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คํานํา
ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด1วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ซักซอม
แนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป< (พ.ศ.2561-2564)ของกรมส1งเสริมปกครองส1วนทองถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว1าดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค!กรปกครองส1วนทองถิ่น (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2559 ต1อมาเมื่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว1าดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค!กรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 มีผลใช
บังคับ กระทรวงมหาดไทยจึงไดมีหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 กําหนดแนวทางปฏิบัติ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป< (พ.ศ.2561-2564) ตลอดจนการดําเนินการที่เกี่ยวของกับแผนพัฒนาทองถิ่น ที่ประกาศใชแลว
หรื อ ดํ า เนิ น การก1 อ นวั น ที่ ร ะเบี ย บฉบั บ นี้ มี ผ ลใชบั ง คั บ ใหแผนพั ฒ นาทองถิ่ น ดั ง กล1 า วมี ผ ลใชบั ง คั บ ต1 อ ไป จนกว1 า
กระทรวงมหาดไทยจะกําหนดแนวทางเปFนอย1างอื่นรายละเอียดตามอางถึง นั้น
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นว1า พระราชกฤษฎีกาว1าดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุ1มจังหวัดแบบ
บูรณาการ พ.ศ.2551 มาตรา 19 วรรคสาม กําหนดใหเมื่อแผนพัฒนาจังหวัดไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและ
ประกาศใชแลวการจั ดทํ า แผนพั ฒ นาทองถิ่น ขององค! กรปกครองส1ว นทองถิ่ น และการดํ าเนิ นกิ จ การของจั งหวั ดและ
หน1วยงานของรัฐที่เกี่ยวของตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล1าวประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว1าดวย
การบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 ขอ 7 กําหนดใหแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ1มจังหวัดและ
แผนพัฒนาภาคมีระยะเวลา 5 ป< ดังนั้น เพื่อใหแผนพัฒนาทองถิ่นขององค!กรปกครองส1วนทองถิ่นในปNจจุบัน ซึ่งเปFน
แผนพั ฒ นาทองถิ่ น ที่ มีร ะยะเวลา 4 ป< (พ.ศ.2561-2564) มี ความสอดคลองและเชื่ อมโยงกั บ แผนพั ฒ นาจั งหวั ด
แผนพัฒนากลุ1มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจําป<จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําป<กลุ1มจังหวัด ตลอดจน
สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในพื้นที่ไดอย1างมีประสิทธิภาพ อันจะก1อใหเกิดประโยชน!
สูงสุดใหกับประชาชน
เทศบาลตํา บลอรพิมพ! หวังเปFน อย1างยิ่งว1า แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ฉบั บนี้ จะไดใชเปFนแนว
ทางการจัด ทํางบประมาณประจํ าป<และตอบสนองความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลอรพิ มพ! อย1างมี
ประสิทธิภาพต1อไป
เทศบาลตําบลอรพิมพ!
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สารบัญ
เรือ่ ง

หนา

ส1วนที่ 1 สภาพทัว่ ไปและขอมูลพืน้ ฐาน
1.1 ดานกายภาพ
1.2 ดานการเมือง/การปกครอง
1.3 ประชากร
1.4 สภาพทางสังคม
1.5 ระบบบริการพื้นฐาน
1.6 ระบบเศรษฐกิจ
1.7 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
1.8 ทรัพยากรธรรมชาติ
1.9 อื่นๆ
ส1วนที
นที่ 2 ยุทธศาสตร!การพัฒนาองค!กรปกครองส1วนทองถิน่
2.1 ความสัมพันธ!ระหว1างแผนพัฒนาระดับมหาภาค
2.2 ยุทธศาสตร!ขององค!กรปกครองส1วนทองถิ่น
2.3 การวิเคราะห!เพื่อพัฒนาทองถิ่น
ส1วนที่ 3 การนําแผนพัฒนาทองถิน่ ไปสูก1 ารปฏิบตั ิ
3.1 ยุทธศาสตร!การพัฒนาและแผนงาน
3.2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
ส1วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร!
4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ
4.3 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น
4.4 ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต

1-14

15-65

66-240
241-242
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ส1วนที่ ๑
สภาพทัว่ ไปและขอมูลพืน้ ฐาน
๑. ดานกายภาพ
๑.๑ ทีต่ ั้งของหมูบ1 าน/
าน/ชุมชน/
ชน/ตําบล
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดต1อกับตําบลทุ1งอรุณ อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต1อกับตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต
ติดต1อกับตําบลจระเขหิน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต1อกับตําบลครบุรี ตําบลครบุรีใต อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
คําบรรยายแนวเทศบาลตําบลอรพิมพ!โดยละเอียด
ดานทิศเหนือ
จากหลักเขตที่ 1 เปFนเสนเลียบตามทุ1งนาซึ่งเปFนเสนแบ1งเขตระหว1างตําบลทุ1งอรุณ อําเภอโชคชัย
กับตําบลอรพิมพ! อําเภอครบุรี ไปทางทิศตะวันออก ตัดผ1านถนนสาธารณะสายจากบานโคกสะอาด-บานดอน
เกตุ แลวต1อไปตามแนวกึ่งกลางถนนสาธารณะสายบานหนองทองคํา ตําบลทุ1งอรุณ อําเภอโชคชัย - บานโคก
สะอาด ตําบลอรพิมพ! อําเภอครบุรี จนถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู1กึ่งกลางทางหลวงแผ1นดินหมายเลข 224
(สายครบุรี- โชคชัย) บริเวณพิกัด SB 971147 รวมระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร
จากหลักเขตที่ 2 เปFนเสนเลียบตามสันเขาหัวแหวนซึ่งเปFนเสนแบ1งเขตระหว1างตําบลทุ1งอรุณ อําเภอ
โชคชัย กับตําบลอรพิมพ! อําเภอครบุรี ไปทางทิศตะวันออกจนถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู1บริเวณไร1มัน
สําปะหลังห1างจากหวยซับไซไปทางทิศเหนือประมาณ 300 เมตร บริเวณพิกัด TB 026166 รวมระยะทาง
ประมาณ 6 กิโลเมตร รวมระยะทางดานทิศเหนือประมาณ 7.4 กิโลเมตร
ดานทิศตะวันออก
จากหลักเขตที่ 3 เปFนเสนเลียบตามไร1มันสําปะหลังซึ่งเปFนเสนแบ1งเขตระหว1างตําบลแชะ กับตําบลอร
พิมพ! อําเภอครบุรี ไปทางทิศใต แลวต1อไปตามกึ่งกลางหวยซับไช ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู1กึ่งกลางหวยซับ
ไซ บริเวณที่ตัดกับถนนลาดยาง รพช. สายจากบานอรพิมพ!-บานพนาหนองหิน บริเวณพิกัด TB 031134
รวมระยะทางประมาณ 4.6 กิโลเมตร
จากหลักเขตที่ 4 เปFนเสนเลียบตามกึ่งกลางถนนลาดยาง รพช. สายจากบานอรพิมพ!-บานพนาหนอง
หินซึ่งเปFนเสนแบ1งเขตระหว1างตําบลแชะ กับตําบลอรพิมพ! อําเภอครบุรี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต แลวแยก
จากถนนถนนลาดยาง รพช. สายจากบานอรพิมพ!-บานพนาหนองหินไปทางทิศใต ตามไร1มันสําปะหลังและทุ1งนา
ถงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู1กึ่งกลางทางหลวงแผ1นดินหมายเลข 224 (สายครบุรี- โชคชัย) บริเวณพิกัด TB
010098 รวมระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร
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จากหลักเขตที่ 5 เปFนเสนเลียบตามทุ1งนาซึ่งเปFนเสนแบ1งเขตระหว1างตําบลแชะกับตําบลอรพิมพ!
อําเภอครบุรี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู1กึ่งกลางคลองลําแชะที่บริเวณท1าหวาซึ่งเปFน
จุดบรรจบระหว1างหวยซับไซกับคลองลําแชะ บริเวณพิกัด TB 006074 รวมระยะทางประมาณ 2.5
กิโลเมตร รวมระยะทางดานทิศตะวันออกประมาณ 11.6 กิโลเมตร
ดานทิศใต
จากหลักเขตที่ 6 เปFนเสนเลียบตามกึ่งกลางคลองลําแชะ ซึ่งเปFนเสนแบ1งเขตระหว1างตําบลจระเขหิน
กับตําบลอรพิมพ! อําเภอครบุรี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู1บริเวณท1ามะยม ซึ่ง
เปFนจุดบรรจบระหว1างคลองลําแชะกับแม1น้ํามูลบริเวณพิกัด SB 955108 รวมระยะทางประมาณ 9
กิโลเมตร
ดานทิศตะวันตก
จากหลักเขตที่ 7 เปFนเสนเลียบตามกึ่งกลางแม1น้ํามูล ซึ่งเปFนเสนแบ1งเขตระหว1างตําบลครบุรีใตกับ
ตําบลอรพิมพ! อําเภอครบุรี ไปทางทิศเหนือ จนบรรจบหลักเขตที่ 1 รวมระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพทั่วไปที่ตั้งของเทศบาลตําบลอรพิมพ! ตั้งอยู1ห1างจากอําเภอครบุรีไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ประมาณ 5 กิโลเมตร เนื้อที่เทศบาลตําบลอรพิมพ! มีพื้นที่ประมาณ 47.20 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ
29,500 ไร1 ความหนาแน1นเฉลี่ย 125 คน/ตารางกิโลเมตร
ลักษณะภูมิประเทศของตําบลอรพิมพ! โดยทั่วไป ส1วนใหญ1เปFนที่ราบลุ1ม และมีเชิงเขา มีภูเขาสูง
สลับซับซอนอยู1ทางเหนือของพื้นที่ คือ เขาหัวแหวน มีลําน้ําสาขาจากเขื่อนลําแชะ จึงเหมาะแก1การทําไร1มัน
สําปะหลัง และปลูกขาว
๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพอากาศตลอดทั้งป< ลักษณะภูมิอากาศจะอยู1ภายใตอิทธิพลของลมมรสุมเขตรอน มี 3 ฤดู คือ ฤดู
รอน เริ่มตั้งแต1กลางเดือนกุมภาพันธ!ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม เกิดจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต ซึ่งพัดมาจากทะเลจีนใตของอ1าวไทย ฤดูฝน เริ่มตั้งแต1กลางเดือนพฤษภาคมหรือ ตนเดือนมิถุนายนไปจนถึง
ปลายเดือนตุลาคม เกิดจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และ อิทธิพลจากพายุดีเปรสชันจากทะเลจีนใต
ที่พัดผ1านเขามา ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต1กลางเดือนตุลาคมไปจนถึง เดือนกุมภาพันธ! เกิดจากอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน
๑.๔ ลักษณะของดิน
ลักษณะพื้นที่ดินตําบลอรพิมพ!มีลักษณะเปFน เนื้อดินเปFนดินร1วนปนทราย สีเทาปนน้ําตาลอ1อน สีน้ําตาล
ปนแดงอ1อน ดิน ล1างเปFนดินเหนียวปนทราย สีเทาปนน้ําตาล สีเทาปนชมพู พบจุดประสีน้ําตาลแก1 สีแดงปน
เหลืองปะปน เกิดจากพวกตะกอนลําน้ําพบบริเวณที่เปFนที่ราบเรียบหรือค1อนขางราบเรียบตามลานตะพักน้ํา
ระดับต่ําน้ําแช1ขังลึก 30 เซนติเมตร นานประมาณ 4 เดือน เปFนดินลึกมีการระบายน้ําไดไม1ดีมีความอุดม
สมบูรณ!ตามธรรมชาติค1อนขางต่ํา ดินชั้นบนมีค1า pH 6.0-7.0 ส1วนดินชั้นล1างมีค1า pHประมาณ 5.5-6.5
ปNจจุบันบริเวณดังกล1าวใชทํานาเปFนส1วนใหญ1บางแห1งใชปลูก ออยหรือปลูกพืชฤดูแลง
๑.๕ ลักษณะของแหล1งน้าํ
แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
๒๕๖5)
เทศบาลตาํ บลอรพมิ พ! อาํ เภอครบรุ ี จงั หวดั นครราชสมี า

คลองลํามูลบน อยู1ในพื้นที่ตําบลจระเขหิน เริ่มตนจากบานมูลบนและไหลจนมาถึงบานโคกสะอาด
ตําบลอรพิมพ!
คลองลําแชะ อยู1ในพื้นที่ ตําบลโคกกระชายเริ่มตนจากบานมาบกราดไหลไปรวมกับลํามูลบนที่บาน
หนองโสมง ตําบลอรพิมพ! มีแหล1งน้ําสาธารณะคือ สระวังคาว สระหนองแก และสระวังน้ําคาง
๑.๖ ลักษณะของป\าไม
ลักษณะป\าไมของตําบลมีป\าไมคือเขาหัวแหวนตั้งอยู1ทางดานทิศเหนือของพื้นที่
2. ดานการเมือง/
ง/การปกครอง
๒.๑ เขตการปกครอง
เทศบาลตําบลอรพิมพ!ครอบคลุมพื้นที่การปกครอง รวม 8 หมู1บาน ประกอบดวยผูนํา ฝ\ายปกครอง
ไดแก1
หมู1 1 บานอรพิมพ!
1. นายธนาวุฒิ บุญประสิทธิ์
ผูใหญ1บาน หมู1ที่ 1
2. นางอรทัย หุ1มกระโทก
ผูช1วยผูใหญ1บาน หมู1ที่ 1
3. นางสายพิน ฝุ\นกระโทก
ผูช1วยผูใหญ1บาน หมู1ที่ 1
หมู1 2 บานนาราก
1.นางสาวมณีรัตน! นามเกษม
กํานันตําบลอรพิมพ!
2.นายแสวง พลอยกระโทก
ผูช1วยผูใหญ1บาน หมู1ที่ 2
3.นางดวงเดือน จัตรกุล
ผูช1วยผูใหญ1บาน หมู1ที่ 2
4.นายสาทิศ แขนโพธิ์
กํานันตําบลอรพิมพ!
5.นางศรีสุดา ไสวครบุรี
สารวัตรกํานันตําบลอรพิมพ!
6.นายสมใจ ผิวพรรณ
แพทย!ประจําตําบลอรพิมพ!
หมู1 3
บานนาราก
1.นายประทวน ไสวครบุรี
ผูใหญ1บาน หมู1ที่ 3
2.นางวิภา บุญกัณฑ!
ผูช1วยผูใหญ1บาน หมู1ที่ 3
3.นายดี หวลกระโทก
ผูช1วยผูใหญ1บาน หมู1ที่ 3
หมู1 4 บานหนองเสือบอง
1.นายไพโรจน! สุ1มมาตย!
2.นางวงศรี แหยงกระโทก
3.นายสุชาติ เอื้อนกระโทก
4.นายหลัด หร1ายครบุรี
หมู1 5 บานหนองโสมง
1.นายชวลิต ป_ดจัตุรัส
2.นายวิชิต อังกระโทก
3.นายศิษฐกรซ! เดชบุญพบ
4.นายจุล ชวนกระโทก

ผูใหญ1บาน หมู1ที่ 5
ผูช1วยผูใหญ1บาน หมู1ที่ 5
ผูช1วยผูใหญ1บาน หมู1ที่ 5
ผูช1วยผูใหญ1บาน หมู1ที่ 5

หมู1 6 บานโคกสะอาด
1. นายอรุณ เฉียดพรมราช

ผูใหญ1บาน หมู1ที่ 6

ผูใหญ1บาน หมู1ที่ 4
ผูช1วยผูใหญ1บาน หมู1ที่ 4
ผูช1วยผูใหญ1บาน หมู1ที่ 4
ผูช1วยผูใหญ1บาน หมู1ที่ 4

แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
๒๕๖5)
เทศบาลตาํ บลอรพมิ พ! อาํ เภอครบรุ ี จงั หวดั นครราชสมี า

2. นางไกรวัลย! บัวเกลี้ยง
3. นางแสงเดือน กลอนครบุรี

ผูช1วยผูใหญ1บาน หมู1ที่ 6
ผูช1วยผูใหญ1บาน หมู1ท่ี 6

หมู1 7 บานดอนสําโรง
1. นางสาวสมพร สุริยะ
2. นายบุญเสริม ชุ1มกระโทก
3. นางนครไทย ซึมครบุรี

ผูใหญ1บาน หมู1ที่ 7
ผูช1วยผูใหญ1บาน หมู1ที่ 7
ผูช1วยผูใหญ1บาน หมู1ที่ 7

หมู1 8 บานใหม1หนองเสือบอง
1. นายประเสริฐ เวกระโทก
2. นางบุญนํา สายสิน
3. นายวรธน แซ1ตัง

ผูใหญ1บาน หมู1ที่ 8
ผูช1วยผูใหญ1บาน หมู1ที่ 8
ผูช1วยผูใหญ1บาน หมู1ที่ 8

๒.๒ การเลือกตั้ง
เทศบาลตําบลอรพิมพ! เปFนองค!กรปกครองส1วนทองถิ่นที่จัดตั้งจากองค!การบริหารตําบลอรพิมพ! ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลชุดปNจจุบันมา
จากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2553 และจะหมดวาระในวันที่ 9 มกราคม 2557 ประกอบดวย
คณะผูบริหารเทศบาลตําบลอรพิมพ! ประกอบดวย
1. นายบุญเติบ ชัชวาล
นายกเทศมตรีตําบลอรพิมพ!
2. นายแป พินิจกิจ
รองนายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ!
3. นางมาลาศรี ทอนสูงเนิน รองนายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ!
4. นายออน ชุมกระโทก
เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ!
5. นายสมชาย นามเกษม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ!
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ! ประกอบดวย
1. นายบ1าย ยกครบุรี
ประธานสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ!
2. นายสํารวม ฤทธิ์กระโทก รองประธานสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ!
3. นางสาวนุชรดา สุขสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ! เขต 1
4. นายณรงค! โสบกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ! เขต 1
5. นายขวัญเรือน เลื่อยกระโทก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ! เขต 1
6. นางสมพร ลาภกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ! เขต 1
และเลขานุการสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ!
7. นายเสรี กรุดครบุรี
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ! เขต ๒
8. นายเดช ไหวจังหรีด
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ! เขต ๒
9. นายสรรเพชร สรเพ`ชรพิสัย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ! เขต 2
10. นายห1วง สินธุวงศานนท! สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ! เขต 2
11. นาสนั่น เอิบผักแว1น
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ! เขต 2
๓.ประชากร
แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
๒๕๖5)
เทศบาลตาํ บลอรพมิ พ! อาํ เภอครบรุ ี จงั หวดั นครราชสมี า

๓.๑ ขอมูลเกีย่ วกับจํานวนประชากร
ชุมชนที่
ชื่อชุมชน
จํานวนครัวเรือน
1
บานอรพิมพ!
387
2
นาราก
355
3
นาราก
283
4
หนองเสือบอง
191
5
หนองโสมง
192
6
โคกสะอาด
202
7
ดอนสําโรง
161
8
ใหม1หนองเสือบอง
263

หญิง

ชาย
596
520
434
246
284
286
265
418

540
492
394
266
251
283
267
373

๓.๒ ช1วงอายุและจํานวนประชากร
เทศบาลตําบลอรพิมพ! อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มีจํานวนประชากรดังนี้
หญิง
ชาย
หมายเหตุ
จํานวนประชากร เด็ก
364
401
อายุต่ํากว1า 15 ป<
จํานวนประชากร วัยแรงงาน
1,574
1,542
อายุ 15-60 ป<
จํานวนประชากรผูสูงอายุ
527
391
อายุมากกว1า 60 ป<
รวม
2,465
2,334
ทั้งสิน้ 4,799 คน
๔.สภาพทางสังคม
๔.๑ การศึกษา
การศึกษา
ในพื้นที่เทศบาลตําบลอรพิมพ! มีโรงเรียนในพื้นที่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จํานวน 4
โรงเรียน ซึ่งมีจํานวนบุคลากรและนักเรียน ดังนี้
(1) โรงเรียนชุมชนบานนารากอรพิมพ! (ขยายโอกาส) ประกอบดวยจํานวนนักเรียน
ชั้น/ป<
จํานวนนักเรียน (คน)
1. อนุบาล
50
2. ชั้นปฐมศึกษาป<ที่ 1
17
3. ชั้นปฐมศึกษาป<ที่ 2
22
4. ชั้นปฐมศึกษาป<ที่ 3
14
5. ชั้นปฐมศึกษาป<ที่ 4
21
6. ชั้นปฐมศึกษาป<ที่ 5
18
7. ชั้นปฐมศึกษาป<ที่ 6
15
8. มัธยมศึกษาป<ที่ 1
13
9. มัธยมศึกษาป<ที่ 2
16
10. มัธยมศึกษาป<ที่ 3
16
รวมทัง้ สิน้ (คน)
202
คน)
(2) โรงเรียนบานหนองเสือบอง ประกอบดวยจํานวนนักเรียน ดังนี้
แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
๒๕๖5)
เทศบาลตาํ บลอรพมิ พ! อาํ เภอครบรุ ี จงั หวดั นครราชสมี า

ชั้น/ป<
1. อนุบาล 3- 5 ป<
2. ชั้นปฐมศึกษาป<ที่ 1
3. ชั้นปฐมศึกษาป<ที่ 2
4. ชั้นปฐมศึกษาป<ที่ 3
5. ชั้นปฐมศึกษาป<ที่ 4
6. ชั้นปฐมศึกษาป<ที่ 5
7. ชั้นปฐมศึกษาป<ที่ 6
รวมทั้งสิ้น(คน)

จํานวนนักเรียน(คน)
40
14
24
17
16
13
14
138

(3) โรงเรียนบานโคกสะอาด ประกอบดวยจํานวนนักเรียน ดังนี้
ชั้น/ป<
จํานวนนักเรียน(คน)
1. อนุบาล 3- 5 ป<
19
2. ชั้นปฐมศึกษาป<ที่ 1
11
3. ชั้นปฐมศึกษาป<ที่ 2
6
4. ชั้นปฐมศึกษาป<ที่ 3
12
5. ชั้นปฐมศึกษาป<ที่ 4
11
6. ชั้นปฐมศึกษาป<ที่ 5
13
7. ชั้นปฐมศึกษาป<ที่ 6
5
รวมทัง้ สิน้ (คน)
77
คน)
(4) โรงเรียนอรพิมพ!วิทยา ประกอบดวยจํานวนนักเรียน ดังนี้
ชัน้ /ป<
ชาย(
หญิง(คน)
ชาย(คน)
คน)
คน)
1. ชั้นมัธยมศึกษาป<ที่ 1
40
21
2. ชั้นมัธยมศึกษาป<ที่ 2
39
20
3. ชั้นมัธยมศึกษาป<ที่ 3
65
42
4. ชั้นมัธยมศึกษาป<ที่ 4
31
28
5. ชั้นมัธยมศึกษาป<ที่ 5
23
23
6. ชั้นมัธยมศึกษาป<ที่ 6
25
32
รวมทัง้ สิน้
233
166

รวม
61
59
107
59
46
57
389

(5) ศูนย!พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลอรพิมพ! จํานวน 1 ศูนย! ประกอบดวย
ชื่อศูนย!พฒ
ั นาเด็กเล็ก
1.ศูนย!พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอรพิมพ!

จํานวนผูดูแลเด็ก
ชาย หญิง รวม
6
6

จํานวนนักเรียน
ยน
คน))
(คน
65

แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
๒๕๖5)
เทศบาลตาํ บลอรพมิ พ! อาํ เภอครบรุ ี จงั หวดั นครราชสมี า

๔.๒ สาธารณสุข
ในเขตเทศบาลตําบลอรพิมพ! มีสถานบริการที่ใหบริการดานสาธารณสุขแก1ประชาชนในเขตเทศบาลไดแก1
โรงพยาบาลส1งเสริมสุขภาพตําบลอรพิมพ! ถนน ทางหลวงแผ1นดินหมายเลข 224 ตําบล อรพิมพ! อําเภอ ครบุรี
จังหวัด นครราชสีมา 30250, ตั้งอยู1บนถนน ทางหลวงแผ1นดินหมายเลข 224, อรพิมพ! และอยู1ในย1านของ
อําเภอ ครบุรี, นครราชสีมา
๔.๓ อาชญากรรม
ตําบลอรพิมพ!เปFนตําบลที่เงียบสงบ ประชากรส1วนใหญ1นับถือศาสนาพุทธ ผูคนส1วนใหญ1รักสงบจึงไม1ค1อย
มีประวัติอาชญากรรมเกิดขึ้นในพื้นที่มีพียงแต1มีเหตุการณ!ลักขโมยทรัพย!สินประชาชน และทําลายทรัพย!สินของ
ราชการ ซึ่งเทศบาลก็ไดดําเนินการปaองกันการเกิดเหตุดังกล1าว จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบว1า ส1วนมาก
ครัวเรือนมีการปaองกันอุบัติภัยอย1างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย!สิน ปNญหาคือจากขอมูลที่สํารวจ
พบว1ามีครัวเรือน ที่ไม1มีการปaองกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม วิธีการแกปNญหาของเทศบาลที่สามารถดําเนินการได
ตามอํานาจหนาที่และงบประมาณที่มีอยู1อย1างจํากัด คือการติดตั้งกลองวงจรป_ดในจุดที่เปFนที่สาธารณะ ติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบทางร1วมทางแยก รวมทั้งไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช1วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลาย
วันเพื่ออํา นวยความสะดวกใหกับ ประชาชน แต1ปN ญหาที่ พบเปFน ประจํ าคือการทะเลาะวิว าทของกลุ1 มวั ยรุ1 น
โดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เปFนปNญหาที่ชุมชนไดรับผลกระทบเปFนอย1างมาก การแกไขปNญหา
คือการแจงเตือนใหผูปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ!ใหทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และ
โทษที่ไดรับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร1วมมือไปยังผูนํา การขอกําลังจาก ตํารวจ ผูนํา อปพร.
เพื่อระงับเหตุไม1ใหเกิดความรุ1นแรง แต1จะไม1ใหเกิดขึ้นเลยยังเปFนปNญหาที่ปNจจุบันไม1สามารถที่จะแกไขได ทั้งที่มี
การร1วมมือกันหลายฝ\าย เปFนเรื่องที่ทางเทศบาลจะตองหาวิธีที่จะแกไขปNญหาใหกับประชาชนต1อไปตามอํานาจ
หนาที่ที่สามารถดําเนินการได
๔.๔ ยาเสพติด
ปNญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล จากการที่ทางสถานีตํารวจภูธรครบุรีไดแจงใหกับเทศบาลทราบนั้น
พบว1าในเขตเทศบาลมีผูที่ติดยาเสพติดแต1เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว1านอยและยังไม1พบผูคาเหตุผลก็เนื่องมาจาก
ว1าไดรับความร1วมมือกับทางผูนํา ประชาชน หน1วยงานของเทศบาลที่ช1วยสอดส1องดูแลอยู1เปFนประจํา การแกไข
ปNญหาของเทศบาลสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาที่เท1านั้น เช1น การณรงค! การประชาสัมพันธ! การแจง
เบาะแส การฝcกอบรมใหความรู ถานอกเหนือจากอํานาจหนาที่ ก็เปFนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแต1กรณี
ทั้งนี้ เทศบาลก็ไดใหความร1วมมือมาโดยตลอด
๔.๕ การสังคมสังเคราะห!
เทศบาลตําบลอรพิมพ!ไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห! ดังนี้
(๑) ดําเนินการจ1ายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูป\วยเอดส!
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๓. ประสานการทําบัตรผูพิการ
๔. ตั้งโครงการการจางนักเรียน/นักศึกษาทํางานช1วงป_ดภาคเรียน
๕. ตั้งโครงการช1วยเหลือผูยากจน ยากไร รายไดนอย และผูดอยโอกาสไรที่พึ่ง
๖. ตั้งโครงการปรับปรุงซ1อมแซมบานคนจน
๕. ระบบบริการพืน้ ฐาน
๕.๑ การคมนาคมขนส1ง
การคมนาคมของตําบลอรพิมพ! มีถนนสายหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข 2170 ถนนราชสีมา-ครบุรี ระยะทาง
ห1างจากจังหวัดนครราชสีมาประมาณ 51 กิโลเมตร
แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
๒๕๖5)
เทศบาลตาํ บลอรพมิ พ! อาํ เภอครบรุ ี จงั หวดั นครราชสมี า

การคมนาคมภายในตําบล/หมู1บาน รวมทั้งสิ้นประมาณ 167,320 ตารางเมตร แยกเปFน
- ถนนลาดยางและถนนคอนกรีต สัญจรไปมาสะดวกเปFน, จํานวน 119,320 ตารางเมตร คิดเปFน 71.31%
- ถนนลูกรังสัญจรไปมาสะดวก จํานวน 48,000 ตารางเมตร
คิดเปFน 28.69%
๕.๒ การไฟฟaา
การขยายเขตไฟฟaา ปNจจุบันมีไฟฟaาใชทุกครัวเรือน คิดเปFน ๑๐๐ เปอร!เซ็นต! ปNญหาคือไฟฟaาส1องสว1าง
ทางหรือที่สาธารณะยังไม1สามารถดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ไดทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความตองการใหติดตั้ง
ไฟฟaาส1องสว1างนั้นยังไม1เปFนที่สาธารณะ เทศบาลจึงไม1สามารถดําเนินการไดเช1นเดียวกับถนน การแกปNญหาคือ
ประสานความร1วมมือกันในหลายๆ ฝ\าย เพื่อที่จะทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดําเนินการ
แกไขอย1างไร ทั้งนี้ เทศบาลก็ไดตั้งงบประมาณในส1วนนี้ไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธ!ใหประชาชนไดรับ
ทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะไดช1วยกันแกไขปNญหาใหกับชุมชน ปNจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟaาใช ดังนี้
๕.๓ การประปา
การประปา เทศบาลไม1มีกิจการประปาเปFนของเทศบาลเอง การประปาเปFนการบริหารงานเองของ
คณะกรรมการหมู1บานในแต1ละหมู1 ซึ่งสามารถใหบริการไดครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเปFน ๑๐๐ เปอร!เซ็นต!
และมีน้ําใชตลอดทั้งป< ปNญหาคือ มีขอรองเรียนเรื่องน้ําประปาขุ1นบ1อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเปFนท1อประปาเก1า
เกิดการตกตะกอนของน้ํา และไม1มีแหล1งน้ําดิบในการผลิตประปาตองขอใชจากพื้นที่อื่นทําใหมีค1าใชจ1ายมาก
ประปาของเทศบาลยังไม1สามารถที่จะผลิตเปFนน้ําประปาสําหรับบริโภคได ตองใชงบประมาณสูงมากในการ
ดําเนินการ ปNจจุบันเทศบาลยังไม1ประสบปNญหาการขาดแคลนน้ําสามารถที่จะจัดหาน้ําดิบสําหรับผลิตประปาให
ชุมชนได การแกปNญหาคือ การลงพื้นที่ดําเนินการแกไขตามจุดที่เกิดปNญหาในทันที การพิจารณาโครงการต1างๆ
ที่ไม1สามารถดําเนินการไดนั้น เช1น โครงการก1อสรางโรงสูบจ1ายสารเคมีและเก็บสารเคมีการประปา ฯลฯ
เทศบาลก็ไดนําบรรจุในแผนพัฒนาสามป<เพื่อที่จะพิจารณาดําเนินการในป<ต1อไป เมื่อมีงบประมาณและความ
จําเปFนก็สามารถดําเนินโครงการไดต1อเนื่อง เพื่อตอบสนองต1อความตองการของประชาชนต1อไป
๕.๔ โทรศัพท!
(๑) จํานวนโทรศัพท!สาธารณะในเขตพื้นที่
จํานวน ๕
หมายเลข
(๒) จํานวนโทรศัพท!ส1วนบุคคล
จํานวน 3,549 หมายเลข
(๓) จํานวนชุมสายโทรศัพท!จํานวน
จํานวน ชุมสาย
(๔) ที่ทําการไปรษณีย!โทรเลข
จํานวน แห1ง
(๕) หอกระจายข1าวในพื้นที่ใหบริการไดครอบคลุม เฉพาะในเขตชุมชนของพื้นที่เทศบาล
๕.๕ ไปรษณีย/! การสื่อสาร/
ั ฑ!
สาร/การขนส1งวัสดุ ครุภณ
การสื่อสารและโทรคมนาคมในเขตเทศบาลตําบลอรพิมพ! อยู1ในความรับผิดชอบของบริษัท ไปรษณีย!
ไทย จํากัดตั้งอยู1ในอําเภอครบุรี และองค!การโทรศัพท!ตั้งอยู1ที่อําเภอโชคชัย

