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      องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห 

                                                                 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห 
                             งานนโยบายและแผน 

             โทร.๐-๔๓๕๐-๑๙๒๙ 
 
 
 
 
 



 ส่วนท่ี ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
 

๑. ด้านกายภาพ    

 1.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล    
  ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห   
  หมู่ที่ ๑ บ้านสาวแห (พื้นท่ีส่วนมาก) เนื้อท่ีประมาณ ๒,๘๙๗ ไร่   
  หมู่ที่ ๒ บ้านสาวแห (พื้นท่ีส่วนมาก) เนื้อท่ีประมาณ ๒,๐๗๙ ไร่   
  หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแคน (พ้ืนที่ส่วนมาก) เนื้อที่ประมาณ ๑,๘๕๐ ไร ่   
  หมู่ที่ ๔ บ้านดอนแดง (พ้ืนที่ส่วนมาก) เนื้อท่ีประมาณ ๑,๗๖๐ ไร่   
  หมู่ที่ ๕ บ้านสาวแห (พื้นท่ีส่วนมาก) เนื้อท่ีประมาณ ๒,๕๐๐ ไร่   
  หมู่ที่ ๖ บ้านดอนสุข (พ้ืนที่บางส่วน) เนื้อท่ีประมาณ ๑,๐๕๖ ไร่ 
  หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ดอนเจริญ (พ้ืนที่บางส่วน) เนื้อท่ีประมาณ ๗๔๖ ไร่ 
 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล ตามมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 โดยได้รับการจัดตั้ง ณ วันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2539 ตั้งอยู่
หมู่ที่ 1  ต าบลสาวแห อ าเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ห่างจากอ าเภอประมาณ 8 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
 
 

 
ทิศเหนือ ติดต่อเขตเทศบาลต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
ทิศใต้          ติดต่อเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลีกลิ้ง อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 



ทิศตะวันออก    ติดต่อเขตเทศบาลต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
ทิศตะวันตก      ติดต่อเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง อ าเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

 ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
 ภูมิประเทศของต าบลสาวแห เป็นที่ราบสลับป่า ส าหรับที่ราบส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในการท านาข้าว 
    ต าบลสาวแห มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 24  ตารางกิโลเมตร หรือ 15,000 ไร่ แบ่งเป็น 
  2.1   พ้ืนที่อยู่อาศัยประมาณ       979   ไร่   ร้อยละ     6.5๓      ของพ้ืนที่ 
  2.2   พ้ืนที่การเกษตรประมาณ  12,๔๔๐   ไร่   ร้อยละ   8๒.๙๓      ของพ้ืนที่ 
  2.3   พ้ืนที่ป่าไม้ประมาณ     ๑,๑๓๙   ไร่   ร้อยละ     ๗.๖๐      ของพ้ืนที่ 
  2.4   พ้ืนที่แหล่งน้ าประมาณ      ๓๐0    ไร่   ร้อยละ     ๒.๐๐      ของพ้ืนที่ 
  2.5   พ้ืนที่อ่ืน ๆ        ๑๔๒    ไร่   ร้อยละ     ๐.๙๔      ของพ้ืนที่  

 
 

 ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
 ภูมิอากาศ จัดอยู่ในลักษณะภูมิอากาศมรสุมเขตร้อน แบ่งได้ 3 ฤดู คือ 
 1. ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่  เดือนพฤษภาคม     ถึง   เดือนตุลาคม 
 2. ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่  เดือนพฤศจิกายน    ถึง  เดือนกุมภาพันธ์ 
 3. ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่  เดือนมีนาคม         ถึง  เดือนเมษายน 
  

 ๑.๔ ลักษณะของดิน 
  ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วมปนทราย ประมาณ ๗๕ % ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินใน
พ้ืนที่เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ % 
 

 ๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ า 

  มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ อุปโภค-บริโภค จ านวน  ๙๑ แห่ง   แหล่งน้ าทั้ง ๙๑ แห่ง เคยเป็นแหล่งน้ าที่
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหด าเนินการปรับปรุง ขุดลอกข้ึนใหม่เพ่ือให้เพียงพอกับ
การอุปโภคและบริโภคของประชาชน ดังนี้ 
  ล าห้วย   ๑ แห่ง  สระน้ า    - แห่ง 
  หนองน้ า ๑๓ แห่ง  บ่อน้ าตื้น ๗๖ แห่ง 
  ล าคลอง   - แห่ง  บ่อบาดาล   - แห่ง 
  บึง    - แห่ง  อ่างเก็บน้ า  ๑ แห่ง 
  แม่น้ า   - แห่ง  ฝาย    - แห่ง  
 

 ๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

  ในเขตต าบลสาวแหมีป่าชุมชน ลักษณะเป็นป่าสาธารณะ มีต้นยาง ต้นไผ่ เป็นต้น 
 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  
 ๒.๑ เขตการปกครอง  
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พืน้ท่ีอยู่อาศยั พืน้ท่ีการเกษตร พืน้ท่ีป่าไม้ พืน้ท่ีแหล่งน ้า พืน้ท่ีอ่ืน ๆ



 ต าบลสาวแห แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน คือ 
หมู่ที่   1 บ้านสาวแห  นายสมบัติ      คันธะมาลย์ ก านันต าบลสาวแห 
หมู่ที่   2 บ้านสาวแห  นายจันทา      ผิวใส       ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่   3 บ้านหนองแคน  นายสวาด       อักษร  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่   4 บ้านดอนแดง  นายครรชิต     เยื่องกาย  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่   5 บ้านสาวแห  นางเจียมจิตร์  ไชยรักษ์  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่   6 บ้านดอนสุข  นายวิรัช        ศรีปัญญา  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่   7 บ้านใหม่ดอนเจริญ นายสุธรรม     หนันสวาสดิ ์ ผู้ใหญ่บ้าน 

  

 ๒.๒ การเลือกตั้ง 

  ต าบลสาวแห ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ทั้งเขตต าบลสาวแหเป็น ๑ เขต
เลือกตั้ง แบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาออกเป็น ๑ เขต มี ๗ หน่วยเลือกตั้ง ดังนี้ 
  เขตเลือกตั้งท่ี ๑ ประกอบด้วย ๗ หน่วยเลือกตั้ง  ได้แก่ 

หน่วยที่ ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านสาวแห 
หน่วยที่ ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านสาวแห 

         หน่วยที่ ๓ หมู่ที ่๓ บ้านหนองแคน 
         หน่วยที่ ๔ หมู่ที ่๔ บ้านดอนแดง 
         หน่วยที่ ๕ หมู่ที่ ๕ บ้านสาวแห 
         หน่วยที่ ๖ หมู่ที่ ๖ บ้านดอนสุข 
         หน่วยที่ ๗ หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ดอนเจริญ   
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหส่วนใหญร่่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองาน อบต. เสนอแนะในกิจกรรม
ของ อบต. ในการด าเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชุมประชาคมแก้ไข
ปัญหาความยากจน ฯลฯ   
  จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖) 

     - จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ๒,๒๖๘ คน 
     - จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ๒,๒๖๕ คน 

  จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๕๖) 
       - จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ๑,๖๐๓ คน จากผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งทั้งสิ้น ๒,๒๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๖๘ 
       - จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ๑,๖๐๓ คน จากผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งทั้งสิ้น ๒,๒๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗๗   
 

๓. ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

จ านวนประชากรทั้งสิ้น ๒,๘๓๖ คน แยกเป็นประชากรชาย ๑,4๓๐ คน ประชากรหญิง ๑,๔๐๖ คน       
จ านวน ครัวเรือน ๗๘๙ ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๑๑๘.๑๖ คน/ตารางกิโลเมตร 

 
 
 
 
   

ตารางจ านวนประชากร แยกตามหมู่บ้าน 
หมู่ที่ หมู่บ้าน จ านวนประชากรทั้งหมด จ านวนหลังคาเรือน 



ชาย หญิง รวม 
1 บ้านสาวแห ๓๓๘ ๓๕๓ ๖๙๑ ๑๘๖ 
2 บ้านสาวแห ๒๑๑ ๑๙๑ ๔๐๒ ๙๘ 
3 บ้านหนองแคน ๒๓๑ ๒๕๒ ๔๘๓ ๑๓๓ 
4 บ้านดอนแดง ๑๘๖ ๑๘๒ ๓๖๘ ๑๒๐ 
5 บ้านสาวแห ๑๘๕ ๑๗๐ ๓๕๕ ๑๐๘ 
6 บ้านดอนสุข ๑๖๗ ๑๖๒ ๓๒๙ ๘๒ 
7 บ้านใหม่ดอนเจริญ ๑๑๒ ๙๖ ๒๐๘ ๖๒ 

 รวม ๑,๔๓๐ ๑,๔๐๖ ๒,๘๓๖ ๗๘๙ 

ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียน  อ าเภอหนองฮี  ณ วันที่ ๑๘ เดือน กรกฎาคม 25๖๒ 
 

 ๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
จ านวนประชากรแยกตามอายุ 

กลุ่มอายุ ชาย หญิง รวม 
00 – 10  ๑๔๐ ๑๐๘ ๒๔๘ 
11 – 20  ๑๖๙ ๑๖๕ ๓๓๔ 
21 – 30  ๒๐๙ ๒๐๐ ๔๐๙ 
31 – 40  ๒๑๓ ๑๖๗ ๓๘๐ 
41 – 50  ๒๕๙ ๒๗๖ ๕๓๕ 
51 – 60  ๑๙๑ ๒๒๐ ๔๑๑ 
61 – 70  ๑๓๑ ๑๔๒ ๒๗๓ 
71 – 80  ๙๕ ๙๔ ๑๘๙ 
81 – 90  ๒๒ ๓๒ ๕๔ 

91 – 100  ๑ ๒ ๓ 
รวมทั้งสิ้น ๑,๔๓๐ ๑,๔๐๖ ๒,๘๓๖ 

ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียน  อ าเภอหนองฮี ณ วันที่ ๑๘ เดือน กรกฎาคม 25๖๒ 
 
 

 
๔. สภาพทางสังคม 
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จ ำนวนประชกร

ช่วงอำยุ

ตารางจ านวนประชากรแยกตามอายุ



   ๔.๑ การศึกษา  
  ❑  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      1   แห่ง 
  ❑  โรงเรียนประถมศึกษา      ๑   แห่ง 
  ❑  โรงเรียนมัธยมศึกษา               1   แห่ง (ขยายโอกาสทางการศึกษา) 
  ❑  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน    7  แห่ง 

  ❑  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   ๑  แห่ง (กศน.ประจ าต าบลสาวแห) 
 ๔.๒ สาธารณสุข 

❑  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านสาวแห   1  แห่ง 
❑  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า     100 % 

 ๔.๓ อาชญากรรม 
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

❑  ป้อมยามต ารวจ                  1  แห่ง 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 
 การคมนาคม การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านในต าบลสาวแหส่วนใหญ่เป็นถนน คสล.เส้นทางการคมนาคม      
สายหลัก มีดังนี้ 

❑ ถนนลาดยาง (ทางหลวงชนบท หมายเลข 3012) สายพนมไพร - โพนทราย 
❑ ถนนลาดยางสายบ้านหนองแคน - บ้านดอนบ่อ ต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอพนมไพร           

จังหวัดร้อยเอ็ด 

❑ ถนน อบจ.ร้อยเอ็ดสายบ้านสาวแห - บ้านดูกอ่ึง ต าบลดูกอ่ึง อ าเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 

๕.๒ การไฟฟ้า 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห อยู่ในเขตการบริการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ จ านวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน มีบางครัวเรือนที่แยก
ออกไปห่างจากชุมชน จึงใช้วิธีพ่วงจากครัวเรือนใกล้เคียง 

❑  จ านวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้          จ านวน    7 หมู่บ้าน 

 ๕.๓ การประปา 
❑  บ่อน้ าตื้น     จ านวน          7๖ แห่ง 
❑  ประปาหมู่บ้าน    

-   ประปาขนาดเล็ก   จ านวน    ๘ แห่ง 
-   ประปาขนาดกลาง   จ านวน  ๕ แห่ง 

 ๕.๔ โทรศัพท์ 
 การโทรคมนาคม 

❑  โทรศัพท์องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห        จ านวน            1     แห่ง 
❑  มีระบบเสียงตามสาย (หอกระจายข่าว) ในพ้ืนที่ให้บริการได้ครอบคลุม ร้อยละ ๑๐๐ 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
 ๖.๑ การเกษตร  
  อาชีพ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยแยกเป็น 
 ❑  อาชีพด้านการเกษตร    ร้อยละ  ๘๐ 
 ❑ อาชีพรับจ้างและบริการ   ร้อยละ   ๙ 



 ❑ อาชีพอ่ืนๆ เช่น อาชีพจักสานและทอผ้าไหม ร้อยละ   ๘   
 ❑ อาชีพค้าขาย     ร้อยละ   ๒ 
 ❑ อาชีพรับราชการ    ร้อยละ   ๑ 

