองการการพัฒนาดานนี้อยูในระดับตนๆ แตเนื่องจาก

ขอจํากัดดานงบประมาณ ซึ่งไมเพยีงพอตอความตองการแตก็สามารถดําเนนิงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานไดตาม

ความจําเปนและเหมาะสมในปงบประมาณที่ผานมาไดดําเนนิการดานโครงสรางพื้นฐานดังนี้ 

  3.1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมูบาน ทัง้ 16 หมูบาน 

  3.2  โครงการขยายและใหบริการดานสาธารณูปการขยายไฟฟาสาธารณะจํานวน...16....หมูบาน  

3.3 ปรับปรุงไฟฟาสวางสาธารณะหมูบานคลอบคลุมทัง้  16  หมูบาน 

  3.4 โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเล็กในหมูบาน จํานวน 16 หมูบาน 

  3.5 โครงการกอสรางถนนดนิในหมูบาน จํานวน 16 หมูบาน  
 

 4. การดําเนนิงานดานแหลงน้ํา 

  4.1 ปรับปรุง หวย หนอง คลอง บงึ เพื่อใหมนี้ําใชเพื่อการเกษตรและการบริโภค อุปโภคตลอดป  

ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากอําเภอบานแฮด 
 

5. การดําเนนิงานดานสาธารณสุข 

  5.1 จัดซื้อวัสดุน้ํายาเคมเีตมิเครื่องพนหมอกควันเพื่อกําจัดยุงลาย 

  5.2  จัดซื้อทรายอะเบทเพื่อกําจัดลูกน้ํายุงลาย  

  5.3  สนับสนุนสมทบทุนปองกันโรคเอดสระดับอําเภอและจังหวัด  
 

6. การดําเนนิงานดานการเมอืงการบรหิาร 

  ดานการเมอืงและการบริหาร ถึงแมวาจะไมเปนปญหาที่เรงดวน แตจะระเลยไปไมได เนื่องจาก เปน

จุดที่ประสานหรอืเช่ือมรอยตอระหวางแผนงานตางๆทุกแขนง และจะตองทําอยางตอเนื่องจงึจะสัมฤทธิ์ผลดังนี้ 

  6.1 สงเสรมิใหประชาชนมสีวนรวมแกไขปญหาและพัฒนาทองถ่ิน  

  6.2 สงเสรมิพัฒนาบุคลากรของรัฐ ใหมปีระสทิธภิาพสูงสุด  

  6.3  สงเสรมิพัฒนาสมาชิกสภาเทศบาล ใหมคีวามรูความเขาใจในการบริหารจัดการของเทศบาล  

6.4 สนับสนุนใหประชาชนมสีวนรวมเปนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางของ เทศบาล 
 

7. การดําเนนิงานดานการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

วางแผนจัดทําโครงการสงเสริมและฟนฟู งานเทศกาลประเพณ ีวัฒนธรรม และภูมปญญา     

ทองถ่ิน ดังนี้ 

7.1 การจดักิจกรรมวนัเดก็แหงชาต ิจาํนวน 1 คร้ัง/ป 

7.2 โครงการประเพณลีอยกระทง จํานวน 1 คร้ัง/ป 
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7.3 สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

7.4 สงเสริมโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

7.5 โครงการแขงกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 1 คร้ัง/ป 

7.6 โครงการจัดงานประเพณบีุญสรงกูวังหมากพั่ว จํานวน 1 คร้ัง/ป 

7.7 โครงการจัดงานประเพณบีุญบัง้ไฟ จํานวน 1 คร้ัง/ป 

7.8 โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 

7.9 โครงการรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ จํานวน 1 คร้ัง/ป 

7.10 อุดหนุนโครงการวันรวมน้ําใจใหกาชาดจังหวัดขอนแกน จํานวน 1 คร้ัง/ป 

7.11 อุดหนุนเทศกาลไหมประเพณผีูกเสี่ยวจังหวัดขอนแกน จํานวน 1 คร้ัง/ป 

 8. การดําเนนิงานดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

  อนุรักทรัพยากรธรรมชาตใิหอยูในสภาพด ีสมบูรณ สนับสนุนสงเสริมการปลูกปาทดแทน ดังนี้  

  8.1 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอมตางๆ ใหอยูในสภาพที่สมบรูณที่สุด 

  8.2 เพิ่มพื้นที่สี่เขยีว โดยการสนับสนุนสงเสริมการปลูกปาทดแทน เชน ปลูกตนไมในเทศกาล

รณรงคปลูกตนไมตามโครงการตามแนวพระราชเสาวนยี 
 

วสัิยทัศน  ยุทธศาสตรและนโยบายการพัฒนาเทศบาลตําบลโคกสําราญ 

จากนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาและสังคมแหงชาต ิ ฉบับที่  11  ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด  