๖. ระบบเศรษฐกิจ
๖.๑ การเกษตร
ประชากรในเขตเทศบาล รอยละ ๘๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ
ไดแก1 ขาว มันสําปะหลัง ออย ยางพารา ปาล!มน้ํามัน ดังนี้
- อาชีพเกษตรกรรม รอยละ
๘๐
ของจํานวนประชากรทั้งหมด
แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
๒๕๖5)
เทศบาลตาํ บลอรพมิ พ! อาํ เภอครบรุ ี จงั หวดั นครราชสมี า

- อาชีพเลี้ยงสัตว!
- อาชีพรับจาง
- อาชีพคาขาย

รอยละ
รอยละ
รอยละ

๕
๑๐
๕

ของจํานวนประชากรทั้งหมด
ของจํานวนประชากรทั้งหมด
ของจํานวนประชากรทั้งหมด

๖.๒ การประมง
(ในเขตเทศบาลไม1มีการประมง)
๖.๓ การปศุสัตว!
ตว!
ในเขตเทศบาลเปFนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปFนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช1น
การเลี้ยงไก1 เปFด โค สุกร กระบือ จํานวนสัตว!ในพื้นที่โดยประมาณ ดังนี้
โค
๔๕๕ ตัว
กระบือ ๑๒๕ ตัว
สุกร ๖๐ ตัว
เปFด ๕๒๑ ตัว
ไก1
6๑๕ ตัว
อื่นๆ ๘๑๕ ตัว
๖.๔ การบริการ
โรงแรม/รีสอร!ท
3
แห1ง
รานอาหาร
8
แห1ง
โรงภาพยนตร!
แห1ง
สถานีขนส1ง
แห1ง
๖.๕ การท1องเทีย่ ว
ในเขตเทศบาลไม1มีแหล1งท1องเที่ยว แต1ไดส1งเสริมการท1องเที่ยวใหเกิดขึ้นในชุมชน เช1น การจัดงาน
ประเพณีต1างๆ การจัดสรางสวนสาธารณะสําหรับใชพักผ1อนหย1อนใจ
๖.๖ อุตสาหกรรม
- มีกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก) จํานวน ๗ แห1ง
- มีกิจการอุตสาหกรรมขนาดใหญ1 (โรงงานแปaงมันสําปะหลัง) จํานวน 1 แห1ง
๖.๗ การพาณิชย!และกลุม1 อาชีพ
การพาณิชย!
การพาณิชกรรมและการบริการในเขตเทศบาลส1วนมากเปFนธุรกิจพาณิชย!เพื่อการซื้อขายแลกเปลี่ยน
แยกเปFน
- รานคาทั่วไป
จํานวน
76
แห1ง
- สถานีจําหน1ายน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน
5
แห1ง
- โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ1 จํานวน
1
แห1ง
- โรงแรม/รีสอร!ท
จํานวน
3
แห1ง
กลุม1 อาชีพ
มีกลุ1มอาชีพ จํานวน ๓ กลุ1ม
๑. กลุ1มผลิตเครื่องใชส1วนตัว ยาสระผม สบู1 หมู1 ๖
๒. กลุ1มผลิตขาว หมู1 ๔
๓. กลุ1มผลิตพริกแกง หมู1 ๗
แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
๒๕๖5)
เทศบาลตาํ บลอรพมิ พ! อาํ เภอครบรุ ี จงั หวดั นครราชสมี า

๖.๘ แรงงาน
จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบว1า ประชากรที่มีอายุ ๑๕ – ๖๐ ป< อยู1ในกําลังแรงงาน
รอยละ ๙7.22 เมื่อเทียบกับอัตราส1วนกับจังหวัด รอยละ ๗๓.๙๙ ซึ่งสูงกว1ามาก แต1ค1าแรงในพื้นที่ต่ํา
กว1าระดับจังหวัด โดยเฉพาะแรงงานดานการเกษตร ประชากรอายุระหว1าง ๒๕ – ๕๐ ป< บางส1วน ไป
รับจางทํางานนอกพื้นที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปทํางานต1างประเทศ ประชากรตองไปทํางานในโรงงาน
อุตสาหกรรม บริษัท หางรานใหญ1ๆ เพราะในพื้นที่ไม1มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจางแรงงานเยอะ
๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
๘.๑ การนับถือศาสนา
ประชาชนในตําบลอรพิมพ!จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน 5 แห1ง และเปFนวัดปลอดเหลาถาวร ไดแก1
(1) วัดอรพิมพ!
ตั้งอยู1ที่ อรพิมพ! หมู1ที่ 1 ประเภท วิสุงคามสีมา
(2) วัดนาราก
ตั้งอยู1ที่ บานนาราก หมู1ที่ 2 ประเภท วิสุงคามสีมา
(3) วัดหนองเสืองบอง
ตั้งอยู1ที่ บานหนองเสือบอง หมู1ที่ 4 ประเภท วิสุงคามสีมา
(4) วัดชัยเกษมธรรมาวาส ตั้งอยู1ที่ บานใหม1หนองเสือบอง หมู1ที่ 8 ประเภท สํานักสงฆ!
(5) วัดป\าเขาหัวแหวน
ตั้งอยู1ที่ บานโคกสะอาด หมู1ที่ 6 ประเภท สํานักสงฆ!
๘.๒ ประเพณีและงานประจําป<
- ประเพณีวันขึ้นป<ใหม1
- ประเพณีวันสงกรานต!
- ประเพณีลอยกระทง
- ประเพณีวันเขาพรรษา ออกพรรษา

ประมาณเดือน
ประมาณเดือน
ประมาณเดือน
ประมาณเดือน

มกราคม
เมษายน
ตุลาคม พฤศจิกายน
กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน

๘.๓ ภูมปิ ญ
N ญาทองถิน่ ภาษาถิ่น
ภูมปิ Nญญาทองถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาลไดอนุรักษ!ภูมิปNญญาทองถิ่น ไดแก1 วิธีการทําเครื่องจัก
สารใชสําหรับในครัวเรือน วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผาไหม วิธีการทอเสื่อจากตนกก และวิธีการจับปลา
ธรรมชาติ
ภาษาถิ่น ส1วนมากรอยละ ๙๕ % พูดภาษาโคราช
๘.๔ สินคาพืน้ เมืองและของทีร่ ะลึก
ประชาชนในเขตเทศบาลไดผลิตของใชพื้นเมืองขึ้นใชในครัวเรือนและเหลือเอาไวจําหน1วยบาง ไดแก1
เสื่อที่ทอจากตนกก ผาที่ทอจากผาฝ\ายและผาไหม เครื่องจักรสานที่ทําจากไมไผ1
๙. ทรัพยากรธรรมชาติ
๙.๑ น้ํา ที่ใช1ในการอุปโภค-บริโภค เปFนน้ําที่ไดจากน้ําฝน และน้ําดิบจากเขื่อนลําแชะ (อยู1นอกเขต) ซึ่งจะตอง
นํามาผ1านกระบวนการของระบบประปา สําหรับน้ําใตดินมีปริมาณนอย ไม1สามารถนําขึ้นมาใชใหพอเพียงได และบาง
แห1งเค็ม ไม1สามารถใชดื่มและอุปโภคได
๙.๒ ป\าไม ในเขตเทศบาลไม1มีป\าไม
๙.๓ ภูเขา ในเขตเทศบาลมีแนวสันเขาหัวแหวน
แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
๒๕๖5)
เทศบาลตาํ บลอรพมิ พ! อาํ เภอครบรุ ี จงั หวดั นครราชสมี า

๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้ น ที่ ข องเทศบาลส1 ว นมากเปF น พื้ น ที่ สํ า หรั บ เพาะปลู ก ที่ อยู1 อาศั ย รานคา สถานประกอบการ
ตามลําดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กนอยที่เปFนพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ไดแก1 ดิน น้ํา ตนไม อากาศ
ที่ไม1มีมลพิษ ปNญหาคือ เนื่องจากว1าพื้นที่บางส1วนเปFนดินเค็ม น้ําใตดินก็เค็ม หรือไม1ก็เปFนน้ํากร1อย ไม1สามารถที่จะนํา
น้ําจากใตดินมาใชในการอุปโภค-บริโภคไดได ตองอาศัยน้ําดิบจากแหล1งอื่น และน้ําฝนน้ําในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มี
แหล1 งน้ํ าใชในการเกษตรไม1 เ พี ยงพอ ปN ญหาคื อยั งไม1 ส ามารถหาแหล1 งน้ํ าสํ า หรับ การเกษตรไดเพิ่ มขึ้ น เพราะพื้ น ที่
ส1วนมากเปFนของประชาชน เอกชน ปNญหาดานขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น การแกไขปNญหา เทศบาลไดจัดทํา
โครงการเพื่อแกปNญหาใหกับประชาชนและเปFนไปตามความตองการของประชาชน เช1น โครงการจัดหาถังขยะรองรับ
ขยะใหครอบคลุมทั้งพื้นที่ โครงการปลูกตนไมในวันสําคัญต1างๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน!ของเมืองใหร1มรื่นสวยงาม ใหเปFนเมืองน1าอยู1 เปFนที่พักผ1อนหย1อนใจของประชาชน ฯลฯ
๑๐.
๑๐. อื่นๆ
๑๐.
๑๐.๑ สรุปผลการสํารวจขอมูลพืน้ ฐานในเขตเทศบาล ประจําป<งบประมาณ พ.
พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามที่เทศบาลตําบลอรพิมพ! ไดดําเนินโครงการสํารวจขอมูลพื้นฐานในเขตเทศบาลตําบลอรพิมพ!
ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพื่อนําผลการสํารวจมาพิจารณาแกไขปNญหาที่เกิดขึ้นใหแก1ชุมชน ผลการ
สํารวจพบว1าประชาชนในเขตเทศบาลนั้น ไม1ผ1านเกณฑ!การสํารวจ ดังนี้
๑) เด็กอายุ 6-14 ป< ไม1ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป< จํานวน 16 คน
๒) ประชากรที่สูบบุหรี่ จํานวน 152 คน
๓) ประชากรที่ดื่มสุรา จํานวน 130 คน
ผลการสํารวจดังกล1าว ถือว1าเริ่มเกิดปNญหาในระยะแรกโดยเฉพาะดานการศึกษา
การแกไขปNญหา
๑) ส1งเสริม สนับสนุนใหประชาชนสนใจในการเรียนของบุตรหลานเพิ่มขึ้น โดยการจัดโครงการ/
กิจกรรมต1างๆ ใหเห็นถึงผลดีของการศึกษา
๒) รณรงค! ส1งเสริม จัดโครงการ/กิจกรรมงดสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา ลด ละ เลิก เพื่อใหประชาชนเกิดความ
ตะหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา
๑๐.
๑๐.๒ สรุปผลการสํารวจขอมูล กชช.
กชช. ๒ ค. ประจําป< ๒๕๕๙
ตามที่พัฒนาชุมชนอําเภอครบุรี ไดดําเนินการสํารวจขอมูล กชช. ๒ ค. ประจําป< ๒๕๕๙ ในเขต
เทศบาลตําบลอรพิมพ! เพื่อนําผลการสํารวจมาพิจารณาแกไขปNญหาที่เกิดขึ้นใหแก1ชุมชน ผลการสํารวจสามารถ
สรุปตามตัวชี้วัดได ดังนี้
ตัวชี้วัดแบ1งเปFน ๓ ระดับ คือ
๑ = มีปNญหามาก
๒ = มีปNญหาปานกลาง
๓ = มีปNญหานอย/ไม1มีปNญหา
ทั้งนี้ จะนําขอมูลเฉพาะตัวชี้วัดที่ได คะแนน ๑ มาพิจารณา ดังนี้
 ตัวชี้วัดสภาพปNญหาของหมู1บาน
๑) ดานความเขมแข็งของชุมชน
- การไดรับความคุมครองทางสังคม
แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
๒๕๖5)
เทศบาลตาํ บลอรพมิ พ! อาํ เภอครบรุ ี จงั หวดั นครราชสมี า

๒) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- คุณภาพดิน
 ตัวชี้วัดสภาพปNญหาของหมู1บาน
๑) ดานสุขภาพและอนามัย
- การกีฬา
๒) ดานความเขมแข็งของชุมชน
- การเรียนรูโดยชุมชน
- การเขาถึงแหล1งเงินทุนของประชาชน
๓) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- คุณภาพดิน
 ตัวชี้วัดสภาพปNญหาของหมู1บาน
๑) ดานสุขภาพและอนามัย
- การกีฬา
๒) ดานความเขมแข็งของชุมชน
- การเขาถึงแหล1งเงินทุนของประชาชน
๓) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- คุณภาพดิน
 ตัวชี้วัดสภาพปNญหาของหมู1บาน
๑) ดานความรูและการศึกษา
- การไดรับการศึกษา
๒) ดานความเขมแข็งของชุมชน
- การเขาถึงแหล1งเงินทุนของประชาชน
๓) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- คุณภาพดิน
 ตัวชี้วัดสภาพปNญหาของหมู1บาน
๑) ดานสุขภาพและอนามัย
- การกีฬา
๒) ดานความเขมแข็งของชุมชน
- การเขาถึงแหล1งเงินทุนของประชาชน
๓) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- คุณภาพดิน
- คุณภาพน้ํา
๑๐.
๑๐.๓ การแกไขปNญหา
๑. สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน โดยร1วมมือกับทุกภาคส1วน ไม1ว1าจะเปFน อําเภอ ตํารวจ
โรงพยาบาล สาธารณสุข ผูนําชุมชน ร1วมทํากิจกรรมต1างๆ กับชุมชน ใหประชาชนเกิดความ
ไววางใจและไดรับความคุมครองทางสังคม มีความเปFนกลาง รับทราบปNญหาและเร1งแกไข
๒. อํานวยความสะดวก ประสานงาน ใหประชาชนมีโอกาสเขาถึงแหล1งเงินทุน
แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
๒๕๖5)
เทศบาลตาํ บลอรพมิ พ! อาํ เภอครบรุ ี จงั หวดั นครราชสมี า

๓. ร1วมมือกับอําเภอ เกษตรอําเภอ ส1งเสริมใหประชาชนมีความรูในการใชประโยชน!จากดินและน้ําให
เหมาะสมกับพื้นที่ของชุมชน เพื่อพลิกวิกฤตใหเปFนโอกาส
๔. ร1วมมือกับสาธารณสุข โรงพยาบาล โรงเรียน ส1งเสริม รณรง ปaองกัน สุขภาพและอนามัยของ
ประชาชน ส1งเสริม จัดกิจกรรมการกีฬาในชุมชน
๕. ส1งเสริม สนับสนุน เป_ดโอกาสใหเด็กไดรับการศึกษา จัดกิจกรรมใหความรูต1างๆ
****************************************

แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
๒๕๖5)
เทศบาลตาํ บลอรพมิ พ! อาํ เภอครบรุ ี จงั หวดั นครราชสมี า

ส1วนที่ 2
ยุทธศาสตร!องค!กรปกครองส1วนทองถิน่
๑. ความสัมพันธ!ระหว1างแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตร!ชาติ ๒๐ ป<
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป<ของเทศบาลมีความสัมพันธ!กับแผนยุทธศาสตร!ชาติ ๒๐ ป< โดยมุ1งเนน
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู1ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร!ชาติ ๒๐ ป< ของประเทศไทย
กําลังอยู1ระหว1างการการเสนอร1างกรอบยุทธศาสตร!ชาติต1อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทํายุทธศาสตร!ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู1
ระหว1างการดําเนินการปรับปรุงร1างกรอบยุทธศาสตร!ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทําร1างยุทธศาสตร!ชาติ โดย
ร1างกรอบยุทธศาสตร!ชาติ ๒๐ ป< (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙) สรุปย1อได ดังนี้

๑. ความเปFนมา...
มา...

แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
๒๕๖5)
เทศบาลตาํ บลอรพมิ พ! อาํ เภอครบรุ ี จงั หวดั นครราชสมี า

๑. ความเปFนมา
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร!ชาติ มีอํานาจหนาที่
ในการจัดทาร1างยุทธศาสตร!ชาติระยะ ๒๐ ป< เพื่อใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู1ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และใหเสนอร1าง
ยุทธศาสตร!ชาติระยะ ๒๐ ป< ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อใชเปFนกรอบในการดําเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ป<
๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ป< ๒๕๖๐ เปFนตนไป) คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร!ชาติไดแต1งตั้งคณะอนุกรรมการ
๒ คณะ ไดแก1 (๑) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร!และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทําร1างกรอบยุทธศาสตร!ชาติระยะ ๒๐ ป< และ (๒)
คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทาร1างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ
(Roadmap) ภายใตยุทธศาสตร!ชาติระยะ ๒๐ ป<
คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร!และกรอบการปฏิรูปไดดําเนินการยกร1างกรอบยุทธศาสตร!ชาติระยะ ๒๐ ป< ตามแนวทางที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยไดมีการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการจัดทํายุทธศาสตร!ชาติที่มาจากหลายภาคส1วน ไดแก1ภาค
ราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงไดพิจารณานําขอคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห1งชาติ และความคิดเห็นจากภาค
ประชาชนมาเปFนขอมูลในการยกร1างยุทธศาสตร!ชาติดวย และไดนําเสนอร1างกรอบยุทธศาสตร!ชาติระยะ ๒๐ ป< ต1อที่ประชุมคณะกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตร!ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู1ระหว1างการดาเนินการปรับปรุงร1างกรอบยุทธศาสตร!ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทา
ยุทธศาสตร!ชาติ
ในการดําเนินการขั้นต1อไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร!ชาติจะนําเสนอร1างกรอบยุทธศาสตร!ชาติเพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีและจะไดมีการรับฟNงความคิดเห็นจากประชาชน ก1อนที่จะนําเสนอต1อสภานิติบัญญัติแห1งชาติใหความเห็นชอบกรอบ
ยุทธศาสตร!ชาติมาใชเปFนกรอบในการกําหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเปFนช1วงเวลาของการประกาศใช
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห1งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน1วยงานต1างๆ จะไดนาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห1งชาติ ซึ่งเปFนแผนระยะ ๕ ป< มาถ1ายทอดลงสู1แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว1างที่
กลไกการจัดทํายุทธศาสตร!ชาติตามร1างรัฐธรรมนูญฉบับใหม1อยู1ระหว1างการดําเนินการ ซึ่งคาดว1าจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๐
๒. สาระสําคัญ
๒.๑ สภาพแวดลอม
ในช1วงทศวรรษที่ผ1านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเปFนไปอย1างรวดเร็วและในหลากหลายมิติทําใหภูมิ
ทัศน!ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย1างมีนัยสําคัญ โดยก1อใหเกิดโอกาสทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี และการเมืองของ
ประเทศไทยแต1ขณะเดียวกันท1ามกลางความเปลี่ยนแปลงในดานต1างๆ ก็มีปNจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ตองบริหารจัดการดวยความยากลา
บากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน!เศรษฐกิจของโลกไดส1งผลใหโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมี
โครงสรางเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ตองปรับตัวและเปลี่ยนไปเปFนระบบเศรษฐกิจที่ “พึ่งพาอุตสาหกรรมและการ
ส1งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล1าชากว1าฐานการผลิตอื่นๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม1มากขึ้นตามลําดับโดยเฉพาะอย1างยิ่งภายใต
อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน!และความกาวหนาอย1างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปNญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดระหว1าง
ภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว1างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกวางขึ้น และปNญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ1ม
เกษตรกรรายย1อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเขาถึงขอมูลข1าวสาร องค!ความรู แหล1งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสา
หรับประชาชนที่อยู1ในพื้นที่ห1างไกลก็มีในวงแคบกว1า ในขณะที่การใชเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว1ายังอยู1ในกลุ1ม
ประเทศที่ใชเทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส1วนใหญ1ไม1สามารถพัฒนาไดเองภายในประเทศ ตองนาเขามาจากต1างประเทศ โดยรวมประเทศ
ไทยจึงยังใชวัตถุดิบและแรงงานเขมขนในการเปFนจุดแข็งในการแข1งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกดานหนึ่งการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน!ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม1รวมทั้งความเชื่อมโยงอย1างใกลชิดของสังคมโลกไดทาใหเกิดภัย
คุกคามและความเสี่ยงดานอื่นๆ ที่ซับซอนขึ้นอาทิ การก1อการราย โรคระบาด เครือข1ายยาเสพติดขามชาติ และการก1อการราย
อาชญากรรมขามชาติในรูปแบบต1างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งลวนแลวเปFนความเสี่ยงในการดา
รงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ1นดินของภาครัฐ
นอกจากนั้นในช1วงตนศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน!ไดทาใหภูมิทัศน!ทางดานเศรษฐกิจและสังคมของโลก
เปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ1งสู1เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยายเพิ่มขึ้น แต1ช1องว1างทางสังคมก็
ยิ่งกวางขึ้นรวมถึงช1องว1างทางดิจิทัล (digital divide) ถาหากไม1สามารถลดลงก็จะยิ่งทําใหความเหลื่อมล้ําทางรายไดและโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต1างมากขึ้น ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ป<ขางหนาสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอย1างมีนัยสําคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่สําคัญต1อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ไดแก1 กระแสโลกาภิวัตน!ที่เขมขนขึ้น
อย1างต1อเนื่องและมีความเสี่ยงและทาทายต1อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนยายอย1างเสรีและรวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลข1าวสาร
องค!ความรูและเทคโนโลยี และสินคาและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ1มเศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสู1ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่

แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
๒๕๖5)
เทศบาลตาํ บลอรพมิ พ! อาํ เภอครบรุ ี จงั หวดั นครราชสมี า

ศูนย!รวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนยายมาสู1เอเชียภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช1วงระยะ ๑๐ ป<ขางหนาจะยังคงไดรับ
ผลกระทบจากปNจจัยสําคัญหลายประการทั้งปNญหาต1อเนื่องจากวิกฤติการณ!ทางเศรษฐกิจโลกในช1วงป< ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ!ใน
กลุ1มประเทศยูโรโซนที่ทาใหระดับหนี้สาธารณะในประเทศต1างๆ เพิ่มสูงขึ้นและกลายเปFนความเสี่ยงต1อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมี
ผลพวงต1อเนื่องจากการดําเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ1ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ\น ซึ่งเปFนความเสี่ยงใหเกิดภาวะเงินเฟaอไดเมื่อ
เศรษฐกิจฟz{นตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนยายเงินทุนระหว1างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศเขาสู1จุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม1ที่จะช1วยใหประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญ1และเปFนวง
กวาง เช1นที่เคยเกิดขึ้นในช1วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม1มีแนวโนมการก1อตัวที่ชัดเจน แต1ก็มีแนวโนมของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบ
ใหม1ๆ ที่จะเปFนโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม1ๆ ซึ่งภายใตเงื่อนไขดังกล1าว เศรษฐกิจโลกในช1วง ๑๐ ป<ขางหนามีแนวโนมที่
จะขยายตัวต่ํากว1าเฉลี่ยรอยละ ๕.๑ ในช1วง ๕ ป<ก1อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ!ที่ตลาดโลกขยายตัวชา แต1
ประเทศต1างๆ ขยายกาลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต การแข1งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของ
ประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ป< ขางหนานี้ จะทาใหขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวชาลง เงื่อนไขดังกล1าวเปFนความเสี่ยงสาหรับ
อนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม1เร1งปรับโครงสรางเพื่อแกปNญหาจุดอ1อนและเสริมจุดแข็งใหสัมฤทธิ์ผล
ในดานความมั่นคงของโลกก็กาลังกาวเขาสู1ช1วงเปลี่ยนผ1านที่สําคัญจากการปรับดุลอํานาจของสหรัฐฯ เพื่อพยายามคง
บทบาทผูนาโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น น1าจะมีผลทําใหบรรยากาศดาน
ความมั่นคงของโลกในช1วงป< ๒๕๖๐ – ป< ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร1วมมือและความขัดแยง โดยขึ้นอยู1กับปNจจัยผลประโยชน!
แห1งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเปFนองค!ประกอบสําคัญในการกําหนดนโยบายของประเทศและกลุ1มประเทศ สาหรับการ
เปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีอย1างรวดเร็วจะเปFนเงื่อนไขสําคัญสําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช1นกัน โดยเฉพาะอย1างยิ่งเทคโนโลยี
สมัยใหม1ที่เปFนอัจฉริยะจะกระทบการดํารงชีวิตของคนและทําใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหม1 รวมทั้งเกิดการเชื่อมต1อและการบรรจบกันของ
เทคโนโลยีกาวหนาอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ! ซึ่งประเทศไทยจะตองลงทุนดานทรัพยากรมนุษย!และการวิจัยใหสามารถพัฒนาเทคโนโลยี
สมัยใหม1ได เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เปFนมิตรกับสิ่งแวดลอมก็จะเปFนเกณฑ!มาตรฐานที่กดดันใหประเทศไทยตองปรับเปลี่ยนไปสู1
สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใชก็จะมีส1วนสําคัญ และช1วยแกปNญหาการลดลงของทรัพยากรต1างๆ รวมทั้งน้ํามัน
ซึ่งแมราคาจะลดลงแต1มีผลกระทบต1อสภาพแวดลอม จึงตองผลักดันใหมุ1งสู1การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต1างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่
อาจจะส1งผลกระทบต1อความมั่นคงทางอาหารของโลก
นอกจากนั้น ยังมีขอจํากัดและความเสี่ยงสําคัญจากการเขาสู1สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผัน
ผวนและภาวะโลกรอน ทั้งนี้โครงสรางประชากรโลกที่เขาสู1สังคมสูงวัย แมจะส1งผลใหเกิดโอกาสทางธุรกิจใหม1ๆ แต1มีความเสี่ยงใหเกิดการ
แย1งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต1อการใชจ1ายงบประมาณดานสวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเปFน
ความเสี่ยงดานการ คลังที่สําคัญ สําหรับ ภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก1อใหเกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความ
รุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันใหตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การดํารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เปFนมิตรต1อสิ่งแวดลอม
มากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาใหมีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจะ
ส1งผลใหความเปFนเมืองเติบโตอย1างต1อเนื่อง ตามมาดวยการมีขอกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ!ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใชพื้นที่ และ
ความเปFนมิตรต1อสิ่งแวดลอม ภายใตเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล1าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชน การใชระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติใหเปFนไปตามสิทธิมนุษยชนจะเขมขนมากขึ้น
สําหรับสถานการณ!และสภาพแวดลอมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต1อดีตถึงปNจจุบันทําใหประเทศ
ไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลําดับ โดยถูกจัดอยู1ในกลุ1มประเทศระดับรายไดปานกลางมาตั้งแต1ป< ๒๕๓๑ และไดขยับสูงขึ้นมาอยู1ใน
กลุ1มบนของกลุ1มประเทศระดับรายไดปานกลางตั้งแต1ป< ๒๕๕๓ และล1าสุดในป< ๒๕๕๗ รายไดประชาชาติต1อหัวเพิ่มขึ้นเปFน ๕,๗๓๙๒
ดอลลาร! สรอ. ต1อป<ฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส1งออกสินคาอุตสาหกรรมใหญ1ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการ
สามารถแข1งขันและมีส1วนแบ1งในตลาดโลกสูงขึ้นและสรางรายไดเงินตราต1างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ1มยานยนต! อิเล็กทรอนิกส!และ
เครื่องใชไฟฟaา อุตสาหกรรมอาหาร สินคาเกษตร การท1องเที่ยว และบริการดานสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ1ขึ้นส1งผลใหการจางงาน
เพิ่มขึ้นเปFน ๓๘.๑ ลานคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ลานคน อัตราการว1างงานเฉลี่ยไม1ถึงรอยละ ๑ ปNญหาความยากจนจึงลดลง
ตามลําดับจากรอยละ ๒๐.๐ ในป< ๒๕๕๐ เปFนรอยละ ๑๐.๙ ในป< ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการไดรับการศึกษา บริการ
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสรางพื้นฐานต1างๆ และการคุมครองทางสังคม อื่นๆ รวมถึงการเขาถึงทรัพยากรต1างๆ มีความ
ครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลําดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเปFนสากลมากขึ้น ความร1วมมือระหว1างประเทศไทยกับ
นานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเปFนกลไกและช1องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
ก็มีความกาวหนาไปมาก รวมทั้งกรอบความร1วมมือที่ช1วยทําใหประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต1างๆ ไปสู1ระดับสากลก็มีความ
คืบหนามากขึ้น
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นอกจากนั้น ประสบการณ!ในช1วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป< ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ไดส1งผลใหภาครัฐและภาคเอกชน
ปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสรางภูมิคุมกัน ใหดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันไดแก1 การดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ
โปร1งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบไดอย1างเปFนระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่กําหนดกรอบของความยั่งยืน
ทางการคลังเปFนแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว1างประเทศอยู1ในระดับสูง มีการ
ปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต1างๆ ใหมีการดําเนินการอย1างเปFนระบบมากขึ้น มีการสรางความเปFนธรรมใหกับกลุ1มต1างๆ สามารถ
คุมครองผูบริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบไดดีขึ้น ช1วยสรางบรรยากาศของการแข1งขันในตลาด และสนับสนุนใหการ
ดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล1องตัวมากขึ้น
แต1ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ1อนในเชิงโครงสรางหลายดานทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอ1อนสําคัญของ
ประเทศไทยไดแก1 โครงสรางประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลําดับ แต1คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ําและการออมไม1เพียงพอ ประเทศขาดแคลน
แรงงานทั้งในกลุ1มทักษะฝ<มือสูงและกลุ1มทักษะฝ<มือระดับล1าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ํา ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวม
ต่ํา ตองอาศัยการเพิ่มปริมาณเปFนแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสรางเศรษฐกิจมีสัดส1วนภาคการคาระหว1างประเทศต1อขนาดของ
เศรษฐกิจสูงกว1าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ1อนไหวและผันผวนตามปNจจัยภายนอกเปFนสําคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการ
มีผลิตภาพการผลิตต่ํา โดยที่การใชองค!ความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค1ายังมีนอย การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายัง
ไม1เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแลวไม1ถูกนามาใชใหเกิดประโยชน!เชิงเศรษฐกิจและสังคมไดอย1างคุมค1า การพัฒนานวัตกรรมมีนอย
สําหรับการดําเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดําเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาด
ความต1อเนื่องประสิทธิภาพต่ํา ขาดความโปร1งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปNญหาคอร!รัปชั่นมีเปFนวงกวาง การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส!รวมทั้งการบริหารจัดการนายังไม1เปFนระบบโครงข1ายที่สมบูรณ!และล1าชา การบังคับใชกฎหมายยังขาด
ประสิทธิผล และกฎระเบียบต1างๆ ลาสมัยไม1ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปNญหาดานคุณธรรมจริยธรรม ไม1เคารพสิทธิผูอื่นและไม1
ยึดผลประโยชน!ส1วนรวมเปFนสําคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ําและความแตกแยกในสังคมไทยยังเปFนปNญหาที่ทาทายมาก รวมทั้งปNญหาในดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เผชิญกับภาวะขยะลนเมืองและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงในทุกดาน
ทั้งนี้ ปNจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส1งผลต1ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สําคัญ ไดแก1 การเปลี่ยนแปลง
โครงสรางประชากรสู1สังคมผูสูงอายุอย1างสมบูรณ! ในระยะเวลา ๒๐ ป<ต1อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่สําคัญยิ่งต1อการพัฒนาประเทศ กําลังคนใน
วัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย1างรวดเร็วย1อมส1งผลต1อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใชจ1ายการ
ลงทุนและการออม ตลอดจนค1าใชจ1ายดานสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับขอ
จากัดดานทรัพยากร ทั้งดานแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต1อตนทุนการผลิตและสภาพแวดลอมความเปFนอยู1ของประชาชน
นอกจากนั้นปNญหาความเหลื่อมล้ําในมิติต1างๆ ก็มีนัยยะต1อการสรางความสามัคคีสมานฉันท!ในสังคม ขอจํากัดต1อการยกระดับศักยภาพทุน
มนุษย! ความจําเปFนในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและโครงสรางพื้นฐานที่มีคุณภาพอย1างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและ
กฎหมายที่ทาใหเกิดความเปFนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา และที่สําคัญเงื่อนไขจาเปFนที่ตองปรับตัวคือ การแกปNญหาความอ1อนแอของการ
บริหารราชการแผ1นดิน ที่ทําใหจําเปFนตองเร1งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อใหเกิดการบริหารราชการที่ดี
โครงสรางที่เปFนจุดอ1อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร1งใสดังกล1าว จะส1งผลใหประเทศไทยยิ่ง
ตองเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใตสถานการณ!ที่กระแสโลกาภิวัตน!เขมขนขึ้น เปFนโลกไรพรมแดนอย1างแทจริง โดยที่การ
เคลื่อนยายของผูคน สินคาและบริการ เงินทุน องค!ความรูเทคโนโลยี ขอมูลและข1าวสารต1างๆ เปFนไปอย1างเสรี ส1งผลใหการแข1งขันใน
ตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต1างๆ เร1งผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแข1งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและ
ขอจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต1อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผูคนก็เพิ่มขึ้น กฎเกณฑ!และกฎระเบียบของ
สังคมโลกจึงมีความเขมงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล1อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เปFนตนเงื่อนไขต1างๆ
ดังกล1าวจะเปFนแรงกดดันใหประเทศไทยตองปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย1างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะตองหยั่งราก
ลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางเพื่อแกจุดอ1อนและควบคู1ไปกับการสรางกลไกเชิงรุกใหจุดแข็งของประเทศเปFนประโยชน!สูงสุด
แก1ประชาชนส1วนใหญ1ของประเทศ ซึ่งหากไม1สามารถแกปNญหาและปฏิรูปใหสัมฤทธิ์ผลไดในระยะ ๔ - ๕ ป<ต1อจากนี้ไป ประเทศไทยจะ
สูญเสียความสามารถในการแข1งขัน รายไดเฉลี่ยของประชาชนจะไม1สามารถยกระดับใหดีขึ้นได คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ํา และปNญหา
ความเหลื่อมล้ําจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร1อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม1สามารถยั่งยืนไปไดใน
ระยะยาว
ทั้งนี้ เงื่อนไขในปNจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส1งผลต1ออนาคตการพัฒนาประเทศไทย
อย1างมากโดยเฉพาะอย1างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสรางทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่เปFนจุดแข็งและเปFนจุดอ1อนที่จะตอง
เผชิญและผสมผสานกับปNจจัยภายนอกและก1อใหเกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหา
โอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล1านี้ไดนั้น จําเปFนจะตองมีการวิเคราะห!แนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย1าง
รอบดานขณะเดียวกันตองวิเคราะห!ศักยภาพภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพรอมของประเทศต1อการเปลี่ยนแปลงเหล1านั้น โดยที่
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ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย1างเปFนระบบขนานใหญ1เพื่อใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิ
ทัศน!ใหม1ของโลกยืดหยุ1นปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม1ได และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชน!สุขใหกับคนในชาติได ไม1ว1าจะเปFนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพื่อพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย! การปรับเปลี่ยนค1านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู ซึ่งจําเปFน
อย1างยิ่งที่จะตองอาศัยความร1วมมือจากทุกภาคส1วนในการดาเนินการร1วมกันอย1างเปFนเอกภาพมีการจัดลําดับความสําคัญและแบ1งหนาที่
รับผิดชอบอย1างชัดเจนของผูที่เกี่ยวของกับประเด็นปNญหานั้นๆ ซึ่งการดําเนินการดังกล1าวจะตองกําหนดเปFนยุทธศาสตร!การพัฒนาประเทศ
ในระยะยาว เพื่อกําหนดวิสัยทัศน!และเปaาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส1วนต1างๆ เพื่อใหขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไปสู1เปaาหมายที่กําหนดไว
ดังนั้น จึงจําเปFนตองกําหนดยุทธศาสตร!ที่เหมาะสมเพื่อแกไขจุดอ1อนและเสริมจุดแข็งใหเอื้อต1อการพัฒนาประเทศ
เพื่อใหบรรลุซึ่งเปaาหมายการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชน!แห1งชาติในการที่จะใหประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกดาน คนในชาติมี
คุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปไดอย1างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห!ใหไดขอสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ1อน โอกาสและ
ขอจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะนําไปสู1การกําหนดตําแหน1งเชิงยุทธศาสตร!และเปaาหมายของประเทศที่ชัดเจนและไดรับการ
ยอมรับร1วมกันในสังคมไทยที่จะส1งผลใหเกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย1างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทาง
ที่สอดคลองกัน การดาเนินการมีบูรณาการและเปFนเอกภาพภายใตการมองภาพอนาคตของประเทศที่เปFนภาพเดียวกัน
อย1างไรก็ตามในช1วงที่ผ1านมา ประเทศไทยมิไดมีการกําหนดวิสัยทัศน!ประเทศ เปaาหมายและยุทธศาสตร!ของประเทศใน
ระยะยาว การบริหารราชการแผ1นดินของฝ\ายบริหารจึงใหความสําคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการ
เปลี่ยนรัฐบาลก็ทาใหการดาเนินนโยบายขาดความต1อเนื่อง ถือเปFนการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพื่อเปFน
การปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ1นดินของประเทศไทยใหมีเปaาหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพื่อเปFนการกําหนดใหฝ\ายบริหารมี
ความรับ ผิด ชอบที่ จะตองขั บเคลื่ อ นประเทศไปสู1 เปa าหมายที่ เปF นที่ ย อมรับ ร1ว มกั นและเปF นเอกภาพ ประเทศไทยจาเปFน จะตองมี
“ยุทธศาสตร!ชาติ” ซึ่งภายใตยุทธศาสตร!ชาติ ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย1างเปFนระบบขนานใหญ1 เพื่อใหโครงสรางทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน!ใหม1ของโลกยืดหยุ1นปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบ
ใหม1ได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชน!สุขใหกับคนในชาติได จะตองมีการกําหนดวิสัยทัศน!
เปaาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศใหสอดคลองกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความทาทายต1างๆ ของบริบท
โลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ
การกําหนดใหมี “ยุทธศาสตร!ชาติ” เพื่อเปFนยุทธศาสตร!ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พรอมกับการปฏิรูปและการ
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ1นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร!ใหสามารถนาไปสู1การปฏิบัติอย1างจริงจังจะช1วยยกระดับ
คุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส1วนและนาพาประเทศไทยใหหลุดพนหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปNญหาที่เกิดขึ้นในปNจจุบัน ทั้ง
ปNญหาทางเศรษฐกิจ ปNญหาความเหลื่อมล้ํา ปNญหาการทุจริตคอร!รัปชั่น และปNญหาความขัดแยงในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัย
คุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ1านประเทศไทยไปพรอมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน!
ใหม1ของโลกไดซึ่งจะทําใหประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวทีโลก สามารถดํารงรักษาความเปFนชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู1ดีมีสุขอย1างถวนหนากันสาระสําคัญของยุทธศาสตร!ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตร!ชาติกาลังดําเนินการยกร1างอยู1ในขณะนี้นั้นจะประกอบดวยวิสัยทัศน!และเปaาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนตองการบรรลุร1วมกัน
รวมทั้งนโยบายแห1งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเปFนแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค!กรและคนไทยทุกคนตองมุ1งดําเนินการไปพรอม
กันอย1างประสานสอดคลอง เพื่อใหบรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนตองการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลังอํานาจ
แห1งชาติ อันไดแก1 การเมืองภายในประเทศ การเมืองต1างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร!และเทคโนโลยี
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒.๒ วิสัยทัศน!
วิสัยทัศน! “ประเทศไทยมี
ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปFนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”
ยง”ห รือเปFนคติพจน!ประจําชาติว1า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน!ดังกล1าวจะตองสนองตอบต1อผลประโยชน!แห1งชาติ
ยง
อันไดแก1การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห1งเขตอานาจรัฐ การดํารงอยู1อย1างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยู1อย1าง
มั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู1ร1วมกันในชาติอย1างสันติสุขเปFนปcกแผ1นมีความมั่นคงทางสังคมท1ามกลางพหุ
สังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปFนมนุษย! ความเจริญเติบโตของชาติความเปFนธรรมและความอยู1ดีมีสุขของประชาชน ความ
ยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน!ของชาติภายใต

แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
๒๕๖5)
เทศบาลตาํ บลอรพมิ พ! อาํ เภอครบรุ ี จงั หวดั นครราชสมี า

การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหว1างประเทศและการอยู1ร1วมกันอย1างสันติประสานสอดคลองกัน ดานความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย1างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม1เปFนภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดอยกว1า

แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
๒๕๖5)
เทศบาลตาํ บลอรพมิ พ! อาํ เภอครบรุ ี จงั หวดั นครราชสมี า

๒.๓ ยุทธศาสตร!ชาติ
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน!และทาใหประเทศไทยพัฒนาไปสู1อนาคตที่พึงประสงค!นั้น จําเปFนจะตองมีการวางแผนและ
กาหนดยุทธศาสตร!การพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส1วนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึง
จําเปFนจะตองกําหนดยุทธศาสตร!ชาติในระยะยาว เพื่อถ1ายทอดแนวทางการพัฒนาสู1การปฏิบัติในแต1ละช1วงเวลาอย1างต1อเนื่องและมี
การบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยร1วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส1วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชน!แห1งชาติและบรรลุวิสัยทัศน! “ประเทศไทยมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืนเปFนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน!ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เพื่อใหประเทศมีขีดความสามารถในการแข1งขัน มีรายไดสูงอยู1ในกลุ1มประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยู1ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเปFนธรรม ซึ่งยุทธศาสตร!ชาติที่จะใชเปFนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ป<ต1อจากนี้ไป จะประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร!
ไดแก1 (๑) ยุทธศาสตร!ดานความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร!ดานการสรางความสามารถในการแข1งขัน (๓) ยุทธศาสตร!การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร!ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเท1าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร!ดานการสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปFนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
(๖) ยุทธศาสตร!ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมี
สาระสําคัญ
ของแต1ละยุทธศาสตร! สรุปได ดังนี้
๒.๓.๑ ยุทธศาสตร!ดานความมั่นคง มีเปaาหมายทั้งในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและช1วยลดและปaองกันภัย
คุกคามจากภายนอก รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นในกลุ1มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต1อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ตองใหความ
สาคัญ อาทิ
(๑) การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย!
ทรงเปFนประมุข
(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร!รัปชั่น สรางความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝN|งทะเล
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร1วมมือระหว1างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ!กับประเทศมหาอานาจ เพื่อปaองกันและแกไขปNญหาความมั่นคงรูปแบบใหม1
(๕) การพั ฒ นาเสริม สรางศั กยภาพการผนึ กกาลั งปa อ งกัน ประเทศ การรั ก ษาความสงบเรี ยบรอย
ภายในประเทศสรางความร1วมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแห1งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสู1แนวระนาบมากขึ้น
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร!ดานการสรางความสามารถในการแข1งขัน เพื่อใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู1การเปFนประเทศ
พัฒนาแลว ซึ่งจาเปFนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข1งขันและการพัฒนาอย1างยั่งยืน
ทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสรางความมั่นคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการคาและการ
เปFนผูประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห1งอนาคต ทั้งนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปNจจัยเชิงยุทธศาสตร!ทุกดาน อัน
ไดแก1โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส! วิทยาศาสตร! เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย! และการบริหารจัดการทั้งใน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ

แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
๒๕๖5)
เทศบาลตาํ บลอรพมิ พ! อาํ เภอครบรุ ี จงั หวดั นครราชสมี า

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแก1การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความเชื่อมั่น การ
ส1งเสริมการคาและการลงทุนที่อยู1บนการแข1งขันที่เปFนธรรมและรับผิดชอบต1อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู1ความเปFนชาติการคา
เพื่อใหไดประโยชน!จากห1วงโซ1มูลค1าในภูมิภาค และเปFนการยกระดับไปสู1ส1วนบนของห1วงโซ1มูลค1ามากขึ้น
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปFนมิตรต1อสิ่งแวดลอม
โดยมีการใชดิจิทัลและการคาที่เขมขนเพื่อสรางมูลค1าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ1งสู1ความเปFนเลิศในระดับโลกและใน
ระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป
รวมทั้งเปFนแหล1งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก
- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข1งขัน
ของภาคเกษตรส1งเสริมเกษตรกรรายย1อยใหปรับไปสู1การทําการเกษตรยั่งยืนที่เปFนมิตรกับสิ่งแวดลอมและรวมกลุ1มเกษตรกรในการพัฒนา
อาชีพที่เขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย
- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปNจจุบันที่มี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคามาเพิ่มมูลค1าและยกระดับห1วงโซ1มูลค1าในระดับสูงขึ้น
- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปFนเลิศและเปFนมิตรต1อ
สิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการที่เปFนฐานรายไดเดิม เช1น การท1องเที่ยว และพัฒนาใหประเทศไทยเปFนศูนย!กลางการใหบริการสุขภาพ
ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เปFนตน
(๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย1อม (SMEs) สู1สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร
(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย!กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส1วนร1วม มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง และโครงสรางพื้นฐานทางสังคมและ
เศรษฐกิจที่สอดคลองกับศักยภาพ
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในดานการขนส1ง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปFนหุนส1วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส1งเสริม
ความร1วมมือกับนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานต1างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค!กรระหว1างประเทศ รวมถึงสรางองค!ความรูดานการ
ต1างประเทศ
๒.๓.๓ ยุทธศาสตร!การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปFนรากฐานที่แข็งแกร1งของ
ประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปNญญา มีความเปFนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห!อย1างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มี
คุณธรรมจริยธรรม รูคุณค1าความเปFนไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช1วงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เท1าเทียม และทั่วถึง
(๓) การปลูกฝNงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค1านิยมที่พึงประสงค!
(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
(๕) การสรางความอยู1ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ1มเพาะจิตใจ
ใหเขมแข็ง
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร!ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเท1าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร1งกระจายโอกาสการพัฒนา
และสรางความมั่นคงใหทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสู1สังคมที่เสมอภาคและเปFนธรรม กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อต1อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปFนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
๒.๓.๕ ยุทธศาสตร!ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปFนมิตรต1อสิ่งแวดลอม เพื่อเร1งอนุรักษ!ฟz{นฟูและสราง
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงดานน้ํา รวมทั้งมีความสามารถในการปaองกันผลกระทบและปรับตัวต1อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ1งสู1การเปFนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การจัดระบบอนุรักษ! ฟz{นฟูและปaองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
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(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ1มน้ํา เนนการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัยอย1างบูรณาการ
(๓) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปFนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปFนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๕) การร1วมลดปNญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร!และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม
๒.๓.๖ ยุทธศาสตร!ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหหน1วยงานภาครัฐมีขนาดที่
เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู1ทองถิ่นอย1างเหมาะสม มีธรรมาภิ
บาลกรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหน1วยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(๔) การต1อตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต1างๆใหทันสมัย เปFนธรรมและเปFนสากล
(๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหน1วยงานภาครัฐ
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจ1ายของภาครัฐ
๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ยุทธศาสตร!ชาติจะเปFนแผนแม1บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อใหส1วนราชการและหน1วยงานต1างๆ ใชเปFนแนวทางใน
การจัดทาแผนยุทธศาสตร!การพัฒนาประเทศในดานต1างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห1งชาติ แผนเฉพาะดานต1างๆ เช1น ดาน
ความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ ใหมีความสอดคลองกันตาม
หวงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร!ชาติจะใชเปFนกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
อย1างมีเอกภาพใหบรรลุเปaาหมาย โดยจะตองอาศัยการประสานความร1วมมือจากหลายภาคส1วน ภายใตระบบประชารัฐ คือ ความร1วมมือ
ของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห1งราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกําหนดเกี่ยวกับบทบาทของ
ยุทธศาสตร!ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร!ชาติไปสู1การปฏิบัติ เพื่อที่ส1วนราชการและหน1วยงานต1างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการ
พัฒนาไดอย1างต1อเนื่องและบูรณาการ
๒.๕ ปNจจัยความสํ
ความสําเร็จของยุทธศาสตร!ชาติ
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร!ชาติ กําหนดวิสัยทัศน!ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกําหนดเปaาหมายและภาพใน
อนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเปFนที่เขาใจ รับรู และยอมรับเปFนเจาของร1วมกันสามารถถ1ายทอดเปaาหมายของยุทธศาสตร!ชาติ สู1
เปaาหมายเฉพาะดานต1างๆ ตามระยะเวลาเปFนช1วงๆ ของหน1วยงานปฏิบัติได และมีการกําหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได
๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห1งชาติ
และแผนในระดับต1างๆ เพื่อใหส1วนราชการนายุทธศาสตร!ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายดานการจัดสรรงบประมาณ ใหสามารถระดม
ทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร!ชาติอย1างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกําหนดใหการดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร!ชาติมีความต1อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย1างเปFนระบบในทุกระดับ
๒.๕.๓ กลไกสู1การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคลองตั้งแต1ระดับการจัดทายุทธศาสตร! การนําไปสู1การ
ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร!ชาติสู1การปฏิบัติอย1างมี
ประสิทธิภาพและหน1วยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ สามารถกําหนดแผนงานโครงการใหสอดคลองกับเปaาหมายที่กําหนดไวใน
ยุทธศาสตร!ชาติ

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห1งชาติ ฉบับที่ ๑๒
การจัดทําแผนพัฒนาสี่ป<ของเทศบาลมีความสัมพันธ!และสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร!พัฒนาขององค!กร
ปกครองส1วนทองถิ่น โดยแผนยุทธศาสตร!การพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห1งชาติ แต1
ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห1งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ไดสิ้นสุดลงและการจัดทําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห1งชาติ ฉบับที่ ๑๒ อยู1ระหว1างการดําเนินการและยังไม1ประกาศใช แต1ไดกําหนดทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห1งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เอาไวแลว
แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
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ดังนั้น เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป< (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตําบลอรพิมพ! มีความ
สอดคลองกั บ ทิ ศทางแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห1 งชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ เทศบาล จึ งไดนํ า ทิ ศทางของแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห1งชาติดังกล1าวมาประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามป<ใหเหมาะสมกับสภาวการณ!ของเทศบาล
ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห1งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้
๑. กรอบแนวคิดและหลักการ
ในช1วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห1งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะ
แวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต1างๆ ที่อาจก1อใหเกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเป_ด
เศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหม1ๆ การเขาสู1สังคมผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ!ดานต1างๆ
ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในปNจจุบันที่ยังคงประสบปNญหาในหลายดาน เช1น ปNญหาผลิตภาพการ
ผลิตความสามารถในการแข1งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปFนตน ทําใหการพัฒนาในช1วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึง
จําเปFนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี้
(๑) การนอมนําและประยุกต!ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) คนเปFนศูนย!กลางของการพัฒนาอย1างมีส1วนร1วม
(๓) การสนับสนุนและส1งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
(๔) การพัฒนาสู1ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู1ร1วมกันอย1างมีความสุข
๒. สถานะของประเทศ
๒.๑ ดานเศรษฐกิจ
๒.๑.๑ ๓ ป<แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงใหเห็นถึงขอจากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แมว1า
เศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ1านมา (ยกเวนช1วงวิกฤตการณ!ทางเศรษฐกิจ ป< ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัวไดดีเฉลี่ยประมาณรอยละ ๕ ต1อป<
จนทาใหรายไดประชาชาติต1อหัว (GNP Per Capita) ในป< ๒๕๕๗ มาอยู1ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร! สรอ.
ต1อคนต1อป< ซึ่งทาใหประเทศไทยไดขยับฐานะขึ้นมาเปFนประเทศรายไดปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต1ในระยะ ๘
ป<ที่ผ1านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงรอยละ ๓.๒ ชะลอจากรอยละ ๕.๗ ในช1วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ํากว1าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ํากว1าระดับที่จะทําใหประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายไดปาน
กลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่สําคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย1างต1อเนื่อง ดังจะเห็นไดจาก
สัดส1วนการลงทุนรวมต1อผลิตภัณฑ!มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากรอยละ ๔๑.๓ ในช1วงป< ๒๕๓๔ –
๒๕๓๙ เปFนรอยละ ๒๕.๕ ในช1วงป< ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จะพบว1าอัตราการขยายตัวของการ
ลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช1วงป< ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู1ที่ประมาณรอยละ ๔.๙ ต่ํากว1าสิงคโปร!และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว1า
ไทย
๒.๒.๒ การปรับโครงสรางการผลิตสู1ประเทศรายไดปานกลางขั้นสูง แต1ความสามารถในการแข1งขันเริ่มลดลง
โครงสรางการผลิตของไทยไดเปลี่ยนผ1านจากภาคเกษตรไปสู1ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น (สัดส1วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม
และบริการในป< ๒๕๕๓ ที่ระดับรอยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เปFนรอยละ ๗.๒ ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในป< ๒๕๕๗ ตามลาดับ) โดย
ภาคอุตสาหกรรมไดมีการสั่งสมองค!ความรูและเทคโนโลยีอย1างต1อเนื่อง ทาใหมีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใตการบริหาร
จัดการของเงินทุนต1างชาติมาเปFนอุตสาหกรรมพื้นฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใตเครือข1ายของ
บริษัทแม1ในต1างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส1วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเปFนประเทศรายไดปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการ
เคลื่อนยายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว1า ทําใหผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ1าน
มายังเพิ่มในระดับที่น1าพอใจแต1การชะลอตัวของกําลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกําลังแรงงานเปFนไปอย1างล1าชา ประกอบ
กับผลิตภาพการผลิตของปNจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงทาใหความสามารถในการแข1งขันระหว1าง
ประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะทอนมาที่ปริมาณการส1งออกรวมขยายตัวชาลงจากรอยละ ๙.๗ ต1อป<ในช1วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.
๒๕๔๕-๒๕๔๙) เปFนเฉลี่ยรอยละ ๑.๑ ในช1วง ๓ ป<ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗)
๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปNจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู1ในระดับต่ําทําใหขาดพลังในการขับเคลื่อนการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจใหหลุดพนจากการเปFนประเทศรายไดปานกลาง ซึ่งตองอาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เปFน
ของตนเองมากขึ้น แมว1าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช1วงก1อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู1ในระดับที่น1าพอใจก็ตาม แต1มี
แนวโนมลดลงในระยะ ๘ ป< ที่ผ1านมา และยังมีความล1าชาเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช1วงเวลาเดียวกันและสามารถ
ยกระดับการพัฒนาประเทศเขาสู1การเปFนประเทศรายไดสูงในช1วงก1อนหนา ทั้งนี้การขยายตัวของ
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ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากรอยละ ๓.๓๒ ในช1วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เปFนรอยละ ๒.๐๕ ในช1วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
๑๑ ทาใหประเทศไทยจาเปFนตองใหความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปNจจัยแรงงาน
๒.๑.๔ การลดลงของความแข็งแกร1งดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเปFนอุปสรรคต1อการแกไขปNญหาเชิงโครงสราง
การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แมว1าเศรษฐกิจไทยจะประสบ
ปNญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในป< ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต1การใหความสําคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลัง
ทาใหเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู1ในเกณฑ!ที่แข็งแกร1ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกลเคียงกันอย1างไร
ก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเปFนจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออํานวยต1อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย1างต1อเนื่องเริ่มมีสัญญาณ
ที่จะเปFนขอจากัดต1อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยรอยละ ๓๗.๙ ในช1วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เปFนรอยละ ๔๒.๒ ในช1วง ๓ ป<แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ใหเห็นว1าแมจะอยู1ภายใตกรอบวินัยทางการ
คลังแต1มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากผลของการดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ1านมาและจะเปFนขอจากัดต1อการใชมาตรการ
ทางการคลังในการกระตุนเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต1อไป
๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข1งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม1มากนัก เนื่องจากต1างประเทศมีพลังการขับเคลื่อน
มากกว1าไทย และประเทศไทยอยู1ในสถานการณ!การแข1งขันที่อยู1ตรงกลางระหว1างประเทศที่มีความไดเปรียบดานตนทุนแรงงานและการ
ผลิต และประเทศที่มีความกาวหนาและความสามารถในการแข1งขันทางนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค! โดยในป< พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF
(World Economic Forum) ไดจัดอันดับความสามารถในการแข1งขันของประเทศไทยเปFนอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในป< พ.ศ.
๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management Development) ไดจัดอันดับไวที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นนํา ในขณะที่
ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเขาไปประกอบธุรกิจประจาป< ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕ ซึ่งดําเนินการ
โดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยไดรับการจัดใหอยู1ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศทั่วโลก
๒.๑.๖ สถานการณ!การพัฒนาวิทยาศาสตร! เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรมของประเทศไดรับการยกระดับดีขนึ้ จากการ
ผนึกกําลังของหน1วยงานดานวิทยาศาสตร! เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงใหเกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต1ยังคงอยู1
ในระดับต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ1มประเทศที่มีรายไดสูง โดยในป< ๒๕๕๗ อันดับความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตร!อยู1ที่
๔๗ และดานเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามลําดับในป< ๒๕๕๑ และ
ตลอดช1วงระยะเวลา ๑๔ ป<ที่ผ1านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค1าเฉลี่ยการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาต1อ GDP ยังคงอยู1ในระดับรอยละ ๐.๑๗
ต1อ GDP โดยในป< ๒๕๕๖ (ขอมูลล1าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเปFนรอยละ ๐.๔๘ ต1อ GDP โดยเปFนการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณรอยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณรอยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแลว เช1น เกาหลีใต
ญี่ปุ\น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค1าใชจ1ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู1ที่รอยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต1อ GDP ในป< ๒๕๕๕
ตามลําดับ
ขณะเดี ย วกั น บุ ค ลากรดานการวิ จั ย และพั ฒ นาของประเทศยั ง มี จ านวนไม1 เ พี ย งพอต1 อ การส1 ง เสริ ม การพั ฒ นา
วิทยาศาสตร! เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับกาวหนา โดยในป< ๒๕๕๖ บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนามีจานวน ๑๑ คนต1อ
ประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแลว ส1วนใหญ1จะอยู1ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต1อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน
๒.๑.๗ สถานการณ!ดานโครงสรางพื้นฐานยังคงมีปNญหาในหลายๆ ดาน ประกอบดวยรูปแบบการขนส1งยังไม1สามารถ
ปรับเปลี่ยนจากทางถนนเปFนทางนาและทางรางไดตามเปaาหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ การบริหารจัดการกิจการ
ประปายังขาดเอกภาพ การใหบริการนาประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล1งนาดิบไม1เพียงพอ การ
ใหบริการ ICT ยังไม1ทั่วถึงกระจุกตัวอยู1ในเมือง และมีราคาค1อนขางสูง ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศมีแนวโนมลดลงเล็กนอย
และยังคงเผชิญกับความเสี่ยงดานความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส1งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการ
พัฒนานวัตกรรมดานพลังงานและ ICT อยู1ในระดับต่ําและมีขอจํากัด ยังไม1สามารถ
พัฒนาต1อยอดในเชิงพาณิชย!ไดอย1างเปFนรูปธรรมนอกจากนี้ ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการดานโครงสรางพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุมครองทรัพย!สินทางปNญญา การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส! การรักษา
ความปลอดภัย และขอจํากัดต1อการทําธุรกิจใหม1และการประกอบกิจการในต1างประเทศ ตลอดจนบุคลากรดานโลจิสติกส!ยังขาดความรู
และทักษะเฉพาะดานที่ตรงต1อความตองการของอุตสาหกรรม เช1น ความรูดานภาษา ความรูดานเทคโนโลยี และความรูในการดําเนินธุรกิจ
ต1างประเทศ เปFนตน
๒.๒ ดานสังคม
๒.๒.๑ โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงเขาสู1การเปF
ารเปFนสังคมสูงวัย แต1ยังคงมีปNญหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
ประชากรในทุกช1วงวัย เนื่องจากปNจจัยหลักๆ ไดแก1

แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
๒๕๖5)
เทศบาลตาํ บลอรพมิ พ! อาํ เภอครบรุ ี จงั หวดั นครราชสมี า

