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บทที่  ๑ 
บทนํา 

 
 ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ.๒๕๔๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน         
พ.ศ.๒๕๔๘ กําหนดใหการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองสอดคลองกับอํานาจหนาที่และ
ความตองการของประชาชน เพื่อประโยชนสุขของประชาชนในทองถ่ิน โดยมีองคการบริหารสวนจังหวัดเปน
หนวยงานหลักในการพิจารณานําโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาล มาบรรจุไวในแผนพัฒนาขององคการบริหาร
สวนจังหวัดตามอํานาจหนาที่ในการประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
และตามมติที่คณะรัฐมนตรีกําหนดไว โดยการจัดทําแผนพัฒนาทั้งระยะสั้น และระยะยาว ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีอิสระในการดําเนินกิจกรรมบางอยาง  ทั้งดานการเมือง การปกครอง การบริหาร และงบประมาณการคลัง
เพื่อรักษาผลประโยชนของตนเอง แตตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนดแลว ยังตองถูกกํากับดูแล ตรวจสอบโดยรัฐบาลและประชาชนโดยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจะตองมาจากสภาพปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ตลอดจนสอดคลองกับแผนพัฒนา
และยุทธศาสตรอําเภอ  จังหวัด  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดินนโยบาย
ของรัฐบาล และแผนชุมชน  ซึ่งในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  อําเภอ และ
จังหวัดน้ัน ประชาชนจะมีสวนรวมและเกี่ยวของอยูดวย 
 สําหรับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ๒๕๔๘ เทศบาลตําบลหาดกรวดไดจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินข้ึน  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อกําหนดทิศทางและแนวทางให
ตอบสนองความตองการที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  โดยมีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถแกไขปญหา และความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง  และมีการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อใหสอดคลองตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี   
พ.ศ.๒๕๔๖  เพื่อความโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดโดยรัฐบาลและประชาชนตอไป 
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๑.๑ ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน  พันธกิจ  และ
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคลองกับแผนพัฒนา และยุทธศาสตร  จังหวัด  อําเภอ  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบายในการพัฒนาทองถ่ิน และแผนชุมชน 
 
๑.๒ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

 -  เพื่อมุงแสดงถึงสภาพปญหา  และความตองการของประชาชนในทองถ่ินที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
 -  เพื่อเปนกรอบในการกําหนดทิศทางและแนวทางในการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 -  เพื่อใหการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด  ไดอยางมีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชนสูงสุด 
 
๑.๑ ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

 ข้ันตอนที่  ๑   การเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 ข้ันตอนที่  ๒   คัดเลือกยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนา 
 ข้ันตอนที่  ๓   การเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูล 
 ข้ันตอนที่  ๔   กําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 
 ข้ันตอนที่  ๕   การจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 ข้ันตอนที่  ๖   การอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  
 
๑.๑ ประโยชนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพพัฒนา 
 

- ไดทราบถึงสภาพปญหา  และความตองการของประชาชนที่แทจริงในทองถ่ินที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
-  มีกรอบในการกําหนดทิศทาง และแนวทางในการแกไขความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง 
-  สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด  ไดอยางคุมคา  และมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุด 
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สวนที่  ๒ 
สภาพทั่วไป  และขอมูลพื้นฐานสําคัญของทองถ่ิน 

 

 
๒.๑ ขอมูลทั่วไปของเทศบาลตําบลหาดกรวด 
 

ประวัติความเปนมา 

พ.ศ.๒๔๘๔ - หมื่นเถ่ือน  ทองทวี ผูใหญบานหาดกรวด  ไดเปนกํานัน  จึงเปลี่ยนช่ือเดิมจากวังหมู          
  เปน “หาดกรวด”   

 พ.ศ.๒๔๘๗ - ไดรวมตําบลปาเซาเขาไวดวยกัน  
 พ.ศ.๒๔๙๘ - ไดแยกออกจากตําบลปาเซา 

พ.ศ.๒๕๑๕       - ไดมีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๓๖  ลงวันที่ ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๑๕  ใหมีการจัด
ระเบียบบริหารในตําบลเปนรูปแบบสภาตําบล  

พ.ศ.๒๕๓๙        - กระทรวงมหาดไทย   ไดประกาศจัดต้ังเปนองคการบริหารสวนตําบลหาดกรวด เมื่อ   
๑ มกราคม ๒๕๓๙  ตามนัย มาตรา ๔๐  และมาตรา ๙๕  แหง พระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ ครั้งที่ ๒ จํานวน ๒,๑๔๓ แหงโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๓  ตอน ๙  ง  ลงวันที่  ๓๐  มกราคม ๒๕๓๙   
มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ ๓๐  มีนาคม  ๒๕๓๙  มีการเลือกต้ังสมาชิกองคการบริหาร 
สวนตําบลครั้งแรก เมื่อวันที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๓๙ มีที่ทําการองคการบริหาร       
สวนตําบลช่ัวคราวอยูที่หมู ๔ บานวังหมู 

พ.ศ.๒๕๔๕        - ยายที่ทําการมาอยูอาคารถาวร  หมูที่ ๑ บานทับใหม  เมื่อวันที่ ๑ มกราคม  ๒๕๔๕ 
พ.ศ.๒๕๕๑        - ยกฐานะเปนเทศบาลตําบล  เมื่อวันที่  ๑  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑ โดยใชช่ือวา  
                        " เทศบาลตําบลหาดกรวด " 

  
 
 

สภาพท่ัวไป 
ท่ีต้ัง 

  เทศบาลตําบลหาดกรวด  อยูที่บานทับใหม หมูที่ ๑  ถนนอุตรดิตถ – พิชัย  ตําบลหาดกรวด  
อําเภอเมืองอุตรดิตถ  จังหวัดอุตรดิตถ   โทรศัพท ๐-๕๕๔๔-๕๑๑๘  โทรสาร ๐-๕๕๔๔-๕๑๑๘ ตอ ๑๓ อยูหาง
จากอําเภอเมืองอุตรดิตถ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ใกลเคียง
ดังน้ี 

 ทิศเหนือ    ติดตอกับ ตําบลปาเซา, ตําบลผาจุก, ตําบลคุงตะเภา 
   ทิศใต        ติดตอกับ ตําบลวังแดง อําเภอรอน จังหวัดอุตรดิตถ 
 ทิศตะวันออก    ติดตอกับ ตําบลปาคาย อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ 
 ทิศตะวันตก     ติดตอกับ ตําบลวังกะพี้, ตําบลบานเกาะ 
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เน้ือท่ี 
         เทศบาลตําบลหาดกรวดมีเน้ือที่ประมาณ ๒๘,๗๕๐  ไร  หรือประมาณ  ๔๖  ตารางกิโลเมตร  
พื้นที่ทางการเกษตรกรรมประมาณ ๒๘,๑๓๗  ไร 
 

ลักษณะภูมิประเทศ 
เทศบาลตําบลหาดกรวดมีแมนํ้านานไหลผาน หมูที่ ๑ – ๖ ตลอดแนวดานตะวันตกของตําบล   

แมนํ้านานเปรียบเสมือนเปนเสนเลือดใหญที่หลอเลี้ยงราษฎรชาวตําบลหาดกรวดมาชานาน  พื้นที่ราบลุมริมนํ้านาน
เปนพื้นดินอุดมสมบูรณเหมาะแกการปลูกยาสูบ  ขาวโพด  ตอนกลางมีคลองจระเขไหลจากบึงกะโลผานทุงนา  
แหลงปลูกขาวของตําบล   พื้นที่ดานตะวันออกและดานใตของตําบลเปนเนินเขาและเปนที่ราบสูง มีลําหวยสองจบ  
หวยตะคอ  และหวยลึกไหลผาน ในฤดูแลงนํ้าในลําหวยจะแหงขอดไมมีนํ้าพอเพียงตอการอุปโภค บริโภค และทํา
การเกษตร 

 

การปกครองในเขตเทศบาลตําบลหาดกรวดมีหมูบาน  ๙ หมูบาน   ไดแก 

หมูที่     ๑ บานทับใหม 
หมูที ่  ๒ บานหาดกรวด 
หมูที่   ๓  บานบุงจิก 
หมูที ่  ๔ บานวังหม ู
หมูที ่  ๕ บานทา 
หมูที่   ๖ บานซาน 
หมูที ่  ๗ บานไผใหญ 
หมูที ่  ๘ บานดงชางดี 
หมูที่      ๙       บานเขาตอง 

 

ประชากร 
ประชากรทั้งสิ้น  ๗,๗๔๗  คน  แยกเปนชาย  ๓,๘๐๐   คน  หญิง  ๓,๙๔๗  คน  ความหนาแนน        

๑๖๘  คน/ตารางกิโลเมตร 
   

หมูท่ี บาน ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

บานทับใหม 
บานหาดกรวด 
บานบุงจิก 
บานวังหม ู
บานทา 
บานซาน 
บานไผใหญ 
บานดงชางดี 
บานเขาตอง 

๒๓๐ 
๓๑๒ 
๕๘๒ 
๖๓๖ 
๕๖๘ 
๖๕๒ 
๒๙๖ 
๓๗๘ 
๑๔๗ 

 

๒๒๒ 
๓๕๓ 
๖๓๗ 
๖๓๗ 
๖๒๐ 
๖๗๙ 
๓๐๕ 
๓๖๒ 
๑๓๓ 

๔๕๒ 
๖๖๕ 

๑,๒๑๙ 
๑,๒๗๓ 
๑,๑๘๘ 
๑,๓๓๑ 
๖๐๑ 
๗๔๐ 
๒๘๐ 

๑๘๓ 
๒๓๖ 
๓๗๐ 
๓๖๐ 
๓๑๗ 
๓๖๓ 
๒๒๔ 
๒๔๖ 
๙๒ 

 รวม ๓,๘๐๑ ๓,๙๔๘ ๗,๗๔๙ ๒,๓๙๑ 
 ( ขอมูลจากสํานักทะเบียนราษฎรอําเภอเมืองอุตรดิตถ ณ  มีนาคม ๒๕๕๖ ) 
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สภาพทางเศรษฐกิจ 
๒.๑  อาชีพของราษฎร 

 

ท่ี อาชีพ จํานวน (ครัวเรือน) รอยละ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 

เกษตรกร 
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
พนักงานหนวยงานเอกชน 
ธุรกิจสวนตัว 
รับจางทั่วไป 
อื่นๆ 

๑,๔๒๑ 
๑๗๐ 
๘๒ 

๑๗๒ 
๓๕๗ 
๑๑๐ 

๖๑.๔๖ 
๗.๓๕ 
๓.๕๔ 
๗.๔๓ 

๑๕.๔๔ 
๔.๗๕ 

 รวม ๒,๓๑๒ ๑๐๐ 
 
 

โครงสรางรายไดของครัวเรือน   
 

ที่ ระดับรายไดเฉลี่ยตอป จํานวน(ครัวเรือน) รอยละ 
๑ 
๒ 

ตํ่ากวา ๒๐,๐๐๐ บาท 
๒๐,๐๐๐ บาท ข้ึนไป 

- 
๒,๓๑๒ 

- 
๑๐๐ 

 รวม ๒,๓๑๒ ๑๐๐ 
 
 

ผลิตผล หรือสินคา/บริการท่ีสําคัญของตําบล ไดแก 
 

๑) ขาว, ยาสูบ, ขาวโพด, ผัก 
๒) สินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ  (OTOP) 

- ผลิตภัณฑจักสานผักตบชวา 
- ขาวอินทรียหอมมะลิแดง 

      ๓) หนวยธุรกิจในเขตเทศบาลตําบลหาดกรวด 
- ปมนํ้ามันและกาช  ๖ แหง 
- โรงสีขาวขนาดใหญ  ๑ แหง 
- โรงสีขาวขนาดเล็ก  ๓ แหง 
- ทาดูดทราย   ๒ แหง 
- โชวรูมรถยนตฮิโน  ๑ แหง 
- ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ  ๑ แหง 
- รับซื้อพืชผลทางการเกษตร ๕ แหง 
- โรงบรรจุแกส   ๒ แหง 
- ผลิตเม็ลทัลอัลลอย  ๑ แหง  
- ผลิตหลังคาเหล็กเมทัลชีท ๑ แหง 
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กลุมประชาชนดานเศรษฐกิจ 
     ๑.) การรวมกลุมเพื่อการอาชีพ จํานวน ๖ กลุม สมาชิกรวม ๖๖ คน  
     ๒.) การรวมกลุมเพื่อการออมทรัพย จํานวน ๖ กลุม สมาชิก ๑,๓๘๖ คนมียอดเงนิรวม ๑๕,๕๕๘,๓๕๕.๑๙ บาท 
     ๓.) กองทุนหมูบาน จํานวน ๙ กลุม สมาชิกกลุม ๑,๕๕๒ คน มียอดเงินรวม ๑๒,๕๑๐,๕๑๔.๗๓ บาท 
     ๔.) กลุมเกษตรกรทํานาหาดกรวด หมู ๑,๒ สมาชิกรวม ๑๒๙ คน มียอดเงินรวม ๑,๐๕๑,๒๒๐ บาท 
     ๕.) กลุมสหกรณผูใชนํ้าสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาบานวังหมู หมูที่ ๔ สมาชิกรวม ๘๖ คน  มียอดเงินรวม      

๑๗๐,๖๔๘ บาท 
     ๖) กลุมสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบานบุงจิก หมูที่ ๓  สมาชิกรวม ๓๔๙ ราย มียอดเงินรวม  

๓,๖๒๙,๕๓๗ บาท 
 
    สภาพทางสังคม 

การศึกษาของราษฎร (ขอมูลจาก กชช.2ค.) 
 

ท่ี ระดับการศึกษาของราษฎร จํานวน (คน) รอยละ หมายเหตุ 
 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
 

๕ 

 

ประถมศึกษา (ป.๑ - ป.๖) 
มัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
(ปวช,ปกศ,ปวส,ปกศ สูง,ปวท) 
ปริญญาตรีหรือสูงกวาปริญญาตร ี

 

๓,๑๒๒ 
๕๐๐ 
๓๘๙ 
๑๔๔ 

 
๒๙๘ 

 

๗๐.๑๕ 
๑๑.๒๑ 
๘.๗๒ 
๓.๒๔ 

 
๖.๖๘ 

 

ไมรวมผูกําลังศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 รวม ๔,๔๕๓ ๑๐๐  

 
 

ดานการศึกษา 
 

ท่ี สถานบริการการศึกษา 
จํานวน 

แหง ครู นักเรียน 
 

1 
2 
3 
4 

 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนระดับประถมศึกษา 
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน 

 

๒ 
๕ 
๑ 
๙ 
 

 

๘ 
๓๒ 
- 
- 

 

๑๒๐ 
๒๘๐ 

- 
- 
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โรงเรียนประถมศึกษา  ๕ แหง 
 

ลําดับท่ี โรงเรียน หมู 
จํานวน 

หมายเหตุ 
หองเรียน ครู(คน) นักเรียน(คน) 

 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

 

ทับใหม 
วังหม ู
บานซาน 
ไผใหญ 
ดงชางดี 

 

๑ 
๔ 
๖ 
๗ 
๘ 

 

๗ 
๗ 
๘ 
๕ 
๘ 

 

๘ 
๘ 
๔ 
๖ 
๖ 

 

 

๔๖ 
๗๖ 
๗๖ 
๓๒ 
๕๐ 

 

รวม ๓๕ ๓๒ ๒๘๐ 
 
สถาบันและองคการทางศาสนา 
 

วัดและสํานักสงฆ    ๗  แหง 
 ๑. วัดทับใหม              
 ๒. วัดวังหม ู

๓. วัดเนินโพธ์ิ 
๔. วัดไผใหญ 
๕. วัดดงชางดี 
๖. วัดเขาตอง 
๗. สํานักสงฆปาเรไร 
 

สาธารณสุข 

 -  สถานีอนามัยประจําตําบล/หมูบาน               ๒      แหง 
(1) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล หาดกรวด 
(2) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานทา 

-  สถานพยาบาลเอกชน                 ๔       แหง 
-  อัตราการมีและใชสวมราดนํ้า   รอยละ     ๑๐๐ 
 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 

-  หนวยบริการประชาชนตําบลหาดกรวด    หมูที่    ๓ 
-  หนวยบริการประชาชนดงชางดี               หมูที่    ๘   ( ถนนสายเอเชีย ) 
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บริการพ้ืนฐาน 
 

       การคมนาคม  
           เทศบาลตําบลหาดกรวดสามารถเดินทางไปตําบลอื่นๆ และตางจังหวัดไดโดยสะดวก ดังน้ี 

-   ทางหลวง หมายเลข   ๑๑ (เอเชีย) สายเดนชัย – พิษณุโลก 
-   ทางหลวง หมายเลข    ๑๒๐๔  ถนนอุตรดิตถ – พิชัย 
-   ทางหลวงทองถ่ิน อต.ถ. ๒๔ – ๐๐๑ 
-   ทางหลวงทองถ่ิน อต.ถ. ๒๔ – ๐๐๒ 
-   ถนนภายในหมูบาน 
    ๑. ถนนลาดยาง  ๓   สาย  
    ๒. ถนนคอนกรีต        ๗๖ สาย          
    ๓. ถนนลูกรัง             ๔๒ สาย      
 

     การโทรคมนาคม 
 

๑)  ตูโทรศัพทสาธารณะ       ๑๒  แหง 
๒)  ครัวเรือนที่มีโทรศัพท         ๑,๒๐๐ ครัวเรือน 
๓)  ครัวเรือนที่มีโทรศัพทเคลื่อนที ่     ๒,๓๓๐ ครัวเรือน 
๔)  ครัวเรือนที่มีโทรทัศนหรือวิทยุใช    ๒,๓๒๐ ครัวเรือน 

 การไฟฟา 
 

-  มีไฟฟาเขาถึงครบทุกหมูบาน ( ๙  หมูบาน ) 
-  จํานวนราษฎรที่ใชไฟฟา           ๒,๓๓๐    ครัวเรือน 
-  จํานวนครัวเรือนที่ไมมีไฟฟาใช     ๖     ครัวเรือน 
 

