
 

 
 

 

 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ๔ ป ี
(พ.ศ. 25๖๑ –  256๔) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห 
อ าเภอหนองฮี       จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
งานนโยบายและแผน 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห 

 



 

๑.สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

๑. ด้านกายภาพ 

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

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห  ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย  เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามมาตรา 40  และมาตรา  41 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 โดยได้รับการจัดตั้ง ณ วันที่ 16 เดือนธันวาคม  พ.ศ.  2539ตั้งอยู่หมู่ที่  1  
ต าบลสาวแห  อ าเภอหนองฮี   จังหวัดร้อยเอ็ด  อยู่ห่างจาก อ าเภอประมาณ 8  กิโลเมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ       

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   มีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ   24  ตารางกิโลเมตร  หรือ   15,000 ไร่  แบ่งเป็น 
  2.1   พ้ืนที่อยู่อาศัยประมาณ       979   ไร่   ร้อยละ     6.5 ๓      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 % ลักษณะดินในพื้นท่ีเป็นดิน
เหนียวประมาณ ๑๐ % 

 

 ๑ .๕ ลักษณะของแหล่งน้ า  

  มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ อุปโภค-บริโภค จ านวน    ๙๑     แห่ง แหล่งน้ าทั้ง ๙๑ แห่ง เคยเป็นแหล่งน้ าที่เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหด าเนินการปรับปรุง ขุดลอกข้ึนใหม่เพ่ือให้เพียงพอกับการอุปโภคและ
บริโภคของประชาชน 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  
 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   นายบุญสี       เมืองสีสุข  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่   6 บ้านดอนสุข   นายวิรัช        ศรีปัญญา  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่   7 บ้านใหม่ดอนเจริญ  นายทอง        คมข า  ผู้ใหญ่บ้าน  
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 ๒ .๒ การเลือกตั้ง 

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

หน่วยที่ ๑หมู่ที๑่ บ้านสาวแห 
หน่วยที่ ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านสาวแห 

    หน่วยที่ ๓ หมู่ที๓่ บ้านหนองแคน 
         หนว่ยที ่๔ หมู่ที๔่บ้านดอนแดง 
    หน่วยที่ ๕ หมู่ที่ ๕ บ้านสาวแห  
    หน่วยที่ ๖ หมู่ที่ ๖ บ้านดอนสุข  
    หน่วยที่ ๗ หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ดอนเจริญ  
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหยังมีส่วนร่วมในการบริหารงานการช่วยเหลืองาน อบต. เสนอแนะในกิจกรรมของ อบต. ใน
การด าเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน 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 จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 
๒,๒๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ๗๐.๖๘ 
    - จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ๑,๖๐๓ คน จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ทั้งสิ้น ๒,๒๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗๗   
 

๓. ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

จ านวนประชากรทั้งสิ้น    2,๘๖๘ คน  แยกเป็นประชากรชาย  1,4๖๒คน ประชากรหญิง  1,4๐๖คน จ านวน 
ครัวเรือน    7๔7ครัวเรือน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย    1๑๙.๖๗คน/ตารางกิโลเมตร 

ตารางจ านวนประชากร  แยกตามหมู่บ้าน 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
จ านวนประชากรทั้งหมด 

จ านวนหลังคาเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1 บ้านสาวแห ๓๔๖ ๓๕๐ ๖๙๖ ๑๘๐ 
2 บ้านสาวแห ๒๑๗ ๒๐๓ ๔๒๐ ๙๔ 
3 บ้านหนองแคน ๒๓๘ ๒๕๒ ๔๙๐ ๑๒๖ 
4 บ้านดอนแดง ๑๙๐ ๑๘๐ ๓๗๐ ๑๑๒ 
5 บ้านสาวแห ๑๘๕ ๑๗๐ ๓๕๕ ๑๐๐ 
6 บ้านดอนสุข ๑๗๗ ๑๖๑ ๓๓๘ ๗๗ 
7 บ้านใหม่ดอนเจริญ ๑๐๙ ๙๐ ๑๙๙ ๕๘ 

 รวม ๑,๔๖๒ ๑,๔๐๖ ๒,๘๖๘ ๗๔๗ 

ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียน  อ าเภอหนองฮี  ณ  วันที่  ๒๑  เดือน ตุลาคม 255๙ 
 
   



 ๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
จ านวนประชากรแยกตามอายุ 

กลุ่มอายุ ชาย หญิง รวม 
00 – 10  ๑๕๑ ๑๑๖ ๒๖๗ 
11 – 20  ๑๙๐ ๑๘๓ ๓๗๓ 
21 – 30  ๒๑๖ ๑๘๘ ๔๐๔ 
31 – 40  ๒๐๑ ๑๗๐ ๓๗๑ 
41 – 50  ๒๘๑ ๒๙๙ ๕๘๐ 
51 – 60  ๑๘๒ ๑๘๔ ๓๖๖ 
61 – 70  ๑๒๙ ๑๔๗ ๒๗๖ 
71 – 80  ๘๙ ๙๒ ๑๘๑ 
81 – 90  ๒๓ ๒๕ ๔๘ 

91 – 100  - ๒ ๒ 
รวมทั้งสิ้น ๑,๔๖๒ ๑,๔๐๖ ๒,๘๖๘ 

ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียน  อ าเภอหนองฮี  ณ  วันที่  ๒๑ เดือน ตุลาคม 255๙ 

 
๔. สภาพทางสังคม 
 ๔.๑ การศึกษา  
  ❑ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      1   แห่ง 
  ❑โรงเรียนประถมศึกษา     2   แห่ง 
  ❑โรงเรียนมัธยมศึกษา     1แห่ง (ขยายโอกาสทางการศึกษา) 
  ❑ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน    7แห่ง 

  ❑ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ๑  แห่ง (กศน.ประจ าต าบลสาวแห) 
 

 ๔.๒ สาธารณสุข 
❑โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านสาวแห 1 แห่ง 
❑อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า   100 % 
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ตารางจ านวนประชากรแยกตามอายุ



 ๔.๓ อาชญากรรม 
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

❑ป้อมยามต ารวจ   1        แห่ง 
 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 
 การคมนาคม การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านในต าบลสาวแหส่วนใหญ่เป็นถนน คสล.เส้นทางการคมนาคม สายหลัก มี
ดังนี้ 

❑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 ไฟฟ้าเข้าถึง
ทุกหมู่บ้าน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ จ านวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน มีบางครัวเรือนที่แยกออกไปห่างจากชุมชน 
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, กลุ่มเลี้ยงไก่หมู่ที่ ๓ 
 ❑กลุ่มทอเสื่อกก, กลุ่มปุ๋ยชีวภาพหมู่ที่ ๔ 
 ❑กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๗ 
 ❑กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ หมู่ที่ ๖ 

 

๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 ๗ .๑ ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชนมีทั้งหมดจ 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 ของพ้ืนทีท่ั้งหมด  พืชส่วน
ใหญ่ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ มันส าปะหลัง ข้าวโพด เห็ด เป็นต้น  

 

๗.๓ ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร  

 มีแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตร ได้แก่ ล าห้วย ๑ แห่ง , หนองน้ า ๑๓ แห่ง, บ่อน้ าตื้น ๗๖ แห่ง, อ่างเก็บน้ า ๑ แห่ง
จ านวนรวมทั้งสิ้น ๙๑ แห่ง 

 

๗.๔ ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากินน้ าใช้ 
 ปัจจุบันภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหมีน้ าประปาของหมู่บ้านใช้ในการอุปโภค -บริโภคท่ีเพียงพอ แต่ก็มี
บางส่วนที่เจาะน้ าบาดาลใช้เอง 
 
 
 
 
 



๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 ๘ .๑ การนับถือศาสนา 

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ ๑๐๐ 
 

 ๘ .๒ ประเพณีและงานประจ าปี ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยอีสาน เช่น  ประเพณีการจุดบั้งไฟ  ประเพณีบุญ
เส็งกลอง การแต่งงาน งานศพ  และประเพณีตามเทศกาลต่างๆ เช่น  สงกรานต์ และพิธีส าคัญทางศาสนา  
  

 ๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตต าบลสาวแหได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการท าเครื่องจักสานใช้ส าหรับ
ในครัวเรือน วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม วิธีการทอเสื่อกก และวิธีการจับปลาธรรมชาติ  
  ภาษาถิ่นส่วนมากร้อยละ ๑๐๐ พูดภาษีอิสาน 
 

 ๘ .๔ สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  ประชาชนในเขตต าบลสาวแหได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือไว้จ าหน่าย ได้แก่ เสื่อที่ทอจากต้นกก  
ผ้าที่ทอจากผ้าฝ้ายและผ้าไหม เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่ 
     

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๙ .๑ น้ าน้ าที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบ จากหนองน้ าสาธารณะ ซึ่งจะต้องน ามาผ่าน
กระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย ไม่สามารถน าข้ึนมาใช้ให้พอเพียงได้ และบางแห่งเค็ม ไม่สามารถ
ใช้ดื่มและอุปโภคได้ 
 ๙ .๒ ป่าไม้ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหมีดงสาวแห และดงบ้านแดงเป็นป่าชุมชน เนื้อที่ประมาณ ๑ ,๑๓๙ ไร ่
 

 ๙ .๓ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  ในพ้ืนที่ของต าบลสาวแหส่วนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการตามล าดับ 
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ได้แก่ ดิน น้ า ต้นไม้ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพื้นที่บางส่วนเป็นดินเค็ม น้ าใต้ดินก็เค็ม ไม่สามารถน า
น้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับ
การเกษตรได้เพ่ิมข้ึน ปัญหาด้านขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน การแก้ไขปัญหา คือองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท า
โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาขะจากชุมชน เช่น โครงการสาวแหปลอดภัยร่วมมือร่วมใจก าจัดขยะอันตราย  
 

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

  ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ได้ด าเนินโครงการส ารวจข้อมูลพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลสาวแห ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ือน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ชุมชน ผลการ
ส ารวจพบว่าประชาชนในเขตต าบลสาวแหนั้น ไม่ผ่านเกณฑ์การส ารวจ  ดังนี้ 
  ๑)  คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่าคนละ ๓๐,๐๐๐ บาทต่อป ีจ านวน  ๑๓ครัวเรือน 
  ๒)  ประชากรที่สูบบุหรี่  จ านวน  ๓๗คน 
  ๓)  ประชากรที่ดื่มสุรา  จ านวน  ๑ ๙  คน    
  ผลการส ารวจดังกล่าว  ถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข  
  การแก้ไขปัญหา  
  ๑)  ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนสนใจในสุขภาพมากข้ึน โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เห็นถึงผลดี
ของการรักษาสุขภาพ 
  ๒)  รณรงค์ ส่งเสริม จัดโครงการ/กิจกรรมงดสูบบุหรี่ –  ดื่มสุรา ลด ละ เลิก เพ่ือให้ประชาชนเกิดความตะ
หนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา   
  ๓)  ส่งเสริมการประกอบอาชีพต่างๆให้กับประชาชนเพื่อเพ่ิมรายได้แก้ไขปัญหาความยากจนในชุมชน  
 
 
 
 