 ๖.๒ การท่องเที่ยว 
  ต าบลสาวแหมีสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ วัดบ้านหนองแคน ม.๓, ล าห้วยก๊ากว๊าก, ล าน้ าเสียว 
 ๖.๓ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล แยกได้ดังนี้ 
❑ ปั๊มน้ ามัน             ๒ แห่ง 
❑ โรงสีขนาดเล็ก                        1๒       แห่ง 
❑ ร้านค้าขายของ    2๕ แห่ง 
❑ ร้านขายอาหาร      ๓ แห่ง 
❑ ร้านตัดผม       ๔ แห่ง 
❑ ร้านเย็บผ้า       - แห่ง 
❑ ร้านซ่อมรถ       ๔ แห่ง 
❑  ร้านขายวัสดุก่อสร้าง      1 แห่ง 

 
กลุ่มอาชีพในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห แยกได้ดังนี้ 

 ❑  กลุ่มทอผ้าไหม,กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ หมู่ที่ ๑ 
 ❑  กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ที่ ๒ 
 ❑  กลุ่มโรงสี SML, กลุ่มเลี้ยงหมู, กลุ่มเลี้ยงไก่ หมู่ที่ ๓ 
 ❑ กลุ่มทอเสื่อกก, กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ หมู่ที่ ๔ 
 ❑  กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๗ 
 ❑  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ หมู่ที่ ๖ 
 
 
 
 

๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 ๗.๑ ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน มีทั้งหมดจ านวน ๗ หมู่บ้าน ประกอบด้วย 

๑. บ้านสาวแห  หมู่ที่   1  
 ๒. บ้านสาวแห  หมู่ที่   2  
 ๓. บ้านหนองแคน หมู่ที่   3  
 ๔. บ้านดอนแดง  หมู่ที่   4  
 ๕. บ้านสาวแห  หมู่ที่   5 

   ๖. บ้านดอนสุข  หมู่ที่   6 
   ๗. บ้านใหม่ดอนเจริญ หมู่ที่   ๗  

    

           ๗.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร 
  ในปัจจุบันประชากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทางการเกษตรที่ส าคัญ   
ได้แก่ การท านา ท าไร่ ท าสวน โดยใช้พื้นที่ท าการเกษตรประมาณ 12,๔๔๐ ไร่  คิดเป็นร้อยละ 8๒.๙๓ ของพ้ืนที่
ทั้งหมด  พืชส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ มันส าปะหลัง ข้าวโพด เห็ด เป็นต้น 
 



     ๗.๓ ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 มีแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการเกษตร ได้แก่ ล าห้วย ๑ แห่ง, หนองน้ า ๑๓ แห่ง, บ่อน้ าตื้น ๗๖ แห่ง, อ่างเก็บน้ า ๑ 
แห่งจ านวนรวมทั้งสิ้น ๙๑ แห่ง 
 

     ๗.๔ ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากินน้ าใช้ 
 ปัจจุบันภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหมีน้ าประปาของหมู่บ้านใช้ในการอุปโภค-บริโภคท่ี
เพียงพอ แต่ก็มีบางส่วนที่เจาะน้ าบาดาลใช้เอง    
  

๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 ๘.๑ การนับถือศาสนา 

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๑๐๐ 

 

 ๘.๒ ประเพณีและงานประจ าปี ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยอีสาน เช่น ประเพณีการจุดบั้งไฟ  
ประเพณีบุญเส็งกลอง การแต่งงาน งานศพ  และประเพณีตามเทศกาลต่างๆ เช่น  สงกรานต์ และพิธีส าคัญทาง
ศาสนา 
  

 ๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตต าบลสาวแหได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการท าเครื่องจักสาน
ใช้ส าหรับในครัวเรือน วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม วิธีการทอเสื่อกก และวิธีการจับปลาธรรมชาติ 
  ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ ๑๐๐ พูดภาษีอิสาน 
 

 ๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตต าบลสาวแหได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือไว้จ าหน่าย ได้แก่ เสื่อที่ทอ
จากต้นกก  ผ้าที่ทอจากผ้าฝ้ายและผ้าไหม เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่ 
     

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๙.๑ น้ า น้ าที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบ จากหนองน้ าสาธารณะ ซึ่งจะต้องน ามา
ผ่านกระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย ไม่สามารถน าขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และบางแห่ง
เค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 
 ๙.๒ ป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหมีดงสาวแห และดงบ้านแดงเป็นป่าชุมชน เนื้อที่ประมาณ 
๑,๑๓๙ ไร่ 
 
 ๙.๓ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  ในพ้ืนที่ของต าบลสาวแหส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ
ตามล าดับ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ได้แก่ ดิน น้ า ต้นไม้ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม น้ าใต้ดิน
ก็เค็ม ไม่สามารถน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่
สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมข้ึน ปัญหาด้านขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน การแก้ไขปัญหา คือ
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาขะจากชุมชน เช่น โครงการสาวแหปลอดภัยร่วมมือร่วมใจ
ก าจัดขยะอันตราย 
 

๑๐. อ่ืนๆ  
๑๐.๑  สรุปผลการส ารวจข้อมูลพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ได้ด าเนินโครงการส ารวจข้อมูลพื้นฐานในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสาวแห ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ือน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่
ชุมชน ผลการส ารวจพบว่าประชาชนในเขตต าบลสาวแหนั้น ไม่ผ่านเกณฑ์การส ารวจ  ดังนี้ 
  ๑)  คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่าคนละ ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี จ านวน  ๑๓ ครัวเรือน 
  ๒)  ประชากรที่สูบบุหรี่  จ านวน  ๓๗  คน 
  ๓)  ประชากรที่ดื่มสุรา  จ านวน  ๑๙  คน    



  ผลการส ารวจดังกล่าว  ถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข  
  การแก้ไขปัญหา  
  ๑)  ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนสนใจในสุขภาพมากขึ้น โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้
เห็นถึงผลดีของการรักษาสุขภาพ 
  ๒)  รณรงค์ ส่งเสริม จัดโครงการ/กิจกรรมงดสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา ลด ละ เลิก เพ่ือให้ประชาชนเกิด
ความตะหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา   
  ๓)  ส่งเสริมการประกอบอาชีพต่างๆให้กับประชาชนเพื่อเพ่ิมรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจนใน
ชุมชน  

๑๐.๒  สรุปผลการส ารวจข้อมูล  กชช.  ๒ ค.  ประจ าปี  ๒๕๕๙   
  ตามท่ีพัฒนาชุมชนอ าเภอหนองฮี  ได้ด าเนินการส ารวจข้อมูล กชช. ๒ ค. ประจ าปี ๒๕๕๙  ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห  เพ่ือน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ชุมชน ผลการส ารวจ
สามารถสรุปตามตัวชี้วัดได้  ดังนี้ 
ตัวชี้วัดแบ่งเป็น  ๓  ระดับ  คือ   

๑  =  มีปัญหามาก 
๒  =  มีปัญหาปานกลาง 
๓  =  มีปัญหาน้อย/ไม่มีปัญหา 

ทั้งนี้  จะน าข้อมูลเฉพาะตัวชี้วัดที่ได้ คะแนน  ๑  มาพิจารณา   ดังนี้  
 
 ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน 

   ๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    -  ถนน ม.๒, ม.๓  
   ๒)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    -  น้ าใช้ ม.๑ 
   ๓)  ด้านความรู้ และการศึกษา 
    -  การได้รับการศึกษา ม.๒, ม.๖  
 
 ๑๐.๓  การแก้ไขปัญหา 

๑)  สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน  ไม่ว่าจะเป็น  อ าเภอ  ต ารวจ 
โรงพยาบาล สาธารณสุข ผู้น าชุมชน  ร่วมท ากิจกรรมต่างๆ กับชุมชน  ให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและได้รับความ
คุ้มครองทางสังคม  มีความเป็นกลาง  รับทราบปัญหาและเร่งแก้ไข 

๒)  อ านวยความสะดวก ประสานงาน ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
  ๓)  ร่วมมือกับอ าเภอ  เกษตรอ าเภอ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้ประโยชน์จากดินและ
น้ าให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ของชุมชน เพื่อผลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส  
  ๔)  ร่วมมือกับสาธารณสุข โรงพยาบาล  โรงเรียน  ส่งเสริม  รณรง ป้องกัน  สุขภาพและอนามัยของ
ประชาชน  ส่งเสริม  จัดกิจกรรมการกีฬาในชุมชน   
  ๕)  ส่งเสริม  สนับสนุน  เปิดโอกาสให้เด็กได้รับการศึกษา  จัดกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ      

1๑. บุคลากรที่เป็นพนักงานส่วนต าบล  จ านวน  ๓๕ คน โดยมี  นางจีระภา  ระดาพัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล และนายปฏิการ เชื้อทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้บังคับบัญชา แยกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้ 
 1. ส านักงานปลัด   มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานทั่วไป, งานธุรการ, งานการเจ้าหน้าที่ ,งานสวัสดิการ  
การประชุม , การออกข้อบัญญัติ , แผนพัฒนาต าบล มีพนักงานส่วนต าบล จ านวน ๘ คน    แยกตามต าแหน่งดังนี้ 
  -   ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด อบต.   จ านวน     -     คน 
  -   ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ    จ านวน    ๑     คน 
  -   ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   จ านวน     1     คน 
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  -   ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา    จ านวน     1     คน 
  -   ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล    จ านวน     1     คน 
  -   ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป    จ านวน     1     คน 
  -   ต าแหน่งครู ศพด.     จ านวน     ๓     คน 
  พนักงานจ้าง  จ านวน   ๑๓   คน   แยกตามต าแหน่งดังนี้ 
  -   พนักงานจ้างต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก    จ านวน     ๒     คน 
  -   พนักงานจ้างต าแหน่ง  ผช.นักวิชาการเกษตร  จ านวน     1     คน 
  -   พนักงานจ้างต าแหน่ง  ผช.จพง.ป้องกันบรรเทาฯ  จ านวน     1     คน 
  -   พนักงานจ้างต าแหน่ง ผช.จพง.ธุรการ   จ านวน     ๒     คน 
  -   พนักงานขับรถยนต์     จ านวน     ๒     คน 
  -   พนักงานดับเพลิง     จ านวน    ๑     คน 
  -   จ้างเหมาบริการ     จ านวน     ๔     คน 
 2. กองคลัง   มีอ านาจหน้าที่  เกี่ยวกับการรับ การเบิกจ่าย  การฝาก ,การจัดท าบัญชี,งบการเงิน,การจัดเก็บ
รายได,้งานพัสดุ   มีพนักงานส่วนต าบล   จ านวน  2  คน   แยกตามต าแหน่ง  ดังนี้ 
  -   ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง    จ านวน      -    คน 
  -   ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินบัญชี   จ านวน      ๑   คน 
  -   ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ    จ านวน      1   คน 
  พนักงานจ้าง  จ านวน  ๔   คน   แยกตามต าแหน่งดังนี้ 
  -   พนักงานจ้างต าแหน่ง ผช.จพง.การคลัง   จ านวน      1    คน 
   -   พนักงานจ้างต าแหน่ง ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ  จ านวน     ๑    คน 
  -   พนักงานจ้างต าแหน่ง ผช.จพง.ธุรการ   จ านวน      ๑    คน 
  -   พนักงานจ้างต าแหน่ง ผช.จพง.จัดเก็บรายได้  จ านวน      1    คน 
 
 
 3. กองช่าง  มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการออกแบบ ส ารวจ เขียนแบบ ควบคุมอาคาร การก่อสร้าง และงาน
ซ่อมบ ารุง  มีพนักงานส่วนต าบล จ านวน 1  คน  แยกตามต าแหน่ง  ดังนี้ 
  -   ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง    จ านวน     -     คน 
  -   ต าแหน่งนายช่างโยธา     จ านวน      1    คน 

พนักงานจ้าง  จ านวน  ๓  คน  แยกตามต าแหน่ง ดังนี้ 
  -   พนักงานจ้างต าแหน่ง ผช.นายช่างโยธา   จ านวน      1    คน 
  -   พนักงานจ้างต าแหน่ง ผช.ช่างไฟฟ้า   จ านวน      1    คน 
  -   พนักงานจ้างต าแหน่ง ผช.ช่างเขียนแบบ   จ านวน      1    คน 
 ๔. กองสวัสดิการสังคม มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ การจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้สูงอายุ    ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  และส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพในชุมชน เป็นต้น มีพนักงานส่วนต าบล จ านวน ๒ 
คน แยกตามต าแหน่ง ดังนี้ 

-   ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  จ านวน     ๑    คน 
  -   ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน     จ านวน      ๑    คน 

พนักงานจ้าง  จ านวน  ๑  คน  แยกตามต าแหน่ง ดังนี้ 
  -   พนักงานจ้างต าแหน่ง ผช.เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  จ านวน      1    คน 

1๒. ระดับการศึกษาของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
❑ มัธยมศึกษา      จ านวน      ๒     คน 
❑ ปวช.       จ านวน     ๑     คน 



❑ ปวท.       จ านวน     ๑     คน 
❑ ปวส.       จ านวน     ๙     คน   
❑ ปริญญาตรี      จ านวน    14    คน 
❑ ปริญญาโท      จ านวน      ๕    คน 

 

1๓. บุคลากรที่เป็นผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้ 
❑ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล    จ านวน     4     คน 
❑ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มาจากการเลือกตั้ง จ านวน    1๒    คน 

๑๔. สถานะทางการคลัง 
สถานการณ์เงินการคลัง   (ใช้ข้อมูลปีที่ขอจัดเป็นฐาน ย้อนหลัง ๕  ปี)  

