
 
 

 
 

 

 

 แผนพฒันาท้องถิน่ 
 (พ.ศ. 25๖๑ – 256๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห  อ าเภอหนองฮี   จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 

 

 
                     

       องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห 
                                                                  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห 

                               งานนโยบายและแผน 
               โทร.๐-๔๓๕๐-๑๙๒๙ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

                         ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห 
              เร่ือง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
                                ************************* 

 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ได้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประกอบ
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ในการ
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นั้น 

 

ดังนั้น จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหาร       
ส่วนต าบลสาวแห เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๗ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการ
จัดสรรงบประมาณและการด าเนินการพัฒนาพื้นที่ต าบลสาวแหต่อไป 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 

               

            (นายชนะชาญ  ศรีปัญญา) 

             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห 

 

 

 

 



 

            

ค าน า 

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ก้าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ .ศ.2561-
2565) ตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 มาตรา 19 วรรคสาม 

- “แผนพัฒนาท้องถิ่น”หมายถึง แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก้าหนดวิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ้าเภอ แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมี
ลักษณะเป็นการก้าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท้าขึ้นส้าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความ
ต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต้าบลสาวแห หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลสาวแห ฉบับนี้จะใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปี และ
พร้อมที่จะน้าไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะท้าให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห   

 

 

                     

  

 

 

 

 

 

 

 



 

            

สารบัญ 

เร่ือง             หน้า  
 

ส่วนที่  ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน        ๑ - ๑๑ 
    ๑. ด้านศักยภาพ             ๑   
    ๒. ด้านการเมือง/การปกครอง           ๓ 
    ๓. ประชากร             ๓ 
    ๔. สภาพทางสังคม            ๕ 
    ๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน            ๕ 
    ๖. ระบบเศรษฐกิจ            ๖     
    ๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้้า)       ๗ 
    ๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม           ๗ 
    ๙. ทรัพยากรธรรมชาติ            ๗ 
    ๑๐. อ่ืนๆ (สรุปผลการส้ารวจข้อมูลพื้นฐาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙)     ๘ 
    ๑๑. บุคลากรที่เป็นพนักงานส่วนต้าบล             ๙ 
    ๑๒. ระดับการศึกษาของพนักงานส่วนต้าบลและพนักงานจ้าง      ๑๐ 
    ๑๓. บุคลากรที่เป็นผู้บริหารและสมาชิก อบต.        ๑๐ 
    ๑๔. สถานะทางการคลัง          ๑๐ 
 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              ๑๒ – ๔๙ 
    ๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค        ๑๒ 
     ๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        ๔๑ 
    ๓. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น         ๔๔ 
 

ส่วนที่  ๓  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ                               ๕๐ – ๑๓๓ 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน                      ๕๐       
    ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น           ๕๑ 
 

ส่วนที่  ๔  การติดตามและประเมินผล                ๑๓๔ – ๑๕๓ 
    ๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์        ๑๓๔ 
     ๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ         ๑๓๙ 
    ๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม         ๑๔๔ 
    ๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต       ๑๕๓ 
 

ภาคผนวก   
    รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
 

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

 
 



 ส่วนท่ี ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
 

๑. ด้านกายภาพ    

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

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ตามประกาศ

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
 
 
 
 
 



ทิศเหนือ ติดต่อเขตเทศบาลต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
ทิศใต้          ติดต่อเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลีกลิ้ง อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 
ทิศตะวันออก    ติดต่อเขตเทศบาลต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
ทิศตะวันตก      ติดต่อเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง อ าเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

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

 
 

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

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

 ๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ า 

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

6% 

83% 

8% 

2% 1% 

พืน้ทีอ่ยูอ่าศยั พืน้ทีก่ารเกษตร พืน้ทีป่่าไม ้ พืน้ทีแ่หลง่น า้ พืน้ทีอ่ ืน่ ๆ 



 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  นางเจียมจิตร์  ไชยรักษ์  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่   6 บ้านดอนสุข  นายวิรัช        ศรีปัญญา  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่   7 บ้านใหม่ดอนเจริญ นายสุธรรม     หนันสวาสดิ ์ ผู้ใหญ่บ้าน 