๑๐.๒  สรุปผลการส ารวจข้อมูล  กชช.  ๒ ค.  ประจ าปี  ๒๕๕๙   
  ตามที่พัฒนาชุมชนอ าเภอ หนองฮี  ได้ด าเนินการส ารวจข้อมูล กชช. ๒ ค. ประจ าปี ๒๕๕๙  ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลสาวแห  เพ่ือน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ชุมชน ผลการส ารวจสามารถสรุปตาม
ตัวชี้วัดได้  ดังนี้ 

ตัวชี้วัดแบ่งเป็น  ๓  ระดับ  คือ   
๑  =  มีปัญหามาก 
๒  =  มีปัญหาปานกลาง 
๓  =  มีปัญหาน้อย/ไม่มีปัญหา 

ทั้งนี้  จะน าข้อมูลเฉพาะตัวชี้วัดที่ได้ คะแนน  ๑  มาพิจารณา   ดังนี้  
 ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน 

   ๑)  ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน 
    -  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  ให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและได้รับความคุ้มครองทางสังคม  มี
ความเป็นกลาง  รับทราบปัญหาและเร่งแก้ไข 

๒)  อ านวยความสะดวก ประสานงาน ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
  ๓)  ร่วมมือกับอ าเภอ  เกษตรอ าเภอ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้ประโยชน์จากดินและน้ าให้
เหมาะสมกับพ้ืนที่ของชุมชน เพ่ือผลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส  
  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 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
และนายปฏิการ เชื้อทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้บังคับบัญชา แยกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้ 
 1. ส านักงานปลัด    มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานทั่วไป , งานธุรการ , งานการเจ้าหน้าที่ ,งานสวัสดิการ  การ
ประชุม , การออกข้อบัญญัติ , แผนพัฒนาต าบล มีพนักงานส่วนต าบล จ านวน๘คน  แยกตามต าแหน่งดังนี้ 
  -   ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด อบต.   จ านวน     -     คน 
  -   ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ    จ านวน    ๑     คน 
  -   ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   จ านวน     1     คน 
  -   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   คนแยกตามต 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 

86 



  -   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 ,การจัดเก็บรายได้ ,
งานพัสดุ   มีพนักงานส่วนต าบล   จ านวน2คนแยกตามต าแหน่ง  ดังนี้ 
  -   ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง    จ านวน      1    คน  
  -   ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินบัญชี   จ านวน      -     คน  
  -   ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ    จ านวน      1    คน  
  พนักงานจ้าง  จ านวน  ๔   คนแยกตามต 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.จ พง.จัดเก็บรายได้  จ านวน      1     คน  
 3. กองช่าง  มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการออกแบบ ส ารวจ เขียนแบบ ควบคุมอาคาร การก่อสร้าง และงานซ่อมบ 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. กองสวัสดิการสังคมมีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ การจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ    ผู้
พิการ และผู้ป่วยเอดส์ และส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพในชุมชน เป็นต้น มีพนักงานส่วนต าบล จ านวน ๑ คน แยกตามต าแหน่ง 
ดังนี้ 

-   ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  จ านวน     ๑คน 
  -   ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน     จ านวน      -    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 ๙คน 
❑ปริญญาตรี      จ านวน    14    คน 
❑ปริญญาโท      จ านวน ๔    คน 

 

 

1๓. บุคลากรที่เป็นผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้ 
❑คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล    จ านวน     4     คน  
❑สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มาจากการเลือกตั้ง จ านวน    14    คน  
 
 
 

 



๑๔. สถานะทางการคลัง 
สถานการณ์เงินการคลัง   (ใช้ข้อมูลปีที่ขอจัดเป็นฐาน  ย้อนหลัง  ๔  ปี)  

1.   รายได้จริงโดยไม่รวมเงินอุดหนุน 
1.๑ปีงบประมาณ   2556  จ านวน    ๑๓,๑๓๑,๖๘๙.๘๔ บาท 
๑.๒   ปีงบประมาณ๒๕๕๗  จ านวน   ๑๒,๒๐๓,๔๕๖.๕๘ บาท 
๑.๓   ปีงบประมาณ๒๕๕๘  จ านวน   ๑๓,๖๖๔,๗๔๓.๓๐ บาท 
๑.๔   ปีงบประมาณ   ๒๕๕๙  จ านวน   ๑๓,๖๙๗,๖๓๕.๘๙ บาท 

2.   มีรายได้ท้ังหมดโดยรวมเงินอุดหนุน 
   2.๑ปีงบประมาณ   2556  จ านวน    ๑๗,๘๖๔,๘๐๘.๘๔ บาท 

๒.๒   ปีงบประมาณ๒๕๕๗  จ านวน   ๑๗,๓๑๒,๙๐๖.๕๘ บาท 
๒.๓   ปีงบประมาณ๒๕๕๘  จ านวน   ๑๗,๓๘๔,๑๓๙.๓๐ บาท 
๒.๔   ปีงบประมาณ   ๒๕๕๙  จ านวน     ๑๘,๒๙๓,๕๑๒.๘๙ บาท 

3.   รายจ่ายจริงย้อนหลัง   ๔  ป ี
   3.๑ปีงบประมาณ   2556  จ านวน    ๑๔,๓๔๒,๘๘๗.๔๖ บาท 

๓.๒   ปีงบประมาณ๒๕๕๗  จ านวน   ๑๕,๖๘๘,๒๐๖.๐๒ บาท 
๓.๓   ปีงบประมาณ๒๕๕๘  จ านวน   ๑๕,๓๘๖,๕๖๗.๙๔ บาท 
๓.๔   ปีงบประมาณ   ๒๕๕๙  จ านวน  ๑๖,๔๙๕,๔๘๘.๓๗  บาท 

 

๒. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้นจ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้อง
ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวเพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการและสร้าง
ความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชนเอกชนประชาสังคมในการขับเคลื่อน
การพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ”หรือคติพจน์ประจาชาติ  “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน ” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันมีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วคนไทยมีความสุขอยู่ดีกินดีสังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรมซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้
เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ๒๐ปีต่อจากนี้ไปจะประกอบด้วย๖ยุทธศาสตร์ได้แก่ 

(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกรวมทั้งสร้าง
ความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทยกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญอาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปช่ันสร้างความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน
และชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับ
ประเทศมหาอ านาจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้าง
ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 
 

 



(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้
นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการการสร้างความมั่นคงและ
ปลอดภัยด้านอาหารการเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการรวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคตทั้งนี้ภายใต้กรอบ
การปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้านอันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
พัฒนาทุนมนุษย์และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนกรอบแนวทางทีส่ าคัญอาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นการส่งเสริม
การค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้
ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคและเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมี
การใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการโดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาค
ในอุตสาหกรรมหลายสาขาและในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปรวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร
คุณภาพสะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตรโดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค
เกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเข้มแข็ง
และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรมโดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูงและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพโดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการโดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลายมีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิมเช่นการท่องเที่ยวและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพธุรกิจบริการด้าน
การเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆเป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลาง
ความเจริญจัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมมีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ี
สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการขนส่งด้านพลังงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศส่งเสริมความ
ร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆเพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศรวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

 

(๓)ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกายใจสติปัญญามีความเป็น
สากลมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายมีคุณธรรมจริยธรรมรู้คุณค่าความเป็นไทยมีครอบครัวที่มั่นคงกรอบ
แนวทางที่ต้องให้ความส าคัญอาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 

(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้

เข้มแข็ง 
 

(๔)ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสูส่ังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรมกรอบ
แนวทางที่ต้องให้ความส าคัญอาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 

(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 



 

(๕)ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความมั่นคงด้านน้ ารวมทั้งมี
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญอาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง๒๕ลุ่มน้ าเน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่าง

บูรณาการ 

(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 

 

(๖)ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจมีสมรรถนะสูงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสมมีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญอาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 

(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 

(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 

๑.๒แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒  
อยู่ระหว่างการด าเนนิการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ เอาไว้แล้ว 

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห  มีความสอดคล้องกับ
ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห จึงได้น าทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ดังกล่าวมาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี ให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหซึ่งทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ มีรายละเอียด ดังน้ี 

 

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะ
แวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงท้ังจากภายในและภายนอกประเทศอาทิกระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี
ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุการเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆทั้งเศรษฐกิจสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันท่ียังคงประสบปัญหาในหลายด้านเช่นปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการ
แข่งขันคุณภาพการศึกษาความเหลื่อมล้ าทางสังคมเป็นต้นท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี๑๒จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและ
หลักการในการวางแผนที่ส าคัญดังนี้ 

(๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 

(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศและ 

(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒.สถานะของประเทศ 

๒.๑ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑ ปีแรกของแผนพัฒนาฯฉบับท่ี๑๑เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจแม้ว่าเศรษฐกิจของไทย
ในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจปี๒๕๔๐ -๒๕๔๑) จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ๕ต่อปีจนท าให้รายได้ประชาชาติ
ต่อหัว (GNP Per Capita) ในป๒ี๕๕๗มาอยู่ที่ประมาณ๑๙๖,๒๔๐บาทหรือประมาณ๖,๐๔๑ดอลลาร์สรอ . ต่อคนต่อปีซึ่งท าให้ประเทศไทยได้ขยับ
ฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ๘ปีท่ีผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมี
ความผันผวนโดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ๓.๒ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี๙ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ า
กว่าระดับท่ีจะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควรโดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัว
ของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่องดังจะเห็นได้จากสัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  (Gross Domestic Product : GDP) ลดลง
จากร้อยละ๔๑.๓ในช่วงป๒ี๕๓๔ –  ๒๕๓๙เป็นร้อยละ๒๕.๕ในช่วงป๒ี๕๔๓ –  ๒๕๕๗นอกจากน้ีเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคจะพบว่าอัตรา
การขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี๒๕๔๓ –  ๒๕๕๗อยู่ท่ีประมาณร้อยละ๔.๙ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาท่ี
สูงกว่าไทย 

 

๒.๑.๒การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูงแต่ความสามารถในการแข่งขันเริ่มลดลงโครงสร้างการ
ผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน (สัดส่วนของภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการในปี๒๕๕๓ที่
ระดับร้อยละ๙.๙ ๒๕.๔และ๖๔.๗เป็นร้อยละ๗.๒  ๒๘.๕และ ๖๔.๓ในปี๒๕๕๗ตามล้าดับ ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องท าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน  

(Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงข้ึนจน
ประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูงขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่
มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่าท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพิ่มในระดับท่ีน่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพิ่ม
ผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้าประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม  (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลง
ท าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดล งซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ๙.๗ต่อปี
ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ๑.๑ในช่วง๓ปีของแผนพัฒนาฯฉบับท่ี๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

 