ยุทธศาสตรจังหวัด  เปนเครื่องมอืกําหนดแนวทาง  ยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  วามคีวาม

สอดคลองกับวัตถุประสงคการพัฒนาเทศบาลตําบลเพยีงใดนัน้    เทศบาลตําบลโคกสําราญยังไดนําปญหาและความ

ตองการของประชาชนในพื้นที่มาวเิคราะหเพื่อใหสามารถแกไขปญหาและความตองการของประชาชนไดตรงจุด ซึ่ง

เขตพื้นที่เทศบาลตําบลโคกสําราญมสีภาพปญหาและความตองการดังนี้ 
 

สภาพปญหา 

   1. ดานเศรษฐกจิ 

 - ประชากรสวนใหญอยูในภาคเกษตรกรรม  โดยมคีรัวเรอืนประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 94   

ของครัวเรอืนทัง้หมด 

 - ขาดแคลนตลาดกลางในการแลกเปลี่ยนสนิคาภาคเกษตร  ในขณะที่ตลาดภาคอุตสาหกรรมสวนใหญจะ

เปนตลาดภายนอกที่ตองอาศัยการขนสงตอ  ทําใหเพิ่มตนทุนในการประกอบการ  และไมมคีลังสนิคาที่จะรวบรวม

สนิคาการเกษตร 

 - ปจจัยการผลติในภาคเกษตรกรรม  พื้นที่เกษตรกรรมรอยละ อยูในเขตเกษตร น้ําฝน และมคีวาม

แปรปรวนทางธรรมชาตสิูง  คุณภาพดนิไมเหมาะสมตอการเพาะปลูก  สงผลใหผลผลติที่ไดนอยและขาดคุณภาพ 

การผลติสวนใหญจะเปนพชืดัง้เดมิ และใชวธิกีารผลติแบบเดมิ เปนผลใหผลผลติที่ไดเสยีเปรียบในดานราคา  
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  การปลูกพชืบางชนดิมมีากเกินความตองการของตลาด ทําใหเกิดภาวะสนิคาลนตลาด  การผลติใน

ภาคเกษตรจะเปนการผลติแบบรายยอย ที่มพีื้นที่นอยและใชแรงงานคน ไมมกีารรวมกลุมและขาดอํานาจตอรองดาน

การตลาด  ประกอบกับภาวะการแขงขันของผูซื้อมนีอยราย  ทําใหเกษตรกรตองมภีาระหนี้สนิเพิ่มขึ้น อันเนื่องจาก

การขายผลผลติไดไมคุมกับการลงทุนที่ตองไปกูยมืจากสถาบันการเงนิหรอืแหลงเงนิทุนนอกระบบ 

 -ดานการทองเที่ยว  แหลงทองเที่ยวไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควร  ทัง้ในดานภูมทิัศน สิ่งอํานวยความสะดวก  

เสนทางคมนาคม  และขาดความสนใจของนักทองเที่ยว 

- ประชาชนสวนใหญมรีายไดต่ํา     

- ปญหาการวางงาน 

- ปญหาการขาดปจจัยในการลงทุน 

- ปญหาราคาผลผลติทางการเกษตรตกต่ํา 

- ขาดความรูดานการเกษตรแบบผสมผสาน 

- การอพยพแรงงาน 

- ขาดเอกสารสทิธใินการครอบครองทีด่นิ  
 

 2. ดานสังคม 

  - วถีิชีวติความเปนอยูของประชาชนยังมคุีณภาพชีวติที่ไมดพีอ  เนื่องจากปญหารายไดเปนหลัก  และการ

ประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมที่ไมคอยไดผลเทาที่ควร คนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลสวนใหญจะเปน

ผูสูงอายุและเด็ก คนหนุมสาวจะอพยพแรงงานไปตางถ่ิน  สงผลใหความสัมพันธภายในครอบครัวขาดความอบอุน 

และกระทบตอความตื่นตัวและกระตอืรอืรน 

 - แนวโนมวถีิชีวติของคนในสังคมหรอืในชุมชนมกีารพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันลดลง 

 - ประชาชนไมไดรับการบริการจากภาครัฐอยางทั่วถึง  โดยเฉพาะถนนเชื่อมระหวางหมูบาน  ตําบล อําเภอ 

สายบานดงไปยังอําเภอบานแฮด  

 - การศกึษาของประชาชนสวนใหญอยูในระดับเพยีงภาคบังคับ  

 - การใหบรกิารดานสาธารณสุขแกประชาชน ยังขาดแคลนบุคลากร เครื่องมอือุปกรณที่ทันสมัย และมี