  

 ๒.๒ การเลือกตั้ง 

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

หน่วยที่ ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านสาวแห 
หน่วยที่ ๒ หมู่ที ่๒ บ้านสาวแห 

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

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

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

๓. ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

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

 
   



ตารางจ านวนประชากร แยกตามหมู่บ้าน 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
จ านวนประชากรทั้งหมด 

จ านวนหลังคาเรือน 
ชาย หญิง รวม 

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

 รวม ๑,๔๓๐ ๑,๔๐๖ ๒,๘๓๖ ๗๘๙ 

ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียน  อ าเภอหนองฮี  ณ วันที่ ๑๘ เดือน กรกฎาคม 25๖๒ 
 

 ๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
จ านวนประชากรแยกตามอายุ 

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

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

ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียน  อ าเภอหนองฮี ณ วันที่ ๑๘ เดือน กรกฎาคม 25๖๒ 
 
 
 
 



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

  ❑ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   ๑  แห่ง (กศน.ประจ าต าบลสาวแห) 
 

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

 ๔.๓ อาชญากรรม 
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

❑ป้อมยามต ารวจ                1        แห่ง 
 

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

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

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

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

❑จ านวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้        จ านวน   7 หมู่บ้าน 
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ตารางจ านวนประชากรแยกตามอายุ 



 ๕.๓ การประปา 
❑บ่อน้ าตื้น     จ านวน          7๖ แห่ง 
❑ประปาหมู่บ้าน    

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

 ๕.๔ โทรศัพท์ 
 การโทรคมนาคม 

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

 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
 ๖.๑ การเกษตร  
  อาชีพ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยแยกเป็น 
 ❑ อาชีพด้านการเกษตร    ร้อยละ  ๘๐ 
 ❑ อาชีพรับจ้างและบริการ   ร้อยละ   ๙ 
 ❑ อาชีพอ่ืนๆ เช่น อาชีพจักสานและทอผ้าไหม ร้อยละ   ๘   
 ❑ อาชีพค้าขาย    ร้อยละ   ๒ 
 ❑ อาชีพรับราชการ    ร้อยละ   ๑ 

 

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

 ๖.๓ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

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

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



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

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

   ๖. บ้านดอนสุข  หมู่ที่   6 
   ๗. บ้านใหม่ดอนเจริญ หมู่ที่   ๗  

    

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

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

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

๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 ๘.๑ การนับถือศาสนา 

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๑๐๐ 
 

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

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

 ๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตต าบลสาวแหได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือไว้จ าหน่าย ได้แก่ เสื่อที่ทอ
จากต้นกก  ผ้าทีท่อจากผ้าฝ้ายและผ้าไหม เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่ 
     

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๙.๑ น้ า น้ าที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบ จากหนองน้ าสาธารณะ ซึ่งจะต้องน ามา
ผ่านกระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย ไม่สามารถน าขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และบางแห่ง
เค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 
 ๙.๒ ป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหมีดงสาวแห และดงบ้านแดงเป็นป่าชุมชน เนื้อท่ีประมาณ 
๑,๑๓๙ ไร่ 
 
 
 
 
 



 ๙.๓ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  ในพ้ืนที่ของต าบลสาวแหส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ
ตามล าดับ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ได้แก่ ดิน น้ า ต้นไม้ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม น้ าใต้ดิน
ก็เค็ม ไม่สามารถน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่
สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมข้ึน ปัญหาด้านขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน การแก้ไขปัญหา คือ
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาขะจากชุมชน เช่น โครงการสาวแหปลอดภัยร่วมมือร่วมใจ
ก าจัดขยะอันตราย 
 

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

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

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

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

๑  =  มีปัญหามาก 
๒  =  มีปัญหาปานกลาง 
๓  =  มีปัญหาน้อย/ไม่มีปัญหา 

ทั้งนี้  จะน าข้อมูลเฉพาะตัวชี้วัดที่ได้ คะแนน  ๑  มาพิจารณา   ดังนี้  
 ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน 

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



 ๑๐.๓  การแก้ไขปัญหา 
๑)  สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน  ไม่ว่าจะเป็น  อ าเภอ  ต ารวจ 