1.   รายได้จริงโดยไม่รวมเงินอุดหนุน 
๑.๑   ปีงบประมาณ   ๒๕๕๘  จ านวน   ๑๓,๖๖๔,๗๔๓.๓๐ บาท 
๑.๒   ปีงบประมาณ   ๒๕๕๙  จ านวน   ๑๓,๖๙๗,๖๓๕.๘๙ บาท 
๑.๓   ปีงบประมาณ   ๒๕๖๐  จ านวน   ๑๔,๐๑๒,๔๓๘.๐๓ บาท 
๑.๔   ปีงบประมาณ   ๒๕๖๑  จ านวน    ๑๔,๕๖๑,๗๕๖.๓๘ บาท 
๑.๕   ปีงบประมาณ   ๒๕๖2  จ านวน    ๑๔,912,275.77 บาท 

2.   มีรายได้ท้ังหมดโดยรวมเงินอุดหนุน 
๒.๑   ปีงบประมาณ   ๒๕๕๘  จ านวน   ๑๗,๓๘๔,๑๓๙.๓๐ บาท 
๒.๒   ปีงบประมาณ   ๒๕๕๙  จ านวน    ๑๘,๒๙๓,๕๑๒.๘๙ บาท 
๒.๓   ปีงบประมาณ   ๒๕๖๐  จ านวน    ๒๕,๗๖๑,๕๒๐.๐๓ บาท 
๒.๔   ปีงบประมาณ   ๒๕๖๑  จ านวน    ๒๗,๒๒๗,๖๒๑.๓๘ บาท 
๒.๕   ปีงบประมาณ   ๒๕๖2  จ านวน    ๒6,845,513.77 บาท 
 

3.   รายจ่ายจริงย้อนหลัง  ๕ ปี 
๓.๑   ปีงบประมาณ   ๒๕๕๘  จ านวน   ๑๕,๓๘๖,๕๖๗.๙๔ บาท 
๓.๒   ปีงบประมาณ   ๒๕๕๙  จ านวน   ๑๖,๔๙๕,๔๘๘.๓๗ บาท 
๓.๓   ปีงบประมาณ   ๒๕๖๐  จ านวน    ๑๘,๑๗๓,๒๔๒.๐๗ บาท 
๓.๔   ปีงบประมาณ   ๒๕๖๑  จ านวน    ๑๘,๒๖๘,๖๗๐.๐๕ บาท 
๓.๕   ปีงบประมาณ   ๒๕๖2  จ านวน    ๑๘,102,780.๐0 บาท 

 

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

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๒ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมี
การวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการ
พัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศ
ไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน  มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมี
ความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการ
พัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  



มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจาก
ภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้อง
ให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพ

การผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขา
อุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้า
และการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัย
เชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การ
พัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางทีส่ าคัญ อาท ิ
         

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของ
ห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ  
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ 
สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิม
มูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 



(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย 

ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม
จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน

การบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
 

(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมท่ีเสมอ

ภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคง

ด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ  



เ พ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่ เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ  มีสมรรถนะสูง  มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้
สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่
ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เอาไว้แล้ว 

 
 
ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลสาว

แห  มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห 
จึงไดน้ าทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  
ให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย

จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้อง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะ
ขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่
ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมา
เป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทาง



เศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศ
รายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่าง
ต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) 
ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อ
เทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี  ๒๕๔๓ – 
๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

๒.๑.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการ
แข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น  
(สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  
๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 
ท าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน  
(Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนัก
ลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้าย
แรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า  ท าให้ผลิตภาพแรงงานใน
ระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลัง
แรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) 
ที่ลดลงท าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลง 

 

ซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-
๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 
 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังใน 
การขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่ 
มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความ
ล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การ
เป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้อง
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ 
และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการด าเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี ๒๕๒๔ และ 
๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์
ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม  เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณ
ที่จะเป็นข้อจ ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ 
๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้
จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นใน
ระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 



๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศ
มีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มี
ความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทาง
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International 
Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน า ในขณะที่ผลการวิจัย
ประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่ง
ด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิด
ความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศท่ีมีรายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ 
อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัด
อันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่
ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP 
โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP 
โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่
ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่าย   เพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อย
ละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและ 
พัฒนามีจ านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ 
๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการ
ขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้ าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขต
เมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้ าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคา
ค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความ
มั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรม
ด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษา
ความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ  ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิ
สติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม  เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้าน
เทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ

ตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น 
๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอ
เรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป ก าลัง
แรงงานของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ 



๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) 
แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มี
การศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของ
ประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการ
ประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
จาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพ่ิมขึ้นของ
ผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงาน
เพ่ิมขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้
ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร  

 
 

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี  
๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุด
ในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่ม
สลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคน
ไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ป ี 
แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับ
โอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดย
ช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี ้คนไทย
ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจาย
รายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้น
เล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ 
๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง 
๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ท้ังหมด ขณะที่
กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล 
ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-
๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัว

อยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครอง
ที่ดินมากที่สุด  มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด 
๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค 
มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความ



เป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อย
ที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 
๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึง
การคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น 
๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม 
แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

 
(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้า

ไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี ้ 
ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
ยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความ
คุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗ 
และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทาง
รายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากข้ึน โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยัง 
ชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ย
ยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ใน
ครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม 
สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้  แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้
โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ 
ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้
ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
มากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จัก
เสียสละไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
การเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการเป็น
แผนต าบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับ
การสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน  มีการรวมกลุ่มท า
กิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น 
๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กร
การเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วง
ระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น 
น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อม

โทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 



(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือการ
ผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุก
ท าลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี 
๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและที่ดิน
มีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การ
ชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์ การใช้
ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การบริหารจัดการ
ที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้
ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกท าลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์
อ่ืนๆ จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท าให้
พ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็น
การลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตร
ทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมี
สภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ 
ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการ
สัตว์น้ าที่เพ่ิมมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพ่ือ
การบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต้อง
น าเข้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการ
ใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการ
น าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ 
พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี ้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการ
เพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มี
การใช้พลังงานเพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนา
แหล่งเก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าท าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่ง
น้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้น
มาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนา
น้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง  
ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่
ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรร
น้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิด

ขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 
๒๕๕๗ สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์
เพียงร้อยละ ๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี 
๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้า



ทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้ 
หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร  ขณะที่การจัดการของเสียอันตราย
จากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการ
ก าจัดสูง 

 
 (๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบ

สารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน 
และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหา
สารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่า 
มาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี 
๒๕๕๗ ทั้งนี ้ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุง
มาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและ
ทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่มาจากสาเหตุหลัก
คือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้า
ดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ ปีที่
ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าที่อยู่
ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและ
การปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ า
เสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน  โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่
เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศไทย  ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ในปี  ๒๕๓๓  ปริมาณ  ๒๒๙.๐๘  ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่าน
มา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากข้ึนในประเทศ ประกอบกับการ
กักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาค
ดังกล่าวเป็นภาคท่ีมีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของ
ประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมาก
ขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้าง
ความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการ
ด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผล
กระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูก
จัดอยู่ในล าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 



(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมิน
ผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับ
ปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์
ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน  เนื่องจาก
สถานการณ์วิกฤตคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล  ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ 
(๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) 
หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น
ที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับ 
ผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หา
ผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท าการทุจริต
เพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาค
ประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิด
คุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบาง
กลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการ
ต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษา
จริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลง
เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญในการ
พัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการ
ส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้มอบ
อ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ  
ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไป
ถึงการก าหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
ในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนด
ส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจาย
อ านาจให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติ
การก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ 
ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และ
ถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน 



บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และ
ลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขต
พ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต าบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับ
ประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการ
ขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ท่ีท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามล าดับ 
ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การ
บริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับ
การเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน 
ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
ปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริต
เชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบ
ปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และ
มาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถท่ีจะเข้า
ไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. 
๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่
อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศท่ัวโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับ
ปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนน
เท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึง
มีคอร์รัปชันน้อย) 
 

๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
๓.๑ บริบทภายใน 

๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
๔ (๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ 
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิต
ภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ 
๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทย
ในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ 
ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจ
ไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว 
โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่ง
จะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากข้ึน (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่ง
เป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของ



ประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง (๔) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ที่การ
ปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
การพัฒนา 
ประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากข้ึน (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศ 
รายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และ
มาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้
ทีเ่พียงพอในการที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคม
ภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงาน

ต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ 
คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลน
ก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการ
ยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาด
การคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น  ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย  อาทิ 
อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนา
สินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้ง
เมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อ
คนต่อปี 

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้  โอกาสการ

เข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของ
การพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่
ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อย
ละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหา
ต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
อย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของ

เมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและ
แรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ซ่ึงจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร 
รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม  ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานใน
พ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น  อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น  จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด 
การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น  นอกจากนี้ ความต้องการ
แรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

 
 



 
๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตรา
ส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ 
หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
การด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมี
กลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐ
ต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง 
และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ 
มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการ
คอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพ่ือรายงานข้อ
ค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา  ทบทวน แนวนโยบาย 
มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-
๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวม
ทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป 
ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า  สะท้อนถึง
ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก  โดยการเป็น
สังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ 
มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนา
ด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ 
รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

รูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things 
(เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้า
ไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   จะท้าให้ความสามารถใน
การแข่งขันลดลง 

 
 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 



(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและ
เขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย  
ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่ง
โอกาสที่ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย  ได้แก่ ๑) การลดข้อจ ากัดใน
ด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่
ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้ง
การผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถาน
ที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐาน
ของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ  พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจน
พัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิด
เสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการ
เพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้า
กึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะ
ตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของ
เศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ 
๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้ม
การปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ  และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะใน
ประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพ
ของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม 
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อ

สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น อุณหภูมิของโลก
เพ่ิมข้ึน ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืช
และสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสีย
แนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ 
พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

 
 
(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้ม

เกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาค
การผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน 



นอกจากนี ้ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้
ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่ งยืนในกรอบสหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ 
และเป้าหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้อง
เน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการ
เติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียม
กันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการ
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการ
พัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
 

 

๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ
ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้อง
ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะ
ยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ  (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง
และโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 

(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพ่ิมข้ึนเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ สรอ.) 
และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่

ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
 
 
 



 

 
 (๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑)รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

 

๕. แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้าน

การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุน
และผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้
ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มี

ทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดย
ยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี  เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่าง
สาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิต
สูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือ
แรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

 
 
 
 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนิน

ธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ  เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น  
ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 



๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

 
 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลัก
ในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็ม
รูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่
เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบ
ราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็น

สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศ
เพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน  ลงสู่ระดับที่จ าเป็นส าหรับการ
สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของ
ตลาดตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการ
เจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด 
พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไก
ตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับ
การเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้ง
การควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับ
นานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจน
ส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน  ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มี
โครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคต
เพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน  เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัย
สนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้าง
เศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิง
พาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความ
รับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตาม 



ศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความ
ทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่

เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดี

คนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ

การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคน
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัย

ส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว  โดย
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้
เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร  และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบ
เครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้าน
ศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลาง
ยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้า
รายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพใน
ทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบ
ของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบ
ที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่
ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 

โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้าง
แรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย 
โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่  สร้างหลักประกันรายได้แทนการ
อุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะระบบ
บริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่
อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ 
พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน  และ (๓) การ
จัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะ 
 
ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 



๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุน
ให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... 
และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้าง
ภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้งการ
ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมาย
ที่ดิน เป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อม

รองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง 
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า 
การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ
ในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า 
ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค
มากขึ้น 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย

ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบ
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและ
แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จาก
การอนุรักษ ์จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการ
ป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่าง
เป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และ
องค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้
ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อ
มลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียม
เพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 



๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่
ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการ
ท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพ
ให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้
ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต  สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้
ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง 
พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate Resilience City) การ
ให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ  
และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้ม
การเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน

สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้าง
โครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตาม
กระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความ
สนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับ
พ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ 

รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็นโครงการที่มี
ผลกระทบในวงกว้าง 
 



 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง 
๔ ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด
และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ (สศช.) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบ
ไปด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
กลาง   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห นั้นตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปีขององค์การบริหารส่ วนต าบลสาวแหมีความสัม พันธ์กับแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การท่องเที่ยว  การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดี
ทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความม่ันคง
ด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเอง
และดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้สมบูรณ์   ซึ่งแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ  ดังนี้    
  

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/
๒ บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ส านักงานพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
จัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 

๑. แนวคิดและหลักการ 
 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและ มี
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “การ
พัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกัน 
 ๑.๒  หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

(๑) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(๒) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 

๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ  เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล 
ดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 
 ๒.๑ พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือเป็นฐาน 
 