 แหลงนํ้าธรรมชาติ 
 

-  แมนํ้านาน   คลองจระเข   หวยตะคอ   หวยลึก 
 

 แหลงนํ้าท่ีสรางขึ้น 
 

-  สถานีสูบนํ้าดวยพลังงานไฟฟา   ๒    แหง 
-  ฝาย             ๑๒    แหง 
-  สระ     ๔๓   แหง 
-  ประปาหมูบานเทศบาลบริหารจัดการ ๑๒ แหง 
-  ประปาหมูบานบริหารจัดการ    ๗ แหง 
-  บอนํ้าต้ืน    ๔๖   แหง 
-  ถังเหลี่ยม      ๑  แหง 
-  ถัง  ฝ.๓๐, ๓๓, ๙๙     ๙   แหง  

 -  ถังไฟเบอรการด             ๒๐    ใบ  
 -  บอบาดาล    ๑๒ แหง 
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ขอมูลอ่ืน ๆ 
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี 
 

- มีพื้นที่ปาไมชุมชน  ๖  แหง 
๑. ที่สาธารณประโยชน หมูที่ ๓ บานบุงจิก   เลขที่ อต ๑๔๖๔๗  จํานวน ๖๘   ไร  ๓  งาน  ๓๕  ตารางวา 
๒. ที่สาธารณประโยชน หมูที่ ๕ บานทา     เลขที่ อต ๐๖๓๘ จํานวน  ๑๔๔ ไร   
๓. ที่สาธารณประโยชน หมูที่ ๕ บานทา      เลขที่ อต ๐๖๓๙ จํานวน ๑๔๗ ไร 
๔. ที่สาธารณประโยชน หมูที่ ๕ บานทา      เลขที่ อต ๐๖๑๑ จํานวน  ๑๗   ไร   ๓  งาน 
๕. ที่สาธารณประโยชน หมูที่ ๙ บานเขาตอง  เลขที่ อต ๐๒๐๓ จํานวน ๕๗   ไร 
๖. ที่สาธารณประโยชน หมูที่ ๙ บานเขาตอง  เลขที่ อต ๐๒๒๘ จํานวน ๕๔   ไร   ๒  งาน  

 

มวลชนท่ีจัดต้ัง 
 

-  อาสาสมัครปองกันภัยพลเรือน                จํานวน      ๔๐    คน 
  -  อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน                        จํานวน    ๑๘๘    คน 

 -  กรรมการพัฒนาสตรี หมูบาน   ๙  หมู   จํานวน    ๑๓๕    คน   
-  กรรมการพัฒนาสตรีตําบล             จํานวน      ๙      คน 
-  กองกําลังประชาชนพิทักษถ่ิน   จํานวน      ๙๐    คน 
-  อาสาสมัครหน่ึงตําบลหน่ึงทีมกูภัย  จํานวน      ๑๐    คน 
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๒.๒  ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาลตําบลหาดกรวด 
 

๑. โครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคคล ของเทศบาลตําบลหาดกรวด ประกอบดวย 
๑.๑  โครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคคล ของเทศบาลตําบลหาดกรวด ซึ่งไดรับเลือกต้ังจาก

ราษฎร ๒ เขต  เขตละ ๖ คน มีอํานาจหนาที่ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด รางเทศบัญญัติ
ของเทศบาลตําบลหาดกรวด  รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม และควบคุมการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาเทศบาล     
เทศบัญญัติ  ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ 

 

๑.๒  นายกเทศมนตรี  ซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน  นายกเทศมนตรีอาจแตงต้ังรอง
นายกเทศมนตรี  ซึ่งมิใชสมาชิกสภาเทศบาลตําบล เปนผูชวยหรือในการบริหารราชการของเทศบาล ตามที่
นายกเทศมนตรีมอบหมายไดไมเกินสองคน  และอาจแตงต้ังเลขานุการนายกเทศมนตรีหน่ึงคนซึ่งมิใชสมาชิกสภา
เทศบาลหรือเจาหนาที่ของรัฐ และอาจแตงต้ังที่ปรึกษานายกเทศมนตรีหน่ึงคนซึ่งมิใชสมาชิกสภาเทศบาลหรือ
เจาหนาที่ของรัฐ นายกเทศมนตรีมีหนาที่กําหนดนโยบายไมขัดตอกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
เทศบาลตําบลหาดกรวด ใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด ขอบัญญัติ ระเบียบ
และขอบังคับของทางราชการ สั่ง อนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล แตงต้ังและถอด
ถอนรองนายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี วางระเบียบเพื่อใหงานของเทศบาลเปนไปดวยความ
เรียบรอย  รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติเทศบาล 

 

๑.๓  สวนราชการของเทศบาลตําบลหาดกรวด (ตามประกาศกําหนดสวนราชการของเทศบาลตําบล    
หาดกรวด   (ลงวันที่ ๑๕ กรกาคม ๒๕๕๑) แบงออกเปน ๖ สวน ดังน้ี 

 

สํานักงานปลัดเทศบาล  แบงสวนราชการภายในออกเปน ๘ งาน คือ 
- งานธุรการ 
- งานการเจาหนาที่ 
- งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ 
- งานแผนและงบประมาณ 
- งานขอมูลและประชาสัมพันธ 
- งานนิติกร 
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานกิจการสภา 

 

กองคลัง  แบงสวนราชการภายในออกเปน ๕ งาน คือ 
- งานธุรการ 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานจัดเก็บและพัฒนารายได 
- งานพัสดุและทรัพยสิน 
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
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กองชาง  แบงสวนราชการภายใน ออกเปน ๖ งาน คือ 
- งานวิศวกรรม 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานผังเมือง 
- งานสวนสาธารณะ 
- งานจัดสถานที่และการไฟฟาสาธารณะ 
- งานธุรการ 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  แบงสวนราชการภายในออกเปน ๘ งาน คือ 
- งานธุรการ 
- งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดลอม 
- งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
- งานรักษาความสะอาด 
- งานสงเสริมสุขภาพ 
- งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
- งานควบคุมและตรวจสอบบําบัดนํ้าเสีย 
- งานศูนยบริการสาธารณสุข 

 

กองการศึกษา  แบงสวนราชการภายในออกเปน ๑๐ งาน คือ  
- งานธุรการ 
- งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
- งานกีฬาและนันทนาการ 
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
- งานโรงเรียน 
- งานสังคมสงเคราะห 
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
- งานพัฒนาชุมชน 
- งานพัฒนาสตรีและเยาวชน 
- งานสงเสริมทุนกลุมอาชีพดําเนินการ 

 

กองสงเสริมการเกษตร  แบงสวนราชการภายในออกเปน ๕ งาน คือ 
- งานธุรการ 
- งานวิชาการเกษตร 
- งานสงเสริมการเกษตร 
- งานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- งานควบคุมและปองกันโรคระบาด 
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2.ผลการพัฒนาทองถ่ินในระยะท่ีผานมา  

 

๑. การดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- จัดการระบบการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอยใหเปนไปตามมาตรฐาน 
- รณรงคสรางจิตสํานึกใหกับประชาชนทางดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
- สงเสริม สนับสนุน ฟนฟูสภาพแวดลอมและปองกันมลพิษ 
  

๒. การดําเนินงานดานแหลงนํ้า 
- ปรับปรุงระบบนํ้าประปาใหไดมาตรฐาน มีคุณภาพ 
- ปรับปรุง พัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร 
 

๓. การดําเนินงานดานคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรียและเพ่ิมรายไดให    
ประชาชน 

- จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส 
- สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนใหเปนมาตรฐาน 
- สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 
- ปองกันและใหการชวยเหลือผูประสบภัยทางธรรมชาติ 
- สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการใหขอมูลเกี่ยวกับผูคา ผูเสพยาเสพติด 
- ปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
- สงเสริม สนับสนุนการใหความชวยเหลือกับประชาชนในพื้นที ่
- สนับสนุนพัฒนาสินคาทางการเกษตร และการผลิตเกษตรอินทรยี 
 

๔. การดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
- ติดต้ังไฟฟาสาธารณะ 
- ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร 
- พัฒนาเสนทางคมนาคม 
- ปรับปรุง กอสรางถนนเขาสูพื้นที่การเกษตร 
- พัฒนา ปรับปรุง เสียงตามสายและเสียงไรสายใหไดมาตรฐาน 
 

๕. การดําเนินงานดานสาธารณสขุและอนามัย 
- ดูแลผูสูงอายุและผูพิการโดยใชทีมงาน อสม.รวมกับชุมชน 
- สนับสนุนงบประมาณใหกับ อสม.สําหรับการดูแลและสงเสริมสุขภาพประชาชน 
- สนับสนุนงบประมาณปองกันและแกไขโรคติดตอ / โรคไมติดตอใหมีประสิทธิภาพ 
- แจกเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ ณ จุดรวมชุมชน 
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๖. การดําเนินงานดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
- จัดการศึกษาข้ันกอนปฐมวัย และการศึกษาข้ันพื้นฐานใหเรียนไดอยางทั่วถึง  

ตลอดจนอาหารเสริม(นม) อาหารกลางวัน 
- สงเสริมสนับสนุนและยกระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของเด็ก เยาวชน 
- พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานและทันสมัย 
- สงเสริมกีฬายุวชน เยาวชน และประชาชน 
- สงเสริมศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

      ๗. การดําเนินงานดานการเมืองการบริหาร 
- สงเสริมใหเทศบาลเปนหนวยงานที่ยึดหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
- สนับสนุนชุมชนใหมีสวนรวมทางการบริหาร 
- สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 
- สงเสริม สนับสนุนการสรางเครือขายในชุมชนโดยใหมีการทํางานรวมกับเทศบาล 
- พัฒนาเทคโนโลยีใหมีความทันสมัย 

 
 
 
 
 
 
 
. 
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๒.๒ รายไดของ เทศบาล  ปที่ผานมา ( ป ๒๕๕๕ ) 
 

ท่ี  แหลงท่ีมาของรายได จํานวนเงิน คิดเปนรอยละ 

1 รายไดท่ี เทศบาลจัดเก็บเอง   

 1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 84,181 0.40 

 1.2 ภาษีบํารุงทองที ่ 141,376.15 0.67 

 1.3 ภาษีปาย 58,477 0.27 

 1.4 อากรฆาสัตว - - 

 1.5 คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว - - 

 1.6 คาธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล - - 

 1.7 คาขายแบบแปลน 88,500 0.42 

 1.8 คาขายเอกสารสอบราคา - - 

 1.9 รายไดเบ็ดเตล็ด 138,827 0.66 

 1.10 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 110,399.07 0.52 

2 รายไดท่ี รัฐจัดสรรให   

 2.1 ภาษีสุรา 1,303,911.44 6.21 

 2.2 ภาษีสรรพสามิต 2,344,061.04 11.16 

 2.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 38,741.25 0.18 

 2.4 ภาษีมูลคาเพิ่ม 2,600,322.73 12.38 

    2.5     คาภาคหลวงปโตเลี่ยม 95,268.24 0.45 

    2.6     คาภาคหลวงแร 45,864.45 0.21 

3 หนวยงานอ่ืนจัดเก็บให   

 3.1 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 1,345,648 6.41 

 3.2 ประทานบัตรใบอนุญาตและอาชญาบัตรการประมง - - 

 3.3 คาปรับผูกระทําความผิดกฎหมายจราจรทางบก 124,750 0.59 

 3.4 คาใบอนุญาตผูประกอบการคาที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ 

5,900 0.02 

4 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 11,473,743 54.65 

5 รายไดจากกิจการพาณิชย 991,904 4.72 

6 อ่ืนๆ  - - 

  รวม 20,991,874.37 99.92 
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เปรียบเทียบรายได   ๓ ป ยอนหลัง 
 

ท่ี แหลงท่ีมาของรายได 
ปงบประมาณ 

๒๕๕๓ 
ปงบประมาณ 

๒๕๕๔ 
ปงบประมาณ  

๒๕๕๕ 
1 รายไดที่เทศบาลจัดเก็บเอง 223,265.40 256,081.50 284,034.15 

2 รายไดที่รัฐจัดสรรให 13,244,564.88 13,525,000.54 13,638,741.72 

3 รายไดที่หนวยงานอื่นจัดเก็บให 76,044 48,060 147,960 

4 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 10,573,977 12,301,479 11,473,743 

5 รายไดจากกิจการพาณิชย 268,872 689,012 991,904 

6 อื่นๆ 471,668.04 198,074.56 337,726.07 
 รวม 24,858,391.32 27,017,707.6 26,874,108.94 

 
 

๒.๒  ขอมูลดานรายจายของ เทศบาล ๓ ป ยอนหลัง 
 

ท่ี หมวดรายจาย 

ปงบประมาณ   

% 

ปงบประมาณ  

% 

ปงบประมาณ   

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ % 

จายจริง(บาท) จายจริง(บาท) จายจริง(บาท)  

1 แผนงานบริหาร(งบประจํา)       

 1.1 หมวดงบกลาง/เงินสํารองจาย 3,420,584.85 14.15 1,412,856.76 5.85 859,011.96 3.56 

 1.2 หมวดเงินเดือน/คาจางประจํา 4,680,910 19.36 5,554,104 23.02 6,640,238 27.58 

 1.3 หมวดคาจางช่ัวคราว 1,706,262 7.05 2,085,460 8.64 2,842,005 11.80 

 1.4 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 5,797,251.25 23.98 7,748,508.43 32.12 6,718,449.26 27.90 

 1.5 หมวดคาสาธารณูปโภค 548,705.17 2.27 783,081.16 3.24 894,781.42 3.71 

 1.6 หมวดเงินอุดหนุน 1,829,019.66 7.56 1,334,980 5.53 2,058,750.61 8.55 

 1.7 หมวดรายจายอื่น 215,000 0.88 - - - - 

  รวม 18,197,732.93  18,918,990.35  20,013,236.25  

2 รายจายแผนงานพัฒนา       

 2.1 หมวดคาครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

5,973,287.82 24.71 5,202,140 21.56 4,059,413.59 16.86 

  รวมรายจายท้ังสิ้น 24,171,020.75 99.96 24,121,130.35 99.96 24,072,649.84 99.96 

 
 

 



16 

 

จําแนกรายจายตามแผนงานพัฒนาของขอบังคับงบประมาณ(งบลงทนุ)  ๓  ปยอนหลัง 
 

ท่ี หมวดรายจาย 

ปงบประมาณ  
๒๕๕๓ % 

ปงบประมาณ 
๒๕๕๔ % 

ปงบประมาณ 
๒๕๕๕ 

 
% 

จายจริง (บาท) จายจริง (บาท) จายจริง (บาท)  

1 ดานบริหารงานท่ัวไป       

 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 6,835,303.78 28.27 7,566,828.44 27.29 8,274,494.28 34.37 

 1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 74,140 0.30 65,650 0.23 757,600 3.14 

2 ดานบริหารชุมชนและสังคม       

 2.1 แผนงานการศึกษา 3,799,891.23 15.72 4,152,455.66 14.97 4,496,670.93 18.67 

 2.2 แผนงานสาธารณสุข 637,439.50 2.63 1,513,733.50 5.46 1,040,940.50 4.32 

 2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 539,885 2.23 4,000,000 14.42 - - 

 2.4 แผนงานเคหะชุมชน 6,344,414.48 26.24 5,807,389 20.94 4,195,020.20 17.42 

 2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 488,672 2.02 104,880 0.37 175,519.89 0.72 

 2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

561,009 2.32 1,102,127 3.97 563,677 2.34 

3 ดานเศรษฐกิจ       

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -  -  - - 

 3.2 แผนงานการเกษตร 713,121.50 2.95 1,248,574 4.50 1,141,962 4.74 

 3.3 แผนงานการพาณิชย 756,559.41 3.13 746,635.99 2.69 2,567,753.08 10.66 

4 ดานอ่ืน       

 4.1 แผนงานงบกลาง 
 

3,420,584.85 14.15 1,412,856.76 5.09 859,011.96 3.56 

รวมจาย 24,171,020.75 99.96 27,721,130.35 99.93 24,072,629.84 99.94 
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๒.๒ บุคลากร 
(๑)  ฝายการเมือง 

คณะผูบริหาร  ๕  คน 
สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน  ๑๒ คน 
   

   (๒) ฝายพนักงานเทศบาล 
-  พนักงาน   จํานวน       ๑๙  คน 
-  ลูกจางประจํา  จํานวน         ๒  คน  (ถายโอน ๑ ) 
-  ลูกจางตามภารกิจ  จํานวน       ๑๖   คน  
-  ลูกจางทั่วไป  จํานวน       ๒๑ คน  
-  จางเหมา   จํานวน        ๗   คน 
-  ลูกจางแผนที่ภาษี  จํานวน       ๕   คน 

 

(๓) ระดับการศึกษาพนักงานเทศบาล 
- ประถมศึกษา                  จํานวน      -    คน 
- มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา     จํานวน      ๑   คน 
- ปริญญาตร ี  จํานวน     ๑๖  คน 
- สูงกวาปริญญาตรี             จํานวน      ๕   คน 
 

๒.๒ เครื่องมืออุปกรณตางๆ 
 ๑. รถบรรทุกดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ลอ แบบดับเบิ้ลแคบ (๔ ประตู)  จํานวน  ๑    คัน 
 ๒. รถบรรทุกนํ้าขนาด ๒๒๐ ซีซี ๖ สูบ (ขนาด ๕,๐๐๐ ลิตร)   จํานวน  ๑    คัน 
 ๓. รถจักรยานยนต       จํานวน  ๔    คัน 
 ๔. รถไทยแลนด        จํานวน  ๑    คัน 
 ๕. เครื่องปมนํ้า ขนาน ๒ ใบพัด      จํานวน   ๒    เครื่อง 
 ๖. เครื่องสูบนํ้าแบบหอยโขง      จํานวน  ๑๓  เครื่อง 
 ๗. เครื่องสูบนํ้าแบบจม       จํานวน  ๔    เครื่อง 
 ๘. เครื่องสูบนํ้ามอเตอรไฟฟา      จํานวน  ๒    เครื่อง 
 ๙. ซัมเมอรส ขนาด ๓ HP ๓๘๐ V      จํานวน  ๑    ชุด 
 ๑๐. เครื่องตัดวัชพืชแบบขอออน      จํานวน  ๒    ตัว 
 ๑๑. เครื่องพนยา ชนิดสะพายหลัง      จํานวน  ๓    เครื่อง 
 ๑๒. เครื่องสูบนํ้าชนิดหาบหาม ขนาด ๕.๕ แรงมา    จํานวน  ๑    เครื่อง 
 ๑๓. ไมสตาฟ อลูมิเนียม       จํานวน  ๑    อัน 
 ๑๔. เทปวัดระยะ ทําดวยเหล็ก      จํานวน  ๑    อัน 
 ๑๕. กลองระดับ        จํานวน  ๑    กลอง 
 ๑๖. เปลเคลื่อนยายผูปวย       จํานวน  ๑    อัน 
 ๑๗. ชุดปฐมพยาบาลเบื้องตน      จํานวน  ๑    ชุด 
 ๑๘. ถังดับเพลิง        จํานวน  ๗    ถัง 
 ๑๙. แผงกั้นจราจร       จํานวน  ๔    แผง 
 ๒๐. กระบองไฟ        จํานวน  ๕    อัน 



