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สวนที่ 1 
สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

๑. ดานกายภาพ 

  เทศบาลตําบลโคกกรวด  เดิมเปนสุขาภิบาลตําบลโคกกรวด ซ่ึงไดจัดตั้งเม่ือวันท่ี  12 ธันวาคม 2510  
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลมท่ี 84 ตอนท่ี 125 หนา  3315  ลงวันท่ี  26 ธันวาคม 2510 ตั้งอยูทาง       
ทิศตะวันตกของอําเภอเมืองนครราชสีมา โดยมีระยะหางจากเมืองนครราชสีมา ไปทางหลวงแผนดิน หมายเลข 2 ไปทาง
ทิศตะวันตก เปนระยะทาง 20 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี 6 หมูบานของตําบลโคกกรวด คือบานหนองหวา หมูท่ี 1   
บานโคกกรวด หมูท่ี 2, บานดอนแตว หมูท่ี 3, บานละลมหมอ หมูท่ี 4, บานสระมโนรา หมูท่ี 6, บานโคกเพชร         
หมูท่ี 14 ตอมาไดเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล
เปนเทศบาล พ .ศ. 2542 เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2542 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา            
เลมท่ี 116  ตอนท่ี 9 ก ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ  2542   

 ๑.๑  ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 
  เทศบาลตําบลโคกกรวด ตั้งอยูท่ีบานสระมโนราห หมูท่ี 6 ตําบลโคกกรวด  อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา  หางจากอําเภอเมืองนครราชสีมา ระยะทางประมาณ  20  กิโลเมตร และมีพ้ืนท่ีโดยประมาณ  
3.05 ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตติดตอ  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ   ตั้งแตหลักเขตท่ี 1 ซ่ึงตั้งอยูปากคลองละลม ฝงใตเลียบตามริมคลองละลมฝงใตไปทาง       
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตท่ี  2  ซ่ึงตั้งอยูริมทางรถไฟ 
  ทิศตะวันออก จากหลักเขตท่ี 3 เปนเสนทางไปทางทิศใตผานทางหลวงแผนดินสายสระบุรีนครราชสีมา  
หมายเลข 2 ระยะทาง 250 เมตร 
  ทิศใต  จากหลักเขตท่ี 3 เปนเสนขนานกับทางหลวงแผนดินสายสระบุรี – นครราชสีมา  หมายเลข 2 
ไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตท่ี 5 ซ่ึงตั้งอยูหางจากทางหลวงแผนดินสายสระบุรี – นครราชสีมา   หมายเลขท่ี 2   
ตารางกิโลเมตร 236.60 กิโลเมตร ตามแนวเสนตั้งฉาก 250 เมตร 
  ทิศตะวันตก จากหลักเขตท่ี 5 เปนเสนตรงไปทางทิศเหนือบรรจบหลักเขตท่ี 1 
  เขตเทศบาลตําบลโคกกรวด ตั้งอยูทิศตะวันตกของจังหวัดนครราชสีมา ระยะทางหางจากจังหวัด
ประมาณ  20 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดตอกับ  เทศบาลตําบลเมืองใหมโคกกรวด 
  ทิศใต  ติดตอกับ เทศบาลตําบลเมืองใหมโคกกรวด 
  ทิศตะวันออก ติดตอกับ เทศบาลตําบลเมืองใหมโคกกรวด 
  ทิศตะวันตก ติดตอกับ เทศบาลตําบลเมืองใหมโคกกรวด 

  มีจํานวน 6 หมูบาน จํานวน 18 ชุมชน ประกอบดวย 
  หมูท่ี 1 บานหนองหวา ประกอบดวย  

• ชุมชนสุขศาลา 

• ชุมชนหนองหวา 

• ชุมชนประชารวมใจ 

• ชุมชนตลาดโคกกรวด 
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  หมูท่ี 2 บานโคกกรวด ประกอบดวย 

• ชุมชนผดุงรัตนพัฒนา               

• ชุมชนโคกกรวด 

• ชุมชนศาลาแดงพัฒนา 
  หมูท่ี 3 บานดอนแตว ประกอบดวย 

• ชุมชนดอนแตวพัฒนา 

• ชุมชนดอนแตวสามัคคี 
  หมูท่ี 4 บานละลมหมอ ประกอบดวย 

• ชุมชนรักษลําตะคอง 

• ชุมชนแสนสุขพัฒนา 

• ชุมชนละลมหมอ 2000 

• ชุมชนสตรีพัฒนา 
  หมูท่ี 6 บานสระมโนรา ประกอบดวย 

• ชุมชนสระมโนรา 

• ชุมชนรวมใจ 

• ชุมชนสุขใจ 

• ชุมชนมิตรภาพ 
  หมูท่ี 14 บานโคกเพชร ประกอบดวย 

• ชุมชนนครินทร 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
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๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
 โดยท่ัวไปเทศบาลตําบลโคกกรวดมีลักษณะรูปรางของพ้ืนท่ีเปนแนวยาวลงมาบริเวณพ้ืนท่ีทางตอนใต 

พ้ืนท่ีจะเปนท่ีราบสูงทางตอนกลาง เปนพ้ืนท่ีสําหรับท่ีอยูอาศัยประมาณ 9๐%  เปนพ้ืนท่ีสําหรับการเกษตร ๕ %  และมี
พ้ืนท่ีสวนอ่ืน ๕%  มี ๓ ดูกาล  (ฤดูรอน  ฤดูฝน ฤดูหนาว) 
 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะรอนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซ่ึงมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม   อากาศรอนและแหงแรง  แต

บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกกอใหเกิดความ 
เสียหายแกประชาชนทุกป เรียกวา “พายุฤดูรอน” อากาศรอน จะมีอุณหภูมิระหวาง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส   รอน
จัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสข้ึนไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในชวงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แตอาจเกิด “ชวง
ฝนท้ิง” ซ่ึงอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาหหรือบางปอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนนอยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม  
แตในเขตเทศบาลไมเคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  มิลลิเมตร   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ในชวงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑ -๒ 
สัปดาห เปนชวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไมแนนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟา
คะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ําสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา    

๑.๔ ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยท่ัวไปเปนดินรวนปนทราย  ประมาณ  ๗๕ % ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินใน
พ้ืนท่ีเปนดินเหนียวประมาณ ๑๐ %   

๑.๕  ลักษณะของแหลงน้ํา 
  มีแหลงน้ําท่ีใชสําหรับ  อุปโภค-บริโภค  จํานวน  ๕  แหง   แหลงน้ําท้ัง ๕ แหงเคยเปนแหลงน้ําท่ี
เกิดข้ึนตามธรรมชาติและเทศบาลไดดําเนินการปรับปรุงกอสรางข้ึนใหมเพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของ
ประชาชน  ดังนี ้
    ลําหวย  - แหง สระน้ํา  2 แหง  
    หนองน้ํา - แหง บอน้ําตื้น - แหง  
    ลําคลอง   1 แหง บอบาดาล 4 แหง  
    บึง  - แหง อางเก็บน้ํา - แหง  
    แมน้ํา  - แหง ฝาย  - แหง  
    อ่ืนๆ (ระบุ) - แหง เหมือง  - แหง  

๑.๕ ลักษณะของไมและปาไม 
  ในเขตเทศบาลไมมีปาไม  แตมีตนไมท่ีชาวบานปลูกลักษณะของไมเปนไมยืนตน  ผลัดใบ  และมีอยู
ตามท่ีสาธารณะในเขตเทศบาลตําบลโคกกรวด 

2. ดานการเมือง / การปกครอง    
องคกรปกครองทองถ่ินในตําบลโคกกรวดมีหนวยงานปกครองทองถ่ิน จํานวน 2 ทองถ่ินคือ  

เทศบาลตําบลโคกกรวด และเทศบาลตําบลเมืองใหมโคกกรวด  ขอมูลเก่ียวกับศักยภาพของทองถ่ิน 
 คณะผูบริหารเทศบาลตําบลโคกกรวด 

ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง 

๑ นายปรีชา มิตรสูงเนิน นายกเทศมนตรีตําบลโคกกรวด                  

2 นายสมบูรณ  บัวบูชา รองนายกเทศมนตรีตําบลโคกกรวด                  

3 นายทองแมน  จรโคกกรวด รองนายกเทศมนตรีตําบลโคกกรวด                  
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ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง 

4 นายสุเทพ  ประพิน เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลโคกกรวด                  

5 นายอาธร  โพธิกนิษฐ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาํบลโคกกรวด                  

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด 

ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง 

1 นางสัญญลักษณ  กาญจนวัฒนา ประธานสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด 

2 นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน รองประธานสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด 

3 นายเอ่ียม  มณีรุง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด เขต 1 

4 นายวิลาส  พงษโคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด เขต 1 

5 ด.ต.เนาว  เวกสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด เขต 1 

6 นายทองดา  ภูตาเพิด สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด เขต 1 

7 นางสาวศิริพร ประสงคทรัพย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด เขต 1 

8 นางภัสสร บุญโคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด เขต 2 

9 นายชัยพร  เทียนทอง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด เขต 2 

10 นายจงจิต  ดุงโคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด เขต 2 

11 นางสมบูรณ  คูศรีพิทักษ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด เขต 2 

12 นายสุชาติ จิตโคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด เขต 2 

จํานวนหมูบาน 
     จํานวนหมูบานในเขตเทศบาลตําบลโคกกรวด มีจํานวน 6 หมูบาน ดังนี้    

หมูบาน หมูท่ี กํานัน/ผูใหญบาน ช่ือ - นามสกุล 

บานหนองหวา หมูท่ี ๑ ผูใหญบาน นายวินัด  ปลั่งกลาง 

บานโคกกรวด หมูท่ี ๒ ผูใหญบาน นางอรทัย  จุติสีมา 

บานดอนแตว หมูท่ี ๓ ผูใหญบาน นายพงษศักดิ์  ผิวหอม 

บานละลมหมอ หมูท่ี ๔ ผูใหญบาน นางสมหวัง  โพธิกนิษฐ 

บานสระมโนรา หมูท่ี 6 กํานันตําบลโคกกรวด นายสมศักดิ์ กาญจนวัฒนา 

บานโคกเพชร หมูท่ี 14 ผูใหญบาน นายประเสรฐิ  พรโสภิน 

 
3. ประชากร 
           3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร  ปจจุบันประชากรในเขตเทศบาลตําบลโคกกรวด มีจํานวนท้ังสิ้น 7 ,089 
คน แยกเปนประชากรชาย 3,359  คน ประชากรหญิง 3,730  คน มีจํานวนหลังคาเรือนเรือนท้ังสิ้น 4,051         
หลังคาเรือน ความหนาแนนของประชากรในเขตเทศบาล 2,321.31 คน/ตารางกิโลเมตร โดยสามารถแยกจํานวน
ประชากรแตละหมูบานได  ดังนี้  
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ตารางเปรียบเทียบจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร ป พ.ศ. 2558 - 2559 
หมู
ท่ี 

ชื่อหมูบาน 
จํานวนครัวเรือน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 

ป 255๘ ป 2559 ป 255๘ ป 2559 ป 255๘ ป 2559 ป 255๘ ป 2559 

๑ บานหนองหวา 1,254 1,335 762 761 848 842 1,610 1,603 
๒ บานโคกกรวด 498 509 588 594 661 677 1,249 1,271 
3 บานดอนแตว 462 492 352 355 367 365 719 720 
4 บานละลมหมอ 395 413 649 635 711 718 1,360 1,353 
๖ บานสระมโนราห 1,031 1,121 717 714 769 785 1,486 1,499 
๑๔ บานโคกเพชร 165 181 316 300 333 343 649 643 
รวม 3,775 4,051 3,405 3,359 3,699 3,730 7,104 7,089 

                      ท่ีมา : ขอมูล จากงานทะเบียน อําเภอเมืองนครราชสีมา 
 3.2  ชวงอายุและจํานวนประชากร 

ตารางจํานวนประชากรจําแนกตามชวงอายุ ของประชากรตําบลโคกกรวด 

ชวงอายุ ประชากรชาย ประชากรหญิง รวมประชากร 

นอยกวา 1 ป เต็ม 55 74 129 
1 ปเต็ม – 2 ป 89 89 178 
3 ปเต็ม – 5 ป 111 125 236 
6 ปเต็ม – 11 ป 239 243 482 
12 ปเต็ม – 14 ป 126 132 258 
15 ปเต็ม – 17 ป 134 149 283 
18 ปเต็ม – 25 ป 383 392 775 
26 ปเต็ม – 49 ป 1,268 1,296 2,564 
50 ปเต็ม – 60 ปเต็ม 512 591 1,103 
มากกวา 60 ปเต็ม ข้ึนไป 440 641 1,081 

รวม 3,357 3,732 7,089 
                                                                             ท่ีมา : ขอมูล จากงานทะเบียน อําเภอเมืองนครราชสีมา 

4.  สภาพทางสังคม 
4.๑ การศึกษา 

-  ระดับกอนวัยเรียน  ๒  แหง  ไดแก  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโคกกรวด  
   และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคกเพชร 
-  ระดับประถมศึกษา  ๑  แหง ไดแก  โรงเรียนตําบลโคกกรวดผดุงรัตนประชานุกูล 
-  ระดับมัธยมศึกษา 1 แหง  ไดแก  โรงเรียนตําบลโคกกรวดผดุงรัตนประชานุกูล 

 4 .2  สาธารณสุข 
  -  มีสถานพยาบาล  มี 2 แหง  ไดแก โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา  จํานวน ๑ แหง               
และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโคกกรวด   จํานวน 1  แหง  
  -  มีคลินิกเอกชน   จํานวน  ๒  แหง  
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ขอมูลการดําเนินงานโครงการปองกันโรคติดตอ ประจําป 2559 
 

 
หมูท่ี 

 
หมูบาน 

จํานวนสัตวท่ีไดรับการฉีดวัคซีน จํานวนสัตวท่ีไดรับการฉีดยาคุมกําเนิด 
สุนัข (ตัว) แมว (ตัว) รวม สุนัข (ตัว) แมว (ตัว) รวม 

1 บานหนองหวา 143 17 160 29 2 31 
2 บานโคกกรวด 88 10 98 10 0 10 
3 บานดอนแตว 87 10 97 11 1 12 
4 บานละลมหมอ 102 21 123 16 4 20 
๖ บานสระมโนราห 88 13 101 13 9 22 

๑๔ บานโคกเพชร 30 1 31 13 3 16 
รวม 538 72 610 92 19 111 

                                   ท่ีมา : ขอมูลการดําเนินงานโครงการปองกันโรคติดตอ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม     
        เทศบาลตําบลโคกกรวด  ประจําป 2559 

 4.3  สถาบันและองคกรทางศาสนา 
  -  วัด  ๔  แหง  ไดแก  วัดหนองหวา  หมูท่ี 1 บานหนองหวา  ,วัดดอนแตว   
หมูท่ี ๓  บานดอนแตว  ,วัดละลมหมอ  หมูท่ี  4  บานละลมหมอ  และวัดโคกเพชร  หมูท่ี 14  บานโคกเพชร 
  

 4.๔  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
-  มีตูยามสถานีตํารวจภูธรโพธิ์กลาง ตั้งอยูบริเวณขางเทศบาลตําบลโคกกรวด  ๑ แหง 

5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
           5.๑  การคมนาคมขนสง 
         - ทางรถไฟ มีรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ผานเทศบาลตําบลโคกกรวด  

         - ทางรถยนต  

     1. ทางหลวงแผนดิน  หมายเลข 2 (สายสระบรุี – นครราชสีมา) เปนคอนกรีตเสริมเหล็กสภาพดีมาก
เปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 8 เลน (ถนนมิตรภาพ) 

     2. ทางหลวงแผนดิน  สายโคกกรวด – หนองสรวง เปนถนนลาดยางอยางดี มีระยะทาง  1.3 กิโลเมตร 

     3. ถนนทางหลวงชนบทท่ีใชเปนเสนทางคมนาคมติดตอระหวางเทศบาลตําบลโคกกรวดกับตําบล/
หมูบานตาง ๆ เปนถนนลาดยางสภาพดี 

                     ขอมูลถนน 
  1.  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน      25    สาย ระยะทาง   11,927   เมตร 
  2.  ถนนลาดยาง   จํานวน        5   สาย ระยะทาง   2,620   เมตร 
  3.  ถนนลูกรัง   จํานวน         1    สาย ระยะทาง     250    เมตร 
  4.  ถนนหินคลุก   จํานวน        2    สาย ระยะทาง     315    เมตร  

                                                       ท่ีมา : กองชาง  เทศบาลตําบลโคกกรวด   

    5.2  การไฟฟา  
                       -  หมูบานในเขตเทศบาลตําบลโคกกรวดมีท้ังหมด 6 หมูบาน สวนใหญมีไฟฟาครบทุกหมูบาน แตยังมี
บางครัวเรือนท่ียังไมมีไฟฟาใชเนื่องจากเปนบานสรางใหมและขยายไปจากหมูบานเดิม ยังไมไดดําเนินการขอ  และอยู
ระหวางคําขอขยายเขตไฟฟาบางสวน มีจํานวนการใชไฟฟา ดังนี้ 

  -  จํานวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟาใช  3,874  ครัวเรือน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
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              5.3 การประปา 
หนวยงานเจาของกิจการประปา คือ การประปาเทศบาลตําบลโคกกรวด จํานวนครัวเรือน 

ท่ีใชน้ําประปาในเขตและนอกเขตเทศบาลจํานวน 4,001 ราย น้ําประปาท่ีผลิตไดประมาณ 6,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน   
น้ําประปาท่ีใชเฉลี่ย 4, 800 ลูกบาศกเมตรตอวัน แหลงน้ําดิบท่ีใชผลิตน้ําประปา คือ อางเก็บน้ําลําตะคอง (คลองไผ)    
โดยมีลําตะคองผานเทศบาลตําบลโคกกรวด  
     5.4 การโทรคมนาคม 

• โทรศัพทสาธารณะในเขตพ้ืนท่ีมีการบริการครบทุกหมูบาน 

• ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายขาวในพ้ืนท่ี  7 แหง 
• ท่ีทําการไปรษณียโทรเลข (หมูบานเลิศธรรม) ๑ แหง    

5.5 การจัดเก็บขยะ 

1. ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเก็บขนไดประมาณ 6.5 ตัน/วัน  กําจัดโดยวิธีการจางเหมาฝงกลบ 
2. รายละเอียดรถยนตเก็บขนมูลฝอย ท่ีใชอยูในปจจุบันจํานวน  4  คัน                                   

(ขยะท่ัวไป  3  คัน  ขยะอินทรีย  1  คัน) 
2.1 ขยะท่ัวไป 

1. ทะเบียนรถ 83-8581   ขนาดความจุ  10 ลบ.ม. ปท่ีใชงาน  พ.ศ. 2535 
2. ทะเบียนรถ 85-4046   ขนาดความจุ  14 ลบ.ม. ปท่ีใชงาน  พ.ศ. 2550 
3. ทะเบียนรถ 88-5157   ขนาดความจุ  20 ลบ.ม. ปท่ีใชงาน  พ.ศ. 2559 

2.2 ขยะอินทรีย 
1. ทะเบียนรถ 84-6256   ขนาดความจุ  10 ลบ.ม. ปท่ีใชงาน  พ.ศ.  2546 

3. พนักงานเก็บขยะมูลฝอย  จาํนวน  14   คน 
4. ขยะท่ัวไป  สงกําจัด  ณ  ศูนยกําจัดขยะมูลฝอย  เทศบาลนครราชสีมา,และเทศบาลตําบลสูงเนิน 
5. ขยะอินทรีย  นําเขาโรงผลิตกาชชีวภาพเทศบาลตําบลโคกกรวด 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร  

ประชากรในเขตเทศบาล ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ   ไดแก  ขาว      
มันสําปะหลัง ขาวโพด ออย  ดังนี้ 

ขอมูลการประกอบอาชีพของประชาชนในตําบลโคกกรวด 

อาชีพ จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

เกษตรกรรม - ทํานา 79 2.17 
เกษตรกรรม - ทําไร 37 1.02 
เกษตรกรรม - ทําสวน 11 0.30 
เกษตรกรรม - ประมง - - 

เกษตรกรรม - ปศุสัตว 1 0.03 

รับจางท่ัวไป 1,294 35.50 

กําลังศึกษา 514 14.10 

ธุรกิจสวนตัว / คาขาย 672 18.43 

รับราชการ / เจาหนาท่ีของรัฐ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 152 4.17 

ไมมีอาชีพ 285 7.82 
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พนักงานบริษัท 397 8.15 

อาชีพอ่ืนๆ 303 8.31 

รวม 3,645 100 
            ท่ีมา : ขอมูล จปฐ. ป 2559 

๖.๒ การประมง 
  (ในเขตเทศบาลไมมีการประมง)  

๖.๓ การปศุศัตว 
-  เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพเสริม เชน  การเลี้ยงไก  เปด  สุกร  

กระบือ วัว  เปนตน 
๖.๔ การบริการ 

โรงแรม   2 แหง  
รานอาหาร  ๔ แหง  
โรงภาพยนตร  - แหง  
สถานีขนสง  - แหง  
รานเกมส  ๓        แหง 

๖.๕ การทองเท่ียว 
  ในเขตเทศบาลไมมีแหลงทองเท่ียว  แตไดสงเสริมการทองเท่ียวใหเกิดข้ึนในชุมชน  เชน  การจัดงาน
ประเพณีตางๆ  การจัดสรางสวนสาธารณะสําหรับใชพักผอนหยอนใจ   

๖.๖ อุตสาหกรรม 
 -  โรงงาน   จํานวน  5  แหง 
 -  อูซอมรถ   จํานวน  16 แหง 
 -  ออกเชื่อมโลหะ – โรงกลึง จํานวน  7  แหง  
 -  เคาะ พน สี   จํานวน  3  แหง 
 -  โรงสีขาว   จํานวน  1  แหง 
 -  ทําวัสดุคลายซีเมนต  จํานวน  2  แหง  
 -  ผลิตน้ําแข็งหลอด  จํานวน   -  แหง  
 -  ผลิตอาหารสัตว  จํานวน  1  แหง  
 -  ผลิตน้ําดื่ม   จํานวน  1 แหง 
๖.๗ การพาณิชยและกลุมอาชีพ 

การพาณิชย 
-  ธนาคาร ๑ แหง ไดแก  ๑. ธนาคารออมสิน ตั้งอยูในปมประเสริฐสิน 

                     -  โรงแรม ๒  แหง ไดแก โคกกรวดรีสอรท และรมไมปลายตะวัน  
-  ปมน้ํามัน มี  ๒ แหง ไดแก ปมน้ํามัน ปตท. ตั้งอยูริมถนนมิตรภาพ, ปมโยโย (ปมหลอด) 
-  รานประกอบการบริการ (แตงผม – เสริมสวย)  13  แหง 
-  อูซอมรถ  จํานวน  11  แหง 
-  ขายวัสดุกอสราง  3  แหง 
-  ขายรถยนตมือสอง (รถเต็นท)  7  แหง 
-  ขายอาหาร,ขายของชํา  119  แหง 
-  ตลาดสด  2  แหง 
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กลุมอาชีพ 
มีกลุมอาชีพ  จํานวน  7  กลุม 

-  กลุมอาชีพดอกไมจันทน   หมูท่ี 1 
-  กลุมอาชีพพรมเช็ดเทา    หมูท่ี 1  
-  กลุมอาชีพกลวยฉาบ      หมูท่ี 2  
-  กลุมอาชีพนวดแผนไทย   หมูท่ี 3 
-  กลุมอาชีพดอกจอก       หมูท่ี 6 
-  กลุมอาชีพขนมไทย       หมูท่ี 6                            
-  กลุมอาชีพปรุงรสสมุนไพร  หมูท่ี ๖ 

๖.๘ แรงงาน 
  จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรท่ีมีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ป อยูในกําลังแรงงาน รอยละ  ๙๕  
เม่ือเทียบกับอัตราสวนกับจังหวัด รอยละ  ๗๓.๙๙  ซ่ึงสูงกวามาก  แตคาแรงในพ้ืนท่ีต่ํากวาระดับจังหวัด  โดยเฉพาะ
แรงงานดานการเกษตร  ประชากรอายุระหวาง  ๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจางทํางานนอกพ้ืนท่ี  รวมท้ังแรงงานท่ีไป
ทํางานตางประเทศ  ปญหาท่ีพบคือ ประชากรตองไปทํางานนอกพ้ืนท่ีในเมืองท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  หางราน
ใหญๆ  เพราะในพ้ืนท่ีไมมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจางแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนท่ีอยูอาศัย  ปญหานี้ยัง
ไมสามารถแกไขได 
7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 

แหลงน้ําธรรมชาติ 
•    คลองลําตะคอง  ๑ แหง อยูในเขตพ้ืนท่ีหมูท่ี 4 หมูท่ี 3 และหมู 2 
•    สระน้ํา บึง  หนองในหมูบาน  จํานวน  2  แหง 

ดานปศุสัตวและการประมง 
 สวนใหญประชาชนเลี้ยงไก เปด สุกร วัว ควาย เพ่ือกินและใชงานมากกวาเพ่ือการคา แตหากเหลือกิน
เหลือใชก็จะขายเพ่ือเปนรายไดเสริมอีกทางหนึ่ง  ดานการประมงจะเปนลักษณะการจับปลาในแหลงน้ําธรรมชาติ เชน ลํา
หวยยาง อางเก็บน้ําหวยยาง เพ่ือการบริโภคและขายหากมีเหลือ 

ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
เขตเทศบาลตําบลโคกกรวดมีลุมน้ําลําตะคองไหลผาน จึงไดทําการสูบน้ําจากลําตะคอง เพ่ือมาใชในการ

ผลิตน้ําประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภคใหกับประชาชนภายในเขตเทศบาลตําบลโคกกรวด 
๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

8.1  การนับถือศาสนา  ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ โดยมีสถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนา ดังนี้  
• วัด ๔ แหง  ไดแก วัดหนองหวา หมูท่ี 1 ,วัดดอนแตว หมูท่ี 3 ,วัดละลมหมอ หมูท่ี 4 , 

วัดโคกเพชร หมูท่ี 14   
 8.2  ประเพณีและงานประจําป  เทศบาลตําบลโคกกรวดดําเนินการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมประจําป     
โดยไดจัดงานประเพณีสงกรานต และวันผูสูงอายุ ประเพณีลอยกระทง จัดงานเก่ียวกับราชพิธีตางๆ และงานท่ีเก่ียวกับ  
ศาสนพิธีตางๆ เปนประจําทุกป 
 8.3  ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น   ประชาชน ในตําบลโคกกรวดมีการใชภาษา สวนใหญเปนภาษากลาง – 
โคราช ในการสื่อสาร และ มีการรวมกลุมอาชีพ ในการผลิตสินคาตางๆซ่ึงเปนภูมิปญญาทองถ่ินท่ีใชวัตถุดิบในพ้ืนท่ีตําบล
โคกกรวด โดยมีกลุมตางๆดังนี้  

• กลุมอาชีพดอกไมจันทน 
• กลุมอาชีพพรมเช็ดเทา 
• กลุมอาชีพกลวยฉาบ 
• กลุมอาชีพนวดแผนไทย 
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• กลุมอาชีพสมุนไพรปรุงรส 
• กลุมอาชีพขนมไทย 
• กลุมอาชีพดอกจอก 
• กลุมโรงสีขาวบานหนองหวา 

๘.๔ สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
  ประชาชนในเขตเทศบาลไดผลิตของใชพ้ืนเมืองข้ึนใชในครัวเรือนและเหลือเอาไวจําหน ายบาง ไดแก  
เครื่องจักรสานท่ีทําจากไมไผ  พรมเช็ดเทา 
9. ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี 
 9.1  ทรัพยากรน้ํา  ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตําบลโคกกรวด มีลุมน้ําตะคองไหลผานหมูท่ี 4 ,หมูท่ี 3 ,หมูท่ี 2    
เปนแหลงน้ําหลักของตําบล โดยน้ําอุปโภค - บริโภค ไดมาจากภาชนะกักเก็บน้ําฝน สระน้ํา บอน้ําสาธารณะ และน้ําใต
ดินสูบข้ึนมาทําน้ําประปา น้ําท่ีใชในการเกษตรไดจากลุมน้ําลําตะคอง 
 9.2  ทรัพยากรปาไม มีปาชุมชนและท่ีดินสาธารณประโยชนประมาณ 11 ไร 1 งาน 95 ตารางวา อยูหมูท่ี 4 
บานละลมหมอ ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

         9.3 ทรัพยากรดิน โดยท่ัวไปเปนดินลึก มีการระบายน้ําดี เนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือดินรว น สีน้ําตาลเขม
หรือสีเขมของน้ําตาลปนเทา สวนดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายสีแดงปนเหลืองหรือสีเหลืองปนแดง  ปฎิกริยาของดิน
เปนกรดปานกลางถึงเปนกรดแกตอนบน และเปนกรดแกถึงเปนกรดจัดตอนลาง ความเหมาะสมของดินท่ัวไป           
เหมาะสําหรับปลูกพืชไรและพืชสวน 

๑๐. อ่ืนๆ  
 10.1 การจัดเก็บขยะ 

1. ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเก็บขนไดประมาณ 6.5 ตัน/วัน  กําจัดโดยวิธีการจางเหมาผังกลบ 
2. รายละเอียดรถยนตเก็บขนมูลฝอย ท่ีใชอยูในปจจุบันจํานวน  4  คัน                                   

(ขยะท่ัวไป  3  คัน  ขยะอินทรยี  1  คัน) 
2.1 ขยะท่ัวไป 

1. ทะเบียนรถ 83-8581   ขนาดความจุ  10 ลบ.ม. ปท่ีใชงาน  พ.ศ. 2535 
2. ทะเบียนรถ 85-4046   ขนาดความจุ  14 ลบ.ม. ปท่ีใชงาน  พ.ศ. 2550 
3. ทะเบียนรถ 88-5157   ขนาดความจุ  20 ลบ.ม. ปท่ีใชงาน  พ.ศ. 2559 

2.2 ขยะอินทรีย 
1. ทะเบียนรถ 84-6256   ขนาดความจุ  10 ลบ.ม. ปท่ีใชงาน  พ.ศ.  2546 

3. พนักงานเก็บขยะมูลฝอย  จาํนวน  14   คน 
4. ขยะท่ัวไป  สงกําจัด  ณ  ศูนยกําจัดขยะมูลฝอย  เทศบาลนครราชสีมา,และเทศบาลตําบลสูงเนิน 
5. ขยะอินทรีย  นําเขาโรงผลิตกาชชีวภาพเทศบาลตําบลโคกกรวด 
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1.02   ตารางรอยละของตัวช้ีวัดท่ีตกเกณฑ เรียงลําดับจากมากไปนอย 

                  ขอมูล  จปฐ. ป 2559 
 

ตัวช้ีวัดขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) 
                                                                                       

จํานวนท่ี 
สํารวจท้ังหมด 

ไมผานเกณฑ 

จํานวน รอยละ 

1. เด็กแรกเกิดมีนํ้าหนักไมนอยกวา 2,500 กรัม 18น - คน - 
2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ป ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบตามตารางสรางเสริม    
    ภูมิคุมกันโรค   

270 
 

- คน 
 

- 

3. เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือนแรกตดิตอกัน 16 คน 10 คน 62.50 
4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และไดมาตรฐาน 1,466 คร. - คร. - 
5. คนในครัวเรือนมีการใชยาเพ่ือบําบัด บรรเทาอาการเจ็บปวยเบ้ืองตน 
    อยางเหมาะสม 

1,466 คร. 3 คร. 0.20 

6. คนอายุ 35 ปข้ึนไป ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป เพ่ือคัดกรอง 
    ความเสี่ยงตอโรคฯ  

2,397 คน 96 คน 4.01 

7. คนอายุ 6 ปข้ึนไป ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน วันละ  30 นาที  3,568 คน 57 คน 1.60 
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในท่ีอยูอาศัย และบานมีสภาพคงทนถาวร   1,466 คร. 2 คร. 0.14 
9. ครัวเรือนมีนํ้าสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป   1,466 คร. 2 คร. 0.14 
10. ครัวเรือนมีนํ้าใชพียงพอตลอดป  1,466 คร. 1 คร. 0.07 
11. ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด และถูกสุขลักษณะ  1,566 คร. 1 คร. 0.07 
12. ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ  1,466 คร. 3 คร. 0.20 
13. ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี  1,466 คร. 2 คร. 0.14 
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  1,466 คร. 2 คร. 0.14 
15. ครอบครัวมีความอบอุน  1,466 คร. 4 คร. 0.27 
16. เด็กอาย ุ3-5 ปเต็ม ไดรับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพรอมกอนวัยเรียน  44 คน - คน - 
17. เด็กอาย ุ6-14 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป  263 คน - คน - 
18. เด็กท่ีจบช้ัน ม. 3 ไดเรียนตอช้ัน ม. 4 หรือเทียบเทา  16 คน - คน - 
19. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปท่ีไมไดเรียนตอและยังไมมีงานทําไดรับการ 
      ฝกอบรมอาชีพ  

- คน - คน - 

20. คนอายุ 15-60 ปเต็ม อาน เขียนภาษาไทยได และคิดเลขอยางงายได  2,463 คน - คน - 
21. คนอายุ 15-60 ปเต็ม มีอาชีพและมีรายได  2,246 คน 2 คน 0.09 
22. คนอายุมากกวา 60 ปเต็มข้ึนไป มีอาชีพและมีรายได  602 คน 1 คน 0.17 
23. คนในครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมนอยกวาคนละ 30,000 บาทตอป  1,466 คร. 18  คร.  1.23 
24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน  1,466 คร. 30 คร. 2.05 
25. คนในครัวเรือนไมดื่มสุรา (ยกเวนการดื่มเปนครั้งคราว)  3,645 คน 293 คน 8.04 
26. คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี ่ 3,645 คน 323 คน 8.86 

27. คนอายุ 6 ปข้ึนไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง  3,568 คน 16 คน 0.45 
28. คนสูงอาย ุไดรับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมูบาน/ชุมชน หรือภาครัฐ  752 คน - คน - 
29. คนพิการ ไดรับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมูบาน/ชุมชน หรือภาครัฐ  57 คน - คน - 
30. คนในครัวเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของ 
      หมูบาน/ชุมชน หรือทองถ่ิน 

1,466 คร. 
 