๒.๑.๓ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังใน 

การขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้นแม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯฉบับท่ี๑๐จะอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจก็ตามแต่
มีแนวโน้มลดลงในระยะ๘ปีท่ีผ่านมาและยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศท่ีเริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการ
พัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้าท้ังนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมลดลงจากร้อยละ๓.๓๒ในช่วง
แผนพัฒนาฯฉบับท่ี๙เป็นร้อยละ๒.๐๕ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯฉบับท่ี๑๑ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่มการลงทุนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจและเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัย
แรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการ
รองรับเง่ือนไขในระบบเศรษฐกิจโลกและการด าเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี๒๕๒๔และ๒๕๔๐แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้
เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็น
ข้อจ ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้นโดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ๓๗.๙ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี๑๐
เป็นร้อยละ๔๒.๒ในช่วง๓ปีแรกของแผนพัฒนาฯฉบับท่ี๑๑ช้ีให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผลของการ
ด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการ
พัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อน
มากกว่าไทยและประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศท่ีมีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิตและ
ประเทศท่ีมีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์โดยในปีพ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) 

ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่๓๑จาก๑๔๔ประเทศและในปีพ .ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for 

Management Development) ได้จัดอันดับไว้ท่ี๓๐จาก๖๑ประเทศช้ันน าในขณะที่ผลการวิจัยประเทศท่ีมีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจ
ประจ าปี๒๕๕๘ หรือ  Ease of Doing Business ๒๐๑๕ ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่๒๖จาก๑๘๙
ประเทศท่ัวโลก 



๒.๑.๖สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมของประเทศได้รับการยกระดับดีขึ้น จากการผนึก
ก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมและเช่ือมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชนแต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศท่ีมีรายได้สูงโดยในปี๒๕๕๗อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ท่ี๔๗และด้านเทคโนโลยีที่
๔๔จาก๖๑ประเทศท่ีจัดอันดับโดย  IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที๓่๗และ๔๓ ตามล าดับในป๒ี๕๕๑และตลอดช่วงระยะเวลา๑๔ปีท่ีผ่านมา  

(๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ๐.๑๗ต่อ  GDP โดยในปี๒๕๕๖  (ข้อมูลล่าสุด ) ประเทศ
ไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ๐.๔๘ต่อ  GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ๕๓และ
จากภาคเอกชนประมาณร้อยละ๔๗ขณะที่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วเช่นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียมีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่
ที่ร้อยละ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ๒.๒๗ ต่อ GDPในป๒ี๕๕๕ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมในระดับก้าวหน้าโดยในปี๒๕๕๖บุคลากรด้านการวิจัยและ 

พัฒนามีจ านวน๑๑คนต่อประชากร๑๐,๐๐๐คนซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ๒๐-๓๐คนต่อประชากร
๑๐,๐๐๐คน 

๒.๑.๗สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการการบริหารจัดการกิจการประปายัง
ขาดเอกภาพการให้บริการน้ าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาคและมีแหล่งน้ าดิบไม่เพียงพอการให้บริการ  ICT ยังไม่
ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมืองและมีราคาค่อนข้างสูงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยง
ด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนอกจากน้ันการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ  ICT 

อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัดยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการรวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพโดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาการท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์การรักษาความปลอดภัยและข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์
ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านท่ีตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรมเช่นความรู้ด้านภาษาความรู้ด้านเทคโนโลยีและความรู้ในการด าเนิน
ธุรกิจต่างประเทศเป็นต้น 

๒.๒ด้านสังคม 

๒.๒.๑โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยแต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
ประชากรในทุกช่วงวัยเนื่องจากปัจจัยหลักๆได้แก่ 

(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็วมีพัฒนาการไม่สมวัยและการต้ังครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นอัตราการเจริญพันธ์ุรวมลดลงจาก๖.๓ คนในช่วงป๒ี๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น๑.๖๒คนในช่วงปี๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี๒๕๘๓
จะลดลงเหลือเพียง๑.๓คน 

(๒) ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลงและแรงงานกว่าร้อยละ๓๐เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น  Y (Gen Y)* ขณะที่
ผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมขึ้นช้าซ่ึงจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป ก าลังแรงงานของไทยมีจ้านวน๓๘.๙ล้านคนในช่วงปี๒๕๕๕-
๒๕๕๗และเริ่มลดลงร้อยละ๐.๑ในป๒ี๕๕๖และร้อยละ ๐.๒ในป๒ี๕๕๗ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีท่ีผ่าน
มา (ปี ๒๕๔๘– ๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซีย๑เท่าตัวและสิงคโปร์๕เท่าตัวและก าลังแรงงานกว่าร้อยละ๖๕.๑มีการศึกษา
ระดับมัธยมต้นและต่ ากว่านอกจากน้ีก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรช่ันวายซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓มีลักษณะความเป็น
ปัจเจกสูงไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัวส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธ์ุรวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นสะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพ่ิมมากขึ้น
ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ๑๐.๓ล้านคน  (ร้อยละ ๑๖.๒ ) ในปี ๒๕๕๘เป็น 
๒๐.๕ล้านคน  (ร้อยละ ๓๒.๑ ) ในปี ๒๕๘๓การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้นแม้
ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพิ่มขึ้นแต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีการออมน้อยและแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ของ
รายได้ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร 

๒.๒.๒ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นอัตราการ
เจริญพันธ์ุที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖คนในปี ๒๕๔๓เหลือ ๓คนในปี ๒๕๕๖โดยครัวเรือนเดียวครัวเรือน ๑รุ่นและ
ครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากท่ีสุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัว
เสี่ยงต่อการล่มสลาย 



๒.๒.๓คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม  โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทยปี ๒๕๕๗เพศชาย ๗๑.๓ปีเพศหญิง ๗๘.๒ปี 

แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บเนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุอย่างไรก็ตามคนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงข้ึนจ้าน
วนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ปีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ปีขณะที่คุณภาพ
การศึกษาอยู่ในระดับต่ าสะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนข้ันพ้ืนฐาน  (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐
นอกจากน้ีคนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆพบว่าปัญหาส าคัญที่สุดคือความซื่อสัตย์สุจริตและ
การทุจริตคอร์รัปชันโดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้สัดส่วนคนจนลดลงอย่าง
ต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ในป๒ี๕๔๓เหลือร้อยละ ๑๐.๙ในปี ๒๕๕๖แต่ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ
ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อยค่าสัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค  (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ในปี 
๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยท่ีสุดกับกลุ่มคนจนท่ีสุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙เท่าใน
ปี ๒๕๕๖โดยกลุ่มคนรวยท่ีสุดร้อยละ ๑๐ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ของรายได้ทั้งหมดขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ถือครองรายได้
เพียงร้อยละ ๑.๑สาเหตุพื้นฐานท่ีส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีไม่สมดุลส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆใน
สังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 

(๑) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ท้ังด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วน
น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองท่ีดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองท่ีดินมากที่สุด มีสัดส่วนการถือครองท่ีดินสูงกว่ากลุ่มผู้
ถือครองท่ีดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองท่ีดินน้อยท่ีสุด ๓๒๕.๗เท่าเนื่องจากปัญหากรรมสิทธ์ิที่ดินและการขาดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรียังมี
ความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากรระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาคมีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการ
เดินทางไปศึกษาโดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุดมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อย
ละ ๑๐ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยท่ีสุดประมาณ ๑๙.๑เท่านักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะการกระจาย
ทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอาทิจากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖พบว่าอัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่าง
กรุงเทพฯและภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง๓.๖เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการคุ้มครองมากข้ึนจาก
การเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ล้านคนในปี ๒๕๕๕เป็น ๒.๔๗๑ล้านคนในปี ๒๕๕๗ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วน
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ในปี ๒๕๕๗อย่างไรก็ตามแรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑เท่าในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรมเนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมายเข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม
และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างานนอกจากน้ีผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่สามารถต่อสู้คดีจาก
การที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้นจากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ได้รับความคุ้มครองทางด้านสุขภาพโดยอยู่
ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ระบบประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจ
ร้อยละ ๗.๑ขณะที่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากข้ึนโดยในปี ๒๕๕๘ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพเพิ่มข้ึนเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ล้านคนจากผู้สูงอายุท้ังประเทศ ๑๐.๔ล้านคนส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มข้ึนเป็น ๘๐๐
บาทครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้
โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตามสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้แม้ว่ารัฐจัด
สวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆแต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธ์ิในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖
ครัวเรือนอย่างไรก็ตามรัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น อาทิการให้
คุณค่ากับความสนุกสนานและความสะดวกสบายละเลยเรื่องวินัยมีความเห็นแก่ตัวไม่รู้จักเสียสละไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และขาดความรับผิดชอบ



นอกจากน้ียังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมโดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสาน
กับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้นชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของชุมชนด้วย
ตนเองได้ดีขึ้นโดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและบูรณาการเป็นแผนต าบลเพื่อเช่ือมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแผนพัฒนาอ าเภอและแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนท้ังในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถ
ของชุมชนมีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒แห่งในปี ๒๕๕๕เป็น 
๑๕๒,๓๗๗แห่งในปี ๒๕๕๖ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพร้อยละ ๓๒.๕๑ขององค์กรทั้งหมดและองค์กรการเงินร้อยละ ๒๖.๗๗ 

๒.๒.๙ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคมในช่วงระยะเวลากว่า ๑๐ปีท่ีผ่านมา
ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆที่มีความรุนแรงมากข้ึนน าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินและส่งผลกระทบสภาพ
จิตใจของประชาชนท้ังทางตรงและทางอ้อม 

๒.๓ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒.๓.๑ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมากก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่างต่อเน่ืองและเกิด
ปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 

(๑) พ้ืนที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นท าให้ความต้องการใช้ที่ดินเพื่อการผลิตทาง
การเกษตรการอยู่อาศัยและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยพื้นท่ีป่าไม้จึงถูกบุกรุกท าลายมากขึ้นโดยพื้นท่ีป่าไม้ลดลงจาก 
๑๗๑.๐๒ ล้านไร่หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ของพื้นที่ท้ังหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔เป็น ๑๐๒ล้านไร่หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหาความ
เสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ท่ีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพการชะล้างพังทลายของดินนอกจากนี้ยังมีปัญหา
พื้นที่สูงชันหรือพ้ืนท่ีภูเขาซึ่งมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องการบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดินความหลากหลายทางชีวภาพก าลัง
ตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคามโดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝ่ังถูก ท าลายและมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆจ านวนมากเช่นการ
เพาะเลี้ยงชายฝั่งโดยเฉพาะการท านากุ้งการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมท าให้พื้นที่ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ที่มีพ้ืนท่ีป่าชายเลนกว่า 
๒.๓ล้านไร่เหลือเพียง ๑.๕ล้านไร่ในปี ๒๕๕๒คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจังโดยไม่อนุญาต
การต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆอย่างไรก็ตามในระหว่างปี๒๕๔๙-๒๕๕๔พบว่าป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น
ในปี ๒๕๕๔ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ล้านตันลดลงจากปี ๒๕๔๙ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ล้านตันในขณะที่พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง
ของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าท่ีเพิ่มมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการแต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้นความต้องการ
ใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด ๓๐ปีท่ีผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพื่อการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการท้า
ให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพิ่มข้ึนโดยในปี ๒๕๕๕ต้องน าเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖อยู่ท่ีระดับ๑.๐๘ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวันคิดเป็น
ร้อยละ ๕๔ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ของการน าเข้า
พลังงานท้ังหมดขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ข้ันต้นในปี๒๕๕๕เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๘อยู่ท่ีระดับ ๑.๙๘๑พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน
ทั้งนี้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้นโดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ  GDP โดยในปี 
๒๕๕๕การเพิ่มขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖ 