18 

 

 ๒๑. กรวยจราจร        จํานวน  ๓๕   อัน 
 ๒๒. เครื่องสูบนํ้าดับเพลิงชนิดหามหาบ     จํานวน  ๑     เครื่อง 
 ๒๓. เสื้อกั๊กสะทอนแสง       จํานวน  ๑๕   ตัว 
 ๒๔. ไฟสามเหลี่ยม       จํานวน  ๒     อัน  

 
๒.๓  สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในระยะท่ีผานมา 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวดไดติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ และปงบประมาณ ๒๕๕๕ ไดสรุปผลการดําเนินการดังน้ี  

 
 

ผลการดําเนินงานในป พ.ศ.๒๕๕๔ 
จํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ 
๑. การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

- จัดการระบบกรจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอยใหเปนไปตามมาตรฐาน 
- รณรงคสรางจิตสํานึกใหกับประชาชนดานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางถูกวิธี 
- สงเสริม สนับสนุน ฟนฟูสภาพแวดลอมและปองกันมลพิษ 

 

จํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน   จํานวน   ๑๑  โครงการ   
จํานวนโครงการที่ปฏิบัติได    จํานวน    ๖    โครงการ 
 

๒. การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร 
- ปรับปรุงระบบนํ้าประปาใหไดมาตรฐานที่มีคุณภาพ 
- ปรับปรุงแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรในพื้นที่ใหใชนํ้าไดอยางทั่วถึง 

 

จํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน   จํานวน   ๑๒   โครงการ   
จํานวนโครงการที่ปฏิบัติได    จํานวน   ๔     โครงการ 
 

๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน 
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดการสวัสดิการเบี้ยยังชีพใหทั่วถึงและเทาเทียมกัน 
- สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสรางวินัย สรางความสามัคคีปรองดองของประชาชนในชุมชน 
- จัดทําแผนพัฒนาชุมชนใหเปนมาตรฐาน ใหประชาชนในชุมชนรวมคิด รวมทํา รวมกําหนด

แนวทางการพัฒนาชุมชนตนเอง 
- สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ใหมีความพรอมและมี

คุณภาพสูมาตรฐาน 
- ปองกันและใหการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติตางๆ 
- สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการสอดสองดูแลปองกันและใหขอมูลเกี่ยวกับผูคา

ผูเสพยาเสพติด 
- ปองกันและปราบปรามยาเสพติดอยางตอเน่ือง 
- สนับสนุนการใหความชวยเหลือและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที ่

 

จํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน  จํานวน   ๒๖    โครงการ   
จํานวนโครงการที่ปฏิบัติได   จํานวน   ๑๗    โครงการ 
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๔. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
- ปรับปรุงและขยายเขตไฟฟาสาธารณะใหทั่วถึง 
- ปรับปรุงและขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตรใหครอบคลุมทุกพื้นที่ 
- พัฒนาเสนทางคมนาคม ถนนสายหลัก สายรองใหมีสภาพดี มีมาตรฐาน 
- ปรับปรุงหรือกอสรางถนนเขาสูพื้นที่การเกษตร 
- พัฒนาปรับปรงุระบบเสียงตามสาย เสียงไรสายใหไดมาตรฐานย่ิงข้ึนและครอบคลุมทุกพื้นที ่

 

จํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน  จํานวน   ๒๑    โครงการ   
จํานวนโครงการที่ปฏิบัติได   จํานวน   ๘      โครงการ 
 

๕. การพัฒนาดานสาธารณสุข 
- ดูแลสุขภาพผูสูงอายุและผูพิการใหครอบคลุมทุกหลังคาเรือน 
- สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานหรือกิจกรรม อสม. ใหมีศักยภาพย่ิงข้ึน 
- สนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณในการปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ และ        

โรคไมติดตอ ใหมีประสิทธิภาพ 
- ออกใหการบริการแจกเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ณ จุดรวมของแตละชุมชน 

 

จํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน  จํานวน   ๑๒    โครงการ   
จํานวนโครงการที่ปฏิบัติได   จํานวน   ๘      โครงการ 
 

๖. การพัฒนาดานการศึกษา 
- พัฒนาดานการศึกษาข้ันกอนปฐมวัยใหเด็กไดเขาเรียนอยาทั่วถึง 
- สงเสริมสนับสนุนและยกระดับการศึกษาของเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปทั้งในและ       

นอกระบบโรงเรียนตามอาจขอบเขตที่กฎหมายกําหนด โดยใชระบบคุณธรรมและวิถีชีวิตของ
ชุมชนเปนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู 

- พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานและทันสมัย 
- สงเสริมและผลักดันนักกีฬายุวชน เยาวชนไดมีโอกาสเขารวมแขงขันในระดับที่สูง 

 

จํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน  จํานวน   ๒๗    โครงการ   
จํานวนโครงการที่ปฏิบัติได   จํานวน   ๑๔    โครงการ 
 

๗. พัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
- พัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด ใหเปนหนวยงานที่ยึดหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี     

มีมาตรฐาน สงเสริมสนับสนุนดานการศึกษาใหแก สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจางเทศบาล และพนักงานจางเทศบาล เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพและยกระดับความรู 

- สนับสนุนชุมชนเขาสูกระบวนการมีสวนรวมทางการบริหารจัดการ และการเมืองภายใต
ระบอบประชาธิปไตย 

- สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน สนับสนุนใหมีกิจกรรม และสงเสริมการทํางาน
รวมกันระหวางประชาชนกับเทศบาลอยางสมานฉันท 

- สงเสริมและสนับสนุนใหมีการสรางเครือขายตางๆในชุมชนเพื่อสนับสนุนการทํางานของ
คณะกรรมการชุมชน 

- สนับสนุนและพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความทันสมัย 
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จํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน  จํานวน   ๑๙    โครงการ   
จํานวนโครงการที่ปฏิบัติได   จํานวน   ๑๓    โครงการ 

 
รวมโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนพัฒนาฯ ท้ังหมด จํานวน ๑๔๖ โครงการ 
รวมโครงการท่ีปฏิบัติไดตามแผนฯ ท้ังหมด จํานวน  ๘๓ โครงการ 
 
  คิดเปนรอยละ  ๕๖.๘๔  

 
 

ผลการดําเนินงานในป พ.ศ.๒๕๕๕ 
จํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ 
๑. การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

- จัดการระบบกรจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอยใหเปนไปตามมาตรฐาน 
- รณรงคสรางจิตสํานึกใหกับประชาชนดานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางถูกวิธี 
- สงเสริม สนับสนุน ฟนฟูสภาพแวดลอมและปองกันมลพิษ 

 

จํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน   จํานวน   ๖  โครงการ   
จํานวนโครงการที่ปฏิบัติได    จํานวน    ๓    โครงการ 
 

๒. การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร 
- ปรับปรุงระบบนํ้าประปาใหไดมาตรฐานที่มีคุณภาพ 
- ปรับปรุงแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรในพื้นที่ใหใชนํ้าไดอยางทั่วถึง 

 

จํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน   จํานวน   ๑๑   โครงการ   
จํานวนโครงการที่ปฏิบัติได    จํานวน   ๖     โครงการ 
 

๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน 
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดการสวัสดิการเบี้ยยังชีพใหทั่วถึงและเทาเทียมกัน 
- สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสรางวินัย สรางความสามัคคีปรองดองของประชาชนในชุมชน 
- จัดทําแผนพัฒนาชุมชนใหเปนมาตรฐาน ใหประชาชนในชุมชนรวมคิด รวมทํา รวมกําหนด

แนวทางการพัฒนาชุมชนตนเอง 
- สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ใหมีความพรอมและมี

คุณภาพสูมาตรฐาน 
- ปองกันและใหการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติตางๆ 
- สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการสอดสองดูแลปองกันและใหขอมูลเกี่ยวกับผูคา

ผูเสพยาเสพติด 
- ปองกันและปราบปรามยาเสพติดอยางตอเน่ือง 
- สนับสนุนการใหความชวยเหลือและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ 

 

จํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน  จํานวน   ๒๔    โครงการ   
จํานวนโครงการที่ปฏิบัติได   จํานวน   ๘      โครงการ 
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๔. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
- ปรับปรุงและขยายเขตไฟฟาสาธารณะใหทั่วถึง 
- ปรับปรุงและขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตรใหครอบคลุมทุกพื้นที่ 
- พัฒนาเสนทางคมนาคม ถนนสายหลัก สายรองใหมีสภาพดี มีมาตรฐาน 
- ปรับปรุงหรือกอสรางถนนเขาสูพื้นที่การเกษตร 
- พัฒนาปรับปรุงระบบเสียงตามสาย เสียงไรสายใหไดมาตรฐานย่ิงข้ึนและครอบคลุมทุกพื้นที ่

 

จํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน  จํานวน   ๒๘    โครงการ   
จํานวนโครงการที่ปฏิบัติได   จํานวน   ๒๐    โครงการ 
 

๕. การพัฒนาดานสาธารณสุข 
- ดูแลสุขภาพผูสูงอายุและผูพิการใหครอบคลุมทุกหลังคาเรือน 
- สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานหรือกิจกรรม อสม. ใหมีศักยภาพย่ิงข้ึน 
- สนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณในการปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ และ        

โรคไมติดตอ ใหมีประสิทธิภาพ 
- ออกใหการบริการแจกเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ณ จุดรวมของแตละชุมชน 

 

จํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน  จํานวน   ๑๔    โครงการ   
จํานวนโครงการที่ปฏิบัติได   จํานวน   ๓      โครงการ 
 

๖. การพัฒนาดานการศึกษา 
- พัฒนาดานการศึกษาข้ันกอนปฐมวัยใหเด็กไดเขาเรียนอยาทั่วถึง 
- สงเสริมสนับสนุนและยกระดับการศึกษาของเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปทั้งในและ       

นอกระบบโรงเรียนตามอาจขอบเขตที่กฎหมายกําหนด โดยใชระบบคุณธรรมและวิถีชีวิตของ
ชุมชนเปนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู 

- พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานและทันสมัย 
- สงเสริมและผลักดันนักกีฬายุวชน เยาวชนไดมีโอกาสเขารวมแขงขันในระดับที่สูง 

 

จํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน  จํานวน   ๘    โครงการ   
จํานวนโครงการที่ปฏิบัติได   จํานวน   ๕    โครงการ 
 

๗. พัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
- พัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด ใหเปนหนวยงานที่ยึดหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี     

มีมาตรฐาน สงเสริมสนับสนุนดานการศึกษาใหแก สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจางเทศบาล และพนักงานจางเทศบาล เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพและยกระดับความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

- สนับสนุนชุมชนเขาสูกระบวนการมีสวนรวมทางการบริหารจัดการ และการเมืองภายใต
ระบอบประชาธิปไตย 

- สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน สนับสนุนใหมีกิจกรรม และสงเสริมการทํางาน
รวมกันระหวางประชาชนกับเทศบาลอยางสมานฉันท 
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- สงเสริมและสนับสนุนใหมีการสรางเครือขายตางๆในชุมชนเพื่อสนับสนุนการทํางานของ
คณะกรรมการชุมชน 

- สนับสนุนและพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความทันสมัย 
 

จํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน  จํานวน   ๑๖  โครงการ   
จํานวนโครงการที่ปฏิบัติได   จํานวน   ๑๕    โครงการ 

 
รวมโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนพัฒนาฯ ท้ังหมด จํานวน ๑๒๔ โครงการ 
รวมโครงการท่ีปฏิบัติไดตามแผนฯ ท้ังหมด จํานวน   ๖๒ โครงการ 
 
  คิดเปนรอยละ  ๕๐ 
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บทที่ ๓ 
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถ่ิน 

 

๓.๑   แนวคิดในการกําหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด  ( พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ) 
  ในการจัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลหาดกรวด  นอกจากจะคํานึงถึงอํานาจ
หนาที่ในการบริหารราชการตามที่กฎหมายกําหนดแลว ยังคํานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ
ประเทศ ของรัฐบาล  การวิเคราะหสถานการณแวดลอมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตรระดับชาติ 
แผนพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
วิสัยทัศนประเทศไทย 

“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข  ดวยความเสมอภาค 
เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” 

 

พันธกิจ 
(๑.)  สรางความเปนธรรม ในการกระจายรายได  ควบคูกับการสรางสังคมที่มุงใหคนกินดีอยูดี   

มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ปลอดภัยจากอาชญากรรม  อุบัติเหตุ  ยาเสพติดและอบายมุข  คนในสังคมอยูรวมกันอยางมสีันติ
สุข  มีวัฒนธรรมประชาธิปไตยและการบริหารจัดการที่ 

(๒.) พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีเสถียรภาพ  โดยใชความรูและ 
ความคิดริเริ่มของคนไทย  ขยายหลักประกันทางสังคมใหครอบคลุมประชาชนทุกคน  สรางความมั่นคงดาน
อาหารและพลังงาน  รวมทั้งยารักษาโรคที่ใชสมุนไพรจากทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ  พรอม
ทั้งปรับโครงสรางสาขาการผลิตและการบริโภคของประเทศใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   

 (๓.)  สรางภูมิคุมกันใหเขมแข็ง สามารถปองกันและรองรับผลกระทบและความเสี่ยงจาก 
วิกฤตเศรษฐกิจที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรู  ทักษะ  และความสามารถ  รูเทากันการ
เปลี่ยนแปลงอยางมีเหตุผล 
 

วัตถุประสงค 
 (๑)  พัฒนาใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสันติ  ดํารงชีวิตไดอยางปกติสุขและสังคมมีการบริหาร

จัดการที่ดี 
 (๒)  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหมีความพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลง 
 (๓)  ปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีคุณภาพ  สังคมและการเมืองมีความมั่นคง  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความอุดมสมบูรณ  ประเทศมีการพัฒนาอยางย่ังยืน 
 

เปาหมายหลัก 
(๑) สังคมไทยมีความสงบสุข 
(๒) คนไทยทุกคนมีหลักประกันทางสังคมที่มีคุณภาพที่ทั่วถึง 
(๓) เพิ่มผลิตภายการผลิตรวม  และในแตละภาคการผลิต 
(๔) เพิ่มมูลคาการผลิตภาคการเกษตรและภาคบริการ 
(๕) เพิ่มสัดสวนและมูลคาสินคาที่ผลิตโดยใชความคิดริเริ่ม 
(๖) ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 
(๗) ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ  และคุณภาพสิ่งแวดลอมดีข้ึน 



24 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
  การวางแผนพัฒนาที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  และบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว  จะไดกําหนดเรื่อง
สําคัญที่จําเปนตองดําเนินการ  ใหเปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  ดังน้ี 
  ๑.  ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม  เนนการสรางโอกาสใหทุกคนเขาถึงแหลง
เงินทุน  ทรัพยากร  และการประกอบอาชีพ  เพิ่มรายไดใหกับตัวเอง  อยูในสังคมอยางมั่นคง  ชวยเหลือกลุมคน
ยากจน  เพิ่มรายไดใหกับตัวเอง  อยูในสังคมไดอยางมั่นคง  ชวยเหลือกลุมคนยากจน  คนดอยโอกาส  แรงงานนอก
ระบบ  แรงงานตางดาว  ชนกลุมนอย  ใหไดรับบริหารตาง ๆ  ของสังคมอยางเทาเทียมกับคนกลุมอื่น ๆ สนับสนุน
ใหทุกภาคสวนรวมกันแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําและความขัดแยงในสังคมไทย  รวมพัฒนาประเทศไทยรวมพัฒนา
ประเทศอยางเต็มที่และเสริมสรางความสัมพันธของคนในสังคมไทย  รวมพัฒนาประเทศอยางเต็มที่และเสริมสราง
ความสัมพันธของคนในสังคมใหเปนนํ้าหน่ึงในเดียวกัน  โดยมีแนวทางสําคัญ  ดังน้ี 
     ๑.๑  สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยสามารถจัดการความเสี่ยงและ
สรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง 
    ๑.๒  สรางโอกาสใหทุกคนเขาถึงบริหารทางสังคมตามสิทธิพึงมี พึงได  เนนการสรางภูมิคุมกันใน
ระดับตัวคน  และสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตันสินใจในการพัฒนาประเทศ 
     ๑.๓  การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเลือกใชชีวิตในสังคมไดหลากหลายมากข้ึน  และ
สงเสริมการมีสวนรวมในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และการเมื่องอยางมีคุณคาและศักด์ิศรี 
     ๑.๔  เสริมสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหแนนแฟนเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน 
 

  ๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน  มุงพัฒนาคนไทยทุก
กลุมวันใหมีความสามารถ  ดวยการพัฒนาใหมีจิตสาธารณะหรือสํานึกรับผิดชอบตอสังคม ๕ ดาน  ทั้งการเรียนรู
ตอเน่ืองตอลดชีวิต  คิดเปน  ทําเปน  การสะสมความรูและมาคิดเช่ือมโยง  เกิดเปนความคิดริเริมสรางสรรค  การ
เปดในกวางพรอมรับความคิดเห็นและปลูกฝงใหจิตในมีคุณธรรม  รวมทั้งสรางสภาพแวดลอมของครอบครัว ชุมชน  
และสังคมใหมั่นคง  เอื้อตอการพัฒนาคน  โดยมีแนวทางสําคัญ  ดังน้ี 
      ๒.๑  สงเสริมคนไทยใหมีการเกิดที่มีคุณภาพ  มีการต้ังถ่ินฐานที่สอดคลองกับสภาพและโอกาสของ
พื้นที่    
              ๒.๒   พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต   
     ๒.๓  สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
               ๒.๔  เสริมสรางคานิยมที่ดีและวัฒนธรรมไทยที่ดี  ใหสนับสนุนกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทย 
 