18 คร. 1.23 
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สวนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2557-2560) 

 
๑.  สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และการเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 
     2557-2560 

1.1 สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ 
1)  การดําเนินการพัฒนาการเกษตร 
  -  จัดใหมีแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรเปนไปอยางท่ัวถึงและอยางเพียงพอ ขยายเขตประปา  
  -  สงเสริมสนับสนุนการใชปุยอินทรียชีวภาพ 
  -  ตรวจวัดคุณภาพดิน 

   -  ปลูกพืชปรับปรุงดินและสงเสริมปลูกพืชหลักการเก็บเก่ียว 
   -  พัฒนาเพ่ิมศักยภาพบุคลากรทางดานการเกษตร 
   -  การสงเสริมดานการตลาดผลผลิตทางการเกษตร 
   -  การจัดเก็บขอมูลเกษตรกร 
   -  การจัดงานวันนัดพบเกษตรกรตําบลโคกกรวด 

2)  การดําเนินการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียว 
   -  กอสรางถนนและปรับปรุงซอมแซมถนน ค.ส.ล. หินคลุก และลูกรัง 
   -  กอสรางวางทอระบายน้ํา 
   -  จัดใหมีการขยายเขตไฟฟาและแสงสวางสาธารณะใหครอบคลุมทุกหมูบาน  
   -  รณรงคประชาสัมพันธการทองเท่ียวภายในพ้ืนท่ี 

3)  การดําเนินการแกไขปญหาสังคมและความเดือดรอนของประชาชน 
  -  สงเสริมการมีงานทําและลดปญหาการวางงาน 
  -  เพ่ิมศักยภาพเพ่ือยกระดับรายไดประชาชนใหสูงข้ึน 
  -  สงเสริมการฝกอาชีพและเพ่ิมทักษะงานอาชีพ 
  -  สนับสนุนการสรางกลุมอาชีพใหเขมแข็ง (เศรษฐกิจชุมชน) 

   -  ดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี 
   -  การแขงขันกีฬาตานยาเสพติดใหกับเยาวชน 
   -  คุมครองดูแลชวยเหลือประชาชนเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน 
   -  อบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
   -  สงเคราะหผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส 
   -  สงเคราะหเด็กยากจนแตมีผลการเรียนดี 
   -  ซอมแซมบานท่ีพักอาศัยใหกับผูยากไร 
   -  ตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี 
   -  จัดทําศูนยสาธารณสุขมูลฐาน 
   -  ฝกอบรมสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 
   -  ปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ 

   -  ปองกันและแกไขปญหาโรคเอดส 
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   -  การปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 
   -  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนดวยการใหความรูและตรวจสถานประกอบการในพ้ืนท่ี 
   -  อบรม อสร.ประจําตําบล ,  อาหารปลอดภัย 
   -  จัดเก็บขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) 
   -  สนับสนุนศูนยการเรียนรูชุมชนประจําตาํบล 
   -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กประจําตําบล 
   -  สนับสนุนอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันใหกับเด็กอนุบาล 
   -  สนับสนุนกิจกรรมดานการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลโคกกรวด 
   -  สนับสนุนอุปกรณกีฬาประจําหมูบาน 
   -  สงเสริมสนับสนุนและจัดใหมีกิจกรรมงานดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวันสําคัญของชาติไทย 
   -  รณรงคปลูกจิตสํานึกและรวมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  -  บํารุงรักษาซอมแซมและปลูกตนไม พันธุไมในพ้ืนท่ีสาธารณะ 
4)  การดําเนินการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

   -  ฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพฯผูบริหารและสมาชิกสภา ฯลฯ ทต.โคกกรวด 
   -  จัดหาวัสดุครุภัณฑประจําสํานักงานเทศบาลตําบลโคกกรวด 
   -  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการลูกจาง ฯลฯ 
   -  ดําเนินโครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี 
   -  ดําเนินโครงการ ๕ ส. ในสํานักงาน 
   -  ดําเนินกิจกรรมรณรงคประหยัดพลังงานในหนวยงาน 
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งบประมาณ เทศบาลตําบลโคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง 

ป พ.ศ.2557 
รายรับจริง 

ป พ.ศ.2558 
ประมาณการ 
ป พ.ศ.2559 

ประมาณการ 
ป พ.ศ.2560 

รายไดจัดเก็บ     
   หมวดภาษีอากร 4,082,833.56 4,906,437.80 4,097,000.00 4,875,000.00 
   หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับและคาใบอนุญาต 1,532,966.00 1,713,380,80 1,535,500.00 1,711,000.00 
   หมวดรายไดจากทรัพยสิน 1,732,071.84 2,331,501,17 1,700,000.00 2,300,000.00 
   หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย - - - - 
   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 509,090.00 158,372.00 405,100.00 148,100.00 
   หมวดรายไดจากทุน - - - - 

รวมรายไดจัดเก็บ 7,856,961.49 9,109,691.77 7,737,600.00 9,034,100.00 
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน     
   หมวดภาษีจัดสรร 35,798,243.31 37,408,112.17 35,776,000.00 37,177,000.00 

  รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 35,798,243.31 37,408,112.17 35,776,000.00 37,177,000.00 

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,908,755.00 16,303,501.00 17,000,000.00 28,788,900.00 
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 16,908,755.00 16,303,501.00 17,000,000.00 28,788,900.00 

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุวัตถุประสงค 
    

    เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค - - - - 
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบ ุ

วัตถุประสงค - - - - 
รวม 60,563,959.80 62,821,304.94 60,513,600.00 75,000,000.00 

รายจาย 

รายจาย 
รายจายจริง 

ป พ.ศ. 2557 
รายจายจริง 

ป พ.ศ. 2558 
ประมาณการ 

ป พ.ศ. 2559 
ประมาณการ 

ป พ.ศ. 2560 
จายจากงบประมาณ     
งบกลาง 2,118,671.63 2,340,467,13 4,247,800.00 14,788,760.00 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และ
คาจางชั่วคราว) 13,312,468.92 15,246,435.65 22,642,920.00 23,873,460.00 
งบดําเนินการ (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
และหมวดคาสาธารณูปโภค) 15,834,814.18 14,940,084.32 23,258,280.00 24,094,150.00 
งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง) 17,561,636.86 13,414,250.53 6,069,600.00 8,047,630.00 
งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น) 5,000.00 18,000.00 30,000.00 30,000.00 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 4,095,000.00 3,960,852.61 4,265,000.00 4,166,000.00 

รวมจายจากงบประมาณ 52,927,591.59 49,919,820.24 60,513,600.00 75,000,000.00 

 
 
 
 
 
 

 
 



๑๕ 

 

1.2  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
จากการประเมินผลการนําแผนพัฒนาท่ีผานมาของเทศบาลตําบลโคกกรวด ไดแก การแกไขปญหาความ

เดือดรอนใหประชาชน และความเปนอยูท่ีดีข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเปนประโยชนแกประชาชนในตําบลโคกกรวด ในเชิง
ปริมาณดังนี้ 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงปริมาณ 
 สรุปโครงการท่ีบรรจุอยูในเทศบัญญัติงบประมาณตั้งจายจากเงินสะสมในรอบปงบประมาณ  พ.ศ.2559 

 

ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร 0 - 
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียว 27 9,969,500.00 
3.ยุทธศาสตรการแกไขปญหาและความเดือดรอนของประชาชน 65 8,147,375.00 
4.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 13 52,681,314.18 

รวม 105 70,798,189.18 
 

สรุปผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 เทศบาลตําบลโคกกรวดมีการใชจายงบประมาณ
ในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณโดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 50 โครงการ จํานวนเงิน 
36,006,206.79 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 50 โครงการ จํานวนเงิน 34,952,110.79  บาท สามารถ
จําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร โครงการ การกอหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจายงบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร - - - - 
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพ 
การทองเท่ียว 

2 987,000.00 2 987,000.00 

3.ยุทธศาสตรการแกไขปญหาสังคม 
และความเดือดรอนของประชาชน 

36 4,368,259.28 36 4,365,133.28 

4.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ 
อยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

12 30,650,947.51 12 29,599,977.51 

รวม 50 36,006,206.79 50 34,952,110.79 
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม ท่ีไดดําเนินการ รวมทุกยุทธศาสตร จํานวน 50  โครงการ และโครงการท่ีไมได

ดําเนินการหรืออยูระหวางการดําเนินการ จํานวน 55  โครงการ คิดเปนรอยละ 52.5 ของโครงการท่ีไดดําเนินการ    
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ  
 การประเมินผลของแผนพัฒนาท่ีผานมาของเทศบาลตําบลโคกกรวดในเชิงคุณภาพ  มีดังนี้  

1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน มีการดําเนินงานท่ีสามารถมีเสนทางคมนาคมในการขนสง 
        พืชผลทางการเกษตรการสัญจรระหวางหมูบานและภายในหมูบาน รวมท้ังระหวางตําบลทําให 
        เกิดความสะดวกในการสัญจรไป ตลอดจนการขนสงผลผลิตทางการเกษตร  
   2.  การพัฒนาดานน้ําแหลงน้ํา ดําเนินการพัฒนาลุมน้ํา พัฒนาแหลงน้ํา คลองน้ํา ขุดลอกคลองเพ่ือ  
        พรอมในการรับน้ําในฤดูฝน ใชในการเกษตร  

3. การพัฒนาดานเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจ และบรรเทาปญหาความยากจน มีการ 
        ดําเนินการสงเสริมการลดตนทุนดานการเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในตําบล เปนการเพ่ิมรายไดให 
                          ราษฎร สงเสริมใหมีการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. การพัฒนาดานสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิต และอยูรวมกันอยางมีความสุข  มีการดําเนินการท่ี 
             สงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน ตั้งแต เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา คนพิการ ใหดีข้ึน มีการ 
        ดําเนินการสงเสริมการอนุรักษและการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมของทองถ่ินรวมท้ัง 
        ดําเนิน การดานตอตานยาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล  

  5.  การพัฒนาดานสาธารณสุข  มีการปองกันเก่ียวกับโรคติดตออยางตอเนื่องทุกๆป มีครอบคลุม 
     และท่ัวถึงในพ้ืนท่ีท้ัง 6 หมูบาน 18 ชุมชน และการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
     สุขภาพอนามัยท่ีดีข้ึนอยางตอเนื่องทุกๆปครอบคลุมและท่ัวถึงในพ้ืนท่ีท้ัง 6 หมูบาน 18 ชุมชน 
6.  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยสนับสนุนใหเด็ก เยาวชน ประชาชนไดรับ 
     การศึกษาเรียนรูอยางท่ัวถึงในพ้ืนท่ีท้ัง 6 หมูบาน 18 ชุมชนตอเนื่องทุกๆป รวมท้ัง สนับสนุน 
     การละเลนกีฬา นันทนาการ การพักผอนหยอนใจอยางท่ัวถึง และจัดกิจกรรมดาน    
     ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอยางตอเนื่องทุกๆป 
 7. การพัฒนาดานการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล 

             อยางยั่งยืน มีการดําเนินการรวมกับเกษตรตําบลในการ อบรมใหความรูถึงพิษภัยในการใช 
        สารเคมีและปุยเคมีในการทําการเกษตรตลอดจนสงเสริมใหมีการใชปุยชีวภาพและสารชีวภัณฑ 
        แทนการใชปุยเคมีและสารเคมีในการทําการเกษตร  

๘.  การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับใหมีคุณภาพ     
และมีขวัญกําลังใจดี  ตลอดจน พัฒนาระบบการใหบริการใหมีความทันสมัย รวดเร็ว ท่ัวถึงใหกับ   
ประชาชนท่ีมารับบริการ   และมีการดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและการเพ่ิม
ชองทางการรับรูขาวสารของประชาชนโดยใชหลักการธรรมาภิบาล มากข้ึน 
   

2. ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2560 
            1)  การดําเนินการพัฒนาการเกษตร 

  -  จัดใหมีแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรเปนไปอยางท่ัวถึงและอยางเพียงพอ ขยายเขตประปา  
  -  สงเสริมสนับสนุนการใชปุยอินทรียชีวภาพ 
  -  ตรวจวัดคุณภาพดิน 

   -  ปลูกพืชปรับปรุงดินและสงเสริมปลูกพืชหลักการเก็บเก่ียว 
   -  พัฒนาเพ่ิมศักยภาพบุคลากรทางดานการเกษตร 
   -  การสงเสริมดานการตลาดผลผลิตทางการเกษตร 
   -  การจัดเก็บขอมูลเกษตรกร 
   -  การจัดงานวันนัดพบเกษตรกรตําบลโคกกรวด 
 



๑๗ 

 

2)  การดําเนินการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียว 
   -  กอสรางถนนและปรับปรุงซอมแซมถนน ค.ส.ล.หินคลุก และลูกรัง 
   -  กอสรางวางทอระบายน้ํา 
   -  จัดใหมีการขยายเขตไฟฟาและแสงสวางสาธารณะใหครอบคลุมทุกหมูบาน  
   -  รณรงคประชาสัมพันธการทองเท่ียวภายในพ้ืนท่ี 

3)  การดําเนินการแกไขปญหาสังคมและความเดือดรอนของประชาชน 
  -  สงเสริมการมีงานทําและลดปญหาการวางงาน 
  -  เพ่ิมศักยภาพเพ่ือยกระดับรายไดประชาชนใหสูงข้ึน 
  -  สงเสริมการฝกอาชีพและเพ่ิมทักษะงานอาชีพ 
  -  สนับสนุนการสรางกลุมอาชีพใหเขมแข็ง (เศรษฐกิจชุมชน) 

   -  ดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี 
   -  การแขงขันกีฬาตานยาเสพติดใหกับเยาวชน 
   -  คุมครองดูแลชวยเหลือประชาชนเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน 
   -  อบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
   -  สงเคราะหผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส 
   -  สงเคราะหเด็กยากจนแตมีผลการเรียนดี 
   -  ซอมแซมบานท่ีพักอาศัยใหกับผูยากไร 
   -  ตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี 
   -  จัดทําศูนยสาธารณสุขมูลฐาน 
   -  ฝกอบรมสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 
   -  ปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ 

   -  ปองกันและแกไขปญหาโรคเอดส 
   -  การปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 
   -  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนดวยการใหความรูและตรวจสถานประกอบการในพ้ืนท่ี 
   -  อบรม อสร.ประจําตําบล ,อาหารปลอดภัย 
   -  จัดเก็บขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) 
   -  สนับสนุนศูนยการเรียนรูชุมชนประจําตําบล 
   -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กประจําตําบล 
   -  สนับสนุนอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันใหกับเด็กอนุบาล 
   -  สนับสนุนกิจกรรมดานการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลโคกกรวด 
   -  สนับสนุนอุปกรณกีฬาประจําหมูบาน 
   -  สงเสริมสนับสนุนและจัดใหมีกิจกรรมงานดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวันสําคัญของชาติไทย 
   -  รณรงคปลูกจิตสํานึกและรวมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  -  บํารุงรักษาซอมแซมและปลูกตนไม พันธุไมในพ้ืนท่ีสาธารณะ 
4)  การดําเนินการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

   -  ฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพฯผูบริหารและสมาชิกสภา ฯลฯ ทต.โคกกรวด 
   -  จัดหาวัสดุครุภัณฑประจําสํานักงานเทศบาลตําบลโคกกรวด 
   -  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการลูกจาง ฯลฯ 
   -  ดําเนินโครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี 
   -  ดําเนินโครงการ ๕ ส. ในสํานักงาน 
   -  ดําเนินกิจกรรมรณรงคประหยัดพลังงานในหนวยงาน 



๑๘ 

 

3. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมา และแนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2560 
ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชน  
๑. ปญหาและความตองการดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  -  ปญหาถนนชํารุด และความตองการกอสรางถนนดิน หินคลุก ใหเปนถนนคอนกรีตยังคงเปนปญหาอยู 
เนื่องจากพ้ืนท่ีตําบลโคกกรวดเปนพ้ืนท่ีสูงไมถูกน้ําทวม เม่ือป 2553 สงผลใหมีคนตางถ่ินเขามาอาศัยจํานวนมากข้ึนอยาง
รวดเร็ว มีการกอสรางบานเรือน และหมูบานจัดสรร เกิดข้ึนเปน จํานวนมาก มีรถบรรทุกขนดินวิ่งในพ้ืนท่ี ตลอดเวลา ถนน
ท่ีสรางข้ึนรับน้ําหนักไมไหว กอใหเกิดสภาพถนนชํารุดเสียหาย ซ่ึง ผูบริหาร ไดตระหนักถึงปญหานี้  และไมนิ่งนอนใจท่ีจะ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว คาดวาจะสามารถแกไขใหลดนอยลงเหลือรอยละ 5 ภายในระยะเวลาสี่ป 

    -  ปญหาการขาดทางระบายน้ํา และตองการทางระบายน้ําท่ีสามารถระบายน้ําไมเกิดการทวมขังและน้ําเนาเสีย
ซ่ึงยังมีปญหาในทุกหมูบานโดยเฉพาะในหมูบานท่ีเปนแหลงท่ีอยูอาศัยหนาแนน หมูบานจัดสรรตางๆ ซ่ึงคาดวาจะแกไขใน
หมูบานท่ีมีปญหาหนักท่ีสุดกอน ซ่ึงงานวางทอเปนโครงการท่ีตองใชงบประมาณเปนจํานวนมาก  และตองใชระยะเวลาใน
การวางระบบไมนอยกวาสิบปจึงจะจัดการไดแลวเสร็จ 

-  ปญหาการเรื่องความตอง ไฟฟาและแสงสวางสาธารณะ ตามจุดตางๆท่ีอาจเกิดปญหาตอภัย อันตรายตางๆ  
ยังคงมีปญหาเหลืออยูอีกไมมากในทุกหมูบาน สวนใหญจะอยูในจุดท่ีไมมีผูคนอาศัยอยู คาดวาคงไดรับการแกไขใหเสร็จสิ้น
ไมเกินระยะเวลาหาป  

๒. ปญหาและความตองการดานแหลงน้ํา 
-  ปญหาน้ําอุปโภค บริโภคไมเพียงพอตอความตองการของประชาชนท่ีเขามาอยูอาศัยเพ่ิมจํานวนมากข้ึน 

เรื่อยๆ จําเปนตองขยายเขตระบบประปาหมูบาน และหาแหลงน้ํา ท้ังใตดิน และผิวดินไวรองรับในอนาคตในบางหมูบาน ท่ี
ยังไมมีระบบประปาเขาถึง  คาดวาตองใชเวลาไมนอยกวาสิบปจึงจะสามารถแกไขปญหาใหเสร็จสิ้น 

๓. ปญหาและความตองการดานเศรษฐกิจ 
 -  ปญหาการวางงาน  และความตองการรายไดเพ่ิม ซ่ึง ทางเทศบาลตําบลโคกกรวดมีความ ประสงคใหมีการ
ฝกอบรมกลุมอาชีพ และการสนับสนุนกลุมอาชีพ ตางๆ ใหมากข้ึน เพ่ือใหเกิดความเขมแข็งและกาวหนาไปได  ในชุมชน   
ซ่ึงมีกลุมเปาหมายหลายกลุมในทุก ๆหมูบาน คาดวาตองมีการประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ  เพ่ือหาแหลงงานและ
ดําเนินการฝกอบรมอาชีพ ตางๆ ใหกับประชาชนในชุมชน  สรางงาน สราง อาชีพใหกับผูสนใจ  และใหการสนับสนุน
งบประมาณใหกับกลุมอาชีพท่ีมีอยูแลวใหเขมแข็ง คาดวาตองใชเวลาไมนอยกวาสิบปจึงจะสําเร็จ 

-  ปญหาการจัดการและพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหสามารถ มีศักยภาพในการสรางงาน สรางอาชีพใหกับประชาชน
ใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน และใหเปนแหลงคนควา ศึกษา หาความรู และศึกษา ดูงานของประชาชน นักเรียน นักศึกษา และการ
รวมกันอนุรักษโบราณวัตถุ ใหเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ เปาหมายมีท้ังประชาชนในพ้ืนท่ี และ นอกพ้ืนท่ี และ
ตางประเทศ คาดวาตองใชงบประมาณ และระยะเวลานานจึงจะสามารถดําเนินการใหมีประสิทธิภาพ 

๔. ปญหาและความตองการดานสังคม 
-  ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินซ่ึงมีความตองการใหอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประจําหมูบาน  หรืออาสาตํารวจหมูบานในทุกหมูบานเพ่ือชวยเหลือ  ตรวจสอบ ดูแล ปองกันภัยตางๆ  ตลอดจน
ประสานงานกับตํารวจท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ี เม่ือ มีเหตุ เกิดข้ึน  ซ่ึงคาดวาจะดําเนิน การฝกอบรมอาสาสมัครตางๆ  ตอป       
ใหเพ่ิมข้ึน ไมนอยกวา ๑๐๐ คน 

-  ตองการใหมีการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดข้ึนทุก ๆป โดยมีเปาหมายคือ ประชาชน เยาวชน  และเด็ก
ในทุกหมูบานเขารวมกิจกรรมตางๆ คาดวาจะมีการดําเนินการในทุกๆ ป 

-  ปญหาการดูแล  และสงเคราะหผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาสตางๆ  ในพ้ืนท่ี ท่ีอาจไดรับการดูแลไมท่ัวถึง  
ในทุกๆหมูบาน  โดย เฉพาะผู ท่ีมีท่ีพักอาศัยไมม่ันคงแข็งแรง คาดวาจะดําเนินการใหครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ีให ครบท้ังหมด
ภายในไมเกินสิบป   



๑๙ 

 

-  ปญหาการขยายตัวของชุมชนท่ีเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว มีการขยายตัวของหมูบานจัดสรร
เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว สิ่งท่ีตามมาคือแรงงานจากตางพ้ืนท่ีเขามาอาศัย และทํางานในพ้ืนท่ีสงผลกระทบตอทองถ่ิน        
ดานสาธารณูปโภคไมเพียงพอ และอาจกอใหเกิดปญหาเรื่องยาเสพติดไดในอนาคต 

๕. ปญหาและความตองการดานสาธารณสุข 
-  ตองการใหมีการปองกัน  เก่ียวกับโรคติดตอใหเปนไปอยางตอเนื่องทุกๆป โดยเปาหมายใหครอบคลุมและ

ท่ัวถึงในพ้ืนท่ีท้ัง 6 หมูบาน 18  ชุมชน คาดวาจะดําเนินการใหครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ีใหหมดอยางตอเนื่องทุกๆป 
-  ตองการใหมีการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยท่ีดีข้ึนอยางตอเนื่องทุกๆป โดยเปาหมาย  

ใหครอบคลุมและท่ัวถึงในพ้ืนท่ีท้ัง 6 หมูบาน 18 ชุมชน และ ใหมี กลุมเตนเพ่ือสุขภาพ ในทุกๆหมูบาน คาดวา              
จะดําเนินการใหครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ีใหหมดอยางตอเนื่องทุกๆป 

๖. ปญหาและความตองการดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
- ตองการให มีการสงเสริม และสนับสนุนใหเด็ก เยาวชน ประชาชนไดรับการศึกษาเรียนรูอยางท่ัวถึง โดย

เปาหมายใหครอบคลุม  และท่ัวถึงในพ้ืนท่ีท้ัง 6 หมูบาน 18 ชุมชน  คาดวาจะดําเนินการใหครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ีใหหมด
อยางตอเนื่องทุกๆป และสามารถใหประชาชนทุกคน ไดรับการศึกษาอยางตอเนื่อง และท่ัวถึง 

- ตองการมีการใหสงเสริมและสนับสนุนใหเด็ก เยาวชน ประชาชนไดมีการละเลนกีฬา นันทนาการ การพักผอน
หยอนใจอยางท่ัวถึง  และมีสถานท่ีเพียงพอ โดยเปาหมายใหครอบคลุม  และท่ัวถึงในพ้ืนท่ี ครบท้ัง 6 หมูบาน คาดวาจะ
ดําเนินการใหครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ีใหหมดอยางตอเนื่องทุกๆป  และสามารถใหประชาชนทุกคน ไดมีการการละเลนกีฬา 
นันทนาการ การพักผอนหยอนใจ อยางตอเนื่องอยางนอยรอยละ ๓๐ ของประชากรท้ังหด  

- ตองการให มีการสงเสริมและสนับสนุนใหเด็ก เยาวชน ประชาชนไดมีการจัดกิจกรรม ทางดานศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอยางตอเนื่องท่ัวถึง โดยเปาหมายใหครอบคลุมและท่ัวถึงในพ้ืนท่ีท้ัง 6 หมูบาน 18 ชุมชน คาดวาจะดําเนินการ
ใหครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ีใหหมดอยางตอเนื่องทุกๆป  และสามารถใหประชาชนทุกคน ไดเขารวมในกิจกรรมอยางนอยรอยละ 
๖๐ - ๗๐ ของประชากรท้ังหมด 

- ตองการใหมีการสงเสริมและสนับสนุนให ภูมิปญญาทองถ่ินและปราชญทองถ่ินไดรับกา รสนับสนุน ชวยเหลือ
และดํารงการพัฒนาท่ีสูงข้ึนตอไป โดยเปาหมายใหครอบคลุมและท่ัวถึงในพ้ืนท่ีท้ัง 6 หมูบาน 18 ชุมชน คาดวาจะ
ดําเนินการใหครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ีใหหมดอยางตอเนื่องทุกๆป  และสามารถใหภูมิปญญาทองถ่ิน  และปราชญทองถ่ิน ไดรับ
การสนับสนุนชวยเหลือและดํารงการพัฒนาอยางตอเนื่องทุกๆป    

๗. ปญหาและความตองการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 - ตองการให มีการสงเสริมและสนับสนุนใหเด็ก  เยาวชน และประชาชนไดมีการจัดตั้งกลุมอาสาสมัครอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมข้ึน  เพ่ือใหเกิดการปลูกจิตสํานึกกับประชาชนอยางตอเนื่องท่ัวถึง โดยเปาหมายให
ครอบคลุมและท่ัวถึงในพ้ืนท่ีท้ัง 6 หมูบาน 18 ชุมชน  คาดวาจะดําเนินการใหครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ีอยางตอเนื่องทุกๆ  ป 
และสามารถใหประชาชนอยางนอยรอยละ ๕๐-๗๐ของประชากรท้ังสิ้นเปนสมาชิกกลุมอาสาสมัครอนุรักษฯ 
 - ปญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มลภาวะเปนพิษตางๆ ซ่ึงตองการใหมีการจัดการอยางเหมาะสมในทุกพ้ืนท่ี  
หรือใหมีการสนับสนุนจัดตั้งกองทุนขยะมูลฝอย มลพิษในหมูบานเพ่ือดําเนินการในหมูบาน ของตน เปาหมายท้ัง 6 
หมูบาน 18 ชุมชน คาดวาจะดําเนินการใหครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ีอยางตอเนื่องทุกๆ  ป และสามารถจัดใหมีกองทุนเพ่ือการนี้
อยางนอยรอยละ ๒๐-๔๐ ตอป ของทุกหมูบาน 

- ดําเนินการรณรงคปลูกจิตสํานึกใหกับประชาชนโดยมีการจัดกิจกรรมทุกๆป เปาหมายรณรงค ๑  - ๒ ครั้งใน
ทุกป หมูบานละไมนอยกวา ๒๐-๔๐ ของทุกป คาดวาจะดําเนินการใหครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ีใหหมดอยางตอเนื่องทุกๆป  และ
สามารถใหประชาชนอยางนอยรอยละ ๔๐ ของประชากรท้ังสิ้นออกมารวมกิจกรรม 
     - ใหมีการปลูกปา ปลูกตนไม และบํารุงรักษา ตลอดจนการใหมีการกอสรางสวนสาธารณะเพ่ิมข้ึนหรือปรับปรุง
สวนท่ีมีใหดียิ่งข้ึน โดยเฉพาะพ้ืนท่ีสาธารณะของทุกหมูบาน โดยกระทําอยางตอเนื่องและท่ัวถึง คาดวาจะดําเนินการให
ครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ีอยางตอเนื่องทุกๆ ป  
 



๒๐ 

 

๘. ปญหาและความตองการดานการเมือง การบริหาร 
  -  ตองการใหมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับใหมีคุณภาพและมีขวัญกําลังใจดี โดยมีเปาหมาย คือ
ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจาง ตลอดจนผูนําหมูบานทุกคน คาดวาจะดําเนินการใหมีการพัฒนาครบทุกคนอยาง
ตอเนื่องทุกๆ ป 
   - ตองการใหมีการพัฒนาระบบการใหบริการใหมีความทันสมัย รวดเร็ว ท่ัวถึง เปาหมายใหกับประชาชนท่ีมารับ
บริการท้ังสิ้น คาดวาจะดําเนินการใหมีการพัฒนาใหมีความทันสมัย รวดเร็ว ท่ัวถึง อยางตอเนื่องทุกๆป 
  - ตองการใหมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายไดของทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพอยางท่ัวถึงเปาหมาย
ใหกับประชาชนท่ีมารับบริการหรือมาเสียภาษีอากรท้ังสิ้น คาดวาจะดําเนินการใหมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพอยาง
ท่ัวถึง อยางตอเนื่องทุกๆป และแลวเสร็จไมเกิน ๕ ป 
 - ตองการ ใหมีการสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมมากข้ึน  ท้ังการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคม
ภายในพ้ืนท่ี ใหเกิดความรู ความเขาใจ และตองออกมารวมคิด รวมทํา มากข้ึน เปาหมายประชาชนท้ัง 6 หมูบาน 18 
ชุมชน คาดวาจะดําเนินการใหการสนับสนุน ใหความรู ความเขาใจ กับประชาชน ครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี อยางตอเนื่องทุกๆป  
และสามารถใหประชาชนอยางนอยรอยละ ๔๐-๗๐ ของประชากรท้ังสิ้นออกมารวมกิจกรรมมากข้ึน 

 



๒๑ 

 

สวนที่ 3 

ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
ยุทธศาสตรชาติ  ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ี  พึงประสงคนั้น จําเปน 

จะตองมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว  และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนให
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น  จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพ่ือถายทอดแนวทางการ
พัฒนาสู การปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึง อนาคตของประเทศไทยร
วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคม  ท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือ
การสรางและ รักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง  ยั่งยืน  เปนประเทศ
พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” หรือคติพจนประจําชาติ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือ
ใหประเทศมีขีดความสามารถ ในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดีกินดี  สังคม
มีความม่ันคง เสมอภาคและเปนธรรม โดยรางกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปยอได  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

๑. ความเปนมา 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ  

มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติระยะ  ๒๐ ป เพ่ือใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความม่ันคง  ม่ัง
ค่ัง และยั่งยืน และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบเพ่ือใชเปนกรอบใน
การดําเนินงานในระยะท่ี  ๒ ของรัฐบาล (ป ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะท่ี  ๓ (ป ๒๕๖๐ เปนตนไป) 
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ๒  คณะ ไดแก (๑) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร
และกรอบการปฏิรูป  เพ่ือจัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ  ๒๐ ป และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทํารางแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ  (Roadmap) ภายใต
ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป 

คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปไดดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ  ๒๐ ป 
ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด  โดยไดมีการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
ท่ีมาจากหลายภาคสวน  ไดแกภาคราชการ  ภาคเอกชน ภาคการเมือง  และ นักวิชาการ รวมถึงไดพิจารณานําขอคิดเห็น
จากสภาปฏิรูปแหงชาติ  และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเปนขอมูลในการยกรางยุทธศาสตรชาติดวย  และได
นําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ตอท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ  ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการ
ดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ 

ในการดําเนินการข้ันตอไป  คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติจะนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติเพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน  กอนท่ีจะนําเสนอตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติใหความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรชาติมาใชเปนกรอบในการกําหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงเปนชวงเวลาของการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - 
กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หนวยงานตางๆ  จะไดนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ซ่ึงเปนแผนระยะ  ๕ ป มา
ถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหวางท่ีกลไกการจัดทํายุทธศาสตรชาติตามราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหมอยูระหวางการดําเนินการ ซ่ึงคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
๒. สาระสําคัญ 
     ๒ .๑ สภาพแวดลอม 

ในชวงทศวรรษท่ีผานมา กระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลกเปนไปอยางรวดเร็วและในหลากหลาย
มิติทําใหภูมิทัศนของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ  โดยกอใหเกิดโอกาสท้ังในดานเศรษฐกิจ  สังคม สิ่งแวดลอม  
เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแตขณะเดียวกันทามกลางความเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ  ก็มีปจจัยเสี่ยงและ  
ภัยคุกคามท่ีตองบริหารจัดการดวยความยากลาบากมากข้ึนกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนเศรษฐกิจของ
โลกไดสงผลใหโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยซ่ึงเดิมมีโครงสรางเศรษฐกิจในระบบ  “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง ”       
ตองปรับตัวและเปลี่ยนไปเปนระบบเศรษฐกิจท่ี  “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการสงออก ” การพัฒนาในภาคเกษตรลาชา    
กวาฐานการผลิตอ่ืนๆ  ท่ีอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมมากข้ึนตามลําดับโดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตอิทธิพลของกระแส
โลกาภิวัฒนและความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงมีปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดระหวาง
ภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหวางสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกวางข้ึน และปญหาความยากจนกระจุก
ตัวในกลุมเกษตรกรรายยอยและในภาคชนบทรวมท้ังโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร  องคความรู แหลงทุน และบริการ
ทางสังคมท่ีมีคุณภาพสาหรับประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลก็มีในวงแคบกวา  ในขณะท่ีการใชเทคโนโลยี                     
ในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับวายังอยูในกลุมประเทศท่ีใชเทคโนโลยีในระดับกลางๆ  ซ่ึงสวนใหญไมสามารถ
พัฒนาไดเองภายในประเทศ ตองนาเขามาจากตางประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใชวัตถุดิบและแรงงานเขมขนในการ
เปนจุดแข็งในการแขงขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น  ในอีกดานหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนของโลกและ
แรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหมรวมท้ังความเชื่อมโยงอยางใกลชิดของสังคมโลกไดทําใหเกิดภัยคุกคามและความ
เสี่ยงดานอ่ืนๆ  ท่ีซับซอนข้ึนอาทิ  การกอการราย  โรคระบาด  เครือขายยาเสพติดขามชาติ  และการกอการราย  



๒๓ 

 