โรงพยาบาล สาธารณสุข ผู้น าชุมชน  ร่วมท ากิจกรรมต่างๆ กับชุมชน  ให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและได้รับความ
คุ้มครองทางสังคม  มีความเป็นกลาง  รับทราบปัญหาและเร่งแก้ไข 

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

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

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

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

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

1๒. ระดับการศึกษาของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
❑มัธยมศึกษา      จ านวน      ๒     คน 
❑ปวช.       จ านวน     ๑     คน 
❑ปวท.       จ านวน     ๑     คน 
❑ปวส.       จ านวน     ๙     คน   
❑ปริญญาตรี      จ านวน    14    คน 
❑ปริญญาโท      จ านวน      ๕    คน 

 

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

๑๔. สถานะทางการคลัง 
สถานการณ์เงินการคลัง   (ใช้ข้อมูลปีที่ขอจัดเป็นฐาน ย้อนหลัง ๕  ปี)  

1.   รายได้จริงโดยไม่รวมเงินอุดหนุน 
๑.๑   ปีงบประมาณ   ๒๕๕๗  จ านวน   ๑๒,๒๐๓,๔๕๖.๕๘ บาท 
๑.๒   ปีงบประมาณ   ๒๕๕๘  จ านวน   ๑๓,๖๖๔,๗๔๓.๓๐ บาท 
๑.๓   ปีงบประมาณ   ๒๕๕๙  จ านวน   ๑๓,๖๙๗,๖๓๕.๘๙ บาท 
๑.๔   ปีงบประมาณ   ๒๕๖๐  จ านวน   ๑๔,๐๑๒,๔๓๘.๐๓ บาท 
๑.๕   ปีงบประมาณ   ๒๕๖๑  จ านวน    ๑๔,๕๖๑,๗๕๖.๓๘ บาท 

2.   มีรายได้ทั้งหมดโดยรวมเงินอุดหนุน 
๒.๑   ปีงบประมาณ   ๒๕๕๗  จ านวน   ๑๗,๓๑๒,๙๐๖.๕๘ บาท 
๒.๒   ปีงบประมาณ   ๒๕๕๘  จ านวน   ๑๗,๓๘๔,๑๓๙.๓๐ บาท 
๒.๓   ปีงบประมาณ   ๒๕๕๙  จ านวน    ๑๘,๒๙๓,๕๑๒.๘๙ บาท 
๒.๔   ปีงบประมาณ   ๒๕๖๐  จ านวน    ๒๕,๗๖๑,๕๒๐.๐๓ บาท 
๒.๕   ปีงบประมาณ   ๒๕๖๑  จ านวน    ๒๗,๒๒๗,๖๒๑.๓๘ บาท 
 
 
 
 



3.   รายจ่ายจริงย้อนหลัง  ๕ ปี 
๓.๑   ปีงบประมาณ   ๒๕๕๗  จ านวน   ๑๕,๖๘๘,๒๐๖.๐๒ บาท 
๓.๒   ปีงบประมาณ   ๒๕๕๘  จ านวน   ๑๕,๓๘๖,๕๖๗.๙๔ บาท 
๓.๓   ปีงบประมาณ   ๒๕๕๙  จ านวน   ๑๖,๔๙๕,๔๘๘.๓๗ บาท 
๓.๔   ปีงบประมาณ   ๒๕๖๐  จ านวน    ๑๘,๑๗๓,๒๔๒.๐๗ บาท 
๓.๕   ปีงบประมาณ   ๒๕๖๑  จ านวน    ๑๘,๒๖๘,๖๗๐.๐๕ บาท 

 

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

 
 



 
  

ส่วนท่ี ส่วนท่ี ๒๒  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้อง
มีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์
ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็น
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคาม

จากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทาง
ที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

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

ภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่ างยั่งยืนทั้งในสาขา
อุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้า
และการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนา
ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางทีส่ าคัญ อาท ิ
         



(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง
ความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค  และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

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

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามา
เพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศ
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย 

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

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

การบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

 