(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย1างรวดเร็ว มีพฒ
ั นาการไม1สมวัยและการตัง้ ครรภ!ในกลุม1 วัยรุน1
ที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ!รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช1วงป< ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เปFน ๑.๖๒ คน ในช1วงป< ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และ
คาดว1าในป< ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน
(๒) กาลังแรงงานมีแนวโนมลดลง และแรงงานกว1ารอยละ ๓๐ เปFนประชากรกลุ1มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y)*
ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นชา ซึ่งจะเปFนขอจากัดต1อการพัฒนาในระยะต1
นาในระยะต1อไป กําลังแรงงานของไทยมีจานวน ๓๘.๙ ลานคนในช1วงป<
๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงรอยละ ๐.๑ ในป< ๒๕๕๖ และรอยละ ๐.๒ ในป< ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ ๒.๒ ต1อ
ป<ในช1วง ๑๐ ป<ที่ผ1านมา (ป< ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต1ยังต่ํากว1าประเทศเพื่อนบาน เช1น มาเลเซีย ๑ เท1าตัว และสิงคโปร! ๕ เท1าตัว และกําลัง
แรงงานกว1ารอยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมตนและต่ํากว1า นอกจากนี้ กําลังแรงงานกลุ1มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจํานวนรอยละ ๒๗
ของประชากรในป< ๒๕๕๓ มีลักษณะความเปFนปNจเจกสูง ไม1ใหความสําคัญกับการมีครอบครัว ส1งผลต1อรูปแบบการประกอบอาชีพและ
อัตราการเจริญพันธุ!รวมของประเทศในอนาคต
(๓) กลุ1มผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น สะทอนถึงภาระค1าใชจ1ายดานสุขภาพทีเ่ พิม่ มาก
ขึ้น ขณะที่ผูสูงอายุจานวนมากยังมีรายไดไม1เพียงพอในการยังชีพ ผูสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก ๑๐.๓ ลานคน (รอยละ ๑๖.๒) ในป<
๒๕๕๘ เปFน ๒๐.๕ ลานคน (รอยละ ๓๒.๑) ในป< ๒๕๘๓ การเพิ่มขึ้นของผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส1งผลต1อภาระค1าใชจ1ายในการ
ดูแลที่เพิ่มสูงขึ้น แมผูสูงอายุมีส1วนร1วมในกําลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต1มีรายไดไม1เพียงพอกับค1าใชจ1าย เนื่องจากมีการออมนอย และแหล1ง
รายไดหลักรอยละ ๗๘.๕ ของรายไดทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร
๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลีย่ นแปลงมีหลากหลายรูปแบบมากขึน้ อัตรา
การเจริญพันธุ!ที่ลดลงส1งผลใหขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในป< ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในป< ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว
ครัวเรือน ๑ รุ1น และครัวเรือนแหว1งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช1วงป< ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส1งผลใหความสัมพันธ!ทางสังคมและครอบครัว
เปลี่ยนแปลงไปทําใหครอบครัวเสี่ยงต1อการล1มสลาย
๒.๒.๓ คนไทยยังมีปNญหาเชิงคุณภาพทั้งดานสุขภาพ การเรียนรู และคุณธรรมจริ
ณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ย
สูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ป< ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ป< เพศหญิง ๗๘.๒ ป< แต1เสียชีวิตก1อนวัยอันควรจากโรคและการ
บาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม1ติดต1อและอุบัติเหตุ อย1างไรก็ตาม คนไทยไดรับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จานวนป<การศึกษาเฉลี่ยของประชากร
วัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ป< เพิ่มขึ้นอย1างต1อเนื่อง โดยช1วงป< ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ป< ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู1ในระดับ
ต่ํา สะทอนไดจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในป< ๒๕๕๖ มีค1าเฉลี่ยต่ํากว1ารอยละ ๕๐ นอกจากนี้
คนไทยส1วนใหญ1มีปNญหาดานคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสํารวจต1างๆ พบว1าปNญหาสําคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย!สุจริต และ
การทุจริตคอร!รัปชัน โดยเห็นว1าตองส1งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร1งด1วน
๒.๒.๔ สถานการณ!ความยากจนมีแนวโนมลดลง แต1ยังคงมีความเหลื
วามเหลื่อมล้าํ ของการกระจายรายได สัดส1วนคนจนลดลง
อย1างต1อเนื่องจากรอยละ ๔๒ ในป< ๒๕๔๓ เหลือรอยละ ๑๐.๙ ในป< ๒๕๕๖ แต1ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน1นในภาคตะวันเฉียงเหนือ
และภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมลาดานรายไดมีแนวโนมดีขึ้นเล็กนอย ค1าสัมประสิทธิ์ความไม1เสมอภาค (Gini Coefficient) ดานรายได
ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในป< ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในป< ๒๕๕๖ อย1างไรก็ตามความแตกต1างของรายไดระหว1างกลุ1มคนรวยที่สุดกับกลุ1มคนจน
ที่สุดแตกต1างกันถึง ๓๔.๙ เท1า ในป< ๒๕๕๖ โดยกลุ1มคนรวยที่สุดรอยละ ๑๐ ถือครองรายไดสูงถึงรอยละ ๓๖.๘ ของรายไดทั้งหมด ขณะที่
กลุ1มคนจนที่สุดรอยละ ๑๐ ถือครองรายไดเพียงรอยละ ๑.๑ สาเหตุพื้นฐานที่สําคัญจากโครงสรางเศรษฐกิจที่ไม1สมดุล ส1งผลใหการ
กระจายประโยชน!ของการพัฒนาไปยังกลุ1มคนต1างๆ ในสังคมไม1ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช1วงป< ๒๕๕๕-๒๕๔๖
๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ําระหว1างกลุ1มคนยังคงเปF
งคงเปFนปNญหาสําคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก
(๑) ความเหลื่อมล้ําดานสินทรัพย!ทงั้ ดานการเงินและการถือครองทีด่ นิ ยังคงกระจุกตัวอยูใ1 นกลุม1 คนเพียงส1วน
นอย โดยเฉพาะอย1างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ1มผูถือครองที่ดินรอยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมากที่สุด มีสัดส1วนการถือครองที่ดินสูง
กว1ากลุ1มผูถือครองที่ดินรอยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินนอยที่สุด ๓๒๕.๗ เท1า เนื่องจากปNญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการที่ดินว1างเปล1าของภาครัฐ
(๒) เด็กยากจนยังเขาไม1ถึงการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ขณะทีโ่ อกาสในการเขาถึ
อกาสในการเขาถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรียงั มี
ความแตกต1างกันตามฐานะของกลุ1มประชากร ระหว1างเขตเมืองง-ชนบทและระหว1างภูมภิ าค มีปจN จัยหลักมาจากปNญหาเรือ่ งค1าครองชีพและ
การเดินทางไปศึกษา โดยกลุ1มประชากรรอยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเปFนอยู1ดีที่สุด มีโอกาสเขาถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว1ากลุ1ม
ประชากรรอยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเปFนอยู1ดอยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท1า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว1านักศึกษาในเขตชนบท
ประมาณ ๒.๒ เท1า
(๓) คุณภาพการใหบริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ํากันระหว1างภูมิภาค โดยเฉพาะการกระจาย
ทรัพยากรทางการแพทย!และสาธารณสุข อาทิ จากการสํารวจทรัพยากรสาธารณสุขในป< ๒๕๕๖ พบว1า อัตราส1วนแพทย!ต1อประชากร
ระหว1างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต1างกันถึง ๓.๖ เท1า
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(๔) ความเหลื่อมล้ําการเขาถึงการคุมครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเขาถึงการคุมครองมากขึ้น
จากการเขาถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพิ่มขึ้นจาก ๑.๒๙ ลานคน ในป< ๒๕๕๕ เปFน ๒.๔๗๑ ลานคน ในป< ๒๕๕๗ ทําใหแรงงานใน
ระบบมีสัดส1วนเพิ่มขึ้นเปFนรอยละ ๔๒.๔ ในป< ๒๕๕๗ อย1างไรก็ตาม แรงงานในระบบไดรับค1าจางเฉลี่ยสูงกว1าแรงงานนอกระบบประมาณ
๒.๑ เท1า ในป< ๒๕๕๖
(๕) ความเหลื่อมล้ําดานกระบวนการยุ
ดานกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม1เขาใจกฎหมาย เขาไม1ถึงกระบวนการ
ยุติธรรม และหน1วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทํางาน นอกจากนี้ ผูมีรายไดนอยมักไม1ไดรับความเปFนธรรม ไม1
สามารถต1อสูคดีจากการที่ไม1สามารถรับภาระค1าใชจ1ายในกระบวนการยุติธรรมและตองใชระยะเวลายาวนาน
๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว1ารอยละ ๙๙.๙ ไดรับความคุมครองทางดานสุขภาพ
โดยอยู1ภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนารอยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมรอยละ ๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจรอยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ1มผูดอยโอกาสมีหลักประกันทางรายไดมั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในป<
๒๕๕๘ ผูสูงอายุไดรับการสงเคราะห!เบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเปFนแบบขั้นบันไดตามช1วงอายุ ๘.๓ ลานคน จากผูสูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ลานคน
ส1วนผูพิการไดรับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเปFน ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผูพิการรอยละ ๘๙.๕ และรัฐใหเงินอุดหนุนแก1เด็กดอยโอกาสที่อยู1ใน
ครอบครัวยากจนใหไดรับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใตโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย1างไรก็ตาม สวัสดิการดานที่อยู1อาศัย
ยังไม1ครอบคุลมกลุ1มผูมีรายไดนอยและผูยากไร แมว1ารัฐจัดสวัสดิการดานที่อยู1อาศัยภายใตโครงการต1างๆ แต1ปNจจุบันกลุ1มผูมีรายไดนอย
และรายไดปานกลางยังไม1มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู1อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย1างไรก็ตาม รัฐเริ่มใหความสําคัญกับการพัฒนาที่อยู1อาศัย
แก1ผูสูงอายุโดยเฉพาะผูที่มีรายไดนอยและผูยากไร
๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโนมเปFนสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให
คุณค1ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก1ตัว ไม1รูจักเสียสละไม1เอื้อเฟz{อเผื่อแผ1 และขาดความ
รับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโนมการเปFนสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเขามาของแรงงานต1างชาติที่ก1อใหเกิดการนาเอาวัฒนธรรม
ตนทางผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถิ่น
๒.๒.๘ ความเขมแข็งของชุมชนมีแนวโนมที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแกปNญหาและสนองตอบความตองการของชุมชนดวย
ตนเองไดดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดทาแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และบูรณาการเปFนแผนตําบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององค!กร
ปกครองส1วนทองถิ่น แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อใหไดรับการสนับสนุนทั้งในดานองค!ความรูและงบประมาณในกิจกรรม
ที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ1มทํากิจกรรมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและเชื่อมโยงเปFนเครือข1ายเพิ่มขึ้นจาก
๑๔๒,๖๓๒ แห1งในป< ๒๕๕๕ เปFน ๑๕๒,๓๗๗ แห1ง ในป< ๒๕๕๖ ส1วนใหญ1เปFนกลุ1มธุรกิจชุมชนและอาชีพ รอยละ ๓๒.๕๑ ขององค!กร
ทั้งหมด และองค!กรการเงิน รอยละ ๒๖.๗๗
๒.๒.๙ ความไม1ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต1
แตกต1างกันส1งผลใหเกิดความขัดแยงในสังคม ในช1วงระยะเวลากว1า ๑๐ ป<ที่
ผ1านมา ความขัดแยงในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ1มต1างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น นําไปสู1ความสูญเสียต1อชีวิต ทรัพย!สิน และ
ส1งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางออม
๒.๓ ดานทรัพยากรธรรมชาติ
ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส1วนใหญ1ถูกนาไปใชในการพัฒนาจานวนมาก ก1อใหเกิดความเสือ่ มโทรมอย1างต1อเนือ่ งและ
เกิดปNญหาความขัดแยงในการใชประโยชน!ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
(๑) พื้นที่ป\าไมลดลง เนื่องจากจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหความตองการใชที่ดินเพื่อการผลิตทาง
การเกษตร การอยู1อาศัย และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย พื้นที่ป\าไมจึงถูกบุกรุกทําลายมากขึ้น โดยพื้นที่ป\าไม
ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ลานไร1 หรือรอยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศในป< ๒๕๐๔ เปFน ๑๐๒ ลานไร1 หรือคิดเปFนรอยละ ๓๑.๖
ในป< ๒๕๕๖
(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทําใหความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรั
คาม พยากรดินและที่ดินมีปNญหา
ความเสื่อมโทรมของดินจากการใชประโยชน!ที่ไม1ถูกตองตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะลางพังทลายของดิน
นอกจากนี้ ยังมีปNญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา ซึ่งมีขอจํากัดในการนําไปใชประโยชน! การใชทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม1มี
ประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน1วยงานที่เกี่ยวของ การบริหารจัดการที่ดินมีปNญหาความไม1เปFนธรรมและการกระจายสิทธิการ
ถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกําลังตกอยู1ภายใตภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป\าไมอย1าง
ต1อเนื่องเปFนเวลานาน
(๓) ป\าชายเลนและระบบนิเวศชายฝN|งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใชประโยชน!อื่นๆ จํานวนมาก
เช1น การเพาะเลี้ยงชายฝN|ง โดยเฉพาะการทํานากุง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ทําใหพื้นที่ป\าชายเลนลดลงจากป< ๒๕๐๔ ที่มี
พื้นที่ป\าชายเลนกว1า ๒.๓ ลานไร1 เหลือเพียง ๑.๕ ลานไร1 ในป< ๒๕๕๒ คิดเปFนการลดลงรอยละ ๓๔.๘ ทําใหรัฐเริ่มมีนโยบายปกปaองป\าชาย
เลนอย1างจริงจัง โดยไม1อนุญาตการต1อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต1ป< ๒๕๓๔ และหามการใชประโยชน!อื่นๆ อย1างไรก็ตาม ในระหว1างป<
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๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว1า ป\าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในป< ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ลานตัน ลดลงจากป< ๒๕๔๙ ที่มี
ปริมาณ ๒.๔๒ ลานตัน ในขณะที่พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว!น้ําชายฝN|งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย1างต1อเนื่องจากปริมาณความตองการสัตว!
น้ําที่เพิ่มมากขึ้น
(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม1เพียงพอกับความตองการ แต1ประสิทธิภาพการใชพลังงานดีขึ้น ความ
ตองการใชพลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด ๓๐ ป<ที่ผ1านมาแต1การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย!เพื่อการบริโภคภายในประเทศไม1เพียงพอกับ
ความตองการ ทาใหตองนําเขาจากต1างประเทศเพิ่มขึ้นโดยในป< ๒๕๕๕ ตองนําเขาเพิ่มขึ้นรอยละ ๖ อยู1ที่ระดับ ๑.๐๘ ลานบาร!เรล
เทียบเท1าน้ํามันดิบต1อวัน คิดเปFนรอยละ ๕๔ ของความตองการใชในป< ๒๕๕๕ และคิดเปFนรอยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ํามันดิบมีการ
นําเขาสูงที่สุดคิดเปFนรอยละ ๗๖ ของการนําเขาพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใชพลังงานเชิงพาณิชย!ขั้นตนในป< ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้นรอยละ ๖.๘
อยู1ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร!เรลเทียบเท1าน้ํามันดิบต1อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศไทยมีแนวโนมดีขึ้น โดยมีอัตราการ
เพิ่มขึ้นของการใชพลังงานต่ํากว1าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในป< ๒๕๕๕ การเพิ่มขึ้นของ GDP รอยละ ๑ ขณะที่มีการใชพลังงานเพิ่มขึ้น
เพียงรอยละ ๐.๖
(๕) ทรัพยากรน้ํายังมีส1วนที่ไม1สามารถจัดสรรไดตามความตองการ ประเทศไทยประกอบดวย ๒๕ ลุ1มน้ํา
หลัก น้ําทําตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ลานลูกบาศก!เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล1งเก็บกักน้ําในประเทศมีความจุคิดเปFนรอยละ
๒๘ ของปริมาณน้ําทําธรรมชาติ มีแอ1งน้ําบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ1งน้ําบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้น้ําบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ลาน
ลานลูกบาศก!เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใชได โดยไม1กระทบต1อปริมาณน้ําบาดาลที่มีอยู1ไดรวมป<ละ ๖๘,๒๐๐ ลานลูกบาศก!เมตร
อย1างไรก็ตาม การพัฒนานาบาดาลขึ้นมาใช มีขอจํากัดในเรื่องขงความคุมทุนเนื่องจากมีค1าใชจ1ายในการสูบน้ํา และการดําเนินการสํารวจ
สูง ขณะที่ภาพรวมความตองการใชน้ําในประเทศ ในป< ๒๕๕๗ มีจํานวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ลานลูกบาศก!เมตร โดยที่ศักยภาพของการ
เขาถึงแหล1งน้ําของภาคส1วนต1างๆ มีจํานวน ๑๐๒,๑๔๐ ลานลูกบาศก!เมตร และยังไม1สามารถจัดสรรน้ําตามความตองการไดอีกประมาณ
๔๙,๖๑๐ ลานลูกบาศก!เมตร
๒.๓.๒ ปNญหาสิ่งแวดลอมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง
(๑) ปNญหาขยะมูลฝอยยังไม1ไดรับการแกไขอย1างมีประสิทธิ
ทธิภาพ แนวโนมอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต1อ
คนต1อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในป< ๒๕๕๓ เปFน ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในป< ๒๕๕๗ สถานที่กําจัดขยะแบบถูกตองตาม
หลักวิชาการมีเพียงรอยละ ๑๙ และมีการนํามูลฝอยกลับไปใชประโยชน!เพียงรอยละ ๑๘ ทําใหมีปริมาณขยะสะสมตกคางเพิ่มสูงขึ้นถึง
๑๙.๙ ลานตัน ในป< ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในป< ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ลานตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส!มีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ ๑๐
ต1อป< เนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย1างรวดเร็ว ส1งผลใหในอนาคตอาจตองประสบปNญหาการกําจัดซากของ
เสียเหล1านี้ หากภาครัฐไม1มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย1างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจาก
ภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการไดประมาณรอยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการนาของเสียอันตรายกลับมาใชประโยชน!ใหม1มากขึ้น แต1
ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย1างต1อเนื่อง เนื่องจากตนทุนในการกําจัดสูง
(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห1ง แต1มีแนวโนมดีขึ้น ในป< ๒๕๕๗ พบสารมลพิษทางอากาศ
เกินค1ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เปFนปNญหาสําคัญไดแก1ฝุ\นละออง ก`าซโอโซน และสารอินทรีย!ระเหยง1าย (VOCs) โดยมี
พื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปNญหาสารอินทรีย!ระเหยง1าย ในขณะที่พื้นที่อื่น เช1น กรุงเทพฯ ปทุมธานี
เชียงใหม1 ขอนแก1น พบสารเบนซินเกินค1ามาตรฐาน แต1ส1วนใหญ1มีปริมาณลดลงจากป<ที่ผ1านมา ซึ่งไดรับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานนา
มันเชื้อเพลิงเมื่อตนป< ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การที่ปNญหาฝุ\นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส1วนหนึ่งเปFนผลการ
ปรับปรุงมาตรฐานนามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เปFน EURO ๔ ตั้งแต1ป< ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส1งสาธารณะและทางจักรยาน
การเขมงวดกับการตรวจจับรถควันดํา อย1างไรก็ตาม ปNญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต!จํานวนมาก
สําหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พบว1าสถานการณ!ดีขึ้นเปFนลาดับ โดยความร1วมมือและการทํางานระหว1างภาครัฐ
องค!กรปกครองส1วนทองถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น
(๓) คุณภาพน้ําที่อยู1ในเกณฑ!ดีมีแนวโนมลดลง สถานการณ!คุณภาพน้ําในช1วง ๑๐ ป<ที่ผ1านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘๒๕๕๗) มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง โดยแหล1งน้ําที่อยู1ในเกณฑ!ดีมีแนวโนมลดลงส1วนแหล1งน้ําที่อยู1ในเกณฑ!พอใชและเสื่อมโทรมมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น สาเหตุสําคัญมาจากการชะหนาดินที่มีปุ”ยตกคางจากการเกษตรและการปศุสัตว! และการระบายน้ําเสียจากชุมชน ระบบบําบัดน้ํา
เสียรวมของชุมชน มีจํานวนไม1เพียงพอต1อการบําบัดน้ําเสียที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปNจจุบัน มีปริมาณ
น้ําเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ลานลูกบาศก!เมตรต1อวัน ขณะที่ระบบบาบัดนาเสียรองรับนาเสียที่เกิดขึ้นไดเพียงรอยละ ๓๑
(๔) ประเทศไทยปล1อยก`าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต1อัตราการเติบโตลดลงปริ
โตลดลง มาณการปล1อยก`าซเรือนกระจก
จากสาขาพลังงานมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอย1างต1อเนื่อง ตามปริมาณความตองการใชพลังงานที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
จากรายงานแห1งชาติฉบับที่ ๒ การจัดทาบัญชีก`าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว1าประเทศไทยมีการปล1อยก`าซเรือนกระจก ในป<
๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ลานตันคาร!บอนไดออกไซด!เทียบเท1า และเพิ่มเปFน ๒๖๕.๙ ลานตันคาร!บอนไดออกไซด!เทียบเท1า ในป< ๒๕๔๗

แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
๒๕๖5)
เทศบาลตาํ บลอรพมิ พ! อาํ เภอครบรุ ี จงั หวดั นครราชสมี า

โดยปริมาณการปล1อยก`าซเรือนกระจกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ ๓.๓ ต1อป< อย1างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช1วง ๕ ป<ที่ผ1านมา ทั้งนี้
เนื่องมาจากมาตรการการลดก`าซเรือนกระจกต1างๆ ที่มีการดําเนินงานเพิ่มมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก`าซเรือนกระจกใน
ภาคป\าไมและการใชประโยชน!ที่ดินมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นรอยละ ๑.๑ จึงส1งผลใหภาคดังกล1าวเปFนภาคที่มีความสําคัญมากในการเพิ่มการ
ดูดกลับและช1วยลดปริมาณการปล1อยก`าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ
๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย1างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ1อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น ส1งผลกระทบต1อ
ภาคการผลิ
ภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแลง วาตภัย และดินถล1ม สรางความเสียหายนับเปFนมูลค1ากว1าหมื่นลานบาท
อันเปFนผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย1างยิ่งอุทกภัยมีแนวโนมและความถี่มากขึ้น
ซึ่งจะส1งผลกระทบต1อภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคนไทยเปFนประจําทุกป<ในมิติของจานวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว1าภัยแลงเปFน
ภัยธรรมชาติที่ส1งผลกระทบต1อประชากรเปFนจํานวนมากกว1าภัยประเภทอื่นๆ ในขณะที่น้ําท1วมเปFนภัยธรรมชาติที่ส1งผลใหประเทศไทยถูก
จัดอยู1ในลําดับประเทศที่มีความเสี่ยงตนๆ ของโลก
๒.๔ ดานการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา
๒.๔.๑ ดานธรรมาภิบาล
(๑) ประเทศไทยจะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย1างเร1งด1วนจากการประเมิ
นผ1านดัชนีความอยู1
น
เย็นเปFนสุขร1วมกันในสังคมไทย ชี้ว1า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู1เย็นเปFนสุขร1วมกันอยู1ในระดับปานกลางในป< ๒๕๕๖ แต1องค!ประกอบ
ดานสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู1ในระดับที่ตองเร1งแกไข สถานการณ!ดังกล1าว ถือเปFนความจาเปFนของประเทศไทยที่จะตองให
ความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย1างเร1งด1วน เนื่องจากสถานการณ!วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิ
บาล ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว1าดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย1างนอย ๖ ประการคือ
(๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร1งใส (๔) หลักความมีส1วนร1วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุมค1า ขณะนี้
ไดมีการสะสมตัวและลุกลามสู1ทุกภาคส1วน ไดแก1 ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให
ไดรับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน!ส1วนตนทับซอนกับผลประโยชน!รัฐหน1วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม1เปFนธรรมาภิบาล มีการใช
อํานาจหนาที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน!ใหตนเองและพวกพอง ภาคธุรกิจบางส1วนมีการร1วมมือกับนักการเมืองและขาราชการ กระทําการ
ทุจริตเพื่อใหไดงานจากภาครัฐ ป_ดงานอย1างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต1อผูบริโภค ภาคประชาชนมี
แนวโนมยอมรับการทุจริตต1างๆ ที่ตนเองไดรับประโยชน!มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส1วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มี
ปNญหาการบริหารจัดการทรัพย!สินของส1วนรวม ขาดความโปร1งใส ปล1อยใหคนบางกลุ1มใชศาสนาเปFนเครื่องมือแสวงหาประโยชน!
สื่อมวลชนหลายสํานักวางตัวไม1เปFนกลาง ไม1แสดงบทบาทในการต1อตานการทุจริตหรือปกป_ดขอเท็จจริง รับผลประโยชน!จากกลุ1มนายทุน
และนักธุรกิจการเมืองจนไม1สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได
(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต1ป< ๒๕๔๔ โดยสมาคมส1งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ไดสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย!แห1งประเทศไทยอย1าง
ต1อเนื่อง พบว1า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู1ที่ ๗๒% ในป< ๒๕๕๗ ถือว1าอยู1ในระดับดีเมื่อเทียบกับป< ๒๕๔๕ ที่มี
คะแนนเฉลี่ยอยู1ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับป< ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู1ที่ ๗๗% แสดงใหเห็นว1า บริษัทจดทะเบียน
ไทย ใหความสําคัญในการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอย1างยั่งยืนและสรางความเชื่อมั่นแก1ผูลงทุนทั้งใน
ประเทศและต1างประเทศสู1การยอมรับในระดับสากล
๒.๔.๒ ดานการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ1นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดจัดระเบียบการบริหารราชการแผ1นดินแบ1งออกเปFน ๓ ส1วนไดแก1 บริหารราชการส1วนกลาง บริหารราชการส1วนภูมิภาค
และบริหารราชการส1วนทองถิ่นที่ใชหลักการกระจายอํานาจที่ส1วนกลางไดมอบอํานาจระดับหนึ่งใหประชาชนในทองถิ่นไปดําเนินการ
ปกครองตนเองอย1างอิสระโดยที่ไม1ขัดต1อกฎหมายของประเทศ ทั้งสามส1วนนี้อยู1ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหนาที่
รับผิดชอบบริหารราชการแผ1นดิน รวมไปถึงการกําหนดนโยบายเพื่อใหขาราชการนําไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย1างชัดเจนในโครงสรางของหน1วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการ
กําหนดส1วนราชการไวเปFน ๒๐ กระทรวง และส1วนราชการไม1สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
(๒) การกระจายอํานาจเกิดผลสําเร็จหลายดานแต1ยังมีปNญหาที่ตองแกไขการกระจายอํ
านาจใหแก1 อปท. ใน
องแกไข
ระยะที่ผ1านมาไดดําเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห1งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจาย
อํานาจใหแก1องค!กรปกครองส1วนทองถิ่น และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก1องค!กรปกครองส1วนทองถิ่นฉบับที่ ๑
และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใชงบประมาณเปFนตัวกระตุนใหเกิดการถ1ายโอนภารกิจ หนาที่และเพิ่มรายไดในการดําเนินงานของ อปท.
โดยในป<งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส1วนของรายไดของทองถิ่นต1อรายไดรัฐบาลคิดเปFนรอยละ ๑๓.๓๑ เพิ่มขึ้นเปFนรอยละ ๒๕.๑๗ ใน
ป<งบประมาณ ๒๕๕๐ และรอยละ ๒๘.๒๑ ในป<งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ1ายโอนภารกิจไปแลวตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอน
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การกระจายอํานาจใหแก1 อปท. ฉบับที่ ๑ จํานวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะตองถ1ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ1ายโอนภารกิจตาม
แผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จํานวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ1ายโอนบุคลากรจากส1วนกลางใหองค!กรปกครองส1วน
ทองถิ่น จํานวน ๙.๘๕๐ คน แบ1งเปFนขาราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ขาราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่ง
ประจําอยู1ที่สถานีอนามัย จํานวน ๗๙ คน และลูกจางประจํา ๓,๐๙๘ คน อย1างไรก็ตามยังมีปNญหาที่ตองการการแกไข เช1น การทับซอน
ของอํานาจหนาที่และเขตพื้นที่ระหว1างองค!การบริหารส1วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค!การบริหารส1วนตําบล ทาใหการจัดบริการสาธารณะ
ใหกับประชาชนยังขาดความสมดุล ปNญหาการซื้อเสียง ทําใหการเลือกตั้งระดับทองถิ่นขาดความชอบธรรม และปNญหาการขาดแคลนรายได
ของ อปท. ซึ่งรายไดที่ทองถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส1วนเพียงรอยละ ๙.๙๐ ของรายไดรัฐบาลในป<งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพิ่ม
เปFนรอยละ ๑๐.๖๕ ในป<งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทองถิ่นจําเปFนตองพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเปFนรอยละ ๓๘.๕๒ และรอยละ
๓๙.๔๖ ตามลําดับ ส1งผลให อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน1น เช1น การเปFนแหล1งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การคา การบริการ
การเปFนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล1งท1องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการ
เพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต1างดาวไดอย1างมีขอบเขตจากัด
๒.๔.๓ ดานการทุจริตคอร!รัปชั่น
ไทยกําลังประสบปNญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน!ทับซอนเปFนอย1างมาก พัฒนาการของการ
ทุจริตคอร!รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจาง รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิด
มาลงโทษได เนื่องจากมีความซับซอนไม1มากเท1ากับการทุจริตคอร!รัปชั่นในปNจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร!รัปชั่น
ขนาดใหญ1ที่สูงเปFนแสนลานบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน!ทับซอนซึ่งเปFนรูปแบบใหม1ที่เกิดมากขึ้นในช1วงที่รัฐ
เขามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน!จากธุรกิจในโลกสมัยใหม1 มีความซับซอนเพิ่มขึ้นและในปNจจุบันประเทศไทย
ประสบปNญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน!ทับซอนเปFนอย1างมาก ไม1ว1าจะเปFนองค!กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต1างๆ
ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค!กรต1างๆ ยังไม1สามารถที่จะเขาไปแกไขปNญหาเหล1านี้ได ดังปรากฏ
ตามดัชนีภาพลักษณ!คอร!รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค!กรเพื่อความโปร1งใสนานาชาติ พบว1า
ประเทศไทยได ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู1อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นไดว1า
ประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กนอยเทียบกับป< ๒๕๕๖ ที่ได ๓๕ คะแนน อยู1อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ1มอาเซียนพบว1า
ประเทศไทยมีคะแนนเท1ากับประเทศฟ_ลิปป_นส! ส1วนประเทศสิงคโปร!สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึง
มีคอร!รัปชันนอย)
๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย
๓.๑ บริบทภายใน
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน
ภายใตสมมติฐาน (๑) แนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยรอยละ ๓.๘ ในช1วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
๑๒ และรอยละ ๔.๒ ในช1วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๔ (๓) ราคานามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร!
สรอ. ต1อบาร!เรลในช1วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร! สรอ. ต1อบาร!เรลในช1วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิต
ภาพการผลิตรวมขยายตัวรอยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต1อเนื่องเฉลี่ยรอยละ ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ย
รอยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๕ และ (๖) กําลังแรงงานลดลงเฉลี่ย
รอยละ ๐.๒ และรอยละ ๐.๗ ในช1วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามลําดับภายใตสมมุติฐานเหล1านี้ เศรษฐกิจไทยในช1วง ๑๐ ป<
ขางหนามีแนวโนมที่จะขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค1ากลางของการประมาณการรอยละ ๓.๘ ซึ่งทําใหเศรษฐกิจไทยจะสามารถ
ขยับฐานะขึ้นเปFนประเทศ รายไดสูงในช1วงป< ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัว
เฉลี่ยรอยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล1าวทําใหเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู1ภายใตกับดักประเทศรายไดปานกลางอย1าง
ถาวรมากขึ้น เมื่อคํานึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของกําลังแรงงานที่จะหดตัวเร1งขึ้นเปFนเฉลี่ยรอยละ ๑.๐ ในช1วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเปFนปNจจัยถ1วงต1อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถดานการคิดคนเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมซึ่งเปFนสิ่งจําเปFนในการยกระดับฐานะประเทศเขาสู1การเปFนประเทศรายไดสูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดส1วนของประชากร
ผูสูงอายุ (๓) จํานวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในป< ๒๕๗๐ ซึ่งส1งผลใหอุปสงค!และการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการในประเทศขยายตัว
ชาลง (๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข1งขันของประเทศต1างๆ ที่การปรับตัวเขาสู1สังคมผูสูงอายุชากว1าไทย (๕) ภาระการใช
จ1ายเพื่อดูแลผูสูงอายุเพิ่มขึ้นทาใหการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีขอจากัดมากขึ้น
(๖) เกณฑ!รายไดขั้นต่ําสําหรับการเปFนประเทศรายไดขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร! สรอ. ต1อคนต1อป<ตามการ
เพิ่มขึ้นของรายไดและมาตรฐานการครองชีพของประเทศสําคัญๆ เงื่อนไขดังกล1าวทําใหประเทศไทยมีความสุ1มเสี่ยงที่จะไม1สามารถหา
รายไดที่เพียงพอในการที่จะทําใหคนไทยไดรับการพัฒนาอย1างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและ
ในเวทีโลก
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๓.๑.๒ การเขาสู1สังคมผูสูงอายุ
การเขาสู1สังคมผูสูงอายุของประเทศไทยส1งผลใหอัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานตองแบกรับการดูแล
ผูสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในป< ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผูสูงอายุ ๑ คน และคาดการณ!ว1าในป< ๒๕๘๓ จะ
เหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผูสูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนกําลังแรงงานทาใหตองนําเขาแรงงานไรทักษะจากประเทศ
เพื่อนบาน ซึ่งส1งผลกระทบต1อตลาดแรงงานไทยในดานการยกระดับรายไดและทักษะฝ<มือแรงงานจะชาลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจ
เพิ่มขึ้นชา ปNญหาการคามนุษย! และการขาดการคุมครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จําเปFน ซึ่งจะเปFนปNญหาต1อเนื่องที่ส1งผลต1อคุณภาพชีวิตของ
คนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย1างไรก็ตาม นับเปFนโอกาสในการพัฒนาสินคา
และบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ1มผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้นเปFนตัวเลขเบื้องตน สศช. จะคํานวณใหม1อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานขอมูลใน
แบบจําลองเสร็จสมบูรณ!เกณฑ!ขั้นต่ําในป< ๒๕๔๖ ซึ่งอยู1ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร! สรอ. ต1อคนต1อป<
๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ํา
ความเหลื่อมล้ําเปFนปNญหาสําคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ําดานรายได โอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐ
และการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ นําไปสู1ความขัดแยงในสังคม และเปFนอุปสรรคต1อการพัฒนาประเทศที่ลดทอนความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายไดและผลประโยชน!ของการพัฒนาไปยังกลุ1มคนต1างๆ ในสังคม บางพื้นที่และบาง
สาขาการผลิตไม1ทั่วถึงเปFนธรรมผลประโยชน!ส1วนใหญ1ตกอยู1ในกลุ1มที่มีโอกาสและรายไดสูง ทําใหสัดส1วนรายไดระหว1างกลุ1มคนรวยรอยละ
๑๐ ของประชากรกับกลุ1มคนจนรอยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต1างกันถึง ๓๔.๙ เท1าในป< ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ํายัง
ส1งผลใหเกิดปNญหาต1างๆ อาทิ ปNญหาการทุจริตคอร!รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
อย1างเท1าเทียม การแย1งชิงทรัพยากร การรับรูขอมูลข1าวสารปNญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
๓.๑.๔ ความเปFนเมื
นเมือง
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู1ความเปFนเมืองมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัดของเมืองหลวงและเมือง
หลัก อันเปFนการกระจายความเจริญสู1พื้นที่นั้นๆ จึงจําเปFนที่จะตองมีการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน การจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการ
เติบโตของเมือง การใชประโยชน!ของทรัพยากรทองถิ่นทั้งปNจจัยการผลิตและแรงงานไปสู1ภาคการคา บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจน
การแสวงหาเทคโนโลยีใหม1ๆ ที่จะช1วยลดผลกระทบต1อสิ่งแวดลอม ซึ่งจะส1งผลต1อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทองถิ่น การ
ลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปNญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของประชากรและ
แรงงานในพื้นที่อาจส1งผลต1อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถิ่น อย1างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาด
ใหญ1ขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส1งผลใหเกิดการประหยัดจากขนาด การขนส1งมีตนทุนต่ําลง และการลงทุนใน
ระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุมค1ามากขึ้น นอกจากนี้ ความตองการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส1วนเอื้อหรือทําใหจําเปFนตองมีการจัดตั้ง
สถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อตอบสนองความตองการของสถานประกอบการที่มีจํานวนมาก
๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) ร1างรัฐธรรมนูญแห1งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบดานการบริหารจัดการภาครัฐ เอือ้ ต1อการ
พัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร1างรัฐธรรมนูญแห1งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราสําคัญๆ ที่จะช1วยสนับสนุนใหการบริหารจัดการ
และการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน1วยงานของรัฐ องค!การเอกชนหรือองค!กรใดที่ดําเนินกิจกรรมโดยใชเงิน
แผ1นดิน มีหนาที่ตองเป_ดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการดังกล1าวต1อสาธารณะเพื่อใหพลเมืองไดติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐตอง
ดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห1งรัฐ และตองจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย1างอื่น ใหเปFนไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนา
และสรางโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสรางความเปFนธรรมอย1างยั่งยืน กระจายอํานาจและจัดภารกิจ อํานาจหนาที่ และขอบเขตความ
รับผิดชอบที่ชัดเจนระหว1างราชการส1วนกลาง ส1วนภูมิภาค และส1วนทองถิ่น รวมทั้งมีกลไกปaองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่
มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐตองดําเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึด
หลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใชจ1ายเงินแผ1นดิน อย1างคุมค1า จัดใหมีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคม มีระบบ
ภาษีอากรที่มีความเปFนธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน!สูงสุดต1อประชาชน และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
(๒) ภาคประชาสังคมใหความสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิธิ
สถาบันการศึกษา หน1วยงานวิจัยต1างๆ นาเสนอผลการติดตาม วิเคราะห! สังเคราะห! เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร!รัปชั่นทั้งการคอร!รัปชั่นขนาดใหญ1และคอร!รัปชั่นภาค
ครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ เพื่อรายงานขอคนพบและขอเสนอแนะสู1สาธารณะ เปFนแรงกดดันใหผูมีอํานาจ
ภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการทางานต1างๆ ใหเหมาะสมมากขึ้น
๓.๒ บริบทภายนอก
๓.๒.๑ การเขาสู1สังคมผูสูงอายุของโลก

แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
๒๕๖5)
เทศบาลตาํ บลอรพมิ พ! อาํ เภอครบรุ ี จงั หวดั นครราชสมี า

องค!การสหประชาชาติประเมินสถานการณ!ว1าในช1วงป< ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเปFนศตวรรษ
แห1งผูสูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ป<ขึ้นไปมากกว1ารอยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแลวจะใช
ระยะเวลาที่ค1อนขางยาวนานในการเขาสู1สังคมผูสูงอายุเช1น ญี่ปุ\น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ1มประเทศกําลังพัฒนาจะมีระยะเวลา
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรดังกล1าวค1อนขางสั้นกว1า สะทอนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุที่สั้นกว1า
ประเทศพัฒนาแลวค1อนขางมาก โดยการเปFนสังคมผูสูงอายุจะส1งผลใหมีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนยายแรงงาน
ต1างดาวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความตองการสินคาและบริการที่เหมาะกับผูสูงอายุมากขึ้น นับเปFนโอกาสอย1างมากสําหรับประเทศไทยที่จะ
พัฒนาดานธุรกิจและลงทุนดานการคาและบริการ ดานการท1องเที่ยว ที่พักอาศัย การใหบริการสุขภาพในรูปแบบต1างๆ รวมทั้งเปFนโอกาส
ของแรงงานไทยในการไปทํางานในประเทศที่พัฒนาแลว
๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมส1งผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและ
การคาที่มีการใชเทคโนโลยีมาช1วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย!อิเล็กทรอนิกส!กลายมาเปFนรูปแบบการคาที่มีบทบาทมาก
ขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู1การใชเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว1าง Information Technology กับ Operational
Technology หรือที่เรียกว1า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร!เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ!และ เครื่องมือต1างๆ เช1น โทรศัพท!มือถือรถยนต!
ตูเย็น โทรทัศน! และอื่นๆ เขาไวดวยกัน) เพื่อผลิตสินคาตามความตองการของผูบริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัว
ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม1ทัน ขาดการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะทาใหความสามารถในการแข1งขัน
ลดลง
๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น
(๑) แนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบานมี
นบาน การพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต1อทิศทางการวางแผนพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ
กติกา ดานการคาการลงทุนที่มุ1งเนนใหความสําคัญกับเรื่องความโปร1งใสและสิ่งแวดลอมมากขึ้น
(๒) การเป_ดเสรีภายใตขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป< ๒๕๕๘ จะนํามาซึ่งโอกาสที่สําคัญๆ หลาย
ประการต1อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ไดแก1 ๑) การลดขอจํากัดในดานอุปสงค!ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช
ปNจจัยการผลิตและแรงงานสําหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานและวัตถุดิบเขมขนในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข1งขันและพัฒนาตนเองไปสู1ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใชฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบานและ ๓) โอกาสใน
การใชความไดเปรียบดานสถานที่ตั้งและดานโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกส!ในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจใหเปFนศูนย!กลางทางดานการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค
(๓) การเป_ดเสรีทางการคากับประเทศที่พัฒนาแลว จะมีการนําประเด็นดานมาตรฐานของการคาและบริการ
มาเปFนขอกีดกันทางการคาซึ่งผูประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย1อมตองปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพ
การผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินคาที่เปFนมิตรต1อสิ่งแวดลอมและมีความรับผิดชอบต1อ
สังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเป_ดเสรีทางการคาจะก1อใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุน แนวโนมราคาสินคาเกษตรและ
สินคาขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข1งขันของประเทศต1างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินคา
เกษตร สินคากึ่งทุนและเทคโนโลยีเขมขน รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม1ทั่วถึง ยังมีแนวโนมที่จะตอกย้ํา
ปNญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดใหมีความรุนแรงมากขึ้นและเปFนอุปสรรคต1อการสรางการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive
Growth) ซึ่งเปFนปNจจัยที่จาเปFนต1อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต1อเนื่องและยั่งยืน
(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช1วงแผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑)
ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช1วงตนแผนพัฒนาฯ และแนวโนมการปรับทิศทางนโยบายการเงินใน
ยุโรปในช1วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปNญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศสําคัญๆ ในช1วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความ
เสี่ยงจะพัฒนาไปสู1วิกฤติและสรางผลกระทบต1อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสําคัญๆ ของ
โลกไม1ประสบความสําเร็จอย1างเปFนรูปธรรม
(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความกาวหนาในการติดต1อสื่อสาร การขยายตัวของเครือข1าย
ทางสังคมออนไลน! ส1งผลใหมีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต1อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ!ระหว1างบุคคล
กระบวนการเรียนรู และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ
๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส1งผลกระทบซ้าํ เติมต1อสถานการณ!ความเสือ่ ม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น ทําใหเกิดความแหงแลงเปFนระยะเวลา
ยาวนาน เกิดฝนขาดช1วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส1งผลกระทบต1อความอุดมสมบูรณ!ของดิน ป\าไมเกิดความเสื่อมโทรม แหล1งนาขาดแคลน
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ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว! และอาจเกิดผลกระทบต1อสุขภาพของมนุษย!กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม1 เกิด
ความเสี่ยงต1อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช1น ระบบนิเวศป\าไม ระบบนิเวศชายฝN|ง พื้นที่ชุ1มน้ํา เกิดการกัดเซาะชายฝN|ง และ
การสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล1าวขางตน จะส1งผลต1อความมั่นคงดานอาหาร สุขภาพ พลังงาน และ
ลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน
(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส1งผลใหภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโนมเกิดบ1อยครั้งขึ้นและมี
ความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแลง แผ1นดินไหวและดินโคลนถล1ม ส1งผลกระทบต1อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการ
พัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการดํารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ขอตกลงระหว1างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศจะทวีความเขมขนและเปFนแรงกดดันใหประเทศไทยตองเตรียมพรอมรับภาระในการลดการปล1อยก`าซเรือนกระจกภายใต
กระแสการแข1งขันทางการคา
๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)
ประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดทาเปaาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
กรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช1วงเวลา ๑๕ ป< โดยสหประชาชาติใหการรับรองแลวเมื่อวันที่ ๑๐
กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบดวยเปaาประสงค! (Goal) จานวน ๑๗ ขอ และเปaาหมาย (Target) จานวน ๑๖๙ ขอ
ซึ่งจะส1งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ตองเนนขจัดความยากจนใหหมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบ
การศึกษา มีความเท1าเทียมกันทางเพศ ส1งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสรางพื้นฐานที่รองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม1เท1าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว1างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียม
ความพรอมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลอย1างยั่งยืน ส1งเสริมใหสังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส1งเสริมความเปFนหุนส1วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร1วมกัน
๔. กรอบวิสัยทัศน!และเปaาหมาย
๔.๑ กรอบวิสัยทัศน!แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต1างๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู1 ทําใหการกําหนดวิสัยทัศน!
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต1อเนื่องจากวิสัยทัศน!แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนที่นอมนําและ
ประยุกต!ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปFนศูนย!กลางของการพัฒนาอย1างมีส1วนร1วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดย
วิสัยทัศน!ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ1งสู1การเปลี่ยนผ1านประเทศไทย
จากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสู1ประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู1ร1วมกันอย1างมีความสุข และนาไปสู1การบรรลุ
วิสัยทัศน!ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
๔.๒ การกําหนดตําแหน1งทางยุทธศาสตร!ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เปFนการกําหนดตําแหน1งทาง
ยุทธศาสตร!ของประเทศที่สอดคลองกับยุทธศาสตร!ชาติที่ สศช. ไดจัดทําขึ้น
ประเทศไทยเปFนประเทศรายไดสูงที่มีการกระจายรายไดอย1างเปFนธรรม เปFนศูนย!กลางดานการขนส1งละโล จิสติกส!
ของภูมิภาคสู1ความเปFนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปFนแหล1งผลิตสินคาเกษตรอินทรีย!และเกษตรปลอดภัย
แหล1งอุตสาหกรรมสรางสรรค!และมีนวัตกรรมสูงที่เปFนมิตรต1อสิ่งแวดลอม
๔.๓ เปaาหมาย
๔.๓.๑ การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสู1รายไดสูง
(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม1ต่ํากว1ารอยละ ๕.๐
(๒) ผลิตภัณฑ!มวลรวมในประเทศต1อหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติต1อหัว
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในป< ๒๕๔๖ เพิ่มขึ้นเปFน ๓๑๗,๐๕๑ บาท
(๙,๓๒๕ ดอลลาร! สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร! สรอ.) ต1อคนต1อป<
(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม1ต่ํากว1าเฉลี่ยรอยละ ๒.๕ ต1อป<
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม1ต่ํากว1าเฉลี่ยรอยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม1ต่ํากว1ารอยละ
๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม1ต่ํากว1าเฉลี่ยรอยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส1งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม1ต่ํากว1ารอยละ ๔.๐ ต1อป<)
๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัยอย1างมีคุณภาพ
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(๑) ประชาชนทุกช1วงวัยมีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(๒) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปFนฐานรากที่เอื้อต1อการพัฒนาคน
๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
(๑) การกระจายรายไดมีความเท1าเทียมกันมากขึ้น
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย1างทั่วถึง
๔.๓.๔ การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปFนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหว1างการอนุรักษ!และการใชประโยชน!อย1างยั่งยืนและ
เปFนธรรม
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู1เศรษฐกิจและสังคมที่เปFนมิตรต1อสิ่งแวดลอม
(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๕) มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหว1างการอุปสงค!และอุปทานของน้ํา
๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ1นดินที่มีประสิทธิภาพ
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร1งใส เปFนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส1วนร1วม
(๒) ขจัดการทุจริตคอร!รัปชั่น
(๓) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม
๕. แนวทางการพัฒนา
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข1งขันและการหลุดพนกั
พนกับดักรายไดปานกลางสู1รายไดสูง
๕.๑.๑ การส1งเสริมดานการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร! เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งดานการลงทุนในการ
วิจัยและพัฒนา ดานบุคลากรวิจัย ดานโครงสรางพื้นฐาน และดานการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันใหผูประกอบการมี
บทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาใหใชประโยชน!อย1างแทจริงทั้งเชิงพาณิชย!และสาธารณะ
โดยใหความคุมครองทรัพย!สินทางปNญญา
๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
สรางความร1วมมือระหว1างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงานใหมีทักษะความรูและ
สมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการเป_ดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงาน
ไทยดวยเทคโนโลยี เร1งรัดใหแรงงานทั้งระบบมีการเรียนรูขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแข1งขันในตลาดแรงงานได สนับสนุนใหแรงงานและปNจจัย
การผลิตมีความยืดหยุ1นในการเคลื่อนยายระหว1างสาขาการผลิตและระหว1างพื้นที่การผลิต เพื่อใหแรงงานสามารถเคลื่อนยายไปสู1สาขาการ
ผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนใหผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐาน
ฝ<มือแรงงานใหเปFนมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย
๕.๑.๓ การส1งเสริมผูประกอบการที่เขมแข็งและพาณิชย!ดิจิตอล
พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุ1น สามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจท1ามกลางการ
ดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบต1างๆ เพิ่มสัดส1วนความเปFนเจาของของคนไทยและสนับสนุนใหมีการขยาย
ตลาดที่มีแบรนด!สินคาและช1องทางการตลาดที่เปFนของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต1อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเขาสู1การเปFน
ศูนย!กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล
๕.๑.๔ การลงทุนโครงสรางพื้นฐานเร1งลงทุ
ลงทุนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนส1งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่
เศรษฐกิจในประเทศและต1างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข1ายรถไฟใหเปFนโครงข1ายหลักในการเดินทาง
และขนส1งของประเทศ พัฒนาโครงข1ายระบบขนส1งสาธารณะและโครงข1ายทางหลวงพิเศษระหว1างเมือง ขยายขีดความสามารถของท1า
อากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท1าเรือที่มีศักยภาพใหเปFนท1าเรืออิเล็กทรอนิกส!เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบ
โทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาดานอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน เช1น อุตสาหกรรมซ1อม
บํารุงและผลิตชิ้นส1วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เปFนตน เพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศในการเปFนฐานการผลิต
ในภูมิภาคอาเซียน
๕.๑.๕ การปรับโครงสรางการผลิต
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ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินคาเกษตรขั้นปฐมเปFนสินคาเกษตรแปร
รูปที่มีมูลค1าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสรางความเชื่อมโยงทางดานวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบานและลดระดับการผลิต
สินคาขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข1งขัน ลงสู1ระดับที่จาเปFนสําหรับการสรางความมั่นคงทางดานอาหารและพลังงาน
จัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับศักยภาพพื้นที่และความตองการของตลาดตั้งแต1ตนนาถึงปลายนาทั้งดานกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้ง
ส1งเสริมการรวมกลุ1มทางการเกษตรจากกิจการเจาของคนเดียวเปFนการประกอบการในลักษณะสหกรณ! หางหุนส1วน และบริษัทเพื่อใหเกิด
การประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ!พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหล1งน้ํา ใชเทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใชกลไก
ตลาดในการปaองกันความเสี่ยง ตลอดจนส1งเสริมและเร1งขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสรางการผลิตภาคบริการโดยเร1งพัฒนาระบบคมนาคมขนส1งใหเกิดความเชื่อมโยงกันเปFนโครงข1ายทั้งทาง
บก ทางน้ํา และทางอากาศ เร1งพัฒนาท1าเทียบเรือขนาดใหญ1เพื่อรองรับการเติบโตของการท1องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแกไขกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการท1องเที่ยวใหครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต1างๆ เกี่ยวกับการท1องเที่ยวและส1งเสริมการท1องเที่ยวและ
กําหนดและจัดทํากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท1องเที่ยวของไทยสู1สากลและรองรับการพัฒนาการท1องเที่ยวใหสามารถแข1งขันไดใน
ระดับนานาชาติ รวมทั้งส1งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุ1มคลัสเตอร!ท1องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาดานการท1องเที่ยวของพื้นที่
ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมทองถิ่นและกิจกรรมการท1องเที่ยว ตลอดจนส1งเสริมการสรางความเชื่อมโยงดานการ
ท1องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข1ายคมนาคมขนส1งเชื่อมโยงกันเพื่อใหเกิดการพัฒนาแบบ
องค!รวมทั้งระบบพัฒนาต1อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเปFนแหล1งการถ1ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เปFนฐาน
รายไดประเทศ และเปFนกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเขาสู1การเปFนศูนย!กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและใน
ภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวดานการคาการลงทุน เช1น โลจิสติกส! และพลังงาน รวมทั้งปNจจัยสนับสนุน
การลงทุนอื่นๆ เช1น ลดอุปสรรคการเคลื่อนยายเงินทุนระหว1างประเทศ เปFนตน ส1งเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต!ใชทั้ง
ภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส! เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอํานวยความสะดวกทางการคาการ
ลงทุนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส! และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสรางเศรษฐกิจและสังคมแห1งปNญญาและการเรียนรู มุ1งเนนการพัฒนาธุรกิจเชิง
สรางสรรค! การลงทุนที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงและเปFนมิตรกับสิ่งแวดลอม การประหยัดพลังงานและการใชพลังงานทดแทน การลงทุนดานการ
วิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย! การจัดตั้งสํานักงานใหญ1ขามประเทศ บริษัทการคาระหว1างประเทศ รวมทั้งการใหความสําคัญเรื่องความ
รับผิดชอบและการตอบแทนสู1สังคมขององค!กร และกิจการเพื่อสังคม
๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช1วงวัยและการปฏิ
และการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอย1างมีคุณภาพ
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช1วงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
โดยช1วงวัยเด็กตั้งแต1แรกเกิดใหมีพัฒนาการที่สมวัยในทุกดาน วัยเรียน วัยรุ1นใหมีทักษะการเรียนรู ทักษะ
ชีวิตสามารถอยู1ร1วมกับผูอื่นภายใตบริบทสังคมที่เปFนพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานใหมีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝ<มือแรงงานเพื่อสรางผลิต
ภาพเพิ่มใหกับประเทศ วัยผูสูงอายุใหมีการทํางานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ! มีรายไดในการดํารงชีวิต มีการสรางเสริม
และฟz{นฟูสุขภาพเพื่อปaองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต1างๆ ที่จะก1อใหเกิดภาระแก1ปNจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบ
บริการสุขภาพ
๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เท1าเทียมและทั่วถึง โดย
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม1เพื่อสรางความ
รับผิดชอบต1อผลลัพธ! (Accountability)
(๒) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสู1ผูเรียน ส1งเสริมการมีส1วนร1วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต1กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกใหไดคนดีคนเก1ง รวมทั้ง
ระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เนนผลลัพธ!จากตัวผูเรียน และ
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู โดยมุ1งจัดการเรียนรูเพื่อสรางสมรรถนะกําลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต1ระดับ
ปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความ
ตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู
๕.๒.๓ การพัฒนาดานสุขภาพ โดยส1งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การแพทย!เพื่อรองรับการเปFนสังคมผูสูงอายุทั้งในดานผลิตภัณฑ!สุขภาพและที่อยู1อาศัยสําหรับผูสูงอายุ
ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสรางความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารทรัพยากรดานสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐใหเกิดความเปFนเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช
ทรัพยากร และส1งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข1ายที่มีการใชทรัพยากรร1วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู1การเปFน
ศูนย!กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในดานศูนย!กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย!กลางบริการเพื่อส1งเสริมสุขภาพ (Wellness

แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
๒๕๖5)
เทศบาลตาํ บลอรพมิ พ! อาํ เภอครบรุ ี จงั หวดั นครราชสมี า

Hub) ศูนย!กลางยาและผลิตภัณฑ!เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย!กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อนา
รายไดกลับมาใชยกระดั บคุณภาพบริ การสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส1งเสริ มการใหความสําคัญกับ มิติสุขภาพในทุกนโยบาย
สาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส1วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต1อ
สุขภาพของประชาชน
๕.๒.๔ การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อต1อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุงสภาพแวดลอมและ
ความจําเปFนทางกายภาพใหเหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในดานการจัดบริการสุขภาพ
และสวัสดิการสังคมอย1างบูรณาการ โดยการมีส1วนร1วมของทุกภาคส1วนอย1างต1อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพรอมให
เปFนตนแบบของการดูแลผูสูงอายุเพื่อขยายผลไปสู1ชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจาวันสําหรับผูสูงอายุ
๕.๓ การลดความเหลื่อมลาทางสังคม
๕.๓.๑ การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ1งเนนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดยสนับสนุนให
แรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝ<มือแรงงานอย1างมีมาตรฐาน ปรับโครงสรางค1าจางแรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะ
ฝ<มือแรงงานอย1างแทจริง เร1งผลักดันใหการใชระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝ<มือแรงงานในทางปฏิบัติอย1างเปFนรูปธรรม
นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย1อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคลองกับ
พื้นที่ สรางหลักประกันรายไดแทนการอุดหนุนดานราคาสินคาเกษตร ลดตนทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปNจจัยการผลิต
๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเนนการสรางภูมิคุมกันระดับปNจเจก โดย (๑) พัฒนา
ระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีช1องทางการเขาถึงอย1างหลากหลาย โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู1อาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค กําหนด
เปFนนโยบายที่อยู1อาศัยแห1งชาติและเมืองน1าอยู1 พัฒนาโครงการที่อยู1อาศัยแกปNญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการร1วมกับภาคธุรกิจ
เอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จําเปFนและเหมาะสมตามกลุ1มเปaาหมาย (Customized Welfare) ที่คํานึงถึงฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่แตกต1างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค1าใชจ1ายร1วมกัน (Cost Sharing)
๕.๓.๓ การสรางความเสมอภาคในการเขาถึ
การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สนับสนุนใหเกษตรกรรายย1อย
ที่ไรที่ดินทากินและยากจนไดมีที่ดินเปFนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ําอย1างเปFนระบบและเขาถึงพืน้ ที่
เปaาหมายไดอย1างแทจริงดวยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร1วมกันของหน1วยงาน และ
สรางกระบวนการมีส1วนร1วม รวมทั้งปรับโครงสรางภาษีที่เปFนธรรม เช1น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดลอม เปFน
ตน
๕.๓.๔ การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอย1างเสมอภาค การคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย1างเท1าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งดานกฎหมายใหแก1ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใชกฎหมาย
เพื่อลดปNญหาความเหลื่อมล้ํา เช1น กฎหมายป\าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เปFนตน
๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภู
มโยงภูมิภาคและความเปFนเมือง
๕.๔.๑ การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพรอมรองรับความเปFนเมือง
ทั้งดานการบริหารจัดการดานผังเมืองดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส1ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ระบบ
การศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต1อความตองการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสรางความสามารถใน
การบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา
๕.๔.๒ การพัฒนาดานการขนส1งและโลจิสติกส!เชื่อมโยงกับเพื่อนบาน ส1งเสริมและเร1งรัดการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการโลจิสติกส!ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข1งขันของประเทศทั้งดานการคา การลงทุน และการบริการ โดยคํานึงถึงการ
เปFนมิตรต1อสิ่งแวดลอม (Green Logistics) สนับสนุนใหเกิดความร1วมมือในห1วงโซ1อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับ
ลดกระบวนงานดานอํานวยความสะดวกทางการคา ขนส1ง และโลจิสติกส!ใหมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต1อภาคธุรกิจอย1างแทจริง
๕.๔.๓ การส1งเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ใหความสําคัญกับนโยบาย
ส1งเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพื่อดึงดูดใหนักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุนในไทยและประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งส1งเสริมการจัดตั้ง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยใหความสําคัญกับการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน การส1งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน! การ
บริหารจัดการแรงงานต1างดาว และการใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช1วยอํานวยความสะดวกดานการคาชายแดนและการผ1านแดน
ระหว1างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น
๕.๕ การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย1างเปFนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใชประโยชน!จากทุนธรรมชาติ โดยคํานึงถึงขีดจํากัดและ
ศักยภาพในการฟz{นตัว ปกปaองรักษาทรัพยากรป\าไม โดยสนธิกําลังของทุกภาคส1วนนําระบบสารสนเทศมาใชเพื่อการบริหารจัดการ บังคับ
ใชกฎหมายอย1างมีประสิทธิภาพและเปFนธรรม เพิ่มพื้นที่ป\าไมโดยส1งเสริมการปลูกไมมีค1าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ!และใชประโยชน!

แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
๒๕๖5)
เทศบาลตาํ บลอรพมิ พ! อาํ เภอครบรุ ี จงั หวดั นครราชสมี า

ความหลากหลายทางชีวภาพอย1างยั่งยืนและแบ1งปNนผลประโยชน!อย1างเปFนธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค1าของระบบนิเวศ
และการสรางรายไดจากการอนุรักษ! จัดสรรที่ดินใหแก1ผูยากไร กระจายการถือครองที่ดิน จัดทําฐานขอมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอย1าง
เปFนระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตรากาวหนา กําหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และกําหนดมาตรการปaองกันการถือครอง
ที่ดินของคนต1างชาติ บริหารจัดการน้ําเพื่อใหเกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว1างหน1วยงานอย1างเปFนระบบ สรางศูนย!ขอมูลทรัพยากรน้ํา
จัดตั้งองค!กรบริหารจัดการน้ําในระดับพื้นที่ เช1น คณะกรรมการลุ1มน้ํา และองค!กรผูนํา คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝN|ง ลดความ
ขัดแยงเชิงนโยบายระหว1างการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การท1องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร1โดยกําหนด
ปริมาณที่เหมาะสมในการน้ําแร1มาใชประโยชน! คํานึงถึงความจาเปFนและมูลค1าในอนาคต บังคับใชมาตรการควบคุมผลกระทบจากการทา
เหมืองแร1ที่ก1อมลพิษต1อสภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน
๕.๕.๒ การส1งเสริมการบริโภคที่เปFนมิตรกับสิ่งแวดลอม สรางระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใชแลวที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลือ่ น
สู1 Zero Waste Society ผ1านมาตรการต1างๆ เช1น การปฏิรูประบบภาษีและค1าธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดลอม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดลอม
มาตรฐานและฉลากสินคา เปFนตน
๕.๕.๓ การส1งเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู1เศรษฐกิจและสังคมที่เปFนมิตร
กับสิ่งแวดลอม พัฒนาคลัสเตอร!อุตสาหกรรมสีเขียว ส1งเสริมผูประกอบการใหสามารถปรับระบบสู1ห1วงโซ1อุปทานหรือห1วงโซ1คุณค1าที่เปFน
มิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส1งเสริมการทําการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส1งเสริมภาคบริการที่มี
ผลกระทบต1อสิ่งแวดลอมนอย เพื่อใหประเทศไทยมีศักยภาพใหมีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ดวยการเร1งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ําเสีย
และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชน เร1งรัดแกไขปNญหาการจัดการขยะ
เปFนลําดับแรก โดยส1งเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนํากลับมาใชใหม1ใหมากที่สุดเร1งกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานที่กําจัด
ในพื้นที่วิกฤต สรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เนนการแปรรูปเปFนพลังงาน สรางวินัยของคนในชาติมุ1ง
สู1การจัดการที่ยั่งยืน โดยใหความรูแก1ประชาชน และการบังคับใชกฎหมาย
๕.๕.๕ การพัฒนาความร1วมมือดานสิ่งแวดลอมระหว1างประเทศ ผลักดันการจัดทําแผนแม1บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน หาแนวทางความร1วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ1มน้ําโขงในประเด็นการขนส1งขาม
พรมแดน การเคลื่อนยายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและการบริหารจัดการเพือ่
ลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต1อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการ
ปล1อยก`าซเรือนกระจกใหกับทุกภาคส1วน ส1งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร! เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและ
ปรับตัวต1อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส1งเสริมความร1วมมือระหว1างประเทศ
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใหความสําคัญกับการปaองกันนาท1วม วางแผนปaองกันเมืองและพื้นที่
ชายฝN|ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ1นต1อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การใหบริการของ
ระบบนิเวศ ส1งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสรางแนวปaองกันตามธรรมชาติ และการจัดทําแผนธุรกิจต1อเนื่อง
รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต
๕.๖ การบริหารราชการแผ1นดินที่มีประสิทธิภาพ
๕.๖.๑ การสรางความโปร1งใสในทุ
ใส กขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยใหมีช1องทางใหทุกภาคส1วนสามารถเขาถึง เขา
ตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได เช1น ขอมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจางโครงการของทางราชการ ขอมูลการประมูล
โครงการ ผูชนะการประมูลและราคาป_ดประมูลขอมูลความกาวหนาตามกระบวนการยุติธรรม เช1น คดีที่ไม1ดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล
คดีทุจริตคอร!รัปชันและคดีที่ประชาชนใหความสนใจในแต1ละยุคสมัย ฯลฯ
๕. ๖ .๒ การพัฒ นาบุค ลากรภาครัฐ ใหมีความเปFนมืออาชีพและเพียงพอต1อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐร1วมกับ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต1มีความคล1องตัวและมีประสิทธิภาพสูง
๕.๖.๓ การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท.
อปท. ใหเหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งเปFนแกนหลักในการประสานเครือข1ายและเชื่อมโยงภาคส1วนต1างๆ ในระดับพื้นที่ไดอย1างมีประสิทธิภาพ
๕.๖.๔ การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สรางผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็วและ
น1าเชื่อถือ สามารถเปFนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได โดยเฉพาะอย1างยิ่งการติดตาม ประเมินผล
โครงการใหญ1ๆ ที่มีการใชจ1ายงบประมาณเปFนจํานวนมาก และเปFนโครงการที่มีผลกระทบในวงกวาง

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/
นาภาค/แผนพัฒนากลุ1มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
 แผนพัฒนาภาคตะวั
นาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
๒๕๖5)
เทศบาลตาํ บลอรพมิ พ! อาํ เภอครบรุ ี จงั หวดั นครราชสมี า