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

๒.๑.๑ พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic 
Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญ
ประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พ้ืนที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์
ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 



๒.๑.๒ พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic Corridor) 
ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-
ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
 ๒.๒ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้นพ้ืนที่
ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
เชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่าย
การคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
 ๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน 
ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการ
จัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (๑) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การตั้ง
องค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความม่ันคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่าง
อบอุ่น 
  (๔) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ 
๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค  ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน ฟ้ืนฟู
ดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 
 
 
 
 ๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวล าภู และ
เลย) เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการส่งเสริม
การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
  (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร 
เน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร 
ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของ 

 
 

ภาค การใช้ประโยชน์พื้นที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการรองรับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 



  (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์  
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) 
พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม และพัฒนาเส้นทาง 
  (๕)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า  การสร้าง
งานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 
 ๓.๓ โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 

(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
(๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 

 

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม

จังหวัด พ .ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางของการพัฒนากลุ่มจังหวัด ภายใต้ผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ศักยภาพ บริบทของการพัฒนาที่ผ่านมาและในอนาคต รวมทั้งสภาพของปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน โดยมียุทธศาสตร์ของการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ดังนี้  

๔.๑ วิสัยทัศน์ 
 “ศูนย์กลางอุตสาหกรรมการเกษตร เชื่อมโยงการบริการ การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ สู่อนุภูมิภาค

ลุ่มน้ าโขง” 
๔.๒ เป้าประสงค์ (เชิงวิสัยทัศน์) 
 เพ่ือก้าวไปสู่วิสัยทัศน์และการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะยาว ๔ ปี จึงได้ก าหนด

เป้าหมายหลักในการพัฒนากลุ่มจังหวัดไว้ดังนี้ 
 ๑) เพ่ิมคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักให้ได้มาตรฐาน 
 ๒) เพ่ิมมูลค่าการค้า การลงทุน และการแปรรูปพืชเศรษฐกิจหลัก 
 ๓) เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
 
๔.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

และกลยุทธ์การพัฒนาเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ของการพัฒนารายได้ประเด็นยุทธศาสตร์ รวม ๓ ประเด็น ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  

 

 
 
กลยุทธ์ 

๑. เพ่ิมคุณภาพและมาตรฐานการผลิต 
๒. พัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าพืชเศรษฐกิจหลัก 

 
 
 
 
  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การส่งเสริมการค้า การบริการ และโลจสิติกส์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรม แปรรูปการเกษตร   ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 



กลยุทธ์ 
  ๑. พัฒนาศักยภาพ SME และเครือข่ายผู้ประกอบการ 
  ๒. พัฒนาและเชื่อมโยงคมนาคมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ 
  ๓. เพ่ิมคุณภาพฝีมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแก่ผู้ประกอบการ 
  ๔. พัฒนาระบบการตลาดผลิตภัณฑ์ทุกกลุ่มจังหวัด 
 
 
 
 
  

 กลยุทธ์ 
  ๑. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
  ๒. พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
  ๓. ส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
 

  แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด 
  จังหวัดร้อยเอ็ด ได้น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไป ปัญหาและความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนการประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของจังหวัด โดยน ามา
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค แล้วประเมินศักยภาพการพัฒนาร่วมกับประเด็นการพัฒนาตามนโยบาย
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์รายสาขา ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของ
ประเทศ ยุทธศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด มาจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด
ร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  สรุปได้ ดังนี้ 
  

๑. วิสัยทัศน์จังหวัดร้อยเอ็ด 
  “เป็นจังหวัดที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม บนพื้นฐานแหล่งผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิมข้าว
หอมมะลิคุณภาพสูง เอ้ือต่อการลงทุนของภาคเอกชน และเป็นเมืองน่าเที่ยว น่าอยู่” 
 
 
 
  

๒. พันธกิจ 
  ๑. ส่งเสริมและพัฒนาข้าวหอมมะลิเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยนวัตกรรม เพ่ิมศักยภาพการบริหาร
ทรัพยากรและสินค้าการเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่ง ผลิต
อาหารปลอดภัย 
  ๒. พัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน เชื่อมโยงการบริการสินค้า 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งวัฒนธรรม ค่านิยม และประเพณีที่ดีงาม สามารถผสมผสานกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
สมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน 
  ๓. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ให้ภาคประชาสังคม และส่งเสริมให้มีการ
ด าเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพ่ือ
สร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๓. เป้าประสงค์ 
  ๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เติบโตเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี 
  ๒. สังคมมีความมั่นคง ปลอดภัย และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การเพ่ิมศักยภาพการท่องเท่ียวอย่างครบวงจร 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  เพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ และสินค้าการเกษตร สู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ และอาหารปลอดภัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิต และ    การ
ลงทุน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน  
                               และสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณภาพ    และ

ยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
 

 
 
 
  เป้าประสงค์ 
   “เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมข้าวหอมมะลิและสินค้า และเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค
การเกษตรของจังหวัดเติบโตเพ่ิมข้ึน” 
  กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 
   ๑) พัฒนาพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้เป็นเขตเศรษฐกิจข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง และพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพอ่ืนของจังหวัด 
   ๒) พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูปข้าวหอมมะลิ และสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมให้อยู่
ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ทุกขั้นตอน 
   ๓) สนับสนุน ส่งเสริมเกษตรกร และสถาบันการเกษตร ให้เข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๔) ส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรในท้องถิ่น และตลาดอิเล็กทรอนิกส์อย่างทั่วถึง 
 
 
 

 
 
 

 

เป้าประสงค์ 
  “ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน เป็นเมืองน่าเที่ยว น่าอยู่ ของทุกคน และ

เศรษฐกิจดีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคนอกการเกษตรของจังหวัดเพ่ิมขึ้น” 
 

กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 
 ๑) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักสามเหลี่ยมสาเกตุนคร และพ้ืนที่ที่มีศักยภาพรวมทั้ง

กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม 
๒) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 
๓) ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค เพ่ือการค้าและส่งออก 

 
 
 

๔) ยกระดับผู้ประกอบการและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเครือข่าย OTOP วิสาหกิจชุมชน และ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) กับภาคอุตสาหกรรม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
เพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าการเกษตร สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และอาหารปลอดภัย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ การค้า การผลิต และการลงทุน 



 
 
 

 
 
เป้าประสงค์ 
  “เพ่ือให้คนมีคุณภาพ และได้รับบริการทางสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม มีอาชีพ มีรายได้ 

และสังคมมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน” 
กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 
 ๑) พัฒนาคนทุกช่วงวัย และเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลง 
๒) พัฒนาระบบสุขภาพเชิงป้องกัน ด้วยเทคโนโลยีสุขภาพ สปา และเทคโนโลยีการแพทย์ 
๓) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และการจัดสวัสดิการ

สังคมให้มีคุณภาพ 
๔) สร้างและพัฒนาแรงงานไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง รวมทั้งน าเข้าสู่

ระบบประกันสังคม 
๕) สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้หลุดพ้นจากความยากจน 
 
 

 
 

 
เป้าประสงค์ 
  “เกษตรกรมีน้ าไว้ใช้เพื่อการเกษตรเพียงพอตลอดปี และเพ่ือคืนความอุดมสมบูรณ์ สร้าง

ความสมดุลแก่ระบบนิเวศน์เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ” 
 
 
กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 
  ๑) พัฒนาแหล่งน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 
  ๒) ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ในพ้ืนที่ต้นน้ า ป่าเสื่อมโทรและป่าชุมชน 
  ๓) บริหารจัดการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการก าจัดตามหลักวิชาการ รวมทั้งปัญหา

สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 
  ๔) ส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนในชุมชนและท้องถิ่น 
 
 

 
 

 
เป้าประสงค์ 
 “ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐด้วยความ

เสมอภาค และเป็นธรรม 
 กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 
  ๑) เพ่ิมศักยภาพการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัด 
  ๒) ลดปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เพ่ือสร้างความปลอดภัยในสังคม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณภาพและยั่งยืน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 



  ๓) เพ่ิมศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
  ๔) ส่งเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการ และแบบประชารัฐภายใต้หลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี 
 

 ๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
     ๑) วิสัยทัศน์ 

“เป็นท้องถิ่นจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืนภายในปี พ.ศ.2565” 
     ๒) พันธกิจ 
  ๒.๑ ส่งเสริมการจัดท าบริการสาธารณะให้ได้ประสิทธิภาพ  เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ 

รายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง 
  ๒.๒ ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒.๓ ประสานพลังทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาจากภายในท้องถิ่น 
    ๓) เป้าประสงค์รวม 

๓.๑ ท้องถิ่นมีความม่ันคง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
๓.๒ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน 

    ๔) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

เป้าประสงค์ 
 ท้องถิ่น มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 
 ๑.  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นระบบและได้มาตรฐาน 

๒.  พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บ  พัฒนา
ชลประทานและขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๓.  พัฒนาด้านผังเมือง การควบคุมอาคาร ก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๔.  บริหารจัดการทรั---พยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพ่ือให้มีระบบนิเวศน์ที่
เหมาะสม โดยมีการบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการสร้างความ
ตระหนักและการเรียนรู้ของประชาชนในการฟ้ืนฟู ปลูกป่าและป้องกันการบุกรุกป่า
ต้นน้ า พ้ืนที่ลุ่มน้ า และป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 



 

 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ 
  ๑.  ประชาชนมีคุณภาพ มีงานท า มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
  ๒.  ชุมชนในท้องถิ่นเป็นสังคมที่เข้มแข็ง สมานฉันท์ เกื้อกูล เอ้ืออาทรต่อกัน 
กลยุทธ์ 

๑.  พัฒนาคนทุกช่วงวัย สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านการศึกษาทั้งในระบบ และนอก        
ระบบ สืบทอดองค์ความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒.  พัฒนาประชาชนในจังหวัดให้มีครอบครัวอบอุ่นด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ใช้ชีวิตแบบ
พอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นในการด าเนินชีวิต การ
ประกอบอาชีพ เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม ลดต้นทุนให้กับสินค้าและบริการ สนับสนุนชุมชน
ต้นแบบ 

๓.  พัฒนาศักยภาพแรงงาน ทั้งแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ และแรงงานวิสาหกิจ
ชุมชน ไปสู่แรงงานที่มีความรู้ มีฝีมือ ความเชี่ยวชาญ 

๔.  พัฒนาสวัสดิการสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและ
สภาพแวดล้อม การป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อป้องกันปัญหายาเสพติด 
ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน และการเข้าถึงการรักษาของผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมและประชาชนทั่วไป 

5. พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
6. ยกระดับสถานพยาบาลชุมชนในพื้นท่ีห่างไกลให้ได้มาตรฐาน 
 
 

 
 
 
 เป้าประสงค์ 

๑. ประชาชนหลุดพ้นปัญหาความยากจน 
๒. สินค้าการเกษตรของท้องถิ่นมีการเพ่ิมมูลค่ามากขึ้น 

 กลยุทธ์ 
๑. ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชน เพ่ือ

เพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒. พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นพื้นที่เป้าหมายทางการท่องเที่ยว การสร้างแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ การบริการ การผลิต 
การค้า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด 

๓. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตผลสินค้าทางการเกษตร ผลิตผลของกลุ่มอาชีพต่างๆ การใช้
ปุ๋ยชีวภาพ การลดต้นทุนการผลิต และการใช้พลังงานทดแทน 

๔. พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรด้วยนวัตกรรมให้เป็นเกษตรปลอดภัยสู่
มาตรฐานสากล เกษตรอินทรีย์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สรา้งนวัตกรรมใหม่เพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชมุชน และสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน 



๕. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิ 
 
 
 
 
 

  เป้าประสงค์ 
๑. ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
๒. ท้องถิ่นมีการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ 
๑. ส่งเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนา

ศักยภาพผู้น าชุมชน ค านึงถึงหลักนิติธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า 
การมีส่วนร่วมและมีคุณธรรม จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกกระบวนการของประชาชนทุกคน เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ปฏิรูป และการพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง 

๓. การบริหารแบบบูรณาการ และแบบประชารัฐ 
๔. การสร้างความสงบ ความผาสุก ความมั่นคงในชีวิต การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

การสร้างโอกาส ในการเข้าถึงหรือได้รับสิทธิและสวัสดิการของรัฐอย่างเท่าเทียมและ
เป็นธรรม 

๕. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เพื่อให้ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและ
ได้รับการตอบสนองความต้องการ 

๖. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ และการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 
เสมอภาคและเป็นธรรม 

 

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๑ วิสัยทัศน์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซ่ึง
เป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่น
ในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่จะให้
เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 
 

 “สาวแหร่วมใจ ยกระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง          
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน” 

 

๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห  ๗ 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ เรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างเสรมิสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 



ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 

๒.๓ เป้าประสงค์ 
๑. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
๒. เด็กและเยาวชนมีการศึกษาที่ดี ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน 
๓. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
๔. เสริมสร้างการเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
๕. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาความสะอาดชุมชน การจัดการขยะโดยชุมชนมี

ส่วนร่วม   
๖. สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน 
๗. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