(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทยประกอบด้วย ๒๕ลุ่มน้ าหลักน้ า
ท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ของปริมาณ
น้ าท าธรรมชาติมีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด ๒๗แอ่งน้ าบาดาลมีปริมาณการกักเก็บในช้ั นน้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ล้านล้านลูกบาศก์เมตรมี
ศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตามการพัฒนาน้า
บาดาลขึ้นมาใช้มีข้อจ ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูงขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้
น้ าในประเทศในปี ๒๕๕๗มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ล้านลูกบาศก์เมตรโดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆมีจ านวน 
๑๐๒,๑๔๐ล้านลูกบาศก์เมตรและยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ล้านลูกบาศก์เมตร 

 



๒.๓.๒ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 

(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพแนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อ
วันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔กิโลกรัม /คน/วันในปี ๒๕๕๓เป็น ๑.๑๑กิโลกรัม /คน/วันในปี ๒๕๕๗ สถานท่ีก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมี
เพียงร้อยละ ๑๙และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ล้านตันในปี 
๒๕๕๖ ของเสียอันตรายในปี ๒๕๕๗มีประมาณ ๒.๖๙ล้านตันโดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ต่อปีเนื่องจากความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้หากภาครัฐไม่มีมาตรการ
หรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจรขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ 
๗๐โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากข้ึนแต่ยังพบการลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่าง
ต่อเนื่องเนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

 (๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่งแต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี๒๕๕๗พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่า
มาตรฐานในหลายพื้นท่ีของประเทศและที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละอองก๊าซโอโซนและสารอินทรีย์ระเหยง่าย  (VOCs) โดยมีพื้นท่ีวิกฤติในเขต
พื้นที่มาบตาพุดจังหวัดระยองที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในขณะที่พ้ืนท่ีอื่นเช่นกรุงเทพฯปทุมธานีเชียงใหม่ขอนแก่นพบสาร
เบนซินเกินค่ามาตรฐานแต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีท่ีผ่านมาซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ทั้งนี้ใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครการที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลงส่วนหน่ึงเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก  EURO ๓เป็น 

EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยานการเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด าอย่างไรก็ตามปัญหามลพิษ
ทางอากาศในพื้นที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควันในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบนพบว่าสถานการณ์ดีขึ้น
เป็นล้าดับโดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ าท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงสถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง๑๐ ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) 

มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงโดยแหล่งน้ าท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าท่ีอยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสาเหตุ
ส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์และการระบายน้ าเสียจากชุมชนระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชนมี
จ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชนโดยปัจจุบันมีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้นแต่อัตราการเติบโตลดลง ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
สาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานท่ีเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจาก
รายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี ๒๕๓๓ปริมาณ
๒๒๙.๐๘ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าและเพิ่มเป็น ๒๖๕.๙ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี๒๕๔๗โดยปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๓ต่อปีอย่างไรก็ตามอัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีท่ีผ่านมาทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซ
เรือนกระจกต่างๆที่มีการด าเนินงานเพิ่มมากขึ้นในประเทศประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ท่ีดินมี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๑.๑จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อภาค
การผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัยภัยแล้งวาตภัยและดินถล่มสร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาทอันเป็น
ผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้นซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่
ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศ
ที่มีความเสี่ยงต้นๆของโลก 

๒.๔ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 

๒.๔.๑ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน จากการประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยช้ีว่าสังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖แต่องค์ประกอบด้านสังคม
ประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยท่ีจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่อง
ธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนเนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาลตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีพ .ศ. ๒๕๕๒มีอย่างน้อย ๖ประการคือ  (๑) หลักนิติธรรม  (๒) หลัก
คุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส  (๔) หลักความมีส่วนร่วม  (๕) หลักความรับผิดชอบ  (๖) หลักความคุ้มค่าขณะนี้ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุก
ภาคส่วนได้แก่ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมีการทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้งมีผลประโยชน์ส่วนตนทับ
ซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐมีระบบการบริหารงานท่ีไม่เป็นธรรมาภิบาลมีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบหาผลประโยชน์ให้ตนเอง
และพวกพ้องภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการกระท าการทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐปิดงานอย่างรวดเร็วผูกขาด



ทางธุรกิจหลีกเลี่ยงภาษีขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้นสถาบัน
ทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเองมีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวมขาดความโปร่งใสปล่อยให้คนบาง
กลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลางไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิด
ข้อเท็จจริงรับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาลต้ังแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

(Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องพบว่า
บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่๗๒% ในปี ๒๕๕๗ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี ๕๒% และ
มีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี ๗๗ % แสดงให้เห็นว่าบริษัทจดทะเบียนไทยให้ความส าคัญในการพัฒนาการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับ
สากล 

๒.๔.๒ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 

(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ .ศ. 

๒๕๓๔ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ส่วนได้แก่บริหารราชการส่วนกลางบริหารราชการส่วนภูมิภาคและบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจท่ีส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่าง
อิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศท้ังสามส่วนน้ีอยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรีซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบบริหารราชการ
แผ่นดินรวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้าง
ของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมพ .ศ. ๒๕๔๕มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวงและส่วน
ราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวง 

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอ านาจให้แก่อปท .ในระยะ
ที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. ๒๕๔๐และ ๒๕๕๐และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับท่ี ๑และฉบับท่ี ๒นอกจากน้ันมี
การใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจหน้าท่ีและเพิ่มรายได้ในการด าเนินงานของอปท . โดยในปีงบประมาณพ .ศ. ๒๕๔๓
สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐และร้อยละ ๒๘.๒๑ใน
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่อปท . ฉบับท่ี ๑จ านวน ๑๘๕
ภารกิจจากภารกิจท่ีจะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯฉบับที่ ๒จ านวน ๗๕งาน /กิจกรรมจาก ๑๑๔งาน /

กิจกรรมและถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน ๙.๘๕๐คนแบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘คนบุคลากรทาง
การศึกษา ๕,๒๙๕คนข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ท่ีสถานีอนามัยจ านวน ๗๙คนและลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘คนอย่างไรก็ตามยังมี
ปัญหาที่ต้องการการแก้ไขเช่นการทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพื้นที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วน
ต าบลท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุลปัญหาการซื้อเสียงท าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรมและ
ปัญหาการขาดแคลนรายได้ของอปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณพ.ศ. 

๒๕๔๙และเพิ่มเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒และร้อย
ละ ๓๙.๔๖ ตามล าดับส่งผลให้อปท. ในพื้นที่ท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่นเช่นการเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรมการค้าการบริการการเป็น
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีชื่อเสียงระดับโลกการจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 

๒.๔.๓ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก พัฒนาการของการทุจริต
คอร์รัปช่ันในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างรับสินบนซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้
เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันท่ีประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปช่ันขนาดใหญ่ที่สูงเป็น
แสนล้านบาทอันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากข้ึนในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิง
นโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนและมาตรการต่างๆที่ออกมารวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับ
การทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆยังไม่สามารถท่ีจะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน  (Corruption 

Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติพบว่าประเทศไทยได้ ๓๘คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐คะแนนอยู่อันดับ
ที่ ๘๕จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ประเทศท่ัวโลกจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ที่ได้ ๓๕คะแนนอยู่อันดับ 
๑๐๒โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่าประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔คะแนนและ
มาเลเซียได้ ๕๒คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 



๓.บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
๓.๑บริบทภายใน 

๓.๑.๑ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๒และ
ร้อยละ ๔.๒ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๓ (๒)การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓)ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ดอลลาร์สรอ . ต่อบาร์เรล
ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๒และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ดอลลาร์สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๓(๔)ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อย
ละ ๒.๑โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ๐.๘ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๓.๐ (๕)การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕และ  (๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒และร้อยละ ๐.๗ในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับท่ี ๑๒และ ๑๓ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓– ๔.๓ โดยมีค่า
กลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑  (ในกรณีเศรษฐกิจ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓  –  ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓ ) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความ
เสี่ยงท่ีจะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากข้ึนเมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาวโดยเฉพาะ  (๑) การลดลงของก าลัง
แรงงานท่ีจะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๔ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น  (๒) ขีด
ความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตาม
การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ  (๓) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนอง
ความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง (๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้า
กว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมี
ข้อจ้ากัดมากข้ึน (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ดอลลาร์สรอ . ต่อคนต่อปี
ตามการเพิ่มขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆเงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงท่ีจะไม่สามารถหา
รายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพมีความภาคภูมิมีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวที
โลก 

๓.๑.๒การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการดูแล
ผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นโดยในปี ๒๕๕๓มีประชากรวัยแรงงาน ๕คนท่ีมีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คนและคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓จะเหลือ
ประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑คนการขาดแคลนก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลงผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นช้าปัญหาการค้า
มนุษย์และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยอาทิอาชญากรรมโรค
ระบาดและภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตามนับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับ
กลุ่มผู้สูงอายุท่ีเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้นสศช . จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี 
๒๕๔๖ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ดอลลาร์สรอ. ต่อคนต่อป ี

๓.๑.๓ความเหลื่อมล้ า 

ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยท้ังความเหลื่อมล้ าด้านรายได้โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐและการ
เข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติน าไปสู่ความขัดแย้งในสังคมและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศท่ีลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความ
มั่นคงทางสังคมจากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆในสังคมบางพ้ืนท่ีและบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็น
ธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูงท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ของประชากรกับกลุ่มคนจน
ร้อยละ ๑๐ของประชากรมีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙เท่าในปี ๒๕๕๖นอกจากน้ีความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆอาทิปัญหาการทุจริต
คอร์รัปช่ันคนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมการแย่งชิงทรัพยากรการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

 

 



๓.๑.๔ความเป็นเมือง 

การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัดของเมืองหลวงและเมืองหลัก
อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่น้ันๆจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง
การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้าบริการและอุตสาหกรรมตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยี
ใหม่ๆที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่นการลดลงของแรงงานในภาค
เกษตรรวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรมทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของประชากรและแรงงานในพ้ืนท่ีอาจส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างไรก็ตามการผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการคน
ในเมืองที่มากข้ึนจะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาดการขนส่งมีต้นทุนต่ าลงและการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากข้ึน
นอกจากน้ีความต้องการแรงงานท่ีมากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีเพื่อตอบสนองความต้องการของ
สถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