แผนพัฒนาภาค เปFนแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส1วนร1วมของทุกภาคส1วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔
ภูมิภาคขึ้น เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ1มจังหวัดใหสามารถ ใชเปFนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพั ฒ นากลุ1 ม จั ง หวั ด แผนพั ฒ นาภาค จั ด ทํ า โดยสํ า นั ก งานพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห1 ง ชาติ (สศช.) มี
วัตถุประสงค!เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่สมดุล ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยประกอบไป
ดวย ยุทธศาสตร!การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร!การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร!การพัฒนาภาคกลาง
ยุทธศาสตร!การพัฒนาภาคใต ซึ่งเทศเทศบาลตําบลอรพิมพ!นั้นตั้งอยู1ภาคตะวันออกฉียงเหนือ การจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป<ของเทศบาลมีความสัมพันธ!กับแผนพัฒนาภาคตะวันออกฉียงเหนือ ดานเศรษฐกิจ ดานการเกษตร การ
ท1 อ งเที่ ย ว การคาการลงทุ น การพั ฒ นาคนใหมี สุ ข ภาวะดี ทั้ ง ร1 า งกาย จิ ต ใจและสติ ปN ญ ญา รอบรู เท1 า ทั น การ
เปลี่ยนแปลง สามารถดํารงชีพไดอย1างมีคุณภาพ สรางความมั่นคงดานอาหาร แกไขปNญหาความยากจน หนี้สิน และการ
ออมของครั ว เรื อ น มี สั ม มาอาชี พ ที่ มั่ น คง สามารถพึ่ ง พาตนเองและดู แ ลครอบครั ว ไดอย1 า งอบอุ1 น
ฟz{ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ! ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย1อ ดังนี้
กรอบยุทธศาสตร!การพัฒนาภาค
ตามพระราชบัญญติระเบียบบริหารราชการแผ1นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ บัญญัติใหจังหวัด
และกลุ1มจังหวัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ1มจังหวัดใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห1งชาติ และ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห1งชาติ (สศช.) จึงไดจัดทํากรอบยุทธศาสตร!
การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี ส1วนร1วมของทุกภาคส1วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ1มจังหวัดให
สามารถใชเปFนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ1มจังหวัด
๑. แนวคิดและหลักการ
กการ
๑.๑ ยึด แนวคิด การพัฒ นาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง” ใหเกิดการพัฒนาที่สมดุล เปFนธรรมและ มีภูมิ คุมกันต1 อ
ผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู1กับกับแนวคิด “การพัฒนาแบบองค!รวม” ที่ยึด คน
ผลประโยชน!ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร!พระราชทาน เขาใจ เขาถึง และพัฒนา ยึดหลักการมีส1วนร1วมของทุกภาคภาคีการ
พัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหสังคมสมานฉันท!และอยู1เย็นเปFนสุขร1วมกัน
๑.๒ หลักการ มุ1งสรางความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต1างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ1นดิน เพื่อสรางโอกาส
ทางการพัฒนา สอดคลองกับภูมิสังคมของพื้นที่ โดย
(๑) กําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน
(๒) กําหนดบทบาทและยุทธศาสตร!การพัฒนาภาคใหสอดคลองกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่
ภายใตกระแสโลกาภิวัตน!ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดลอมภายนอกเปFนปNจจัยสําคัญต1อการพัฒนาประเทศ เปFน
ผลใหจําเปFนตองเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล1าวใหเหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล ดังนั้นจึงกําหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของ
ประเทศ ดังนี้
๒.๑ พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต1างๆ ของประเทศใหเชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพื่อเปFนฐานการพัฒนาดาน
อุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท1องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ
๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic Corridor) เช1น
พื้นที่เขตเศรษฐกิจแม1สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก1น-มุกดาหาร แนวสะพานเศรษฐกิจพื้นที่อรัญประเทศ-สระแกว-ปราจีนบุรี พื้นที่
เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร!ธานี-นครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูลสงขลา
๒.๑.๒ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต (North South Economic Corridor) ไดแก1 แนว
เศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค!-จังหวัดปริมณฑล แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก1น-นครราชสีมา-จังหวัด
ปริมณฑล พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแกว-บุรีรัมย!-มุกดาหาร
๒.๒ พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว1างประเทศ โดยเนนพื้นที่ชุมชนตามแนวเขต
เศรษฐกิจเหนือ-ใต และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน

แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
๒๕๖5)
เทศบาลตาํ บลอรพมิ พ! อาํ เภอครบรุ ี จงั หวดั นครราชสมี า

๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส!และโครงข1ายคมนาคมขนส1งเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข1งขันเชิงพื้นที่ เช1น การ
พัฒนาระบบรถราง เพิ่มประสิทธิภาพการขนส1งทางน้ํา และเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข1ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช1น
พิษณุโลก และขอนแก1น
๒.๔ สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศใหยั่งยืน ไดแก1 พัฒนาแหล1ง
น้ํา ใหเพี ย งพอต1 อ การเกษตร พั ฒ นาสิ่ ง แวดลอมเมื องและแหล1 ง อุ ต สาหกรรม และการจั ด ใหมี ก ารจั ด การใชประโยชน! ที่ ดิ น อย1 า งมี
ประสิทธิภาพ
๓. ยุทธศาสตร!การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๓.๑ ยุทธศาสตร!การพัฒนา
(๑) เพิ่มศักยภาพการแข1งขันดานเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร การพัฒนา
ศักยภาพการประกอบการดานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท1องเที่ยว การตั้งองค!กรร1วมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นที่เพื่อ
ส1งเสริมอํานวยความสะดวกดานการคาการลงทุน และส1งเสริมความร1วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน
(๒) สรางคนใหมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนใหมีสุขภาวะดีทั้งร1างกาย จิตใจและสติปNญญา รอบรู เท1าทันการเปลี่ยนแปลง
สามารถดํารงชีพไดอย1างมีคุณภาพ
(๓) สรางสังคมและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง เพื่อสรางความมั่นคงดานอาหาร แกไขปNญหาความยากจน หนี้สิน
และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวไดอย1างอบอุ1น
(๔) ฟz{นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ! โดยเร1งอนุรักษ!และฟz{นฟูพื้นที่ป\าไมใหได ๑๕.๙ ลานไร1 หรือ
รอยละ ๒๕ ของพื้นที่ภาค ปaองกันการรุกพื้นที่ชุ1มน้ํา พัฒนาแหล1งน้ําและระบบชลประทาน ฟz{นฟูดิน ยับยั้งการแพร1กระจายดินเค็ม และ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยส1งเสริมทําเกษตรอินทรีย!
๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ1มจังหวัดและจังหวัด
(๑) กลุ1มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบดวยอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําภู และเลย) เนนการฟz{นฟู
ระบบนิเวศน!เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรการส1งเสริมการคา การลงทุนและการท1องเที่ยว
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน
(๒) กลุ1มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบดวย สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร เนนใหความสําคัญกับ
ความร1วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตร ส1งเสริมพื้นที่ชลประทาน การทําปศุสัตว!
โดยเฉพาะโคเนื้อ
(๓) กลุ1มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย ขอนแก1น กาฬสินธุ! มหาสารคาม และรอยเอ็ด เนนการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานของเมืองรองรับการเปFนศูนย!กลางการคาบริการ และการลงทุนของภาค การใชประโยชน!พื้นที่ชลประทานใหเกิด
ประโยชน! สู ง สุ ด การทํ า การเกษตรกาวหนา การเตรี ย มการรองรั บ อุ ต สาหกรรมพลั ง งานทดแทน (Ethanol) ควบคู1 กั บ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิต
(๔) กลุ1มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล1าง ๑ ประกอบดวย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย! สุรินทร! มุ1งเนนการพัฒนา
ระบบชลประทานใหเต็มศักยภาพ การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) พัฒนาการท1องเที่ยวทั้งการท1องเที่ยวเชิง
นิเวศน!และอารยธรรมขอมดวยการสรางคุณค1าเพิ่ม และพัฒนาเสนทาง
(๕) กลุ1มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล1าง ๒ ประกอบดวย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอํานาจเจริญ มุ1งเนน
การพัฒนาแหล1งน้ํา และระบบบริหารจัดการเพื่อแกไขปNญหาน้ําท1วมและขาดแคลนน้ํา การสรางงานและรายไดจากการท1องเที่ยวใหมาก
ขึ้น
๓.๓ โครงการที่สําคัญ (Flagship Project)
Project)
(๑) โครงการผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย!ในทุ1งกุลารองไหเพื่อการส1งออก
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเปFนประตูสู1อินโดจีน
(๓) โครงการพัฒนาเสนทางท1องเที่ยวอารยธรรมขอม
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนดวยระบบศึกษาทางไกล
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเขมแข็ง
(๗) โครงการฟz{นฟูลุ1มน้ําชีตอนบนและลุ1มน้ํามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน

 แผนพัฒนากลุ1มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล1าง ๑
แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
๒๕๖5)
เทศบาลตาํ บลอรพมิ พ! อาํ เภอครบรุ ี จงั หวดั นครราชสมี า

การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป<ของเทศบาลมีความสัมพันธ!กับแผนพัฒนากลุ1มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล1าง ๑ เพื่อพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน พัฒนาแหล1งท1องเที่ยวเชิงนิเวศ อารย
ธรรมและไหม โดยมีรายละเอียดดังนี้
แผนพัฒนากลุม1 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล1าง ๑
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรรี ัมย! สุรนิ ทร!) ระยะ ๔ ป< พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับทบทวน)
ไดจัดทําขึ้นบนพื้นฐานการมีส1วนร1วมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคส1วน ทั้งภาคราชการ องค!กรปกครองส1วนทองถิ่น องค!กร
ภาคเอกชน และภาคประชาชน สังคมทั้ง ๔ จังหวัด ทุกขั้นตอน ตั้งแต1การรวบรวมและจัดทําขอมูลการประเมินศักยภาพของกลุ1ม
จังหวัด การกําหนดตําแหน1งทางยุทธศาสตร! วิสัยทัศน! เปaาประสงค!รวม กลยุทธ! ตัวชี้วัด แผนงานและโครงการจากการทํางานร1วมกันของ
ทุกภาคส1วน กลุ1มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล1าง ๑ จึงไดกําหนดตําแหน1งทางยุทธศาสตร!ของกลุ1มจังหวัดในอนาคต คือ
๑) เปFนศูนย!กลางเกษตรอุตสาหกรรม และพลังงานทดแทนที่สําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒) เปFนแหล1งท1องเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม
๓) เปFนศูนย!กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสินคาในภูมิภาคและการคาขายชายแดน
๔) เปFนแหล1งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ!ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และไดปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน! “แหล1งผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนย!กลางผลิตภัณฑ!ไหม และการท1องเที่ยวอารยธรรมของ”
เปFน “ศูนย!กลาง
ลางเกษตรอุตสาหกรรม ท1อมเที่ยวอารยธรรม Logistic และ การคาชายแดน เชื่อมโยงกลุ1มอาเซียน”
น”
เปaาประสงค!รวม
๑. เพื่อยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลสู1ครัวโลก
๒. เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ ดานการท1องเที่ยวอารยธรรม และไหม เชื่อมโยงกลุ1มประเทศอาเซียน
๓. เพื่อพัฒนาใหเปFนศูนย!กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic และการกระจายสินคาในภูมภิ าคและประเทศอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร! ที่ ๑ เพิม่ ขีดความสามารถในการข1างขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหารเขาสู1ครัวโลก
เปaาประสงค!
๑. ขาวหอมมะลิและผลิตภัณฑ!แปรรูปไดมาตรฐานเปFนที่ยอมรับทั้งในประเทศและต1างประเทศ
๒. มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ!แปรรูอาหารและพลังงานทดแทน
๓. ส1งเสริมการปลูกออยเขาสูโ1 รงงานอุตสาหกรรมเพื่อใหไดมาตรฐาน
๔. ส1งเสริมการเลี้ยงปศุสตั ว!เพื่อการคาในประเทศและกลุ1มประเทศอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร! ที่ ๒ ยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร! ดานการท1องเที่ยว ผลิตภัณฑ!ไหมและการคาชายแดน
เปaาประสงค!
๑. เพิ่มขีดความสามารถในการแข1งขันการท1องเที่ยวที่มีคุณภาพ และไดมาตรฐานสากล
ประเด็
ประเด็นยุทธศาสตร! ที่ ๓ พัฒนาระบบ Logistic เชื่อมโยงในภูมิภาคและประเทศอาเซียน
เปaาประสงค!
๑. สรางความเชื่อมโยงการคมนาคมกระจายสินคาและการคาชายแดน

 พัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
แผนพั ฒ นาทองถิ่ น ของเทศบาลมี ความสั มพั น ธ! กับ แผนพั ฒ นาจั งหวั ด นครราชสี มา แต1 เ นื่ องจากว1 า
แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ป< (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ยังมิไดประกาศใช เทศบาลจึงไดนํากรอบจากแผน
ยุทธศาสตร!การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ป< (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) มาใชเปFนกรอบในการทบทวนแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แผนพัฒนาทองถิ่นมีความสัมพันธ!กับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล1าว โดยมุ1งเนนการเพิ่ม
ศักยภาพการแข1งขันเศรษฐกิจ การยกระดับสังคมใหเปFนเมืองน1าอยู1 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เสริมสรางความมั่นคงทุกมิติและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งแผนยุทธศาสตร!การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
ระยะ ๔ ป< (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) มีรายละเอียดดังนี้
วิสัสยั ทัศน!นจั!จงั หวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ป< (พ.ศ.2561 – 2564)
“โคราชเมืองน1
1าอยู1 มุงสู
1งสูนวั
1นวัตกรรม และเกษตร อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย”
งนาอยู
เปa
aาประสงค
าประสงครวม
!รวม
เปาประสงค!
แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
๒๕๖5)
เทศบาลตาํ บลอรพมิ พ! อาํ เภอครบรุ ี จงั หวดั นครราชสมี า

1) เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข1งขันดานเศรษฐกิจของจังหวัด
2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย!สิน
3) มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ!และมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมต1อการดําเนินชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
4) เพื่อเสริมสรางความมั่นคง ในการปaองกันและแกไขปNญหาภัยคุกคาม และปกปaอง สถาบันหลักของชาติ
5) เพื่อใหหน1วยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอย1างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการ
ทุกดาน
ประเด็นยุทธศาสตร!
ธศาสตร!
1) การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข1งขันเศรษฐกิจ
2) ยกระดับสังคมใหเปFนเมืองน1าอยู1 ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณ!อย1างยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
4) การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปaองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย!สิน
ของประชาชน
5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
วิสยั ทัศน! พันธกิจ เปaาประสงค! ประเด็นยุทธศาสตร!
วิสัยทัศน! “โคราชเมืองน1
1าอยู1 มุงสู
1งสูนวั
1นวัตกรรม และเกษตร อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย”
งนาอยู
พันธกิจ
๑. บูรณาการ พัฒนาเมือง ชุมชนและชนบทใหบรรลุตามเกณฑ!เมืองน1าอยู1ขององค!การอนามัยโลก
๒. ขับเคลื่อนกระบวนการการมีส1วนร1วมพัฒนาสังคมคุณภาพ สังคมที่เอื้ออาทรและสังคมสมานฉันท!
๓. สนับสนุนการผลักดันใหเกิดโครงข1ายคมนาคมขนส1งที่เชื่อมโยงในภูมิภาคและประเทศเพื่อนบาน
๔. สนับสนุนและส1งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนเพื่อระบบเศรษฐกิจสีเขียว
๕. สรางกระบวนการผลิต แปรรูปสินคาการเกษตรและอาหารปลอดภัยเพื่อเพิ่มผลิตภาพอย1างมี ประสิทธิภาพ
๖. เสริมสรางภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การศึกษา และวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพรอมเขาสู1ประชาคมอาเซียน
๗. บูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอย1างมีดุลยภาพที่ยั่งยืน
๘. ส1งเสริมสนับสนุนการบริหารงานภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล
เปaาประสงค!
๑. พัฒนาจังหวัดนครราชสีมาเปFนเมืองหลักรองรับความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อม1งสู1เมืองที่น1าอยู1
๒. พัฒนาสังคมอย1างทั่วถึงและยั่งยืน
๓. พัฒนาระบบโครงข1ายคมนาคมขนส1ง พลังงานสะอาด และศูนย!กระจายสินคารองรับความเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมเพื่อเตรียมความพรอมเขาสู1ประชาคมอาเซียน
๔. พัฒนาสินคาเกษตรสีเขียวและอาหารปลอดภัยม1งสู1ครัวโลก
๕. เสริมสรางอุตสาหกรรมสะอาดและการท1องเที่ยวสีเขียว
เปa
aาประสงค
าประสงคเชิ
!เชิงยุทธศาสตร!
เปาประสงค!
ธศาสตร! ตัวชี้วัด และกลยุทธ!ธ!
ยุทธศาสตร!ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข1งขันเศรษฐกิจ
เปaาประสงค! เชิง
ยุทธศาสตร!

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร!

กลยุทธ!

แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
๒๕๖5)
เทศบาลตาํ บลอรพมิ พ! อาํ เภอครบรุ ี จงั หวดั นครราชสมี า

1. เพื่อขยายอัตราการ 1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ 1. ส1งเสริมการสรางมูลค1า สินคาและบริการทั้งในและนอก ภาค
เจริญเติบโต ทาง
รายไดเฉลี่ ย ของครั ว เรื อ นใน การเกษตร (ตนทาง กลางทาง และปลายทาง)
เศรษฐกิจ
จังหวัด (%)
2. ส1งเสริมการนํ านวั ตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม และ
อาหารปลอดภัย (Food Valley) มาใชเพิ่มศักยภาพ ในการผลิต
2. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ 3. ส1งเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบ
ผลิตภัณฑ!มวลรวมจังหวัด (%) โลจิสติกส! เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
4. ส1งเสริมและพัฒนา
สินคาและบริการการท1องเที่ยวและ การพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข1งขันดานการท1องเที่ยว ของจังหวัด
2. เพื่อสราง เสถียรภาพ 3. อัตราการว1างงาน (%)
5. นําองค!ความรู สู1ผู ปฏิบัติอย1างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ
ทาง เศรษฐกิจ
4. อัตราส1วนหนี้เฉลี่ยต1อ ราย พอเพียง หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ไดเฉลี่ยของครัวเรือน (เท1า)
5. จํานวนครัวเรือนที่ไดรับ
การส1งเสริมอาชีพในพื้นที่
เพิ่มขึ้น (ครัวเรือน/ป<)
6. อัตราส1วนการออมเฉลี่ย
6. ส1งเสริมการออมของครัวเรือน
ต1อรายไดเฉลี่ยของครัวเรือ น
(%)
3. เพื่อเพิ่มขีด
7. ผลิตภาพแรงงาน
7. สรางโอกาสและพัฒนา ฝ<มือใหกับผูอยูใ1 นวัยแรงงานและ
ความสามารถ ในการ
(บาท/คน)
ผูประกอบการ
แข1งขัน
8. จํานวนผูประกอบการ ดาน 8. สนับสนุนการผลิตและสรางผลงานนวั ตกรรมการเกษตร
นวั ต กรรมและเทคโนโลยี อุต สาหกรรม และอาหารปลอดภั ย ที่ ส อดคลองกั บการพั ฒ นา
เพิ่มขึ้น (ราย)
จังหวัด

เปa
aาประสงค
าประสงคเชิ
!เชิงยุทธศาสตร!
เปาประสงค!
ธศาสตร! ตัวชี้วัด และกลยุทธ!ธ!
ยุทธศาสตร!
Fนเมืองน1
1าอยู1 ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ธศาสตรที!ท่ี 2 ยกระดับสังคมใหเป
คมใหเปF
เปนเมื
งนาอยู
เปaาประสงค! เชิง
ยุทธศาสตร!

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร!

กลยุทธ!

แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
๒๕๖5)
เทศบาลตาํ บลอรพมิ พ! อาํ เภอครบรุ ี จงั หวดั นครราชสมี า

1. เพื่อลดความ ยากจน 1. รอยละของประชากร ที่อยู1 1. ส1งเสริมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายไดลดรายจ1าย ตาม แนวทาง
และ ความเหลื่อมล่ํา
ใต เสนความยากจน (%)
เศรษฐกิจพอเพียง และการขยายผลตาม โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
2. สัมประสิทธิ์การกระจาย 2. ส1งเสริมการกระจายรายไดอย1างทั่วถึง และไดรับ สิ่งอํานวย
รายได(Gini Coefficient)
ความสะดวกจากโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐ รวมทั้งระบบปaอง
กันภัยที่เอื้อต1อการกระจายเศรษฐกิจ
2. เพื่อพัฒนา โครงข1าย 3. รอยละผู อยู 1 ใ นระบบ 3. ส1งเสริมการเขาถึงระบบประกันสังคมของแรงงาน ในจังหวัด
ความ คุมครองทาง สังคม ประกันสังคม
4. ส1งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและ สามารถ
ต1อกําลังแรงงาน (%)
บริการไดอย1างครอบคลุม
5. ส1งเสริมใหสังคมปราศจากโรคระบาดจากสัตว!เร1ร1อน สู1คน
3. เพื่อสราง ภูมิคุมกันให 4. ระดับความสําเร็จของ หน1 6. ส1งเสริมใหสังคมมีภูมิคุมกันทางสังคม
กับ สังคม
วยงานที่จัดกิจกรรมส1งเสริม 7. ส1งเสริมและประชาสัมพันธ!ใหประชาชนที่ประสบ ปNญหาทาง
ดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สังคมขอรับบริการจากส1วนราชการที่ รับผิดชอบตามภารกิจที่
(ครั้ง)
กฎหมายกําหนด
4. เพื่อให ประชาชน
5. อัตราส1วนแพทย!ต1อประชา 8. ส1งเสริมใหมีการผลิตบุคลากรดานสาธารณสุขเพิ่มขึ้น (แพทย!
เขาถึงโอกาสทาง
กร (แพทย!/คน) (ป< 2559 ทันตแพทย! พยาบาล แพทย!เวชศาสตร!)
เศรษฐกิจและ สังคม
แพทย! 626 คน ประชากร
2,629,979 คน)
6 .ประชาชน นักศึกษาและ 9. ส1งเสริมการสรางทักษะ ดานเทคโนโลยีดิจิทัล แก1ประชาชนทุก
บุคลากร
สาขาอาชีพ
ดานดิจิทัลไดรับความรู และ
ประโยชน! จ ากเทคโนโลยี
ดิจิทัล (คน)
7. จํานวนป<การศึกษาเฉลี่ย 10. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก1ประชากรอายุ 15 - 59 ป<
ประชากรไทยอายุ 15-59 ป<
(ป<)
8. ค1าเฉลี่ยคะแนน O-net ม. 11. ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของผู เรี ย น ชั้ น
3 (คะแนน)
มัธยมศึกษาป<ที่ 3 ใหสูงขึ้น

เปa
aาประสงค
าประสงคเชิ
!เชิงยุทธศาสตร!
ทธศาสตร! ตัวชี้วัด และกลยุทธ!ธ!
เปาประสงค!
ทธศาสตร
ยุทธศาสตร!
ธศาสตรที!ท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให
แวดลอมใหมี
ณอย1
!อย
อยางยั
1างยั่งยืน
อมใหมีความสมบูรณ!
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เปaาประสงค! เชิง
ยุทธศาสตร!
1. เพื่ออนุรักษ! สิ่งแวด
ลอมและ ทรัพยากร

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร!

กลยุทธ!

1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ 1. อนุรักษ! ฟz{นฟู และใหความรู สรางจิตสํานึก ประชาชน ได
พื้นที่ป\าไมในจังหวัด
ตระหนักถึงคุณค1า และประโยชน! ของทรัพยากรป\าไมตาม

แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
๒๕๖5)
เทศบาลตาํ บลอรพมิ พ! อาํ เภอครบรุ ี จงั หวดั นครราชสมี า

ธรรมชาติ

(จํานวน 1,920,525 ไร1)
2. ปริมาณขยะในจังหวัด
(ตัน)
3.การจัดการน้ําเสีย (แห1ง)
4. พื้นที่บริหารจัดการ น้ํา
เพิ่มขึ้น (ไร1)

2. เพื่อใช พลังงานอย1าง
มีประสิทธิภาพ

5. สัดส1วนปริมาณการใช
น้ํามัน เชื้อเพลิงเพื่อ
ยานพาหนะต1อ ประชากร
(ลิตร/คน)
6. สัดส1วนปริมาณการใช
ไฟฟaา ภาคครัวเรือนต1อประชา
กร (ลานกิโลวัตต!/คน/ป<)
7. สัดส1วนปริมาณการใช
ไฟฟaา ในภาคที่ไม1ใช1ครัว
เรือนต1อ GPP
(กิโลวัตต!-ชั่วโมง/ลานบาท)
8. สัดส1วนปริมาณการใช
น้ํามัน เชื้อเพลิงใน
ภาคอุตสาหกรรม ต1อ GPP
ภาคอุตสาหกรรม
(ลิตร/ลานบาท)

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพิ่มความสามารถในการจัดการขยะ และรณรงค! ใหทุกภาค
ส1วนสํานึกรับผิดชอบต1อสังคมเกีย่ วกับการ ลดปริมาณขยะ
3. ส1งเสริมใหองค!กรปกครองส1วนทองถิ่นดําเนินการ จัดการน้ํา
เสีย
4. ส1งเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ําทั้งในเขต ชลประทาน และ
นอกเขตชลประทาน ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง และการ
ขยายผลตามโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดําริ
5. พัฒนาระบบปaองกันน้ําท1วมในพื้นที่ชุมชนเมือง และ เพิ่มสิ่ง
ก1อสรางเพื่อลดการพังทลายของตลิ่งตามแม1น้ํา ลําคลองสายหลัก
ของจังหวัด
6. รณรงค!การใชพลังงานอย1างมีประสิทธิภาพในระดับ ครัวเรือน
อุตสาหกรรม และภาครัฐ

เปa
aาประสงค
าประสงคเชิ
!เชิงยุทธศาสตร!
เปาประสงค!
ธศาสตร! ตัวชี้วัด และกลยุ
และกลยุทธ!ธ!
ยุทธศาสตร!
aองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัย
ธศาสตร! ที่ 4 การเสริมสรางความมั
สรางความมั่นคง ทุกมิติ เพื่อปกปa
ปกปองสถาบั
ในชีวิตและทรัพย!ยสิ!สนิ ของประชาชน
เปaาประสงค! เชิง
ยุทธศาสตร!

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร!

1. เสริมสราง ความมั่นคง 1.จํานวนตําบลที่เขา ร1วม
เพื่อปกปaอง สถาบันหลัก กิจกรรม เสริมสรางความรู
ของชาติ
ความเขาใจถึง ความสําคัญ

กลยุทธ!
1. สรางความรูความเขาใจถึงความสําคัญของสถาบันหลักของ
ชาติใหประชาชนไดรับรูรับทราบ

แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
๒๕๖5)
เทศบาลตาํ บลอรพมิ พ! อาํ เภอครบรุ ี จงั หวดั นครราชสมี า

ของ สถาบันหลักของชาติ
(ตําบล)
2. เปFนศูนย! บริหาร
จัดการ เครือข1ายการ ปa
องกัน และ แกไขปNญหา
ดานความมั่นคง ทุกมิติ

3. เสริมสราง ความ
ปรองดอง และความ
สมานฉันท! ในชาติ

2.ส1งเสริม พัฒนาอาชีพตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
3.ส1งเสริมการเรียนรูหลักการทรงงานและแนวพระราชดําริ

2. จํานวนตําบลที่เขา ร1วม
โครงการ/ กิจกรรมเครือข1าย
การปaองกันและแกไข ปNญหา
ทุกมิติ (ตําบล)

4. การปaองกันและแกไขปNญหายาเสพติด
5. การปaองกันและแกไขปNญหาแรงงานต1างดาวผิดกฎหมาย และ
การคามนุษย!
6. การปaองกันและแกไขปNญหาการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7. การปaองกันและแกไขปNญหาภัยก1อการรายและ อาชญากรรม
ขามชาติ
8.การปaองกันและแกไขปNญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม1
9. การส1งเสริม ปaองกันและแกไขปNญหาสาธารณภัย
10. การปaองกันและรักษาความสงบเรียบรอยภายในจังหวัด
11. ส1งเสริมและสรางเครือข1าย
3.สรางการรับรูที่ ถูกตอง
12. ส1งเสริมการสรางความปรองดองสมานฉันท! ของประชาชน
(ตําบล)
หรือนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด
4.สรางการมีส1วนร1วม (ตําบล) 13. ส1งเสริมการมีส1วนร1วมของทุกภาคส1วน

เปaาประสงค!เชิงยุทธศาสตร! ตัวชี้วัด และกลยุทธ!
ยุทธศาสตร!ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เปaาประสงค! เชิง
ยุทธศาสตร!
1. เพิ่ม ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติ ราชการ

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร!
1. รอยละของสถานพยาบาล
ที่ไดรับการรับรอง คุณภาพ
HA (%)
2. รอยละของครัวเรือนที่
เขาถึงน้ําประปา (%)

กลยุทธ!
1. เพิ่มขีดความสามารถการใหบริการ ภาครัฐ ตามแนวทาง
หลักการทรงงาน

แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
๒๕๖5)
เทศบาลตาํ บลอรพมิ พ! อาํ เภอครบรุ ี จงั หวดั นครราชสมี า

2. เพิ่ม ประสิทธิภาพ
การพัฒนา องค!กร

3. รอยละของครัวเรือนที่
เขาถึงไฟฟaา (%)
4. รอยละของประชากรที่
เขาถึงอินเตอร!เน็ต (%)
5. การใหบริการภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
5.1 จํานวนครั้ง
5.2 รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
6. รอยละความสําเร็จของการ
เบิกจ1าย งบประมาณ (%)
7. รอยละของภาษีทองถิ่นที่
จัดเก็บรายได ไม1 รวมเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ (%) (ป< 58
จํานวน 1,855,699,358
บาท)
8. รอยละความพึงพอใจต1อป
ระสิทธิภาพการ พัฒนาองค!กร
8.1 ประชาชน
8.2 บุคลากรภายในองค!กร

2. เพิ่มขีดความการจัดเก็บรายไดของ
องค!กรปกครองส1วนทองถิ่น

3. การพัฒนาบุคลากร
4 การปรับปรุงระบบสารสนเทศ
5. การปรับปรุงวัฒนธรรมองค!กร
6. การสรางความโปร1งใสในองค!กร

๑.๔ ยุทธศาสตร!การพัฒนาขององค!กรปกครองส1วนทองถิ่นในเขตจังหวัด
การทบทวนแผนพั ฒ นาทองถิ่ น ของเทศบาลมี ค วามสั ม พั น ธ! กับ ยุ ท ธศาสตร! ก ารพั ฒ นาขององค! ก ร
ปกครองส1ว นทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา โดยมุ1งเนนพัฒ นาดานสานต1อแนวทางพระราชดําริ ดานการศึกษา
การเกษตร พัฒนาสังคม ดานการพัฒนาสาธารณสุข ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการพัฒนาการท1องเที่ยว
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย!สินดานการอนุรักษ!ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยปNจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตร!การพัฒนาของ
องค!กรปกครองส1วนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
๑) ยุทธศาสตร!การพั
ารพัฒนาดานสานต1อแนวทางพระราชดําริ
๑.๑) ประสานและบริหารจัดการน้ํา ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู1หัวฯ เมื่อป< ๒๕๓๘ เพื่อแกไข
และปaองกันปNญหาอุทกภัยอย1างเปFนระบบ

แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
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๑.๒) พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสรางแหล1งน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค
รวมทั้งวางโครงการเพื่อแกไขปNญหาน้ําท1วมและน้ําแลง
๑.๓) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒) ยุทธศาสตร!การพัฒนาดานการศึกษา
๒.๑) ส1งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ใหเปFนไปตามมาตรฐานการศึกษา
๒.๒) พั ฒ นาและเตรี ย มบุ ค ลากรดานการศึ ก ษา ครู นั ก เรี ย น ใหเปF น ผู มี คุ ณ ภาพมี ทั ก ษะและศั ก ยภาพตาม
มาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
๒.๓) สนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปFนเครื่องมือและประกอบการศึกษา เปFนเครื่องมือของ
ชุมชนและประชาชนทั่วไป
๒.๔) ส1งเสริมใหประชาชนไดเตรียมความพรอม และตระหนักถึงความสําคัญของการเขาสู1ประนะชาคมอาเซียนในทุก
ดาน
๒.๕) ส1งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๓) ยุทธศาสตร!ดานการพัฒนาเกษตรกร
๓.๑) พัฒนา ปรับปรุงพันธุ!พืชและเมล็ดพันธุ!พืชที่ดีมีคุณภาพ ส1งเสริมใหเกิดเกษตรอุตสาหกรรม เกิดพันธุ!พืชใหม1ๆ
ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร1วมมือและใหความร1วมมือกับหน1วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๓.๒) ลดตนทุนการผลิตและเพิ่มมูลค1าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ มีมาตรฐานสากลโดยการ
ร1วมมือและใหความร1วมมือกับหน1วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๓.๓) ส1งเสริมและพัฒนาเครือข1ายผูนําดานการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร
๓.๔) ส1งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินคาทางการเกษตร และเพิ่มช1องทางตลาด
๓.๕) สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๖) ส1งเสริมประชาชนในทองถิ่นใหมีการเลี้ยงสัตว!เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจําหน1วยและเพื่อการอนุรักษ!
๔) ยุทธศาสตร!ดานการพัฒนาสังคม
๔.๑) ส1งเสริมและพัฒนาบทบาทของผูนําชุมชน คณะกรรมการหมูบ1 านและชุมชนใหเขมแข็ง
๔.๒) ส1งเสริมความเขมแข็งของชุมชน
๔.๓) ส1งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส ประชาชน
และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๔.๔) ส1งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถิ่น
๔.๕) ปaองกันและแกไขปNญหาการเสพ การผลิตและการจําหน1ายยาเสพติดในทุกระดับ
๔.๖) ดําเนินการโครงการ เพื่อใหบริการประชาชน และรับทราบปNญหา อุปสรรค และความตองการของประชาชนใน
พื้นที่
๔.๗) ส1งเสริมและประกาศเกียรติคุณผูที่เปFนแบบอย1างที่ดี และสรางคุณประโยชน!ต1อสังคม สรางชื่อเสียงใหกับจังหวัด
นครราชสีมา
๕) ยุทธศาสตร!ดานการพัฒนาสาธารณสุข
๕.๑) พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู1บาน (อสม)
๕.๒) ส1งเสริมและสนับสนุนใหการรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยร1วมมือกับ
โรงพยาบาลส1งเสริมสุขภาพตําบลและหน1วยงานหรือองค!กรที่เกี่ยวของ
๕.๓) ส1งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง โดยใหการเรียนรูการดูแลสุขภาพ
การออกกําลังกาย การปaองกันโรค การใชยาอย1างถูกตอง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน!และการเขารับการ
ตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดานสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย!
๖) ยุทธศาสตร!
ทธศาสตร!ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๖.๑) ส1งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานใหสอดคลองกับความจําเปFนและความตองการ
ของประชาชน
๖.๒) ก1อสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอย1างทั่วถึง
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๖.๓) ประสาน สนับสนุน ร1วมมือกับส1วนราชการ และองค!กรปกครองส1วนทองถิ่นอื่นๆ เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ
เครื่องจักรกล ตลอดจนผูปฏิบัติงานที่มีความชํานาญในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๖.๔) ประสานในการแกไขปNญหาความเดือนรอนของประชาชนในดานสาธารณูปโภค และส1งเสริมใหประชาชนเขาใจ
ในการใชและรักษาสาธารณูปโภคอย1างคุมค1า
๖.๕) ดําเนินการปรับปรุงระบบขนส1งในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแกไขปNญหาจราจร ความปลอดภัยและความเปFน
ระเบียบในการใหบริการแก1ประชาชน
๗) ยุทธศาสตร!ดานการพัฒนาการท1องเที่ยว ศาสนาศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
๗.๑) พัฒนาฟz{นฟูและส1งเสริมกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถิ่นโคราช โดยการ
อนุรักษ!สืบสานต1อและเชื่อมโยงสู1กิจกรรมการท1องเที่ยว
๗.๒) พัฒนาและฟz{นฟูแหล1งท1องเที่ยวเดิม สรางแหล1งท1องเที่ยวใหม1 รวมทั้งกิจกรรมดานการท1องเที่ยว และสิ่ง
อํานวยความสะดวกต1างๆ กระตุนเศรษฐกิจ และสรางรายไดจากการท1องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น
๗.๓) สนับสนุนและส1งเสริมความสามารถของผูประกอบการธุรกิจท1องเที่ยว และสรางเครือข1าย เพื่อพัฒนาคุณภาพ
สินคาและบริการ โดยการจับคู1ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินคาและขยายตลาดสินคาทั้งภายในประเทศและต1างประเทศ
๗.๔) ส1งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา และจัดการแข1งขันกีฬาประเภทต1างๆ รวมถึงการสรางความเปFนเลิศ
ทางดานกีฬา
๘) ยุทธศาสตร!ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
๘.๑) ปรั บ ปรุ ง โครงสรางการบริ ห ารงาน ใหรองรั บ การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ หนาที่ ตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดอย1 า งมี
ประสิทธิภาพ
๘.๒) นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองค!กร
๘.๓) สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ใหไดรับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพิ่มพูนความรู เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การ
ทํางานใหเกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร1วมมือกับประชาคมอาเซียน
๘.๔) บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ร1วมกันระหว1างหน1วยงานภาครัฐ และเอกชนองค!กรปกครองส1วน
ทองถิ่น เพื่อพัฒนาทองถิ่น สรางประโยชน!สูงสุด แก1ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
๘.๕) เป_ดโอกาสใหประชาชนไดเขามีส1วนร1วมในการกําหนดนโยบายและความตองการของประชาชนในการพัฒนา
จังหวัดนครราชสีมา
๘.๖) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
๙) ยุทธศาสตร!ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย!สิน
๙.๑) ส1งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต1างๆ
๙.๒) ส1งเสริม สนับสนุนและร1วมมือกับส1วนราชการ หน1วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค!กรที่เกี่ยวของในการเตรียม
ความพรอมในการปaองกันภัย และการช1วยเหลือผูประสบภัย
๙.๓) ส1งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกลองวงจรป_ดในเขตชุมชนและสถานที่สําคัญ โดยสรางความอบอุ1นใจ
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย!สินของประชาชน
๙.๔) สนับสนุนการฝcกอบรมจัดตั้งและอบรมฟz{นฟูตํารวจบานและอาสาสมัครปaองกันภัยฝ\ายพลเรือน (อปพร.) และ
ดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร
๑๐)
๑๐) ยุทธศาสตร!ดานการอนุรักษ!ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑๐.๑) พัฒนาฟz{นฟูและอนุรักษ!ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหล1งน้ํา ลุ1มน้ําลําคลองและป\าไมใหมีความอุดมสมบูรณ!
๑๐.๒) รณรงค!สรางจิตสํานึกเพื่อปaองกันและแกไขปNญหามลพิษและปNญหาสิ่งแวดลอมของชุมชนทองถิ่นทุกระดับ
๑๐.๓) จัดทําระบบกําจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๒. ยุทธศาสตร!ขององค!กรปกครองส1วนทองถิ่น
๒.๑ วิสัยทัศน!
เทศบาลตําบลอรพิมพ! ไดกําหนดวิสัยทัศน! (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ!ในอุดมคติ ซึ่งเปFน
จุดมุ1งหมายความคาดหวังที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตขางหนา ซึ่งจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณ!ของทองถิ่นใน
แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
๒๕๖5)
เทศบาลตาํ บลอรพมิ พ! อาํ เภอครบรุ ี จงั หวดั นครราชสมี า

อนาคตอย1างรอบดาน ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานต1างๆ จึงไดกําหนดวิสัยทัศน! คาดหวังที่จะให
เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
“พัฒนารอบดาน บริการกาวไกล สุขภาพอนามัยสมบูรณ!พรอม สิง่ แวดลอมดี มีเศรษฐกิจแบบพอเพียง”
ง”
๒.๒ ยุทธศาสตร!
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร1วมกับประชาคมทองถิ่น ส1วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค!กรต1างๆ
ที่เกี่ยวของ ไดกําหนดยุทธศาสตร!ของเทศบาล ๑๐ ดาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตร!การพัฒนาของเทศบาลตํ
นาของเทศบาลตําบลอรพิมพ!
๑) ยุทธศาสตร!การพัฒนาดานสานต1อแนวทางพระราชดําริ
แนวทางการพัฒนา
๑.๑) ประสานและบริหารจัดการน้ํ า ตามพระราชดํา รัสของพระบาทสมเด็จ พระเจาอยู1หั วฯ เมื่อป<
๒๕๓๘ เพื่อแกไขและปaองกันปNญหาอุทกภัยอย1างเปFนระบบ
๑.๒) พั ฒนาขุ ดลอก คู คลองและจั ดสรางแหล1งน้ํา สงวนและเก็ บกั กน้ํ าเพื่อการเกษตร เพื่อการ
อุปโภคและบริโภครวมทั้งวางโครงการเพื่อแกไขปNญหาน้ําท1วมและน้ําแลง
๑.๓) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒) ยุทธศาสตร!การพัฒนาดานการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
๒.๑) ส1งเสริมและพัฒนาดานการศึกษา ใหเปFนไปตามมาตรฐานการศึกษา
๒.๒) พัฒนาและเตรียมบุคลากรดานการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ใหเปFนผูมี
คุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
๒.๓) สนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปFนเครื่องมือและประกอบการศึกษา เปFน
เครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป
๒.๔) สนับสนุนศูนย!คอมพิวเตอร!ระดับชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะประชาชนในชุมชน สนับสนุนและส1งเสริม
ใหประชาชนทุกหมู1ทุกระดับใหเตรียมพรอมและตระหนักถึงความสําคัญของการเขาสู1ประชาคมอาเซียนในทุกดาน
๒.๕) ส1งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๓) ยุทธศาสตร!ดานการพัฒนาเกษตรกร
แนวทางการพัฒนา
๓.๑) พัฒนา ปรับปรุงพันธุ!พืชและเมล็ดพันธุ!พืชที่ดีมีคุณภาพ ส1งเสริมใหเกิดเกษตรอุตสาหกรรม เกิด
พันธุ!พืชใหม1ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร1วมมือและใหความร1วมมือกับหน1วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
๓.๒) ลดตนทุนการผลิตและเพิ่มมูลค1าผลผลิตทางการเกษตร
ปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการร1วมมือและใหความร1วมมือกับหน1วยงานทั่งภาครัฐและเอกชน
๓.๓) สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อเกษตรกรในหมู1บาน (อกม.) หารูปแบบใหม1ๆ ปรับปรุงรูปแบบเก1า
ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น
๓.๔) ส1งเสริมสนับสนุนการถนอมอาหารและแปรรูปสินคาทางการเกษตรอย1างมีคุณภาพ นําเครื่องจักร
และเทคโนโลยีใหม1ๆ มาใช เพื่อเพิ่มมูลค1าสินคาและปริมาณสินคาคุณภาพในทองถิ่น ส1งเสริมการกระจายสินคาไปสู1ทั้ง
ภายในและต1างประเทศโดยการร1วมมือและใหความร1วมมือกับหน1วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๓.๕) สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร1วมมือและใหความร1วมมือกับหน1วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
๒๕๖5)
เทศบาลตาํ บลอรพมิ พ! อาํ เภอครบรุ ี จงั หวดั นครราชสมี า

๓.๖) ส1งเสริมประชาชนในทองถิ่นใหมีการเลี้ยงสัตว!เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจําหน1วยและเพื่อการ
อนุรักษ! โดยขอความร1วมมือและใหความร1วมมือกับหน1วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๔) ยุทธศาสตร!ดานการพัฒนาสังคม
แนวทางการพัฒนา
๔.๑) ส1งเสริมและพัฒนาบทบาทของผูนําชุมชน คณะกรรมการหมู1บานและชุมชนใหเขมแข็งเพื่อเปFน
ผูนําการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นที่มีคุณภาพ
๔.๒) ส1งเสริมความเขมแข็งของชุมชน
๔.๓) ส1งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและ
ผูดอยโอกาส ประชาชน และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๔.๔) ส1งเสริม พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานทองถิ่น เพื่อเตรียมยกระดับ
เขาสู1ประชาคมอาเซียน
๔.๕) ดําเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค!กรปกครองส1วนทองถิ่นทุกระดับเพื่อปaองกันและให
มีการปราบปรามและแกไขปNญหาการเสพ การผลิตและการจําหน1วยยาเสพติดในทุกระดับ
๔.๖) ดําเนินการโครงการ เพื่อใหบริการประชาชน และรับทราบปNญหา อุปสรรค และความตองการ
ของประชาชนในพื้นที่
๔.๗) ส1งเสริมและประกาศเกียรติคุณผูที่เปFนแบบอย1างที่ดี และสรางคุณประโยชน!ต1อสังคม รวมทั้ง
จัดสรางหอเกียรติ (Hall of fame) เพื่อประกาศเกียรติคุณ ผูมีคณูปการและสรางชื่อเสียงใหแก1จังหวัดนครราชสีมา
๕) ยุทธศาสตร!ดานการพัฒนาสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา
นา
๕.๑) สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนและเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู1บาน (อสม.)
๕.๒) ส1งเสริ มและสนับ สนุน ใหการรักษาพยาบาลประชาชนในระดั บตํา บล หมู1บ านและชุมชนที่ มี
คุณภาพและมาตรฐาน เพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่ดี ทั่วถึงและทันเหตุการณ! โดยร1วมมือกับโรงพยาบาลส1งเสริม
สุขภาพตําบลและหน1วยงานหรือองค!กรที่เกี่ยวของ
๕.๓) ส1งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู1บานและชุมชนใหมีสุขภาพแข็งแรง โดยให
การเรียนรูการดูแลสุขภาพ การออกกําลังกายการปaองกันโรค การใชยาอย1างถูกตองการรับประทานอาหารที่มีประโยชน!
และการเขารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดานสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย!
๖) ยุทธศาสตร!ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
๖.๑) ส1งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางคุณภาพชีวิตพื้นฐานใหสอดคลองกับ
ความจําเปFนและความตองการของประชาชนในการดํารงชีวิตอย1างพอเพียง
๖.๒) ก1อสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอย1างทั่วถึง
๖.๓) ประสาน สนั บ สนุ น ร1 ว มมื อ กั บ ส1 ว นราชการ และองค! ก รปกครองส1 ว นทองถิ่ น อื่ น ๆ เพื่ อ
สนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักกล ตลอดจนผูปฏิบัติงานที่มีความชํานาญในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๖.๔) ประสานในการแกไขปNญหาความเดือนรอนของประชาชนในดานสาธารณูปโภค และส1งเสริมให
ประชาชนเขาใจในการใชและรักษาสาธารณูปโภคอย1างคุมค1า
๖.๕) ดําเนินการปรับปรุงระบบขนส1งในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแกไขปNญหาจราจร ความปลอดภัย
และความเปFนระเบียบในการใหบริการแก1ประชาชน
๗) ยุทธศาสตร!ดานการพัฒนาการท1องเที่ยว ศาสนาศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
แนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
๒๕๖5)
เทศบาลตาํ บลอรพมิ พ! อาํ เภอครบรุ ี จงั หวดั นครราชสมี า

๗.๑) พัฒนาฟz{นฟูและส1งเสริมกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถิ่น
โคราช เพื่อการอนุรักษ! สืบสานต1อและเชื่อมโยงสู1กิจกรรมการท1องเที่ยว
๗.๒) พัฒนาและฟz{นฟูแหล1งท1องเที่ยวเดิม สรางแหล1งท1องเที่ยวใหม1 รวมทั้งกิจกรรมดานการท1องเที่ยว
และสิ่งอํานวยความสะดวกต1างๆ เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ และสรางรายไดจากการท1องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา
เพิ่มขึ้น
๗.๓) สนับสนุนและส1งเสริมความสามารถของผูประกอบการธุรกิจท1องเที่ยว และสรางเครือข1าย เพื่อ
พัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ โดยการจับคู1ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินคาและขยายตลาดสินคาทั้งภายในประเทศและ
ต1างประเทศ
๗.๔) ส1งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข1งขันกีฬาประเภทต1างๆ ตั้งแต1ระดับ
หมู1บานจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสรางความเปFนเลิศทางดานกีฬาสู1กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ
๘) ยุทธศาสตร!ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
๘.๑) ปรับปรุงโครงสรางการบริห ารงาน เพื่อใหรองรับ การปฏิบัติ ภารกิจ หนาที่ ตามที่กฎหมาย
กําหนดอย1 างมีป ระสิ ทธิภ าพ และเพื่อรองรับการเขาสู1ป ระชาคมอาเซี ยน ทั้ งนี้ รวมถึงการสรางความสั มพัน ธ!และ
แลกเปลี่ยนความรูและทัศนคติในดานต1างๆ กับองค!กรปกครองทองถิ่นในประชาคมอาเซียน และของประเทศต1างๆ ใน
โลก
๘.๒) นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองค!กร เพื่อใหบริการกับประชาชนใหสะดวก
รวดเร็ว แม1นยํา โดยยึดถือประโยชน!สูงสุดของประชาชน ผูรับบริการเปFนสําคัญ
๘.๓) สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ใหไดรับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพิ่มพูนความรู เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพ การทํางานใหเกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร1วมมือกับประชาคมอาเซียน
๘.๔) บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ร1วมกันระหว1างหน1 วยงานภาครัฐ และเอกชนองค!กร
ปกครองส1วนทองถิ่น เพื่อพัฒนาทองถิ่น สร1างประโยชน!สูงสุด แก1ประชาชนในเทศบาล
๘.๕) เป_ ด โอกาสใหประชาชนไดเขามามี ส1 ว นร1 ว มในการกํ า หนดนโยบายและความตองการของ
ประชาชนในการพัฒนาเทศบาล
๘.๖) เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
๙) ยุทธศาสตร!ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย!สิน
แนวทางการพัฒนา
๙.๑) ส1งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต1างๆ
๙.๒) ส1งเสริม สนับสนุนและร1วมมือกับส1วนราชการ หน1วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค!กรที่เกี่ยวของ
ในการเตรียมความพรอมในการปaองกันภัยและการช1วยเหลือผูประสบภัย
๙.๓) ส1งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกลองวงจรป_ดในเขตชุมชนและสถานที่สําคัญ เพื่อสราง
ความอบอุ1นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย!สินของประชาชน
๙.๔) สนับสนุนการฝcกอบรมจัดตั้งและอบรมฟz{นฟูตํารวจบานและอาสาสมัครปaองกันภัยฝ\ายพลเรือน
(อปพร.) เพื่อเปFนกําลังสนับสนุนเจาหนาที่รัฐและดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู1บาน
๑๐)
๑๐) ยุทธศาสตร!ดานการอนุรักษ!ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แวดลอม
แนวทางการพัฒนา
๑๐.๑) ส1งเสริม สนับสนุนและร1วมมือกับส1วนราชการ องค!กรปกครองส1วนทองถิ่น ภาคเอกชน ใน
การพัฒนาฟz{นฟูและอนุรักษ!ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหล1งน้ํา ลุ1มน้ําลําคลองและป\าไมใหมีความอุดมสมบูรณ!
๑๐.๒) ส1งเสริม สนับสนุนและร1วมมือกับส1วนราชการ องค!กรปกครองส1วนทองถิ่นและภาคเอกชน ใน
การรณรงค!สรางจิตสํานึก เพื่อปaองกันและแกไขปNญหามลพิษและปNญหาสิ่งแวดลอมของชุมชนทองถิ่นทุกระดับ
แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
๒๕๖5)
เทศบาลตาํ บลอรพมิ พ! อาํ เภอครบรุ ี จงั หวดั นครราชสมี า

๑๐.๓) ส1งเสริม สนับสนุนและสรางความร1วมมือกับส1วนราชการที่เกี่ยวของ องค!กรปกครองส1วน
ทองถิ่น ในการจัดทําระบบกําจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย1างเปFนระบบ
๒.๓ เปaาประสงค!
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตจากการเกษตรในชุมชนมีความเขมแข็งและพึ่งตนเองได
2. โครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการไดมาตรฐาน
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตแก1เด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส และการสงเคราะห!ต1างๆเพื่อใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. การปaองกันและบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและทรัพย!สินทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
5. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ บุคลากรขององค!กรไดรับการพัฒนาและมีระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการมีส1วนร1วมของประชาชนทุกภาคส1วน
7. การจัดการศึกษา ควบคู1กับการมีส1วนร1วมในการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และการท1องเที่ยว
8. การดําเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๔ ตัวชีว้ ดั
๑. ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล1งน้ําในการอุปโภคเพิ่มมากขึ้นรอยละ ๕
๒. ในเขตเทศบาลมีโครงสรางพื้นฐานใหประชาชนไดใชบริการรอยละ ๘๐
๓. ประชาชนมีความรูมากขึ้นรอยละ ๙๐ และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู1
๔. ประชาชนในเขตเทศบาลรอยละ ๘๐ มีความรูและมีส1วนร1วมในการพัฒนาการท1องเที่ยว ศาสนา –
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
๕. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรอยละ ๑๐
๖. ชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ ๕ และพึ่งตนเองไดมากขึ้น
๗. ชุมชนในเขตเทศบาลรอยละ ๖๐ น1าอยู1อย1างสงบสุข
๘. การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงรอยละ ๖๐
๙. การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงรอยละ ๖๐
๒.๕ ค1าเปaาหมาย
๑. ดานการไดรับบริการดานโครงสรางพื้นฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว
- ค1าเปaาหมาย จํานวน
โครงการ
๒. ประชาชนมีความรูและบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
- ค1าเปaาหมาย จํานวน
โครงการ
๓. ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพึ่งตนเองได
- ค1าเปaาหมาย จํานวน
โครงการ
๔. มลภาวะและสิ่งแวดลอมไม1เปFนพิษทําใหชุมชนน1าอยู1อย1างสงบสุข
- ค1าเปaาหมาย จํานวน
โครงการ
๕. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส1วนร1วมจากทุกภาคส1วน
- ค1าเปaาหมาย จํานวน
โครงการ
๒.๖ กลยุทธ!
แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
๒๕๖5)
เทศบาลตาํ บลอรพมิ พ! อาํ เภอครบรุ ี จงั หวดั นครราชสมี า

๑. พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสรางแหล1งน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค
และบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแกไขปNญหาน้ําท1วมและน้ําแลง
๒. ส1งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ใหเปFนไปตามมาตรฐานการศึกษา
๓. พัฒนาและเตรียมบุคลากรดานการศึกษา ครู นักเรียน ใหเปFนผูมีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพ
ตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
๔. พัฒนา ปรับปรุงพันธุ!พืชและเมล็ดพันธุ!พืชที่ดีมีคุณภาพ ส1งเสริมใหเกิดเกษตรอุตสาหกรรม เกิด
พันธุ!พืชใหม1ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร1วมมือและใหความร1วมมือกับหน1วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน
๕. ลดตนทุ น การผลิ ต และเพิ่ ม มู ล ค1 า ผลผลิ ต ทางการเกษตร ปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ผลใหมี คุ ณ ภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการร1วมมือและใหความร1วมมือกับหน1วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๖. ส1งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินคาทางการเกษตร และเพิ่มช1องทางตลาด
๗. ส1งเสริมประชาชนในทองถิ่นใหมีการเลี้ยงสัตว!เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจําหน1วยและเพื่อการ
อนุรักษ!
๘. ส1งเสริมและพัฒนาบทบาทของผูนําชุมชน คณะกรรมการหมู1บานและชุมชนใหเขมแข็ง
๙. ส1งเสริมความเขมแข็งของชุมชน
๑๐. ส1งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส
ประชาชน และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๑๑. ส1งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถิ่น
๑๒. ปaองกันและแกไขปNญหาการเสพ การผลิตและการจําหน1ายยาเสพติดในทุกระดับ
๑๓. ดําเนินการโครงการ เพื่อใหบริการประชาชน และรับทราบปNญหา อุปสรรค และความตองการ
ของประชาชนในพื้นที่
๑๔. พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู1บาน (อสม)
๑๕. ส1งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง โดยใหการเรียนรูการ
ดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การปaองกันโรค การใชยาอย1างถูกตอง การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน!และการเขารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดานสาธารณสุขตามขั้นตอนและ
วิธีการทางการแพทย!
๑๖. ส1งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานใหสอดคลองกับความจําเปFนและ
ความตองการของประชาชน
๑๗. ก1อสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอย1างทั่วถึง
๑๘. พัฒนาฟz{นฟูและส1งเสริมกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวั ฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถิ่ น
โคราช โดยการอนุรักษ!สืบสานต1อและเชื่อมโยงสู1กิจกรรมการท1องเที่ยว
๑๙. ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน ใหรองรับการปฏิบัติภารกิจหนาที่ ตามที่กฎหมายกําหนดอย1าง
มีประสิทธิภาพ
๒๐. นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองค!กร
๒๑. สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ใหไดรับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพิ่มพูนความรู เพื่อยกระดับ
ประสิ ทธิ ภ าพ การทํ า งานใหเกิ ด ประสิ ทธิ ผ ลในการบริ การประชาชน และในการสื่ อสารและ
ร1วมมือกับประชาคมอาเซียน
๒๒. บูร ณาการการจั ดทํา แผนพัฒนาทองถิ่น ร1ว มกันระหว1 างหน1วยงานภาครัฐ และเอกชนองค!กร
ปกครองส1วนทองถิ่น เพื่อพัฒนาทองถิ่น สรางประโยชน!สูงสุด แก1ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
๒๓. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
๒๕๖5)
เทศบาลตาํ บลอรพมิ พ! อาํ เภอครบรุ ี จงั หวดั นครราชสมี า

๒๔. ส1งเสริม สนับสนุนและร1วมมือกับส1วนราชการ หน1วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค!กรที่เกี่ยวของ
ในการเตรียมความพรอมในการปaองกันภัย และการช1วยเหลือผูประสบภัย
๒๕. ส1งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกลองวงจรป_ดในเขตชุมชนและสถานที่สําคัญ โดยสรางความ
อบอุ1นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย!สินของประชาชน
๒๖. สนับสนุนการฝcกอบรมจัดตั้งและอบรมฟz{นฟูตํารวจบานและอาสาสมัครปaองกันภัยฝ\ายพลเรือน
(อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร
๒๗. พัฒนาฟz{นฟูและอนุรักษ!ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหล1งน้ํา ลุ1มน้ําลําคลองและป\าไมใหมีความอุดม
สมบูรณ!
๒๘. รณรงค!สรางจิตสํานึกเพื่อปaองกันและแกไขปNญหามลพิษและปNญหาสิ่งแวดลอมของชุมชนทองถิ่น
ทุกระดับ
๒๙. จัดทําระบบกําจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร!
๑. การพัฒนาชุมชนใหน1าอยู1มีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานที่จําเปFน
เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
๒. การพัฒนาระบบการศึกษาและส1งเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
๓. ส1งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
๔. การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมที่มีอย1างยั่งยืน
๕. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส1วนร1วมจากทุกภาคส1วน
๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร!ในภาพรวม
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป<ของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร!ในภาพรวม ดังนี้
ยุทธศาสตร!การพัฒนาของเทศบาล

เปaาประสงค!

ตัวชีว้ ดั

ค1าเปaาหมาย

จุดยืนทางยุทธศาสตร!
แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
๒๕๖5)
เทศบาลตาํ บลอรพมิ พ! อาํ เภอครบรุ ี จงั หวดั นครราชสมี า

๓. การวิเคราะห!เพื่อพัฒนาทองถิ่น
๓.๑ การวิเคราะห!กรอบการจัดทํายุทธศาสตร!ขององค!
ององค!กรปกครองส1วนทองถิ่น
ในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาทองถิ่ น สี่ ป< ของเทศบาลไดใชการวิ เ คราะห! SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปNจจัยและสภานการณ!การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต1อการพัฒนา อย1าง
นอยตองประกอบดวย การวิเคราะห!ศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพย!ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
3.1.1 การวิเคราะห! SWOT
๑) จุดแข็ง (S : Strength)
 ประชาชน ผูนําชุมชน มีความพรอมที่จะใหความร1วมมือกับ ทางราชการในการพัฒนา
ทองถิ่นของตนเอง
 ชุมชนเขมแข็งไดรับการบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานครบถวน
 เสนทางสายหลักสัญจรเปFนไปดวยความสะดวก
เนื่องจากมีถนนทางหลวงแผ1นดิน
หมายเลข ๒๒๔
 มีรถโดยสารประจําทางสายจังหวัดนครราชสีมา – อําเภอครบุรี ผ1านเขตเทศบาล
 ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น
 มีแหล1งเก็บน้ําไวใชเพื่อการเกษตรกรรม ๓ แห1ง ไดแก1 สระหนองแก สระวังคาว
สระน้ําคาง
 มีตลาดนัดของเอกชน ๑ แห1ง
 ประชากรส1วนใหญ1มีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ไดแก1 ขาว ออย
และมัน เลี้ยงสัตว! ฯลฯ
 มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. 3 โรงเรียน สอนตั้งแต1ระดับก1อนประถมศึกษาถึงระดับ
ประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมสังกัด อบจ. ๑ แห1ง
 ศูนย!พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห1ง
 มีการประสานความร1วมมือระหว1างเทศบาลกับส1วนราชการในพื้นที่
 มีความสงบไม1ค1อยจะมีปNญหา ดานความปลอดภัยและดานมลพิษ
 มีการจัดตั้งชุมชน ๘ ชุมชน ในเขตเทศบาลตําบลอรพิมพ!
 ผูนําชุมชนใหความร1วมมือในการพัฒนาทองถิ่น
 มีระบบประปาเพิ่มขึ้นทําใหมีน้ําใชอุปโภคบริโภคตลอดทั้งป<
 เทศบาลตําบลอรพิมพ! มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแกไขปNญหา
ความเดือดรอนของประชาชน
 มีสนามกีฬาประจําหมู1บาน
 มีวัด ๕ แห1ง
 ชุมชนในเขตเทศบาล มีหอกระจายข1าวประชาสัมพันธ!ใหประชาชนในชุมชนไดรับทราบ
ขอมูลข1าวสาร
 มีโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล ทําใหเกิดการจางงาน เพิ่มรายไดใหแก1ประชาชน
๒) จุดอ1อน (W : Weakness)
แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
๒๕๖5)
เทศบาลตาํ บลอรพมิ พ! อาํ เภอครบรุ ี จงั หวดั นครราชสมี า

 เสนทางสายรองหรือเสนทางระหว1างหมู1บานและทางเขาไร1เพื่อขนถ1ายผลผลิตยังไม1
สะดวกเพียงพอเนื่องจากงบประมาณยังมีอยู1อย1างจํากัด
 คนในวัยทํางาน คนหนุ1มสาวอพยพไปหางานทําในเมือง ต1างจังหวัดและต1างประเทศ
 ราษฎรยากจน ส1วนใหญ1ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย1างเดียวทําให
ขาดรายได
 ประชาชนไม1สามารถรวมกลุ1มกันเพื่อดําเนินการดานเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ1ม
อาชีพอย1างเขมแข็ง
 เทศบาลเปFนชุมชนที่อยู1ห1างไกลตัวเมือง ขาวของราคาแพง เพราะตองนํามาจากแหล1งอื่น
หรือในเมืองใหญ1 จึงมีการบวกราคาค1าขนส1งเขาไปอีก เช1น น้ํามัน เสื้อผา เครื่องนุ1งห1ม
ฯลฯ
 แหล1งเก็บกักน้ําไม1เพียงพอ แก1การอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร
 ขาดสถานศึ ก ษาระดั บ ฝc ก อาชี พ แหล1 ง งานรองรั บ แรงงานว1 า งงานนอกฤดู ก าลยั ง ไม1
เพียงพอ
 ไม1มีตลาดสดที่ดําเนินการโดยเทศบาล
 แหล1งเงินทุนต1างๆ เช1น ธนาคารพาณิชย! มีนอยประชาชนไม1ไดรับความสะดวกในการ
ติดต1อ
๓) โอกาส (O : Opportunity)
 จังหวัดนคราชสีมา สามารถสนับสนุนงบประมาณใหเทศบาลตําบลอรพิมพ! ที่มีแผนงาน/
โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร!การพัฒนาจังหวัด
 มีเสนทางคมนาคมสายหลักที่สะดวก สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทาง
เศรษฐกิจ
 ไดรับความร1วมมือสนับสนุนจากหน1วยงานของรัฐเปFนอย1างดี การปฏิรูป ระบบราชการทํา
ใหพนักงานเกิดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
 รัฐบาลมีนโยบายใหประชาชนมีส1วนร1วมในการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
 ไดรับงบประมาณจากส1วนกลางเพิ่มขึ้นเพื่อใหเพียงพอในการบริหารจัดการทองถิ่น
๔) ขอจํากัด (T : Threat)
 ปNจจุบันเทศบาลตําบลอรพิมพ! เปFนเทศบาลขนาดเล็ก มีงบประมาณจํากัดเมื่อเทียบกับ
ภารกิจหนาที่ต1างๆ
ตามกฎหมายที่กําหนดใหเปFนอํานาจหนาที่ของเทศบาลตาม
กฎหมายอื่น ตามภารกิจถ1ายโอนฯ ตามนโยบายทองถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบาย
รัฐบาล
 งบประมาณที่ไดรับจากส1วนกลาง ไม1เพียงพอในการบริหารงาน
 กฎหมายและระเบียบต1างๆ ในการปฏิบัติงานทําใหขาดความคล1องตัวในการบริหารงาน
 การถ1ายโอนภารกิจต1างๆ ไม1เปFนไปในแนวทางเดียวกัน ทําใหการปฏิบัติงาน เกิดความ
ล1าชาไม1เปFนไปตามวัตถุประสงค!ที่วางไว
 การพัฒนาบางดานตองเปFนไปตามกฎหมาย จึงไม1สามารถดําเนินการแกปNญหาไดอย1าง
เต็มที่ บางครั้งตองอาศัยความเสียสละของชุมชน ซึ่งบางครั้งก็ทําไดยากมาก
๖) การสรุปสถานการณ!พัฒนา (การวิเคราะห!จุดเข็ง จุดอ1อน โอกาส และอุปสรรค)
สรรค)
เทศบาลตํา บลอรพิมพ! ไดดํา เนิน การวิเ คราะห!ส ภาวะการณ!และศักยภาพ เพื่อชี้ใหเห็ นถึ ง
ศักยภาพ ปNญหาและความตองการของประชาชน โดยเทศบาลไดดําเนินการวิเคราะห!ขอมูล ดังต1อไปนี้
แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
๒๕๖5)
เทศบาลตาํ บลอรพมิ พ! อาํ เภอครบรุ ี จงั หวดั นครราชสมี า