๒.๔ ตัวช้ีวัด 
๑. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ ๕ 
๒. ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ ๘๐ 
๓. ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ ๙๐  
๔. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการส่งเสริม

ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและการกีฬา 
๕. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ ๑๐ 
๖. ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ ๕ และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
๗. ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลร้อยละ ๙๐ น่าอยู่และสงบสุข 
๘. การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง       ร้อย

ละ ๖๐ 
 

๒.๕ ค่าเป้าหมาย  
๑. เพ่ิมคุณภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ ให้ได้มาตรฐานรองรับการส่งออก  

  ๒. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความเป็นระบบ และท่ัวถึง 
  ๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน สังคมมีความปลอดภัย 
  ๔. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  ๕. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ สร้างธรรมาภิบาลในองค์กร  

  ๖. ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน ควบคุมป้องกันและระงับโรคติดต่อ  
  ๗. พัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป 
 

๒.๖ กลยุทธ์  
๑. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง บริหารจัดการน้ า พัฒนา

ขุดลอก และสร้างแหล่งน้ า เพ่ือการเกษตรและอุปโภค บริโภค 
  ๒. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชุมชนท้องถิ่น 
  ๓. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

๔. สร้างความสงบสุข ความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๕. ส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวหอมมิละ ๑๐๕ คุณภาพดี 
๖. สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการขยะและ     สิ่ง

ปฏิกูล 



๗. ส่งเสริมสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส  

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
๑. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่

จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
๒. พัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ือให้ได้รับสวัสดิการจากภารรัฐอย่างทั่วถึง 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการผลิตข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ 
๕. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการก าจัดขยะที่มีความปลอดภัยและยั่งยืน  
๖. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้าง 

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร 
๗. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน สังคมมีความปลอดภัย 

 

 ๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหมีความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้ 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห 

เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 



   การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มี
ผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยใช้เทคนิค SWOT ANALYSIS  ซึ่งจากการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค SWOT   ANALYSIS  องค์การบริหารส่วน
ต าบลสาวแห  ดังนี้ 
   ปัจจัยภายใน 
การวิเคราะห์จุดแข็ง   (STRENGTH) 
 ประชาชนมีคุณภาพ และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และคุณภาพชีวิต 
 มีโรงเรียนประถมศึกษา ๒ แห่ง (ขยายโอกาส ๑ แห่ง) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง สามารถรองรับการเรียน

ของเด็กนักเรียนได้อย่างเพียงพอ 
 ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความรู้ความสามารถ และสมานสามัคคี 
 มีองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชน 
 มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
 มีเส้นทางคมนาคมภายในเขตพ้ืนที่สะดวกหลายสาย 
 มีพ้ืนที่สาธารณะที่สามารถด าเนินการจัดท าสวนสาธารณะและนันทนาการได้ 
 มีกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ร้านค้าชุมชนที่เอ้ือประโยชน์ให้กับคนในชุมชน 
 มีแหล่งวัตถุดิบที่ใช้ผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
 มีแรงงานจ านวนมากและราคาถูก 
 มีพ้ืนที่การเกษตรในการผลิตข้าวหอมมะลิชั้นดี 
การวิเคราะห์จุดอ่อน  (WEAKNESS) 
 ขาดระบบการวางผังเมืองที่ได้มาตรฐาน 
 เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 ปัญหาหนี้สิน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ประชาชนยังขาดความเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตน 
 ประชาชนยังมีค่านิยมที่ใช้สารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
 การปศุสัตว์ของประชาชนขาดการจัดระบบการจัดการที่ดี 
 ถนนบางสายยังขาดการซ่อมแซม 
 ไม่มีตลาดที่รองรับผลิตผลทางการเกษตร 
 อุปกรณ ์เครื่องมือเครื่องใช้ยังไม่เพียงพอ 
 มักประสบปัญหาภัยธรรมชาติโดยเฉพาะปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง 
 แหล่งน้ าไม่สามารถกักเก็บน้ าได้เต็มที่ในฤดูแล้งท าให้ปริมาณน้ าไม่เพียงพอในการท าการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง

ประชาชนไม่มีอาชีพเสริมหลังการท านา 
 ขาดแหล่งเงินทุน 

    ปัจจัยภายนอก      
การวิเคราะห์โอกาส (OPPORTUNITY) 
 มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมไปสู่อ าเภอต่างๆ  ซึ่งสามารถรองรับการขยายตัวการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลมีความเหมาะสมในการลงทุนด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
 เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพท าการเกษตรซึ่งตรงกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง

การผลิตอาหารเพ่ือป้อนสู่ครัวโลก 
 นโยบายส่งเสริมสินค้า  OTOP  ของรัฐบาลเป็นตัวเร่งและกระตุ้นก่อให้เกิดการลงทุนพัฒนาสินค้าของท้องถิ่น      สู่

สากล และเป็นการหมุนเวียนรายได้ของประชาชน 



การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค  (THREAT) 
 ขาดงบประมาณในการด าเนินการ 
 ปัญหาภัยธรรมชาติโดยเฉพาะภัยแล้ง  และน้ าท่วม 
 พ้ืนที่ อบต.สาวแห โดยสภาพเป็นพื้นที่ดอน สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ า ท าการเกษตรโดยต้องอาศัยน้ าฝน  

ต้นทุนทรัพยากรไม่มี  นักลงทุนจึงไม่สนใจที่จะด าเนินกิจการในเขตพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหนั้น  ได้ท าการประเมิน
สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 
 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. ด้านโครง 
สร้างพ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขต อบต. - ประชาชนมีแหล่งน้ า
และมีน้ าประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไม่สามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่
สาธารณะใน 
อบต. 

- ทางและทีส่าธารณะ 
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได้ 

๓) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ
ระบายน้ ายังไม่เพียงพอ เกิด
การอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ า - พ้ืนที่ใน อบต. - มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่ส่ง
กลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

๔) ประชาชนต้องการเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทาง
คมนาคมที่เป็น

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 



และ อบต. ไม่สามารถ
ด าเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่
ยังไม่เป็นที่สาธารณะ จะ
ด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้อง 
เป็นที่สาธารณะ   

สาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้
ด าเนินการ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ขอบขายและ

ปริมาณของปัญหา/ 
ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๒. ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 
 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต อบต. ในพ้ืนที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด  
โรคติดต่อ 

๒) ประชาชนในพื้นท่ีป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่
เพ่ิมข้ึน เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ป่วย 

 

๓) ปริมาณขยะและน้ าเสีย
เพ่ิมมากข้ึน 

- ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและน้ า
เสียถูกก าจัดให้หมด
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 

๔) ประชาชนบริโภคอาหาร 
ที่ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ประชาชนทราบ
และสามารถเลือก
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัยได้ถูกต้อง 

๕) ประชาชนในพื้นท่ีบางราย
มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพื้นท่ี
ที่ได้รับความเดือน
ร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพื้นท่ี
ได้รับความช่อยเหลือ
ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย
ให้มั่งคงแข็งแรง  

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพ่ิมมากข้ึนท าให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร

- ประชากร - พ้ืนที่ใน อบต. - ควบคุมการก้อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออก



บ้านเรือนท าให้เกิดเป็น
ชุมชนแออัด   

ใบอนุญาตเพ่ือไม่เกิด
ปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร 

๗) ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าที่ยังไม่
สะอาดและมีสิ่งเจือปน เช่น 
จากน้ าฝน น้ าที่ไม่ได้คุณภาพ 
มีตะกอน  

- การอุปโภค-
บริโภค 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ประชาชนบริโภค
น้ าที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง 
เด็กนักเรียนไม่ได้รับ
การศึกษาต่อในระดับที่
สูงกว่าขั้นพื้นฐาน และ
ขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัว
ยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต 
อบต. 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  
เด็กนักเรียนได้รับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น 
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 

๒) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่
ตามล าพัง และรับภาระ
ในการดูแลเด็ก 

- ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขต อบต.   

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ดี 

๓) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

- ผู้พิการในเขต อบต. - ผู้พิการได้รับ
ความช่วยเหลือใน
การด ารงชีวิตและ
ทั่วถึง 

๔) เยาวชนและวัยรุ่น  
ติดเกมส์ สิ่งลามก บุหรี่ 
เหล้า สาเสพติด และท้อง
ก่อนวัยอันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุ่น
มีอนาคตที่ดี 



๕) ประชาชนกรอายุ
ตั้งแต่ ๓๕ ขึ้นไป  ไม่ได้
ตรวจสุขภาพประจ าปี 
จ านวน  ๒๙๑ คน
   

- ประชาชนในเขต 
อบต.ที่อายุ ๓๕  ขึ้น
ไป 

- ประชาชนที่อายุ 
๓๕ ขึ้นไปได้รับการ
ตรวจสุขภาพทุกคน  

๖) ประชากรที่สูบบุหรี่ 
จ านวน ๓๐๐ คน ดื่มสุรา 
จ านวน ๑๗๑ คน 

- ประชาชนที่สูบบุหรี่
และดื่มสุรา 

- ประชาชนเลิกสูบ
บุหรี่และเลิกดื่ม
สุรา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๓. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว 

๑) ประชาชนไม่มีการ
วางแผนในการ
ด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ประชาชน
สามารถวาง
แผนการด าเนินงาน
ได้เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- มีแหล่งเงินทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานที่
จ าหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชย  
กรรม 

- ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

๔) ผลผลิตทาง
การเกษตรราคาตกต่ า
ระยะทางในการขนส่ง
ผลผลิตไกลจากแหล่งรับ
ซื้อ  

- เกษตรกรในพ้ืนที่ - ผลผลิตมีราคา
สูงขึ้น 

๕) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพ
สูงขาดแคลนการจ้างงาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่า
ครองชีพ มีการจ้าง
งานมากขึ้น 



๖) ครัวเรือนมีรายได้
เฉลี่ยต่อปี ต่ ากว่า 
๓๐,๐๐๐ บาท  
จ านวน ๙ ครัวเรือน    

- ประชาชนที่มีรายได้
ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่ตก
เกณฑ์มาตรฐาน
รายได้ 

๗) ในเขต อบต.ไม่มี
แหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขต อบต. - มีแหล่งทองเที่ยว
ในเขต อบต.และ
ส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยวเพ่ิม
มากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๔. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมี
เพ่ิมมากข้ึนอาจท าให้
เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ 

- การจราจร ประชาชนที่สัญจร
ไปมาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบเพ่ือ
เตือนให้ระมัดระวัง 

๒) มีการท าลายและลัก
ขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชนและราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและ
ส่วนราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การติดตั้ง
กล้องวงจรปิด  การให้
ผู้น า อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุทะเลา
วิวาท 

๕. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๓) เป็นพื้นที่ท่ีมีดินเค็ม
และน้ าใต้ดินเป็นน้ าเค็ม
หรือมีรสกร่อย ไม่
สามารถใช้ในการเกษตร
และอุปโภค-บริโภคได้ 

- ดินและน้ าใต้ดิน - พ้ืนที่ในเขต อบต. - ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จัดหาแหล่งน้ า
จากแหล่งอื่นเพ่ิม 
มากขึ้น   



 

 ๔) มีปัญหาเรื่องขยะ
และน้ าเสียเพิ่มมากข้ึน
ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการ
และชุมชนในเขต
พ้ืนที ่อบต. 