อาชญากรรมขามชาติในรูปแบบตางๆ  ขณะท่ีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงข้ึน  ซ่ึงลวนแลวเปน
ความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผนดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในชวงตนศตวรรษท่ี  ๒๑ กระแสโลกาภิวัตนไดทําใหภูมิทัศนทางดานเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล  ในขณะท่ีโอกาสทางเศรษฐกิจขยาย
เพ่ิมข้ึน แตชองวางทางสังคมก็ยิ่งกวางข้ึนรวมถึงชองวางทางดิจิทัล  (digital divide) ถาหากไมสามารถลดลงก็จะยิ่งทําให
ความเหลื่อมล้ําทางรายไดและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกตางมากข้ึน  ประกอบกับในอนาคต  ๒๐ ป
ขางหนาสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในทุกมิติ  เง่ือนไขภายนอก   
ท่ีสําคัญตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต  ไดแก กระแสโลกาภิวัตนท่ีเขมขนข้ึนอยางตอเนื่องและมีความเสี่ยงและ    
ทําทายตอการปรับตัวมากข้ึนจากการเคลื่อนยายอยางเสรีและรวดเร็วของผูคน  เงินทุน ขอมูลขาวสารองคความรูและ
เทคโนโลย ีและสินคาและบริการ  ขณะเดียวกันการรวมกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสูความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะท่ี
ศูนยรวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนยายมาสูเอเชียภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกซ่ึงในชวงระยะ  ๑๐ ป
ขางหนาจะยังคงไดรับผลกระทบจากปจจัยสําคัญหลายประการท้ังปญหาตอเนื่องจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจโลก   
ในชวงป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณในกลุมประเทศยูโรโซนท่ีทาใหระดับหนี้สาธารณะในประเทศตางๆ  เพ่ิมสูงข้ึน
และกลายเปนความเสี่ยงตอความยั่งยืนทางการคลัง  ขณะท่ีจะมีผลพวงตอเนื่องจากการดําเนินมาตรการขยายปริมาณ   
เงินขนาดใหญในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุน ซ่ึงเปนความเสี่ยงใหเกิดภาวะเงินเฟอไดเม่ือเศรษฐกิจฟนตัวเต็มท่ี รวมท้ังอาจจะ
มีความผันผวนของการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขาสูจุดอ่ิมตัว
มากข้ึน ขณะท่ีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมท่ีจะชวยใหประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมข้ึนขนานใหญและเปนวงกวาง  เชน
ท่ีเคยเกิดข้ึนในชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมมีแนวโนมการกอตัวท่ีชัดเจน  แตก็มีแนวโนมของการพัฒนาเทคโนโลยีใน
รูปแบบใหมๆ  ท่ีจะเปนโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหมๆ  ซ่ึงภายใตเง่ือนไขดังกลาว  เศรษฐกิจโลกในชวง  
๑๐ ปขางหนามีแนวโนมท่ีจะขยายตัวต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ  ๕.๑ ในชวง ๕ ปกอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก  (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) 
สถานการณท่ีตลาดโลกขยายตัวชา  แตประเทศตางๆ  ขยายกําลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต  การแขงขันใน
ตลาดโลกจะมีความรุนแรงข้ึน  ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ  ๑๐ - ๑๕ ป ขางหนานี้ จะทาใหขนาด
ของตลาดในประเทศขยายตัวชาลง  เง่ือนไขดังกลาวเปนความเสี่ยงสําหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว          
หากประเทศไทยไมเรงปรับโครงสรางเพ่ือแกปญหาจุดออนและเสริมจุดแข็งใหสัมฤทธิ์ผล 

ในดานความม่ันคงของโลกก็กาลังกาวเขาสูชวงเปลี่ยนผานท่ีสําคัญจากการปรับดุลอํานาจของสหรัฐฯ  
เพ่ือพยายามคงบทบาทผูนําโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียท่ีเพ่ิมมากข้ึนในเอเชียและยุโรปนั้น  
นาจะมีผลทําใหบรรยากาศดานความม่ันคงของโลกในชวงป  ๒๕๖๐ – ป ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันท้ังความรวมมือ
และความขัดแยง โดยข้ึนอยูกับปจจัยผลประโยชนแหงชาติท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเปนองคประกอบสําคัญในการ
กําหนดนโยบายของประเทศและกลุมประเทศ  สาหรับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็วจะเปนเง่ือนไขสําคัญ
สําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชนกัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเปนอัจฉริยะจะกระทบการ
ดํารงชีวิตของคนและทําใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหม  รวมท้ังเกิดการเชื่อมตอและการบรรจบกันของเทคโนโลยีกาวหนา
อุตสาหกรรม  และผลิตภัณฑ  ซ่ึงประเทศไทยจะตองลงทุนดานทรัพยากรมนุษยและการวิจัยใหสามารถพัฒนาเทคโนโลยี
สมัยใหมได เง่ือนไขการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมก็จะเปนเกณฑมาตรฐานท่ีกดดันใหประเทศไทยตอง
ปรับเปลี่ยนไปสูสังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใชก็จะมีสวนสําคัญ  และชวยแกปญหาการลดลง
ของทรัพยากรตางๆ  รวมท้ังน้ํามัน  ซ่ึงแมราคาจะลดลงแตมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม  จึงตองผลักดันใหมุงสูการผลิต
พลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ รวมท้ังพืชพลังงานท่ีอาจจะสงผลกระทบตอความม่ันคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น  ยังมีขอจํากัดและความเสี่ยงสําคัญจากการเขาสูสังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกรอน ท้ังนี้โครงสรางประชากรโลกท่ีเขาสูสังคมสูงวัย แมจะสงผลใหเกิดโอกาสทางธุรกิจ
ใหมๆ แตมีความเสี่ยงใหเกิดการแยงชิงแรงงานและเงินทุน  รวมท้ังมีแรงกดดันตอการใชจายงบประมาณดานสวัสดิการ
และสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนในหลายๆ  ประเทศกลายเปนความเสี่ยงดานการ  คลังท่ีสําคัญ สําหรับ ภาวะโลกรอนและการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีผันผวนกอใหเกิดภัยธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนนั้น กดดันใหตองมีการปรับเปลี่ยน



๒๔ 

 

รูปแบบการดําเนินธุรกิจ การดํารงชีวิต การผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากข้ึน  ในขณะท่ีความพยายาม
ในการกระจายความเจริญและการพัฒนาใหมีความท่ัวถึงมากข้ึน  ประกอบกับจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนจะสงผลใหความ
เปนเมืองเติบโตอยางตอเนื่อง  ตามมาดวยการมีขอกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑท่ีเก่ียวเนื่องกับลักษณะการใชพ้ืนท่ี  
และความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  การยึดถือหลักการบริหารจัดการท่ีดีท้ังใน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใชระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธิมนุษยชนจะเขมขนมากข้ึน 

สําหรับสถานการณและสภาพแวดลอมภายในประเทศไทยนั้น  ผลของการพัฒนาตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน
ทําใหประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงข้ึนตามลําดับ  โดยถูกจัดอยูในกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางมาตั้งแต        
ป ๒๕๓๑  และไดขยับสูงข้ึนมาอยูในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางตั้งแตป  ๒๕๕๓  และลาสุด              
ในป ๒๕๕๗ รายไดประชาชาติตอหัวเพ่ิมข้ึนเปน  ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร สรอ. ตอปฐานการผลิตและบริการหลากหลายข้ึน  
ฐานการสงออกสินคาอุตสาหกรรมใหญข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแขงขันและมีสวนแบงในตลาดโลก
สูงข้ึนและสรางรายไดเงินตราตางประเทศในระดับสูง อาทิ กลุมยานยนต  อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา  อุตสาหกรรม
อาหาร สินคาเกษตร  การทองเท่ียว  และบริการดานสุขภาพ  ฐานเศรษฐกิจท่ีใหญข้ึนสงผลใหการจางงานเพ่ิมข้ึนเปน  
๓๘.๑ ลานคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ลานคน อัตราการวางงานเฉลี่ยไมถึงรอยละ ๑ ปญหาความยากจนจึงลดลง
ตามลําดับจากรอยละ ๒๐.๐ ในป ๒๕๕๐ เปนรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีข้ึนในทุกระดับ  โอกาสการไดรับ
การศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ  และการคุมครองทางสังคม  อ่ืนๆ  รวมถึงการ
เขาถึงทรัพยากรตางๆ  มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีข้ึนตามลําดับ  ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเปนสากล
มากข้ึน ความรวมมือระหวางประเทศไทยกับนานาชาติท้ังในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเปนกลไกและชองทางในการ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความกาวหนาไปมาก  รวมท้ังกรอบความรวมมือท่ีชวย
ทําใหประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานตางๆ ไปสูระดับสากลก็มีความคืบหนามากข้ึน 

นอกจากนั้น ประสบการณในชวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป  ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ไดสงผลใหภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสรางภูมิคุมกัน  ใหดีข้ึนตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ีดีอันไดแก    
การดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ  โปรงใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบไดอยางเปนระบบดีข้ึน  มีการกากับดูแลวินัยทาง
การเงินการคลังท่ีกําหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเปนแนวปฏิบัติท่ีดีข้ึนและฐานะการคลังมีความม่ันคงมากข้ึน  
และฐานะเงินสารองระหวางประเทศอยูในระดับสูง  มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย  กฎระเบียบตางๆ  ใหมีการดําเนินการ
อยางเปนระบบมากข้ึน มีการสรางความเปนธรรมใหกับกลุมตางๆ สามารถคุมครองผูบริโภคและประชาชนจากการถูกเอา
รัดเอาเปรียบไดดีข้ึน  ชวยสรางบรรยากาศของการแขงขันในตลาด  และสนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมี
ความสะดวกคลองตัวมากข้ึน 

แตประเทศไทยก็ยังมีจุดออนในเชิงโครงสรางหลายดานท้ังทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง  จุดออน
สําคัญของประเทศไทยไดแก  โครงสรางประชากรสูงอายุมากข้ึนตามลําดับ  แตคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ําและการออมไม
เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานท้ังในกลุมทักษะฝมือสูงและกลุมทักษะฝมือระดับลาง  ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยัง
ต่ํา ท้ังระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ํา  ตองอาศัยการเพ่ิมปริมาณเปนแรงขับเคลื่อนหลัก  ขณะท่ีโครงสราง
เศรษฐกิจมีสัดสวนภาคการคาระหวางประเทศตอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวาเศรษฐกิจภายในประเทศมาก  จึงมีความ
ออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอกเปนสําคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ํา โดยท่ีการใชองค
ความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลคายังมีนอย  การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอ  การวิจัยท่ี
ดําเนินการไปแลวไมถูกนามาใชใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจและสังคมไดอยางคุมคา  การพัฒนานวัตกรรมมีนอย  สําหรับ
การดําเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ  การดําเนินงานเพ่ือการ
พัฒนามักขาดความตอเนื่องประสิทธิภาพต่ํา ขาดความโปรงใส และขาดความรับผิดชอบ  ขณะท่ีปญหาคอรรัปชั่นมีเปนวง
กวาง การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสรวมท้ังการบริหารจัดการน้ํายังไมเปนระบบโครงขายท่ีสมบูรณและ
ลาชา การบังคับใชกฎหมายยังขาดประสิทธิผล  และกฎระเบียบตางๆ  ลาสมัยไมทันกับการเปลี่ยนแปลง  คนไทยยังมี
ปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม  ไมเคารพสิทธิผูอ่ืนและไมยึดผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญขณะท่ีความเหลื่อมล้ําและ



๒๕ 

 

ความแตกแยกในสังคมไทยยังเปนปญหาท่ีทําทายมาก  รวมท้ังปญหาในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเผชิญ
กับภาวะขยะลนเมืองและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงในทุกดาน 

ท้ังนี้ ปจจัยและเง่ือนไขภายในประเทศท่ีจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศไทยท่ีสําคัญ  ไดแก การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ  ในระยะเวลา  ๒๐ ปตอจากนี้ไป  จะมีนัยยะท่ีสําคัญยิ่งตอ
การพัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง  ผูสูงอายุจะเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วยอมสงผลตอศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ  รูปแบบการใชจายการลงทุนและการออม  ตลอดจนคาใชจายดานสุขภาพ  ความม่ันคงทางสังคม
และคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับขอจํากัดดานทรัพยากร  ท้ังดานแรงงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีนัยยะตอตนทุนการผลิตและสภาพแวดลอมความเปนอยูของประชาชนนอกจากนั้นปญหาความ
เหลื่อมล้ําในมิติตางๆ  ก็มีนัยยะตอการสรางความสามัคคีสมานฉันทในสังคม  ขอจํากัดตอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย  
ความจําเปนในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง  และการปฏิรูป
กฎระเบียบและกฎหมายท่ีทาใหเกิดความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา  และท่ีสําคัญเง่ือนไขจําเปนท่ีตองปรับตัวคือ  
การแกปญหาความออนแอของการบริหารราชการแผนดิน ท่ีทําใหจําเปนตองเรงปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให
เกิดการบริหารราชการท่ีดี 

โครงสรางท่ีเปนจุดออนและการบริหารจัดการท่ีขาดประสิทธิภาพและความโปรงใสดังกลาว  จะสงผลให
ประเทศไทยยิ่งตองเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากข้ึนภายใตสถานการณท่ีกระแสโลกาภิวัตนเขมขนข้ึน  เปนโลกไร
พรมแดนอยางแทจริง โดยท่ีการเคลื่อนยายของผูคน  สินคาและบริการ  เงินทุน องคความรูเทคโนโลยี  ขอมูลและขาวสาร
ตางๆ เปนไปอยางเสรี สงผลใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงข้ึนโดยท่ีประเทศตางๆ เรงผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแขงขัน  ขณะเดียวกันความเสี่ยงและขอจํากัดท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงตอการ
ดําเนินธุรกิจและการดําเนินชีวิตของผูคนก็เพ่ิมข้ึน  กฎเกณฑและกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเขมงวดมากข้ึนท้ังใน
เรื่องการปลดปลอยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน  เปนตน เง่ือนไขตางๆ  ดังกลาวจะเปนแรงกดดันให
ประเทศไทยตองปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอยางชาญฉลาดมากข้ึน  โดยท่ีการปรับตัวจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึง
การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางเพ่ือแกจุดออนและควบคูไปกับการสรางกลไกเชิงรุกใหจุดแข็งของประเทศเปนประโยชน
สูงสุดแกประชาชนสวนใหญของประเทศ  ซ่ึงหากไมสามารถแกปญหาและปฏิรูปใหสัมฤทธิ์ผลไดในระยะ  ๔ - ๕ ปตอจาก
นี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแขงขัน  รายไดเฉลี่ยของประชาชนจะไมสามารถยกระดับใหดีข้ึนได  
คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ํา  และปญหาความเหลื่อมล้ําจะรุนแรงข้ึน  รวมท้ังทรัพยากรจะรอยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก  
และในท่ีสุดการพัฒนาประเทศจะไมสามารถยั่งยืนไปไดในระยะยาว 

ท้ังนี้ เง่ือนไขในปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสงผลตออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสรางท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศท้ังท่ีเปนจุด
แข็งและเปนจุดออนท่ีจะตองเผชิญและผสมผสานกับปจจัยภายนอกและกอใหเกิดท้ังโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลาย
มิติ การท่ีประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหลานี้ไดนั้น  จําเปน
จะตองมีการวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยางรอบดานขณะเดียวกันตองวิเคราะหศักยภาพ
ภายในประเทศ  เพ่ือเตรียมความพรอมของประเทศตอการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น  โดยท่ีประเทศไทยตองปฏิรูปและ
ปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญเพ่ือใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของ
โลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว  สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได  และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได  ไมวาจะเปนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม  การ
ลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการ
ทางาน และการเรียนรู  ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการดําเนินการรวมกันอยางเปน
เอกภาพมีการจัดลําดับความสําคัญและแบงหนาท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจนของผูท่ีเก่ียวของกับประเด็นปญหานั้นๆ  ซ่ึงการ
ดําเนินการดังกลาวจะตองกําหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาว  เพ่ือกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการ
พัฒนาประเทศและกรอบการทํางานของภาคสวนตางๆ เพ่ือใหขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว 



๒๖ 

 

ดังนั้น จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรท่ีเหมาะสมเพ่ือแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งใหเอ้ือตอการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือใหบรรลุซ่ึงเปาหมายการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติในการท่ีจะใหประเทศไทยมีความ
ม่ันคงในทุกดาน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและม่ังค่ัง  และประเทศสามารถพัฒนาไปไดอยางยั่งยืน  ท้ังนี้การวิเคราะหให
ไดขอสรุปเก่ียวกับจุดแข็ง  จุดออน โอกาสและขอจํากัดรวมท้ังความเสี่ยงของประเทศ  จะนําไปสูการกําหนดตําแหนง     
เชิงยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศท่ีชัดเจนและไดรับการยอมรับรวมกันในสังคมไทยท่ีจะสงผลใหเกิดการผนึก
กําลังและระดมทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคลองกัน  การดําเนินการ      
มีบูรณาการและเปนเอกภาพภายใตการมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเปนภาพเดียวกัน 

อยางไรก็ตามในชวงท่ีผานมา ประเทศไทยมิไดมีการกําหนดวิสัยทัศนประเทศ  เปาหมายและยุทธศาสตร
ของประเทศในระยะยาว  การบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารจึงใหความสําคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือ
นโยบายของรัฐบาลซ่ึงเม่ือมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทําใหการดําเนินนโยบายขาดความตอเนื่อง  ถือเปนการสูญเสียโอกาสและ
สิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ  ดังนั้น  เพ่ือเปนการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดินของประเทศไทยใหมี
เปาหมายการพัฒนาในระยะยาว  และเพ่ือเปนการกําหนดใหฝายบริหารมีความรับผิดชอบท่ีจะตองขับเคลื่อนประเทศไป   
สูเปาหมายท่ีเปนท่ียอมรับรวมกันและเปนเอกภาพ ประเทศไทยจําเปนจะตองมี  “ยุทธศาสตรชาติ” ซ่ึงภายใตยุทธศาสตร
ชาติ ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญ  เพ่ือใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว  สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได  
และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได  จะตองมีการกําหนด
วิสัยทัศน เปาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศใหสอดคลองกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความ
ทําทายตางๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การกําหนดใหมี  “ยุทธศาสตรชาติ” เพ่ือเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะยาว  พรอมกับ
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหสามารถนาไปสูการ
ปฏิบัติอยางจริงจังจะชวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวนและนําพาประเทศไทยใหหลุดพนหรือบรรเทา
ความรุนแรงของสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน  ท้ังปญหาทางเศรษฐกิจ  ปญหาความเหลื่อมล้ํา  ปญหาการทุจริต
คอรรัปชั่น  และปญหาความขัดแยงในสังคม  รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผานประเทศไทยไปพรอมๆ  กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนใหมของโลกไดซ่ึงจะทําให
ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวทีโลก  สามารถดํารงรักษาความเปนชาติท่ีมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  สังคม 
และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยูดีมีสุขอยางถวนหนากันสาระสําคัญของยุทธศาสตรชาติซ่ึงคณะกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติกาลังดําเนินการยกรางอยูในขณะนี้นั้นจะประกอบดวยวิสัยทัศนและเปาหมายของชาติท่ีคนไทยทุก
คนตองการบรรลุรวมกันรวมท้ังนโยบายแหงชาติและมาตรการเฉพาะ  ซ่ึงเปนแนวทาง  ทิศทางและวิธีการท่ีทุกองคกรและ
คนไทยทุกคนตองมุงดําเนินการไปพรอมกันอยางประสานสอดคลอง  เพ่ือใหบรรลุซ่ึงสิ่งท่ีคนไทยทุกคนตองการ  คือ
ประเทศไทยม่ันคง  ม่ังค่ัง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลังอํานาจแหงชาติ  อันไดแก การเมืองภายในประเทศ  การเมือง
ตางประเทศเศรษฐกิจ  สังคมจิตวิทยา  การทหาร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน 
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือเปนคติพจนประจําชาติวา  “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ท้ังนี้วิสัยทัศนดังกลาวจะตอง
สนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ  อันไดแกการมีเอกราช  อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ  การดํารงอยูอยาง
ม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ  การดํารงอยูอยางม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  การอยู
รวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความม่ันคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย  ความเจริญเติบโตของชาติความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของ                    
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม  ความม่ันคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติ
ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน           



๒๗ 

 

ดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถเก้ือกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีดอยกวา 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

๒.๓ ยุทธศาสตรชาติ 
ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทาใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้น  จําเปนจะตองมีการ

วางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว  เพ่ือถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติ
ในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ  และสรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการ
รวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไว
ซ่ึงผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน  “ประเทศไทยมีความม่ันคง  ม่ังค่ัง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว  ดวยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ”หรือคติพจนประจําชาติ  “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือใหประเทศมีขีด
ความสามารถในการแขงขัน  มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว  คนไทยมีความสุข  อยูดี กินดี สังคมมีความม่ันคง
เสมอภาคและเปนธรรม  ซ่ึงยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ  ๒๐ ปตอจากนี้ไป  จะ
ประกอบดวย  ๖ ยุทธศาสตร ไดแก (๑) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการ
แขงขัน (๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและ
เทาเทียมกันทางสังคม  (๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  และ (๖) 
ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสําคัญ 
ของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  มีเปาหมายท้ังในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวยลด
และปองกันภัยคุกคามจากภายนอก  รวมท้ังสรางความเชื่อม่ันในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีตอประเทศ
ไทย กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง  ขจัดคอรรัปชั่น  
สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน  ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ  กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ  และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 

(๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ  การรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษาความ
ม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 
 

๒.๓.๒ ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  เพ่ือใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู
การเปนประเทศพัฒนาแลว ซ่ึงจําเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการ
แขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ  การสรางความม่ันคงและปลอดภัยดาน
อาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ  รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต  ท้ังนี้
ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน  อันไดแกโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  
วิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  การพัฒนาทุนมนุษย  และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  
กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความ
เชื่อม่ัน การสงเสริมการคาและการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม  ตลอดจนการพัฒนา



๒๙ 

 

ประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการยกระดับไปสูสวนบนของหวงโซ
มูลคามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ  บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ  โดยมุงสู
ความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการท่ีหลากหลายตามรูปแบบ
การดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังเปนแหลงอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขันของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ
รวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพและอาหารคุณภาพ  สะอาด และ
ปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม  โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง  และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ  โดยการใชดิจิทัลและการคามาเพ่ิม
มูลคาและยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย  มีความเปนเลิศและเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม  โดยการยกระดับบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิม  เชน การทองเท่ียว  และพัฒนาใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ เปนตน 

(๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาทักษะผูประกอบการ  ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และพัฒนา
ระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ  จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม  มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง  และ
โครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ในดานการขนสง  ดานพลังงาน  ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานา
ประเทศ  สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความม่ันคงดานตางๆ  เพ่ิมบทบาทของไทยในองคกรระหวาง
ประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐาน
ท่ีแข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย  ใจ สติปญญา มีความเปนสากล  มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล  มี
ระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  มีคุณธรรมจริยธรรม  รูคุณคาความเปนไทย  มีครอบครัวท่ีม่ันคง  กรอบแนวทางท่ีตองให
ความสําคัญ อาทิ 

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

บมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง 
 
 



๓๐ 

 

๒.๓.๔ ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเรงกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสรางความม่ันคงใหท่ัวถึง  ลดความเหลื่อมล้ําไปสูสังคมท่ีเสมอภาคและเปนธรรม  กรอบแนวทางท่ี
ตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  เพ่ือเรงอนุรักษ
ฟนฟูและสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความม่ันคงดานน้ํา  รวมท้ังมีความสามารถในการปองกัน
ผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียว  
กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

 
(๑) การจดัระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง  ๒๕ ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  การบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือใหหนวยงาน
ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ  มีสมรรถนะสูง  มีประสิทธิภาพและประสทิธผิลกระจายบทบาทภารกิจไปสู
ทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 
(๒) การวางระบบบรหิารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

๒.๔ กลไกการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือใหสวนราชการและหนวยงานตางๆ     

ใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
แผนเฉพาะดานตางๆ  เชน ดานความม่ันคง  เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม  ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวง
และในระดับพ้ืนท่ี  ใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตรชาติจะใชเปนกรอบในการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ  ของประเทศ  เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลุเปาหมาย  โดยจะตอง
อาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน  ภายใตระบบประชารัฐ  คือ ความรวมมือของภาครัฐภาคเอกชน      
ภาคประชาชนและประชาสังคม  ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกําหนดเก่ียวกับบทบาทของ
ยุทธศาสตรชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ  เพ่ือท่ีสวนราชการและหนวยงานตางๆ  จะสามารถ
ขับเคลื่อนการพัฒนาไดอยางตอเนื่องและบูรณาการ 

 



๓๑ 

 

 ๒ .๕ ปจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตรชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตรชาติ  กําหนดวิสัยทัศนระยะยาวท่ีชัดเจน  มีการกําหนดเปาหมาย

และภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเปนท่ีเขาใจ รับรู และยอมรับเปนของรวมกันสามารถถายทอดเปาหมายของ
ยุทธศาสตรชาติ สูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ ตามระยะเวลาเปนชวงๆ ของหนวยงานปฏิบัติได และมีการกําหนดตัวชี้วัดท่ี
สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย  มีกฎหมายรองรับ  มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติและแผนในระดับตางๆ  เพ่ือใหสวนราชการนํายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ  รวมท้ังกรอบกฎหมายดานการ
จัดสรรงบประมาณ ใหสามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติอยางมีบูรณาการ  
และกรอบกฎหมายท่ีจะกําหนดใหการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติมีความตอเนื่อง  รวมท้ังมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสูการปฏิบัติ  มีกลไกท่ีสอดรับ /สอดคลองตั้งแตระดับการจัดทํายุทธศาสตร  การ
นําไปสูการปฏิบัติ  และการติดตามประเมินผล  รวมท้ังมีกลไกในการกํากับดูแล  บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ  สามารถกําหนดแผนงาน
โครงการใหสอดคลองกับเปาหมายท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 
 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ       
แตท้ังนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)  ไดสิ้นสุดลงและการจัดทํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒  อยูระหวางการดําเนินการและยังไมประกาศใช แตไดกําหนด
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  เอาไวแลว 

ดังนั้น  เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตําบล โคกกรวด มีความ
สอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ เทศบาล จึงไดนําทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดังกลาวมาประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปใหเหมาะสมกับสภาวการณของเทศบาล  
ซ่ึงทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  
๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี  ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) ประเทศไทยจะยังคง
ประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ  ท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยงท้ังจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี  ความทําทายของเทคโนโลยีใหมๆ  การเขาสูสังคมผูสูงอายุ  การเกิดภัย
ธรรมชาติท่ีรุนแรง  ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ  ท้ังเศรษฐกิจ  สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ประเทศในปจจุบันท่ียังคงประสบปญหาในหลายดาน  เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน  คุณภาพ
การศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม  เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๒ จึงจําเปนตองยึดกรอบ
แนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังนี้  

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

๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ดานเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ปแรกของแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๑ เริ่มแสดงใหเห็นถึงขอจํากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แมวาเศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผานมา (ยกเวนชวงวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ  ป ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัว
ไดดีเฉลี่ยประมาณรอยละ  ๕ ตอป จนทําใหรายไดประชาชาติตอหัว  (GNP Per Capita) ในป ๒๕๕๗ มาอยูท่ีประมาณ  



๓๒ 

 

๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ  ๖,๐๔๑ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป ซ่ึงทําใหประเทศไทยไดขยับฐานะข้ึนมาเปนประเทศ
รายไดปานกลางข้ันสูง (Upper Middle Income Country) แตในระยะ ๘ ปท่ีผานมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัว
ลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงรอยละ ๓.๒ ชะลอจากรอยละ ๕.๗ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ ซ่ึงต่ํากวา
ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ํากวาระดับท่ีจะทําใหประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายไดปานกลางในระยะเวลา
อันควร โดยสาเหตุท่ีสําคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอยางตอเนื่อง  ดังจะเห็นไดจาก  สัดสวน
การลงทุนรวมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ  (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากรอยละ  ๔๑.๓ ในชวงป 
๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เปนรอยละ ๒๕.๕ ในชวงป ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ  ในภูมิภาค         
จะพบวาอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในชวงป  ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยูท่ีประมาณรอยละ  ๔.๙ ต่ํากวา
สิงคโปรและมาเลเซียซ่ึงมีระดับการพัฒนาท่ีสูงกวาไทย 

๒.1.๒ การปรับโครงสรางการผลิตสูประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง  แตความสามารถในการแขงขัน
เริ่มลดลง โครงสรางการผลิตของไทยไดเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน  (สัดสวนของ
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม  และบริการในป  ๒๕๕๓ ท่ีระดับรอยละ  ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เปนรอยละ ๗.๒  ๒๘.๕  และ 
๖๔.๓ ในป ๒๕๕๗ ตามลาดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมไดมีการสั่งสมองคความรูและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง  ทําใหมีการ
พัฒนาจากอุตสาหกรรมข้ันปฐมภายใตการบริหารจัดการของเงินทุนตางชาติมาเปนอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน  (Supporting 
Industry) และอุตสาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยีสูงข้ึนภายใตเครือขายของบริษัทแมในตางชาติและของนักลงทุนไทยท่ีมีสัดสวน
สูงข้ึน จนประเทศไทยกลายเปนประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนยายแรงงานจากภาคเกษตรไป
ยังภาคอุตสาหกรรมและบริการท่ีมีประสิทธิภาพการผลิตสูงกวา ทําใหผลิตภาพแรงงานในระยะท่ีผานมายังเพ่ิมในระดับท่ี
นาพอใจแตการชะลอตัวของกําลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของกําลังแรงงานเปนไปอยางลาชา  ประกอบกับ
ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม  (Total Factor Productivity : TFP) ท่ีลดลงทําใหความสามารถในการแขงขัน
ระหวางประเทศในระยะหลังลดลงซ่ึงสะทอนมาท่ีปริมาณการสงออกรวมขยายตัวชาลงจากรอยละ  ๙.๗ ตอปในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เปนเฉลี่ยรอยละ  ๑.๑ ในชวง ๓ ปของแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม  (TFP) ยังคงอยูในระดับต่ําทําใหขาดพลังในการ
ขับเคล่ือนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหหลุดพนจากการเปนประเทศรายไดปานกลาง  ซ่ึงตองอาศัยการผลิตท่ีมี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตท่ีเปนของตนเองมากข้ึน  แมวาการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในชวงกอน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ จะอยูในระดับท่ีนาพอใจก็ตาม  แตมีแนวโนมลดลงในระยะ  ๘ ป ท่ีผานมา และยังมีความลาชา
เม่ือเทียบกับประเทศท่ีเริ่มพัฒนาประเทศในชวงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเขาสูการเปน
ประเทศรายไดสูงในชวงกอนหนา ท้ังนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม  ลดลงจากรอยละ  ๓.๓๒ ในชวงแผนพัฒนา
ฯ ฉบับท่ี ๙ เปนรอยละ ๒.๐๕ ในชวงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๑ ทําใหประเทศไทยจําเปนตองใหความสําคัญ
กับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ  และเพ่ิมแรง
ขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกรงดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเปนอุปสรรคตอการแกไข
ปญหาเชิงโครงสราง  การรองรับเง่ือนไขในระบบเศรษฐกิจโลก  และการดําเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต  แมวาเศรษฐกิจไทยจะประสบปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในป  ๒๕๒๔ และ 
๒๕๔๐ แตการใหความสําคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังทําใหเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยูในเกณฑท่ี
แข็งแกรง  โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาในระดับใกลเคียงกันอยางไรก็ตาม  เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจซ่ึงเปนจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออํานวยตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอยางตอเนื่องเริ่มมีสัญญาณท่ีจะ
เปนขอจํากัดตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากข้ึน  โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากเฉลี่ยรอยละ  ๓๗.๙ 
ในชวงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๐ เปนรอยละ ๔๒.๒ ในชวง ๓ ปแรกของแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๑ ชี้ใหเห็นวาแมจะอยู
ภายใตกรอบวินัยทางการคลังแตมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจากผลของการดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะท่ี



๓๓ 

 