3.1.2 การวิเคราะห!ขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
 ดานโครงสรางพืน้ ฐาน สามารถจําแนกไดดังนี้
๑) มีเสนทางคมนาคมในพื
สนทางคมนาคม ้นที่เทศบาลที่เปFนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอยละ ๗๐ เปaาหมายคือตองการให
ไดมากกว1านี้หรือรอยละ ๑๐๐ โดยผูบริหารมีนโยบายที่จะดําเนินการก1อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย ปNญหาคือ
เทศบาลไม1สามารถดําเนินการไดเนื่องจากพื้นที่ยังไม1เปFนที่สาธารณะ จะดําเนินการไดก็ต1อเมื่อตองเปFนที่สาธารณะ การ
แกปNญหาคือ ประสานความร1วมมือกันในหลายๆ ฝ\าย เพื่อที่จะทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะ
ดําเนินการแกไขอย1างไร ทั้งนี้ เทศบาลก็ไดตั้งงบประมาณในส1วนนี้ไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธ!ใหประชาชนไดรับ
ทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะไดช1วยกันแกไขปNญหาใหกับชุมชน
๒) การขยายเขตไฟฟaา ปNจจุบันมีไฟฟaาใชทุกครัวเรือน คิดเปFน ๑๐๐ เปอร!เซ็นต! ปNญหาคือไฟฟaาส1องสว1าง
ทางหรือที่สาธารณะยังไม1สามารถดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ไดทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความตองการใหติดตั้งไฟฟaา
ส1องสว1างนั้นยังไม1เปFนที่สาธารณะ เทศบาลจึงไม1สามารถดําเนินการไดเช1นเดียวกับถนน การแกปNญหาคือ ประสาน
ความร1วมมือกันในหลายๆ ฝ\าย เพื่อที่จะทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดําเนินการแกไขอย1างไร
ทั้งนี้ เทศบาลก็ไดตั้งงบประมาณในส1วนนี้ไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธ!ใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได
ช1วยกันแกไขปNญหาใหกับชุมชน
๓) การประปา
การ ประปา กิจการประปาเปFนหนาที่ความรับผิดชอบของ ผูนําฝ\ายปกครอง สามารถใหบริการได
ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเปFน ๑๐๐ เปอร!เซ็นต! และมีน้ําใชตลอดทั้งป< ปNญหาคือ มีขอรองเรียนเรื่องน้ําประปาขุ1น
บ1อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเปFนท1อประปาเก1าเกิดการตกตะกอนของน้ํา ประปาของหมู1บานยังไม1สามารถที่จะผลิตเปFน
น้ําประปาสําหรับบริโภคได ตองใชงบประมาณสูงมากในการดําเนินการ ปNจจุบันผูนําฝ\ายปกครอง ยังไม1ประสบปNญหา
การขาดแคลนน้ําสามารถที่จะจัดหาน้ําดิบสําหรับผลิตประปาใหชุมชนได การแกปNญหาคือ การลงพื้นที่ดําเนินการแกไข
ตามจุดที่เกิดปNญหาในทันที การพิจารณาโครงการต1างๆ ที่เกี่ยวกับการประปาหมู1บาน ยังไม1อยู1ในอํานาจหนาที่ของ
เทศบาลโดยตรง การเขาไปดําเนินการในส1วนนี้ยังเปFนไปไดยาก
 ดานที่อยู1อาศัยและการอุปโภคบริโภค
จากการสํ ารวจขอมู ล พื้น ฐานพบว1า ประชากรในพื้ น ที่มีที่อยู1อาศั ยที่ มั่น คง ปNญ หาคือ มี จํา นวนหลาย
ครัวเรือน ที่ยังตองการความช1วยเหลือในการซ1อมแซมที่อยู1อาศัย การแกปNญหาคือเทศบาลไดมีโครงการซ1อมแซมบานคน
จน แต1 ง บประมาณมี จํ า กั ด ถามี ง บประมาณที่ ม ากกว1 า นี้ เ ทศบาลก็ จ ะดํ า เนิ น การใหไดครอบคลุ ม ทุ ก หลั ง คาเรื อ น
บานเรือนส1วนมากมีความเปFนระเบียบเรียบรอยเนื่องจากเทศบาลมีการดําเนินโครงการประกวดชุมชนทุกป<มีเพียงบาง
ครัวเรือนที่ยังไม1เปFนระเบียบเรียบรอยและถูกสุขลักษณะในชุมชนมีการเกิดมลพิษเพียงเล็กนอย เพราะในเขตเทศบาลไม1มี
โรงงานอุตสาหกรรม ทุกครัวเรือนมีน้ําสําหรับบริโภค โดยบางครัวเรือนซื้อน้ําที่บรรจุในถังหรือขวด แต1หลายครัวเรือน
บริโภคน้ําที่ไดจากน้ําฝน ทําใหเกิดปNญหาน้ําดื่มที่ยังไม1สะอาดเท1าที่ควร
3.1.3 การวิเคราะห!ขอมูลดานเศรษฐกิจ
จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบว1า ประชากรส1วนใหญ1ทําการเกษตร รอยละ ๗๐ เช1น ขาว ออย มั น
สําปะหลัง ตามลําดับ รายไดส1วนมากมาจากการทําการเกษตร และมีรายไดจากสัตว!เลี้ยงไม1มาก คนอายุ ๑๕ – ๖๐ ป<
มีอาชีพและรายได และที่ไม1มีรายไดมี ๑๖ คน ผูสูงอายุ ๖๐ ป<ขึ้นไป รอยละ 87.59 มีอาชีพและมีรายได ถา
เปรียบเทียบอัตราการว1างงานทั้งจังหวัด รอยละ ๐.๙๗ ถือว1าอัตราการว1างงานของประชากรในเขตเทศบาลมีอัตราที่ต่ํา
กว1ามาก ประชากรบางส1วนมีรายไดจากการรับจางทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ชุมชนในเขตเทศบาลบางชุมชนส1วนนอยมี
อาชีพคาขาย มีหางราน รานคา ทําใหมีรายไดมากจากการคาขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจของเทศบาลจึงไม1เท1ากัน แต1
ปNญหาก็คือ ไม1มีการเก็บออม สาเหตุเปFนเพราะว1 าราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ําค1 าครองชีพสูง มี เงินแต1ซื้อของได
นอยลง ประชากรมีพื้นที่ในการทางเกษตรบางส1วนในที่ที่มีน้ําท1วมเปFนประจํา บางพื้นที่ภาวะฝนทิ้งช1วง มีพื้นที่ในการทํา
การเกษตรนอย การขยายตัวของประชากรเพิ่มขึ้นมาก เริ่มเกิดเปFนชุมชนแออัดและส1งผลกระทบกับสภาวะแวดลอม เช1น
แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
๒๕๖5)
เทศบาลตาํ บลอรพมิ พ! อาํ เภอครบรุ ี จงั หวดั นครราชสมี า

ปริมาณการปล1อยน้ําเสียจากครัวเรือนลงสูรางระบายน้ํามีมากขึ้น เกิดปNญหาการรองเรียนมายังเทศบาล การแกปNญหา
คือ เทศบาลก็ไดลงพื้นที่แกไขปNญหาในทุกครั้ง รวมทั้งไดจัดโครงการทําความสะอาดท1อและรางระบายน้ําในชุมชน โดย
การจางแรงงานในชุมชน ผลทีไดปNญหาการระบายน้ําลดลง ประชาชนมีจิตสํานึกและมีส1วนร1วมมากขึ้น และทําให
ประชากรมีรายไดเพิ่มขึ้น อีกทั้งเทศบาล ไดแกไขปNญหาโดยจัดโครงการส1งเสริมอาชีพ เพื่อใหชุมชนมีรายไดเสริมจาก
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม อุดหนุนกลุ1มอาชีพในชุมชน แต1การพัฒนาดานนี้ยังไม1บรรลุวัตถุประสงค!เท1าที่ควร
เนื่องจากกลุ1มอาชีพต1างๆ ยังขาดความรูดานการบริหารจัดการและความรูดานการตลาด
3.1.4 การวิเคราะห!ขอมูลสังคม
 ดานแรงงาน
จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบว1า ประชากรที่มีอายุ ๑๕ – ๖๐ ป< อยู1ในกําลังแรงงาน รอยละ ๙7.22
เมื่อเทียบกับอัตราส1วนกับจังหวัด รอยละ ๗๓.๙๙ ซึ่งสูงกว1ามาก แต1ค1าแรงในพื้นที่ต่ํากว1าระดับจังหวัด โดยเฉพาะ
แรงงานดานการเกษตร ประชากรอายุระหว1าง ๒๕ – ๕๐ ป< บางส1วน ไปรับจางทํางานนอกพื้นที่ รวมทั้งแรงงานที่ไป
ทํางานต1างประเทศ
 ดานสุขภาพและสาธารณสุข
จากการสํ า รวจขอมู ล พื้ น ฐานพบว1 า ประชาชนกรส1 ว นมากมี สุ ขภาพที่ ดี มี การคั ด กรองสุ ขภาพใหกั บ
ประชาชนกลุ1 มเสี่ ย ง โรคที่ มั กเกิ ด แก1 ป ระชากรในชุ มชน เช1 น กั น ไดแก1 โรคความดั น เบาหวาน โรคเอดส! โรค
ไขเลือดออก มือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเขารับการรักษาพยาบาล ปNญหาคือประชาชนบางรายไม1
ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําป<
การแกไขปNญหา คือ เทศบาลและหน1วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล ไดจัดกิจกรรมร1วมมือกันรณรงค!ใหชุมชนเห็น
ความสําคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ไดผลในระดับหนึ่ง ประชาชนใหความร1วมมือเปFนอย1างดี แต1ตองเปFนการดําเนินการอย1าง
ต1อเนื่องเปFนประจําทุกป< สําหรับเด็กแรกเกิด - ๖ ป< ผูปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ!มาตรฐาน มีเพียง ๑ ราย
เท1านั้น ดีไม1ตรงตามเกณฑ!มาตรฐาน จากการสํารวจขอมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม1ไดกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การใช
ยาเพื่อบําบัดอาการเจ็บป\วยที่ไม1เหมาะสม การออกกําลังกายยังไม1สม่ําเสมอ และประชากรส1วนมากไม1ไดรับการตรวจ
สุขภาพ ปNญหาเหล1านี้เทศบาลพยายามอย1างยิ่งที่จะแกไข โดยร1วมมือกับโรงพยาบาล สาธารณสุข จัดกิจกรรมเพื่อ
แกไขปNญหา
 ดานการศึกษา
จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบว1า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ป<เต็ม รอยละ ๙๙ อ1าน เขียนภาษไทยและ
คิดเลขอย1างง1ายได เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ป< รอยละ ๑๐๐ ไดรับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ป< ไดเรียนต1อชั้นมัธยมศึกษาป<ที่
๔ หรือเทียบเท1า และที่ไม1ไดเรียนต1อมีงานทํา รอยละ ๙๙ ดานการศึกษาอยู1ในเกณฑ!ที่ดี ปNญหาคือ ยังไม1สามารถที่จะ
แข1งขันกับเมืองใหญ1ๆ ได การแกปNญหาของเทศบาล ไดจัดกิจกรรมใหกับเด็กของศูนย!พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุน
อาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และร1วมกันจัดกิจกรรมต1างๆ กับทางโรงเรียน
 ดานค1านิยมของคนในพืน้ ที่
จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบว1า ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ) และประชากรบางรายที่ไปร1วม
ทํากิจกรรมของศาสนาคริสต!ดวย ประชากรในเขตเทศบาลใหความร1วมมือกันทํากิจกรรมสาธารณะต1างๆ ผูสูงอายุ ผู
พิการไดรับการดูแล ปNญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เปFนครั้งคราว บางครัวเรือนขาด
ความอบอุ1น การแกปNญหาของเทศบาลคือ จัดกิจกรรมต1างๆ ในชุมชน พยายามที่จะใหทุกส1วนทุกฝ\ายทุกคนมีส1วนร1วม
และรณรงค!ใหเห็นถึงโทษของการดื่มสุรา ใหชุชนเห็นความสําคัญของครอบครัว เช1น การแข1งขันกีฬาชุมชน แอโรบิค
แด`นส! งานประเพณี เปFนตน
 ดานความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย!สนิ
จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบว1า ส1วนมากครัวเรือนมีการปaองกันอุบัติภัยอย1างถูกวิธี มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย!สิน ปNญหาคือจากขอมูลที่สํารวจพบว1ามีบางครัวเรือน ที่ไม1มีการปaองกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม วิธีการ
แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
๒๕๖5)
เทศบาลตาํ บลอรพมิ พ! อาํ เภอครบรุ ี จงั หวดั นครราชสมี า

แกปNญหาของเทศบาลที่สามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาที่และงบประมาณที่มีอยู1อย1างจํากัด คือการติดตั้งกลอง
วงจรป_ดในจุดที่เปFนที่สาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร1วมทางแยก ก1อสรางหอนาฬิกาบอกเวลาและลูกศรบอก
ทาง รวมทั้งไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช1วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน
แต1ปNญหาที่พบเปFนประจําคือการทะเลาะวิวาทของกลุ1มวัยรุ1นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เปFนปNญหา
ที่ ชุ ม ชนไดรั บ ผลกระทบเปF น อย1 า งมาก การแกไขปN ญ หา คื อ การแจงเตื อ นใหผู ปกครองดู แ ลบุ ต รหลานของตน
ประชาสัมพันธ!ใหทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ไดรับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร1วมมือไป
ยังผูนํา การขอกําลังจาก ตํารวจ ผูนํา อปพร. เพื่อระงับเหตุไม1ใหเกิดความรุ1นแรง แต1จะไม1ใหเกิดขึ้นเลยยังเปFนปNญหา
ที่ปNจจุบันไม1สามารถที่จะแกไขได ทั้งที่มีการร1วมมือกันหลายฝ\าย เปFนเรื่องที่ทางเทศบาลจะตองหาวิธีที่จะแกไขปNญหา
ใหกับประชาชนต1อไปตามอํานาจหนาที่ที่สามารถดําเนินการได
 ดานยาเสพติด
ปNญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล จากการที่ทางสถานีตํารวจภูธรอรพิมพ!ไดแจงใหกับเทศบาล
ทราบนั้นพบว1าในเขตเทศบาลมีผูที่ติดยาเสพติดแต1เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว1านอย และยังไม1พบผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจาก
ว1าไดรับความร1วมมือกับทางผูนํา ประชาชน หน1วยงานของเทศบาลที่ช1วยสอดส1องดูแลอยู1เปFนประจํา การแกไขปNญหา
ของเทศบาลสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาที่เท1านั้น เช1น การณรงค! การประชาสัมพันธ! การแจงเบาะแส การ
ฝcกอบรมใหความรู ถานอกเหนือจากอํานาจหนาที่ ก็เปFนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแต1กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ไดให
ความร1วมมือมาโดยตลอด
3.1.5 การวิเคราะห!ขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ในพื้ น ที่ ข องเทศบาลส1 ว นมากเปF น พื้ น ที่ สํ า หรั บ เพาะปลู ก ที่ อ ยู1 อ าศั ย รานคา สถานประกอบการ
ตามลําดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กนอยที่เปFนพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ไดแก1 ดิน น้ํา ตนไม อากาศ
ที่ไม1มีมลพิษ ปNญหาคือ เนื่องจากว1าพื้นที่บางส1วนเปFนดินเค็ม น้ําใตดินก็เค็ม หรือไม1ก็เปFนน้ํากร1อย ไม1สามารถที่จะนํา
น้ําจากใตดินมาใชในการอุปโภค-บริโภคไดได ตองอาศัยน้ําดิบจากแหล1งอื่น และน้ําฝน น้ําในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน
มีแหล1งน้ําใชในการเกษตรไม1เพียงพอ ปNญหาคือยังไม1สามารถหาแหล1งน้ําสํา หรับการเกษตรไดเพิ่มขึ้น เพราะพื้น ที่
ส1วนมากเปFนของประชาชน เอกชน ปNญหาดานขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น การแกไขปNญหา เทศบาลไดจัดทํา
โครงการเพื่อแกปNญหาใหกับประชาชนและเปFนไปตามความตองการของประชาชน เช1น โครงการจัดหาถังขยะรองรับ
ขยะใหครอบคลุมทั้งพื้นที่ โครงการปลูกตนไมในวันสําคัญต1างๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน!ของเมืองใหร1มรื่นสวยงาม ใหเปFนเมืองน1าอยู1 เปFนที่พักผ1อนหย1อนใจของประชาชน ฯลฯ
3.1.6 ดานการเมือง – การบริหาร
หาร
เทศบาลไดจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล มีทั้งหมด ๘ ชุมชน/หมู1บาน แต1ละชุมชนมีกรรมการ ประชาชนมี
ส1วนร1วมในการจัดซื้อจัดจางของเทศบาล ประชาชนใหความร1วมมือดานการเลือกตั้งเปFนอย1างดีเช1น ปNญหาคือการ
แข1งขันทางการเมืองค1อนขางสูง มีจุดที่น1าสังเกตคือ มีการยายเขายายออกช1วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม1ว1าจะเปFนการเลือก
ผูใหญ1บาน สมาชิกสภา นายกเทศมนตรี โดยเฉพาะ การคัดเลือกผูใหญ1บาน การแกไขปNญหาของเทศบาลคือ ขอ
ความร1วมมือ ผูนํา เจาหนาที่ที่มีหนาที่รับผิดชอบใหระมัดระวัง สอดส1องพฤติกรรมและใหรายงานอําเภอทราบ การ
รณรงค! ประชาสัมพันธ! ใหขอมูลที่ถูกตอง เกี่ยวกับขอกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทําไดและทําไม1ไดใหประชาชน
ไดรับทราบ ปNญหาต1างๆ ที่เกิดขึ้นเทศบาลก็ไดพยายามแกไข โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมทองถิ่นทุกชุมชนในเขต
เทศบาล ในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จากผลการประชุมทุกครั้งที่เทศบาลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเขาร1วมประชุม
รวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ส1งผลใหเทศบาลดําเนินงานตามความตองการของประชาชน และประชาชน
ไดรับประโยชน! และมีส1วนร1วมในการพัฒนาเทศบาล นอกจากนี้ เทศบาลไดจัดโครงการอบรมศึกษา ดูงาน ของคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล อสม. และกรรมการชุมชน โครงการอื่นๆ สําหรับประชาชนอีกหลาย
แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
๒๕๖5)
เทศบาลตาํ บลอรพมิ พ! อาํ เภอครบรุ ี จงั หวดั นครราชสมี า

โครงการ เพื่อนําความรูและประสบการณ!ที่ไดรับมาพัฒนาเทศบาลใหเจริญเท1าเทียมกับเทศบาลอื่นๆ และเทศบาลมี
โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โครงการบางโครงการตองระงับไว
เนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณ มีอัตรากําลังพนักงานเทศบาลจํากัด ไม1เพียงพอต1อการตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในดานบริการ

๓.๒ การประเมินสถานการณ!สภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาลนั้น ไดทําการประเมินสถานการณ!
สภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ดาน
๑. โครงการสราง
พืน้ ฐาน

สถานการณ!ภาพแวดลอม
ภายนอกทีเ่ กีย่ วของ

ขอบข1
1ายและปริมาณของ
พืน้ ทีเ่ ปaปาหมาย/
aาหมาย/
ขอบขายและปริ
าหมาย
ปNญหา/
กลุม1 เปaาหมาย
หา/
ความตองการ
- แหล1งน้ําและน้ําประปา - ในเขตเทศบาล
ในการอุปโภค-บริโภค

๑) ขาดแคลนแหล1งน้ําใน
การเกษตรและน้าํ ประปา
สําหรับอุปโภค-บริโภคยังไม1
พอเพียงและยังไม1ได
มาตรฐาน
๒) ไฟฟaาส1องสว1างทางและที่ - ไฟฟaา
สาธารณะยังไม1สามารถ
ดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ได
ทั้งหมด

๓) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ - ราง/ท1อระบายน้ํา
ระบายน้ํายังไม1เพียงพอ เกิด
การอุดตัน ส1งกลิ่นเหม็นก1อ
ความรําคาญ
๔) ประชาชนตองการ
- เสนทางคมนาคม
เสนทางในการสัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ้นและเทศบาลไม1
สามารถดําเนินการได
เนื่องจากพื้นที่ยังไม1เปFนที่
สาธารณะ จะดําเนินการไดก็
ต1อเมื่อตองเปFนที่สาธารณะ

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาค
แนวโนมอนาคต
มอนาคต

- ประชาชนมีแหล1งน้ํา
และมีน้ําประปาใช
อย1างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น
- ทางและที่สาธารณะ - ทางและที่สาธารณะ
ในเขตเทศบาล
มีแสงสว1างเพียงพอ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและปaองกันการ
เกิดอาชญากรรมได
- พื้นที่ในเขตเทศบาล - มีรางระบายน้าํ
สามารถระบายน้ําได
สะดวก ไม1อุดตัน ไม1
ส1งกลิ่นเหม็นก1อความ
รําคาญ
- เสนทางคมนาคมที่ - มีเสนทางในการ
เปFนสาธารณะและ
คมนาคมเพียงพอและ
ประชาชนมีความ
ประชาชนไดรับความ
ตองการใหดําเนินการ สะดวกในการสัญจร
ไปมา

แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
๒๕๖5)
เทศบาลตาํ บลอรพมิ พ! อาํ เภอครบรุ ี จงั หวดั นครราชสมี า

ดาน
๒. ดานงานส1งเสริม
คุณภาพชีวติ

สถานการณ!ภาพแวดลอม
ภายนอกทีเ่ กีย่ วของ

ขอบข1
ขอบขายและปริ
1ายและปริมาณของ
พืน้ ทีเ่ ปaปาหมาย/
aาหมาย
าหมาย/
ปNญหา/
หา/
กลุม1 เปaาหมาย
ความตองการ
๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ - ดานสาธารณสุข
- ในเขตเทศบาล
ใหม1 โรคระบาด โรคติดต1อ

๓) ปริมาณขยะและน้ําเสีย
เพิ่มมากขึ้น

- ในเขตเทศบาล

๔) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย

- ประชาชนในเขต
เทศบาล

๕) ประชาชนในพื้นที่บางราย - ที่อยู1อาศัย
มีที่อยู1อาศัยไม1มั่นคงแข็งแรง

- ประชาชนในพื้นที่ที่
ไดรับความเดือนรอน
เรื่องที่อยู1อาศัย

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิม่ มากขึ้นทําให
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บานเรือนทําใหเกิดเปFน
ชุมชนแออัด

- พื้นที่ในเขตเทศบาล

- ประชากร

ประชาชนบางครัวเรือน
- การอุปโภค-บริโภค
บริโภค-บริโภคน้ําที่ยังไม1
สะอาดและมีสิ่งเจือปน เช1น
จากน้ําฝน น้ําที่ไม1ไดคุณภาพ
มีตะกอน
๑) การศึกษาสื่อการเรียน
- สังคมในชุมชน
การสอนยังไม1พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม1ไดรับการศึกษาต1อ
ในระดับที่สูงกว1าขั้นพื้นฐาน
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน
๒) เด็กและผูสูงอายุบาง

- ประชาชนในเขต
เทศบาล

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต
แนวโนมอนาคต
ในพื้นที่ไม1มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม1 โรคระบาด
โรคติดต1อ
- ปริมาณขยะและน้ํา
เสียถูกกําจัดใหหมด
ดวยวิธีการที่ถูกตอง
- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได
ถูกตอง
- ประชาชนในพื้นที่
ไดรับความช1อยเหลือ
ซ1อมแซมที่อยู1อาศัยให
มั่งคงแข็งแรง
- ควบคุมการกอสราง
อาคารบานเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไม1เกิด
ปNญหาจากการ
ก1อสรางอาคาร
- ประชาชนบริโภคน้ํา
ที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ

- เด็กนักเรียนในเขต
เทศบาล

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไดรับารศึกษา
ที่สูงขึ้น มีงบประมาณ
ในการศึกษาเล1าเรียน

- ผูสูงอายุและเด็กใน

- ผูสูงอายุและเด็ก

แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
๒๕๖5)
เทศบาลตาํ บลอรพมิ พ! อาํ เภอครบรุ ี จงั หวดั นครราชสมี า

ครอบครัว ผูสูงอายุอยู1ตาม
ลําพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก

ดาน

สถานการณ!ภาพแวดลอม
ภายนอกทีเ่ กีย่ วของ

ขอบข1
1ายและปริมาณ
ขอบขายและปริ
ของปNญหา/
หา/
ความตองการ

๓) ผูพิการไม1ไดรับความ
ช1วยเหลือในดํารงชีวิต

เขตเทศบาล

ไดรับการดูแลที่ดี

พืน้ ทีเ่ ปaปาหมาย/
aาหมาย
าหมาย/
กลุม1 เปaาหมาย

ความคาดหวังและ แนวโน
มอนาคต

- ผูพิการในเขต
เทศบาล

๔) เยาวชนและวัยรุ1นติด
เกมส! สิ่งลามก บุหรี่ เหลา
สาเสพติด และทองก1อนวัย
อันสมควร
๕) ประชาชนกรอายุตั้งแต1
๓๕ ขึ้นไป ไม1ไดตรวจ
สุขภาพประจําป< จํานวน
๒๙๑ คน
๖) ประชากรทีส่ ูบบุหรี่
และ ดื่มสุรา
๓. ดานการวางแผน ๑) ประชาชนไม1มีการ
- การวางแผน
การส1งเสริ
วางแผนในการดําเนินงาน
เสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม ๒) ขาดแหล1งเงินลงทุนใน - การลงทุน
และการท1องเทีย่ ว
การทํากิจการและ
ประกอบอาชีพ
๓) ประชาชนขาดสถานที่ - การพาณิชย!กรรม
จําหน1ายสินคา

- เยาวชนและวัยรุ1น
ในเขตเทศบาล

- ผูพิการไดรับความ
ช1วยเหลือในการดํารงชีวิต
และทั่วถึง
- เยาวชนและวัยรุ1นมีอนาคต
ที่ดี

- ประชาชนในเขต
เทศบาลที่อายุ ๓๕
ขึ้นไป

- ประชาชนที่อายุ ๓๕ ขึ้นไป
ไดรับการตรวจสุขภาพทุกคน

- ประชาชนที่สูบบุหรี่
และดืม่ สุรา
- ประชาชนในเขต
เทศบาล
- ประชาชนในเขต
เทศบาล

- ประชาชนเลิกสูบบุหรี่และ
เลิกดืม่ สุรา
- ประชาชนสามารถวาง
แผนการดําเนินงานไดเอง
- มีแหล1งเงินทุนในการทํา
กิจการและประกอบอาชีพ

- รานคาแผลงลอย

- รานคาแผงลอยมีสถานที่ใน
การขายจําหน1ายสินคา

๔) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ําระยะทางในการ
ขนส1งผลผลิตไกลจากแหล1ง
รับซื้อ
๕) ค1าแรงต่ําค1าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจางงาน

- เกษตรกรในพื้นที่

- ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น

- ผูประกอบอาชีพ
รับจาง

๖) ครัวเรือนมีรายไดเฉลีย่
ต1อป< ต่ํากว1า ๓๐,๐๐๐
บาท จํานวน ๙ ครัวเรือน

- ประชาชนที่มี
รายไดต่ํากว1าเกณฑ!
มาตรฐาน

- ค1าแรงสูงขึ้นเหมาะสมกับ
ค1าครองชีพ มีการจางงาน
มากขึ้น
- ไม1มีครัวที่ตกเกณฑ!
มาตราฐานรายได

แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
๒๕๖5)
เทศบาลตาํ บลอรพมิ พ! อาํ เภอครบรุ ี จงั หวดั นครราชสมี า

ดาน

สถานการณ!ภาพแวดลอม
ภายนอกทีเ่ กีย่ วของ
๗) ในเขตเทศบาลไม1มีแหล1ง
ท1องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท1องเที่ยว

๔. ดานการจัดระเบียบ ๑) การจราจรบนถนนมีเพิ่ม
ชุมชนและการรักษา มากขึน้ อาจทําใหเกิด
ความสงบเรียบรอย
อุบัติเหตุขึ้นได

๕. ดานการบริหาร
จัดการและการ
อนุรกั ษ!
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม

๖. ดานศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปNญญาทองถิน่

ขอบข1
1ายและปริมาณของ
พืน้ ทีเ่ ปaปาหมาย/
aาหมาย/
ขอบขายและปริ
าหมาย
ปNญหา/
กลุม1 เปaาหมาย
หา/
ความตองการ
- การท1องเที่ยว
- ในเขตเทศบาล

- การจราจร

ประชาชนที่สัญจรไป
มาบนถนน

๒) มีการทําลายและลักขโมย - การรักษาความ
ทรัพย!สินของประชาชนและ ปลอดภัยในชีวิตและ
ราชการ
ทรัพย!สินของประชาชน
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน

- ประชาชนและส1วน
ราชการ

๓) เปFนพื้นที่ที่มีดินเค็มและ
น้ําใตดินเปFนน้ําเค็มหรือมีรส
กร1อย ไม1สามารถใชใน
การเกษตรและอุปโภคบริโภคได
๔) มีปNญหาเรื่องขยะและน้ํา
เสียเพิม่ มากขึ้นส1งกลิ่นเหม็น
รําคาญ

- ดินและน้ําใตดิน

- พื้นที่ในเขตเทศบาล

- สิ่งแวดลอม

- ผูประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นที่
เทศบาล

- ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพณีและภูมิ
ปNญญาทองถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก

- ประชาชนในเขต
เทศบาล

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพรีและภูมิปญ
N ญา
ทองถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต
แนวโนมอนาคต
- มีแหล1งทองเที่ยวใน
เขตเทศบาลและ
ส1งเสริมกิจกรรมการ
ท1องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
มีระบบควบคุม
การจราจร เช1น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบ
เพื่อเตือนให
ระมัดระวัง
- มีการปaองกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย!สิน
ของประชาชนละส1วน
ราชการ เช1น การ
ติดตั้งกลองวงจรป_ด
การใหผูนํา อปพร.
ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาวิวาท
- ปNญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จัดหาแหล1งน้ํา
จากแหล1งอื่นเพิ่มมาก
ขึ้น
- ปNญหาขยะและน้ํา
เสียลดลง
ผูประกอบการ
สามารถกําจัดขยะ
และน้ําเสียเองไดโดย
ไม1ส1งผลกระทบต1อ
ชุมชน
- ยกย1อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ!ชาวบาน
ในโอกาสต1างๆ เพื่อ
เปFนตัวอย1างแก1
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต ประ
เพรีและภูมิปญ
N ญา

แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
๒๕๖5)
เทศบาลตาํ บลอรพมิ พ! อาํ เภอครบรุ ี จงั หวดั นครราชสมี า

ทองถิ่น ไม1ถูกลืมและ
คงอยู1สืบไป

แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5
๒๕๖5)
เทศบาลตาํ บลอรพมิ พ! อาํ เภอครบรุ ี จงั หวดั นครราชสมี า