- ปัญหาขยะและน้ า
เสียลดลง ผู้ประกอบ 
การ สามารถก าจัดขยะ
และน้ าเสียเองได้โดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน  

๖. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณีและภมิู
ปัญหาท้องถิ่นถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ถูก
ลืมเลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้านใน
โอกาสต่างๆ เพ่ือเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชน
และประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต ประ
เพรีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและ
คงอยู่สืบไป 

 
 
 

 
 

ส่วนท่ี ๓ 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
 

 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 
 

ที่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองช่าง  
 
 
 
 
 
 
 

อบต. 
สาวแห 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ บริการชุมชนและสังคม แผนงานสงัคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานการเกษตร กองช่าง 

๓ การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

- - - 

๔ การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

บริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด 

๕ การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- - - 

๖ การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข ส านักปลัด 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 



๗ การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ด ี

บริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด 

 
 

 
 
 
 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖3 

องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห  อ าเภอหนองฮี  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พืน้ฐาน 
   ๑.๑ แผนงานการศึกษา 
   ๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 

15 

 
 
- 

6,446,000 

 
 

2 
61 

 
 

2,100,000 
38,232,900 

 
 

2 
60 

 
 

2,100,000 
37,732,900 

 
 

4 
136 

 
 

4,200,000 
82,411,800 

รวม - - - - 15 6,446,000 63 40,332,900 62 39,832,900 140 86,611,800 
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   ๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
   ๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 
   2.3 แผนงานการเกษตร 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
๔ 
1 
1 

 
100,000 
10,000 

120,000 

 
4 
1 
1 

 
100,000 
10,000 

120,000 

 
8 
2 
2 

 
200,000 
20,000 

240,000 
รวม - - - - - - 6 230,000 6 230,000 12 460,000 

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม 
    คุณภาพชีวติ 
   ๓.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

รวม - - - - - - - - - - - - 
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ    

ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

   ๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

1 

 
 
 

200,000 

 
 
 

2 

 
 
 

250,000 

 
 
 

2 

 
 
 

250,000 

 
 
 

5 

 
 
 

700,000 
รวม - - - - 1 200,000 2 250,000 2 250,000 5 700,000 

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่น 
   ๕.๑ แผนงานการศึกษา 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

รวม - - - - - - - - - - - - 
 

แบบ ผ. ๐1 



 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖3 

องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห  อ าเภอหนองฮี  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ 
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   ๖.๑ แผนงานสาธารณสุข 
   ๖.๒ แผนงานเคหะชุมชน 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

1 
- 

 
 

40,000 
- 

 
 

๑ 
2 

 
 

100,000 
1,970,000 

 
 

1 
2 

 
 

100,000 
1,970,000 

 
 

3 
4 

 
 

240,000 
3,940,000 

รวม - - - - 1 40,000 3 2,070,000 3 2,070,000 7 4,180,000 
๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรหิาร 
    จัดการทีด่ ี
    ๗.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

๑ 

 
 

20,000 

 
 

๑ 

 
 

20,000 

 
 

1 

 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 

3 

 
 

60,000 
รวม - - - - ๑ 20,000 ๑ 20,000 1 ๒๐,๐๐๐ 3 60,000 

รวมทั้งสิ้น - - - - 18 6,706,000 75 42,902,900 74 42,402,900 167 92,011,80
0 

แบบ ผ. ๐1 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ.๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห  อ าเภอหนองฮี  จังหวัดร้อยเอ็ด 
***************************************** 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑.๑ แผนงานการศึกษา 
 
 

หมายเหตุ  * โครงการเสนอใหม ่    ** โครงการเสนอซ้ า     *** โครงการที่เกินศักยภาพ 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

1 *โครงการก่อสร้างเสาธง ศพด.บ้าน
สาวแห 

-ก่อสร้างเสาธง ศพด.
บ้านสาวแหแทน
ของเดิม 

จ านวน 1 แห่ง - - - 100,000 100,000 จ านวนจุดที่
ด าเนินการ 

-คณะครู นักเรียน
มีเสาธงที่แข็งแรง
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง/
ศพด.บ้าน
สาวแห 

 
2 *โครงการก่อสร้างสนามกฬีาฟุต

ซอล 
-เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนต าบล   
สาวแห มีสนามกีฬา
ออกก าลังกาย 

สนามฟุตซอล ขนาด 
25x42 เมตร 

- - - 2,000,000 2,000,000 จ านวนจุดที่
ด าเนินการ 

-เยาวชนและ
ประชาชนต าบล   
สาวแห มีสนาม
กีฬาออกก าลังกาย 

กองช่าง 
 

รวม 2  โครงการ - - - - - 2,100,000 2,100,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ.๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห  อ าเภอหนองฮี  จังหวัดร้อยเอ็ด 

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

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิต และการลงทุน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

1 *ก่อสร้างถนน คสล. จากสาม
แยกถึงบ้านนางอัมพร  ปีขาล 
จุดเริ่มต้น สามแยกหมู่ที่ 1 ถึง
บ้านนางอัมพร ปีขาล 
หมู่ที่ 1 บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ 1) 

-เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ที่ 1-7 ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
3.00 ม. ยาว 30 ม. 
หนา 0.15 ม.  

- - - 45,000 45,000 พื้นที่ผิวจราจร - ประชาชนหมู่ที่ 
1-7 ได้ใช้ถนน
ในการสัญจรไป-
มาสะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

2 *ก่อสร้างถนน คสล. จากถนน 
คสล.ถึงหน้า กศน.ต าบล    
สาวแห  
จุดเริ่มต้น ถนน คสล.ถึงหน้า 
กศน.ต าบลสาวแห 
 หมู่ที่ 1 บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ 1) 

-เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ที่ 1-7 ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 73 ม. 
หนา 0.15 ม.  

- - - 175,000 175,000 พื้นที่ผิวจราจร - ประชาชนหมู่ที่ 
1-7 ได้ใช้ถนน
ในการสัญจรไป-
มาสะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
 
 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

3 *เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีตสายสามแยก ทช.3012 
ถึงบ้าน อ.วัชรากรณ์ ไชย
สุนทร 
จุดเริ่มต้น สายสามแยก ทช.
3012 ถึงบ้าน อ.วัชรากรณ์  
หมู่ที่ 1 บ้านสาวแห 
(เสนอโดยคณะผู้บริหาร) 

-เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ที่ 1-7 ได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมสะดวก
ขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 403 ม. 
หนา 0.04 ม.  

- - 500,000 500,000 500,000 พื้นที่ผิว
จราจร 

- ประชาชนหมู่
ที่ 1-7 ได้ใช้
ถนนในการ
สัญจรไป-มา
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

4 *เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตสายสามแยก ทช.3012 
ถึงดอนปู่ตา 
จุดเริ่มต้น สายสามแยก ทช.
3012 ถึงดอนปูต่า 
(เสนอโดยคณะผู้บริหาร) 

-เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ที่ 1-7 ได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมสะดวก
ขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 420 ม. 
หนา 0.04 ม.  

- - 500,000 500,000 500,000 พื้นที่ผิว
จราจร 

- ประชาชนหมู่
ที่ 1-7 ได้ใช้
ถนนในการ
สัญจรไป-มา
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

5 *เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตสายข้าง อบต. ถึงหนอง
ตากล้า 
จุดเริ่มต้น ข้าง อบต. ถึง
หนองตากล้า 
หมู่ที่ 1 บ้านสาวแห 
(เสนอโดยคณะผู้บริหาร) 

-เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ที่ 1-7 ได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมสะดวก
ขึ้น 
 
 
 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 420 ม. 
หนา 0.04 ม.  

- - 500,000 500,000 500,000 พื้นที่ผิว
จราจร 

- ประชาชนหมู่
ที่ 1-7 ได้ใช้
ถนนในการ
สัญจรไป-มา
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

6 *เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้าน ส.อบต.ร าไพร ประ
ทุมวัน ถึงสายสาวแห-ดูกอึ่ง  
จุดเริ่มต้น สายบ้าน ส.อบต.   
ร าไพร ประทุมวัน ถึงสายสาว
แห-ดูกอึ่ง 
หมู่ที่ 1 บ้านสาวแห 
(เสนอโดยคณะผู้บริหาร) 

-เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ที่ 1-7 ได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมสะดวก
ขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 420 ม. 
หนา 0.04 ม.  

- - 500,000 500,000 500,000 พื้นที่ผิว
จราจร 

- ประชาชนหมู่
ที่ 1-7 ได้ใช้
ถนนในการ
สัญจรไป-มา
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

7 *เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายสวนตาทิพย์ถึงถนนสาย
สาวแห-ดูกอึ่ง  
จุดเริ่มต้น สายสวนตาทิพย์ถึง
ถนนสายสาวแห-ดูกอึ่ง 
หมู่ที่ 1 บ้านสาวแห 
(เสนอโดยคณะผู้บริหาร) 

-เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ที่ 1-7 ได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมสะดวก
ขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 420 ม. 
หนา 0.04 ม.  

- - 500,000 500,000 500,000 พื้นที่ผิว
จราจร 

- ประชาชนหมู่
ที่ 1-7 ได้ใช้
ถนนในการ
สัญจรไป-มา
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

8 *เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
จากหน้าบ้านนางวันสี เล็บ
ขาว ถึง สามแยกหน้าบ้านนาง
สายทอง ยมยิ่ง  
จุดเริ่มต้น หน้าบ้านนางวันสี 
เล็บขาว ถึง สามแยกหนา้บ้าน
นางสายทอง ยมยิ่ง          
หมู่ที่ 2 บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ 2) 

-เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ที่ 1-7 ได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมสะดวก
ขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 300 ม. 
หนา 0.04 ม.  

- - - 480,000 480,000 พื้นที่ผิว
จราจร 

- ประชาชนหมู่
ที่ 1-7 ได้ใช้
ถนนในการ
สัญจรไป-มา
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

9 *เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้าน
นางสุนิสา ไชยสุนทร ถึงบ้านนางสุบัน 
เล็บขาว 
จุดเริ่มต้น บ้านนางสุนิสา ไชยสุนทร ถึง
บ้านนางสุบัน เล็บขาว 
หมู่ที่ 2 บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ 2) 

-เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ที่ 1-7 ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 250 
ม. หนา 0.05 ม.  

- - - 400,000 400,000 พื้นที่ผิว
จราจร 

- ประชาชนหมู่ที่ 
1-7 ได้ใช้ถนนใน
การสญัจรไป-มา
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

10 *เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้าน
นางสมยศ สมบัติที ถึงสี่แยกถนน รพช.
(ทางไปบ้านหนองแห้ว) 
จุดเริ่มต้น บ้านนางสมยศ สมบัตทิี ถึงสี่
แยกถนน รพช.(ทางไปบ้านหนองแห้ว) 
หมู่ที่ 2 บ้านสาวแห 
(เสนอโดยคณะผู้บริหาร) 

-เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ที่ 1-7 ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 250 
ม. หนา 0.05 ม.  

- - - 400,000 400,000 พื้นที่ผิว
จราจร 

- ประชาชนหมู่ที่ 
1-7 ได้ใช้ถนนใน
การสญัจรไป-มา
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

11 *ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมยิาซาว่า  
จุดเริ่มต้น สายมิยาซาว่า  
หมู่ที่ 2 บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ 2) 

-เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ที่ 1-7 ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 195 
ม. หนา 0.15 ม.  

- - 500,000 500,000 500,000 พื้นที่ผิว
จราจร 

- ประชาชนหมู่ที่ 
1-7 ได้ใช้ถนนใน
การสญัจรไป-มา
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

12 *เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยก
หนองแคนดอนบ่อถึงถนนสายข้าง
โรงเรียนสาวแหวิทยา 
จุดเริ่มต้น สายแยกหนองแคนดอนบ่อถึง
ถนนสายข้างโรงเรียนสาวแหวิทยา 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองแคน 
(เสนอโดยคณะผู้บริหาร) 

-เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ที่ 1-7 ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 420 
ม. หนา 0.04 ม.  

- - 500,000 500,000 500,000 พื้นที่ผิว
จราจร 

- ประชาชนหมู่ที่ 
1-7 ได้ใช้ถนนใน
การสญัจรไป-มา
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

13 *เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ภายในหมู่บ้านทุกเส้นทาง 
จุดเริ่มต้น รอบหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 บ้านดอนแดง 
(เสนอโดยหมู่ที่ 4) 

-เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ที่ 1-7 ได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมสะดวก
ขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 708 ม. 
หนา 0.04 ม.  

- - - 1,132,800 1,132,800 พื้นที่ผิว
จราจร 

- ประชาชนหมู่
ที่ 1-7 ได้ใช้
ถนนในการ
สัญจรไป-มา
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

14 *เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
สามแยกโรงปุ๋ยถึงห้วยก๊ากว๊าก  
จุดเริ่มต้น สามแยกโรงปุ๋ยถึง
ห้วยก๊ากว๊าก 
หมู่ที่ 4 บ้านดอนแดง 
(เสนอโดยคณะผู้บริหาร) 

-เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ที่ 1-7 ได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมสะดวก
ขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 420 ม. 
หนา 0.04 ม.  

- - 500,000 500,000 500,000 พื้นที่ผิว
จราจร 

- ประชาชนหมู่
ที่ 1-7 ได้ใช้
ถนนในการ
สัญจรไป-มา
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

15 *ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
จากถนน รพช. ถึงค่ายปู่ศรี  
จุดเริ่มต้น จากถนน รพช. ถึงค่ายปู่
ศรี  
หมู่ที่ 5 บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ 5) 

-เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ที่ 1-7 ได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมสะดวก
ขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
3.00 ม. ยาว 200 ม. 
หนา 0.15 ม.  

- - - 390,000 390,000 พื้นที่ผิว
จราจร 

- ประชาชนหมู่
ที่ 1-7 ได้ใช้
ถนนในการ
สัญจรไป-มา
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

16 *เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจาก
บ้านนายชนะชาญ ศรีปัญญา ถึง
บ้าน น.ส.สุพมณี มีศรี  
จุดเริ่มต้น บ้านนายชนะชาญ    ศรี
ปัญญา ถึงบ้าน น.ส.สุพมณี    มีศรี 
หมู่ที่ 5 บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ 5) 

-เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ที่ 1-7 ได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมสะดวก
ขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 300 ม. 
หนา 0.04 ม.  

- - - 480,000 480,000 พื้นที่ผิว
จราจร 

- ประชาชนหมู่
ที่ 1-7 ได้ใช้
ถนนในการ
สัญจรไป-มา
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

17 *เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้าน
นางจันทร์ เล็บขาว ถึงบ้านนางจิตร บุญ
ชม 
จุดเริ่มต้น จากบ้านนางจันทร์   เล็บขาว 
ถึงบ้านนางจิตร บุญชม 
หมู่ที่ 5 บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ 5) 

-เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ที่ 1-7 ได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมสะดวก
ขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 300 
ม. หนา 0.04 ม.  