ประสทิธภิาพในการใหบริการ  นอกจากนี้สถานพยาบาลของรัฐยังมไีมเพยีงพอ 

 - ในชุมชนยังมปีญหาเก่ียวกับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล ปญหาการผังเมอืงที่ยากตอการบังคับใช ปญหา

เยาวชน  เชน  ยาเสพตดิ  การเที่ยวเตรในเวลากลางคืน 

 - ยังขาดงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กในโรงเรียน  

- ขาดสถานที่พักผอนหยอนใจและออกกําลังกาย 

- ปญหาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสนิ 

- ปญหาดานยาเสพตดิ  

- ปญหาการวางงาน 

- ชุมชนขาดความเขมแข็ง 

- ปญหาดานสวัสดกิารทางสังคมของเด็ก คนชรา คนพกิารและผูดอยโอกาสไมเพยีงพอ 
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         3. ดานปจจัยโครงสรางพื้นฐาน 

 - การคมนาคม  ถนนภายในหมูบานยังมสีภาพเปนหลุมเปนบอ และถนนเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล   

อําเภอสายบานโนนพันชาต ิถึงเทศบาลตําบลบานแฮด ไมเอื้อประโยชนตอการอํานวยความสะดวกแกประชาชน     

ในการคมนาคมและขนสงสนิคาดานการเกษตร 

 - ดานสาธารณูปโภค /สาธารณูปการ  ไมเพยีงพอตอการใหบริการในดานประปาสะอาด 

- น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค  และน้ําเพื่อการเกษตร ประสบปญหาการขาดแคลนและไมเพยีงพอตอความ

ตองการในการใชประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภคในชุมชนโดยเฉพาะในชวงฤดูแลงจะขาดน้ําเพื่อการเกษตร 

- ปญหาน้ําทวมขังในฤดูฝนตองการการระบายน้ําใหเปนไปโดยสะอาด 

- ปญหาถนนที่ไวสัญจรยังไมครบถวน มาตรฐาน 

- ปญหาระบบน้ําประปาไมเพยีงพอ  

- ปญหาแสงสวางในเวลาค่ําคนื 

- ปญหาแหลงน้ํา คูคลอง มวีชัพชืและตื้นเขนิ 
 

      4. ดานแรงงาน 

 - แรงงานในพื้นที่กวารอยละ 60 เปนผูมกีารศกึษาระดับภาคบังคับ และขาดทักษะฝมอืแรงงานทําให 

ไมไดรับการจางเขาสูตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม การคา การบริการ โดยสวนใหญจะเปนแรงงานรับจางในภาค

เกษตรกรรม  กรรมกร  หรอืคนงานทั่วไปในภาคอุตสาหกรรม 
 

         5. ดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 

 - ทรัพยากรธรรมชาตเิสื่อมโทรม  เนื่องจากการใชที่ไมเหมาะสม  ขาดความรู  ความเขาใจ  เชน   

การปลูกพชืไมเหมาะกับดนิ  ขาดการอนุรักษดนิ  เปนตน 

 - ปญหามลภาวะทางอากาศและคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม อันเนื่องจากการขาดการบริหารจัดการที่ดแีละมี

คุณภาพของภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ปศุสัตว และประชาชน ซึ่งมแีนวโนมวาปญหาจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น 

 - ปญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิลในชุมชน  เกิดจากระบบการจัดการในดานการกําจัดปริมาณของเสยีที่

เกิดขึ้น  เชน  การไมมพีื้นทีร่องรับการกําจดัขยะมลูฝอยทีถู่กหลกัสขุาภบิาล  การขาดจติสาํนกึและการมสีวนรวมของ

ประชาชนในการลด  คัดแยกขยะ และนํากลับมาใชใหม 

 - คุณภาพน้ําในแหลงน้ําธรรมชาตมิแีนวโนมเสื่อมโทรมลง เนื่องจากการปลอยน้ําทิ้งจาก แหลงกําเนดิตาง ๆ 

ไดแก  น้าํเสยีจากชุมชน  เกษตรกรรมและปศสุตัว 

- ราษฎรบกุรุกทีส่าธารณะ 

- การทิ้งและกําจัดขยะมูลฝอย 

- ขาดการจัดระเบยีบของบานเรอืน 

- ดนิขาดความอุดมสมบูรณ 

- การตัดไมทําลายปา 
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6. ดานสาธารณสุข  