๓.๑.๕การบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. ๒๕๕๘วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐเอื้อต่อการพัฒนาธรร
มาภิบาลภาครัฐร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ .ศ. ๒๕๕๘มีมาตราส าคัญๆที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุง
ประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิมาตรา ๖๙หน่วยงานของรัฐองค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดินมีหน้าที่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐและต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลพัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ า
และสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืนกระจายอ านาจและจัดภารกิจอ านาจหน้าท่ีและขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นรวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีมีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนฯลฯ
มาตรา ๘๙รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงินการคลังและงบประมาณภาครัฐโดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลังและการใช้
จ่ายเงินแผ่นดินอย่างคุ้มค่าจัดให้มีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคมมีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคมอาทิมูลนิธิสถาบันการศึกษา
หน่วยงานวิจัยต่างๆน้าเสนอผลการติดตามวิเคราะห์ สังเคราะห์เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการ
พัฒนาท้ังประเด็นธรรมาภิบาลการทุจริตคอร์รัปช่ันท้ังการคอร์รัปช่ันขนาดใหญ่และคอร์รัปช่ันภาคครัวเรือนการบริหารจัดการภาครัฐและการ
กระจายอ านาจเพื่อรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะเป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณาทบทวนแนวนโยบาย
มาตรการและกลไกการท้างานต่างๆให้เหมาะสมมากข้ึน 

๓.๒บริบทภายนอก 

๓.๒.๑การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔ -๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่ง
ผู้สูงอายุหมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ของประชากรรวมทั่วโลกโดยประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่
ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นญี่ปุ่นอเมริกายุโรปขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่าสะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุท่ีสั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมากโดยการ
เป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศและมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้นนอกจากน้ีมีความต้องการสินค้า
และบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้นนับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยท่ีจะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการด้าน
การท่องเที่ยวท่ีพักอาศัยการให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆรวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 

การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและการค้า
ที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้นมีการ
ยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง  Information Technology กับ Operational Technology หรือท่ี
เรียกว่า  Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เช่ือมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆเช่นโทรศัพท์มือถือรถยนต์ตู้เย็นโทรทัศน์และอื่นๆเข้าไว้



ด้วยกัน) เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งข้ึนโดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่
ทันขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมจะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 

(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้าน มีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภายในประเทศซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบกติกาด้าน
การค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆหลาย
ประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยได้แก่๑ ) การลดข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ๒ ) โอกาสในการใช้ปัจจัยการ
ผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
พัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและ ๓ ) โอกาสในการใช้ความ
ได้เปรียบด้านสถานท่ีตั้งและด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของการค้าและบริการมา
เป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต
และรูปแบบธุรกิจพัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรมตลอดจนพัฒนาสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม /ชุมชนมากขึ้น
โดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐมแรงกดดันจาก
การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตรสินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยี
เข้มข้นรวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐท่ียังไม่ทั่วถึงยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มี
ความรุนแรงมากข้ึนและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง  (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจท่ีต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงินตลาดทุนและเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงท่ีจะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑ ) 

ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯและแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรป
ในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯและ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศส าคัญๆในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกท่ีมีความเสี่ยงจะพัฒนา
ไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆของโลกไม่ประสบ
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสารการขยายตัวของเครือข่ายทาง
สังคมออนไลน์ส่งผลให้มีท้ังโอกาสและความเสี่ยงต่อวิถีชีวิตทัศนคติและความเช่ือในสังคมตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกระบวนการ
เรียนรู้และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนานเกิดฝน
ขาดช่วงและมีฤดูกาลเปลี่ยนไปส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรมแหล่งน้าขาดแคลนผลผลิตทางการเกษตร
ลดลงเกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพเช่นระบบนิเวศป่าไม้ระบบนิเวศชายฝั่งพื้นที่ชุ่มน้ าเกิดการกัดเซาะชายฝั่งและการสูญเสียแนวปะการังการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้นจะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหารสุขภาพพลังงานและลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของ
ชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมี
ความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัยภัยแล้งแผ่นดินไหวและดินโคลนถล่มส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตการพัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนา
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศรวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชนนอกจากน้ีข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการ
แข่งขันทางการค้า 

 

๓.๒.๕วาระการพัฒนาของโลกภายหลังค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda) 

ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลังค .ศ. ๒๐๑๕คือการจัดท้าเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในกรอบ
สหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals– SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ปีโดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐กันยายน ๒๕๕๗
ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ข้อและเป้าหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ข้อซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศ



ในอนาคตที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไปประชาชนมีสุขภาพท่ีดีมีระบบการศึกษามีความเท่าเทียมกันทางเพศส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจแบบยั่งยืนมีระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนลดความไม่เท่าเทียมกันท้ังภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศมีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืนเตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงวนรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพมีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนส่งเสริมให้สังคมมีความสุขมีความยุติธรรมและ
ส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 

๔.กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

๔.๑กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๒ 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ประเทศก าลังประสบอยู่ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ
ฉบับท่ี ๑๒ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๑และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมการพัฒนาท่ียึดหลักสมดุลยั่งยืนโดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๒ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง
ไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูงมีความมั่นคงและยั่งยืนสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” ของ
ประเทศ 

๔.๒การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ  (Country Strategic Positioning)เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของ
ประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่สศช. ได้จัดท าข้ึน 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง และโลจิสติกส์ของ
ภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยแหล่งอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๓เป้าหมาย 

๔.๓.๑การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 

(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว  (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว  (GNP Per Capita) ณสิ้น
แผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๒ในปี ๒๕๔๖เพิ่มขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑บาท (๙,๓๒๕ดอลลาร์สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙บาท (๘,๘๕๙ดอลลาร์สรอ.) ต่อคนต่อป ี

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ต่อป ี

(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐  (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐.๐
และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ต่อป)ี 

๔.๓.๒การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
 

(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 

(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างท่ัวถึง 

๔.๓.๔การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๑)รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็น
ธรรม 

(๒)ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(๓)เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
 



(๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๕)มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

๔.๓.๕การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๑) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม 

(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

(๓) มีการกระจายอ านาจท่ีเหมาะสม 

๕.แนวทางการพัฒนา 

๕.๑การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 

พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและ
พัฒนาด้านบุคลากรวิจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านการบริหารจัดการรวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงท้ังเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา 

๕.๑.๒การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 

สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้และ
สมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียนโดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วย
เทคโนโลยีเร่งรัดให้แรงงานท้ังระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความ
ยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนท่ีการผลิตเพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการ
ผลิตสูงสุดและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่
เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 

พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนิน
นโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆเพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์
สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้นตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตบริการ
และอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่ง
ของประเทศพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของ
ประเทศพัฒนาท่าเรือท่ีมีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบรวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่นอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและ
อุตสาหกรรมระบบรางเป็นต้นเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕การปรับโครงสร้างการผลิต 

ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรโดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มี
มูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากลสามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่
สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันลงสู่ระดับที่จ าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงานจัดระบบการผลิตให้สอดคล้อง
กับศักยภาพพ้ืนท่ีและความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจรวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตร
จากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ห้างหุ้นส่วนและบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาดพิจารณาพันธุ์พืชที่
เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหล่งน้ าใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสมใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยงตลอดจนส่งเสริม



และเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการ
โดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเช่ือมโยงกันเป็นโครงข่ายท้ังทางบกทางน้ าและทางอากาศเร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อ
รองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเลปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรม
ต่างๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและ
รองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยวโดย
สนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ท่ีมีความเช่ือมโยงท้ังทางกายภาพวิถีชีวิต /วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดจน
ส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนทั้งประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
เชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีเช่ือมโยงการ
ผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศและเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับ
อนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุนเช่นโลจิสติกส์และพลังงานรวมทั้งปัจจัย
สนับสนุนการลงทุนอื่นๆเช่นลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศเป็นต้นส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้ง
ภาคการผลิตการตลาดการบริหารจัดการการเงินและโลจิสติกส์เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอลในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์การ
ลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิง
พาณิชย์การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศบริษัทการค้าระหว่างประเทศรวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่
สังคมขององค์กรและกิจการเพื่อสังคม 

๕.๒การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

๕.๒.๑การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านวัยเรียนวัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ทักษะชีวิตสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมวัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับ
ประเทศวัยผู้สูงอายุให้มีการท างานท่ีเหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์มีรายได้ในการด ารงชีวิตมีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อ
ป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคลครอบครัวและระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึงโดย 

(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษาโดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพื่อสร้างความรับผิดชอบ
ต่อผลลัพธ์ (Accountability)  

(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสู่ผู้เรียนส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 

(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบตั้งแต่กระบวนการผลิตสรรหาและการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่งรวมทั้งระบบการ
ประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียนและ 

(๔)ปฏิรูประบบการเรียนรู้โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะก าลังคนท้ังระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐม
ศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของ
ตลาดการวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู ้
 

๕.๒.๓การพัฒนาด้านสุขภาพโดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 

การแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุท้ังในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการ
บริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาวโดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร
ด้านสาธารณสุขบูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมการ
อภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งใน
ด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ  (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ  (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  

(Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย  (Academic Hub) เพื่อน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข



ภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ  (Health in All Policies) เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของ
ทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ
ความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัยและการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบท่ีหลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและ
สวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบ
ของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืนตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 

๕.๓.๑การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพมุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงานโดยสนับสนุนให้แรงงานมี
โอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐานปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงาน
อย่างแท้จริงเร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้เพิ่มผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อยโดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนท่ีสร้างหลักประกันรายได้แทน
การอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตรลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานและเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบ
บริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลายโดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสวัสดิการ
สังคมและกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่
อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนและ  (๓) การ
จัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานท่ีจ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน
โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้
ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในท่ีดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เป้าหมาย
ได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดันพรบ.ทรัพยากรน้ าพ .ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงานและสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมรวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรมเช่นภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีมรดกและภาษีสิ่งแวดล้อมเป็นต้น 

๕.๓.๔การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่าง
เท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความ
เหลื่อมล้ าเช่นกฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดกกฎหมายที่ดินเป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 

๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อมรองรับความเป็นเมืองทั้ง
ด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการระบบคมนาคมขนส่งระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบการศึกษาและ
ระบบสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐานมีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมืองรวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมือง
ตามระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศท้ังด้านการค้าการลงทุนและการบริการโดยค านึงถึงการเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทานและปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบรวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้าน
อ านวยความสะดวกทางการค้าขนส่งและโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๕.๔.๓การส่งเสริมการลงทุนการค้าชายแดนและการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริม
การลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์การบริหารจัดการ



แรงงานต่างด้าวและการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศใน
ภูมิภาคมากข้ึน 

๕.๕การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๕.๕.๑การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียวใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพใน
การฟื้นตัวปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการบังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรมเพิ่มพ้ืนท่ีป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาวอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมรวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการ
อนุรักษ์จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้กระจายการถือครองที่ดินจัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบการจัดเก็บภาษีที่ดินใน
อัตราก้าวหน้าก าหนดเพดานการถือครองที่ดินท่ีเหมาะสมและก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองท่ีดินของคนต่างชาติบริหารจัดการน้ าเพื่อให้
เกิดความยั่งยืนบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบสร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ าจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพื้นท่ีเช่น
คณะกรรมการลุ่มน้ าและองค์กรผู้น าคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการ
ท่องเที่ยวการประมงและวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ค านึงถึงความจ้าเป็นและ
มูลค่าในอนาคตบังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มีประสิทธิภาพขับเคลื่อนสู่  Zero 

Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆเช่นการปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดล้อมการศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อมมาตรฐานและฉลากสินค้า
เป็นต้น 

๕.๕.๓การส่งเสริมการผลิตการลงทุนและการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียวส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืนรวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยเพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศขยะน้ าเสียและของ
เสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภคเพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชนเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรกโดย
ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานท่ีก าจัดในพ้ืนท่ีวิกฤตสร้างรูปแบบ
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสมเน้นการแปรรูปเป็นพลังงานสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืนโดยให้ความรู้
แก่ประชาชนและการบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียนหาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน
การเคลื่อนย้ายแรงงานการบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพ่ือลด
ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัยตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติให้ความส าคัญกับการป้องกันน้าท่วมวางแผนป้องกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่งพัฒนาเมืองท่ีสามารถ
ปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนใน
การรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติและการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่องรวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

 

 



๕.๖การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๑การสร้างความโปร่งใส ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการโดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงเข้า
ตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้เช่นข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการของทางราชการข้อมูลการประมูลโครงการผู้
ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรมเช่นคดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาลคดีทุจริตคอร์รัป
ชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัยฯลฯ 

๕.๖.๒การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓การสร้างรูปแบบการพัฒนาอปท . ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมและ
สิ่งแวดล้อมรวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเช่ือมโยงภาคส่วนต่างๆในระดับพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔การสร้างระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานท่ีมีคุณภาพรวดเร็วและน่าเช่ือถือ
สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามประเมินผลโครงการใหญ่ๆที่มีการ
ใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมากและเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 

 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   แผนพัฒนาภาค เป็นแผนท่ีที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพื่อ
สนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  
จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ีสมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบไปด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ซึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห นั้นตั้งอยู่ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ  การ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห มีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคตะวันออก เฉียงเหนือ  ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
การเกษตร  การท่องเที่ยว  การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพท่ี
มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่นฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ ซึ่งแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ  ดังนี้    

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ บัญญัติให้จังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึด
กระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

๑. แนวคิดและหลักการ 

 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาท่ีสมดุล เป็นธรรมและ มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจาก
กระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม ” ท่ียึด คน  ผลประโยชน์ของ
ประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิ
บาล  เพื่อให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 

 ๑.๒  หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาส
ทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นที่ โดย 

(๑) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 

(๒) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ 
๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 



 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ  เป็นผลให้
จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาท่ีสมดุล ดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีของประเทศ ดังนี้ 

 ๒.๑ พัฒนาพ้ืนท่ีในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม 
การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

๒.๑.๑ พัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก –  ตะวันตก ( East West Economic Corridor) เช่น พ้ืนท่ีเขต
เศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจพ้ืนท่ีอรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-
ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

๒.๑.๒ พัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ ( North South Economic Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-
เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธาน-ีขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-
ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 

 ๒.๒ พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้นพ้ืนท่ีชุมชนตามแนวเขต
เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงพื้นที่ เช่น การพัฒนา
ระบบรถราง  เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพิ่มประสิทธิภาพการเช่ือมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และ
ขอนแก่น 

 ๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  (๑) เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร  การพัฒนาศักยภาพ
การประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นท่ีเพื่อส่งเสริมอ านวย
ความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

  (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 

  (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการ
ออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพท่ีมั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 

  (๔) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนท่ีป่าไม้ให้ได้ ๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ 
๒๕ ของพื้นที่ภาค  ป้องกันการรุกพื้นท่ีชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 
 ๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 

  (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวล าภู และเลย) เน้นการฟื้นฟูระบบ
นิเวศน์เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้าน 

  (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร เน้นให้ความส าคัญกับความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ส่งเสริมพื้นที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโค
เนื้อ 

  (๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม และร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของภาค การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชลประทานให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

  (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์  มุ่งเน้นการพัฒนาระบบ
ชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ( Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวท้ังการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และ
อารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพิ่ม และพัฒนาเส้นทาง 

  (๕)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการ
พัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า  การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 

 ๓.๓ โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 
(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 



(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 

(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 

(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 

(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 

(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง 

(๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน 
 

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด พ .ศ.๒๕๖๑ -

๒๕๖๔  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางของการพัฒนากลุ่มจังหวัด ภายใต้ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ บริบทของการพัฒนาท่ีผ่านมาและ
ในอนาคต รวมทั้งสภาพของปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยมียุทธศาสตร์ของการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง ดังนี ้

๔.๑ วิสัยทัศน์ 

 “ศูนย์กลางอุตสาหกรรมการเกษตร เช่ือมโยงการบริการ การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ สู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 

๔.๒ เป้าประสงค์ (เชิงวิสัยทัศน์) 

 เพื่อก้าวไปสู่วิสัยทัศน์และการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะยาว ๔ ปี จึงได้ก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนา
กลุ่มจังหวัดไว้ดังน้ี 

 ๑) เพิ่มคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักให้ได้มาตรฐาน  

 ๒) เพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน และการแปรรูปพืชเศรษฐกิจหลัก  

 ๓) เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด  

๔.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์การพัฒนา
เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของการพัฒนารายได้ประเด็นยุทธศาสตร์ รวม ๓ ประเด็น ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

 

 

 

กลยุทธ์ 

๑. เพิ่มคุณภาพและมาตรฐานการผลิต 

๒. พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าพืชเศรษฐกิจหลัก 

 
 

 

 

กลยุทธ์ 

  ๑. พัฒนาศักยภาพ SME และเครือข่ายผู้ประกอบการ 

  ๒ . พัฒนาและเชื่อมโยงคมนาคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ 
  ๓ . เพิ่มคุณภาพฝีมือแรงงานและเพิ่มทักษะแก่ผู้ประกอบการ 

  ๔ . พัฒนาระบบการตลาดผลิตภัณฑ์ทุกกลุ่มจังหวัด 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การส่งเสริมการค้า การบริการ และโลจิสติกส ์

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรม แปรรูปการเกษตร   ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 



 
 

 

 

 กลยุทธ์ 

  ๑ . พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ชุมชน 

  ๒ . พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 

  ๓ . ส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
  แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด 

  จังหวัดร้อยเอ็ด ได้น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไป ปัญหาและความต้องการของประชาชน ตลอดจนการประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของจังหวัด โดยน ามาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค แล้ว
ประเมินศักยภาพการพัฒนาร่วมกับประเด็นการพัฒนาตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ พ .ศ.๒๕๖๐ –  ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์รายสาขา ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายของประเทศ ยุทธศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด มาจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด
ร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  สรุปได้ ดังนี้ 

๑. วิสัยทัศน์จังหวัดร้อยเอ็ด 

  “เป็นจังหวัดที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม บนพ้ืนฐานแหล่งผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง 
เอื้อต่อการลงทุนของภาคเอกชน และเป็นเมืองน่าเที่ยว น่าอยู่” 

๒.พันธกิจ 

  ๑ . ส่งเสริมและพัฒนาข้าวหอมมะลิเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม เพิ่มศักยภาพการบริหารทรัพยากรและสินค้า
การเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย 

  ๒ . พัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน เช่ือมโยงการบริการสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้ง
วัฒนธรรม ค่านิยม และประเพณีที่ดีงาม สามารถผสมผสานกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน 

  ๓ . พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ให้ภาคประชาสังคม และส่งเสริมให้มีการด าเนินชีวิตตามแนวทาง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. เป้าประสงค์ 

  ๑ . ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เติบโตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อป ี
  ๒ . สังคมมีความมั่นคง ปลอดภัย และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
 
  

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ และสินค้าการเกษตร สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และอาหาร

ปลอดภัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิต และ    การลงทุน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน  
                               และสงัคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณภาพ    และยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 
 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓การเพ่ิมศักยภาพการท่องเท่ียวอย่างครบวงจร 



 

 

 

 

  เป้าประสงค์ 

   “เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวหอมมะลิและสินค้า และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของจังหวัดเติบโต
เพิ่มขึ้น” 

  กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ดังต่อไปนี ้

   ๑) พัฒนาพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้เป็นเขตเศรษฐกิจข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง และพื้นท่ีที่มีศักยภาพอ่ืนของจังหวัด  

   ๒) พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูปข้าวหอมมะลิ และสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเกษตร
ปลอดภัยและอินทรีย์ทุกขั้นตอน 

   ๓) สนับสนุน ส่งเสริมเกษตรกร และสถาบันการเกษตร ให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

   ๔) ส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรในท้องถิ่น และตลาดอิเล็กทรอนิกส์อย่างทั่วถึง  

 

 

 

 

 

เป้าประสงค์ 

  “ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน เป็นเมืองน่าเที่ยว น่าอยู่ ของทุกคน และเศรษฐกิจดีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมของภาคนอกการเกษตรของจังหวัดเพิ่มขึ้น” 

กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ดังต่อไปนี ้

 ๑) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักสามเหลี่ยมสาเกตุนคร และพื้นที่ท่ีมีศักยภาพรวมทั้งกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมที่
ดีงาม 

๒) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 

๓) ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อการค้าและส่งออก 

๔) ยกระดับผู้ประกอบการและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเครือข่าย OTOP วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SME) กับภาคอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

เป้าประสงค์ 

  “เพื่อให้คนมีคุณภาพ และได้รับบริการทางสังคมอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม มีอาชีพ มีรายได้ และสังคมมี
สภาพแวดล้อมท่ีดี มีความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน” 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

เพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าการเกษตร สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และอาหารปลอดภัย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ การค้า การผลิต และการลงทุน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 



กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ ดังต่อไปนี ้
 ๑) พัฒนาคนทุกช่วงวัย และเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลง 
๒) พัฒนาระบบสุขภาพเชิงป้องกัน ด้วยเทคโนโลยีสุขภาพ สปา และเทคโนโลยีการแพทย ์

๓) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และการจัดสวัสดิการสังคมให้มีคุณภาพ 

๔) สร้างและพัฒนาแรงงานไปสู่แรงงานท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และทักษะสูง รวมทั้งน าเข้าสู่ระบบประกันสังคม 

๕) สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้หลุดพ้นจากความยากจน 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค์ 

  “เกษตรกรมีน้ าไว้ใช้เพื่อการเกษตรเพียงพอตลอดปี และเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ สร้างความสมดุลแก่ระบบ
นิเวศน์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ” 

กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ดังต่อไปนี ้

  ๑) พัฒนาแหล่งน้ า และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าท้ังระบบ  

  ๒) ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ต้นน้ า ป่าเสื่อมโทรและป่าชุมชน  

  ๓) บริหารจัดการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการก าจัดตามหลักวิชาการ รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน  

  ๔) ส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนในชุมชนและท้องถิ่น  

 

 

 

 

เป้าประสงค์ 

 “ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐด้วยความเสมอภาค และเป็น
ธรรม 