- - - 480,000 480,000 พื้นที่ผิว
จราจร 

- ประชาชนหมู่
ที่ 1-7 ได้ใช้
ถนนในการ
สัญจรไป-มา
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

18 *เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากสาม
แยกบ้าน อ.วัชรากรณ์ ไชยสุนทร ถึง 
ศพด.บ้านสาวแห 
จุดเริ่มต้น จากสามแยกบา้น อ.วัชรากรณ์ 
ไชยสุนทร ถึง ศพด. 
หมู่ที่ 5 บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ 5) 

-เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ที่ 1-7 ได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมสะดวก
ขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 1,500 
ม. หนา 0.04 ม.  

- - - 600,000 600,000 พื้นที่ผิว
จราจร 

- ประชาชนหมู่
ที่ 1-7 ได้ใช้
ถนนในการ
สัญจรไป-มา
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

19 *เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากสาม
แยกหนองรามถึงสามแยกดอนสขุ 
จุดเริ่มต้น จากสามแยกหนองรามถึงสาม
แยกดอนสุข 
หมู่ที่ 6 บ้านดอนสุข 
(เสนอโดยคณะผู้บริหาร) 

-เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ที่ 1-7 ได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมสะดวก
ขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 420 
ม. หนา 0.04 ม.  

- - 389,000 389,000 389,000 พื้นที่ผิว
จราจร 

- ประชาชนหมู่
ที่ 1-7 ได้ใช้
ถนนในการ
สัญจรไป-มา
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

20 *เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ทช.
3012 ถึงบ้านนายอภิชาต ศรีนฤมล 
จุดเริ่มต้น สาย ทช.3012 ถึงบ้านนาย
อภิชาต ศรีนฤมล 
หมู่ที่ 6 บ้านดอนสุข 
(เสนอโดยคณะผู้บริหาร) 

-เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ที่ 1-7 ได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมสะดวก
ขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 420 
ม. หนา 0.04 ม.  

- - 500,000 500,000 500,000 พื้นที่ผิว
จราจร 

- ประชาชนหมู่
ที่ 1-7 ได้ใช้
ถนนในการ
สัญจรไป-มา
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

21 *ก่อสร้างถนน คสล. จาก
ปั๊มน้ ามันถึงหนองราม 
จุดเริ่มต้น จากปั๊มน้ ามันถึงหนอง
ราม 
หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ดอนเจริญ 
(เสนอโดยหมู่ที่ 7) 

-เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ที่ 1-7 ได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมสะดวก
ขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
3.50 ม. ยาว 320 ม. 
หนา 0.15 ม.  

- - - 600,000 600,000 พื้นที่ผิว
จราจร 

- ประชาชนหมู่
ที่ 1-7 ได้ใช้
ถนนในการ
สัญจรไป-มา
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

22 *เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ภายในหมู่บ้านทุกเส้นทาง 
จุดเริ่มต้น รอบหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ดอนเจริญ 
(เสนอโดยหมู่ที่ 7) 

-เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ที่ 1-7 ได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมสะดวก
ขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 2,000 
ม. หนา 0.04 ม.  

- - - 3,200,000 3,200,000 พื้นที่ผิว
จราจร 

- ประชาชนหมู่
ที่ 1-7 ได้ใช้
ถนนในการ
สัญจรไป-มา
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

23 *เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายสามแยก ทช.3012 ถึง หลงั
วัดหนองแคน 
จุดเริ่มต้น สามแยก ทช.3012 
ถึง หลังวัดหนองแคน 
หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ดอนเจริญ 
(เสนอโดยคณะผู้บริหาร) 

-เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ที่ 1-7 ได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมสะดวก
ขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 420 ม. 
หนา 0.04 ม.  

- - 500,000 500,000 500,000 พื้นที่ผิว
จราจร 

- ประชาชนหมู่
ที่ 1-7 ได้ใช้
ถนนในการ
สัญจรไป-มา
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

24 *เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายสามแยกดอนสุข ถึง หลัง
โรงเรียนสาวแหวิทยา 
จุดเริ่มต้น สามแยกดอนสุข ถึง 
หลังโรงเรียนสาวแหวิทยา 
หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ดอนเจริญ 
(เสนอโดยคณะผู้บริหาร) 

-เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ที่ 1-7 ได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมสะดวก
ขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 420 ม. 
หนา 0.04 ม.  

- - 500,000 500,000 500,000 พื้นที่ผิว
จราจร 

- ประชาชนหมู่
ที่ 1-7 ได้ใช้
ถนนในการ
สัญจรไป-มา
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

25 *ยกระดับถนนลูกรัง สายจากข้างบ้านนายสุ
พล งามเกลี้ยงถึงถนนคอนกรีตขา้งโรงเรียน
บ้านดอนแดง 
 จุดเริ่มต้น ข้างบ้านนายสุพล งามเกลี้ยงถึง
ถนนคอนกรีตข้างโรงเรียนบ้านดอนแดง 
หมู่ที่ 4 บ้านดอนแดง 
(เสนอโดยหมู่ที่ 4) 

-เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ที่ 1-7 ได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมสะดวก
ขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 1,000 
ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม.  

- - - 120,000 120,000 พื้นที่ผิว
จราจร 

- ประชาชนหมู่
ที่ 1-7 ได้ใช้
ถนนในการ
สัญจรไป-มา
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

26 *ยกระดับถนนลูกรัง สายจากบ้านนาง
ทองเหลือง มีศรี ถึงที่นานายแสวง รวมจิตร 
 จุดเริ่มต้น ข้างบ้านนางทองเหลือง   มีศรี ถึง
ที่นานายแสวง รวมจติร 
หมู่ที่ 4 บ้านดอนแดง 
(เสนอโดยหมู่ที่ 4) 

-เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ที่ 1-7 ได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมสะดวก
ขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 1,000 
ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม.  

- - - 120,000 120,000 พื้นที่ผิว
จราจร 

- ประชาชนหมู่
ที่ 1-7 ได้ใช้
ถนนในการ
สัญจรไป-มา
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

27 *ลงลูกรังซ่อมแซมถนน จากที่นานางร าไพร 
โสสีสขุ ถึงที่นานายเสรี สุวรรณสดุ 
จุดเริ่มต้น จากท่ีนานางร าไพร โสสีสุข ถึงที่นา
นายเสรี สุวรรณสุด 
หมู่ที่ 5 บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ 5) 

-เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ที่ 1-7 ได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมสะดวก
ขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 ม. ยาว 300 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม.  

- - - 27,000 27,000 พื้นที่ผิว
จราจร 

- ประชาชนหมู่
ที่ 1-7 ได้ใช้
ถนนในการ
สัญจรไป-มา
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

28 *ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พรอ้มฝา
ตะแกรงเหล็ก จากบ้านนายทองเจีย ล้ าเหลือ 
ถึงร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 5 
จุดเริ่มต้น จากบ้านนายทองเจีย ล้ าเหลือ ถึง
ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 5 
หมู่ที่ 1 บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ 1) 

-เพื่อให้น้ าไหล
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ขนาดภายใน กว้าง 
0.25 ม. ยาว 150 ม. 
ลึก 0.30-0.35 ม.  

- - - 367,500 367,500 ระยะทา
งที่
ก่อสร้าง 

- น้ าไม่ท่วมขัง
ตามท้องถนน
และหมู่บา้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

29 *ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
พร้อมฝาตะแกรงเหลก็ จากบ้าน
นายชุมไพร ศรีปัญญา ถึงบ้านนาง
จงจิตร บุญชม 
จุดเริ่มต้น จากบ้านนายชุมไพร ศรี
ปัญญา ถึงบ้านนางจงจิตร บญุชม
หมู่ที่ 5 บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ 5) 

-เพื่อให้น้ าไหล
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ขนาดภายใน กว้าง 
0.25 ม. ยาว 60 ม. 
ลึก 0.30-0.35 ม.  

- - - 146,600 146,600 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

- น้ าไม่ท่วมขัง
ตามท้องถนน
และหมู่บา้น 

กองช่าง 
 

30 *ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
พร้อมฝาตะแกรงเหลก็ จากบ้าน
นายประชา ศรีปัญญา ถึงหนองสิม 
จุดเริ่มต้น จากบ้านนายประชา     
ศรีปัญญา ถึงหนองสิม 
หมู่ที่ 5 บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ 5) 

-เพื่อให้น้ าไหล
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ขนาดภายใน กว้าง 
0.25 ม. ยาว 100 
ม. ลึก 0.30-0.35 ม.  

- - - 244,000 244,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

- น้ าไม่ท่วมขัง
ตามท้องถนน
และหมู่บา้น 

กองช่าง 
 

31 *ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณหน้า
บ้านนางสี  เสริฐศร ี 
จุดเริ่มต้น หน้าบ้านนางสี เสริฐศร ี
หมู่ที่ 1 บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ 1) 

-ประชาชน ม.1-7 
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

จ านวน 1 จุด - - 7,000 7,000 7,000 จ านวนโคม
ไฟฟ้าที่
ได้รับการ
ติดตั้ง 

-ชุมชนสงบสุข
ปลอดภัยและนา่
อยู่อาศัย 

กองช่าง 
 

32 *ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างทางเข้าหน้า 
กศน.ต าบลสาวแห 
จุดเริ่มต้น ทางเข้าหน้า กศน.ต าบล
สาวแห 
หมู่ที่ 1 บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ 1) 

-ประชาชน ม.1-7 
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

จ านวน 3 จุด - - - 24,000 24,000 จ านวนโคม
ไฟฟ้าที่
ได้รับการ
ติดตั้ง 

-ชุมชนสงบสุข
ปลอดภัยและนา่
อยู่อาศัย 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

33 *ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนน
ข้างโรงเรียนสาวแหวิทยาถึงดอน
ชาดตัดกับถนนสายโรงสี SML หมู่
ที่ 3  
จุดเริ่มต้น ถนนข้างโรงเรียนสาวแห
วิทยาถึงดอนชาดตัดกับถนนสาย
โรงสี SML หมู่ที่ 3 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองแคน 
(เสนอโดยหมู่ที่ 3) 

-ประชาชน ม.1-7 
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

จ านวน 25 จดุ - - - 180,000 180,000 จ านวนโคม
ไฟฟ้าที่
ได้รับการ
ติดตั้ง 

-ชุมชนสงบสุข
ปลอดภัยและนา่
อยู่อาศัย 

กองช่าง 
 

34 *ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณด้าน
ทิศเหนือวัดดอนแดง  
จุดเริ่มต้น ด้านทิศเหนือวัดดอนแดง 
หมู่ที่ 4 บ้านดอนแดง 
(เสนอโดยหมู่ที่ 4) 

-ประชาชน ม.1-7 
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

จ านวน 2 จุด - - - 15,000 15,000 จ านวนโคม
ไฟฟ้าที่
ได้รับการ
ติดตั้ง 

-ชุมชนสงบสุข
ปลอดภัยและนา่
อยู่อาศัย 

กองช่าง 
 

35 *ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจาก
บ้าน อ.วัชรากรณ์ ไชยสุนทร ถึง 
ศพด.บ้านสาวแห 
จุดเริ่มต้น จากบ้าน อ.วัชรากรณ์ 
ไชยสุนทร ถึงศพด.บ้านสาวแห 
หมู่ที่ 5 บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ 5) 

-ประชาชน ม.1-7 
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

จ านวน 10 จดุ - - - 70,000 70,000 จ านวนโคม
ไฟฟ้าที่
ได้รับการ
ติดตั้ง 

-ชุมชนสงบสุข
ปลอดภัยและนา่
อยู่อาศัย 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

36 *ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ 
-บ้านนางส ารี ผิวเกลี้ยง 1 จุด 
-บ้านนายน้อย เล็บขาว 1 จุด 
-สายสามแยก ม.6,7 ถึงหลัง
โรงเรียนสาวแหวิทยา 2 จุด 
จุดเริ่มต้น -บ้านนางส ารี ผิวเกลี้ยง 
1 จุด 
-บ้านนายน้อย เล็บขาว 1 จุด 
-สายสามแยก ม.6,7 ถึงหลัง
โรงเรียนสาวแหวิทยา 2 จุด 
หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ดอนเจริญ 
(เสนอโดยหมู่ที่ 7) 

-ประชาชน ม.1-7 
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

จ านวน 4 จุด - - - 29,000 29,000 จ านวนโคม
ไฟฟ้าที่
ได้รับการ
ติดตั้ง 

-ชุมชนสงบสุข
ปลอดภัยและนา่
อยู่อาศัย 

 

37 *ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณหน้า
บ้านนางแพง บุญชม 
จุดเริ่มต้น หน้าบ้านนางแพง บุญชม 
หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ดอนเจริญ 
(เสนอโดยหมู่ที่ 7) 

-ประชาชน ม.1-7 
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

จ านวน 1 จุด - - - 7,000 7,000 จ านวนโคม
ไฟฟ้าที่
ได้รับการ
ติดตั้ง 

-ชุมชนสงบสุข
ปลอดภัยและนา่
อยู่อาศัย 

กองช่าง 
 

38 *โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
พร้อมติดต้ังหอถังสูง คสล. พร้อม
หินกันบ่อพังทลาย บริเวณวัดบ้าน
สาวแห 
หมู่ที่ 1 บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ 1) 

-เพื่อให้มีน้ าใช้
อุปโภคบรโิภคที่
สะอาดและทั่วถึง 

จ านวน 1 แห่ง - - - 250,000 250,000 จ านวน 1 
แห่ง 

-ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

39 *โครงการก่อสร้างประปาผิวดิน 
บริเวณหนองหญ้าหวาย 
หมู่ที่ 2 บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ 2) 