  ๓.  ยุทธศาสตรการสรางความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน  เปนการสรางภาค
เกษตรใหเขมแข็ง  สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอสําหรับผูบริโภคในประเทศ  เปนฐานการผลิตที่ทําให
เกษตรกรเกิดความมั่นคงในอาชีพและรายได  รวมทั้งใชเปนแหลงยากจากสมุนไพร  ใหภาคเกษตรเปนแหลงอาหาร
และพลังงาน  รวมทั้งจัดหาพลังงานใหเพียงพอกับความตองการใชในประเทศ  โดยมีแนวทางสําคัญ  ดังน้ี 
      ๓.๑  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่ใชการผลิตในภาคเกษตรใหเขมแข็งและย่ังยืน    
      ๓.๒  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและเพิ่มมูลคาผลผลิต 
      ๓.๓  สรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร 
               ๓.๔  สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงานในระดับครัวเรือนและชุมชน 
     ๓.๕  สรางความมั่นคงดานพลังงานเพื่อสนับสนุนพัฒนาประเทศและความเขมแข็งภาคเกษตร 
      ๓.๖  ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐที่สรางสมดุลของอาหารและพลังงาน 



25 

 

  ๔.  ยุทธศาสตรการสรางเศรษฐกิจฐานความรูและการสรางปจจัยแวดลอม  สนับสนุนให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตสินคาและบริการในภูมิภาคที่ใชการสรางความรูใหม  ๆ เปนเครื่องมือนําไปสู
ความย่ังยืนในกระยะยาว  พรอมกับสรางระบบประกันและบริหารจัดการความเสี่ยงในดานเศรษฐกิจ  สราง
บรรยากาศใหเอื้อตอการผลิต  การคา  และการลงทุน  รวมทั้งการพัฒนาผูประกอบการใหม  สรางเครือขาย
โครงสรางพื้นฐานและการจัดการขนสงภายในที่เช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาค  โดยมีแนวทางสําคัญดังน้ี 
       ๔.๑  พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 
       ๔.๒  พัฒนาภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
       ๔.๓  พัฒนาภาคบริการ 
       ๔.๔  พัฒนากลุมสินคาที่ใชความคิดริเริ่ม 
       ๔.๕  พัฒนาภาคการคาและการลงทุน 
       ๔.๖  พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  วิจัย  และความรูใหม ๆ   
       ๔.๗  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบจัดการขนสง 
       ๔.๘  ปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ  และกฎ ระเบียบตาง ๆ  ใหเกิดประโยชนตอการประกอบธุรกิจ
อยางเปนธรรม 
 

  ๕.  ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงดานเศรษฐกิจระหวางประเทศและความมั่นคงของ
ประเทศในภูมิภาค  เปนการเตรียมพรอมและปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิภาค  โดยเฉพาะการ
เปนประชาคามอาเซียน  สงเสริมบทบาทไทยในเวทีระหวางประเทศใหเดนชัด  รวมทั้งบรรเทาผลกระทบเชิงลบและ
ประเด็นปญหารวมระหวางประเทศ  มีแนวทางสําคัญ  ดังน้ี 
       ๕.๑  ขยายความรวมมือภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ และความเปนหุนสวนกับประเทศคูคา
ของไทยในภูมิภาคตาง ๆ   
       ๕.๒  เสริมสรางความเขมแข็งกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ 
       ๕.๓  พัฒนาฐานการลงทุนใหสามารถแขงขันในภูมิภาค 
       ๕.๔  ปองกันภัยจากการกอการรายและอาชญากรรม  ยาเสพติด ภัยพิบัติ และเช้ือโรค 
       ๕.๕  ประสานความรวมมือทุกภาคสวนเพื่อพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการรักษา
ผลประโยชนของชาติทั้งทางบกและทางทะเล 
 

  ๖.  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนเปนการอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ใหมีความอุดมสมบูรณผลักดันการผลิตและการบริโภคของประเทศไปสูการเปนสังคมที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ  มีแนวทาง
สําคัญ  ดังน้ี 
        ๖.๑  การอนุรักษ  ฟนฟู  และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
        ๖.๒  การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและพฤติกรรมการบริโภคสูสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม       

๖.๓  การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรของภาคการผลิตและบริการที่นําไปสูสังคมที่เปน 
มิตรกับสิ่งแวดลอม    
        ๖.๔  การจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและโครงสรางพื้นฐาน   
        ๖.๕  การยกระดับความสามารถในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
        ๖.๖  การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ  โปรงใสและเปนธรรม    
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๒.๒  แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 
  แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๕๕ -๒๕๕๘  โดยรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ  ชินวัตร  
นายกรัฐมนตรี  ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา  เมื่อวันที่  ๒๓ - ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔  กําหนดแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐ  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ๒๕๕๐  ดังน้ี 
 

(๑) นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก 
๑ . ๑  ส ร า งควา มปรองดองส มานฉันท ข องคนใ นชา ติ แ ล ะ ฟ น ฟูปร ะ ชา ธิ ป ไ ต ย 

๑.๑.๑ สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย โดยการ 
เสริมสรางความเขาใจรวมกันของประชาชนในชาติใหเกิดความสมัครสมาน สามัคคีเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน และยึด
มั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

      ๑.๑.๒ เยียวยาและฟนฟูอยางตอเน่ืองแกบุคคลทุกฝาย  เชน ประชาชน เจาหนาที่รัฐ และ 
ผูประกอบการภาคเอกชน ซึ่งไดรับผลกระทบอันเน่ืองมาจากความเห็นที่แตกตาง และความรุนแรงที่กอตัวข้ึนต้ังแต
ชวงปลายของการใชรัฐธรรมนูญแหงราช อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

      ๑.๑.๓ สนับสนุนใหคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพื่อการปรองดอง 
แหงชาติ (คอป.) ดําเนินการอยางเปนอิสระและไดรับความรวมมือจากทุกฝายอยางเต็มที่ในการ ตรวจสอบและ
คนหาความจริงจากกรณีความรุนแรงทางการเมือง การละเมิดสิทธิมนุษยชน การสูญเสียชีวิต บาดเจ็บทางรางกาย
และจิตใจ รวมทั้งความเสียหายทางทรัพยสิน 

๑.๒ กําหนดใหการแกไขและปองกันปญหายาเสพติดเปน “วาระแหงชาติ” โดยยึดหลักนิติ 
ธรรมในการปราบปรามลงโทษผูผลิต ผูคา ผูมีอิทธิพล และผูประพฤติมิชอบ โดยบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด       
ยึดหลักผูเสพคือผูปวยที่ตองไดรับการบําบัดรักษาใหกลับมาเปนคนดีของ สังคม พรอมทั้งมีกลไกติดตามชวยเหลืออยาง
เปนระบบดําเนินการอยางจริงจังในการ ปองกันปญหาดวยการแสวงหาความรวมมือเชิงรุกกับตางประเทศในการ
ควบคุมและ สกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารต้ังตนในการผลิตยาเสพติดที่ลักลอบเขาสูประเทศภายใตการบริหาร 
จัดการอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดําเนินการปองกันกลุมเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไมใหเขาไปเกี่ยวของ 
กับยาเสพติด ดวยการรวมพลังทุกภาคสวนเปนพลังแผนดินในการตอสูกับยาเสพติด 
  ๑.๓  ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมีชอบในภาครัฐอยางจริงจัง    ลางภาพลักษณการ
คอรรัปช่ันของประเทศไทยดีข้ึน  ปองกันและปราบปรามการทุกจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง     
โดยยึดหลักความโปรงใสและมีธรรมาภิบาลที่เปนสากลเพื่อใหการ ใชทรัพยากรเพือ่การพัฒนาประเทศเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนโดยรวมอยางแทจริง  ปรับปรุงและแกไขกฎหมายเพื่อปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  ขยายการบังคับใชอํานาจรัฐในตําแหนงสําคัญและตําแหนงระดับสูงอยางทั่วถึง  เขมงวด
การบังคับใชกฎหมายเพื่อแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่รัฐ เสริมสรางมาตรฐานดาน 
คุณธรรม จริยธรรม  และธรรมภิบาลของบุคคลกรภาครัฐ  ตลอดจนปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมของสังคมใหยึดมั่น
ในความซื่อสัตยสุจริตและถูกตองชอบธรรม 
  ๑.๔  สงเสริมใหมีการบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการและเรงรัดขยายเขตพ้ืนท่ีชลประทาน 
สงเสริมใหมีการบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการและเรงรัดขยายพื้นที่ชลประทานโดยเรงใหมีการบริหารจัดการนํ้า
ในระดับประเทศอยางมีประสิทธิภาพใหสามารถปองกันปญหาอุทกภัยและภัยแลงได  รวมทั้งสนับสนุนภาค
การเกษตรดวยการกอสรางระบบชลประทานขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก  ฟนฟูการชุดลอกคูคลอง       
และแหลงนํ้าธรรมชาติที่มีอยูเดิม  ขยายเขตการสูบนํ้าดวยพลังงานไฟฟา  จัดสรางครองสงนํ้าขนาดเล็กสู ไรนา    
และขยายเขตการจัดรูปที่ดิน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชนํ้าและการผลิต สงเสรมการใชนํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด
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และเหมาะสมกับการใชนํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุดและเหมาะสมกับชนิดพื้น  และจัดหาแหลงนํ้าในระดับไรนาและ
ชุมชนอยางทั่วถึง 
  ๑.๕ เรงนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนกลับมาสูพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต ควบคูไปกับการขจัดความยากจน ยาเสพติด และอิทธิพลอํานาจมืด โดยนอมนํากระแสพระราช
ดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เปนหลักปฏิบัติในแนวทางสันติวิธี โดยเนนการสงเสริม
ความรวมมือในทุกภาคสวนกับประชาชนในพื้นที่ อํา นวยความยุติธรรมอยางทั่วถึง เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและ
คุณภาพชีวิต สรางโอกาสและความเสมอภาค พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ เคารพอัตลักษณ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถ่ิน สงเสริมการกระจายอํานาจการปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบที่สอดคลองกับลักษณะพื้นที่โดยไม
ขัดกับรัฐธรรมนูญ ทั้งน้ี จะมีการบูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคสวนใหมีเอกภาพทั้งในระดับนโยบายและ 
ระดับปฏิบัติ รวมทั้งปรับปรุง พัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของใหสอดคลอง ทันสมัยกับสภาพความเปนจริง
ของปญหาที่เกิดข้ึน ตลอดจนเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากความไมสงบอยางเปนธรรม 

๑.๖ เรงฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและนานาประเทศ   
เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาครวมกัน โดยเฉพาะการเรงแกไขปญหากระทบกระทั่งตามแนว
พรมแดน ผานกระบวนการทางการทูตบนพื้นฐานของสนธิสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวของ และเรงดําเนินการตามขอ
ผูกพันในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ตลอดจนการ
เช่ือมโยงเสนทางคมนาคมขนสงภายในและภายนอกภูมิภาค 

๑.๗ แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการเน่ืองจากภาวะเงินเฟอ 
และราคานํ้ามันเชื้อเพลิง 

    ๑.๗.๑ ชะลอการเก็บเงินเขากองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิงสําหรับนํ้ามันเช้ือเพลิงบางประเภท 
ช่ัวคราวเพื่อใหราคานํ้ามันเช้ือเพลิงลดลงทันท ีและปรับโครงสรางราคาพลังงานทั้งระบบใหมุงสูการสะทอนราคา
ตนทุนพลังงาน 

    ๑.๗.๒ จัดใหมีบัตรเครดิตพลังงานสําหรับผูประกอบอาชีพรถรับจางขนสงผูโดยสารสาธารณะ 
ในวงเงินทีเ่หมาะสมกับคาใชจายนํ้ามันเช้ือเพลิงที่ใชจริงตอเดือน 

    ๑.๗.๓ ดูแลราคาสินคาอุปโภคบริโภคและราคาพลังงานใหอยูในระดับที่เหมาะสมและเปน 
ธรรมแกผูบริโภคและผูผลิต 

    ๑.๗.๔ แกไขปญหาคาครองชีพโดยการดูแลราคาสินคาและการมีรายไดเพื่อเพิ่มกําลัง ซื้อสุทธิ 
ของประชาชนโดยปองกันและแกไขการผูกขาดทั้งทางตรงและทางออม 

๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพ่ิมกําลังซื้อภายในประเทศ  สรางสมดุล 
และความเขมแข็งอยางมีคุณภาพใหแกระบบเศรษฐกิจมหภาค 

    ๑.๘.๑ พักหน้ีครัวเรือนของเกษตรกรรายยอยและผูมีรายไดนอยที่มีหน้ีตํ่ากวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
อยางนอย ๓ ป และปรับโครงสรางหน้ีสําหรับผูที่มีหน้ีเกิน ๕๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งจัดทําแผนฟนฟูอาชีพและ
แผนการปรับโครงสรางการผลิตอยางครบวงจร เพื่อสรางโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตดวยการมีรายไดที่มั่นคง
และสามารถ ใชหน้ีคืน 

    ๑.๘.๒ ดําเนินการใหแรงงานมีรายไดเปนวันละไมนอยกวา ๓๐๐ บาท และผูที่จบการศึกษา 
ระดับปริญญาตรีมีรายไดเดือนละไมนอยกวา ๑๕,๐๐๐ บาท อยางสอดคลองกับผลิตภาพและประสิทธิภาพของ
บุคลากร รวมทั้งมีมาตรการเพื่อลดภาระแกผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบเพื่อใหแรงงาน และบุคลากรสามารถ
ดํารงชีพไดอยางมีศักด์ิศรีและคุณภาพชีวิตที่ดี 
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    ๑.๘.๓ จัดใหมีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบข้ันบันไดสําหรับผูสูงอายุ โดยผูที่มีอายุ ๖๐ – ๖๙ ป จะ 
ไดรับ ๖๐๐ บาท อายุ ๗๐ – ๗๙ ป จะไดรับ ๗๐๐ บาท อายุ ๘๐ – ๘๙ ป จะไดรับ ๘๐๐ บาท และอายุ ๙๐ ปข้ึน
ไป จะไดรับ ๑,๐๐๐ บาท 

    ๑.๘.๔ ใหมีมาตรการภาษีเพื่อลดภาระการลงทุนสําหรับสิ่งจําเปนในชีวิตของประชาชนทั่วไป  
ไดแก บานหลังแรกและรถยนตคันแรก 

๑.๙ ปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคล ใหเหลือรอยละ  ๒๓  ในป  พ.ศ. ๒๕๕๕ และลดลงเหลือรอยละ  
๒๐ ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของภาคเอกชน ขยายฐานภาษี และรองรับการเขาสูการ
เปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑.๑๐ สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน สนับสนุนสินเช่ือรายยอย โดยเฉพาะสินเช่ือ 
เพื่อประกอบอาชีพใหแกประชาชนผูมีรายไดนอย รวมถึงเพิ่มสวัสดิการของรัฐเพื่อเปนการดูแลสังคมในชุมชน จัดหา
แหลงเงินทุนใหแกผูประกอบการและประชาชน โดยเพิ่มเงินทุนกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองอีกแหงละ            
๑ ลานบาท จัดต้ังกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ ๑๐๐ ลานบาท จัดต้ังกองทุนต้ังตัวไดใน
วงเงินประมาณ ๑,๐๐๐ ลานบาท ตอสถาบันอุดมศึกษาที่รวมโครงการ สนับสนุนการสรางผูประกอบการ          
รายยอย เพื่อใหสามารถกูยืมเพื่อการสรางอาชีพ ผนวกกับกลไกของ “หนวยบมเพาะวิสาหกิจ” ในสถานศึกษาโดย
มุงใหเกิดวิสาหกิจนวัตกรรมใหมที่จะเปนกลไกใหมในการขับ เคลื่อนเศรษฐกิจ 

 จัดสรรงบประมาณเขากองทุนพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน (SML) ตาม 
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนจํานวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐  ๔๐๐,๐๐๐ และ ๕๐๐,๐๐๐ บาทตามลําดับขนาดของ
หมูบาน เพื่อใหหมูบานบริหารจัดการกองทุนเพื่อการพัฒนาชุมชนดวยตนเอง 

๑.๑๑ ยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุน     โดยดูแลราคาสินคา 
เกษตรใหมีเสถียรภาพที่เหมาะสม คํานึงถึงกลไกราคาตลาดโลก โดยใชวิธีบริหารจัดการทางการตลาดและกลไก
ตลาดซื้อขายลวงหนา รวมทั้งผลักดันใหเกษตรกรสามารถขายสินคาเกษตรไดในราคาสูงเพียงพอเมื่อ เทียบกับตนทุน 
และนําระบบรับจํานําสินคาเกษตรมาใชในการสรางความมั่นคงดานรายไดใหแก เกษตรกร เริ่มตนจากการรับจํานํา
ขาวเปลือกเจาและขาวเปลือกหอมมะลิ ความช้ืนไมเกินรอยละ ๑๕ ที่ราคาเกวียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท และ     
๒๐,๐๐๐ บาทตามลําดับ พรอมทั้งจัดใหมีการเยียวยาความเสียหายของพืชผลจากภัยธรรมชาติใหแก เกษตรกร  
การจัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรใหสมบูรณ และการออกบัตรเครดิตสําหรับเกษตรกร 