ผานมาและจะเปนขอจํากัดตอการใชมาตรการทางการคลังในการกระตุนเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในระยะตอไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมยังปรับตัวดีข้ึนไมมากนัก  เนื่องจากตางประเทศมี
พลังการขับเคลื่อนมากกวาไทย  และประเทศไทยอยูในสถานการณการแขงขันท่ีอยูตรงกลางระหวางประเทศท่ีมีความ
ไดเปรียบดานตนทุนแรงงานและการผลิต  และประเทศท่ีมีความกาวหน าและความสามารถในการแขงขันทางนวัตกรรม
และความคิดสรางสรรค  โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ไดจัดอันดับความสามารถในการ
แขงขันของประเทศไทยเปนอันดับท่ี  ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในป พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for 
Management Development) ไดจัดอันดับไวท่ี  ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นนํา  ในขณะท่ีผลการวิจัยประเทศท่ีมีความ
สะดวกในการเขาไปประกอบธุรกิจประจําป  ๒๕๕๘ หรือ  Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซ่ึงดําเนินการโดย
ธนาคารโลกนั้นประเทศไทยไดรับการจัดใหอยูในอันดับท่ี ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณการพัฒนาวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไดรับการ
ยกระดับดีข้ึนจากการผนึกกําลังของหนวยงานดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  และเชื่อมโยงใหเกิด
ความม่ันใจของภาคธุรกิจเอกชน  แตยังคงอยูในระดับต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับกลุมประเทศท่ีมีรายไดสูง  โดยในป ๒๕๕๗ 
อันดับความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรอยูท่ี  ๔๗ และดานเทคโนโลยีท่ี  ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศท่ีจัด
อันดับโดย IMD ลดลงเม่ือเทียบกับอันดับท่ี ๓๗ และ ๔๓ ตามลําดับในป ๒๕๕๑ และตลอดชวงระยะเวลา ๑๔ ปท่ีผานมา 
(๒๕๔๓-๒๕๕๖) คาเฉลี่ยการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาตอ  GDP ยังคงอยูในระดับรอยละ  ๐.๑๗ ตอ GDP โดยในป 
๒๕๕๖ (ขอมูลลาสุด ) ประเทศไทยมีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ  ๐.๔๘ ตอ GDP โดยเปนการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณรอยละ  ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณรอยละ  ๔๗ ขณะท่ีประเทศท่ีพัฒนา
แลว เชน เกาหลีใต ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย  มีคาใชจายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยูท่ีรอยละ  ๔.๐๓, ๓.๓๕, 
๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ตอ GDP ในป ๒๕๕๕ ตามลําดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจํานวนไมเพียงพอตอการสงเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรมในระดับกาว หนา โดยในป ๒๕๕๖ บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนามี
จํานวน ๑๑ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแลว สวนใหญจะอยูท่ีระดับ ๒๐-๓๐ คน
ตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณดานโครงสรางพ้ืนฐานยังคงมีปญหาในหลายๆ  ดาน ประกอบดวยรูปแบบการ
ขนสงยังไมสามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเปนทางน้ําและทางรางไดตามเปาหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ  การใหบริการน้ําประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขต
เมืองหลักในภูมิภาค และมีแหลงน้ําดิบไมเพียงพอ การใหบริการ ICT ยังไมท่ัวถึงกระจุกตัวอยูในเมือง และมีราคาคอนขาง
สูง ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศมีแนวโนมลดลงเล็กนอยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงดานความม่ันคง        
ท้ังในระยะสัน้และระยะยาว  นอกจากนั้น  การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมดาน
พลังงานและ ICT อยูในระดับต่ําและมีขอจํากัด ยังไมสามารถพัฒนาตอยอดในเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรมนอกจากนี้  
ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ  รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการดานโครงสรางพ้ืนฐานยังขาด
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุมครองทรัพยสินทางปญญา  การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส  การรักษาความปลอดภัย  และ
ขอจํากัดตอการทําธุรกิจใหมและการประกอบกิจการในตางประเทศ  ตลอดจนบุคลากรดานโลจิสติกสยังขาดความรูและ
ทักษะเฉพาะดานท่ีตรงตอความตองการของอุตสาหกรรม เชน ความรูดานภาษา ความรูดานเทคโนโลยี และความรูในการ
ดําเนินธุรกิจตางประเทศ เปนตน 

 
 
 
 
 



๓๔ 

 

๒.๒ ดานสังคม 
๒.๒.๑ โครงสรางประชากรเปล่ียนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัย  แตยังคงมีปญหาท้ังในเชิงปริมาณ

และคุณภาพของประชากรในทุกชวงวัย เนื่องจากปจจัยหลักๆ ไดแก 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจํานวนลดลงอยางรวดเร็ว  มีพัฒนาการไมสมวัยและการ

ตั้งครรภในกลุมวัยรุนท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน  อัตราการเจริญพันธุรวมลดลงจาก  ๖.๓ คน ในชวงป ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เปน 
๑.๖๒ คน ในชวงป ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดวาในป ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโนมลดลง  และแรงงานกวารอยละ  ๓๐ เปนประชากรกลุมเจเนอ
เรช่ัน Y (Gen Y)* ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมข้ึนชา ซ่ึงจะเปนขอจํากัดตอการพัฒนาในระยะตอไป  กําลังแรงงาน
ของไทยมีจํานวน  ๓๘.๙ ลานคนในชวงป  ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงรอยละ  ๐.๑ ในป ๒๕๕๖ และรอยละ ๐.๒  ในป 
๒๕๕๗ ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ ๒.๒ ตอปในชวง ๑๐ ปท่ีผานมา  (ป ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แตยังต่ํากวา
ประเทศเพ่ือนบาน เชน มาเลเซีย ๑ เทาตัว และสิงคโปร ๕ เทาตัว และกําลังแรงงานกวารอยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับ
มัธยมตนและต่ํากวา  นอกจากนี้ กําลังแรงงานกลุมเจเนอเรชั่นวาย  ซ่ึงมีจํานวนรอยละ ๒๗ ของประชากรในป ๒๕๕๓      
มีลักษณะความเปนปจเจกสูง  ไมใหความสําคัญกับการมีครอบครัว  สงผลตอรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการ
เจริญพันธุรวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุมผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน  สะทอนถึงภาระคาใชจาย     
ดานสุขภาพท่ีเพ่ิมมากข้ึน  ขณะท่ีผูสูงอายุจํานวนมากยังมีรายไดไมเพียงพอในการยังชีพ  ผูสูงอายุมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน
จาก ๑๐.๓ ลานคน (รอยละ ๑๖.๒ ) ในป ๒๕๕๘ เปน ๒๐.๕ ลานคน (รอยละ ๓๒.๑ ) ในป ๒๕๘๓ การเพ่ิมข้ึนของ
ผูสูงอายุ   วัยกลางและวัยปลายจะสงผลตอภาระคาใชจายในการดูแลท่ีเพ่ิมสูงข้ึน  แมผูสูงอายุมีสวนรวมในกําลังแรงงาน
เพ่ิมข้ึนแตมีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย  เนื่องจากมีการออมนอย  และแหลงรายไดหลักรอยละ ๗๘.๕  ของรายได
ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉล่ียมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปล่ียนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากข้ึน  อัตราการเจริญพันธุท่ีลดลงสงผลใหขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖  คน ในป ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน 
ในป ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุน และครัวเรือนขนาดกลางมีการขยายตัวมากท่ีสุดในชวงป ๒๕๔๓ -๒๕๕๖ 
สงผลใหความสัมพันธทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทําใหครอบครัวเสี่ยงตอการลมสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปญหาเชิงคุณภาพท้ังดานสุขภาพ การเรียนรู  และคุณธรรมจริยธรรม  โดยคนไทย
มีอายุคาดเฉลี่ยสูงข้ึน  อายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิดของคนไทย  ป ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓  ป เพศหญิง ๗๘.๒  ป แตเสียชีวิต
กอนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ  เนื่องจากโรคไมติดตอและอุบัติเหตุ  อยางไรก็ตาม  คนไทยไดรับโอกาสทาง
การศึกษาสูงข้ึน  จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙  ป เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง  โดยชวงป 
๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙  ป ขณะท่ีคุณภาพการศึกษาอยูในระดับต่ํา  สะทอนไดจากคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนข้ันพ้ืนฐาน  (O-NET) ในป ๒๕๕๖ มีคาเฉลี่ยต่ํากวารอยละ ๕๐  นอกจากนี้ คนไทยสวนใหญมี
ปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม  โดยผลการวิจัยและการสํารวจตางๆ  พบวาปญหาสําคัญท่ีสุด  คือ ความซ่ือสัตยสุจริต  และ
การทุจริตคอรรัปชัน โดยเห็นวาตองสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเรงดวน 

๒.๒.๔ สถานการณความยากจนมีแนวโนมลดลง  แตยังคงมีความเหล่ือมลํ้าของการกร ะจายรายได 
สัดสวนคนจนลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ ๔๒ ในป ๒๕๔๓ เหลือรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖ แตความยากจนยังกระจุก
ตัวหนาแนนในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ  ขณะท่ีความเหลื่อมล้ําดานรายไดมีแนวโนมดีข้ึนเล็กนอย                
คาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค  (Gini Coefficient) ดานรายไดลดลงจาก ๐.๔๘๔  ในป ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕  ในป 
๒๕๕๖ อยางไรก็ตามความแตกตางของรายไดระหวางกลุมคนรวยท่ีสุดกับกลุมคนจนท่ีสุดแตกตางกันถึง ๓๔.๙  เทา ในป 
๒๕๕๖ โดยกลุมคนรวยท่ีสุดรอยละ ๑๐ ถือครองรายไดสูงถึงรอยละ ๓๖.๘ ของรายไดท้ังหมด ขณะท่ีกลุมคนจนท่ีสุดรอย
ละ ๑๐ ถือครองรายไดเพียงรอยละ ๑.๑  สาเหตุพ้ืนฐานท่ีสําคัญจากโครงสรางเศรษฐกิจท่ีไมสมดุล  สงผลใหการกระจาย
ประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคมไมท่ัวถึง ประชากรท่ีเกิดชวงป ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

 



๓๕ 

 

๒.๒.๕ ความเหล่ือมลํ้าระหวางกลุมคนยังคงเปนปญหาสําคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหล่ือมลํ้าดานสินทรัพยท้ังดานการเงินและการถือครองท่ีดินยังคงกระจุกตัวอยูใน

กลุมคนเพียงสวนนอย  โดยเฉพาะอยางยิ่งการถือครองท่ีดินโดยกลุมผูถือครองท่ีดินรอยละ ๒๐ มีการถือครองท่ีดินมาก
ท่ีสุดมีสัดสวนการถือครองท่ีดินสูงกวากลุมผูถือครองท่ีดินรอยละ ๒๐ ท่ีมีการถือครองท่ีดินนอยท่ีสุด ๓๒๕.๗  เทา 
เนื่องจากปญหากรรมสิทธิ์ท่ีดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีดินวางเปลาของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเขาไมถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ขณะท่ีโอกาสในการเขาถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกตางกันตามฐานะของกลุมประชากร  ระหวางเขตเมือง -ชนบทและระหวางภูมิภาค  มี
ปจจัยหลักมาจากปญหาเรื่องคาครองชีพและการเดินทางไปศึกษา  โดยกลุมประชากรรอยละ ๑๐  ท่ีมีฐานะความเปนอยูดี
ท่ีสุด มีโอกาสเขาถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกวากลุมประชากรรอยละ ๑๐  ท่ีมีฐานะความเปนอยูดอยท่ีสุด
ประมาณ ๑๙.๑ เทา นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกวานักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เทา 

(๓) คุณภาพการใหบริการสาธารณสุขยังคงมีความเหล่ือมลํ้ากันระหวางภูมิภาค  โดยเฉพาะ
การกระจายทรัพยากรทางการแพทยและสาธารณสุข  อาทิ จากการสํารวจทรัพยากรสาธารณสุขในป ๒๕๕๖  พบวา 
อัตราสวนแพทยตอประชากรระหวางกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตางกันถึง ๓.๖ เทา 

(๔) ความเหล่ือมลํ้าการเขาถึงการคุมครองทางสังคมของแรงงาน  แรงงานอิสระเขาถึงการ
คุมครองมากข้ึน  จากการเขาถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐  ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก ๑.๒๙  ลานคน ในป ๒๕๕๕ เปน ๒.๔๗๑ 
ลานคน ในป ๒๕๕๗ ทําใหแรงงานในระบบมีสัดสวนเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ ๔๒.๔  ในป ๒๕๕๗ อยางไรก็ตาม  แรงงานใน
ระบบไดรับคาจางเฉลี่ยสูงกวาแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เทา ในป ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหล่ือมลํ้าดานกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไมเขาใจกฎหมาย  เขาไมถึง
กระบวนการยติุธรรม  และหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทํางาน  นอกจากนี้ ผูมีรายไดนอย
มักไมไดรับความเปนธรรม  ไมสามารถตอสูคดีจากการท่ีไมสามารถรับภาระคาใชจายในกระบวนการยุติธรรมและตองใช
ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากข้ึน จากการท่ีคนไทยกวารอยละ ๙๙.๙ ไดรับความคุมครอง
ทางดานสุขภาพ โดยอยูภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนารอยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมรอยละ  ๑๖.๗  และระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ /รัฐวิสาหกิจรอยละ ๗.๑  ขณะท่ี กลุมผูดอยโอกาสมีหลักประกันทางรายไดม่ันคงข้ึน
และมีความครอบคลุมมากข้ึน  โดยในป ๒๕๕๘  ผูสูงอายุไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเปนแบบข้ันบันไดตามชวง
อายุ ๘.๓ ลานคน จากผูสูงอายุท้ังประเทศ ๑๐.๔  ลานคน สวนผูพิการไดรับเบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเปน ๘๐๐  บาท ครอบคลุม 
ผูพิการรอยละ ๘๙.๕  และรัฐใหเงินอุดหนุนแกเด็กดอยโอกาสท่ีอยูในครอบครัวยากจนใหไดรับการเลี้ยงดูท่ีมีคุณภาพ
ภายใตโครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอยางไรก็ตาม  สวัสดิการดานท่ีอยูอาศัยยังไมครอบค ลุมกลุมผูมีรายได
นอยและผูยากไร แมวารัฐจัดสวัสดิการดานท่ีอยูอาศัยภายใตโครงการตางๆ แตปจจุบันกลุมผูมีรายไดนอยและรายไดปาน
กลางยังไมมีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยูอาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖  ครัวเรือน อยางไรก็ตาม  รัฐเริ่มใหความสําคัญกับการพัฒนาท่ีอยู
อาศัยแกผูสูงอายุโดยเฉพาะผูท่ีมีรายไดนอยและผูยากไร 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเส่ือมถอยและสังคมไทยมีแนวโนมเปนสังคมพหุวัฒนธรรม
มากข้ึน อาทิ การใหคุณคากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแกตัว  ไมรูจักเสียสละ
ไมเอ้ือเฟอเผื่อแผ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโนมการเปนสังคมพหุวัฒนธรรม  โดยเฉพาะการเขามาของ
แรงงานตางชาติท่ีกอใหเกิดการนําเอาวัฒนธรรมตนทางผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถ่ิน 

๒.๒.๘ ความเขมแข็งของชุมชนมีแนวโนมท่ีดีข้ึน  ชุมชนสามารถแกปญหาและสนองตอบความ
ตองการของชุมชนดวยตนเองไดดีข้ึน  โดยมีกระบวนการจัดทําแผนชุมชนท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  และบูรณาการเปนแผน
ตําบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แผนพัฒนาอําเภอ  และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือใหไดรับการ
สนับสนุนท้ังในดานองคความรูและงบประมาณในกิจกรรมท่ีเกินความสามารถของชุมชน  มีการรวมกลุมทํากิจกรรมท้ัง
ดานเศรษฐกิจ  สังคม สิ่งแวดลอมและเชื่อมโยงเปนเครือขายเพ่ิมข้ึนจาก ๑๔๒,๖๓๒  แหงในป ๒๕๕๕  เปน ๑๕๒,๓๗๗  



๓๖ 

 

แหง ในป ๒๕๕๖  สวนใหญเปนกลุมธุรกิจชุมชนและอาชีพ  รอยละ ๓๒.๕๑  ขององคกรท้ังหมด  และองคกรการเงิน       
รอยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไมยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกตางกันสงผลใหเกิดความขัดแยงในสังคม  ในชวง
ระยะเวลากวา ๑๐  ปท่ีผานมา  ความขัดแยงในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุมตางๆ  ท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน  
นําไปสูความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน และสงผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนท้ังทางตรงและทางออม 

๒.๓ ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญถูกนําไปใชในการพัฒนาจํานวนมาก กอใหเกิดความเส่ือมโทรม

อยางตอเนื่องและเกิดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 
(๑) พ้ืนท่ีปาไมลดลง  เนื่องจากจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน  ทําใหความตองการใชท่ีดินเพ่ือ

การผลิตทางการเกษตร  การอยูอาศัย  และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ิมมากข้ึนตามไปดวย  พ้ืนท่ีปาไมจึงถูกบุกรุก
ทําลายมากข้ึน โดยพ้ืนท่ีปาไมลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ลานไร หรือรอยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของประเทศในป ๒๕๐๔  
เปน ๑๐๒ ลานไร หรือคิดเปนรอยละ ๓๑.๖ ในป ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเส่ือมโทรม  ทําใหความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากรดิน
และท่ีดินมีปญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใชประโยชนท่ีไมถูกตองตามหลักวิชาการ  ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ  
การชะลางพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปญหาพ้ืนท่ีสูงชันหรือพ้ืนท่ีภูเขา ซ่ึงมีขอจํากัดในการนําไปใชประโยชน  การใช
ทรัพยากรท่ีดินของประเทศยังไมมีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหนวยงานท่ีเก่ียวของ การบริหารจัดการท่ีดินมี
ปญหาความไมเปนธรรมและการกระจ ายสิทธิการถือครองท่ีดิน  ความหลากหลายทางชีวภาพกําลังตกอยูภายใตภาวะถูก
คุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปาไมอยางตอเนื่องเปนเวลานาน 

(๓) ปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงถูกทาลาย  และมีการเปลี่ยนสภาพไปใชประโยชนอ่ืนๆ  
จํานวนมาก เชน การเพาะเลี้ยงชายฝง โดยเฉพาะการทํานากุง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม  ทําใหพ้ืนท่ีปาชาย
เลนลดลงจากป ๒๕๐๔  ท่ีมีพ้ืนท่ีปาชายเลนกวา ๒.๓  ลานไร เหลือเพียง ๑.๕  ลานไร ในป ๒๕๕๒ คิดเปนการลดลงรอย
ละ ๓๔.๘  ทําใหรัฐเริ่มมีนโยบายปกปองปาชายเลนอยางจริงจัง  โดยไมอนุญาตการตอสัมปทานบัตรท้ังหมดตั้งแตป 
๒๕๓๔ และหามการใชประโยชนอ่ืนๆ  อยางไรก็ตาม  ในระหวางป  ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบวา ปาชายเลนมีสภาพดีข้ึน  ในป 
๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ลานตัน ลดลงจากป ๒๕๔๙  ท่ีมีปริมาณ ๒.๔๒  ลานตัน ในขณะท่ีพ้ืนท่ี
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงของประเทศไทยยังคงขยายตัวอยางตอเนื่องจากปริมาณความตองการสัตวน้ําท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ  แตประสิทธิภาพการใช
พลังงานดีข้ึน ความตองการใชพลังงานของประเทศเพ่ิมข้ึนตลอด ๓๐ ปท่ีผานมาแตการผลิตพลังงานเชิงพาณิชยเพ่ือการ
บริโภคภายในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ  ทําใหตองนําเขาจากตางประเทศเพ่ิมข้ึนโดยในป ๒๕๕๕  ตองนําเขา
เพ่ิมข้ึนรอยละ ๖  อยูท่ีระดับ ๑.๐๘ ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน  คิดเปนรอยละ ๕๔  ของความตองการใชในป 
๒๕๕๕ และคิดเปนรอยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ํามันดิบมีการนําเขาสูงท่ีสุดคิดเปนรอยละ ๗๖  ของการนําเขาพลังงาน
ท้ังหมด ขณะท่ีการใชพลังงานเชิงพาณิชยข้ันตนในป ๒๕๕๕ เพ่ิมข้ึนรอยละ ๖.๘ อยูท่ีระดับ ๑.๙๘๑ พันบารเรลเทียบเทา
น้ํามันดิบตอวัน  ท้ังนี้ ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศไทยมีแนวโนมดีข้ึน  โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของการใช
พลังงานต่ํากวาอัตราขยายตัวของ  GDP โดยในป ๒๕๕๕  การเพ่ิมข้ึนของ  GDP รอยละ ๑ ขณะท่ีมีการใชพลังงานเพ่ิมข้ึน
เพียงรอยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ํายังมีสวนท่ีไมสามารถจัดสรรไดตามความตองการ  ประเทศไทย
ประกอบดวย ๒๕  ลุมน้ําหลัก น้ําทําตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗  ลานลูกบาศกเมตร  ขณะท่ีการพัฒนาแหลง
เก็บกักน้ําในประเทศมีความจุคิดเปนรอยละ ๒๘ ของปริมาณน้ําทําธรรมชาติ  มีแองน้ําบาดาลท้ังหมด ๒๗  แองน้ําบาดาล  
มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ําบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ลานลานลูกบาศกเมตร มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาข้ึนมาใชได  โดยไม
กระทบตอปริมาณน้ําบาดาลท่ีมีอยูไดรวมปละ ๖๘,๒๐๐ ลานลูกบาศกเมตรอยางไรก็ตาม  การพัฒนาน้ําบาดาลข้ึนมาใช   
มีขอจํากัดในเรื่องขงความคุมทุนเนื่องจากมีคาใชจายในการสูบน้ํา และการดําเนินการสํารวจสูง  ขณะท่ีภาพรวมความ
ตองการใชน้ําในประเทศ  ในป ๒๕๕๗ มีจํานวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐  ลานลูกบาศกเมตร  โดยท่ีศักยภาพของการเขาถึง



๓๗ 

 

แหลงน้ําของภาคสวนตางๆ มีจํานวน ๑๐๒,๑๔๐ ลานลูกบาศกเมตร และยังไมสามารถจัดสรรน้ําตามความตองการไดอีก
ประมาณ ๔๙,๖๑๐ ลานลูกบาศกเมตร 

๒.๓.๒ ปญหาส่ิงแวดลอมเพ่ิมสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปญหาขยะมูลฝอยยังไมไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ  แนวโนมอัตราการเกิดขยะ

มูลฝอยเฉลี่ยตอคนตอวันเพ่ิมสูงข้ึนจาก ๑.๐๔  กิโลกรัม/คน/วัน ในป ๒๕๕๓ เปน ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในป ๒๕๕๗ 
สถานท่ีกําจัดขยะแบบถูกตองตามหลักวิชาการมีเพียงรอยละ ๑๙  และมีการนํามูลฝอยกลับไปใชประโยชนเพียงรอยละ  
๑๘ ทําใหมีปริมาณขยะสะสมตกคางเพ่ิมสูงข้ึนถึง  ๑๙.๙ ลานตัน ในป ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย  ในป ๒๕๕๗ มีประมาณ 
๒.๖๙ ลานตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนรอยละ ๑๐  ตอป เนื่องจากความกาวหน า ทางเทคโนโลยีท่ีมีการ
ปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว สงผลใหในอนาคตอาจตองประสบปญหาการกําจัดซากของเสียเหลานี้ หากภาครัฐไมมีมาตรการ
หรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอยางครบวงจร  ขณะท่ีการจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถ
จัดการไดประมาณรอยละ ๗๐  โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้ําของเสียอันตรายกลับมาใชประโยชนใหมมากข้ึน  แตยังพบ
การลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง เนื่องจากตนทุนในการกําจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแหง  แตมีแนวโนมดีข้ึน  ในป ๒๕๕๗ พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินคามาตรฐานในหลายพ้ืนท่ีของประเทศ  และท่ีเปนปญหาสําคัญไดแกฝุนละออง  กาซโอโซน และ
สารอินทรียระเหยงาย  (VOCs) โดยมีพ้ืนท่ีวิกฤติในเขตพ้ืนท่ีมาบตาพุด  จังหวัดระยอง  ท่ียังคงประสบปญหาสารอินทรีย
ระเหยงาย ในขณะท่ีพ้ืนท่ีอ่ืน เชน กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม  ขอนแกน พบสารเบนซินเกินคามาตรฐาน  แตสวนใหญมี
ปริมาณลดลงจากปท่ีผานมา  ซ่ึงไดรับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ํามันเชื้อเพลิงเม่ือตนป ๒๕๕๗  ท้ังนี้ ในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร  การท่ีปญหาฝุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง  สวนหนึ่งเปนผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ํามัน
เชื้อเพลิงจาก  EURO ๓ เปน EURO ๔ ตั้งแตป ๒๕๕๕  และการปรับปรุงระบบขนสงสาธารณะและทางจักรยาน  การ
เขมงวดกับการตรวจจับรถควันดํา  อยางไรก็ตาม  ปญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนท่ีมาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต
จํานวนมากสําหรับมลพิษจากหมอกควัน  ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน  พบวาสถานการณดีข้ึนเปนลาดับ  โดยความรวมมือ
และการทํางานระหวางภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) และประชาชนดีข้ึน 

(๓) คุณภาพน้ําท่ีอยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลง สถานการณคุณภาพน้ําในชวง ๑๐ ปท่ีผานมา 
(พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง  โดยแหลงน้ําท่ีอยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลงสวนแหลงน้ําท่ีอยูในเกณฑ
พอใชและเสื่อมโทรมมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน  สาเหตุสําคัญมาจากการชะหนาดินท่ีมีปุยตกคางจากการเกษตรและการปศุสัตว  
และการระบายน้ําเสียจากชุมชน ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  มีจํานวนไมเพียงพอตอการบําบัดน้ําเสียท่ีเพ่ิมข้ึนตาม
การขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน  โดยปจจุบัน  มีปริมาณน้ําเสียจากชุมชน ๑๐.๓  ลานลูกบาศกเมตรตอวัน  
ขณะท่ีระบบบาบัดน้ําเสียรองรับน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนไดเพียงรอยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจกเพ่ิมข้ึน  แตอัตราการเติบโตลดลง ปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ตามปริมาณความตองการใชพลังงานท่ีเพ่ิมข้ึนตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ  จากรายงานแหงชาติฉบับท่ี ๒  การจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศไทย  ระบุ
วาประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจก  ในป ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา  และ
เพ่ิมเปน ๒๖๕.๙  ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา  ในป ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกมีแนวโนม
เพ่ิมข้ึนรอยละ ๓.๓ ตอป อยางไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในชวง ๕ ปท่ีผานมา  ท้ังนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดกาซ
เรือนกระจกตางๆ ท่ีมีการดําเนินงานเพ่ิมมากข้ึนในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บกาซเรือนกระจกในภาคปาไมและการ
ใชประโยชนท่ีดินมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนรอยละ ๑.๑ จึงสงผลใหภาคดังกลาวเปนภาคท่ีมีความสําคัญมากในการเพ่ิมการดูด
กลับและชวยลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางย่ิงอุทกภัยเกิดข้ึนบอยครั้งและมีความรุนแรงมากข้ึน  
สงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย  ท้ังอุทกภัย ภัยแลง วาตภัย และดินถลม สรางความ
เสียหายนับเปนมูลคากวาหม่ืนลานบาท อันเปนผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
โดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยมีแนวโนมและความถ่ีมากข้ึน  ซ่ึงจะสงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคน



๓๘ 

 

ไทยเปนประจําทุกปในมิติของจํานวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบวาภัยแลงเปนภัยธรรมชาติท่ีสงผลกระทบตอประชากรเปน
จํานวนมากกวาภัยประเภทอ่ืนๆ  ในขณะท่ีน้ําทวมเปนภัยธรรมชาติท่ีสงผลใหประเทศไทยถูกจัดอยูในลําดับประเทศท่ีมี
ความเสี่ยงตนๆ ของโลก 

๒.๔ ดานการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ดานธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวน จากการประเมิน
ผานดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย  ชี้วา สังคมไทยในภาพรวมมีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยูในระดับปาน
กลางในป ๒๕๕๖  แตองคประกอบดานสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลอยูในระดับท่ีตองเรงแกไข  สถานการณ
ดังกลาว  ถือเปนความจําเปนของประเทศไทยท่ีจะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวน  เนื่องจาก
สถานการณวิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลกัธรรมาภิบาล  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอยางนอย ๖   ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม 
(๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปรงใส (๔) หลักความมีสวนรวม (๕) หลักความรับผิดชอบ  (๖) หลักความคุมคา  ขณะนี้ 
ไดมีการสะสมตัวและลุกลามสูทุกภาคสวน ไดแก ภาคการเมืองท้ังระดับชาติและระดับทองถ่ินท่ีมีการซ้ือสิทธิ์  ขายเสียง มี
การทุจริตเพ่ือใหไดรับการเลือกตั้ง  มีผลประโยชนสวนตนทับซอนกับผลประโยชนรัฐหนวยงานภาครัฐ  มีระบบการ
บริหารงานท่ีไมเปนธรรมาภิบาล  มีการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ  หาผลประโยชนใหตนเองและพวกพอง  ภาคธุรกิจ
บางสวนมีการรวมมือกับนักการเมืองและขาราชการ  กระทําการทุจริตเพ่ือใหไดงานจากภาครัฐ  ปดงานอยางรวดเร็ว  
ผูกขาดทางธุรกิจ  หลีกเลี่ยงภาษี  ขาดความรับผิดชอบตอผูบริโภค  ภาคประชาชนมีแนวโนมยอมรับการทุจริตตางๆ  ท่ี
ตนเองไดรับประโยชนมากข้ึน สถาบันทางศาสนาบางสวนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง  มีปญหาการบริหาร
จัดการทรัพยสินของสวนรวม ขาดความโปรงใส ปลอยใหคนบางกลุมใชศาสนาเปนเครื่องมือแสวงหาประโยชน สื่อมวลชน
หลายสํานักวางตัวไมเปนกลาง  ไมแสดงบทบาทในการตอตานการทุจริตหรือปกปดขอเท็จจริง  รับผลประโยชนจากกลุม
นายทุนและนักธรุกิจการเมืองจนไมสามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล  ตั้งแตป ๒๕๔๔  โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบรษัิทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ไดสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางตอเนื่อง  พบวา บริษัทจดทะเบียนท่ีมีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี  ๗๒% ในป 
๒๕๕๗ ถือวาอยูในระดับดีเม่ือเทียบกับป ๒๕๔๕  ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี ๕๒ % และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเม่ือเทียบกับป 
๒๕๕๔ ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี ๗๗ % แสดงใหเห็นวา  บริษัทจดทะเบียนไทย  ใหความสําคัญในการพัฒนาการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอยางยั่งยืนและสรางความเชื่อม่ันแกผูลงทุนท้ังในประเทศและตางประเทศสูการยอมรับ
ในระดับสากล 

๒.๔.๒ ดานการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย  พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดจัดระเบียบการบริหารราชการแผนดินแบงออกเปน ๓  สวนไดแก  บริหารราชการ
สวนกลาง บริหารราชการสวนภูมิภาค  และบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ีใชหลักการกระจายอํานาจท่ีสวนกลางไดมอบ
อํานาจระดับหนึ่งใหประชาชนในทองถ่ินไปดําเนินการปกครองตนเองอยางอิสระโดยท่ีไมขัดตอกฎหมายของประเทศ  ท้ัง
สามสวนนี้อยูในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี  ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบบริหารราชการแผนดิน  รวมไปถึงการ
กําหนดนโยบายเพ่ือใหขาราชการนําไปปฏิบัติ  ท้ังนี้การปฏิรูประบบราชการท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนใน
โครงสรางของหนวยราชการเกิดข้ึนจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกําหนดสวน
ราชการไวเปน ๒๐ กระทรวง และสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอํานาจเกิดผลสําเร็จหลายดานแตยังมีปญหาท่ีตองแกไขการกระจายอํานาจ
ใหแก อปท. ในระยะท่ีผานมาไดดําเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ 
และตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินฉบับท่ี ๑  และฉบับท่ี ๒  นอกจากนั้น มีการใชงบประมาณเปนตัวกระตุนใหเกิดการถาย



๓๙ 

 

โอนภารกิจ หนาท่ีและเพ่ิมรายไดในการดําเนินงานของ  อปท. โดยในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดสวนของรายไดของ
ทองถ่ินตอรายไดรัฐบาลคิดเปนรอยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ ๒๕.๑๗ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐  และรอยละ ๒๘.๒๑  
ในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถายโอนภารกิจไปแลวตามแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก  
อปท. ฉบับท่ี ๑ จํานวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจท่ีจะตองถายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ  
ฉบับท่ี ๒ จํานวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔  งาน/กิจกรรม และถายโอนบุคลากรจากสวนกลางใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน จํานวน ๙.๘๕๐  คน แบงเปนขาราชการ ๑,๓๗๘  คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕  คน ขาราชการกระทรวง
สาธารณสุขซ่ึงประจําอยูท่ีสถานีอนามัย  จํานวน ๗๙  คน และลูกจางประจํา ๓,๐๙๘  คน อยางไรก็ตามยังมีปญหาท่ี
ตองการการแกไข  เชน การทับซอนของอํานาจหนาท่ีและเขตพ้ืนท่ีระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาลหรื
องคการบริหารสวนตําบล ทําใหการจัดบริการสาธารณะใหกับประชาชนยังขาดความสมดุล  ปญหาการซ้ือเสียง  ทําใหการ
เลือกตั้งระดับทองถ่ินขาดความชอบธรรม  และปญหาการขาดแคลนรายไดของ  อปท. ซ่ึงรายไดท่ีทองถ่ินจัดเก็บเองใน
ภาพรวมมีสัดสวนเพียงรอยละ ๙.๙๐  ของรายไดรัฐบาลในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเปนรอยละ ๑๐.๖๕  ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทองถ่ินจําเปนตองพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  คิดเปนรอยละ ๓๘.๕๒  และรอยละ ๓๙.๔๖ 
ตามลําดับ สงผลให อปท. ในพ้ืนท่ีท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแนน  เชน การเปนแหลงท่ีตั้งของอุตสาหกรรม  การคา 
การบริการ การเปนพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  แหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก  การจัดบริการสาธารณะรองรับ
การเติบโตของเมืองและการเพ่ิมข้ึนของประชากรแฝงและแรงงานตางดาวไดอยางมีขอบเขตจํากัด 

๒.๔.๓ ดานการทุจริตคอรรัปช่ัน 
ไทยกําลังประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก  

พัฒนาการของการทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตท่ีมีรูปแบบการทุจริตจัดซ้ือจัดจาง  รับสินบน ซ่ึง
สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได เนื่องจากมีความซับซอนไมมากเทากับการทุจริตคอรรัปชั่นในปจจุบันท่ี
ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอรรัปชั่นขนาดใหญท่ีสูงเปนแสนลานบาท  อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชนทับซอนซ่ึงเปนรูปแบบใหมท่ีเกิดมากข้ึนในชวงท่ีรัฐเขามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหา
ประโยชนจากธุรกิจในโลกสมัยใหม มีความซับซอนเพ่ิมข้ึนและในปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก  ไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือภาคเอกชน  และมาตรการตางๆ  ท่ีออกมา รวมท้ัง
กฎหมายเก่ียวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองคกรตางๆ  ยังไมสามารถท่ีจะเขาไปแกไขปญหาเหลานี้ได  ดังปรากฏ
ตามดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่น  (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององคกรเพ่ือความโปรงใส
นานาชาติ พบวาประเทศไทยได ๓๘  คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน อยูอันดับท่ี ๘๕  จากการจัดอันดับท้ังหมด 
๑๗๕ ประเทศท่ัวโลก  จะเห็นไดวาประเทศไทยมีคะแนนดีข้ึนเล็กนอยเทียบกับป ๒๕๕๖  ท่ีได ๓๕ คะแนน อยูอันดับ 
๑๐๒ โดยเม่ือเทียบกับประเทศในกลุมอาเซียนพบวา  ประเทศไทยมีคะแนนเทากับประเทศฟลิปปนส  สวนประเทศ
สิงคโปรสูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอรรัปชันนอย) 
๓. บริบทการเปล่ียนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