-เพื่อให้มีน้ าใช้
อุปโภคบรโิภคที่
สะอาดและทั่วถึง 

จ านวน 1 แห่ง - - - 1,500,00
0 

1,500,00
0 

จ านวน 1 
แห่ง 

-ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

40 *โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ระบบ
แผงโซล่าเซล บริเวณวัดหนองแคน 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองแคน 
(เสนอโดยหมู่ที่ 3) 

-เพื่อให้มีน้ าใช้
อุปโภคบรโิภคที่
สะอาดและทั่วถึง 

จ านวน 1 แห่ง - - - 60,000 60,000 จ านวน 1 
แห่ง 

-ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

41 *โครงการก่อสร้างประปาผิวดิน 
บริเวณหนองโน 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองแคน 
(เสนอโดยหมู่ที่ 3) 

-เพื่อให้มีน้ าใช้
อุปโภคบรโิภคที่
สะอาดและทั่วถึง 

จ านวน 1 แห่ง - - - 200,000 200,000 จ านวน 1 
แห่ง 

-ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

42 *โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
บริเวณร้านค้าชุมชน 
หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ดอนเจริญ 
(เสนอโดยหมู่ที่ 7) 

-เพื่อให้มีน้ าใช้
อุปโภคบรโิภคที่
สะอาดและทั่วถึง 

จ านวน 1 แห่ง - - 50,000 50,000 50,000 จ านวน 1 
แห่ง 

-ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

43 *โครงการก่อสร้างประปาผิวดิน 
บริเวณหนองราม 
หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ดอนเจริญ 
(เสนอโดยหมู่ที่ 7) 

-เพื่อให้มีน้ าใช้
อุปโภคบรโิภคที่
สะอาดและทั่วถึง 

จ านวน 1 แห่ง - - - 2,500,000 2,500,000 จ านวน 1 
แห่ง 

-ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

44 *โครงการก่อสร้างบันได คสล.ลง
หนองราม 2 ข้าง 
หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ดอนเจริญ 
(เสนอโดยหมู่ที่ 7) 

- เพื่อให้อ านวย
ความสะดวก
ประชาชนในการลง
ไปใช้น้ าในหนองน้ า
สาธารณะ 

จ านวน 2 จุด - - - 70,000 70,000 จ านวนจุดที่
ด าเนินการ 

ความสะดวก
ประชาชนในการ
ลงไปใช้น้ าใน
หนองน้ า
สาธารณะ 

กองช่าง 

45 *โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณหนองราม 
หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ดอนเจริญ 
(เสนอโดยหมู่ที่ 7) 

-เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
พักผ่อนและออก
ก าลังกาย 

-ถมดิน ปรับเกลี่ยดิน 
-ติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่าง 
-ตกแต่งสวนหย่อม 
-ท าทางเดินเท้า 

- - - 100,000 100,000 จ านวนจุดที่
ด าเนินการ 

-หนองรามมี
ความสวยงามร่ม
รื่น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

46 *โครงการก่อสร้างเสาธงหน้า อบต.
สาวแห 

-ก่อสร้างเสาธง หน้า 
อบต.สาวแหแทน
ของเดิม 

จ านวน 1 จุด - - - 150,000 150,000 จ านวนจุดที่
ด าเนินการ 

-เสาธงหน้า 
อบต.สาวแห มี
ความแข็งแรงได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 
 

47 *โครงการติดต้ังป้ายโครงเหล็ก
ประชาสัมพันธ์การช าระภาษีและ
พัฒนารายได้ บริเวณหน้า อบต.
สาวแห 

-ติดตั้งป้ายโครง
เหล็กประชาสมัพันธ์
การช าระภาษีและ
พัฒนารายได ้

จ านวน 1 จุด - - - 25,000 25,000 จ านวนจุดที่
ด าเนินการ 

- อบต.สาวแห มี
ป้ายโครงเหล็ก
ประชาสมัพันธ์
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 

48 *โครงการปรับปรุงทางเดินพร้อม
รางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด 
คสล. เชี่อมรางน้ า คสล.เดิม ข้าง
ห้องกองช่างและกองคลัง 

-เพื่อปรับปรุง
ทางเดินพร้อมราง
ระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปดิ คสล. 

ระยะทาง 20 ม. - - - 50,000 50,000 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

- ทางเดินพร้อม
รางระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝาปิด 
คสล. มคีวาม
แข็งแรง 

กองช่าง 
 

49 *โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์ (หอประชุม) 

-เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์ 
(หอประชุม) 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์ 
(หอประชุม) 

- - - 200,000 200,000 จ านวนจุดที่
ด าเนินการ 

- อาคาร
อเนกประสงค์ 
(หอประชุม) มี
ความแข็งแรง 
สามารถรองรับ
การจัดกิจกรรม
ได้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

50 *โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน
ข้างห้องน้ าสาธารณะถึงรั้ว ศพด.
บ้านสาวแห 

-เพื่อก่อสร้างก าแพง
กันดินข้างห้องน้ า
สาธารณะถึงรั้ว 
สพด.บ้านสาวแห 

ยาว 76 ม. - - - 300,000 300,000 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

- บริเวณ อบต.
สาวแห มีก าแพง
กันดินป้องกัน
การพังทะลาย
ของดิน 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

51 *โครงการปรับปรุงตลาดชุมชน
ต าบลสาวแห 

-เพื่อปรับปรุงตลาด
ชุมชน 

จ านวน 1 จุด - - - 50,000 50,000 จ านวนจุดที่
ด าเนินการ 

- ประชาชน
ต าบลสาวแหมี
ตลาดทีส่ะอาด
และแข็งแรงใน
การซื้อของ 

กองช่าง 
 

52 *ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
เสริมข้างถนน คสล.เดิม ทางเข้า
ประตู ๒ ข้าง หน้า อบตสาวแห 
พร้อมต่อท่อ คสล.  
 

-เพื่อให้ผู้มาใช้
บริการ อบต.สาวแห 
ได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมสะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๑.
00 ม. ยาว ๗.๐๐ ม. 
หนา 0.1๒ ม.  ท่อ 
คสล. ขนาด ๐.4๐x
๑.๐๐ ม. จ านวน ๒ 
ท่อน 

- - - ๑๕,๐๐๐ ๑๕,000 พื้นที่ผิว
จราจร 

- ผู้มาใช้บริการ 
อบต.สาวแห ได้
ใช้ถนนในการ
สัญจรไป-มา
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

53 *ก่อสร้างหชู้าง คสล. จุดสามแยก 
ทช.๓๐๑๒ ทางเข้า ศพด.บ้านสาว
แห 
 

-เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ที่ 1-7 ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดกว้าง ๕.00 ม. 
ยาว ๖ ม. หนา 0.๑๕ ม. 
จ านวน ๑ ข้าง  

- - - ๒0,000 ๒0,000 พื้นที่ผิว
จราจร 

- ประชาชนหมู่ที่ 
1-7 ได้ใช้ถนน
ในการสัญจรไป-
มาสะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

54 *ก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 
คล่อมถนน สาย ทช.๓๐๑๒ ห่าง
จากมุมรั้ว อบต.สาวแห ระยะ
ประมาณ ๑๐๐ ม. 
 

-เพื่อก่อสร้างซุ้ม
ประตูทางเข้า-ออก 
ต าบลสาวแห 

ก่อสร้างซุ้มขนาดกว้าง 
๑๐.๙๐ ม. สูงจากพ้ืน
ถนน ถึงขอบป้ายช่ือ 
๕.๕๐ ม.  

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - จ านวน ๑ 
ซุ้ม 

- ต าบลสาวแหมี
ซุ้มประตู
ทางเข้า-ออก ที่
ได้มาตรฐาน
สวยงาม 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

55 *โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
จากบ้านนางสุบัน เล็บขาว ถึงบ้าน
นายสิงห์ เสียงสาว 
จุดเริ่มต้น บ้านนางสุบัน เล็บขาว ถึง
บ้านนายสิงห์ เสียงสาว 
หมู่ที่ ๒ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๒) 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการอุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค
สาขาพนมไพรใน
การขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า 

ระยะทาง  450   ม. - - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ระยะทางที่
ขยายเขต
ไฟฟ้า 

- ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร,ปศุ
สัตว ์

กองช่าง 
 

56 *โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
 จากบ้านนางสุบัน เล็บขาว ถึงบ้าน
นายเสาร์ จ าปาสุข 
จุดเริ่มต้น บ้านนางสุบัน เล็บขาว ถึง
บ้านนายเสาร์ จ าปาสุข 
หมู่ที่ ๒ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๒) 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการอุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค
สาขาพนมไพรใน
การขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า 

ระยะทาง  400   ม. - - - 9๐,๐๐๐ 9๐,๐๐๐ ระยะทางที่
ด าเนินการ 

- ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร,ปศุ
สัตว ์

กองช่าง 
 

57 *โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
 จากบ้านางเริ่ม เทียมค า ถึงบ้าน
นายคงเดช วรรณวงศ์ 
จุดเริ่มต้น บ้านางเริ่ม เทียมค า ถึง
บ้านนายคงเดช วรรณวงศ ์
หมู่ที่ 3 บ้านหนองแคน 
(เสนอโดยหมู่ที่ 3) 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการอุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค
สาขาพนมไพรใน
การขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า 

ระยะทาง  40   ม. - - - 14,๐๐๐ 14,๐๐๐ ระยะทางที่
ด าเนินการ 

- ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร,ปศุ
สัตว ์

กองช่าง 
 

58 *โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจาก
ข้างวัดด้านทิศใต้ไปห้วยวังโพน 
จุดเริ่มต้น ข้างวัดด้านทิศใต้ไปห้วย
วังโพน 
หมู่ที่ ๔ บ้านดอนแดง 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๔) 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการอุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค
สาขาพนมไพรใน
การขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า 

ระยะทาง  300   ม. - - - ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ระยะทางที่
ด าเนินการ 

- ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร,ปศุ
สัตว ์

กองช่าง 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
 
 
 

 
หมายเหตุ  * โครงการเสนอใหม ่    ** โครงการเสนอซ้ า     *** โครงการที่เกินศักยภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

59 *โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
 สายแยก หมู่ ๖,๗ ถึงหลัง
โรงเรียนสาวแหวิทยา 
 จุดเริ่มต้น สายแยก หมู่ ๖,๗ ถึง
หลังโรงเรียนสาวแหวิทยา 
หมู่ที่ ๗ ใหม่ดอนเจริญ 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๗) 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการอุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค
สาขาพนมไพรใน
การขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า 

ระยะทาง 450  ม. - - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ระยะทางที่
ขยายเขต
ไฟฟ้า 

- ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร,ปศุ
สัตว ์

กองช่าง 
 

รวม 59 โครงการ 
 

- - - - 6,446,000 22,032,900 21,532,900    

แบบ ผ. ๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ.๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห  อ าเภอหนองฮี  จังหวัดร้อยเอ็ด 
***************************************** 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ และสินค้าเกษตร สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ 
    ๑.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห ์

หมายเหตุ  * โครงการเสนอใหม ่    ** โครงการเสนอซ้ า     *** โครงการที่เกินศักยภาพ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

๑ *โครงการส่งเสริมกลุม่อาชีพกลุม่เลี้ยง
จิ้งหรีด 
หมู่ที่ ๕ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๕) 

- เพื่อส่งเสริมและ
เพิ่มทักษะให้กับ
กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรดี 

ส่งเสริมและสนับสนุน  
กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรดี หมู่ที่ 
๕ 

- - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของจ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- ผู้เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาทักษะให้มี
ความรู้และ
ประสบการณ์มากขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

2 *โครงการพัฒนากลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า 
หมู่ที่ ๕ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๕) 

- เพื่อส่งเสริมและ
เพิ่มทักษะให้กับ
กลุ่มเพาะเห็ด
นางฟ้า 

ส่งเสริมและสนับสนุน  
กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า 
หมู่ที่ ๕ 

- - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของจ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- ผู้เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาทักษะให้มี
ความรู้และ
ประสบการณ์มากขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

๓ *โครงการส่งเสริมกลุม่ปลาร้าสับ
สมุนไพร 
หมู่ที่ ๕ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๕) 

- เพื่อส่งเสริมและ
เพิ่มทักษะให้กับ
กลุ่มปลาร้าสับ
สมุนไพร 

ส่งเสริมและสนับสนุน  
กลุ่มปลาร้าสับสมุนไพร 
หมู่ที่ ๕ 

- - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของจ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- ผู้เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาทักษะให้มี
ความรู้และ
ประสบการณ์มากขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

๔ *โครงการส่งเสริมกลุม่แหนมหมู 
หมู่ที่ ๕ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๕) 

- เพื่อส่งเสริมและ
เพิ่มทักษะให้กับ
กลุ่มแหนมหม ู

ส่งเสริมและสนับสนุน  
กลุ่มแหนมหมู หมู่ที่ ๕ 

- - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของจ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- ผู้เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาทักษะให้มี
ความรู้และ
ประสบการณ์มากขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

รวม ๔ โครงการ - - - - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 
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