 กลยุทธ ์ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ ดังต่อไปนี ้
  ๑) เพิ่มศักยภาพการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัด  

  ๒) ลดปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างความปลอดภัยในสังคม  

  ๓) เพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ  

  ๔) ส่งเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการ และแบบประชารัฐภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 
 

 ๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

  ๑) วิสัยทัศน์ 

   “เป็นท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผ่าน
กลไกประชารัฐ” 

  ๒) พันธกิจ 

   ๒ .๑ ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง 

   ๒ .๒ ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 

   ๒ .๓ ประสานพลังทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนจากภายในจังหวัด 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณภาพและยั่งยืน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 



๓) เป้าประสงค์รวม 

 ๓ .๑ ท้องถิ่นมีความมั่นคง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

 ๓ .๒ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน 

๔) ประเด็นยุทธศาสตร ์

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม  

 

 

 

เป้าประสงค์ 

 เป็นท้องถิ่นน่าอยู่ มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

กลยุทธ ์

 ๑ .  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็นระบบและได้มาตรฐาน 

๒.  บริหารจัดการน้ า พัฒนาชลประทานและขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทุกพื้นที ่
๓.  พัฒนาด้านผังเมือง การควบคุมอาคาร ก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย การป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย 

๔.  บ ารุงรักษาป่าและน้ าอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีระบบ
นิเวศน์ท่ีเหมาะสม โดยมีการบูรณาการของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

เป้าประสงค์ 

  ๑.  เพื่อพัฒนาให้พลเมืองมีคุณภาพ ประชาชนมีงานท า มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 

  ๒ .  เพื่อพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นเป็นสังคมที่เข้มแข็ง สมานฉันท์ เกื้อกูล เอื้ออาทรต่อกัน 
 

กลยุทธ ์

๑.  พัฒนาคนทุกช่วงวัย สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอก        ระบบ สืบทอดองค์
ความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒.  พัฒนาประชาชนในจังหวัดให้ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ใช้ชีวิตแบบพอเพียงตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นในการด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดต้นทุนให้กับสินค้าและ
บริการ 

๓.  พัฒนาศักยภาพแรงงานท้ังในระบบและแรงงานนอกระบบ แรงงานวิสาหกิจชุมชน     ไปสู่แรงงานท่ีมีความรู้ 
มีฝีมือ ความเชี่ยวชาญ 

๔.  พัฒนาสวัสดิการสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อม การป้องกันและ
ระงับการระบาดของโรคติดต่อ ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน และการเข้าถึงการรักษาของ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนท่ัวไป 

 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 



 

 
 
 
 เป้าประสงค์ 

๑. เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน 
๒. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้าการเกษตรของจังหวัด 

 กลยุทธ์ 
๑. ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดข้ึนแก่คนในชุมชน เพื่อเพ่ิมมูลค่า

ของผลิตภัณฑ์ชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๒. พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นพื้นที่เป้าหมายทางการท่องเที่ยว การสร้างแหล่ง

ท่องเที่ยวใหม่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ การบริการ การผลิต การค้า 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด 

๓. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตผลสินค้าทางการเกษตร ผลิตผลของกลุ่มอาชีพต่างๆ การใช้ปุ๋ยชีวภาพ 
การลดต้นทุนการผลิต และการใช้พลังงานทดแทน 

๔. พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรด้วยนวัตกรรมให้เป็นเกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐานสากล 
เกษตรอินทรีย์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 

  เป้าประสงค์ 
๑. เพ่ือสร้างความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
๒. ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ 
๑. ส่งเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้น า

ชุมชน ค านึงถึงหลักนิติธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า การมีส่วนร่วมและมี
คุณธรรม จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกกระบวนการของประชาชนทุกคน เพ่ือแก้ไขปัญหาการปฏิรูป 
และการพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง 

๓. การบริหารแบบบูรณาการ และแบบประชารัฐ 
๔. การสร้างความสงบ ความผาสุก ความม่ันคงในชีวิต การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การสร้าง

โอกาส ในการเข้าถึงหรือได้รับสิทธิและสวัสดิการของรัฐอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  
 
 

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๑ วิสัยทัศน์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ( Vision) เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคต
อย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 



 “สาวแหร่วมใจพัฒนา ยกระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิต ส่งเสริมวัฒนธรรม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง บริหารตามหลักธรรมาภิบาล บริการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน” 

 

๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กร
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห  ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ เรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ด ี

๒.๓ เป้าประสงค์ 

๑. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 

๒. เด็กและเยาวชนมีการศึกษาท่ีดี ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน 

๓. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได ้

๔. เสริมสร้างการเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

๕. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาความสะอาดชุมชน การจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม   
๖. สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน 

๗. การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

๒.๔ ตัวชี้วัด 

๑. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพิ่มมากขึ้นร้อยละ๕ 

๒. ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ ๘๐ 

๓. ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ ๙๐  
๔. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลร้อยละ ๘๐มีความรู้และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

และการกีฬา 

๕. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ ๑๐ 

๖. ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๕ และพึ่งตนเองได้มากข้ึน 

๗. ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลร้อยละ ๙๐ น่าอยู่และสงบสุข 

๘. การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงร้อยละ ๖๐ 

๒.๕ ค่าเป้าหมาย  

๑. เพิ่มคุณภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ ให้ได้มาตรฐานรองรับการส่งออก 

  ๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความเป็นระบบ และทั่วถึง 
  ๓ . พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน สังคมมีความปลอดภัย 
  ๔ . ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  ๕ . พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ สร้างธรรมาภิบาลในองค์กร 

  ๖ . ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน ควบคุมป้องกันและระงับโรคติดต่อ  
  ๗ . พัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป 
 

๒.๖ กลยุทธ์  

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างท่ัวถึง บริหารจัดการน้ า พัฒนาขุดลอก และสร้างแหล่ง
น้ า เพื่อการเกษตรและอุปโภค บริโภค 
  ๒ . ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชุมชนท้องถิ่น 

  ๓ . เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

๔. สร้างความสงบสุข ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 



๕. ส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวหอมมิละ ๑๐๕ คุณภาพด ี
๖. สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 

๗. ส่งเสริมสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  
๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์  

๑.การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 

๒. พัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อให้ได้รับสวัสดิการจากภารรัฐอย่างท่ัวถึง 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการผลิตข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ 
๕. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการก าจัดขยะที่มีความปลอดภัยและยั่งยืน  
๖. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้าง 

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร 
๗. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน สังคมมีความปลอดภัย 

 

 ๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓ .๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อน
ของท้องถิ่น  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้เทคนิค SWOT ANALYSIS  ซึ่งจากการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค SWOT   

ANALYSIS  องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห  ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห 

เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 



  ปัจจัยภายใน 

การวิเคราะห์จุดแข็ง   (STRENGTH) 

 ประชาชนมีคุณภาพ และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน และคุณภาพชีวิต 

 มีโรงเรียนประถมศึกษา ๒แห่ง (ขยายโอกาส ๑แห่ง) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑แห่ง สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนได้อย่าง
เพียงพอ 

 ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความรู้ความสามารถ และสมานสามัคค ี

 มีองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

 มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการในพ้ืนท่ี 

 มีเส้นทางคมนาคมภายในเขตพื้นที่สะดวกหลายสาย 

 มีพื้นท่ีสาธารณะที่สามารถด าเนินการจัดท าสวนสาธารณะและนันทนาการได ้

 มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ร้านค้าชุมชนที่เอื้อประโยชน์ให้กับคนในชุมชน 

 มีแหล่งวัตถุดิบที่ใช้ผลิตปุ๋ยชีวภาพ 

 มีแรงงานจ านวนมากและราคาถูก 

 มีพื้นท่ีการเกษตรในการผลิตข้าวหอมมะลิช้ันด ี

การวิเคราะห์จุดอ่อน  (WEAKNESS) 

 ขาดระบบการวางผังเมืองที่ได้มาตรฐาน 

 เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

 ปัญหาหนี้สิน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 ประชาชนยังขาดความเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตน 

 ประชาชนยังมีค่านิยมที่ใช้สารเคมีในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

 การปศุสัตว์ของประชาชนขาดการจัดระบบการจัดการที่ด ี

 ถนนบางสายยังขาดการซ่อมแซม 

 ไม่มีตลาดที่รองรับผลิตผลทางการเกษตร 

 อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ยังไม่เพียงพอ 

 มักประสบปัญหาภัยธรรมชาติโดยเฉพาะปัญหาภัยแล้ง ฝนท้ิงช่วง 
 แหล่งน้ าไม่สามารถกักเก็บน้ าได้เต็มที่ในฤดูแล้งท าให้ปริมาณน้ าไม่เพียงพอในการท าการเกษตรในช่วงฤดูแล้งประชาชนไม่มีอาชีพเสริมหลัง

การท านา 

 ขาดแหล่งเงินทุน 
ปัจจัยภายนอก 

การวิเคราะห์โอกาส (OPPORTUNITY) 

 มีเส้นทางคมนาคมเช่ือมไปสู่อ าเภอต่างๆ  ซึ่งสามารถรองรับการขยายตัวการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลมีความเหมาะสมในการลงทุนด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและผลิตปุ๋ยชีวภาพ 

 เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพท าการเกษตรซึ่งตรงกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารเพื่อป้อนสู่
ครัวโลก 

 นโยบายส่งเสริมสินค้า  OTOP  ของรัฐบาลเป็นตัวเร่งและกระตุ้นก่อให้เกิดการลงทุนพัฒนาสินค้าของท้องถิ่นสู่สากล และเป็นการหมุนเวียน
รายได้ของประชาชน 
 
 

การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค  (THREAT) 

 ขาดงบประมาณในการด าเนินการ 

 ปัญหาภัยธรรมชาติโดยเฉพาะภัยแล้ง  และน้ าท่วม 

 พื้นที่ อบต.สาวแห โดยสภาพเป็นพื้นที่ดอนสภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ า ท าการเกษตรโดยต้องอาศัยน้ าฝน  ต้นทุนทรัพยากรไม่มีนัก
ลงทุนจึงไม่สนใจที่จะด าเนินกิจการในเขตพื้นที ่

 
 
 



 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห นั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 

ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ความ

ต้องการ 

พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและแนวโน้มอ
นาคต 

๑. ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปาส าหรับ
อุปโภค-บริโภคยังไม่พอเพียงและ
ยังไม่ได้มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตอบต. - ประชาชนมีแหล่งน้ าและมี
น้ าประปาใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐานมากขึ้น 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการ
ครอบคลุมพื้นท่ีได้ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่
สาธารณะในอบต. 