๓.๑ บริบทภายใน 
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใตสมมติฐาน  (๑) แนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยรอยละ ๓.๘  ในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และรอยละ ๔.๒  ในชวงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๓ (๒)  การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๔ 
(๓) ราคาน้ํามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐  ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐  ดอลลาร 
สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวรอยละ ๒.๑  โดยผลิตภาพการผลิต
ภาคเกษตรหดตัวตอเนื่องเฉลี่ยรอยละ   ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๒.๐  และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ย
รอยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๕ และ (๖) กําลังแรงงานลดลงเฉลี่ยรอยละ ๐.๒  และรอยละ 
๐.๗ ในชวงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๒ และ ๑๓ ตามลําดับภายใตสมมุติฐานเหลานี้  เศรษฐกิจไทยในชวง ๑๐  ปขางหนามี
แนวโนมท่ีจะขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๓ –๔.๓ โดยมีคากลางของการประมาณการรอยละ ๓.๘  ซ่ึงทําใหเศรษฐกิจไทยจะ
สามารถขยับฐานะข้ึนเปนประเทศ รายไดสูงในชวงป ๒๕๗๑  (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๔.๓  – ๒๕๗๔) (ใน



๔๐ 

 

กรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๓ ) การขยายตัวในกรณีฐานดังกลาวทําใหเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงท่ีจะตกอยู
ภายใตกับดักประเทศรายไดปานกลางอยางถาวรมากข้ึน  เม่ือคํานึงถึงเง่ือนไขในระยะยาว  โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของ
กําลังแรงงานท่ีจะหดตัวเรงข้ึนเปนเฉลี่ยรอยละ ๑.๐  ในชวงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๔ ซ่ึงจะเปนปจจัยถวงตอการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจมากข้ึน (๒) ขีดความสามารถดานการคิดคนเทคโนโลยีและนวัตกรรมซ่ึงเปนสิ่งจําเปนในการยกระดับฐานะ
ประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงจะลดลงตามการเพ่ิมข้ึนของสัดสวนของประชากรผูสูงอายุ  (๓) จํานวนประชากร
รวมจะเริ่มลดลงในป ๒๕๗๐ ซ่ึงสงผลใหอุปสงคและการผลิตเพ่ือตอบสนองความตองการในประเทศขยายตัวชาลง  

(๔) การเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ  ท่ีการปรับตัวเขาสูสังคม
ผูสูงอายุชากวาไทย  (๕) ภาระการใชจายเพ่ือดูแลผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนทําใหการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศ   
เพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีขอจํากัดมากข้ึน  (๖) เกณฑรายไดข้ันต่ําสําหรับการเปนประเทศรายไดข้ันสูง
ปรับตัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐  ดอลลาร  สรอ. ตอคนตอปตามการเพ่ิมข้ึนของรายไดและมาตรฐานการ      
ครองชีพของประเทศสําคัญๆ เง่ือนไขดังกลาวทําใหประเทศไทยมีความสุมเสี่ยงท่ีจะไมสามารถหารายไดท่ีเพียงพอในการ
ท่ีจะทําใหคนไทยไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ  มีความภาคภูมิ  มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวที
โลก 

๓.๑.๒ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
การเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทยสงผลใหอัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานตอง

แบกรับการดูแลผูสูงอายุเพ่ิมสูงข้ึน โดยในป ๒๕๕๓ มีประชากรวยัแรงงาน ๕ คนท่ีมีศักยภาพแบกรับผูสูงอายุ ๑ คน  และ
คาดการณวาในป ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗  คนแบกรับผูสูงอายุ ๑  คน การขาดแคลนกําลังแรงงาน
ทําใหตองนําเขาแรงงานไรทักษะจากประเทศเพ่ือนบาน  ซ่ึงสงผลกระทบตอตลาดแรงงานไทยในดานการยกระดับรายได
และทักษะฝมือแรงงานจะชาลง  ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมข้ึนชา  ปญหาการคามนุษย  และการขาดการคุมครองทาง
สังคมข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปน ซ่ึงจะเปนปญหาตอเนื่องท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของคนไทย  อาทิ อาชญากรรม  โรคระบาด และ
ภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อยางไรก็ตาม  นับเปนโอกาสในการพัฒนาสินคาและบริการ  ธุรกิจบริการท่ี
เหมาะสมกับกลุมผูสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนเปนตัวเลขเบื้องตน  สศช . จะคํานวณใหมอีกครั้งเม่ือการปรับปรุงฐานขอมูลใน
แบบจําลองเสร็จสมบูรณเกณฑข้ันต่ําในป ๒๕๔๖ ซ่ึงอยูท่ี ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป 

๓.๑.๓ ความเหล่ือมลํ้า 
ความเหลื่อมล้ําเปนปญหาสําคัญในสังคมไทยท้ังความเหลื่อมล้ําดานรายได  โอกาสการเขาถึง

บริการภาครัฐและการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ  นําไปสูความขัดแยงในสังคม  และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศท่ี
ลดทอนความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและความม่ันคงทางสังคม  จากการกระจายรายไดและผลประโยชนของการพัฒนาไป
ยังกลุมคนตางๆ ในสังคม บางพ้ืนท่ีและบางสาขาการผลิตไมท่ัวถึงเปนธรรมผลประโยชนสวนใหญตกอยูในกลุมท่ีมีโอกาส
และรายไดสูง ทําใหสัดสวนรายไดระหวางกลุมคนรวยรอยละ ๑๐  ของประชากรกับกลุมคนจนรอยละ ๑๐  ของประชากร  
มีความแตกตางกันถึง ๓๔.๙ เทาในป ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ํายังสงผลใหเกิดปญหาตางๆ อาทิ ปญหาการทุจริต
คอรรัปชั่น  คนยากจนขาดโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียม  การแยงชิง
ทรัพยากร การรับรูขอมูลขาวสารปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเปนเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีชนบทไปสูความเปนเมืองมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเพ่ือลดความแออัดของเมือง

หลวงและเมืองหลัก  อันเปนการกระจายความเจริญสูพ้ืนท่ีนั้นๆ  จึงจําเปนท่ีจะตองมีการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน  การ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง  การใชประโยชนของทรัพยากรทองถ่ินท้ังปจจัยการผลิตและแรงงาน
ไปสูภาคการคา บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีจะชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  ซ่ึง
จะสงผลตอการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทองถ่ิน  การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร  รวมท้ังปญหาการ
บริหารจัดการขยะท้ังขยะชุมชนและอุตสาหกรรม  ท้ังนี้ การเพ่ิมข้ึนของประชากรและแรงงานในพ้ืนท่ีอาจสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ิน  อยางไรก็ตาม  การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญข้ึนเพ่ือ
ตอบสนองความตองการคนในเมืองท่ีมากข้ึน  จะสงผลใหเกิดการประหยัดจากขนาด  การขนสงมีตนทุนต่ําลง  และการ



๔๑ 

 

ลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุมคามากข้ึน  นอกจากนี้ ความตองการแรงงานท่ีมากข้ึนจะมีสวนเอ้ือหรือทําให
จําเปนตองมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีเพ่ือตอบสนองความตองการของสถานประกอบการท่ีมีจํานวนมาก 

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบดานการบริหารจัดการ

ภาครัฐ เอ้ือตอการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ  รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราสําคัญๆ  ท่ี
จะชวยสนับสนนุใหการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ  มาตรา ๖๙ หนวยงานของรฐั  
องคการเอกชนหรือองคกรใดท่ีดําเนินกิจกรรมโดยใชเงินแผนดิน  มีหนาท่ีตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการ
ดังกลาวตอสาธารณะเพ่ือใหพลเมืองไดติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหง
รัฐ และตองจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอ่ืน  ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  พัฒนาและสรางโอกาสเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรมอยางยั่งยืน  กระจายอํานาจและจัดภารกิจ  อํานาจหนาท่ี  และขอบเขตความ
รับผิดชอบท่ีชัดเจนระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน รวมท้ังมีกลไกปองกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน  ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐตองดําเนินนโยบายการเงิน  การคลัง 
และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใชจายเงินแผนดิน อยางคุมคา จัด
ใหมีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรท่ีมีความเปนธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน  
และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมใหความสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม  อาทิ 
มูลนิธิ สถาบนัการศึกษา  หนวยงานวิจัยตางๆ  นําเสนอผลการติดตาม  วิเคราะห สังเคราะห  เรื่องท่ีเก่ียวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาท้ังประเด็นธรรมาภิบาล  การทุจริตคอรรัปชั่นท้ังการ
คอรรัปชั่นขนาดใหญและคอรรัปชั่นภาคครัวเรือน  การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ  เพ่ือรายงานขอ
คนพบและขอเสนอแนะสูสาธารณะ  เปนแรงกดดันใหผูมีอํานาจภาครัฐหันมาพิจ ารณา ทบทวน แนวนโยบาย  มาตรการ 
และกลไกการทํางานตางๆ ใหเหมาะสมมากข้ึน 

๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก 

องคการสหประชาชาติประเมินสถานการณวาในชวงป ๒๕๔๔ -๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) 
จะเปนศตวรรษแหงผูสูงอายุ  หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปข้ึนไปมากกวารอยละ ๑๐  ของประชากรรวมท่ัวโลก     
โดยประเทศท่ีพัฒนาแลวจะใชระยะเวลาท่ีคอนขางยาวนานในการเขาสูสังคมผูสูงอายุเชน  ญี่ปุน อเมริกา ยุโรป ขณะท่ี
กลุมประเทศกําลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรดังกลาวคอนขางสั้นกวา  สะทอนถึงระยะเวลาใน
การเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุท่ีสั้นกวาประเทศพัฒนาแลวคอนขางมาก  โดยการเปนสังคมผูสูงอายุจะ
สงผลใหมีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ  และมีการเคลื่อนยายแรงงานตางดาวมากข้ึน  นอกจากนี้ มีความตองการ
สินคาและบริการท่ีเหมาะกับผูสูงอายุมากข้ึน นับเปนโอกาสอยางมากสําหรับประเทศไทยท่ีจะพัฒนาดานธุรกิจและลงทุน
ดานการคาและบริการ  ดานการทองเท่ียว  ท่ีพักอาศัย  การใหบริการสุขภาพในรูปแบบตางๆ  รวมท้ังเปนโอกาสของ
แรงงานไทยในการไปทํางานในประเทศท่ีพัฒนาแลว 

๓.๒.๒ การปรับเปล่ียนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนท่ีรวดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ

การผลิตและการคาท่ีมีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกลายมาเปน
รูปแบบการคาท่ีมีบทบาทมากข้ึน มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสูการใชเทคโนโลยีท่ีผสมผสานระหวาง  
Information Technology กับ Operational Technology หรือท่ีเรียกวา  Internet of Things (เทคโนโลยี
อินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมอุปกรณและ เครื่องมือตางๆ เชน โทรศัพทมือถือรถยนต ตูเย็น โทรทัศน และอ่ืนๆ เขาไวดวยกัน ) เพ่ือ
ผลิตสินคาตามความตองการของผูบริโภครายบุคคลมากยิ่งข้ึน  โดยหากภาคการผลิตท่ีปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีไมทัน ขาดการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะทําใหความสามารถในการแขงขันลดลง 
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๓.๒.๓ ความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกท่ีสูงข้ึน 
(๑) แนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบานมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต

เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ  ซ่ึงจะมีผลตอทิศทางการวางแผนพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศไทย  ตลอดจน
การปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ดานการคาการลงทุนท่ีมุงเนนใหความสําคัญกับเรื่องความโปรงใสและสิ่งแวดลอมมาก
ข้ึน 

(๒) การเปดเสรีภายใตขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ๒๕๕๘ จะนํามาซ่ึงโอกาสท่ี
สําคัญๆ หลายประการตอการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย  ไดแก ๑) การลดขอจํากัดในดานอุปสงค
ในประเทศ ๒) โอกาสในการใชปจจัยการผลิตและแรงงานสําหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานและ
วัตถุดิบเขมขนในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและพัฒนาตนเองไปสูระดับการผลิตท่ีสูงข้ึนท้ังการผลิตใน
ประเทศและการใชฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบานและ ๓ ) โอกาสในการใชความไดเปรียบดานสถานท่ีตั้งและดาน
โครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหเปนศูนยกลางทางดานการบริการและการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

 (๓) การเปดเสรีทางการคากับประเทศท่ีพัฒนาแลว  จะมีการนําประเด็นดานมาตรฐานของ
การคาและบริการมาเปนขอกีดกันทางการคาซ่ึงผูประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมตองปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินคาท่ี
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีความรับผิดชอบตอสังคม /ชุมชนมากข้ึนโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปดเสรีทางการคาจะ
กอใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุน  แนวโนมราคาสินคาเกษตรและสินคาข้ันปฐม  แรงกดดันจากการเพ่ิมข้ึนของขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ  ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินคาเกษตร  สินคาก่ึงทุนและ
เทคโนโลยีเขมขน  รวมท้ังแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐท่ียังไมท่ัวถึง  ยังมีแนวโนมท่ีจะตอกย้ําปญหา
ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดใหมีความรุนแรงมากข้ึนและเปนอุปสรรคตอการสรางการเติบโตของเศรษฐกิจแบบท่ัวถึง  
(Inclusive Growth) ซ่ึงเปนปจจัยท่ีจําเปนตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีตอเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเส่ียงท่ีจะผันผวนตลอดชวงแผนฯ ๑๒  
เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในชวงตนแผนพัฒนาฯ และแนวโนมการปรับ
ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในชวงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ  และ ๒ ) ปญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศ
สําคัญๆ ในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกท่ีมีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสูวิกฤติและสรางผลกระทบตอเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสําคัญๆ ของโลกไมประสบความสําเรจ็อยางเปนรูปธรรม  

(๕) ความเล่ือนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก  ความกาวหนาในการติดตอสื่อสาร  การ
ขยายตัวของเครือขายทางสังคมออนไลน  สงผลใหมีท้ังโอกาสและความเสี่ยง  ตอวิถีชีวิตทัศนคติ  และความเชื่อในสังคม  
ตลอดจนความสัมพันธระหวางบุคคล กระบวนการเรียนรู และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate Change) จะสงผลกระทบซํ้าเติมตอ

สถานการณความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีความรุนแรงมากข้ึน อุณหภูมิของโลกเพ่ิมข้ึน  
ทําใหเกิดความแหงแลงเปนระยะเวลายาวนาน  เกิดฝนขาดชวง  และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป  สงผลกระทบตอความอุดม
สมบูรณของดิน ปาไมเกิดความเสื่อมโทรม แหลงน้ําขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว  
และอาจเกิดผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยกรณีท่ีเกิดโรคระบาดใหม เกิดความเสี่ยงตอการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เชน ระบบนิเวศปาไม  ระบบนิเวศชายฝง  พ้ืนท่ีชุมน้ํา เกิดการกัดเซาะชายฝง  และการสูญเสียแนวปะการัง  การ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกลาวขางตน จะสงผลตอความม่ันคงดานอาหาร  สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีด
ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

 (๒) การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังสงผลใหภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโนมเกิด
บอยครั้งข้ึนและมีความรุนแรงมากข้ึน  ท้ังอุทกภัย ภัยแลง แผนดินไหวและดินโคลนถลม  สงผลกระทบตอภาคการผลิต  
การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  รวมท้ังวิถีการดํารงชีวิตของประชาชน  นอกจากนี้ 



๔๓ 

 

ขอตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเขมขนและเปนแรงกดดันใหประเทศไทย
ตองเตรียมพรอมรับภาระในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายใตกระแสการแขงขันทางการคา 

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง  ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดทําเปาหมายการ

พัฒนาท่ียั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals–SDGs) ในชวงเวลา ๑๕  ป โดย
สหประชาชาติใหการรับรองแลวเม่ือวันท่ี ๑๐  กันยายน ๒๕๕๗  ประกอบดวยเปาประสงค  (Goal) จํานวน ๑๗ ขอ และ
เปาหมาย (Target) จํานวน ๑๖๙ ขอซ่ึงจะสงผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต  ท่ีตองเนนขจัด
ความยากจนใหหมดไป  ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี   มีระบบการศึกษา  มีความเทาเทียมกันทางเพศ  สงเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจแบบยัง่ยืน  มีระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ียั่งยืน  ลดความไมเทาเทียมกันท้ัง
ภายในประเทศและระหวางประเทศ  มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน  เตรียมความพรอมในการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  มีการจัดการทรัพยากร
ทางทะเลอยางยั่งยืน สงเสริมใหสังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและสงเสริมความเปนหุนสวนเพ่ือการพัฒนาในระดับโลก
รวมกัน 

 
๔. กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบรบิทการเปลี่ยนแปลงตางๆ  ท่ีประเทศกําลังประสบอยู  ทําใหการกําหนด

วิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และกรอบหลักการของการ
วางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  
การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล  ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๒ ตองใหความสําคัญกับการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง  มี
ความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข  และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว  “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 
ของประเทศ 

๔.๒ การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ  (Country Strategic Positioning) เปนการกําหนด
ตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี สศช. ไดจัดทําข้ึน 

ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงท่ีมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม  เปนศูนยกลางดานการขนสง
ระบบโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ  (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคา
เกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

๔.๓ เปาหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว  (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว  

(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๒ ในป ๒๕๔๖ เพ่ิมข้ึนเปน ๓๑๗,๐๕๑  บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร สรอ.) 
และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๒.๕ ตอป 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๘.๐  (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมต่ํา

กวารอยละ ๑๐.๐  และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๗.๕  ในขณะท่ีปริมาณการสงออก
ขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๔.๐ ตอป) 

 
 



๔๔ 

 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัย
อยางมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกชวงวัยมีความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
(๑) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง 

๔.๓.๔ การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
(๑) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร  สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน

อยางยั่งยืนและเปนธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา 
 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม 

๕. แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

๕.๑.๑ การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  ท้ังดานการ

ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา  ดานบุคลากรวิจัย  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  และดานการบริหารจัดการ  รวมท้ังสนับสนนุและ
ผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาใหใชประโยชน
อยางแทจริงท้ังเชิงพาณิชยและสาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงานใหมีทักษะ

ความรูและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการเปดเสรีของประชาคมอาเซียน  โดยยกระดับ
และพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยี  เรงรัดใหแรงงานท้ังระบบมีการเรียนรูข้ันพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแขงขันใน
ตลาดแรงงานได  สนับสนุนใหแรงงานและปจจัยการผลิตมีความยืดหยุนในการเคลื่อนยายระหวางสาขาการผลิตและ
ระหวางพ้ืนท่ีการผลิต  เพ่ือใหแรงงานสามารถเคลื่อนยายไปสูสาขาการผลิตท่ีมีผลิตภาพการผลิตสูงสุด  และสนับสนุนให
ผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทํากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนมาตรฐานท่ี
เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การสงเสริมผูประกอบการท่ีเขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุน  สามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจ

ทามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ เพ่ิมสัดสวนความเปนเจําของของคนไทย



๔๕ 

 

และสนับสนุนใหมีการขยายตลาดท่ีมีแบรนดสินคาและชองทางการตลาดท่ีเปนของตนเองมากข้ึน  ตลอดจนพัฒนาตอยอด
อุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานเรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสง
เพ่ือเช่ือมโยงพ้ืนท่ี 

เศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ  ท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟใหเปนโครงขายหลักใน
การเดินทางและขนสงของประเทศ  พัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและโครงขายทางหลวงพิเศษระหวางเมือง  
ขยายขีดความสามารถของทาอากาศยานหลักของประเทศ  พัฒนาทาเรือท่ีมีศักยภาพใหเปนทาเรืออิเล็กทรอนิกสเต็ม
รูปแบบ รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ  ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาดานอุตสาหกรรมท่ีเกิด
จากลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน  เชน อุตสาหกรรมซอมบํารุงและผลิตชิ้นสวนอากาศยาน  และอุตสาหกรรมระบบราง  
เปนตน เพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศในการเปนฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสรางการผลิต 
ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร  โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินคาเกษตรข้ันปฐมเปน

สินคาเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล  สามารถสรางความเชื่อมโยงทางดานวัตถุดิบกับประเทศ
เพ่ือนบานและลดระดับการผลิตสินคาข้ันปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามารถในการแขงขัน ลงสูระดับท่ีจําเปนสําหรับการสราง
ความม่ันคงทางดานอาหารและพลังงาน  จัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนท่ีและความตองการของตลาด
ตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ําท้ังดานกายภาพและเศรษฐกิจ  รวมท้ังสงเสริมการรวมกลุมทางการเกษตรจากกิจการเจําของคน
เดียวเปนการประกอบการในลักษณะสหกรณ หางหุนสวน และบริษัทเพ่ือใหเกิดการประหยัดจากขนาด  พิจารณาพันธุพืช
ท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและแหลงน้ํา  ใชเทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม  ใชกลไกตลาดในการปองกัน
ความเสี่ยง ตลอดจนสงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสรางการผลิตภาคบริการโดยเรงพัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหเกิดความเชื่อมโยงกันเปน
โครงขายท้ังทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ  เรงพัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพ่ือรองรับการเติบโตของการทองเท่ียวทาง
ทะเล ปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวใหครอบคลุมและทันสมัยท้ังการควบคุมกิจกรรมตางๆ  เก่ียวกับ
การทองเท่ียวและสงเสริมการทองเท่ียวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการทองเท่ียวของไทยสู
สากลและรองรับการพัฒนาการทองเท่ียวใหสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ  รวมท้ังสงเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีใน
ลักษณะกลุมคลัสเตอรทองเท่ียว  โดยสนับสนุนการพัฒนาดานการทองเท่ียวของพ้ืนท่ีท่ีมีความเชื่อมโยงท้ังทางกายภาพ  
วิถีชีวิต/วัฒนธรรมทองถ่ินและกิจกรรมการทองเท่ียว  ตลอดจนสงเสริมการสรางความเชื่อมโยงดานการทองเท่ียวใน
ภูมิภาคอาเซียน ท้ังประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงขายคมนาคมขนสงเชื่อมโยงกันเพ่ือใหเกิดการพัฒนา
แบบองครวมท้ังระบบพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเปนแหลงการถายทอดเทคโนโลยี  เชื่อมโยงการผลิตกับ
อุตสาหกรรมท่ีเปนฐานรายไดประเทศ  และเปนกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิตและ
บริการท้ังในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวดานการคาการลงทุน  
เชน โลจิสติกส และพลังงาน  รวมท้ังปจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ  เชน ลดอุปสรรคการเคลื่อนยายเงินทุนระหวาง
ประเทศ เปนตน สงเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชท้ังภาคการผลิต  การตลาด การบริหารจัดการ
การเงิน  และโลจิสตกิส  เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล  ในการอํานวยความสะดวกทางการคาการลงทุนดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส  และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสรางเศรษฐกิจและสังคมแหงปญญาและการเรียนรู  มุงเนนการพัฒนาธุรกิจ
เชิงสรางสรรค  การลงทุนท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  การประหยัดพลังงานและการใชพลังงาน
ทดแทน การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย  การจัดตั้งสํานักงานใหญขามประเทศ  บริษัทการคาระหวาง
ประเทศ รวมท้ังการใหความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสูสังคมขององคกร และกิจการเพ่ือสังคม 

 
 
 
 



๔๖ 

 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยชวงวัยเด็กตั้งแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดาน  วัยเรียน วัยรุนใหมีทักษะการ
เรียนรู ทักษะชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนภายใตบริบทสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม  วัยแรงงานใหมีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝมือแรงงานเพ่ือสรางผลิตภาพเพ่ิมใหกับประเทศ  วัยผูสูงอายุใหมีการทํางานท่ีเหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ มีรายไดในการดํารงชีวิต  มีการสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพเพ่ือปองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรค
เรื้อรังตางๆ ท่ีจะกอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบรหิารจัดการทางการศึกษา  โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมเพ่ือ

สรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา  เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบ  ตั้งแตกระบวนการผลิต  สรรหา และการคัดเลือกใหไดคนดีคน

เกง รวมท้ังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเนนผลลัพธจากตัวผูเรียน และ  
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู โดยมุงจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสมรรถนะกําลังคนท้ังระบบการศึกษา

ตั้งแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู  ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู 

๕.๒.๓ การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทยเพ่ือรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุท้ังในดานผลิตภัณฑสุขภาพและท่ีอยูอาศัยสําหรับ

ผูสูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสรางความยั่งยืนในระยะยาว  โดยพัฒนา
ระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรดานสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐใหเกิดความ
เปนเอกภาพในการบริหารจัดการและการใชทรัพยากร  และสงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือขายท่ีมีการ
ใชทรัพยากรรวมกัน  พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติท้ังในดานศูนยกลางบริการ
สุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนยกลางบริการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ  (Wellness Hub) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑ
เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย  (Academic Hub) เพ่ือน้ํารายไดกลับมาใช
ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมท้ังสงเสริมการใหความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบาย
สาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบาย
สาธารณะท่ีมีตอสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดารงชีพในสังคมสูงวัย  โดยการปรับปรุง
สภาพแวดลอมและความจําเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัย  และการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในรูปแบบท่ี
หลากหลายท้ังในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการ  โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยาง
ตอเนื่อง รวมท้ังพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพรอมใหเปนตนแบบของการดูแลผูสูงอายุเพ่ือขยายผลไปสูชุมชนอ่ืน  
ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจําวันสําหรับผูสูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหล่ือมลาทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ  มุงเนนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน  

โดยสนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมีมาตรฐาน  ปรับโครงสรางคาจาง
แรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริง  เรงผลักดันใหการใชระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายยอย  โดย
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคลองกับพ้ืนท่ี  สรางหลักประกันรายไดแทนการอุดหนุน
ดานราคาสินคาเกษตร ลดตนทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปจจัยการผลิต 



๔๗ 

 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน  และเนนการสรางภูมิคุมกันระดับ
ปจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางหลากหลาย  โดยเฉพาะระบบ
บริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สวัสดิการสังคม  และกระบวนการยุติธรรม  (๒) สนับสนุนการจัดหาท่ีอยู
อาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค  กําหนดเปนนโยบายท่ีอยูอาศัยแหงชาติและเมืองนาอยู  
พัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัยแกปญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการรวมกับภาคธุรกิจเอกชน  และ (๓) การจดัรูปแบบ
สวัสดิการพ้ืนฐานท่ีจําเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย  (Customized Welfare) ท่ีคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีแตกตางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระคาใชจายรวมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร  โดยปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร  สนับสนุนให
เกษตรกรรายยอยท่ีไรท่ีดินทํากินและยากจนไดมีท่ีดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในท่ีดินปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการน้ําอยางเปนระบบและเขาถึงพ้ืนท่ีเปาหมายไดอยางแทจริงดวยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ํา  พ.ศ. .... และบูรณา
การแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงาน  และสรางกระบวนการมีสวนรวม  รวมท้ังปรับโครงสรางภาษีท่ีเปน
ธรรม เชน ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดลอม เปนตน 

๕.๓.๔ การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค  การคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน  และการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งดานกฎหมายใหแกประชาชน  รวมท้ังการ
ปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพ่ือลดปญหาความเหลื่อมล้ํา  เชน กฎหมายปาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก  กฎหมายท่ีดิน 
เปนตน 

๕.๔ การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอานวยความสะดวกของเมือง  เตรียมความพรอม

รองรับความเปนเมือง  ท้ังดานการบริหารจัดการดานผังเมืองดานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ระบบคมนาคมขนสง  
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม  ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐาน  มีคุณภาพ และเพียงพอตอความ
ตองการของคนในเมือง รวมท้ังเสริมสรางความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเช่ือมโยงกับเพ่ือนบาน  สงเสริมและเรงรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศท้ังดานการคา  การลงทุน 
และการบริการ  โดยคํานึงถึงการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  (Green Logistics) สนับสนุนใหเกิดความรวมมือในหวงโซ
อุปทาน และปรับปรงุกฎหมาย  กฎระเบยีบ รวมท้ังปรับลดกระบวนงานดานอํานวยความสะดวกทางการคา  ขนสง และ 
โลจิสติกสใหมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจอยางแทจริง 

๕.๔.๓ การสงเสริมการลงทุน  การคาชายแดน  และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ให
ความสําคัญกับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพ่ือดึงดูดใหนักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุนในไทยและ
ประเทศเพ่ือนบาน  รวมท้ังสงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีชายแดนโดยใหความสําคัญกับการลงทุน
โครงสรางพ้ืนฐาน การสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน การบริหารจัดการแรงงานตางดาว  และการใหบริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ เพ่ือชวยอํานวยความสะดวกดานการคาชายแดนและการผานแดนระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 

๕.๕ การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว  ใชประโยชนจากทุนธรรมชาติ  โดยคํานึงถึง

ขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว ปกปองรักษาทรัพยากรปาไม โดยสนธิกําลังของทุกภาคสวนนําระบบสารสนเทศมาใช
เพ่ือการบริหารจัดการ  บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม  เพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมโดยสงเสริมการปลูกไมมีคา
ทางเศรษฐกิจระยะยาว  อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนและแบงปนผลประโยชนอยาง
เปนธรรม รวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของระบบนิเวศและการสรางรายไดจากการอนุรักษ จัดสรรท่ีดินใหแก
ผูยากไร กระจายการถือครองท่ีดิน  จัดทําฐานขอมูลท่ีดินเพ่ือการบริหารจัดการอยางเปนระบบ  การจัดเก็บภาษีท่ีดินใน
อัตรากาวหนา กําหนดเพดานการถือครองท่ีดินท่ีเหมาะสม และกําหนดมาตรการปองกันการถือครองท่ีดินของคนตางชาติ  
บริหารจัดการน้ําเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน บูรณาการระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ  สรางศูนยขอมูลทรัพยากรน้ํา  จัดตั้ง
องคกรบริหารจัดการน้ําในระดับพ้ืนท่ี เชน คณะกรรมการลุมน้ํา และองคกรผูนํา  คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  



๔๘ 

 

ลดความขัดแยงเชิงนโยบายระหวางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  การทองเท่ียว  การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหาร
จัดการแรโดยกําหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการน้ําแรมาใชประโยชน  คํานึงถึงความจําเปนและมูลคาในอนาคต  บังคับใช
มาตรการควบคุมผลกระทบจากการทําเหมืองแรท่ีกอมลพิษตอสภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การสงเสริมการบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  สรางระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใชแลวท่ีมี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆ  เชน การปฏิรูประบบภาษีและคาธรรมเนียมเพ่ือ
สิ่งแวดลอม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดลอม มาตรฐานและฉลากสินคา เปนตน 

๕.๕.๓ การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสูเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว  สงเสริมผูประกอบการใหสามารถปรับระบบสูหวงโซ
อุปทานหรือหวงโซคุณคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  (Green Supply Chain/Green Value Chain) สงเสริมการทําการ
เกษตรกรรมยั่งยืน รวมท้ังสงเสริมภาคบริการท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย เพ่ือใหประเทศไทยมีศักยภาพใหมีบทบาท
มากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทาง
อากาศ ขยะ น้ําเสีย และของเสียอันตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีใหกับประชาชน  
เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลําดับแรก โดยสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใชใหมใหมากท่ีสุด
เรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานท่ีกําจัดในพ้ืนท่ีวิกฤต สรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ท่ีเหมาะสม เนนการแปรรูปเปนพลังงาน สรางวินัยของคนในชาติมุงสูการจัดการท่ียั่งยืน  โดยใหความรูแกประชาชน  และ
การบังคับใชกฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความรวมมือดานส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ  ผลักดันการจัดทําแผนแมบทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน  หาแนวทางความรวมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุมน้ํา
โขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน  การเคลื่อนยายแรงงาน  การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพ่ือลดความเส่ียงดานภัยพิบัติ  เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  เพ่ิมศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาคสวน  สงเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลและระบบการเตือนภัย  ตลอดจนสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ใหความสําคัญกับการปองกันน้ําทวม  วางแผนปองกันเมืองและพ้ืนท่ีชายฝง  พัฒนาเมืองท่ี
สามารถปรับตัวและยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate Resilience City) การใหบริการของระบบ
นิเวศ สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสรางแนวปองกันตามธรรมชาติ  และการจัดทําแผนธุรกิจ
ตอเนื่อง รวมท้ังการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงใน
อนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสรางความโปรงใส ในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ  โดยใหมีชองทางใหทุกภาคสวน

สามารถเขาถึง เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได  เชน ขอมูลการประกวดราคาจัดซ้ือ  จัดจางโครงการ
ของทางราชการ  ขอมูลการประมูลโครงการ  ผูชนะการประมูลและราคาปดประมูลขอมูลความกาวหนาตามกระบวนการ
ยุติธรรม เชน คดีท่ีไมดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล  คดีทุจริตคอรรัปชันและคดีท่ีประชาชนใหความสนใจในแตละยุค
สมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
รวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  เพ่ือใหระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตมีความคลองตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 



๔๙ 

 

๕.๖.๓ การสรางรูปแบบการพัฒนา  อปท. ใหเหมาะสม  สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมท้ังเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและเชื่อมโยงภาคสวนตางๆ  ในระดับพ้ืนท่ี
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสรางระบบตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ  สรางผลงานท่ีมีคุณภาพ  
รวดเร็วและนาเชื่อถือ  สามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได  โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญๆ ท่ีมีการใชจายงบประมาณเปนจํานวนมาก และเปนโครงการท่ีมีผลกระทบในวง
กวาง 
 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   แผนพัฒนาภาค เปนแผนท่ีท่ียึดกระบวนการมี สวนรวมของทุกภาคสวนจากทุกจังหวัดท้ัง ๔ 
ภูมิภาคข้ึน  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุมจังหวัดใหสามารถ  ใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดทําโดยสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) มี
วัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ีสมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบไป
ดวย  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคกลาง   
ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใต   ซ่ึงเทศเทศบาลตําบล โคกกรวดนั้นตั้งอยูภาคตะวันออกฉียงเหนือ  การจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกฉียงเหนือ  ดานเศรษฐกิจ ดานการเกษตร  การ
ทองเท่ียว  การคาการลงทุน การพัฒนาคนใหมีสุขภาวะดีท้ังรางกาย จิตใจและสติปญญา  รอบรู  เทาทันการ
เปลี่ยนแปลง  สามารถดํารงชีพไดอยางมีคุณภาพ สรางความม่ันคงดานอาหาร  แกไขปญหาความยากจน หนี้สิน และการ
ออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพท่ีม่ันคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวไดอยางอบอุน   ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ   ซ่ึงแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปยอ  ดังนี้    
  