๑.๑๒ เรงเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียวท้ังในและนอกประเทศโดยประกาศใหป พ.ศ.๒๕๕๔ – 
๒๕๕๕เปนป “มหัศจรรยไทยแลนด” (“Miracle Thailand” Year) และประชาสัมพันธเชิญชวนนักทองเที่ยว
ตางชาติเขารวมเฉลิมฉลองในพระราชพิธีมหามงคลที่จะมีข้ึนในชวงป พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ 
  ๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหตถกรรมและผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือสรางเอกลักษณและการ
ผลิตสินคาในทองถ่ิน  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของสินคาหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ  สนับสนุนภารกิจของ
มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในการผลิตงานศิลปะหัตกรรมอันทรงคุณคา เพื่อสรางงาน สรางอาชีพแกราษฎรผูยากไรให
สามารถพัฒนาเปนชางฝมือดานศิลปะที่มีความสามารถสูงและสรางช่ือเสียงใหกับประเทศ 
  ๑.๑๔  พัฒนาระบบประกันสุขภาพ   เพิ่มประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
๓๐ บาทรักษาทุกโรค  เพื่อใหประชาชนทุกคนไดรับบริการอยางมีคุณภาพ สะดวก  รวดเร็ว และเปนธรรม รวมทั้ง
บูรณาการสิทธิของผูปวยที่พึงไดรับจากระบบประกันสุขภาพตางๆ  บูณาการแผนงานของหนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของ ใหสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน  ตลอดจนสงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและคุมคาตอ
การใหบริการมาใชใหแพรหลาย  รวมทั้งจัดใหมีมาตรการลดปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอสุขภาพและภาวะทุพโภชนาการที่
นําไปสูการเจ็บปวยเรื้อรัง  ไดแก โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ  โรคหลอดเลือด  และโรงมะเร็ง
รวมทั้งการเฝาระวังโรคอุบัติใหม  และมาตรการปองกันอุบัติเหตุจากการจราจร 
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  ๑.๑๕  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ตใหแกโรงเรียน  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ ทุกคน
ไดรับเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ต  และสามารถเขาถึงบริการอินเทอรเน็ตไรสาย โดยไมเสียคาใชจาย  จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอรแท็บเล็ตโรงเรียน  โดยเริ่มทอลองดําเนินการในโรงเรียนนํารองสําหรับระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ ป
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕  ควบคูกับการเรงพัฒนาเน้ือหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอรแท็บเล็ต 
รวมทั้งจัดทําระบบอินเทอรไรสายตามตรฐานการใหบริหารในสถานศึกษาที่กําหนดโดยไมเสียคาใชจาย 

๑.๑๖  เรงรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองท่ีประชาชนมีสวนรวมอยางกวางขวาง    โดยม ี
สภารางใหรัฐธรรมนูญที่เปนอิสระยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม เพื่อวางกลไกการใชอํานาจอธิปไตยที่ยึดหลักนิติธรรม 
และองคกรที่ใชอํานาจรัฐที่มีความรับผิดชอบตอประชาชนและพรอมรับการตรวจสอบ ทั้งน้ี ใหประชาชนเห็นชอบ
ผานการออกเสียงประชามติ 
 

(๒) นโยบายความมั่นคงแหงรัฐ 
๒.๑  เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย  ดํารงไวซึ่งพระบรมเดชานุภาพ 

แหงองคพระมหากษัตริย   นอมนําพระราชดําริทั้งปวงไวเหนือเกลาเหนือกระหมอม พรอมทั้งอัญเชิญไปปฏิบัติให
เปนรูปธรรม  เพื่อใหประชาชนในชาติมีความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ และความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย  ทั้งจะสงเสริมและเผยแพรโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  เพื่อใหสังคมไทยเปนสังคมแหง
การเรียนรูรักสามัคคี  และดําเนินชิวิตอยางพอเพียง 
  ๒.๒ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของกองทับและระบบปองกันประเทศ  พัฒนาและสงเสริม
ศักยภาพของกองทับและระบบปองกันประเทศใหมีความพรอม ในการพิทักษรักษาเอกราช  อธิปไตย ความมั่นคง  
และผลประโยชนแหงชาติ  สนับสนุนใหกองทับมีโครงสรางที่เหมาะสม  มีความทันสมัยสงเสริมกิจการอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศใหสามารถบูรณาการขีดความสามารถของภาครัฐและเอกชนใหเปนเอกภาพ  นําไปสูการพึ่งพา
ตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณไดเอง  สนับสนุนสิทธิและหนาที่กําลังพลของกองทับเพื่อใหเปนทหารอาชีพใน
ระบอบประชาธิปไตย  และสามารถผนึกกําลังประชาชนใหมีสวนรวมในการักษาความมั่นคงของประเทศ รวมทั้ง
กําหนดเปนบทบาทของทหารในการชวยเหลือประชาชน  โดยเฉพาะอยางย่ิง กรณีเกิดภัยพิบัติรายแรง  
ขณะเดียวกันจะปรับปรุงสวัสดิการของกําลังพลทุกระดับใหมีมาตรฐานการดํารงชีวิตที่ดีข้ึน 

๒.๓ พัฒนาและเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ สงเสริมใหกองทัพพัฒนา 
ความสัมพันธทางทหารกับมิตรประเทศ และมีความพรอมในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ 
พัฒนาความสัมพันธของหนวยงานดานความมั่นคงและกองทัพกับประเทศเพื่อนให ทั้งจะแกไขปญหาตาง ๆ กับ
ประเทศเพื่อนบานบนพื้นฐานของการสรางบรรยากาศความไวเน้ือเช่ือใจทั้ง ภาครัฐและภาคประชาชน ดําเนินการ
สํารวจและจัดทําหลักเขตแดนตามหลักฐานพื้นฐานของกฎหมายและสนธิสัญญา ที่มีอยูเพื่อมิใหเปนเงื่อนไขของ
ความขัดแยง รวมทั้งสงเสริมความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานเพื่อระงับยับย้ังและปราบ ปรามอาชญากรรมขาม
ชาติและยาเสพติดใหหมดไป 

๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ โดยเนนการบริหารวิกฤตการณเพื่อรับมือภัย 
คุกคามดานตาง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษยสรางข้ึนที่มากข้ึน โดยมุงระดมสรรพกําลังจากทุกภาค
สวนใหสามารถดําเนินงานรวมกันอยางม ีประสิทธิภาพ เพื่อปองกัน แกไข บรรเทา และฟนฟูความเสียหายของชาติ
ที่เกิดจากภัยตาง ๆ รวมถึงใหความสําคัญในการเตรียมพรอมเพื่อเผชิญกับปญหาความมั่นคงในรูปแบบ ใหมในทุก
ดาน ไดแก ดานพลังงาน ดานสิ่งแวดลอม ความมั่นคงของมนุษย อาชญากรรมขามชาติ การกอการราย และอุบัติภัย 
ทั้งน้ี เพื่อใหมีความพรอมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของประเด็นปญหาดานความมั่นคง ในยุคโลกาภิวัตน 
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(๓) นโยบายเศรษฐกิจ    
มุงเนนการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน  เรงใหเศรษฐกิจขยายตัวเต็มที่ตามศักยภาพ   

ขณะเดียวกันจะตองสงเสริมการกระจายรายไดและขยายโอกาสในกาเขาถึงบริการและปจจัยการผลิตใหมีความเปน
ธรรม สรางสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจใหเอื้ออํานายตอการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนใหเปน
กลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ มีการดําเนินนโยบายทางการเงินและการคลังที่สอดประสานกัน     
เพื่อสรางเสถียรภาพของระดับราคาเสถียรภาพทางการคลังของประเทศและเสถียรภาพของระบบการเงิน  เพื่อให
เปนภูมิคุมกันตอความเสี่ยงตาง ๆ นอกจากน้ีรัฐบาลยังใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  โดยเฉพาะ
การขนสงในระบบรางเพื่อลดตนทุนการผลิต  กําหนดนโยบายดานพลังงานที่เหมาะสม  เพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันในภาคการลงทุนและการผลิตของไทย   

๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
๓.๑.๑ ดําเนินการใหมีการกระจายรายไดที่เปนธรรมใหแกคนสวนใหญของประเทศ  และให 

เศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโตในอัตราสูงอยางมีเสถียรภาพ โดยดําเนินนโยบายเศรษฐกิจที่สนับสนุนการกระจาย
รายไดที่เปนธรรม และกอใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางย่ังยืน มีการจางงานเต็มที่ ระดับราคามีเสถียรภาพ
ระมัดระวังความเสี่ยงจากความผันผวนของการเคลื่อนยาย เงินทุนระหวางประเทศ โดยการสรางความเขมแข็งและมี
ประสิทธิภาพของตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศ รวมถึงการสรางความรวมมือในภูมิภาคเพื่อรองรับความผันผวน
ที่อาจเกิดข้ึน 

๓.๑.๒ ปรับโครงสรางภาษีอากรทั้งระบบเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
ของประเทศ สรางความเปนธรรมในสังคม สงเสริมการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และสรางฐานรายไดภาษีที่
ย่ังยืนในระยะยาว รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดทั้งจากภาษีและที่มิใชภาษี 

๓.๑.๓ บริหารสินทรัพยของประเทศที่มีอยูใหเกิดประโยชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจทั้ง 
สินทรัพยของภาครัฐ ตลอดจนทุนในทองถ่ินที่รวมถึงภูมิปญญาทองถ่ิน วิถีชีวิต วัฒนธรรม รวมทั้งพิจารณาการจัดต้ัง
กองทุนที่สามารถใชในการบริหารสินทรัพยของชาติให เปนประโยชน เชน กองทุนมั่งค่ังแหงชาติกองทุนน้ํามัน 
เช้ือเพลิงสํารองแหงชาติ และกองทุนความมั่นคงทางอาหาร เปนตน 

๓.๒ นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 
๓.๒.๑ ภาคเกษตรกรรม 
จัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรที่มีขอมูลการเกษตรของครัวเรือนครบถวนสามารถ 

เช่ือมโยงกับบัตรเครดิตสําหรับเกษตรกร และมีการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอเพื่อความสะดวกในการสนับสนุน
ชวยเหลือ และพัฒนาเกษตรกร สรางหลักประกันความมั่นคงในการประกอบอาชีพใหแกเกษตรกร จัดใหมี
อาสาสมัครเกษตรหมูบานเพื่อสนับสนุนการทํางานของภาครัฐ ตลอดจนจัดใหมีรายการโทรทัศนเพื่อการเกษตรเพื่อ
เผยแพรความรูดานการผลิต และการตลาดแกเกษตรกรทั่วไป 

๓.๒.๒ ภาคอุตสาหกรรม 
พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมแหงใหม โดยพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมใหมในทุกภูมิภาคที่เหมาะสม 

เพื่อรองรับการลงทุน ดานอุตสาหกรรมที่ไมกอมลพิษ และพัฒนาเสนทางการขนสงเช่ือมโยงระหวางพื้นที่
อุตสาหกรรมดังกลาวกับทา เรือนํ้าลึกแหลมฉบังและทาเรือมาบตาพุด รวมทั้งการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจระหวางฝง
อันดามันและฝงอาวไทยสําหรับรองรับอุตสาหกรรมที่ไมกอมลพิษและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน 

๓.๒.๓ การตลาด การคา และการลงทุน 
สงเสริมการขยายตลาดเชิงรุกเพื่อรักษาตลาดเดิมและสรางตลาดใหมเพื่อลดการพึ่งพาการสงออก

ไปตลาดหลัก โดยสงเสริมการสงออกสินคาและบริการในตลาดใหม ไดแก จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา  
และยุโรปตะวันออก พรอมทั้งรักษาสวนแบงในตลาดหลักไมใหลดลง ตลอดจนการเตรียมความพรอมในเชิงของ
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ทักษะเทคโนโลยี และวิทยาการที่จําเปนในการแขงขันระดับโลกเพื่อการขยายตัวอยางย่ังยืนของ ประเทศในอนาคต 
และเปนการสงเสริมใหสินคาและบริการของไทยเปนที่รูจักและยอมรับอยาง แพรหลายจากผูบริโภคในประเทศตางๆ 

๓.๓ นโยบายโครงสรางพ้ืนฐาน   การพัฒนาระบบรางเพ่ือขนสงมวลชน    และการบริหาร 
จัดการระบบขนสงสินคาและบริการ   พัฒนาระบบคมนาคมขนสงทางราง โดยเช่ือมโยงโครงขายและการบริหาร
จัดการขนสงผูโดยสาร และสินคาและบริการที่สะดวกและปลอดภัยทั้งในพื้นที่ชนบท พื้นที่เมือง และระหวาง
ประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการขยายฐานการผลิตตามแนวเสนทางรถไฟ 

๓.๔ นโยบายพลังงาน   กํากับราคาพลังงานใหมีราคาเหมาะสม เปนธรรมและมุงสูการสะทอน 
ตนทุนที่แทจริง โดยปรับบทบาทกองทุนนํ้ามันใหเปนกองทุนสําหรับรักษาเสถียรภาพราคา สวนการชดเชยราคาน้ัน
จะดําเนินการอุดหนุนเฉพาะกลุม สงเสริมใหมีการใชกาซธรรมชาติมากข้ึนในภาคขนสง และสงเสริมการใชแกส
โซฮอลและไบโอดีเซลในภาคครัวเรือน 

๓.๕ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ   สงเสริมการเขาถึงการใชบริการเครือขายอินเทอรเน็ต 
สาธารณะที่มีการใชงาน ตามความเหมาะสมโดยไมคิดคาใชจาย ผลักดันใหคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ใชกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและ
กิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะจัดใหมีบริการเครือขายอินเทอรเน็ตตามมาตรฐานการใหบริการในพื้นที่
สาธารณะ สถานที่ราชการ และสถานศึกษาที่กําหนดโดยไมคิดคาใชจาย หรือกําหนดเปนเงื่อนไขใหผูประกอบการ
จัดใหบริการโทรคมนาคมอยางทั่วถึง 
 

(๔) นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
๔.๑ นโยบายการศึกษา   สรางโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย  

โดยคํานึงถึงการสรางความเสมอภาคและความเปนธรรมใหเกิดข้ึนแกประชากร ทุกกลุม ซึ่งรวมถึงผูยากไร 
ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูบกพรองทางกายและการเรียนรู รวมทั้ง ชนกลุมนอย โดยสงเสริมการใหความรูต้ังแตอยูใน
ครรภมารดาถึงแรกเกิดใหไดรับการ ดูแลอยางมีประสิทธิภาพทั้งแมและเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและ
พัฒนาการอยางมีคุณภาพต้ังแตกอนวัยเรียน จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยจัดใหมีการ เทียบโอนวุฒิการศึกษา
สําหรับกลุมที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง เชน กลุมแมบาน จัดใหมีระบบสะสมผลการศึกษาและการเทียบโอนเพื่อ
ขยายโอกาสใหกวางขวางและลด ปญหาคนออกจากระบบการศึกษา  เรงพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาใหทัดเทียมกับนานาชาติ โดยใชเปนเครื่องมือในการเรงยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทาง
การศึกษา จัดใหมีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติเพื่อเปนกลไกในการเปลี่ยน กระบวนทัศนการเรียนรูให
เปนแบบผูเรียนเปนศูนยกลางและเอื้อใหเกิดการ เรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาเครือขายสารสนเทศเพื่อการศึกษา พัฒนา
ระบบ “ไซเบอรโฮม” ที่สามารถสงความรูมายังผูเรียนโดยระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สงเสริมใหนักเรียนทุก
ระดับช้ันไดใชอุปกรณคอมพิวเตอรแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ขยายระบบโทรทัศนเพื่อการศึกษาใหกวางขวาง ปรับปรุง
หองเรียนนํารองใหไดมาตรฐานหองเรียนอิเล็กทรอนิกสรวมทั้งเรง ดําเนินการให “กองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา” สามารถดําเนินการตามภารกิจได 

๔.๒ นโยบายแรงงาน    เตรียมการรองรับการเปดการเคลื่อนยายแรงงานเสรีภายใตประชาคม 
อาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเนนระบบบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบแรงงานขามชาติ จัดระบบอํานวยความ
สะดวก และมาตรการการกํากับดูแล ติดตามการเขาออกของแรงงานทุกประเภทเพื่อดึงดูดแรงงานที่มีฝมือเขา
ประเทศ ควบคูกับการปองกันผลกระทบจากการเขาประเทศของแรงงานไรฝมือ 

๔.๓ นโยบายสุขภาพ    ขับเคลื่อนใหประเทศไทยเปนเลิศในผลิตภัณฑและการบริการดาน 
สุขภาพและการรักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย โดยประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการสราง
ความกาวหนาใน ทางวิชาการ และไมกอใหเกิดผลกระทบกับบริการสุขภาพโดยรวมของคนไทย สนับสนุนเอกชนให
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จัดบริการศูนยพักฟนผูปวยที่มีมาตรฐาน รวมทั้งแกไขปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อใหมีการใชบุคลากรทางการ 
แพทยรวมกันระหวางภาครัฐและเอกชนใหเอื้ออํานวยตอการดําเนินงาน 
 

(๕) นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใชประโยชนที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ  

โดยการปฏิรูป การจัดการที่ดินโดยใหมีการกระจายสิทธิที่ดินอยางเปนธรรมและย่ังยืนโดยใช มาตรการทางภาษีและ
จัดต้ังธนาคารที่ดินใหแกคนจนและเกษตรกรรายยอย พิจารณาใหประชาชนไดใชประโยชนที่ดินทิ้งรางทางราชการ 
ปกปองที่สาธารณประโยชน ที่ดินทุงเลี้ยงสัตว หามการปดกั้นชายหาดสาธารณะ ผลักดันกฎหมายในการรับรองสิทธิ
ของชุมชนในการจัดการทรัพยากร ที่ดิน นํ้า ปาไม และทะเล ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม แกไขปญหาการดําเนินคดีโลกรอนกับคนจน สรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอมในการรองรับ
และปรับตัวตอผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ โดยการพัฒนาองค
ความรูและระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มขีดความสามารถ
ในการพยากรณและคาดการณความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในระดับประเทศ
และระดับพื้นที่ จัดทํายุทธศาสตรรองรับพิบัติภัยระยะยาว สงเสริมและเรงรัดการเตือนภัย และการเตรียมความ
พรอมในการรับมือความแปรปรวนในปจจุบัน เพื่อใหเปนฐานกับการรับมือความเปลี่ยนแปลงในระยะยาว ปองกัน
ภัยพิบัติโดยเฉพาะนํ้าทวม สึนามิ แผนดินไหว และดินถลม สรางกลไกสงเสริมการเขาถึงขอมูลระดับชุมชน ทองถ่ิน 
เพิ่มขีดความสามารถในระดับชุมชนใหเขมแข็งพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศและภัยพิบัติตาง ๆ ดําเนิน
การศึกษาอยางรอบคอบในเรื่องของความจําเปนของโครงการพัฒนาเข่ือนและ เกาะเพื่อปองกันกรุงเทพฯ และภาค
กลางใหปลอดภัยจากการเพิ่มข้ึนของระดับนํ้าทะเล และจากการละลายของนํ้าแข็งข้ัวโลกตามสภาวะโลกรอนที่
กําลังเกิดข้ึน 
 