- ทางและที่สาธารณะมีแสง
สว่างเพียงพอประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา
และป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได ้

๓) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ
ระบายน้ ายังไม่เพียงพอ เกิดการ
อุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นที่ในอบต. - มีรางระบายน้ าสามารถระบาย
น้ าได้สะดวก ไม่อุดตัน ไม่ส่ง
กลิ่นเหม็นก่อความร าคาญ 

๔) ประชาชนต้องการเส้นทางใน
การสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้นและ
อบต. ไม่สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากพ้ืนท่ียังไม่เป็นที่
สาธารณะจะด าเนินการได้ก็
ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการคมนาคม
เพียงพอและ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ความ

ต้องการ 

พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและแนวโน้มอ
นาคต 

๒. ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่ 
โรคระบาด โรคติดต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตอบต. ในพื้นที่ไม่มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด  โรคติดต่อ 

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วยเป็นโรค
เรื้อรังแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เช่น 
เบาหวาน  ความดัน 

- ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ป่วย 

 

๓) ปริมาณขยะและน้ าเสียเพิ่ม
มากขึ้น 

- ในเขตอบต. - ปริมาณขยะและน้ าเสียถูก
ก าจัดให้หมดด้วยวิธีการที่
ถูกต้อง 

๔) ประชาชนบริโภคอาหาร 

ที่ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนทราบและสามารถ
เลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัย
ได้ถูกต้อง 

๕) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางรายมีที่
อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ี
ที่ได้รับความเดือน
ร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับความ
ช่อยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง  

๖) มีการขยายตัวของประชากร
เพิ่มมากข้ึนท าให้เกิดการขยายตัว
ของอาคารบ้านเรือนท าให้เกิดเป็น
ชุมชนแออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในอบต. - ควบคุมการก้อสร้างอาคาร
บ้านเรือนการพิจารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไม่เกิดปัญหาจาก
การก่อสร้างอาคาร 

๗) ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าที่ยังไม่สะอาด
และมีสิ่งเจือปน เช่น จากน้ าฝน 
น้ าท่ีไม่ได้คุณภาพ มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนบริโภคน้ าที่สะอาด
ถูกสุขลักษณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ความ

ต้องการ 

พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและแนวโน้มอ
นาคต 

 ๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงกว่าขั้นพ้ืนฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 

 

- เด็กนักเรียนในเขต
อบต. 

- มีสื่อการเรียนการสอนที่
พอเพียง  เด็กนักเรียนได้รับ
การศึกษาที่สูงข้ึน มีงบประมาณ
ในการศึกษาเล่าเรียน 

๒) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

- ผู้สูงอายุและเด็กในเขต
อบต. 

- ผู้สูงอายุและเด็กได้รับการดูแล
ที่ดี 

๓) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

- ผู้พิการในเขตอบต. - ผู้พิการได้รับความช่วยเหลือใน
การด ารงชีวิตและทั่วถึง 

๔) เยาวชนและวัยรุ่นติด
เกมส์ สิ่งลามก บุหรี่ เหล้า 
สาเสพติด และท้องก่อนวัย
อันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่นใน
เขตอบต. 

- เยาวชนและวัยรุ่นมีอนาคตที่ดี 

๕) ประชาชนกรอายุตั้งแต่ 
๓๕ ขึ้นไป  ไม่ได้ตรวจ
สุขภาพประจ าปี จ านวน  
๒๙๑ คน   

- ประชาชนในเขตอบต.

ที่อายุ ๓๕  ขึ้นไป 
- ประชาชนท่ีอายุ ๓๕ ขึ้นไป
ได้รับการตรวจสุขภาพทุกคน  

๖) ประชากรที่สูบบุหรี่ 
จ านวน ๓๐๐ คนดื่มสุรา 
จ านวน ๑๗๑ คน 

- ประชาชนท่ีสูบบุหรี่
และดื่มสุรา 

- ประชาชนเลิกสูบบุหรี่และเลิก
ดื่มสุรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ความ

ต้องการ 

พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและแนวโน้มอ
นาคต 

๓. ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการ
ท่องเท่ียว 

๑) ประชาชนไม่มีการ
วางแผนในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขตอบต. - ประชาชนสามารถวาง
แผนการด าเนินงานได้เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต อบต. - มีแหล่งเงินทุนในการท า
กิจการและประกอบอาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้า 

 

- การพาณิชย  กรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมีสถานท่ีใน
การขายจ าหน่ายสินค้า 

๔) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางในการ
ขนส่งผลผลิตไกลจากแหล่ง
รับซื้อ  

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น 

๕) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน 

- ผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง - ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสมกับค่า
ครองชีพ มีการจ้างงานมากขึ้น 

๖) ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อ
ปี ต่ ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท  

จ านวน ๙ ครัวเรือน    

- ประชาชนท่ีมีรายได้ต่ า
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์มาตรฐาน
รายได้ 

๗) ในเขตอบต.ไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขตอบต. - มีแหล่งทองเที่ยวในเขตอบต.

และส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ความ

ต้องการ 

พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและแนวโน้มอ
นาคต 

๔. ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมีเพิ่ม
มากขึ้นอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้ 

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุมการจราจร เช่น 
ติดตั้งสัญญาณไกระพริบเพื่อเตือน
ให้ระมัดระวัง 

๒) มีการท าลายและลัก
ขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชนและราชการ 

รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนละส่วนราชการ เช่น 
การติดตั้งกล้องวงจรปิด  การให้
ผู้น า อปพร. ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาวิวาท 

๕. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

๓) เป็นพื้นที่ท่ีมีดินเค็มและ
น้ าใต้ดินเป็นน้ าเค็มหรือมี
รสกร่อย ไม่สามารถใช้ใน
การเกษตรและอุปโภค-
บริโภคได้ 

- ดินและน้ าใต้ดิน - พื้นที่ในเขตอบต. - ปัญหาเรื่องดินเค็มลดลง จัดหา
แหล่งน้ าจากแหล่งอ่ืนเพิ่มมากขึ้น   

๔) มีปัญหาเรื่องขยะและ
น้ าเสียเพิ่มมากขึ้นส่งกลิ่น
เหม็นร าคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี
อบต. 

- ปัญหาขยะและน้ าเสียลดลง 
ผู้ประกอบการสามารถก าจัดขยะ
และน้ าเสียเองได้โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อชุมชน  

๖. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณแีละภูมิ
ปัญหาท้องถิ่นถูกลืมเลือน
ไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
อบต. 

- ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือปราชญ์
ชาวบ้านในโอกาสต่างๆ เพื่อเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชนและประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพรี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ถูกลืม
และคงอยู่สืบไป 

 

 

 

แบบ ยท ๐๒ 



๓. แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) 
      ๑. แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) 

 

 

     

   

   

 

 

     

     

  

 

 

 

   

   

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

แบบ ยท ๐๒ 

วิสัยทัศน์ สาวแหร่วมใจพัฒนา ยกระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิต ส่งเสริมวัฒนธรรม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริหารตามหลักธรรมาภิบาล บริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

ด้านเศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

ด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและ

การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ 
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม

และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ 
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านการบริหาร 
จัดการที่ดี 

 

เป้าประสงค ์

๑. การได้รับบริการ
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานให้มีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

 

๒. เด็กและเยาวชนมี
การศึกษาที่ดี ทั่วถึง 
และเท่าเทียมกัน 

 

๓. ประชาชนมี
ศักยภาพมีรายได้
เพียงพอสามารถ
พึ่งตนเองได้ 

 

๔. เสริมสร้างการ
เรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง
และมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

 

๕. อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รักษา
ความสะอาดชุมชน 
การจัดการขยะโดย
ชุมชนมีส่วนร่วม 

 

๖. สืบสานศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและปราชญ์
ชาวบ้าน 

 

๗. บริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี และมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน 

 

ค่าเป้าหมาย 
๑. เพิ่มคุณภาพการ
ผลิตข้าวหอมมะลิ 
๑๐๕ ให้ได้มาตรฐาน
รองรับการส่งออก 

 

๒. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานให้มีความ
เป็นระบบและทั่วถึง 

 

๓. พัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีของประชาชน 
สังคมมีความปลอดภัย 

 

๔. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้รับ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

๕. พัฒนาประสิทธ ิ
ภาพการให้บริการ
สร้างธรรมาภิบาลใน
องค์กร 

๖. ส่งเสริมสุขภาพ 
พลานามัยของ
ประชาชน ควบคุม
ป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ 

 

๗. พัฒนาการศึกษา
และศิลปะวัฒนธรรม
อันดีงามให้คงอยู่สืบไป 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ 
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 

 

๖. สืบสานศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและปราชญ์

ชาวบ้าน 

๗. การบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี และมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน 

๖. ส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยของ
ประชาชน ควบคุม
และระงับโรคติดต่อ 

๗. พัฒนาการศึกษา
และศิลปะวัฒนธรรม
อันดีงามให้คงอยู่
สืบไป 

แบบ ยท ๐๒ 



 

๒. แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map)(ต่อ) 

 

        

   

  

 

 

     

     

 

  

 

 

 

  

   

      

  

 

    

  

 

 

 

 

 

๖. ส่งเสริมสุขภาพ 
พลานามัยของ
ประชาชน ควบคุม
ป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ 

 

๗. พัฒนาการศึกษา
และศิลปะวัฒนธรรม
อันดีงามให้คงอยู่สืบไป 

 

กลยุทธ ์

๑. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ก่อสร้าง
ปรับปรุงเส้นทาง 
คมนาคมอย่างทั่วถึง 
บริหารจัดการน้ า ขุด
ลอกและสร้าง 
แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร
และอุปโภค บริโภค 

 

๒. ส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และประเพณี
ของชุมชนท้องถิ่น 

๓. เพิ่มประสิทธ ิ
ภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 

 

๔. สร้างความสงบ
สุข ความมั่นคงและ
ความปลอดภัย ใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

 

๕. ส่งเสริมการเพาะ 
ปลูกข้าวหอมมะลิ 
๑๐๕ ที่มีคุณภาพด ี

 

๖. สร้างระบบบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึง 
การจัดการขยะและ
สิ่งปฏิกูลมูลฝอย 

 

๗. ส่งเสริมสวัสดิการ 
สังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต เด็ก 
สังคม และพัฒนา
คุณภาพชีวิต เด็ก 
เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ 
ผู้ด้อยโอกาส 

แผนงาน 

 
บริหารงานทั่วไป 

 
การรักษาความสงบภายใน 

 
การศึกษา 

 
การสาธารณสุข 

 
สังคมสงเคราะห์ 

 
เคหะและชุมชน 

 
การเกษตร 

 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
งบกลาง 

แบบ ยท ๐๒ 

ค่าเป้าหมาย 

๑. เพิ่มคุณภาพการ
ผลิตข้าวหอมมะลิ 
๑๐๕ ให้ได้มาตรฐาน
รองรับการส่งออก 

 

๒. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานให้มีความ
เป็นระบบและทั่วถึง 

 

๓. พัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีของประชาชน 
สังคมมีความปลอดภัย 

 

๔. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้รับ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

๕. พัฒนาประสิทธ ิ
ภาพการให้บริการ
สร้างธรรมาภิบาลใน
องค์กร 

๖. ส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยของ
ประชาชน ควบคุม
และระงับโรคติดต่อ 

๗. พัฒนาการศึกษา
และศิลปะวัฒนธรรม
อันดีงามให้คงอยู่
สืบไป 

๗. ส่งเสริมสวัสดิการ
สังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต เด็ก 
เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 

 
เคหะและชุมชน 





 