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 
 ตามพระราชบัญญติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ 
บัญญัติใหจังหวัดและกลุมจังหวัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัดใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) จึงไดจัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาคท่ียึดกระบวนการมี สวนรวมของทุกภาคสวนจากทุก
จังหวัดท้ัง ๔ ภูมิภาคข้ึน  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุมจังหวัดใหสามารถใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด 
 
๑. แนวคิดและหลักการ 
 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” ใหเกิดการพัฒนาท่ีสมดุล เปนธรรมและ มี
ภูมิคุมกันตอผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคูกับกับแนวคิด “การพัฒนา
แบบองครวม” ท่ียึด คน  ผลประโยชนของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตรพระราชทาน เขาใจ เขาถึง และพัฒนา  ยึด
หลักการมีสวนรวมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือใหสังคมสมานฉันทและอยูเย็นเปนสุขรวมกัน 
 ๑.๒  หลักการ มุงสรางความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติตางๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน 
เพ่ือสรางโอกาสทางการพัฒนา สอดคลองกับภูมิสังคมของพ้ืนท่ี โดย 

(๑) กําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(๒) กําหนดบทบาทและยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใหสอดคลองกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนท่ี 

 
 
 



๕๐ 

 

๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 
 ภายใตกระแสโลกาภิวัตนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดลอมภายนอกเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนา
ประเทศ  เปนผลใหจําเปนตองเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหเหมาะสม การพัฒนาท่ีสมดุล ดังนั้นจึง
กําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีของประเทศ ดังนี้ 
 ๒.๑ พัฒนาพ้ืนท่ีในภูมิภาคตางๆ ของประเทศใหเชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพ่ือเปนฐานการ
พัฒนาดานอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการทองเท่ียวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

๒.๑.๑ พัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก ( East West Economic 
Corridor) เชน พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจแมสอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแกน-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจพ้ืนท่ีอรัญ
ประเทศ-สระแกว-ปราจีนบุรี  พ้ืนท่ีเศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎรธานี-
นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

๒.๑.๒ พัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต ( North South Economic Corridor) 
ไดแก แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-
ขอนแกน-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พ้ืนท่ีแหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแกว-บุรีรัมย-มุกดาหาร 
 ๒.๒ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหวางประเทศ โดยเนนพ้ืนท่ี
ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกสและโครงขายคมนาคมขนสงเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันเชิง
พ้ืนท่ี เชน การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนสงทางน้ํา และเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงขายการ
คมนาคมบริเวณจุดตัด เชน พิษณุโลก และขอนแกน 
 ๒.๔ สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศใหยั่งยืน 
ไดแก พัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอตอการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดลอมเมืองและแหลงอุตสาหกรรม และการจัดใหมีการจัดการ
ใชประโยชนท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพ 
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนา 
  (๑) เพ่ิมศักยภาพการแขงขันดานเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร  
การพัฒนาศักยภาพการประกอบการดานอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว  การตั้งองคกรรวมภาครัฐ
และเอกชนระดับพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมอํานวยความสะดวกดานการคาการลงทุน และสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบาน 
  (๒) สรางคนใหมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนใหมีสุขภาวะดีท้ังรางกาย จิตใจและสติปญญา  รอบรู  เทาทัน
การเปลี่ยนแปลง  สามารถดํารงชีพไดอยางมีคุณภาพ 
  (๓) สรางสังคมและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง เพ่ือสรางความม่ันคงดานอาหาร  แกไขปญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพท่ีม่ันคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวไดอยางอบอุน 
  (๔) ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ โดยเรงอนุรักษและฟนฟูพ้ืนท่ีปาไมใหได ๑๕.๙ 
ลานไร หรือรอยละ ๒๕ ของพ้ืนท่ีภาค  ปองกันการรุกพ้ืนท่ีชุมน้ํา พัฒนาแหลงน้ําและระบบชลประทาน ฟนฟูดิน ยับยั้ง
การแพรกระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยสงเสริมทําเกษตรอินทรีย 
 ๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด 
  (๑) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบดวยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวลําภู และ
เลย) เนนการฟนฟูระบบนิเวศนเพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรการสงเสริมการคา 
การลงทุนและการทองเท่ียวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน 
  (๒) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบดวย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร เนนให
ความสําคัญกับความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตร สงเสริม
พ้ืนท่ีชลประทาน  การทําปศุสัตวโดยเฉพาะโคเนื้อ 



๕๑ 

 

  (๓) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย ขอนแกน  กาฬสินธุ  มหาสารคาม และ
รอยเอ็ด  เนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเปนศูนยกลางการคาบริการ และการลงทุนของภาค การใช
ประโยชนพ้ืนท่ีชลประทานใหเกิดประโยชนสูงสุด  การทําการเกษตรกาวหนา  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคูกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
  (๔) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ ประกอบดวย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย  สุรินทร  
มุงเนนการพัฒนาระบบชลประทานใหเต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ( Ethanol) 
พัฒนาการทองเท่ียวท้ังการทองเท่ียวเชิงนิเวศนและอารยธรรมขอมดวยการสรางคุณคาเพ่ิม และพัฒนาเสนทาง 
  (๕)  กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ ประกอบดวย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อํานาจเจริญ  มุงเนนการพัฒนาแหลงน้ํา และระบบบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมและขาดแคลนน้ํา  การสราง
งานและรายไดจากการทองเท่ียวใหมากข้ึน 
 ๓.๓ โครงการท่ีสําคัญ (Flagship Project) 

(๑) โครงการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียในทุงกุลารองไหเพ่ือการสงออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเปนประตูสูอินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเสนทางทองเท่ียวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนดวยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเขมแข็ง 
(๗) โครงการฟนฟูลุมน้ําชีตอนบนและลุมน้ํามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตท่ียั่งยืน 
 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ 
 การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธกับแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ เพ่ือพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน พัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ อารย
ธรรมและไหม  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ 
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย  สุรินทร)  ระยะ ๔ ป  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับทบทวน) 

ไดจัดทําข้ึนบนพ้ืนฐานการมีสวนรวมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน  ท้ังภาคราชการ  องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  องคกรภาคเอกชน  และภาคประชาชน  สังคมท้ัง  ๔ จังหวัด  ทุกข้ันตอน  ตั้งแตการรวบรวมและจัดทําขอมูล
การประเมินศักยภาพของกลุมจังหวัด การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตร วิสัยทัศน  เปาประสงครวม กลยุทธ ตัวชี้วัด 
แผนงานและโครงการจากการทํางานรวมกันของทุกภาคสวน กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑  จึงได
กําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดในอนาคต  คือ                 

๑)  เปนศูนยกลางเกษตรอุตสาหกรรม และพลังงานทดแทนท่ีสําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
๒)  เปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม 
๓)  เปนศูนยกลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสินคาในภูมิภาคและการคาขายชายแดน 
๔)  เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และไดปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน “แหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนยกลางผลิตภัณฑไหม และการทองเท่ียว
อารยธรรมของ” เปน “ศูนยกลางเกษตรอุตสาหกรรม ทอมเท่ียวอารยธรรม Logistic และ การคาชายแดน เช่ือมโยง
กลุมอาเซียน” 
เปาประสงครวม 
 ๑. เพ่ือยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลสูครัวโลก 
 ๒. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ ดานการทองเท่ียวอารยธรรม และไหม เชื่อมโยงกลุมประเทศอาเซียน  
 ๓. เพ่ือพัฒนาใหเปนศูนยกลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic และการกระจายสินคาในภูมิภาคและประเทศ
อาเซียน 



๕๒ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร  ท่ี  ๑  เพ่ิมขีดความสามารถในการขางขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหารเขาสูครัวโลก  
 เปาประสงค 
 ๑. ขาวหอมมะลิและผลิตภัณฑแปรรูปไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับท้ังในประเทศและตางประเทศ  
 ๒. มันสําปะหลังและผลิตภัณฑแปรรูอาหารและพลังงานทดแทน  
 ๓. สงเสริมการปลูกออยเขาสูโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือใหไดมาตรฐาน  
 ๔. สงเสริมการเลี้ยงปศุสัตวเพ่ือการคาในประเทศและกลุมประเทศอาเซียน  
ประเด็นยุทธศาสตร  ท่ี  ๒  ยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร  ดานการทองเท่ียว ผลิตภัณฑไหมและการคาชายแดน 
 เปาประสงค 
 ๑.  เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ และไดมาตรฐานสากล  
ประเด็นยุทธศาสตร  ท่ี  ๓  พัฒนาระบบ Logistic เชื่อมโยงในภูมิภาคและประเทศอาเซียน 
 เปาประสงค 
 ๑.  สรางความเชื่อมโยงการคมนาคมกระจายสินคาและการคาชายแดน 
  พัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

  แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธกับแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา แตเนื่อ
จากวาแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ยังมิไดประกาศไช เทศบาลจึงไดนํากรอบจาก
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ป  (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) มาใชเปนกรอบในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปมีความสัมพันธกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกลาว  โดย
มุงเนนพัฒนาดานอุตสาหกรรมการเกษตร  อาหาร  พลังงานสะอาด  การคา  เศรษฐกิจอาเซียน การทองเท่ียว  สังคม
คุณภาพ  พัฒนาเมืองนาอยู  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ  
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบานเมือง  ซ่ึงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
นครราชสีมา ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) มีรายละเอียดดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

 

 
แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 

 
วิสัยทัศน 

 
 

“โคราช  เมืองหลวง  แหงภาคอีสาน” 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค  ประเด็นยุทธศาสตร 

 
วิสัยทัศน   “โคราช เมืองหลวงแหงภาคอีสาน” 
พันธกิจ  

๑.  บูรณาการ พัฒนาเมือง ชุมชนและชนบทใหบรรลุตามเกณฑเมืองนาอยูขององคการอนามัยโลก  
๒.  ขับเคลื่อนกระบวนการการมีสวนรวมพัฒนาสังคมคุณภาพ สังคมท่ีเอ้ืออาทรและสังคมสมานฉันท  
๓.  สนับสนุนการผลักดันใหเกิดโครงขายคมนาคมขนสงท่ีเชื่อมโยงในภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบาน  
๔.  สนับสนุนและสงเสริมการผลิตพลังงานทดแทนเพ่ือระบบเศรษฐกิจสีเขียว  
๕.  สรางกระบวนการผลิต แปรรูปสินคาการเกษตรและอาหารปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพอยางมี ประสิทธิภาพ  
๖.  เสริมสรางภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การศึกษา และวัฒนธรรมเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม

อาเซียน  
๗.  บูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีดุลยภาพท่ียั่งยืน  
๘.  สงเสริมสนับสนุนการบริหารงานภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือธรรมาภิบาล  

 
 
 

 

พัฒนาปจจัย
แวดลอม

ทางการแขงขัน
ของ

อุตสาหกรรม
การเกษตรและ
เชื่อมโยงหวงโซ

อุปทานเพื่อ
พัฒนาไปสูครัว
ของโลก และ
ฐานการผลิต

พลังงานสะอาด 

พัฒนาระบบ โล
จิสติกสและ

การคาเพื่อเปน
ศูนยกลางความ
เจริญของภาค

อีสานและ
รองรับ

ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน 

 
พัฒนาคุณ

ศักยภาพภาพ
การทองเที่ยว 
และผลิตภัณฑ
ชุมชนเพื่อสราง
และกระจาย

รายไดสู
ประชาชน  ใน

พื้นที ่
 

 
พัฒนา

ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมและ
การบริหาร

จัดการน้ําอยาง  
บูรณาการ 

 
สงเสริมการ

ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

และความมั่นคง
ของบานเมือง 

 
พัฒนาสังคม
คุณภาพ ที่

ทั่วถึงและยั่งยืน
เพื่อสูการเปน
เมืองนาอยู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 



๕๔ 

 

เปาประสงค  
๑.  พัฒนาจังหวัดนครราชสีมาเปนเมืองหลักรองรับความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพ่ือมงสูเมืองท่ีนา

อยู  
๒.  พัฒนาสังคมอยางท่ัวถึงและยั่งยืน  
๓.  พัฒนาระบบโครงขายคมนาคมขนสง พลังงานสะอาด และศูนยกระจายสินคารองรับความเจริญ  เติบโตทาง

เศรษฐกิจและสังคมเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
๔.  พัฒนาสินคาเกษตรสีเขียวและอาหารปลอดภัยมงสูครัวโลก  
๕.  เสริมสรางอุตสาหกรรมสะอาดและการทองเท่ียวสีเขียว  

ประเด็นยุทธศาสตร (ตามลําดับความสําคัญ)  
๑.  พัฒนาปจจัยแวดลอมทางการแขงขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงหวงโซอุปทานเพ่ือ  พัฒนาไปสู

ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด  
๒.  พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพ่ือเปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน  
๓.  พัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวและผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือสรางและกระจายรายไดไปสูประชาชนในพ้ืนท่ี  
๔.  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู 
๕.  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ  
๖.  สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบานเมือง  

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑  

พัฒนาปจจัยแวดลอมทางการแขงขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงหวงโซอุปทาน  
เพ่ือพัฒนาไปสูครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด 

 
เปาประสงค  

- เปนศูนยกลางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศ และของภูมิภาคอินโดจีนสูการเปน   
“ครัวของโลก”  

- มีปจจัยแวดลอมท่ีเขมแข็งและศักยภาพสูงตลอดหวงโซการผลิต  
- เปนฐานการผลิตพลังงานสะอาดขนาดใหญท่ีสุดในอาเซียน  
 

กลยุทธ  ประกอบดวย ๕  กลยุทธดังตอไปนี้  
๑)  พัฒนาคุณภาพปจจัยการผลิต ประสิทธิภาพการผลิตและผลิตภาพภาคเกษตรกรรม เพ่ืออาหารปลอดภัย  
๒)  สนับสนุนเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาและพัฒนามาตรฐานสินคา

สูสากล  
๓)  พัฒนาการสรางตราสินคา (Branding)  ศักยภาพทางการตลาดและประชาสัมพันธ  
๔)  สงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรเพ่ือเปนพลังงานทดแทนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
๕)  พัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมสะอาดอยางเปนระบบ 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 

 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๒ 
พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพ่ือเปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน 

และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
เปาประสงค  

- เปนศูนยกลางการคาการลงทุนของอีสานและภูมิภาคอินโดจีนท่ีมีระบบโลจิสติกส ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  
บุคลากร และเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางสมดุล  
 
กลยุทธ  ประกอบดวย ๔  กลยุทธดังตอไปนี้  

๑)  พัฒนาและเชื่อมโยงโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสงในจังหวัดและไปสูภูมิภาคอินโดจีน  
๒)  พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและกฎระเบียบท่ีสนับสนุนระบบโลจิสติกสการคาและการลงทุน 
๓)  พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูประกอบการ SMEs ดานโลจิสติกส  การคาและการลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขัน  
๔)  พัฒนาฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานโลจิสติกส  การคาและการลงทนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๓ 
พัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวและผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือสรางและกระจายรายไดไปสูประชาชนในพ้ืนท่ี  

 
 
เปาประสงค  

- เปนศูนยกลางการทองเท่ียวสีเขียวแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ สุขภาพ ประวัติศาสตรอารยธรรมขอม ท่ีเกาแก  
เชื่อมโยงมรดกโลกและประเทศเพ่ือนบานสูสากล 
 
กลยุทธ ประกอบดวย  ๕  กลยุทธดังตอไปนี้  

๑)  พัฒนาปจจัยพ้ืนฐานการทองเท่ียวและแหลงทองเท่ียวใหมีคุณภาพ  และเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวในจังหวัด 
สูภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบาน  

๒)  สงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีหลากหลายเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวตลอกท้ังป  
๓)  พัฒนาศักยภาพการผลิตและการหาชองทางการตลาดของผลิตภัณฑชุมชน OTOP โดยเฉพาะ ผลิตภัณฑไหม

และเครื่องปนดินเผาดานเกวียน  
๔)  พัฒนาบุคลากรและการใหบริการทองเท่ียว  
๕)  วิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพทางการตลาดและประชาสัมพันธการทองเท่ียวของจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 

 

  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๔ 

พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู  
 

 
เปาประสงค  

- เปนเมืองนาอยู  วัฒนธรรมโคราช สังคมคุณภาพ สิ่งแวดลอม คนมีคุณภาพ  คุณธรรม   มีความสัมพันธดีท้ังใน
ระดับครอบครัว  ชุมชน และสงัคม - ลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจอยางเปนธรรม ประชาชนมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน
จากการมีงานทําและมีรายไดและแกไขปญหาความยากจนอยางยังยืน  
 
กลยุทธ  ประกอบดวย ๖  กลยุทธดังตอไปนี้  

๑)  สงเสริมการบริการสาธารณสุขและสุขภาพประชาชนใหแข็งแรง  
๒)  พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเขาถึงการศึกษา  
๓)  สงเสริมศาสนา จรยิธรรม คุณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมอันดี  
๔)  สรางงาน รายได และพัฒนาองคความรูและทักษะแรงงาน  
๕)  ชวยเหลือผูสูงวัย ผูพิการทุพพลภาพ และผูดอยโอกาสทางสังคม และเสริมสรางครอบครัวอบอุน  
๖)  เสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการพัฒนาชุมชนและสังคม อยางยั่งยืน 

 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๕ 

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ 
 

 
เปาประสงค  

– เปนศูนยการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบเพ่ือปองกันปญหาภัยแลง อุทกภัย และน้ําเสีย  
- ภาคีทุกภาคสวนมีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟูดูแล รักษาแหลงน้ําในพ้ืนท่ีอยางเปนระบบตอเนื่อง  

 
กลยุทธ  ประกอบดวย  ๖  กลยุทธดังตอไปนี้  

๑)  พัฒนา ฟนฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท่ีมีคุณภาพและสะอาด  
๒)  บริหารจัดการน้ํา เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาแหลงน้ําผิวดินและใตดิน เพ่ืออุปโภคบริโภค  เกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรม  
๓.)  พัฒนาระบบชลประทานและจัดหาแหลงน้ําตนทุนเพียงพอ และมีคุณภาพตอการใชประโยชน    ทาง

เศรษฐกิจและสังคม  
๔)  สนับสนุนเกษตรกรทําแหลงน้ําในไรนา พรอมผันน้ําจากลุมน้ําอ่ืนๆ และสรางระบบโครงขายอยางมี

ประสิทธิภาพ  
๕)  สรางความรูความเขาใจเรื่องการใชน้ํา การตะหนักถึงคุณคาน้ํา และอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําอยาง   มีสวนรวม  
๖)  วิจัยและพัฒนาองคความรูและขอมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
 
 
 



๕๗ 

 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๖ 
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบานเมือง  

 
 
เปาประสงค  

- เปนศูนยกลางกองกําลังเสริมสรางความม่ันคงทางการทหารท่ีสําคัญในภูมิภาคและประเทศ  
- เปนศูนยประสานเครือขายการบริหารจัดการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและปญหาสังคม  ความม่ันคงใน

พ้ืนท่ีและภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบาน  
 

กลยุทธ  ประกอบดวย ๕  กลยุทธดังตอไปนี้  
๑)  สงเสริมและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ของชาติ 
๒)  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและปองกันปราบปรามยาเสพติด  
๓)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติสาธารณะ  
๔)  สงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance)  
๕)  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ  

 ๑.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  โดยมุงเนนพัฒนาดานสานตอแนวทางพระราชดําริ  ดานการศึกษา  
การเกษตร พัฒนาสังคม  ดานการพัฒนาสาธารณสุข  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการพัฒนาการทองเท่ียว  
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี   ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   โดยปจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้ 

๑)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสานตอแนวทางพระราชดําริ 
๑.๑)  ประสานและบริหารจัดการน้ํา ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจําอยูหัวฯ เม่ือป 

๒๕๓๘ เพ่ือแกไขและปองกันปญหาอุทกภัยอยางเปนระบบ 
๑.๒)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสรางแหลงน้ํา  สงวนและเก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการ

อุปโภคและบริโภค  รวมท้ังวางโครงการเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลง 
๑.๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
๒.๑)  สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๒.๒)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรดานการศึกษา ครู  นักเรียน  ใหเปนผูมีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพ

ตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๒.๓)  สนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือและประกอบการศึกษา เปน

เครื่องมือของชุมชนและประชาชนท่ัวไป 
๒.๔) สงเสริมใหประชาชนไดเตรียมความพรอม และตระหนักถึงความสําคัญของการเขาสูประนะชาคม

อาเซียนในทุกดาน  
๒.๕)  สงเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
 



๕๘ 

 

๓)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเกษตรกร 
๓.๑)  พัฒนาปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชท่ีดีมีคุณภาพ  สงเสริมใหเกิดเกษตรอุตสาหกรรม  เกิด

พันธุพืชใหมๆ ท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน โดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
๓.๒)  ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร  ปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ  มี

มาตรฐานสากลโดยการรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
๓.๓)  สงเสริมและพัฒนาเครือขายผูนําดานการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
๓.๔)  สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินคาทางการเกษตร และเพ่ิมชองทางตลาด 
๓.๕)  สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๖)  สงเสริมประชาชนในทองถ่ินใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภคเพ่ือจําหนวยและเพ่ือกา

อนุรักษ  
๔)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 

๔.๑)  สงเสริมและพัฒนาบทบาทของผูนําชุมชน  คณะกรรมการหมูบานและชุมชนใหเขมแข็ง 
๔.๒)  สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
๔.๓)  สงเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  

ผูดอยโอกาส  ประชาชน และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๔.๔)  สงเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถ่ิน   
๔.๕)  ปองกันและแกไขปญหาการเสพ  การผลิตและการจําหนายยาเสพติดในทุกระดับ 
๔.๖)  ดําเนินการโครงการ เพ่ือใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา  อุปสรรค และความตองการ

ของประชาชนในพ้ืนท่ี 
๔.๗)  สงเสริมและประกาศเกียรติคุณผูท่ีเปนแบบอยางท่ีดี และสรางคุณประโยชนตอสังคม  สราง

ชื่อเสียงใหกับจังหวัดนครราชสีมา  
๕)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 

๕.๑)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม) 
๕.๒)  สงเสริมและสนับสนุนใหการรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน โดย
รวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและหนวยงานหรือองคกรท่ีเก่ียวของ 
๕.๓)  สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง โดยใหการเรียนรูการ

ดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การปองกันโรค การใชยาอยางถูกตอง การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชนและการเขารับ
การตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดานสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย 

๖)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๖.๑)  สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานใหสอดคลองกับความจําเปนและ

ความตองการของประชาชน 
๖.๒)  กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางท่ัวถึง 
๖.๓)  ประสาน  สนับสนุน  รวมมือกับสวนราชการ  และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ  เพ่ือ

สนับสนุนเครื่องมือ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนผูปฏิบัติงานท่ีมีความชํานาญในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๖.๔)  ประสานในการแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชนในดานสาธารณูปโภค และสงเสริมให

ประชาชนเขาใจในการใชและรักษาสาธารณูปโภคอยางคุมคา 
๖.๕)  ดําเนินการปรับปรุงระบบขนสงในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแกไขปญหาจราจร  ความปลอดภัย

และความเปนระเบียบในการใหบรกิารแกประชาชน 
 
 
 



๕๙ 

 

๗)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
๗.๑)  พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถ่ิน

โคราช โดยการอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเท่ียว 
๗.๒)  พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวเดิม สรางแหลงทองเท่ียวใหม  รวมท้ังกิจกรรมดานการทองเท่ียว  

และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ  กระตุนเศรษฐกิจ  และสรางรายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัดนครราชสีมาเพ่ิมข้ึน 
๗.๓)  สนับสนุนและสงเสริมความสามารถของผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียว  และสรางเครือขาย  เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ  โดยการจับคูธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินคาและขยายตลาดสินคาท้ังภายในประเทศและ
ตางประเทศ 

๗.๔)  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ  รวมถึงการสราง
ความเปนเลิศทางดานกีฬา 

๘)  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
๘.๑)  ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน ใหรองรับการปฏิบัติภารกิจหนาท่ี  ตามท่ีกฎหมายกําหนด

อยางมีประสิทธิภาพ  
๘.๒)  นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร   
๘.๓)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ใหไดรับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพ่ิมพูนความรู เพ่ือยกระดับ

ประสิทธิภาพ การทํางานใหเกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและรวมมือกับประชาคมอาเซียน 
๘.๔)  บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ และเอกชนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน สรางประโยชนสูงสุด แกประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 
๘.๕)  เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและความตองการของประชาชน

ในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
๘.๖)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ๙)  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
๙.๑)  สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตางๆ 
๙.๒)  สงเสริม  สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ  หนวยงาน  มูลนิธิการกุศลและองคกรท่ีเก่ียวของ

ในการเตรียมความพรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย 
๙.๓)  สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชนและสถานท่ีสําคัญ  โดยสราง

ความอบอุนใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
๙.๔)  สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตํารวจบานและอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

(อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
๑๐)  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๑๐.๑)  พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลองและปาไมใหมีความอุดม
สมบูรณ 

๑๐.๒) รณรงคสรางจิตสํานึกเพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชนทองถ่ิน
ทุกระดับ   

๑๐.๓)  จัดทําระบบกําจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 

 

๒. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ๒.๑ วิสัยทัศน 

เทศบาลตําบล โคกกรวด   ไดกําหนดวิสัยทัศน  (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณในอุดมคติ   ซ่ึงเปน
จุดมุงหมายความคาดหวังท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา  ซ่ึงจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณของทองถ่ินใน
อนาคตอยางรอบดาน   ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกําหนดวิสัยทัศน   คาดหวังท่ีจะให
เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

โคกกรวดเมืองนาอยู เศรษฐกิจคูชุมชน ประชาชนมีสวนรวม 
ศูนยรวมวัฒนธรรมประเพณี มีธรรมชาติย่ังยืน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลโคกกรวด 

เพ่ือเปนการพัฒนาเทศบาลตําบลโคกกรวดรีบรรลุวัตถุประสงค  พันธกิจและวิสัยทัศนท่ีไดรวมกันวางไว จึงได
กําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาไว 10 ยุทธศาสตรดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ 
2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 
4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
10. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

2.3 เปาประสงค 
1. ประชาชนมีแหลงน้ําสําหรับการอุปโภคและทําการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
2. ประชาชนสามารถเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานและเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
3. ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพดานการเกษตร 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
5. ประชาชนเขาถึงบริการทางสาธารณสุขมีสุขภาพแข็งแรง 
6. ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคมท่ีมาตรฐานปลอดภัยใชงานไดดี 
7. ประชาชนไดรวมกิจกรรมสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของทองถ่ินอยางเหมาะสม 
8. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีธรรมาภิบาลดีข้ึน 
9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
10. สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติไดรับการฟนฟูและอนุรักษ 

2.4 ตัวช้ีวัด 
1. จํานวนครั้งท่ีมีการฝกอบรมใหความรูดานการเกษตร 
2. จํานวนเกษตรกรท่ีมีไดรับการชวยเหลือ 
3. จํานวนเสนทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
4. จํานวนเสนทางระบายน้ําท่ีมีมาตรฐาน การระบายน้ําสะดวกไมทวมขัง 
5. จํานวนการใชน้ําประปาท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
6. สามารถระบายน้ําไดดี (จากการขุดลอก) 
7. จํานวนเด็ก เยาวชนมีความรูเพ่ิมมากข้ึน 



๖๑ 

 

8. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมดานการกีฬาสุขภาพ การควบคุมและปองกันโรคเพ่ิมข้ึน 
9. จํานวนผูเสียชีวิตจากโรคติดตอลดลง 
10. จํานวนประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงเพ่ิมข้ึน 
11. ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดลดลง 
12. ประชาชนเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมและประเพณีเพ่ิมข้ึน 
13. มีการจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนดานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทุกป 
14. ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
15. ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีไดรับความชวยเหลือเม่ือประสบภัย 
16. จํานวนของประชาชนท่ีเขามามีสวนรวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหาของทองถ่ินเพ่ิมข้ึน 
17. มีการทํากิจกรรมการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประจําทุกป 
18. ปริมาณขยะตกคางลดลง 
19. ไมมีการรองเรียนปญหาในเรื่องสิ่งแวดลอม 
20. จํานวนผูสูงอายุและผูดอยโอกาส ท่ีไมไดรับการดูแลลดลง 
21. จํานวนท่ีมีการสงเสริมการฝกอบรมดานอาชีพ 
22. จํานวนผูวางงานลดลง 
23. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

2.5 คาเปาหมาย 
1. ประชาชนมีแหลงสําหรับอุปโภคและทําการเกษตรเพียงพอและท่ัวถึง 
2. เด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
3. เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและสรางความเขมแข็งองคกรภาคเกษตร 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีชุมชนเขมแข็งสามารถพ่ึงตนเองไดและปลอดยาเสพติด 
5. ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา 
6. ประชาชนเดินทางสะดวก ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการเพียงพอและท่ัวถึง 
7. ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินไดรับการอนุรักษใหคงอยู 
8. ระบบบริหารงานและการบริการมีประสิทธิภาพ 
9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินสังคมสงบสุข 
10. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไมใหเกิดมลพิษและมีความสมดุลอยางยั่งยืน 
11. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 

        2.6 จุดยืนทางยุทธศาสตร ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จุดมุงหมายสําคัญของการพัฒนาเทศบาลตําบล โคกกรวด  เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ

อยางตอเนื่อง โปรงใส เปนธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได โดยแบงตามพันธกิจ ดังนี้ 
1. สงเสริมการฝกและการประกอบอาชีพ และภาคเกษตรใหเขมแข็งเพ่ือบรรเทาปญหาความยากจน 
2. จัดใหมีเสนทางคมนาคม ทางระบายน้ํา ระบบสาธารณูปโภคใหไดมาตรฐาน 
3. สงเสริมการฝกและการประกอบอาชีพ และภาคเกษตรใหเขมแข็งเพ่ือบรรเทาปญหาความยากจน 
4. สงเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง 
5. บํารุงรักษาจํารีตประเพณีทองถ่ิน และพัฒนาการทองเท่ียว 
6. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
7. การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 
8. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและของเสีย 



๖๒ 

 

9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริการใหมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี 

 
๒.๘  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
   การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปของเทศบาลมีความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  ดังนี้  

   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล 

เปาประสงค 

ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร 
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3.การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชน  
1) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

- มีเสนทางคมนาคมในพ้ืนท่ีเทศบาลท่ีเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอยละ 75 เปาหมาย คือตองการใหได
มากกวานี้หรือรอยละ 100 โดยผูบริหารมีนโยบายท่ีจะดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย ปญหาคือ 
เทศบาลยังขาดงบประมาณในการดําเนินการ การแกปญหาคือ ประสานขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ และ
เทศบาลฯ ก็ไดตั้งงบประมาณดําเนินการดวยบางสวน 

-  การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน 100 เปอรเซ็นต ปญหาคือ ไฟฟาสองสวางทาง
หรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด เนื่องจากคาเปอรเซ็นตการใชไฟฟาเกิดจํานวนท่ี
กําหนด ทําใหเทศบาลฯตองมีภาระคาใชจายในเรื่องของคาไฟฟาเพ่ิมข้ึน การแกปญหาคือ ประสานขอความรวมมือกับ
การไฟฟาสวนภูมิภาคเพ่ือขอยกเวนคาใชจายดานไฟฟาในสวนนี้ 

-  การประปา เทศบาลมีกิจการประปาเปนของเทศบาลเอง สามารถใหบริการไดครอบคลุมทุกหลังคาเรือน 
คิดเปน 100 เปอรเซ็นต และมีน้ําใชตลอดท้ังป ปญหาคือ มีขอรองเรียนเรื่องน้ําประปาขุนบอยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเปน
ทอประปาเกาเกิดการตกตะกอนของน้ํา และไมมีแหลงน้ําดิบในการผลิตประปาตองขอใชจากพ้ืนท่ีอ่ืนทําใหมีคาใชจาย
มาก ปจจุบันเทศบาลยังไมประสบปญหาการขาดแคลนน้ําสามารถท่ีจะจัดหาน้ําดิบสําหรับผลิตประปาใหชุมชนได การ
แกปญหาคือ การลงพ้ืนท่ีดําเนินการแกไขตามจุดท่ีเกิดปญหาในทันทีการพิจารณาโครงการตางๆ ท่ีไมสามารถดําเนินการ
ไดนั้น เชน โครงการกอสรางโรงสูบจายสารเคมีและเก็บสารเคมีการประปา ฯลฯ เทศบาลก็ไดนําบรรจุในแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป เพ่ือท่ีจะพิจารณาดําเนินการในปตอไป เม่ือมีงบประมาณและความจําเปนก็สามารถดําเนินโครงการไดตอเนื่อง 
เพ่ือตอบสนองตอความตองการของประชาชนตอไป 

2) ดานเศรษฐกิจ 
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพรับจางท่ัวไป รอยละ  3 5.50  คนอายุ 