(๖) นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
  ใหความสําคัญตอการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย  และนวัตกรรม  เพื่อเปนปจจัย
สําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดลอม  รวมทั้งการสรางศักยภาพความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ  โดยรัฐบาลจะเรงพัฒนาประเทศไทยใหเปนสังคมที่อยูบนพื้นฐานขององคความรูดวยการ
เสริมสรางความรูดานวิทยาศาสตรใหประชาชนไดใชชีวิตประจําวัน  เรงสรางนักวิทยาศาสตร นักวิจัย และครู
วิทยาศาสตรใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ  สนับสนุนและสงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน  
และสถาบันการศึกษาข้ันสูงในการลงทุนวิจัยและพัฒนา  และถายทอดเทคโนโลยีเพื่อมุงสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม  จัดระบบบริหารงานวิจัยใหเกิดประโยชนสูงสุด  รวมทั้งสงเสริมการใชขอมูลเทคโนโลยีอวกาศแลภูมิ
สารสนเทศ  เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ 
 

(๗) นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
เรงสงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน  โดยสงเสริมความรวมมือทั้งภาครัฐ  

เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เพื่อเสริมสรางความเขาใจอันดีและความใกลชิดระหวางกัน อันจะนําไปสูการ
ขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การสงเสริมการทองเที่ยว การขยายการคมนาคมขนสง และ
ความรวมมือดานอื่น ๆ ภายใตกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคเพื่อสงเสริมความเปนเพื่อนบานที่ดีตอกันสรางความ
สามัคคีและสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศอาเซียน เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการจัดต้ังประชาคมอาเซียนและ
สงเสริมความรวมมือกับ ประเทศอื่น ๆ ในเอเชียภายใตกรอบความรวมมือดานตาง ๆ และเตรียมความพรอมของทุก
ภาคสวนในการเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และความมั่นคง    
ใชประโยชนจากโครงขายคมนาคมขนสงในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคใหเปนประโยชนตอการขยาย
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ฐานเศรษฐกิจทั้งการผลิตและการลงทุน โดยใหความสําคัญในการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดที่อยูตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจและเมืองชายแดน 
 

(๘) นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน 
สนับสนุนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีระบบที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และ

สามารถใหบริการสาธารณะตอบสนองความตองการของประชาชนไดตามความคาดหวัง รวม ทั้งสงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินหลาย ๆ แหงรวมกันจัดบริการสาธารณะบางอยาง ซึ่งโดยสภาพหรือเพื่อประสิทธิภาพ ควรที่
องคการปกครองสวนทองถ่ินตองรวมกันทํา โดยคํานึงถึงความจําเปนและความเหมาะสมตามศักยภาพของทองถ่ิน 
ใหมีการเช่ือมโยงและบูรณาการภารกิจกับแผนชุมชนและแผนระดับตาง ๆ ในพื้นที่  เพื่อเปนฐานสําคัญในการ
สงเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในทองถ่ินใหเขมแข็ง ปรับปรุงการจัดระบบความสัมพันธของราชการบริหาร
สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ินใหมีความเหมาะสม ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
งบประมาณและบุคลากรของทองถ่ิน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดที่เหมาะสม และมีระบบบริหารงาน
บุคคลที่มีประสิทธิภาพพรอมรองรับภารกิจและใหบริการที ่ดีแกประชาชน ตลอดจนเสนอกฎหมายเกี่ยวกับการสราง
ความเขมแข็งใหกบัองคกรปกครองสวนทอง ถ่ินตามที่บัญญัติเปนหลักการไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
หมวด ๑๔ การปกครองสวนทองถ่ิน 

๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม 
ปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทั้งระบบใหมีความทันสมัย  

สอดคลองกับหลักการประชาธิปไตย เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงและสอดคลองกับหลักนิติธรรม เรงรัดจัดต้ังองคกร
เพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ดําเนินการโดยอิสระ ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ รวมถึงสนับสนุน
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและองคกรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการ ยุติธรรมใหสามารถดําเนินการตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญไดอยางเปนรูปธรรม 
 

สวนทองถ่ินในฐานะบทบาทของภาคีพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
ฉบับที่ ๑๑ 

๑ . ๑  พั ฒนา บท บา ท ข อ ง ทุ ก ภ า คส ว น ใ ห ส า ม า ร ถ ขั บ เ คลื่ อ นแ ผน พั ฒน า ฯ ฉ บับ ท่ี ๑ ๑                          
ไดอยางมีประสิทธิภาพ มุง เสริมสรางความเขมแข็งใหภาคีตางๆ สามารผลักดันและดําเนินการ                              
ตามแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไดอยางเหมาะสม โดย 

 

 ๑.๒ พัฒนาศักยภาพชุมชนใหมีความพรอมในการดําเนินงานที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนา                   
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่๑๑ ติดตามความกาวหนาตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของภาคี                        
การพัฒนาอื่น ๆ ที่สงผลกระทบตอชุมชน โดยมีภาควิชาการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาอยางบูรณาการ                  
และใชชุมชนเปนพื้นที่หลักในการพัฒนา 
 

 ๑.๓ เสริมสรางความเขมแข็งใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินงานตามภารกิจที่กฎหมายระบุไว
อยางมีประสิทธิภาพปรับปรุงกฎระเบียบที่ไมเอื้อใหเกิดอํานาจในการบริหารจัดการเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมใน
การจัดการกิจกรรมการพัฒนาในทองถ่ิน เปนเครือขายกับทองถ่ินใกลเคียงในการพัฒนาพื้นที่และปรับโครงสราง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหภาคีการพัฒนามีสวนรวมในการบริหารจัดการการพัฒนาทองถ่ินมากข้ึน 
 

 ๑.๔ ปรับบทบาทภาครัฐในการดําเนินงานและทัศนคติในการทํางาน โดยทําหนาที่อํานวยความสะดวกและ
ประสานความรวมมือระหวางภาคีการพัฒนาตางๆ เกิดเปนเครือขายการพัฒนารวมกันสามารถเช่ือมโยงการ
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ดําเนินงานของทุกภาคีใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และปรับทัศนคติขาราชการใหมุงบริการและดูแลประชาชนอยาง
สม่ําเสมอและเปนธรรมในทุกระดับ โดยเฉพาะระดับพื้นที่ 
 

 ๑.๕ ปรับแนวคิดภาคเอกชนใหทํางานรวมกับภาคชุมชนและองคกรพัฒนาเอกชนไดอยางเปนพันธมิตรโดย
มีภาครัฐเปนผูประสานประโยชนเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่น 
 

 ๑.๖ สงเสริมใหสื่อพัฒนาบทบาทการเปนสื่อกลางเผยแพรขอมูลขาวสารเชิงสรางสรรคสังคม                
เปนสื่อสาธารณะที่มุงประโยชนของสวนรวมเปนหลัก 
 

 ส ร า งสภา พแวดล อ ม ให เ อ้ื อ ต อก า ร ดํ า เ นินงา นภาย ใต บทบาทภา คีกา ร พั ฒนาต า ง ๆ                                  
เกิดการบูรณาการการพัฒนาในทุกระดับ โดย 
 ๑.๑ ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายตางๆ ใหทันสมัย ลดความซ้ําซอนและขอจํากัดสามารถสราง
บรรยากาศใหการทํางานรวมกันของภาคีตาง ๆ ดําเนินไปอยางมีสัมฤทธิผล  
 

 ๑.๒ เปดพื้นที่สาธารณะใหทุกภาคีทั้งองคกรอิสระที่ต้ังโดยรัฐธรรมนูญ กฎหมายเฉพาะและองคกรตาม
ธรรมชาติ ตลอดจนภาคีอื่นๆ ใชประโยชนในการจัดเวทีสานเสวนาระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู รวมดําเนิน
กิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 ๑.๓ นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารและสรางความสัมพันธทําใหขอมูลขาวสาร
ตาง ๆ เลื่อนไหลระหวางภาคีการพัฒนาสามารถสรางความเขาใจไดอยางถูกตองตรงกัน 
 

การ ดํา เ นินงานของ  สศช .รวม กับภา คีการ พัฒนา  เป นการ ดํา เ นินง านในหลายรูปแบบที่                      
จะทําใหการขับเคลื่อนแผน ฯ สูการปฏิบัติเปนรูปธรรมและเกิดข้ึนจริง ดังน้ี 
 ๑.๑ สื่อสารและเผยแพรสาระสําคัญของแผนฯ ๑๑ ใหกวางขวางในทุกกลุมและพื้นที่ผานชองทางและ    
สื่อตาง ๆ ทําใหเกิดความเขาใจและสามารถนําไปปฏิบัติ /ดําเนินการไดในทุกระดับ 
 

 ๑.๒ ปรึกษาหารือและรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกฝายผานกลไกที่เปนทางการและไมเปนทางการที่
ทําใหเกิดความเขาใจรวมกันในสาระรายละเอียดของแผน ฯ ๑๑ รวมทั้งเปนพี่เลี้ยงใหแกสํานักงานจังหวัดและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและคัดสรรประเด็นการพัฒนาใหเหมาะสมกับพื้นที่พัฒนาชุดขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่  /     
ภูมิสังคม รวมทั้งกําหนดกลไกเพื่อประสานการทํางานทั้งในแนวราบและแนวด่ิง การฝกอบรมการจัดทําเครื่องมือใน
การทํางานและเช่ือมโยงงบประมาณ 
 

 ๑.๓ รวมดําเนินโครงการนํารอง/ตนแบบกับภาคีตาง ๆ อาทิ ภาคเอกชนและชุมชนใหเปนตัวอยางสําหรับ
เรียนรู หรือนําไปขยายผลในพื้นที่ตางๆ ใหกวางขวาง  
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วิสัยทัศนกลุมจังหวัดวิสัยทัศนกลุมจังหวัด  
((  ตากตาก    เพชรบูรณ  พิษณุโลก  สุโขทัยเพชรบูรณ  พิษณุโลก  สุโขทัย    อุตรดิตถอุตรดิตถ  ))  

““    ศูนยกลางบริการสี่แยกอินโดจีน  ศูนยกลางบริการสี่แยกอินโดจีน  ”” 
 

พันธกิจ 

๑. ยกระดับรายไดและกระจายรายได ควบคูกับการสรางสังคมที่มีคุณภาพอยางย่ังยืน 

๒. พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีเสถียรภาพบนพื้นฐานการพัฒนา 

    ผลิตภาพและการสรางสรรค 
๓. สรางความเช่ือมโยงดานเศรษฐกิจและสังคมกับกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 
๑. พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินคาเกษตรและสินคาชุมชน   
๒. พัฒนาโครงขายการคา  การลงทุน การบริการ เครือขายคมนาคมขนสงสี่แยกอินโดจีนและอาเซียน 

๓. พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม กีฬาและสุขภาพ 
๔. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

 

เปาประสงค 
๑. ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยไดมาตรฐาน และมีมูลคาเพิ่มที่ย่ังยืน 
๒. เช่ือมโยงเสนทางคมนาคมในกลุมจังหวัด ภูมิภาคและตางประเทศ เพื่อใชศักยภาพแหลงที่ต้ังและความ
พรอมของโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบาน 

๓. พัฒนาการคาการลงทุนและความรวมมือชายแดนไทย - พมา / ไทย - ลาว 
๔. อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาการทองเทีย่วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร กีฬาและสุขภาพ 
๕. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

 

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 
๑. จํานวนกลุมวิสาหกิจชุมชนที่ไดรับการถายทอดความรู 
๒. จํานวนกลุมผูผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยเพิ่มข้ึน 

๓. จํานวนผลิตภัณฑชุมชนที่ไดรับมาตรฐาน 

๔. เสนทางเช่ือมโยง E –W – E – C  ที่ไดรับการพัฒนาเพิ่มข้ึน 

๕. จํานวนเครือขายการคาการลงทุนที่เช่ือมโยงกับกลุมประเทศอินโดจีน และประเทศสมาชิกอาเซียน 

๖. มูลคาการคาชายแดนเพิ่มข้ึน 

๗. จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มข้ึน 

๘. รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มข้ึน 

๙. จํานวนแหลงทองเที่ยวไดรับการอนุรักษ ฟนฟ ู

๑๐. จํานวนหมูบานและชุมชนที่เขามามีสวนรวมในการอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  
     สิ่งแวดลอม 

๑๑. จํานวนหมูบาน / ชุมชน ที่ไดรับการพัฒนาองคความรูในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
๑๒. จํานวนเครือขายหมูบาน / ที่มีการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน 
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กลยุทธ 
๑. พัฒนาและสงเสริมกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ การแปรรูปและการบรรจุภัณฑโดยใช   
    เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

๒. พัฒนาการคมนาคมและระบบ logistics 

๓. พัฒนาและสงเสริมการคา การตลาด ทั้งภายในและตางประเทศ 

๔. สงเสริมการเตรียมความพรอมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC ) 
๕. เสริมสรางสมรรถนะผูประกอบการและการลงทุน 

๖. สงเสริม พัฒนา และอนุรักษการทองเที่ยว 

๗. สงเสริมการตลาดเพื่อการทองเที่ยว 

๘. สงเสริมและพัฒนาองคความรูเพื่อการทองเที่ยวและบริการ 

๙. พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว 
๑๐. สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนฐานการผลิต / การคา / การบริการ  
     อยางมีคุณภาพและคุมคา 

๑๑. สงเสริมการใชองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน มีสวนรวมในการบริหารจัดการ 

๑๒. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
 

วิสัยทัศนจังหวัดอุตรดิตถ 

““  เมืองแหงคุณภาพชีวิต  ผลผลิตปลอดภัย เมืองแหงคุณภาพชีวิต  ผลผลิตปลอดภัย   
สืบสานสืบสานวัฒนธรรมไทย กาวไกลสัมพันธเพื่อนบานยั่งยืนวัฒนธรรมไทย กาวไกลสัมพันธเพื่อนบานยั่งยืน””  

 

เปาประสงค 
 ๑. เปนดินแดนแหงความสงบสุข มีศิลปวัฒนธรมประเพณีท่ีดีงาม มีจริยธรรม เปนระเบียบ 

    เรียบรอย เศรษฐกิจมั่นคง 
๒. ประชาชนมีความเขมแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ 
    การเมืองการปกครอง 
๓. ผลผลิตดานการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินคา ผลิตภัณฑ OTOP มีคุณภาพ 
    ปลอดภัย และมีระบบการตลาดที่ดี 
๔. มีการพัฒนาที่ย่ังยืน อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พลังงาน วัฒนธรรม และ 
    ประเพณีที่งดงาม 
๕. มีศักยภาพการคา การลงทุน การทองเที่ยว และความสัมพันธอันดี ทั้งภายในและระหวางประเทศ 
 

พันธกิจ 
 ๑. พัฒนาใหเปนเมืองนาอยู เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรูคูคุณธรรม มีวินัย และอยูอยาง 

    เปนสุข มีรายได และการครองชีพเหมาะสม มีความมั่นคงในการดํารงชีวิต 
๒. สงเสริม พัฒนา ผลผลิตดานการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินคา ใหมีคุณภาพปลอดภัย 
    และมีระบบการตลาดที่ดี 
๓. สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของประชาชน 
๔. พัฒนา อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พลังงาน วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม 
    ทุกพื้นที ่
๕. สงเสริม การคา การลงทุน การทองเทีย่ว ทั้งภายในและตางประเทศ ตลอดจนสรางสัมพันธไมตร ี
    อันดีระหวางประเทศในภูมิภาค 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 
     ๑. เสริมสรางบานเมืองนาอยู คุณภาพชีวิตท่ีดี มีความรูคูคุณธรรม มีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได 
อาชีพท่ีเหมาะสม ชุมชนเขมแข็ง มีสุขภาวะชุมชน และมคีวามมั่นคงในชีวิต 
 

กลยุทธ 
๑.๑ พัฒนาและปรับปรุง โครงขายคมนาคม ผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
      ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐานใหทั่วถึงและเทาเทียมกัน สามารถรองรับความเจริญเติบโตทางสังคม 
      และเศรษฐกิจ 
๑.๒ เพิ่มศักยภาพบุคลากรดวยความรูคูคุณธรรม พรอมกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
      ใหสะอาด โปรงใส ตรวจสอบได เพื่อยกระดับการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน 
      สูงสุดตอประชาชน 
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๑.๓ พัฒนาทรัพยากรมนุษยบนพ้ืนฐานความเสมอภาคโดยการสรางโอกาสยกระดับคุณภาพการศึกษา 
      เพ่ือผลสัมฤทธ์ิดานคุณภาพและการเรียนรูใหครอบคลุมทุกสถาบันการศึกษา ตลอดจนเปดโอกาส 

            ในการเรียนรูและเขาถึงแหลงขอมูลสารสนเทศไดอยางกวางขวาง ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว 
๑.๔ พัฒนาความเปนอยูใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังวัยเด็ก เยาวชน วัยทํางาน และผูสูงอายุ สงเสริมให 
      ประชากรวัยทํางานใหมีงานทํา มีหลักประกันที่ม่ันคงในชีวิต มีความม่ันคง คุมครองแรงงาน 
      เด็กและสตรี สงเสริมบริการสาธารณสุข สุขอนามัย สรางภูมิคุมกันทางสังคม สรางความ 
     ปรองดองดวยกีฬา การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม 
๑.๕ สงเสริมใหมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม คุมครอง สงเสริมและขยายโอกาสในการ 
      ประกอบอาชีพของประชาชน เพ่ิมศักยภาพของชุมชน เชื่อมโยงเครือขายอยางตอเน่ือง เพ่ือ 
      เปนรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน นําไปสูการพ่ึงตนเอง และลดปญหาความยากจน 
๑.๖ ชวยเหลือและสนับสนุนการมีงานทําและรายไดของประชาชน เพ่ือลดผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ 
      ถดถอย และสรางความเชื่อม่ันและกระตุนเศรษฐกิจในภาพรวม 
๑.๗ เสริมสรางสถาบันครอบครัวและชุมชนใหมีความม่ันคงเขมแข็ง ปลอดยาเสพติด มีความม่ันคง 
      และปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
๑.๘ สงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งในการรวมกันพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง 
      การสรางสรรคสังคมใหเกิดความสมานฉันท และความม่ันคงภายในและชายแดน การบริหาร 
      วิกฤติการณดานสาธารณภัย การดําเนินกิจกรรมสาธารณชุมชน รวมท้ังสนับสนุนการดําเนินการของ 
      กลุมประชาชนในลักษณะเครือขาย ใหสามารถแสดงความคิดเห็น และเสนอความตองการของ 
      ชุมชนในพ้ืนท่ีอยางมีสวนรวม 
 