- ปญหาการบริการดานสาธารณสุขและอนามัยไมทั่วถึงทุกครัวเรอืน 

- ปญหาดานความรวมมอืในการแกไขโรคตดิตอ  การขาดสารอาหาร 

- ปญหาคนยากจนขาดโอกาสในการรักษาพยาบาล 

7. ปญหาดานการเมอืง การบรหิาร 

- ขาดความรูดานการเมอืง 

- ปญหาการมสีวนรวมในกิจกรรมทางการเมอืง การบริหารของประชาชน 

- ปญหาศักยภาพในการบริหารงานและการบริการประชาชนทัง้ดานงบประมาณและบุคลากร 
 

8. ปญหาดานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 

- ขาดความรูความเขาใจ ดอยโอกาสในการศกึษา 

- ปญหาดานการศกึษาทัง้ในระบบและนอกระบบ 

- ปญหาการหางหายทางวัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถ่ิน 

- ขาดอปุกรณการเรียนการสอน 

- ขาดสถานทีฝ่กอบรมเก่ียวกับการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

9. ปญหาดานอื่น ๆ 

- ขาดการประสานแผนงานหรอืการทํางานกับหนวยงานของรัฐหรอืทองถ่ินอื่นขางเคียง 
 

ความตองการของประชาชน 
 

1. ดานเศรษฐกจิ 

1.1 สนับสนุนและสงเสริมกลุมหรอืชุมชนที่มกีารพัฒนาโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง 

1.2 สนับสนุนกลุมกองทุนกูยมืเพื่อสงเสริมอาชีพ 

1.3 สนับสนุนการฝกอบรมอาชีพเสริมตาง ๆ 

1.4 การพยงุราคาผลติทางการเกษตร  และสงเสริมการเกษตรปลอดสารพษิ 
 

2. ดานสังคม 

2.1 จัดใหมกีารฝกอบรมเพื่อปองกันยาเสพตดิแกเยาวชน ผูนําชุมชน 

2.2 รณรงคปลูกจติสํานกึตอตานยาเสพตดิ 

2.3 ใหมกีารสงเคราะห เด็ก คนชรา คนพกิาร และผูดอยโอกาสใหทั่วถึง 
 

3. ดานโครงสรางพื้นฐาน 

3.1 กอสรางและปรับปรุงทอ/ทางระบายน้ําเพิ่มเตมิ 

3.2 กอสรางถนนสัญจรใหมมีาตรฐาน 

3.3  ใหมกีารขยายหรอืปรับปรุงระบบประปา 

3.4  ขยายเขตและตดิตัง้โคมไฟสาธารณะใหครบทุกหมูบาน 
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4. ดานสาธารณสุข 

4.1 จัดใหมบีุคลากรที่มคีวามรูดานสาธารณสุข 

4.2 ใหความรูเพิม่เตมิเก่ียวกับโรคตดิตอ 

4.3  ออกเทศบัญญัตเิพื่อปองกันเหตุรบกวนหรอืเหตุรําคาญรวมทัง้เทศบัญญัตดิานการสาธารณสุข 
 

5. ดานการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

5.1 จัดตัง้ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและปฐมวัยประจําตําบลจัดหาบุคลากรใหเพยีงพอ 

5.2 ใหการสนับสนุน/มอบทุนการศกึษาแกเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย 

5.3  สงเสริมฟนฟูวัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถ่ิน 
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สวนที่ สวนที่ 33  

   
 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน   

ที ่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 

หนวยงาน

สนับสนุน 

1 ดานโครงสรางพื้นฐาน บริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป 

สํานักปลัดเทศบาล 

กองคลัง 

เทศบาล

ตําบล 

โคกสําราญ บริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 

บริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

กองชาง 

การเศรษฐกจิ แผนงานการพาณชิย กองชาง 

2 ดานงานสงเสริมคณุภาพ

ชีวติ 

บริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานการศึกษา การการศึกษา 

บริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานสาธารณสุข สํานักปลัดเทศบาล 

บริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานสังคม

สงเคราะห 

สํานักปลัดเทศบาล 

การดําเนินงานอืน่ๆ แผนงานงบกลาง สํานักปลัดเทศบาล 

3 ดานการจดัระเบียบชุมชน

และการรักษาความสงบ

เรียบรอย 

บริหารท่ัวไป แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน 

สํานักปลัดเทศบาล 

4 ดานการวางแผน การ

สงเสริมการลงทุน  พาณชิ

ยกรรมและการทองเท่ียว 

บริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานสรางความ

เขมแข็ง 

สํานักปลัดเทศบาล 

5 ดานการบริหารจัดการและ

การอนุรกัษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอม 

บริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานสาธารณสุข สํานักปลัดเทศบาล 

6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม  

จารีตประเพณแีละภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

บริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานการศาสนา

วัฒนาธรรมและ

นันทนาการ 

กองการศึกษา 

รวม 6 ยุทธ 4 ดาน 10 แผนงาน 4 สํานัก/กอง 

 

การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏบิัติ 
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