15 – 60 ป  มีอาชีพและรายได  2,246  คน  ผูสูงอายุ  60  ปข้ึนไป  มีอาชีพและมีรายได   จํานวน 602 คน   การ
ขยายตัวของประชากรเพ่ิมข้ึนมาก เริ่มเกิดเปนชุมชนแออัดและสงผลกระทบกับสภาวะแวดลอม  เชน ปริมาณการปลอย
น้ําเสียจากครัวเรือนลงสูรางระบายน้ํามีมากข้ึน  เกิดปญหาการรองเรียนมายังเทศบาล  การแกปญหาคือ  เทศบาลก็ไดลง
พ้ืนท่ีแกไขปญหาในทุกครั้ง รวมท้ังไดจัดโครงการทําความสะอาดทอและรางระบายน้ําในชุมชน โดยการจางแรงงานใน
ชุมชน ผลทีไดปญหาการระบายน้ําลดลง  ประชาชนมีจิตสํานึกและมีสวนรวมมากข้ึน  และทําใหประชากรมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
อีกท้ังเทศบาล   ไดแกไขปญหาโดยจัดโครงการสงเสริมอาชีพ   เพ่ือใหชุมชนมีรายไดเสริมจากการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม   อุดหนุนกลุมอาชีพในชุมชน  แตการพัฒนาดานนี้ยังไมบรรลุวัตถุประสงคเทาท่ีควร   เนื่องจากกลุมอาชีพ
ตางๆ ยังขาดความรูดานการบริหารจัดการและความรูดานการตลาด 

3) ดานท่ีอยูอาศัยและการอุปโภคบริโภค 
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรในพ้ืนท่ีมีท่ีอยูอาศัยท่ีม่ันคง  มีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภค

เพียงพอตลอดป  และมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน  ปญหาคือ มีบางครัวเรือน ท่ียังตองการความชวยเหลือในการซอมแซมท่ีอยูอาศัย การแกปญหาคือ   เทศบาล
ไดมีโครงการซอมแซมบานคนจน  แตงบประมาณมีจํากัดถามีงบประมาณท่ีมากกวานี้เทศบาลก็จะดําเนินการใหได
ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน และเทศบาลไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซอมแซมท่ีอยูอาศัยจากหนวยงานท่ี
เก่ียวของเพ่ือใหความชวยเหลือ    
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4) ดานสุขภาพและสาธารณสุข 
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรสวนมากมีสุขภาพท่ีดี  มีการคัดกรองสุขภาพใหกับประชาชน

กลุมเสี่ยงโรคท่ีมักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน  ไดแก โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส  โรคไขเลือดออก        
มือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเขารับการรักษาพยาบาล  ปญหาคือประชาชนบางรายไมยอมไปคัด
กรองหรือตรวจสุขภาพประจําป  การแกไขปญหา  เทศบาลและหนวยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ไดจัดกิจกรรม
รวมมือกันรณรงคใหชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ซ่ึงก็ไดผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดี  แต
ตองเปนการดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป  จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไมไดกินอาหารท่ีถูก
สุขลักษณะ  การใชยาเพ่ือบําบัดอาการเจ็บปวยท่ีไมเหมาะสม  การออกกําลังกายยังไมสมํ่าเสมอ  และประชากร
สวนมากไมไดรับการตรวจสุขภาพ  ปญหาเหลานี้เทศบาลพยายามอยางยิ่งท่ีจะแกไข  โดยรวมมือกับโรงพยาบาล  
สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพ่ือแกไขปญหา   

5) ดานการศึกษา 
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรอายุ  15 – 60  ปเต็ม รอยละ  100  อาน  เขียนภาษาไทย

และคิดเลขอยางงายได  เด็กอายุ  6–4  ป  รอยละ  100  ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9  ป  ไดเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 4  หรือเทียบเทา   ดานการศึกษาอยูในเกณฑท่ีดี   ปญหาคือ   ยังไมสามารถท่ีจะแขงขันกับเมืองใหญๆ ได           
การแกปญหา ของเทศบาล  ไดจัดกิจกรรมใหกับเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหาร
กลางวัน ใหกับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี และรวมกันจัดกิจกรรมตางๆ กับทางโรงเรียน     

6) ดานคานิยมของคนในพ้ืนท่ี 
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา (พุทธ)  และประชากรบางรายท่ีไปรวมทํา

กิจกรรมของศาสนาคริสตดวย  ประชากรในเขตเทศบาลใหความรวมมือกันทํากิจกรรมสาธารณะตางๆ  ผูสูงอายุ  ผูพิการ
ไดรับการดูแล  ปญหาคือ  ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมท้ังท่ีเปนครั้งคราวบางครัวเรือนขาดความ
อบอุน  การแกปญหาของเทศบาลคือ จัดกิจกรรมตางๆ ในชุมชน  พยายามท่ีจะใหทุกสวนทุกฝายทุกคนมีสวนรวมและ
รณรงคใหเห็นถึงโทษของการดื่มสุรา  ใหชุมชนเห็นความสําคัญของครอบครัว  เชน   การแขงขันกีฬาชุมชน  แอโรบิค
แดนส  งานประเพณี  เปนตน 

7) ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี   มีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน ปญหาคือทุกชุมชนในเขตเทศบาลยังตองการใหมีการปองกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม   วิธีการแกปญหา
ของเทศบาลท่ีสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีและงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด  คือการติดตั้งกลองวงจรปดในจุด
ท่ีเปนท่ีสาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางรวมทางแยก รวมท้ังไดตั้งจุดตรวจจุดบริการ  ในชวงเทศกาลท่ีมีวันหยุด
หลายวันเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน  แตปญหาท่ี พบเปนประจําคือการทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุน
โดยเฉพาะในสถานท่ีจัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เปนปญหาท่ีชุมชนไดรับผลกระทบเปนอยางมาก  การแกไขปญหา คือ
การแจงเตือนใหผูปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ ใหทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย  และโทษท่ีไดรับจาก
การเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความรวมมือไปยังผูนํา  การขอกําลังจาก ตํารวจ  ผูนํา  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไมใหเกิด
ความรุนแรง  แตจะไมใหเกิดข้ึนเลยยังเปนปญหาท่ีปจจุบันไมสามารถท่ีจะแกไขได  ท้ังท่ีมีการรวมมือกันหลายฝาย     
เปนเรื่องท่ีทางเทศบาลจะตองหาวิธีท่ีจะแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไปตามอํานาจหนาท่ีท่ีสามารถดําเนินการได    

8) ดานยาเสพติด 
ปญหายาเสพติด ในชุมชนของเทศบาล  จากการท่ีทางสถานีตํารวจภูธรโพธิ์กลางไดแจงใหกับเทศบาลทราบ

นั้นพบวาในเขตเทศบาลมีผูท่ีติดยาเสพติดแตเม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนถือวานอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจากวา
ไดรับความรวมมือกับทางผูนํา  ประชาชน  หนวยงานของเทศบาลท่ีชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจํา การแกไขปญหาของ
เทศบาลสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ีเทานั้น  เชน  การณรงค  การประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การ
ฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี  ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ท้ังนี้ เทศบาลก็ไดให
ความรวมมือมาโดยตลอด   
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9) ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ในพ้ืนท่ีของเทศบาลสวนมากเปนพ้ืนท่ีสําหรับท่ีอยูอาศัย  รานคา  สถานประกอบการ  พ้ืนท่ีเพาะปลูก 

ตามลําดับ และมีพ้ืนท่ีเพียงเล็กนอยท่ีเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  ก็ไดแก  ดิน  น้ํา  ตนไม  อากาศ
ท่ีไมมีมลพิษ ปญหาคือ เนื่องจากวาพ้ืนท่ีบางสวนเปนดินเค็ม  น้ําใตดินก็เค็ม  หรือไมก็เปน น้ํากรอย  ไมสามารถท่ีจะนํา
น้ําจากใตดินมาใชในการอุปโภค-บริโภคไดได ตองอาศัยน้ําดิบจากแหลงอ่ืน  และน้ําฝน  น้ําในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน 
มีแหลงน้ําใชในการเกษตรไมเพียงพอ  ปญหาคือยังไมสามารถหาแหลงน้ําสําหรับการเกษตรไดเพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนท่ี
สวนมากเปนของประชาชน  เอกชน  ปญหาดานขยะ  เม่ือชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน  การแกไขปญหา เทศบาลไดจัดทํา
โครงการเพ่ือแกปญหาใหกับประชาชนและเปนไปตามความตองการของประชาชน   เชน โครงการจัดหาถังขยะรองรับ
ขยะใหครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี  โครงการปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ ในพ้ืนท่ีของตนเองและท่ีสาธารณะรวมท้ังปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศนของเมืองใหรมรื่นสวยงาม ใหเปนเมืองนาอยู เปนท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชน  ฯลฯ   

10) ดานการเมือง-การบริหาร 
 เทศบาลไดจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล  มีท้ังหมด  18  ชุมชน  แตละชุมชนมีกรรมการซ่ึงเปนตัวแทนของชุมชน   
7  คน  ประชาชนมีสวนรวมในการจัดซ้ือจัดจางของเทศบาล  ประชาชนใหความรวมมือดานการเลือกตั้งเปนอยางดี   
ปญหาคือการแขงขันทางการเมืองคอนขางสูง มีจุดท่ีนาสังเกตคือ มีการยายเขายายออกชวงท่ีจะมีการเลือกตั้ง ไมวาจะ
เปนการเลือกผูใหญบาน  สมาชิกสภา  นายกเทศมนตรี  การแกไขปญหา ของเทศบาลคือ  ขอความรวมมือ  ผูนํา  
เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบใหระมัดระวัง สอดสองพฤติกรรมและใหรายงานอําเภอทราบ  การรณรงค  ประชาสัมพันธ  
ใหขอมูลท่ีถูกตอง  เก่ียวกับขอกฎหมายของการเลือกตั้งท่ีกระทําไดและทําไมไดใหประชาชนไดรับทราบ ปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนเทศบาลก็ไดพยายามแกไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมทองถ่ินทุกชุมชนในเขตเทศบาล   ในการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล  จากผลการประชุมทุกครั้งท่ีเทศบาลจัดข้ึน  มีประชาชนสนใจเขารวมประชุมรวมท้ังแสดงความ
คิดเห็นท่ีหลากหลาย  สงผลใหเทศบาลดําเนินงานตามความตองการของประชาชน  และประชาชนไดรับประโยชน  และมี
สวนรวมในการพัฒนาเทศบาล  นอกจากนี้  เทศบาลไดจัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน   ของคณะผูบริหาร   สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล   อสม. และกรรมการชุมชน   โครงการอ่ืนๆ สําหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือนํา
ความรูและประสบการณท่ีไดรับมาพัฒนาเทศบาลใหเจริญเทาเทียมกับเทศบาลอ่ืนๆ  และเทศบาลมีโครงการจัดซ้ือ
เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ   โครงการบางโครงการตองระงับไวเนื่องจากขอจํากัด
ดานงบประมาณ   มีอัตรากําลังพนักงานเทศบาลจํากัด  ไมเพียงพอตอการตอบสนองความตองการของประชาชนในดาน
บริการ 

ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต 
คณะกรรมการพัฒนา ทองถ่ิน ไดพิจารณารวมกันวิเคราะห จุดแข็ง จุดออนโอกาสหรือ SWOT เปนเครื่องมือใน

การประเมินสถานการณ ซ่ึงชวยใหผูบริหารกําหนดจุดแข็ง และจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน โอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดลอมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบท่ีมีศักยภาพจากปจจัยเหลานี้ตอการทํางานขององคกรและขอจํากัดในการ
พัฒนา สรุปไดดังนี้ 

จุดแข็ง (S : Strength) 
 -  ประชาชนมีคุณภาพ  และมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทองถ่ินท้ังในดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
    และคุณภาพชีวิต 
    -  ชุมชนเขมแข็งไดรับการบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานครบถวนสมบูรณ 
 -  มีเสนทางสัญจรเปนไปดวยความสะดวกอยูหางตัวเมืองไมมาก 
 -  มีโรงเรียนประถมศึกษา 1 แหง สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนไดอยางเพียงพอ  
 -  ผูนําชุมชนสมานสามัคคีไมมีปญหาในดานการรวมกันในการปกครองและบริหารการพัฒนา 
 -  มีเทศบาลตําบลโคกกรวดมีศักยภาพเพียงพอท่ีรองรับการบริการสาธารณะและแกไขปญหาความเดือดรอน
    ของประชาชน 
 -  มีการประสานรวมระหวางเทศบาลโคกกรวดกับสวนราชการในพ้ืนท่ี 
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 -  สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองและการลงทุน 

จุดออน (W : Weakness)          
      -  เปนชุมชนดั้งเดิมมีบานเรือนของประชาชนปลูกสรางอยูหนาแนนและบางสวนเปน   บานไมแออัด 
 -  ขาดระบบการจัดการดานผังเมือง  การกําหนดเขตในการกอสรางอาคาร 
  -  เปนสังคมชุมชนก่ึงเมือง  ไมสามารถรวมกลุมกันเพ่ือดําเนินการดานเศรษฐกิจของชุมชน  
      ในรูปของกลุมอาชีพอยางเขมแข็ง   
 -  บางสวนเปนชุมชนบานจัดสรร  ขาดการใหความรวมกิจกรรมชุมชน  
 -  เด็กและเยาวชนบางสวนมีพฤติกรรมไมศึกษาตอระดับท่ีสูงข้ึน 
 -  มีชุมชนท่ียายโอนมาจากชุมชนเมืองหลายชุมชนเปนเหตุแหงการอาจกอใหเกิดปญหา  
    ดานคุณภาพชีวิตประชาชน 
 -  ผูปกครองขาดความม่ันใจสถานศึกษาในพ้ืนท่ีจึงนําลูกหลานไปศึกษาสถาบันการศึกษาในเมือง                       

โอกาส (O : Opportunity)          
        -  จังหวัดนครราชสีมาสามารถสนับสนุนงบประมาณใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีแผนงานโครงการตาม
    แนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
        -  มีเสนทางคมนาคมสายหลักเชื่อมไปสูภาคอีสานหลายจังหวัด 
 -  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ  
 -  มีบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญตั้งอยู  ทําใหธุรกิจหอพักและบานเชาขยายตัวอยางรวดเร็ว 
 -  เทศบาลตําบลโคกกรวด  สามารถพัฒนาการจัดเก็บรายไดเพ่ิมข้ึนไดเกินกวาประมาณการปละประมาณ 
    รอยละ  20  

ภาวะคุกคาม (T : Treat)  
 -  มีความแตกตางทางฐานะและสังคมระหวางชุมชนเดิมกับชุมชนบานจัดสรร 
 -  ประชาชนมาจากหลายชุมชนมีพ้ืนฐานความรูและพ้ืนฐานทางสังคมแตกตางกัน       
 -  การถายโอนภารกิจตาง ๆ ไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน  ทําใหการปฏิบัติงาน  เกิดความลาชา   
    ไมเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 
 -  การพัฒนาบางสวนตองเปนไปตามกฎหมาย  จึงไมสามารถดําเนินการแกปญหา ได 
    ตองอาศัยความเสียสละของชุมชนเทานั้น  ซ่ึงบางครั้งก็ทําไดยากมาก 
 -  กฎหมายและระเบียบตาง ๆ  ในการปฏิบัติงานทําใหขาดความคลองตัวในการบริหารงาน  
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3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
      ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลนั้น  ไดทําการประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ี
เก่ียวของ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ  

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

1.การสานตอแนวทาง
พระราชดําร ิ

๑) ขาดแคลนแหลงนํ้าใน
การเกษตรและนํ้าประปา
สําหรับอุปโภค-บริโภคยังไม
พอเพียงและยังไมได
มาตรฐาน 

- แหลงนํ้าและนํ้าประปา
ในการอุปโภค-บริโภค 

- ในเขตเทศบาล - ประชาชนมีแหลงนํ้า
และมีนํ้าประปาใช
อยางพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากข้ึน 

2.ดานการพัฒนา
การศึกษา 

๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไมพอเพียง เด็ก
นักเรียนไมไดรับการศึกษาตอ
ในระดับท่ีสูงกวาข้ันพ้ืนฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต
เทศบาล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนท่ีพอเพียง  เด็ก
นักเรียนไดรับ
การศึกษาท่ีสูงข้ึน     
มีงบประมาณใน
การศึกษาเลาเรียน 

3.ดานการพัฒนาการ
เกษตร 

2) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ําระยะทางในการ
ขนสงผลผลิตไกลจากแหลง
รับซื้อ  

 - เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมีราคาสูงข้ึน 

4.ดานการพัฒนา
สังคม 

1) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางราย
มีท่ีอยูอาศัยไมมั่นคงแข็งแรง 

- ท่ีอยูอาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ี
ไดรับความเดือนรอน
เรื่องท่ีอยูอาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดรับความชอยเหลือ
ซอมแซมท่ีอยูอาศัยให
มั่งคงแข็งแรง  

2) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพ่ิมมากข้ึนทําให
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บานเรือนทําใหเกิดเปน
ชุมชนแออัด   

- ประชากร - พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล - ควบคุมการกอสราง
อาคารบานเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพ่ือไมเกิด
ปญหาจากการ
กอสรางอาคาร 

3) ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคนํ้าท่ียังไม
สะอาดและมีสิ่งเจือปน เชน 
จากนํ้าฝน นํ้าท่ีไมไดคุณภาพ 
มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนบริโภคนํ้า
ท่ีสะอาดถูก
สุขลักษณะ 

4) เด็กและผูสูงอายุบาง
ครอบครัว ผูสูงอายุอยูตาม
ลําพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

 - ผูสูงอายุและเด็กใน
เขตเทศบาล   

- ผูสูงอายุและเด็ก
ไดรับการดูแลท่ีดี 

5) เยาวชนและวัยรุนติด
เกมส สิ่งลามก  บุหรี่ เหลา 
สาเสพติด และทองกอนวัย
อันสมควร     

 - เยาวชนและวัยรุนใน
เขตเทศบาล 

- เยาวชนและวัยรุนมี
อนาคตท่ีดี 

 
 



๖๘ 

 

ดาน สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ  

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

5.ดานการพัฒนา
สาธารณสุข 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม โรคระบาด โรคติดตอ 

- ดานสาธารณสุข - ในเขตเทศบาล ในพ้ืนท่ีไมมีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม  ดรคระบาด  
โรคติดตอ 

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีปวย
เปนโรคเรื้อรังแนวโนมท่ี
เพ่ิมข้ึน เชน เบาหวาน  
ความดัน 

 - ประชาชนกลุมเสี่ยง
และผูปวย 

 

3) ประชาชนบริโภคอาหารท่ี
ปลอดภัย 

 - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารท่ีปลอดภัยได
ถูกตอง 

6.ดานการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

1) ไฟฟาสองสวางทางและท่ี
สาธารณะยังไมสามารถ
ดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีได
ท้ังหมด 

- ไฟฟา - ทางและท่ีสาธารณะ
ในเขตเทศบาล 

- ทางและท่ีสาธารณะ
มีแสงสวางเพียงพอ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและปองกันการ
เกิดอาชญากรรมได 

2) ชุมชนขยายมากข้ึนระบบ
ระบายนํ้ายังไมเพียงพอ เกิด
การอุดตัน สงกลิ่นเหม็นกอ
ความรําคาญ 

- ราง/ทอระบายนํ้า - พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล - มีรางระบายนํ้า
สามารถระบายนํ้าได
สะดวก ไมอุดตัน ไม
สงกลิ่นเหม็นกอความ
รําคาญ 

3) ประชาชนตองการ
เสนทางในการสัญจรไปมา
เพ่ิมมากข้ึนและเทศบาลไม
สามารถดําเนินการได
เน่ืองจากพ้ืนท่ียังไมเปนท่ี
สาธารณะ จะดําเนินการไดก็
ตอเมื่อตองเปนท่ีสาธารณะ   

- เสนทางคมนาคม - เสนทางคมนาคมท่ี
เปนสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ตองการใหดําเนินการ 

- มีเสนทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 
 

7.ดานการพัฒนาการ
ทองเท่ียว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณี 
และกีฬา 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพรีและ๓มิปญหา
ทองถ่ินถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปญหาทองถ่ิน ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ยกยอง เชิดชูคนดี
หรือปราชญชาวบาน
ในโอกาสตางๆ เพ่ือ
เปนตัวอยางแก
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต ประ
เพรีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน ไมถูกลืมและ
คงอยูสืบไป 

 
 
 



๖๙ 

 

ดาน สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ  

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

8.ดานการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี 

1. ประชาชนขาดความรู
ความเขาใจในการเลือกตั้ง 
 

-ความรูประชาชน 
- การปฏิบัติงานรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน   

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ตองการใหสงเสริม
ใหความรู
ประชาธิปไตยแก
ประชาชน 
- ตองการใหการ
ปฏิบัติงานรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน   

2. ประชาชนเบ่ือหนายกับ
การเลือกตั้งบอยครั้ง 
3. การมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรมในหมูบาน และการ
ประชาคมหมูบานคอนขาง
เบาบาง 
4. เขตรับผิดชอบกวางและ
ปริมาณงานมีมากทําใหความ 
สะดวกในการปฏิบัติงานอาจ
ลาชา 

9.ดานการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

๑) การจราจรบนถนนมีเพ่ิม
มากข้ึนอาจทําใหเกิด
อุบัติเหตุข้ึนได 

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เชน ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบ
เพ่ือเตือนให
ระมัดระวัง 

๒) มีการทําลายและลักขโมย
ทรัพยสินของประชาชนและ
ราชการ 
รวมท้ังเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 

- ประชาชนและสวน
ราชการ 

- มีการปองกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนละสวน
ราชการ เชน การ
ติดตั้งกลองวงจรปด  
การใหผูนํา อปพร. 
ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาวิวาท 

10.ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

1) เปนพ้ืนท่ีท่ีมีดินเค็มและ
นํ้าใตดินเปนนํ้าเค็มหรือมีรส
กรอย ไมสามารถใชใน
การเกษตรและอุปโภค-
บริโภคได 

- ดินและนํ้าใตดิน - พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล - ปญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จัดหาแหลงนํ้า
จากแหลงอ่ืนเพ่ิมมาก
ข้ึน   

2) มีปญหาเรื่องขยะและนํ้า
เสียเพ่ิมมากข้ึนสงกลิ่นเหม็น
รําคาญ 

- สิ่งแวดลอม - ผูประกอบการและ
ชุมชนในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาล 

- ปญหาขยะและนํ้า
เสียลดลง 
ผูประกอบการ
สามารถกําจัดขยะ
และนํ้าเสียเองไดโดย
ไมสงผลกระทบตอ
ชุมชน  
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 ยุทธศาสตร
จังหวัด 

๑.พัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
การแขงขันเศรษฐกิจ  

๒.ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ๓.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางย่ังยืน  

๔.การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกปองสถาบันหลักของ
ชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 

แบบ ยท.๐๑ 

1.เพ่ือ
ขยาย
อัตราการ
เจริญเติบ
โตทาง
เศรษฐกิจ 

1.เพ่ือลด
ความ
ยากจน
และความ
เลื่อมล้ํา 

1.เสริมสราง
ความม่ันคง
เพ่ือปกปอง
สถาบันหลัก
ของชาติ 

1.เพ่ิม
ประสิทธิภา
พการปฏิบัติ
ราชการ 

2.เพ่ือ
สราง
เสถียร 
ภาพทาง
เศรษฐกิจ 

3.เพ่ือเพ่ิม
ขีดความ 
สามารถใน
การแขงขัน 
 

2.เพ่ือ
พัฒนา
โครงขาย
ความ
คุมครอง
ทางสังคม 

1.เพ่ือ
อนุรักษสิ่ง 
แวดลอม
และ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

5.เพ่ือใช
พลังงาน 
อยางมี
ประสิทธิภ
าพ 

   2.เปนศูนย
บริหารจัดการ
เครือขาย
ปองกัน และ
แกไขปญหา
ดานความ
ม่ันคงทุกมิติ 

 

3.เสริมสราง
ความปองดอง
และความ
สมานฉันทใน
ชาติ 
 

2.เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การพัฒนา
องคกร 

5.การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ  

3.เพ่ือ
สราง
ความคุม
กันใหกับ
สังคม 

4.เพ่ือให
ประชาชน 
เขาถึง
โอกาส
ทาง
เศรษฐกิจ

 

๑.การสาน
ตอแนวทาง
พระราชดําร ิ

๒.ดานการ
พัฒนา
การศึกษา 

๓.ดานการ
พัฒนาการ
เกษตร 

๔.ดานการพัฒนา
สังคม 

๕.ดานการ
พัฒนา
สาธารณสุข 

๖.ดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

๗.ดานการพัฒนาการทองเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และ
กีฬา 

๘.ดานการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี 

๙.ดานการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

๑๐.ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป 

๑.ดานความมั่นคง ๒.ดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน  

๓.ดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน  

๔.ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและ    
เทาเทียมกันทางสังคม  

5.ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  

 6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย 

การสรางความ
เปนธรรมลดความ
เหลื่อมล้ําในสังคม 

การสรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยางย่ังยืน 

การเติบโตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาอยางย่ังยืน 

การเสริมสรางความมั่นคง
แหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ
สูความมั่งค่ังและย่ังยืน 

การบริหารจัดการในภาครัฐ การ
ปองกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบ
และธรรมาภิบาลใน 
                      

การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและระบบ     
โลจิสติกส 

การพัฒนาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 

การพัฒนาภาค เมือง 
และพืน้ที่เศรษฐกิจ 

ความรวมมือระหวาง
ประเทศเพื่อการพัฒนา 

 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ 
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ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท. 

เปาหมายยุทธศาสตรที่ 

1 
ประชาชนมีแหลงนํ้า

สําหรับการอุปโภคและ

ทําการเกษตรเพิ่มข้ึน 

กลยุทธ 

แผนงาน 

จุดเช่ือมตอ 

๑.การสาน
ตอแนวทาง
พระราชดําร ิ

๒.ดานการ
พัฒนา
การศึกษา 

๓.ดานการ
พัฒนาการ
เกษตร 

๔.ดานการพัฒนา
สังคม 

๕.ดานการ
พัฒนา
สาธารณสุข 

๖.ดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

๗.ดานการพัฒนาการทองเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และ
กีฬา 

๘.ดานการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี 

๙.ดานการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

๑๐.ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม 

เปาหมายยุทธศาสตรที่ 

2 
ประชาชนสามารถ

เขาถึงบริการการศึกษา

ที่มีคุณภาพและ

มาตรฐานและเกิดการ

เรียนรูอยางตอเน่ือง 

เปาหมายยุทธศาสตรที่ 

3 
ประชาชนมีทักษะใน

การประกอบอาชีพ

ดานการเกษตร 

เปาหมายยุทธศาสตรที่ 

4 
ประชานมีคุณภาพชีวิต

ที่ดี 

เปาหมายยุทธศาสตรที่ 

5 
ประชาชนเขาถึงบริการ

ทางสาธารณสุขมี

สุขภาพแข็งแรง 

เปาหมายยุทธศาสตรที่ 

6 
ประชาชนไดใชเสนทาง

คมนาคมที่มาตรฐาน

ปลอดภัยใชงานไดดี 

เปาหมายยุทธศาสตรที่ 

7 
ประชาชนไดรวม

กิจกรรมสงเสริม

ประเพณีและ

วัฒนธรรมของทองถ่ิน

อยางเหมาะสม 

เปาหมายยุทธศาสตรที่ 

8 
องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินมีธรรมาภิบาลดี

ข้ึน 

เปาหมายยุทธศาสตรที่ 

9 
ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

เปาหมายยุทธศาสตรที่ 

10 
สิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ไดรับการฟนฟูอนุรักษ 

เปาประสงค 

1.พัฒนาขุดลอก        

คูคลองและจัดสราง

แหลงนํ้า 

1.สงเสริมการศึกษา

ของเด็กและเยาวชนให

ไดรับโอกาสทาง

การศึกษาไดอยาง

ทั่วถึงและมีคุณภาพ 

1.เสริมสรางองค

ความรูและเทคโนโลยี

ตางๆที่เหมาะสมทาง

การเกษตร 

1.สงเสริมดานการ

สงเคราะหและ

สวัสดิการชุมชน 

2.เสริมสรางชุมชนให

เขมแข็งสามารถที่

พึ่งตนเองไดและ

เสริมสรางภูมิคุมกันยา

 

1.สงเสริมการ

ใหบริการดาน

สาธารณสุขมูลฐาน 

เสริมสรางสุขภาพ

อนามัยและปองกัน

โรคติดตอ 

1.กอสรางปรับปรุง

เสนทางคมนาคมอยาง

ทั่วถึง 

2.พัฒนาระบบประปา

ใหมีคุณภาพและ

เพียงพอตอการ

อุปโภค-บริโภค 

3.ขยายเขตไฟฟาให

ทั่วถึง 

4.สนับสนนการวาง   

 

 

1.สงเสริมการทํานุ

บํารุงพระพุทธศาสนา

และอนุรักษวัฒนธรรม

ประเพณีและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

2.สงเสริมกีฬาและ

นันทนาการ 

1.พัฒนาระบบการ

บริการใหมีความ

ทันสมัย สะดวก 

รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ 

2.สงเสริมการบริหาร

จัดการตาม          

 

1.สงเสริมการปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

และสนับสนุนการ

รักษาความสงบรักษา

เรียบรอยและความ

มั่นคง 

 

1.สงเสริมการอนุรักษ

ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

2.รณรงคสราง

จิตสํานึกการปองกัน

และแกไขปญหามลพิษ

และสิ่งแวดลอม 

3.พัฒนาระบบการ

จัดการขยะมูลฝอยสิ่ง

ปฏิกูลและระบบบําบัด

้ํ ี ใ  ี

 

- แผนงานการเกษตร  
- แผนงานการพาณิชย 

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
 

-  แผนงานสรางความ

เขมแข็งชุมชน 

- แผนงานสังคมสงเคราะห 
- แผนงานเคหะและชุมชน  

-  แผนงานสรางความ

เขมแข็งชุมชน 

  
 

 
 

- แผนงานสาธารณสุข 
 

- แผนงานเคหะและชุมชน  

- แผนงานการพาณิชย 
 

 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ  

 
 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานงบกลาง 
- แผนงานรักษาความ

สงบภายใน 

 
 

- แผนงานรักษาความสงบ 

ภายใน 

- แผนงานเคหะและชุมชน  

 

 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานเคหะและ

ชุมชน  
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       จุดเชื่อมตอ           1                   2                  3                   4                      5                     6                     7                   8                   9                   10 
             

 

 

 

 

  

 

 

 

แผนงาน 

1.กอสรางถนนแอสฟทลติ

กบริเวณถนนทางเขา

ตลาดสดเทศบาล ดานทิศ

เหนือ ม.1 ต.โคกกรวด

(จากแยกถนนเทศบาล 5 

ถึงตลาดสดเทศบาล) 
2.กอสรางรางระบายนํ้า 
บริเวณถนนเทศบาล 23 
เช่ือมตอถนนเทศบาล 5 
หมูที่ 1 ต.โคกกรวด 
3.กอสรางรางระบายนํ้า 
บริเวณจากแยกถนน
เทศบาล 4 เช่ือมตอระบบ
ระบายนํ้าเดิม หนองหวา 
ซอย 1 หมูที่ 1       
ตําบลโคกกรวด 
4.โครงการวางทอ
นํ้าประปาฝงตะวันตกจาก
บานนายอุดร กลอมจอหอ 
ถึงประตูวัดหนองหวา
(บานนายศักรินทร แซ
เลี้ยง) 
5.โครงการปรับปรุงเครื่อง
สูบนํ้าดิบ 
6.โครงการติดต้ังทอธาร
นํ้าประปาในบริเวณเขต
เทศบาลตําบลโคกกรวด 

ฯลฯ 

1.โครงการสงเสริม
ชวยเหลือเกษตรกร 
2.โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง “บานสวยดวย
ผักสวนครัว” 
3.โครงการจัดต้ังศูนย
ถายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร 
 

1.โครงการขุดลอก
คลองบุงเด่ือ 
2.โครงการแกปญหา
ภัยแลง 

1.โครงการสนับสนุน
คาใชจายคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา 
2.โครงการศึกษาแหลง
เรียนรูนอกสถานที ่
3.โครงการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
4.โครงการรับสมัคร
นักเรียนใหม 
5.โครงการไหวคร ู
6.โครงการสงเสริมการ
เรียนรูวัฒนธรรมไทย 
7.โครงการสายใยรักจาก
ลูกถึงแม 
8.โครงการสงเสริม
มารยาทไทย “ย้ิมงาย 
ไหวสวย แตงกายงาม
ตามกาล” 
9.โครงการสงเสริม
สุขภาพเด็กกอนวัยเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลโคกกรวด 
10.โครงการสงเสริม
ทันตสุขภาพเด็กกอนวัย
เรียน 

ฯลฯ 

 

ผลผลิต
โครงการ

 

- แผนงานการเกษตร  
- แผนงานการพาณิชย 

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
 

-  แผนงานสรางความ

เขมแข็งชุมชน 

- แผนงานสังคมสงเคราะห 
- แผนงานเคหะและชุมชน  

-  แผนงานสรางความ

เขมแข็งชุมชน 

  
 

 
 

- แผนงานสาธารณสุข 
 

- แผนงานเคหะและชุมชน  

- แผนงานการพาณิชย 
 

 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ  

 
 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานงบกลาง 
- แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 

 
 

- แผนงานรักษาความสงบ 

ภายใน 

- แผนงานเคหะและชุมชน  

 

 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานเคหะและชุมชน  

 

1.โครงการปองกันและแกไข
ปญหาความรุนแรงตอเด็ก
และสตรีและบุคคลภายใน
ครอบครัว 
2.โครงการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับการปองกันปญหา
การคามนุษย 
3.โครงการอบรมใหความรูใน
เรื่องการปองกันและแกไข
ปญหาเด็กและเยาวชน
ต้ังครรภไมพรอม 
4.โครงการสํารวจและจัดทํา
ปายช่ือถนนในเขตเทศบาล 
5.โครงการกอสรางหลังคา
เอนกประสงคบริเวณหนา
ศูนยสุขภาพบานดอนแตว หมู
ที่3 
6.โครงการแขงขันเทศบาล
ตําบลโคกกรวดตานยาเสพติด 
7.โครงการรณรงคปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด 
8.โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูนําชุมชน 
9.โครงการศูนยพัฒนา
ครอบครัว 
10.โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุมสตร ี
11.โครงการสงเสริมอาชีพใน
ชุมชน 
12.โครงการใหการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
13.โครงการใหการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ 
14.โครงการใหการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวย
เอดส 

ฯลฯ 

 

1.โครงการสงเสริมการออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ 
2.โครงการรณรงคและ
ปองกันโรคพิษสุนัขบาและ
คุมกําเนินในสัตวเลี้ยง 
3.โครงการอบรม
ผูประกอบการรานอาหาร
แผงลอย ผูคาในตลาด และ
คุมครองผูบริโภคดานอาหาร 
4.โครงการรณรงคปองกัน
และควบคุมโรคไขเลือดออก 
5.โครงการอนามัยแมและ
เด็ก 
6.โครงการตลาดดีมี
มาตรฐานอาหารปลอดภัย 
7.โครงการตรวจมะเรง็ปาก
มดลูกและมะเร็งเตานม 
8.โครงการสงเสริมสุขภาพ
ชองปากและฟน 
9.โครงการตรวจคัดกรอง
การไดยิน 
10.โครงการคืนความสดใส
ใหดวงตา 
11.โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของกลุมแกนนําสาธารณสุข
ในชุมชน 
12.โครงการจดัทํา
ฐานขอมูลครัวเรือนเพื่อการ
เขาถึงบริการสุขภาพ 
13.โครงการสงเสริมฟนฟู
สุขภาพผูพิการ ผูสูงอายุและ
ผูปวยเรื้อรัง ผูปวยอัมพาต 
14.โครงการตลาดเย็นสบาย 

ฯลฯ 

 

1.โครงการวันข้ึนปใหม 
2.โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา12 สิงหาคม 
3.โครงการงานวันปยมหาราช 
4.โครงการแขงขันกีฬาเช่ือม
สัมพันธระหวางเทศบาล 
5.โครงการวันทองถ่ินไทย 
6.โครงการวันเทศบาล 
7.งานประเพณีสงกรานต 
8.งานประเพณีวันลอยกระทง 
9.จัดงานวันเด็กแหงชาติ 
10.โครงการประเพณี
เขาพรรษา 

ฯลฯ 

 

1.โครงการจัดใหความรูใน

เรื่องกฎหมายทั่วไป 

2.โครงการจัดอบรมการ

จัดทําแผนชุมชน 

3.โครงการเลือกต้ัง

ผูบริหารทองถ่ินและ

สมาชิกสภาเทศบาล 

4.โครงการเทศบาล

เคลื่อนที่พบประชาชน 

5.โครงการฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการในการจัดทํา

แผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน 

6.โครงการจัดทําแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

7.โครงการจัดต้ังสํานัก

ทะเบียนราษฎร 

7.เงินสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพ

 

 

 

1.โครงการฝกอบรม      

อปพร. 