     ๒. พัฒนาภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูป และผลิตภัณฑ OTOP ใหมีคุณภาพปลอดภัย 
และมีความมั่นคงทางอาหาร 
  

กลยุทธ 
๒.๑ สงเสริม พัฒนากระบวนการผลิต ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินคา เพื่อเพิ่มมูลคา 
     โดยมุงพัฒนาผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยตอผูบริโภค 
๒.๒ สงเสริมพัฒนาการปลูกพืชการปศุสัตว และประมงที่สอดคลองกับการตลาด โดยสงเสริมการ 
     ลดตนทุนการผลิต เพิ่มรายไดในภาคการเกษตร 
๒.๓ เสริมสรางศักยภาพการบริหารจัดการใหกับภาคเกษตร สถาบันเกษตรกรและผูประกอบการ 
     ตลอดจนการสงเสริมกลุมOTOP กลุมธุรกิจ ผูประกอบการ SMEs ใหมีความเขมแข็ง 
๒.๔ สงเสริมการศึกษาการวิจัย การสรางนวัตกรรม และการบริหารจัดการตลาดสินคาคาเกษตรกรรม 
     อุตสาหกรรม และการแปรรูป และผลิตภัณฑ OTOP ใหมีคุณภาพ และปลอดภัย    
   

     ๓. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และการทองเท่ียว 
  

กลยุทธ 
 ๓.๑ ทํานุบํารุง รักษา และสืบทอดประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน โดยการเช่ือมโยง 

      กับการพัฒนาทางสังคม การทองเที่ยว และเศรษฐกิจ 
๓.๒ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน และภูมิปญญาไทย เพื่อใชในการผลิตสินคา บริการ  
      การประกอบอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓.๓ สงเสริมเช่ือมโยงเสนทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร กับเพื่อนบานทั้งภายในและตางประเทศ 
๓.๔ มีการพัฒนาการทองเที่ยวทุกดาน โดยเนนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณและศักยภาพสูง 



39 

 

     ๔. ดํารงไวซึ่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ พัฒนาแหลงนํ้า การจัดการสิ่งแวดลอม และพลังงานท่ีดี 
 

กลยุทธ  
๔.๑ สนับสนุนใหมีการสรางสมดุลการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ พรอมกับการอนุรักษ 
     ทรัพยากรปาไม การฟนฟูทรัพยากรดิน การพัฒนาแหลงนํ้า การบริหารจัดการนํ้าอยางเปน 
     ระบบและคุมคา เพื่อรักษา ดํารงไวซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ และสนับสนุน 
     ขยายผลโครงการตามแนวพระราชดําร ิ
๔.๒ กระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม และดําเนินการจัดกรรมสิทธ์ิในที่ดินของประชาชน ให 
     เพียงพอแกการอยูอาศัยและการเกษตรกรรม โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับสภาพแวดลอม 
     ทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนนํ้า วิถีชีวิตของชุมชนทองถ่ิน อยางย่ังยืนและมีสวนรวม 
๔.๓ สงเสริมพัฒนาการบริหารจัดการสภาพแวดลอมเมืองและทองถ่ิน ภายใตการมีสวนรวมของชุมชน 
      อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อประโยชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน 
๔.๔ สงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอม การผลิตและการใชพลังงานทดแทน 
     อยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ ตามหลักการพัฒนาที่ย่ังยืน ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะ 
     มลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประชาชน ชุมชน 
     ทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
๔.๕ สงเสริม สนับสนุน การอนุรักษพลังงานและการบริหารจัดการดานพลังงานใหมีประสิทธิภาพ 
สูงสุด ท้ังในภาครัฐและเอกชนอยางมีสวนรวมและยั่งยืน 

 

     ๕. เพ่ิมศักยภาพ การคา การลงทุน การทองเท่ียว และความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน 
 

กลยุทธ  
๕.๑ เสริมสรางความรวมมือและความรูเกี่ยวกบัการคา การลงทุน และการบริการ ใหกับผูประกอบการ 
     ทั้งภายในและตางประเทศ 
๕.๒ พัฒนาสัมพันธไมตรีและความรวมมือกับจังหวัดภายในภูมิภาคและอื่น  ๆรวมทั้งตางประเทศ โดย 
      ยึดหลักการปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาค สนับสนุนการเพิ่มและขยายชองทางการคา การลงทุน 
      การทองเที่ยว และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดี อยางย่ังยืน 
๕.๓ พัฒนาศักยภาพการแขงขันของผูประกอบการ พัฒนาเสนทางคมนาคมเช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจ 
     ชายแดน และระบบ Logistics ใหเอื้อประโยชนตอการคา การลงทุน การทองเที่ยว เปนการ 
     เพิ่มมูลคาใหกับการคาในตลาดเดิม และแสวงหาตลาดใหม 
๕.๔ สงเสริมใหมีการประกอบกิจการ มีการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม ปองกันการผูกขาดทั้งทาง 
     ตรงหรือทางออม และคุมครองผูบริโภค 
๕.๕ สนับสนุน ใหมีการปรับปรุงและแกไข กระบวนการผานแดน เพื่ออํานวยความสะดวกดานการคา 
     การลงทุน และการทองเที่ยว 
๕.๖ พัฒนาสินคาและบริการ เสริมสรางความปลอดภัยและสุขอนามัย ใหมีคุณภาพมาตรฐาน เปนที ่
     ยอมรับของผูบริโภค คูคา และนักทองเที่ยว 
๕.๗ สนับสนุนใหมีการปรับปรุง พัฒนา แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน วัฒนธรรม และประวัติศาสตร             
     โดยการมีสวนรวมของชุมชน และเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน 
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แผนพัฒนาอําเภอเมืองอุตรดิตถ 
 

วิสัยทัศน 
อําเภอแหงคุณภาพชีวิต  ผลผลิตปลอดภัย 

ม่ันใจการตลาด ทองเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม 
 

พันธกิจ 
 ๑. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม   สิ่งสําคัญทางประวัติศาสตรรวมทั้งภูมิปญญาทองถ่ิน  
วัฒนธรรม  ประเพณีดีงาม 
 ๒. สงเสริม พัฒนา ปรับปรุงขบวนการผลิตภาพเกษตรกรรม  ภาพแปรรูปใหมีคุณภาพ  ปลอดภัย  และมี
ระบบการตลาดที่ดี 
 ๓. พัฒนาทองที่อําเภอใหมีความเปนระเบียบ  สวยงามเปนเมืองนาอยู  ประชาชนมีความสุขในการ
ดํารงชีวิต และมีความปลอดภัย 
 ๔. สงเสริมและเพิ่มศักยภาพดานการทองเที่ยว 
 

ประเด็นยุทธศาสตร   
 ๑. ปรับโครงสรางภาคการเกษตร  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดรายจาย  ปลอดภัยจากสารพิษ พัฒนาธุรกิจ
การตลาด 

กลยุทธ 
 ๑.๑ พัฒนาระบบการผลิตภาคเกษตรกรรม  การแปรรูป  เพื่อเพิ่มมูลคาโดยมุงเนนพัฒนาผลผลิตที่มี
คุณภาพ และปลอดภัยตอผูบริโภค 
 ๑.๒ สงเสริมและสนับสนุนการใชสารอินทรียชีวภาพแทนการใชสารเคมี เพื่อลดตนทุนการผลิต เพิ่มรายได
ในภาคการเกษตร 
 ๑.๓ พัฒนา ปรับปรุงพันธุพืช ใหมีคุณภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตตอเน้ือที่ที่ผลิตอยูเดิม 
 ๑.๔ สงเสริมการศึกษาวิจัย การสรางนวัตกรรม และการบริหารจัดการตลาด สินคาเกษตรกรรมและ       
การแปรรูป 
 

๒. จัดการเรื่อง กรรมสิทธิ์เก่ียวกับท่ีดินใหเพียงพอแกการอยูอาศัยและทําเกษตรกรรม  

กลยุทธ 
 ๒.๑ สงเสริมการจัดกรรมสิทธ์ิที่ดินใหเพียงพอแกการอยูอาศัยและทําการเกษตร 
 

๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

กลยุทธ 
 ๓.๑ การแกไขปญหาความยากจนและความเดือดรอนของประชาชน 
 ๓.๒ การแกไขปญหายาเสพติด 
 ๓.๓ การปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ๓.๔ ความปลอดภัยในอาหารและมาตรฐานผลิตภัณฑ 

๓.๕ สงเสริมการกีฬาและการสาธารณสุข 
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 ๓.๖ สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและวินัยจราจร 
 ๓.๗ สงเสริมวัฒนธรรม จริยธรรม และศีลธรรมของประชาชน 
 ๓.๘ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ๓.๙ ประชาชนไดรับการบริการที่ดี เสมอภาคและเปนธรรม 
 ๓.๑๐ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองรวม 
 ๓.๑๑ การสงเสริมอาชีพและรายได 
 

๔. พัฒนาศักยภาพและสงเสริมการทองเท่ียว 

กลยุทธ 
  ๔.๑ อนุรักษและดํารงไวซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร 
ความงามตามธรรมชาติ 

๔.๒ บริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยว 
 

๕. สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

กลยุทธ 
 ๕.๑ การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค 
 ๕.๒ การพัฒนาไฟฟา ประปา โทรศัพท 
 ๕.๓ พัฒนาปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม 
 

การพัฒนาตามนโยบายของผูบริหารเทศบาลตําบลหาดกรวด 
คณะผูบริหารเทศบาลตําบลหาดกรวด ไดกําหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด  
ดังน้ี 

๑. การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน 
- จัดการระบบกรจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอยใหเปนไปตามมาตรฐาน 
- รณรงคสรางจิตสํานึกใหกับประชาชนดานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางถูกวิธี 
- สงเสริม สนับสนุน ฟนฟูสภาพแวดลอมและปองกันมลพิษ 

 

๒. การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร เชน 
- ปรับปรุงระบบนํ้าประปาใหไดมาตรฐานที่มีคุณภาพ 
- ปรับปรุงแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรในพื้นที่ใหใชนํ้าไดอยางทั่วถึง 

 

๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรียและเพิ่มรายไดใหประชาชน 
- สงเสริม สนับสนุนพัฒนาสินคาทางการเกษตร 
- สงเสริมการทําเกษตรอินทรีย 
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดการสวัสดิการเบี้ยยังชีพใหทั่วถึงและเทาเทียมกัน 
- สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสรางวินัย สรางความสามัคคีปรองดองของประชาชนในชุมชน 
- จัดทําแผนพัฒนาชุมชนใหเปนมาตรฐาน ใหประชาชนในชุมชนรวมคิด รวมทํา รวมกําหนด

แนวทางการพัฒนาชุมชนตนเอง 
- สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ใหมีความพรอมและมี

คุณภาพสูมาตรฐาน 
- ปองกันและใหการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติตางๆ 
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- สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการสอดสองดูแลปองกันและใหขอมูลเกี่ยวกับผูคา
ผูเสพยาเสพติด 

- ปองกันและปราบปรามยาเสพติดอยางตอเน่ือง 
- สนับสนุนการใหความชวยเหลือและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที ่

 

๔. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
- ปรับปรุงและขยายเขตไฟฟาสาธารณะใหทั่วถึง 
- ปรับปรุงและขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตรใหครอบคลุมทุกพื้นที่ 
- พัฒนาเสนทางคมนาคม ถนนสายหลัก สายรองใหมีสภาพดี มีมาตรฐาน 
- ปรับปรุงหรือกอสรางถนนเขาสูพื้นที่การเกษตร 
- พัฒนาปรับปรุงระบบเสียงตามสาย เสียงไรสายใหไดมาตรฐานย่ิงข้ึนและครอบคลุมทุกพื้นที ่

 

๕. การพัฒนาดานสาธารณสุขและอนามัย 
- ดูแลสุขภาพผูสูงอายุและผูพิการใหครอบคลุมทุกหลังคาเรือน 
- สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานหรือกิจกรรม อสม. ใหมีศักยภาพย่ิงข้ึน 
- สนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณในการปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ และ        

โรคไมติดตอ ใหมีประสิทธิภาพ 
- ออกใหการบริการแจกเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ณ จุดรวมของแตละชุมชน 

 

๖. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
- พัฒนาดานการศึกษาข้ันกอนปฐมวัยใหเด็กไดเขาเรียนอยาทั่วถึง 
- สงเสริมสนับสนุนและยกระดับการศึกษาของเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปทั้งในและ       

นอกระบบโรงเรียนตามอาจขอบเขตที่กฎหมายกําหนด โดยใชระบบคุณธรรมและวิถีชีวิตของ
ชุมชนเปนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู 

- พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานและทันสมัย 
- สงเสริมและผลักดันนักกีฬายุวชน เยาวชนไดมีโอกาสเขารวมแขงขันในระดับที่สูง 
- สงเสริม สนับสนุน ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

๗. พัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
- พัฒนาเทศบาลตําบลหาดกรวด ใหเปนหนวยงานที่ยึดหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี     

มีมาตรฐาน สงเสริมสนับสนุนดานการศึกษาใหแก สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจางเทศบาล และพนักงานจางเทศบาล เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพและยกระดับความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

- สนับสนุนชุมชนเขาสูกระบวนการมีสวนรวมทางการบริหารจัดการ และการเมืองภายใต
ระบอบประชาธิปไตย 

- สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน สนับสนุนใหมีกิจกรรม และสงเสริมการทํางาน
รวมกันระหวางประชาชนกับเทศบาลอยางสมานฉันท 

- สงเสริมและสนับสนุนใหมีการสรางเครือขายตางๆในชุมชนเพื่อสนับสนุนการทํางานของ
คณะกรรมการชุมชน สนับสนุนและพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความทันสมัย 
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๓.๒ ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา 
การวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชน 
 เทศบาลตําบลหาดกรวด ไดจัดทําประชาคมหมูบาน ตําบล เพื่อวิเคราะหปญหาและความตองการของ
ประชาชน ดังน้ี 
แผนงานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 สภาพปญหา 

- ขาดสถานที่พักผอนหยอนใจ 
- การบุกรุกที่สาธารณประโยชน 
- ปญหาขยะมูลฝอย  ทิ้งขยะในที่สาธารณะ 
- ปญหามลภาวะจากฟารมเลี้ยงสัตว 

แนวทางแกไข 
- กอสราง ปรับปรุงสถานที่พักผอนหยอนใจ 
- กอสรางแนวเขตที่สาธารณประโยชน 
- ควบคุมมลภาวะจากฟารมเลี้ยงสัตว โดยใชสารชีวภาพ บอแกสชีวภาพ ปองกันกลิ่น แมลง 

และนํ้าเสีย 
- จัดหาแหลงกําจัดขยะ ภาชนะเก็บขยะและรถขนขยะ 

 

แผนงานพัฒนาแหลงนํ้า 
 สภาพปญหา 

- ขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค 
- ขาดแคลนนํ้าทําการเกษตร 

แนวทางแกไข 
- กอสราง ปรับปรุง ระบบประปาหมูบานใหมีคุณภาพด่ืมไดมีปริมาณ เพียงพอตอความตองการ 
- กอสรางถังเก็บนํ้าฝน 
- กอสราง ปรับปรุง คลองสงนํ้าไฟฟาใหทั่วถึง 

กอสราง ปรับปรุงแหลงนํ้าทําการเกษตร เชน สรางฝายนํ้าลน ขุดลอกลําหวย คลอง ขุดสระ 
 

แผนงานพัฒนาดานสังคม 
 สภาพปญหา 

- ปญหาสุรายาเสพติด 
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
- ปญหาความยากจน 
- ปญหานักเรียนมีเพศสัมพันธกอนวัยเรียน 
- ปญหากลุมวัยรุนมีพฤติกรรมรุนแรง 

แนวทางแกไข 
- การปองกัน ควบคุมการแพรระบาดยาเสพติด 
- ปรับปรุงสนามกีฬา ลานกีฬา สงเสริมการแขงขันกีฬาเยาวชน 
- อบรมความรูโทษ พิษภัยของยาเสพติด การพัฒนาจิตใจเด็ก เยาวชนใหมีศิลธรรม คุณธรรม

และเรื่องเพศศึกษา 
- จัดต้ังกองกําลังพิทักษถ่ิน อยูเวรรักษาการณในยามคํ่าคืน 
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- สงเสริมสวัสดิการ และนันทนาการ สงเคราะหประชาชนผูดอยโอกาส 
- เสริมสรางความเขมแข็งชุมชนโดยการพัฒนาสถาบันครอบครัว 

 

      แผนงานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 สภาพปญหา 

- ถนนภายในหมูบาน ถนนเช่ือมหมูบาน ชํารุดเปนหลุมบอ มีฝุน สะพานชํารุด ใชสัญจรไมไดรับ
ความสะดวก 

- ไมมีแสงไฟฟาสาธารณะ ตามถนน, ซอยในหมูบาน 
- ตูโทรศัพทตูสาธารณะไมเพียงพอ 

แนวทางแกไข 
- กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมถนน ทางระบายนํ้า สะพาน ใหใชการคมนาคมไดโดยสะดวกทุก

ฤดูกาล 
- ขยายเขต ติต้ังดวงโคมไฟฟาสาธารณะใหแสงสวางตามถนน ซอยในหมูบาน 
- ติดต้ังโทรศัพทสาธารณะ ขยายหมายเลขโทรศัพทใหทั่วถึง 
- เจาะบอนํ้าบาดาล 

 

      แผนงานดานสาธารณสุข 
 สภาพปญหา 

- โรคไขเลือดออก 
- โรคเอดส 
- โรคพิษสุนัขบา 
- โรคไมติดตอ เชน  เบาหวาน,หลอดเลือดตีบเปนตน 
- โรคในชองปาก ( เหงือกและฟน ) 

แนวทางแกไข 
- รณรงคการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก อยางตอเน่ือง 
- จัดซือ้เครื่องพนหมอกควัน สารเคมี และทรายอเบท 
- จัดการอบรมใหความรูและการปองกันโรคเอดสและประชาชนและเยาวชน 
- การปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 
- จัดทีมแพทยมาบริการที่สถานีอานามัย(ในเรื่องโรคไมติดตอ) 
- สนับสนุนเจาหนาที่ทันตาภิบาลมาบริการสถานีอานามัย 

 