2.โครงกาปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในชวง

เทศกาล 

3.โครงการฝกซอมดับเพลิง 

4.โครงการความปลอดภัย

ในชุมชน 

ฯลฯ 

 

1.โครงการปลูกหญาแฝก 

2.โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช 

3.โครงการเมืองนาอยูและ

การสรางจิตสํานึกดาน

สิ่งแวดลอม 

4.โครงการเทศบาล

คารบอนตํ่า 

5.โครงการลดการใช

พลังงานไฟฟาเทศบาล

ตําบลโคกกรวด 

6.โครงการจดัการขยะมลู

ฝอยแบบมีสวนรวม 

7.โครงการพัฒนางาน

รักษาความสะอาดและ

ระบบเก็บรวบรวมขยะมล
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วิสัยทัศน โคกกรวดเมืองนาอยู  เศรษฐกิจคูชุมชน  สังคมมีสวนรวม  ศูนยรวมวัฒนธรรมประเพณี  
่  

ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรการ
สานตอ
แนวทาง
พระราชดําริ 

ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
การศึกษา 

ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนาการ
เกษตร 

ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
สังคม 

ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตรดาน
การพัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาการทองเท่ียว
ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

ยุทธศาสตรดาน
การบริหาร
จัดการ
บานเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตรดาน
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรดาน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอม 

เปาประสงค 

ประชาชนมี
แหลงน้ํา
สําหรับการ
อุปโภคและ
ทําการ
การเกษตร
เพ่ิมขึ้น 

ประชาชน
สามารถ
เขาถึงบริการ
การศึกษาที่มี
คุณภาพและ
มาตรฐาน
และเกิดการ
เรียนรูอยาง
ตอเนื่อง 

ประชาชนมี
ทักษะในการ
ประกอบ
อาชีพดาน
การเกษตร 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดี 

ประชาชน
เขาถึงบริการ
ทาง
สาธารณสุขมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

ประชาชนได
ใชเสนทาง
คมนาคมที่
มาตรฐาน
ปลอดภัยใช
งานไดดี 

ประชาชนได
รวมกิจกรรม
สงเสริม
ประเพณีและ
วัฒนธรรม
ของทองถิ่น
อยาง
เหมาะสม 

ประชาชนมี
สวนรวมใน
กิจกรรมกีฬา
และ
นันทนาการ
อยาง
เหมาะสม 

องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่นมี        
ธรรมาภิบาล
ดีขึ้น 

ประชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

ส่ิงแวดลอม
และ
ทรัพยากรธร
รมชาติไดรับ
การฟนฟูและ
อนุรักษ 

คาเปาหมาย 
ประชาชนมีแหลง
น้ําสําหรับอุปโภค
และทําการเกษตร
เพียงพอและทั่วถึง 

เด็กและเยาวชน
ไดรับการศึกษา
อยางทั่งถึงและ
มีคุณภาพ 

เพ่ิมศักยภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร
และสรางความ
เขมแข็งองคกร
ภาคการเกษตร 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
ชุมชนเขมแข็ง
สามารถพ่ึงตนเอง
ไดและปลอดยา
เสพติด 

ประชาชนมี
สุขภาพดีทั่ว
หนา 

ประชาชนเดินทาง
สะดวก ระบบ
สาธารณูปโภค - 
สาธารณูปการ
เพียงพอและทั่วถึง 

ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น
ไดรับการอนุรักษ
ใหคงอยู 

ระบบ
บริหารงาน
และการ
บริการมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
สังคมสงบสุข 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอม
ไมใหเกิดมลพิษ
และมีความสมดุล
อยางย่ังยืน 
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            (ต่อ) 

 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
ประชาชนมีแหลง
น้ําสําหรับอุปโภค
และทําการเกษตร
เพียงพอและทั่วถึง 

เด็กและเยาวชน
ไดรับการศึกษา
อยางทั่งถึงและ
มีคุณภาพ 

เพ่ิมศักยภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร
และสรางความ
เขมแข็งองคกร
ภาคการเกษตร 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
ชุมชนเขมแข็ง
สามารถพ่ึงตนเอง
ไดและปลอดยา
เสพติด 

ประชาชนมี
สุขภาพดีทั่ว
หนา 

ประชาชนเดินทาง
สะดวก ระบบ
สาธารณูปโภค - 
สาธารณูปการ
เพียงพอและทั่วถึง 

ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น
ไดรับการอนุรักษ
ใหคงอยู 

ระบบ
บริหารงาน
และการ
บริการมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
สังคมสงบสุข 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอม
ไมใหเกิดมลพิษ
และมีความสมดุล
อยางย่ังยืน 

กลยุทธ 1. พัฒนาขุด
ลอก คูคลองและ
จัดสรางแหลงน้ํา 

1. สงเสริม
การศึกษาของ
เด็กและเยาวชน
ใหไดรับโอกาส
ทางการศึกษา
ไดอยางทั่วถึง
และมีคุณภาพ 

1. เสริมสราง
องคความรูและ
เทคโนโลยีตาง 
ๆ ที่เหมาะสม
ทางการเกษตร 

1. สงเสริมดาน
การสงเคราะห
และสวัสดิการ
ชุมชน 
2. เสริมสราง
ชุมชนใหเขมแข็ง
สามารถ
พ่ึงตนเองได 
และเสริมสราง
ภูมิคุมกันยาเสพ
ติดในชุมชน 

1. สงเสริมการ
ใหบริการดาน
สาธารณสุขมูล
ฐาน เสริมสราง
สุขภาพอนามัย
และปองกัน
โรคติดตอ 

1.กอสราง 
ปรับปรุงเสนทาง
คมนาคมอยาง
ทั่วถึง 
2. พัฒนาระบบ
ประปาใหมี
คุณภาพและ
เพียงพอตอการ
อุปโภค-บริโภค 
3. ขยายเขตไฟฟา
ใหทั่วถึง 
4. สนับสนุนการ
วางผังเมือง 

1.สงเสริมการ
ทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา 
และอนุรักษ
วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
2. สงเสริมกีฬา
และนันทนาการ 

1. พัฒนาระบบ
การบริการใหมี
ความทันสมัย 
สะดวก รวดเร็ว
และมี
ประสิทธิภาพ 
2. สงเสริมการ
บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมา 
ภิบาล 

1.สงเสริมการ
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน และ
สนับสนุนการ
รักษาความสงบ
เรียบรอยและ
ความมั่นคง 

1.สงเสริมการ
อนุรักษ ฟนฟู 
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอม  
2. รณรงคสรางจิต
นึก การปองกัน
และแกไขปญหา
มลพิษและ
ส่ิงแวดลอม 
3. พัฒนาระบบ
การจัดการขยะมูล
ฝอยส่ิงปฏิกูลและ
ระบบบําบัดน้ําเสีย
ใหมีประสิทธิภาพ 

แผนงาน 

1. แผนงาน
การเกษตร 
2. แผนงานการ
พาณิชย 

1. แผนงาน
การศึกษา 
2. แผนงาน
สาธารณสุข 

1. แผนงานสราง
ความเขมแข็ง
ชุมชน 

1. แผนงานสังคม
สงเคราะห 
2. แผนงานเคหะ
และชุมชน 
3. แผนงานสราง
ความเขมแข็ง
ชุมชน 
4. แผนงานงบ
กลาง 

1. แผนงาน
สาธารณสุข 

1. แผนงานเคหะ
และชุมชน 
2. แผนงานการ
พาณิชย 

1. แผนงานบริหาร
ทั่วไป 
2. แผนงานศาสนา
และนันทนาการ 

1. แผนงาน
บริหารทั่วไป 
2. แผนงาน
งบกลาง 
3. แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน 

1. แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน 
2. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

1. แผนงานบริหาร
ทั่วไป 
2. แผนงาน
สาธารณสุข 
3. แผนงานเคหะ
และชุมชน 

74 



      3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร

              1.  ยุทธศาสตรที่  1  อปท.  ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด ความกาว กลยุทธ ผลผลิต/ หนวยงาน หนวย

กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 61 62 63 64 หนาของ โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ เปาหมาย หลัก
บริหารจัดการ การสานตอ การสานตอ ประชาชนมี ระดับความ 1 2 3 4  ขุดลอกปละ 1. พัฒนาขุดลอก  คูคลอง  - โครงการขุดลอก กองชาง ทุกสวน

ทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางพระราช- แนวทางพระราช- แหลงน้ําสําหรับ พึงพอใจของ 1 สาย และจัดสรางแหลงน้ํา คูคลอง ราชการ

และสิ่งแวดลอมใหมี ดําริ ดําริ การอุปโภคและ ประชาขน  - โครงการแกไข

ความสมบูรณอยาง ทําการเกษตร ที่มีแหลงน้ํา ปญหาภัยแลง

ยั่งยืน เพิ่มขึ้น ทําการเกษตร

เพิ่มขึ้น

คาเปาหมาย

แบบ ยท.03
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      3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร

              2.  ยุทธศาสตรที่  2  อปท.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด ความกาว กลยุทธ ผลผลิต/ หนวยงาน หนวย

กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 61 62 63 64 หนาของ โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ เปาหมาย หลัก
ยกระดับสังคมใหเปน ดานการพัฒนา ดานการพัฒนา ประชาชนสามารถ จํานวนโครงการ 10 20 30 40 จัดทําโครงการ สงเสริมการศึกษาของเด็กและ 1. โครงการสนับ กองการ ทุกสวน

เมืองนาอยู การศึกษา การศึกษา เขาถึงบริการ กิจกรรมเพื่อ อยางนอย เยาวชนใหไดรับโอกาสทางการ สนุนคาใชจายการ ศึกษา ราชการ

การศึกษาที่มี สงเสริมการ 10 โครงการ/ ศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ บริหารสถานศึกษา

คุณภาพและ พัฒนาดาน ป 2. โครงการศึกษา

มาตรฐาน และ การศึกษา แหลงเรียนรู

เกิดการเรียนรู นอกสถานที่

อยางตอเนื่อง 3. โครงการจัดการ

ศึกษาตามอัธยาศัย

4. โครงการรับสมัคร

นักเรียนใหม

5. โครงการวัน

ไหวครู

6. โครงการสงเสริม

การเรียนรูวัฒน

ธรรมไทย

7. โครงการแขงขัน

กีฬาสีภายในศูนยฯ

พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบล

โคกกรวด

8. โครงการจัดหา

ชุดเครื่องแบบใหแก

นักเรียน 

9. โครงการประชุม

ผูปกครอง

คาเปาหมาย

แบบ ยท.03
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด ความกาว กลยุทธ ผลผลิต/ หนวยงาน หนวย

กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 61 62 63 64 หนาของ โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ เปาหมาย หลัก

คาเปาหมาย

10. โครงการสงเสริม

การเรียนรูเพิ่มศักย-

ภาพสูอาเซียน

11. ปรับปรุง

ศูนยเด็กฯโคกเพชร
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด ความกาว กลยุทธ ผลผลิต/ หนวยงาน หนวย

กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 61 62 63 64 หนาของ โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ เปาหมาย หลัก

คาเปาหมาย









      3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร

              3.  ยุทธศาสตรที่  3  อปท.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด ความกาว กลยุทธ ผลผลิต/ หนวยงาน หนวย

กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 61 62 63 64 หนาของ โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ เปาหมาย หลัก
การพัฒนาและเพิ่ม ยุทธศาสตรดาน ยุทธศาสตรดาน ประชาชนมีทักษะ จํานวน 1 2 3 4 จัดทําโครงการ เพิ่มศักยภาพการผลิตสินคา 1. โครงการสงเสริม  - สํานักปลัด ทุกสวน

ศักยภาพการแขงขัน การพัฒนา การพัฒนา ในการประกอบ โครงการ/ อยางนอย เกษตรและสรางความเขมแข็ง ชวยเหลือเกษตรกร เทศบาล ราชการ

เศรษฐกิจ การเกษตร การเกษตร อาชีพดาน กิจกรรมที่ได  1 โครงการ/ ขององคกรภาคการเกษตร 2. โครงการเศรษฐกิจ

การเกษตร ดําเนินการ ป พอเพียง

3. โครงการจัดตั้ง

ศูนยถายทอดเทคโน

โลยีทางการเกษตร

คาเปาหมาย

แบบ ยท.03
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      3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร

              4.  ยุทธศาสตรที่  4  อปท.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด ความกาว กลยุทธ ผลผลิต/ หนวยงาน หนวย

กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 61 62 63 64 หนาของ โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ เปาหมาย หลัก
การพัฒนาและเพิ่ม ยุทธศาสตรดาน ยุทธศาสตรดาน ประชาชนมี รอยละของ 12 24 36 48 จัดทําโครงการ 1. สงเสริมดานการสงเคราะห 1. โครงการปองกัน  - สํานักปลัด ทุกสวน

ศักยภาพการแขงขัน การพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนที่มี อยางนอย และสวัสดิการชุมชน และแกไขปญหา เทศบาล ราชการ

เศรษฐกิจ ชุมชนเขมแข็ง ความพึงพอใจ 12 โครงการ/ 2. เสริมสรางชุมชนใหมี ความรุนแรงตอเด็ก  - กองการ

สามารถพี่งตนเอง ตอคุณภาพชีวิต ป ความเขมแข็งสามารถพี่งตนเอง และสตรีและบุคคล ศึกษา

ไดและปลอด ไดและเสริมสรางภูมิคุมกัน ในครอบครัว  - กองชาง

ยาเสพติด ยาเสพติดในชุมชน 2. โครงการแขงขัน  - กองสา-

กีฬาเทศบาลตําบล ธารณสุขฯ

โคกกรวดตาน

ยาเสพติด

3. โครงการรณรงค

ปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด

4. โครงการแขงขัน

กีฬาตานยาเสพติด

ในชุมชนในเขต

เทศบาลตําบล

โคกกรวด 

5.โครงการพัฒนา

ศักยภาพผูนําชุมชน

6. โครงการดําเนิน

การฟนฟูกิจการ

ชาวบาน

7.โครงการดําเนิน

งานสวัสดิการชุมชน

กองทุนเงินออม

วันละ 1 บาท

คาเปาหมาย

แบบ ยท.03
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด ความกาว กลยุทธ ผลผลิต/ หนวยงาน หนวย

กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 61 62 63 64 หนาของ โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ เปาหมาย หลัก

คาเปาหมาย

8. โครงการพัฒนา

ศักยภาพกลุมสตรี

9. โครงการสงเสริม

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

10.โครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ

ผูสูงอายุ

11. โครงการสง-

เสริมอาชีพในชุมชน

12.โครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ

ผูสูงอายุผูดอยโอกาส

และผูพิการ

13.โครงการรณรงค

และปองกันปญหา

ยาเสพติด

14.โครงการใหการ

สงเคราะหเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุ

15.โครงการใหการ

สงเคราะหเบี้ยยังชีพ

ผูพิการ

16.โครงการใหการ

สงเคราะหเบี้ยยังชีพ

ผูปวยเอดส
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด ความกาว กลยุทธ ผลผลิต/ หนวยงาน หนวย

กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 61 62 63 64 หนาของ โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ เปาหมาย หลัก

คาเปาหมาย



      3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร

              5.  ยุทธศาสตรที่  5  อปท.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด ความกาว กลยุทธ ผลผลิต/ หนวยงาน หนวย

กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 61 62 63 64 หนาของ โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ เปาหมาย หลัก
การยกระดับใหเปน ดานการพัฒนา ดานการพัฒนา ประชาชนเขาถึง จํานวน 6 12 18 24 อยางนอย สงเสริมการใหบริการดาน 1.โครงการสงเสริม กองสาธารณ- ทุกสวน

เมืองนาอยู พัฒนาสาธารณสุข พัฒนาสาธารณสุข บริการทาง โครงการ/ ปละ 6 สาธารณสุขมูลฐาน เสริมสราง การออกกําลังกาย สุขฯ ราชการ

สาธารณสุข มี กิจกรรมที่ได โครงการ สุขภาพอนามัยและปองกัน 2.โครงการรณรงค

สุขภาพแข็งแรง ดําเนินการ โรคติดตอ และปองกันโรคพิษ

สุนัขบาและคุม

กําเนิดในสัตวเลี้ยง

3. โครงการ

คุมครองผูบริโภค

4.โครงการอบรม

ผูประกอบการราน

อาหารแผงลอย

ผูคาในตลาด และ

คุมครองผูบริโภค

ดานอาหาร

5.โครงการคนหา

ผูปวยโรคเบาหวาน

และโรคความดัน

โลหิตสูง

6.โครงการรณรงค

ปองกันและควบคุม

ไขเลือดออก

7.โครงการสงเสริม

และปองกันการขาด

สารไอโอดีน

คาเปาหมาย

แบบ ยท.03
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด ความกาว กลยุทธ ผลผลิต/ หนวยงาน หนวย

กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 61 62 63 64 หนาของ โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ เปาหมาย หลัก

คาเปาหมาย

8. โครงการปองกัน

โรคเอดสและสงเสริม

คุณภาพชีวิตผูปวย-

เอดส

9. โครงการอนามัย

แมและเด็ก

10.โครงการตลาดดี

มีมาตรฐานอาหาร

ปลอดภัย

11.โครงการตรวจ

มะเร็งปากมดลูกและ

มะเร็งเตานม

12.โครงการปองกัน

และควบุคมโรคติดตอ

ทั่วไป

13. โครงการคืนความ

สดใสใหดวงตา

14.โครงการสงเสริม

สุขภาพของเกษตรกร

15.โครงการพัฒนา

ศักยภาพของกลุม

แกนนําสาธารณสุข

ในชุมชน

16.โครงการจัดทํา

ฐานขอมูลครัวเรือน

เพื่อการเขาถึงบริการ

สุขภาพ 

82



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด ความกาว กลยุทธ ผลผลิต/ หนวยงาน หนวย

กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 61 62 63 64 หนาของ โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ เปาหมาย หลัก

คาเปาหมาย

17.โครงการสงเสริม

ฟนฟูสุขภาพผูพิการ

ผูสูงอายุและผูปวย

เรื้อรัง ผูปวยอัมพาต
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      3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร

              6.  ยุทธศาสตรที่  6  อปท.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด ความกาว กลยุทธ ผลผลิต/ หนวยงาน หนวย

กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 61 62 63 64 หนาของ โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ เปาหมาย หลัก
การพัฒนาและเพิ่ม การพัฒนาดาน การพัฒนาดาน ประชาชนไดใช ระดับความพึง 3 6 9 12 อยางนอย 1. กอสรางปรับปรุงเสนทาง  -โครงการกอสราง/  - กองชาง ทุกสวน

ศักยภาพการแขงขัน โครงสรางพื้นฐาน โครงสรางพื้นฐาน เสนทางคมนาคม พอใจของ ปละ 3 คมนาคมอยางทั่วถึง ซอมแซม/  - กองการ ราชการ

เศรษฐกิจ ที่มาตรฐาน ประชาชนใน โครงการ 2. พัฒนาระบบประปาใหมี ถนนแอสฟลทติก ประปา

ปลอดภัยใชงาน การใชบริการ คุณภาพและเพียงพอตอการ ถนนคสล

ไดดี สาธารณูปโภค อุปโภค - บริโภค  - โครงการกอสราง/

และสาธารณูป- 3. ขยายเขตไฟฟาใหทั่วถึง ปรับปรุง ทอ/ราง

การ 4. สนับสนุนการวางผังเมือง ระบายน้ํา

 - โครงการกอสราง/

ปรับปรุงระบบ

การผลิต/จําหนาย

น้ําประปา

คาเปาหมาย

แบบ ยท.03
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      3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร

              7.  ยุทธศาสตรที่  7  อปท.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยวศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด ความกาว กลยุทธ ผลผลิต/ หนวยงาน หนวย

กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 61 62 63 64 หนาของ โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ เปาหมาย หลัก
การยกระดับใหเปน ดานการพัฒนา ดานการพัฒนา  - ประชาชนได จํานวนโครงการ/ 10 20 30 40 อยางนอย 1. สงเสริมทํานุบํารุง 1.โครงการวัขึ้นปใหม  - สํานักปลัด ทุกสวน

เมืองนาอยู การทองเที่ยว การทองเที่ยว รวมกิจกรรม กิจกรรม เพื่อ ปละ 10 พระพุทธศาสนาและอนุรักษ 2.โครงการวันเฉลิม เทศบาล ราชการ

ศาสนา-วัฒนธรรม ศาสนา-วัฒนธรรม สงเสริมประเพณี สงเสริมดาน โครงการ วัฒนธรรมประเพณีและ พระชนมพรรษา  - กองการ

ประเพณี และกีฬา ประเพณี และกีฬา และวัฒนธรรมของ ศาสนา และ ภูมิปญญาทองถิ่น  12 สิงหา ศึกษา

ทองถิ่นอยาง วัฒนธรรม 2. สงเสริมกีฬาและ 3. โครงการวันปย  - กองชาง

เหมาะสม ประเพณี และ นันทนาการ มหาราช

 - ประชาชนมี การกีฬา 4. โครงการวันคลาย

สวนรวมใน วันพระบรมราชสมภพ

กิจกรรมกีฬาและ พระบาทสมเด็จ

นันทนาการ พระปรมินทรมหา

อยางเหมาะสม ภูมิพล อดุลยเดช

5. โครงการวัดทองถน

ไทย

6. โครงการวัน

เทศบาล

7.โครงการแขงขัน

กีฬาเชื่อมความ

สัมพันธระหวาง

เทศบาล

8. โครงการวันเฉลิม

พระชนมพรรษาสมเด็จ

พระเจาอยูหัว 

มหาวชิราลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูร

คาเปาหมาย

แบบ ยท.03
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด ความกาว กลยุทธ ผลผลิต/ หนวยงาน หนวย

กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 61 62 63 64 หนาของ โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ เปาหมาย หลัก

คาเปาหมาย

9. งานประเพณี

สงกรานต

10. งานประเพณี

วันลอยกระทง

11. จัดงานวันเด็ก

แหงชาติ

12. โครงการประเพณี

เขาพรรษา

13. โครงการจัดหา

อุปกรณกีฬาสําหรับ

ชุมชน

14.ติดตั้งเครื่อง

ออกกําลังกายใน

เขตเทศบาล
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด ความกาว กลยุทธ ผลผลิต/ หนวยงาน หนวย

กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 61 62 63 64 หนาของ โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ เปาหมาย หลัก

คาเปาหมาย









      3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร

              8.  ยุทธศาสตรที่  8  อปท.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด ความกาว กลยุทธ ผลผลิต/ หนวยงาน หนวย

กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 61 62 63 64 หนาของ โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ เปาหมาย หลัก

การพัฒนาระบบการ ดานการบริหาร ดานการบริหาร องคกรปกครอง รอยละความพึง 10 20 30 40 อยางนอย 1. พัฒนาระบบการบริการ 1.โครงการจัดให  - กองวิชาการ ทุกสวน

บริหารจัดการภาครัฐ จัดการบานเมือง จัดการบานเมือง สวนทองถิ่นมี พอใจของ ปละ 10 ใหมีความทันสมัย สะดวก ความรูในเรื่องกฎหมาย  - สํานักปลัด ราชการ

ที่ดี ที่ดี ธรรมาภิบาล ประชาชนตอการ โครงการ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทั่วไป เทศบาล

ดีขึ้น ดําเนินงานใน 2. สงเสริมการบริหารจัดการ 2. โครงการอบรม  - กองคลัง

การพัฒนา ตามหลักธรรมาภิบาล การจัดทําแผนชุมชน  - กองชาง

ทองถิ่น 3.โครงการประชาคม  - กองสาธารณ

เมืองเพื่อจัดทําแผน สุข

พัฒนาทองถิ่นสี่ป

4. โครงการเลือกตั้ง

ผูบริหารทองถิ่นและ

สมาชิกสภาทองถิ่น

5.โครงการสํารวจและ

จัดเก็บขอมูลพื้นฐาน

ในการจัดทําแผน-

พัฒนาเทศบาล

6.โครงการจาง

นักเรียน นักศึกษา

ปฏิบัติงานนอกเวลา

เรียน

7.โครงการจักรยาน

สัญจรยอนรอยวัฒน-

ธรรมและวิถีชุมชน

8.โครงการเทศบาล

เคลือนที่พบประชาชน

คาเปาหมาย

แบบ ยท.03
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด ความกาว กลยุทธ ผลผลิต/ หนวยงาน หนวย

กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 61 62 63 64 หนาของ โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ เปาหมาย หลัก

คาเปาหมาย

9.โครงการอบรม

เพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน

10.โครงการอบรม

คุณธรรม จริยธรรม

11.โครงการปกปอง

สถาบันของชาติ

12.โครงการฝกอบรม

เชิงปฏิบัติการในการ

จัดทําแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน

13.โครงการจัดทํา

แผนที่ภาษีและ-

ทะเบียนทรัพยสิน

14.โครงการกอสราง

อาคารพิพิธภัณฑ

เทศบาลตําบล

โคกกรวด

15.เงินสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพ

แหงชาติในพื้นที่

เทศบาล 
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด ความกาว กลยุทธ ผลผลิต/ หนวยงาน หนวย

กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 61 62 63 64 หนาของ โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ เปาหมาย หลัก

คาเปาหมาย



      3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร

              9.  ยุทธศาสตรที่  9  อปท.  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด ความกาว กลยุทธ ผลผลิต/ หนวยงาน หนวย

กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 61 62 63 64 หนาของ โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ เปาหมาย หลัก

การเสริมสรางความ ดานการรักษา ดานการรักษา ประชาชนมี รอยละความ 5 10 15 20 อยางนอย  - สงเสริมการรักษาความ 1.โครงการฝกอบรม สํานักปลัด ทุกสวน

มั่นคงทุกมิติ  เพื่อ ความปลอดภัย ความปลอดภัย ความปลอดภัย พึงพอใจของ ปละ 5 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน อปพร. เทศบาล ราชการ

ปกปองสถาบันหลัก ในชีวิตและ ในชีวิตและ ในชีวิตและ ประชาชนที่มี โครงการ และสนับสนุนการรักษา 2.โครงการปองกัน

ของชาติ และความ ทรัพยสิน ทรัพยสิน ทรัพยสิน ตอความ ความสงบเรียบรอยและ และลดอุบัติเหตุ

ปลอดภัยในชีวิตและ ปลอดภัยใน ความมั่นคง ทางถนนในชวง

ทรัพยสินของประชาชน ชีวิตและ เทศบาล

ทรัพยสิน 3.โครงการพัฒนา

ศักยภาพใหรอด

จากการจมน้ํา

4.โครงการจักรยาน

สายตรวจดับเพลิง

5.โครงการฝกซอม

ดับเพลิง

6.โครงการปองกัน

และระงับอัคคีภัย

ในเขตเทศบาล

7.โครงการความ

ปลอดภัยในชุมชน

คาเปาหมาย

แบบ ยท.03
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      3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร

              10.  ยุทธศาสตรที่  10  อปท.  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด ความกาว กลยุทธ ผลผลิต/ หนวยงาน หนวย

กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 61 62 63 64 หนาของ โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ เปาหมาย หลัก

การบริหารจัดการ ดานการอนุรักษ ดานการอนุรักษ สิ่งแวดลอมและ จํานวนโครงการ/ 5 10 15 20 อยางนอย 1. สงเสริมการอนุรักษ 1.โครงการปลูก  - สํานักปลัด ทุกสวน

ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรม- ทรัพยากรธรรม- ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรม เพื่อ ปละ 5 ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ หญาแฝก เทศบาล ราชการ

และสิ่งแวดลอมใหมี ชาติและ ชาติและ ไดรับการฟนฟูและ รักษาสิ่งแวดลอม โครงการ และสิ่งแวดลอม 2.โครงการอนุรักษ  - กองสาธา-

ความสมบูรณอยาง สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม อนุรักษ 2. รณรงคสรางจิตสํานึก พันธุกรรมพืชฯ รณสุขฯ

ยั่งยืน การปองกันและแกไขปญหา 3.โครงการเมืองนาอยู  - กองชาง

มลพิษและสิ่งแวดลอม และการสรางจิต

3. พัฒนาระบบการจัดการ สํานึกดานสิ่งแวดลอม

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4.โครงการเทศบาล

และระบบบําบัดน้ําเสีย คารบอนต่ํา

ใหมีประสิทธิภาพ 5.โครงการลดการใช

พลังงานไฟฟา

เทศบาลตําบล

โคกกรวด

6.โครงการรวมพลัง

ลดถุงพลาสติกลด

โลกรอน

7.โครงการจัดการขยะ

มูลฝอยแบบมีสวนรวม

8.โครงการพัฒนา

งานรักษาความสะอาด

และระบบเก็บรวบรวม

ขยะมูลฝอย

9.โครงการศึกษาดูงาน

การบริหารจัดการขยะ

มูลฝอยครบวงจร

คาเปาหมาย

แบบ ยท.03

90



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด ความกาว กลยุทธ ผลผลิต/ หนวยงาน หนวย

กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 61 62 63 64 หนาของ โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ เปาหมาย หลัก

คาเปาหมาย

10.ปรับปรุงภูมิทัศน

บริเวณโดยรอบสระน้ํา

วัดหนองหวา ม.1
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน

ที่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

1 การสานตอแนวทางพระราช- การเศรษฐกิจ การเกษตร กองชาง

ดําริ การเศรษฐกิจ การพาณิชย กองการประปา

2 ดานการพัฒนาการศึกษา บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษา

กองสาธารณสุขฯ

3 ดานการพัฒนาการเกษตร บริการชุมชนและสังคม สรางความเขมแข็งชุมชน สํานักปลัดเทศบาล

4 ดานการพัฒนาสังคม บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห สํานักปลัดเทศบาล

กองการศึกษา

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองชาง

บริการชุมชนและสังคม สรางความเขมแข็งชุมชน กองการศึกษา

สํานักปลัดเทศบาล

กองชาง

กองสาธารณสุขฯ

การดําเนินงานอื่น งบกลาง สํานักปลัดเทศบาล

5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ

6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองชาง

กองสาธารณสุขฯ

การเศรษฐกิจ การพาณิชย กองการประปา

7 ดานการพัฒนาการทองเที่ยว บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล

ศาสนา - วัฒนธรรม บริการชุมชนและสังคม ศาสนาและนันทนาการ กองการศึกษา

กองชาง

8 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน

สํานักปลัดเทศบาล

กองคลัง

การดําเนินงานอื่น งบกลาง กองสาธารณสุขฯ

บริหารทั่วไป รักษาความสงบภายใน สํานักปลัดเทศบาล

9 การรักษาความปลอดภัยในชีวิต บริหารทั่วไป รักษาความสงบภายใน สํานักปลัดเทศบาล

และทรัพยสิน บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองชาง

10 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล

และสิ่งแวดลอม บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองชาง

กองสาธารณสุขฯ

สวนที่  4  

การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ
92



๑๖๒ 

 

สวนที่ ๕ 
การติดตามและประเมินผล 

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะตองติดตาม

และประเมินยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับ
ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓   ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑0 ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและ
หลัก เกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะตองติดตาม

และประเมินยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับ
ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓   ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพั ฒนาทองถ่ินสี่ปของอ งคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

๓. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีเทศบาลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลใหบรรลุ
เปาหมายท่ีวางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนานั้น
จะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึงคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบ
หาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดย
อยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  

 
 
 
  

 



๑๖๓ 

 

  โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒  กุมภาพันธ  

๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอ ๗ การวัด
คุณภาพของแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันท่ี  ๒๒  
พฤศจกิายน  ๒๕๕๖  ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแตวันประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน)   

การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ  

การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได
มีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาล 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ 

๔. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบนําไปสูอนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีลาชา เพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองผาน

กระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซอน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมีความยุงยากมากข้ึน  
 ๓.  ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ีทําไดยากและบาง

เรื่องอาจทําไมได   
 

๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและใหมีความสอดคลองกัน   
๒)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจใุนแผนพัฒนาถ่ินสี่ป  
๓)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถ

ดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   
๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานท่ีจะตอง

ดําเนินการ ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม 
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