แผนงานดานเศรษฐกิจ 
 สภาพปญหา    

-    การวางงาน 
- การขาดพันธุพืชที่มีคุณภาพ 
- ราคาผลผลิตตกตํ่า ไมคุมคากับการลงทุน 
- ศัตรูพืช 
- ปุยยาปราบศัตรูพืชมีราคาแพง 
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แนวทางแกไข 
- สงเสริมอาชีพ การทําอาชีพเสริม ผลิตภัณฑ OTOP 
- จัดต้ังกองทุน กลุมออมทรัพย เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 
- รณรงคการผลิตปุยชีวภาพ ยาปราบศัตรูพืชจากสารชีวภาพ จัดหาปุยราคาถูก 
- สงเสริมการตลาด ลานคาชุมชน 
 

แผนงานดานการศึกษา 
 สภาพปญหา    

-    อาคาร สถานศึกษา มีไมเพียงพอตอนักเรียน 
-    บุคลากร มีจํานวนไมเพียงพอตอนักเรียนในแตละหองเรียน 
-    การศึกษาในระดับกอนวัยเรียนยังขาดสื่อและอุปกรณการเรียนที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการ 
     พัฒนาการในวัยน้ี              
-    ขาดเงินทุนที่บริหารจัดการสถานศึกษา 

แนวทางแกไข 
- กอสรางอาคาร สถานที่เพิ่มเติมใหเพียงพอตอจํานวนนักเรียน 
- สรรหาบุคลากรมาเพิ่มใหเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน 
- หาอุปกรณสื่อการเรียนการสอนที่ไดมาตรฐานและทันสมัยมาใหนักเรียนไดศึกษาหาความรู 
- ประสานหนวยงานเพื่อของบประมาณมาพัฒนาสถานศึกษา 

 

      แผนงานพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
 สภาพปญหา 

- ความรู ความเขาใจการมีสวนรวมในกิจกรรมการเมืองตามแบบประชาธิปไตย 
- การมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของประชาชน 
 

แนวทางแกไข 
- สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาล  เขารวมประชุมสภาฯ 

แตงต้ังผูแทนประชาคมเปนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง 
- อํานวยความสะดวกแกผูมาติดตองานตาง ๆ รวมทั้งการใหบริการขอมูลขาวสาร และการ

ประชาสัมพันธกิจกรรมของเทศบาล ใหประชาชนทราบ 
- เสริมสรางประสิทธิภาพในการบริหารของเทศบาล 
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ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนา 
ในอนาคตของเทศบาลตําบลหาดกรวด ดวยเทคนิค  SWOT Analysis 

 

ศักยภาพการพัฒนาตําบลหาดกรวด 
จุดแข็ง 
๑. อยูไมไกลจากอําเภอและตัวจังหวัด มีถนนติดตอไดโดยสะดวก 
๒. มีกลุมอาชีพจักสานผักตบชวาเปนสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ 
๓. มีแมนํ้านานไหลผาน ๖ หมูบาน พื้นดินอุดมสมบูรณ เกษตรกรสามารถปลูกพืชหมุนเวียนไดตลอด

ทั้งป 
๔. มีกลุมอาชีพตาง ๆ เชน กลุมเกษตรกรทํานา, กลุมสัจจะออมทรัพย, กลุมประมง, กลุมจักสาร

ผักตบชวา เปนตน 
๕. มีกองทุนหมูบานใหราษฎรกูยืมเงินไปลงทุนประกอบอาชีพ 
๖. มีกองกําลังอาสาสมัครพิทักษถ่ินรักษาความสงบในชุมชนและปราบปรามปญหายาเสพติด 
๗. ประชาชนในตําบลนับถือพุทธศาสนา รักสงบ มีประเพณีวัฒนธรรมดีงาม 
๘. มีเสนทางคมนาคมเพื่อการคาระหวางประเทศถึงดานภูดู เพื่อรองรับ AEC 
 

จุดออน 
๑. ไมมีแหลงทองเที่ยว 
๒. ขาดแคลนนํ้าอุปโภค บริโภคและทําการเกษตรในชวงฤดูแลง 
๓. ปจจัยการผลิตทางการเกษตรมีตนทุนสูง เชน เมล็ดพันธุพืช ปุยเคมี สารเคมีปราบศัตรูพืช          

มีราคาแพง 
๔. ประชาชนยังไมมคีวามรู ความเขาใจ ในเรื่องของ AEC 
 

โอกาส 
๑. มีงบประมาณจากเทศบาล, เงินกองทุนหมูบาน แกปญหาความตองการของราษฎร 
๒. มีสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา 2 แหงมีพื้นที่ทางการเกษตร ราษฎรสามารถปลูกขาวไดปละ 2 ครั้ง 
๓. มีโครงการฟนฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชําระหน้ี 
๔. เปนเสนทางคมนาคมที่เช่ือมตอระหวางประเทศในกลุมอาเซียน 
 

อุปสรรค 
๑. ขาดการประสานงานที่ดี ขาดการมีสวนรวมประชาชน 
๒. พื้นที่ของหมูที่ ๗, ๘, ๙  ประสบกับปญหาภัยแลงเปนประจํา 
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บทที่  ๔ 
วิสัยทัศน  พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 

 

๔.๑ วิสัยทัศนในการพัฒนาทองถ่ิน 
 

“ หาดกรวดตําบลแหงความสุข ” 
 

๔.๒ พันธกิจการพัฒนาทองถ่ิน 
 

๑. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ๑.๑ จัดการระบบการจัดเก็บขยะและกําจัดขยะใหเปนไปตามมาตรฐาน 
  ๑.๒ สรางจิตสํานึกใหประชาชนเรื่องสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ จัดการขยะอยางถูกวิธี 
  ๑.๓ ฟนฟูสภาพแวดลอมและปองกันมลพิษ 
 

๒. ดานพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ืออุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร 
๒.๑ ปรับปรุงระบบนํ้าประปาใหไดมาตรฐาน มีคุณภาพ 
๒.๒ พัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรใหเพียงพอตอการทําเกษตรในชวงฤดูแลง 
 

๓. ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคาการเกษตร การทําเกษตรอินทรีย และเพ่ิมรายไดให
ประชาชน 

๓.๑ จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส 
๓.๒ สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนใหเปนมาตรฐาน 
๓.๓ สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 
๓.๔ ปองกันและใหการชวยเหลือผูประสบภัยทางธรรมชาติ 
๓.๕ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการใหขอมูลเกี่ยวกับผูคา ผูเสพยาเสพติด 
๓.๖ ปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
๓.๗ สงเสริม สนับสนุนการใหความชวยเหลือกับประชาชนในพื้นที ่
๓.๘ สนับสนุนพัฒนาสินคาทางการเกษตร และการผลิตเกษตรอินทรีย 
 

๔.  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๔.๑ ขยายเขตไฟฟาสาธารณเพื่อใหครอบคลุมทุกพื้นที่ในชุมชน   
๔.๒ ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตรใหครอบคลุมทุกพื้นที ่
๔.๓ พัฒนาเสนทางคมนาคมใหมีมาตรฐาน และมีความปลอดภัย 
๔.๔ ปรับปรุงหรือกอสรางเสนทางคมนาคมเขาสูพื้นที่การเกษตร 
๔.๕ พัฒนาปรับปรุงเสียงตามสายและเสียงไรสายเพื่อการบริการประชาสัมพันธ 
 

 ๕.  ดานสาธารณสุขและอนามัย 
  ๕.๑ ดูแลผูสูงอายุ ผูพิการใหครอบคลุมโดยใชทีมงาน อสม. 
  ๕.๒ สนับสนุนงบประมาณใหกับ อสม.สําหรับการดูแลและสงเสริมสุขภาพประชาชน 
  ๕.๓ สงเสริมสนับสนุนงบประมาณในการปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ และโรคไมติดตอ 
  ๕.๔ ใหบริการแจกเบี้ยยังชีพ ณ จุดรวมของแตละชุมชน  
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 ๖.  ดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
๖.๑ จัดการศึกษาข้ันกอนปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐานใหเรียนไดอยางทั่วถึง ตลอดจนอาหาร  

เสริม(นม) อาหารกลางวัน 
๖.๒ สงเสริมสนับสนุนและยกระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของเด็ก เยาวชน 
๖.๓ พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานและทันสมัย 
๖.๔ สงเสริมกีฬายุวชน เยาวชน และประชาชน 
๖.๕ สงเสริมศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

๗.  ดานการเมืองและการบริหาร 
 ๗.๑ สงเสริมความรู ความเขาใจในดานการเมือง การบริหาร และการปกครอง 
 ๗.๒ สนับสนุนการมีสวนรวมในการดําเนินการระหวางภาครัฐกับประชาชน 
 ๗.๓ สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหกับประชาชนและพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว 
 ๗.๔ สนับสนุนใหมีการสรางเครือขายตางๆ ในชุมชน 
 ๗.๕ สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย 

 
๔.๓  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 
 

๑. บริหารจัดการการจัดเก็บขยะมูลฝอยอยางเปนระบบ และสรางเสริมจิตสํานึกใหประชาชนอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

๒. พัฒนาแหลงนํ้าอุปโภค บริโภค แหลงนํ้าเพื่อการเกษตรอยางทั่วถึงพอเพียงและพัฒนาสินคาการเกษตร    
เกษตรปลอดสาร 

๓. สงเสริม สนับสนุน สวัสดิการตาง  ๆและสงเสริม สนับสนุนพัฒนาสินคาทางการเกษตร การผลิต     
เกษตรอินทรีย ใหประชาชนอยูดี กินดี เสริมสรางความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที ่

๔. พัฒนาเสนทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคใหทั่วถึง 
๕. สงเสริม รณรงคใหประชาชนใสใจในสุขภาพและควบคุมโรคติดตอ 
๖. สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของเด็ก เยาวชนใหมีคุณภาพ และไดมาตรฐาน 
๗. พัฒนา สงเสริมกระบวนการมีสวนรวม สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน



 

   ๔.๓  จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
 

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด 
 (KPls) 

ขอมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

เปาหมาย (targets) 
ป ๕๗ – ๖๑ ป ๕๗ ป ๕๘ ป ๕๙ ป ๖๐ ป ๖๑ 

๑. บริหารจัดการการจัดเก็บขยะ
มูลฝอยอยางเปนระบบ สรางเสริม
จิตสํานึกใหประชาชนอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 
 

๑. ประชาชนตําบลหาดกรวด
สามารถบริหารจัดการการ
จัดเก็บขยะ และรวมอนุรักษ 
สิ่งแวดลอม 

๑. ประชาชนในตําบลหาดกรวดจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยอยางเปนระบบ รอยละ ๘๐ 
ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมด ๗๕% ๑๕% ๑๕% ๑๕% ๑๕% ๑๕% 

๒. พัฒนาแหลงนํ้าอุปโภค บริโภค 
และแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรอยาง
ทั่วถึง และเพียงพอ 
 

๑. ประชาชนมีนํ้าอุปโภค 
บริโภค และมีแหลงนํ้าเพื่อ
การเกษตร 

๑. ครัวเรือนที่ใชนํ้าประปาและแหลงนํ้า
เพื่อการเกษตรมีนํ้าใชอุปโภค บริโภค 
รอยละ ๘๐ ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 

๗๕% ๑๕% ๑๕% ๑๕% ๑๕% ๑๕% 

๓. สงเสริม สนับสนุน สวัสดิการ
และสงเสริม สนับสนุนพัฒนา
สินคาทางการเกษตร การผลิต     
เกษตรอินทรีย ใหประชาชนอยูดี 
กินดี เสริมสรางความปลอดภัย
ของประชาชนในพื้นทีใ่ห
ประชาชนอยูดีกินดี สรางเสริม
ความปลอดภัยของประชาชน 
 

๑. ประชาชนรับเบี้ยผูสูงอายุ 
คนพิการ ผูปวยเอดส ไดรับ
ความสะดวกสบายมากข้ึน 
๒. ประชาชนไดบริโภคสินคา
เกษตรอินทรีย 
๓. ประชาชนในพื้นทีไ่ดมีการ
ผลิตเกษตรอินทรียมากข้ึน 

๑. ผูรับเบี้ยยังชีพ ผูพิการ ผูปวยเอดสมี
จํานวนทั้งหมด รอยละ ๙๐ ของ
ประชาชนในพื้นที ่            
๒. ประชาชนที่มีการผลิตเกษตรอินทรีย 
และผลผลิตทางดานการเกษตรมากย่ิงข้ึน ๙๐% ๑๕% ๑๕% ๒๐% ๒๐% ๒๐% 

๔. พัฒนาเสนทางคมนาคม ระบบ
สาธารณูปโภคใหทั่วถึง 

๑. ประชาชนในพื้นที่มี
เสนทางคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว มากย่ิงข้ึน 
 

๑. ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วมากข้ึน รอยละ ๘๐ ของ
ประชาชนในพื้นที ่ ๗๕% ๑๕% ๑๕% ๑๕% ๑๕% ๑๕% 



 

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด 
 (KPls) 

ขอมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

เปาหมาย (targets) 
ป ๕๗ – ๖๑ ป ๕๗ ป ๕๘ ป ๕๙ ป ๖๐ ป ๖๑ 

๕. สงเสริม สนับสนุน รณรงคให
ประชาชนใสใจสุขภาพและควบคุม
โรคติดตอ 
 

๑. ประชาชนมีสุขภาพอนามัย
แข็งแรงสมบูรณ ปราศจาก
โรคภัยไขเจ็บ 

๑. จํานวนผูเขารับการรักษาจาก
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทั้ง ๒ 
แหง รอยละ ๘๐ 

๗๐% ๑๐% ๑๕% ๑๕% ๑๕% ๑๕% 

๖. สงเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาของเด็ก เยาวชน ใหมี
คุณภาพไดมาตรฐาน และสงเสริม
ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม     
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

๑. เด็ก และเยาวชนไดรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ ได
มาตรฐาน 
๒. ประชาชนไดรูถึงประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 

๑. เด็ก เยาวชน ไดรับการศึกษาที่มี
คุณภาพ ตามมาตรฐาน รอยละ ๘๐ ของ
ประชาชนในพื้นที ่ ๗๐% ๑๐% ๑๕% ๑๕% ๑๕% ๑๕% 

๗. พัฒนา สงเสริม กระบวนการมี
สวนรวม สรางความเขมแข็งใน
ชุมชน 
 

๑. เปนที่พอใจของประชาชน
ในพื้นที่ในการมีสวนรวมตอ
ชุมชน 

๑. ประชาชนในพื้นที่มีความพอใจตอการ
มีสวนรวมในการสรางความเขมแข็ง  
รอยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที ่

๗๕% ๑๕% ๑๕% ๑๕% ๑๕% ๑๕% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่๕ 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หนวยงานที่รับผิดชอบ 

 

๑. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
 

๒. การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค และ
เพื่อการเกษตร 
 

๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินคา
การเกษตร และการทําเกษตรอินทรีย 
 
 

๔. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
 

๕. การพัฒนาดานสาธารณสุข 
 
 

๖. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

๗. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
 

 

๑. บริหารจัดการการจัดเก็บขยะมูลฝอยอยางเปนระบบ สรางเสริม
จิตสํานึกใหประชาชนอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 

๑. พัฒนาแหลงนํ้าอุปโภค บริโภค และแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรอยางทั่วถึง 
และเพียงพอ 
 

๑. สงเสริม สนับสนุน สวัสดิการตาง แๆละสงเสริม สนับสนุนพัฒนาสินคา
ทางการเกษตร การผลิตเกษตรอินทรีย ใหประชาชนอยูดี กินดี เสริมสราง
ความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที ่
 

๑. พัฒนาเสนทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคใหทั่วถึง 
  
๑. สงเสริม สนับสนุน รณรงคใหประชาชนใสใจสขุภาพและควบคุม
โรคติดตอ 
 

๑. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของเด็ก เยาวชน ใหมีคุณภาพได
มาตรฐาน และสงเสริมศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

๑. พัฒนา สงเสริม กระบวนการมีสวนรวม สรางความเขมแข็งในชุมชน 

 

กองสาธารณสุขฯ / กองสงเสริมการเกษตร 
 
 

กองชาง / กองเกษตร 
 
 

กองการศึกษา / กองสงเสริมการเกษตร 
/ สํานักปลัด  

 
 

กองชาง 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 

 

กองการศึกษา 
 
 

สํานักปลัด 



 

 
บทที่ ๖ 

 

การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 
 องคประกอบ  ประกอบดวยการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยนําเสนอไดดังน้ี 
 

 ๖.๑  องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา     
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ซึ่งคณะกรรมการ ฯ อาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
ซึ่งควรแสดงไวในเอการแผนพัฒนาเพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนและตอเน่ือง 

 

 ๖.๒   การกําหนดวิธีการติดตามและและประเมินผลเพราะเปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผล
ตาม ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา โดยการกําหนดรูปแบบที่จะใชในการติดตามและประเมินผลเพื่อ
ตรวจสอบวาได ดําเนินการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติตามเปาหมายภายใตระยะเวลาที่กําหนดไว
หรือไม และบรรลุตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไม 

 

๖.๓  การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินกําหนดหวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยคํานึงถึงความเหมาะสม ทั้งน้ีควร
กําหนดหวงเวลาในการติดตามระหวางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และประเมินผลการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาเมื่อดําเนินการแลวเสร็จ ในแตละปควรจะมีการติดตามการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ไปสูการปฏิบัติอยางนอยปละ 1 ครั้ง แลวรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอ
ผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินนําเสนอตอสภาทองถ่ินคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละ ๑ ครั้ง ภายใน        
เดือนธันวาคมของทุกป 

 
 

 
 
 
 
 
 
       ( หมายเหตุ แนวทางการติดตามและประเมินผล ศึกษาไดจากคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทํา และแปลงแผนไปสู
การปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น )     

 
 
 



 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลหาดกรวด 
เร่ือง  ประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) 

---------------------------------------------- 
 

ด ว ย เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล ห า ด ก ร ว ด  ไ ด จั ด ทํ า ร า ง แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ก า ร พั ฒ น า                      
(พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ตําบลหาดกรวด                               
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ และนายกเทศมนตรีไดอนุมัติใหใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา       
(พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) แลว 
 

เพื่อใหปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๓ ขอ ๑๖ (๔) จึงประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา           
(พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

 
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 

    ( ลงช่ือ ) 
          (นายสมัย   สายบุญสง) 
     นายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวด 

 