 
เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมท่ี

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

ชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคง

ด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

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

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

(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ  
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ  มีสมรรถนะสูง มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้อง
ให้ความส าคัญ อาทิ 

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

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้ องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ 
- ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เอาไว้
แล้ว 

ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
สาวแห  มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ องค์การบริหารส่วนต าบล
สาวแห จึงไดน้ าทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  



ให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ซึ่งทศิทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

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

ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถใน
การแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

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

๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะ
ขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่
ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะ
ขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศไทยหลุด
จากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการ
ลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross 
Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี 
๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของ
ไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการ
พัฒนาที่สูงกว่าไทย 

๒.๑.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการ
แข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น 
(สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ 
๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่อง ท าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็น
อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่
ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง 
ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิต
สูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการ
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม 
(Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลง 

 



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

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังใน 
การขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่ 
มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความ
ล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่
การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้า
เป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการ
แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการด าเนินนโยบายและการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี  
๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจ
ไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม  
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่าง
ต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะ
ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการ
ด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังใน
การกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก  เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่าง
ประเทศท่ีมีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการ
แข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัด
อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD 
(International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน า 
ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing 
Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่  ๒๖ จาก ๑๘๙ 
ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับ
การยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยง
ให้เกิดความม่ันใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยใน
ปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ 
ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วง
ระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับ
ร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็น
ร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชน
ประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่าย   
เพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP 
 



ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับ 
ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริม

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและ 
พัฒนามีจ านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่
ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบ
การขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้ าประปายังกระจุกในเขตนคร
หลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้ าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง 
และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความ
เสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการ
พัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้
อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ 
ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม  เช่น 
ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและ

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

(๒) ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจ
เนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป 
ก าลังแรงงานของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และ
ร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–
๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อย
ละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ 
๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบ
การประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การ
เพ่ิมข้ึนของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมใน
ก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ 
๗๘.๕ ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี  

 
 



๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมาก
ที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อ
การล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดย
คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี  
แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับ
โอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คน
ไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ 
ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจาย
รายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้น
เล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ 
๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกัน
ถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด 
ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่
ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี 
๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัว

อยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครอง
ที่ดินมากที่สุด  มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด 
๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของ
ภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
ในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่าง
ภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา  โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มี
ฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะ
ความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ 
เท่า 

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

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

(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย 
เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี ้ 



ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
ยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

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

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่
ตัว ไม่รู้จักเสียสละไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการเป็น
แผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้
ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท า
กิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ 
เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด 
และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

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

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อม

โทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความต้องการใช้

ที่ดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ป่าไม้
จึงถูกบุกรุกท าลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของ
ประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากร
ดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อม
คุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้
ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ ดิน ความหลากหลายทาง
ชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็น
เวลานาน 



 (๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกท าลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ท าให้พ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ 
ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาต
การต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-
๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี 
๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าที่เพ่ิมมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์
เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ 
ต้องน าเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความ
ต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ 
ของการน าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ 
๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี ้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดย
มีอัตราการเพ่ิมข้ึนของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมขึ้นของ GDP ร้อยละ 
๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนา
แหล่งเก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าท าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่ง
น้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม 
การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการ
ส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์
เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่
สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิด

ขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 
๒๕๕๗ สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์
เพียงร้อยละ ๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี 
๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัด
ซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร  ขณะที่การ
จัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้า
ของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่อย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

 (๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบ
สารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นท่ีของประเทศ และท่ีเป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน 
และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหา
สารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่า 
 



มาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้น
ปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการ
ปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่ง
สาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มา
จากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่า
สถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ ปีที่
ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าที่
อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตร
และการปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการ
บ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน  โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน 
๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่
เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่
ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบ
กับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้
ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างย่ิงอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมาก
ขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้าง
ความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถี
การด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่
ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศ
ไทยถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่
ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข 
สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน 
เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ 
(๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) 
หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่นท่ีมีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับ 



ผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หา
ผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ  กระท าการ
ทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนา
บางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความ
โปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่
แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมือง
จนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ย
ลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญใน
การพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ ผู้ลงทุนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหาร
ราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่
ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหาร
ราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง กรม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจาย
อ านาจให้แก ่อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตาม
แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้อง
ถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ 
งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็น
ข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานี
อนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับ
ซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต าบล ท้า
ให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น
ขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วน
เพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ  



พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ 
ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม 
การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการ
สาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก 

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตท่ีมีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน 
ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
ปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการ
ทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบ
ปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และ
มาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะ
เข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ 
คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้น
เล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า 
ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ 
คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
 

๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
๓.๑ บริบทภายใน 

๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อย
ละ ๔ (๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ 
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิต
ภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาค
บริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงานลดลง
เฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ 
เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณ
การร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณี
เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณี
ฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อ
ค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้าน
การคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะ
ลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผล
ให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง (๔) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุ
เพ่ิมข้ึนท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา 

 
 

 



ประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากข้ึน (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศ 
รายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และ
มาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหา
รายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีใน
ประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงาน

ต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ 
๑ คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาด
แคลนก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยใน
ด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ 
และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย 
อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสใน
การพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณ
ใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ 
ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้  โอกาสการ

เข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์
ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่
ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคน
จนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้
เกิดปัญหาต่างๆ อาท ิปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุข
ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของ

เมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการ
ผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงาน
ในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากร
และแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น  อย่างไรก็ตาม การผลิตและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการ
ประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น 
นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่
เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหาร

จัดการภาครัฐ เอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตรา
ส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ 



หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน  มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการ
ตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน  กระจายอ านาจและจัด
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  ฯลฯ 
มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความ
ยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากร
ที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม 
อาท ิมูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล  การทุจริตคอร์รัปชั่น
ทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพ่ือ
รายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน 
แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-
๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากร
รวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น  ญี่ปุ่น 
อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้น
กว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้ว
ค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมาก
ส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ  ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การ
ให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้เป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศที่พัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

รูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากข้ึน มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of 
Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ 
และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่
ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   จะท้าให้
ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

และเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ
ไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใส
และสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 



(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่ง
โอกาสที่ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ ากัดใน
ด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับ
การผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความ
ได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐาน
ของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ  พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม 
ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจาก
กระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรง
กดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิต
สินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่
ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อ
การสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ 
๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ  และ
แนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ  และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้
สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบ
ต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบ
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

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

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

สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น อุณหภูมิของโลก
เพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรค
ระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง 
และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้าน
อาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้ม
เกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาค
การผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของ
ประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและ
เป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการ
แข่งขันทางการค้า 

 



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

พัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ 
และเป้าหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้อง
เน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการ
เติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่า
เทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมใน
การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการ
จัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือ
การพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
 

 

๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ
ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

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

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

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

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

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

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
 
 
 
 

 



 (๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑)รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

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

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

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

 

๕. แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้ง

ด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มี

ทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน  
โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่าง
สาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิต
สูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือ
แรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนิน

ธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น  
ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต  บริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

 
 



เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่าย
หลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรือ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 
และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาค
อาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม

เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน  ลงสู่ระดับที่จ าเป็น
ส าหรับการสร้างความม่ันคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความ
ต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตร
จากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัด
จากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่
เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือ
ขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้
ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนด
และจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้
สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดย
สนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
กิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มี
พรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบ
พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็น
ฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น 
โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหาร
จัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้  มุ่งเน้นการพัฒนา
ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้
พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้า
ระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร  และกิจการ
เพ่ือสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะ
การเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนา
ยกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตาม 



ศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความ
ทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่

เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คน

ดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ

การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคน
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัย

ส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว 
โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข  บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน
รูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
ทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness 
Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย 
(Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้
ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุก
ภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือ
ขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ สร้าง
หลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะ
ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการ
จัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและ
เมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) 
การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะ 
 



ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 
๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 

สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากร
น้ า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้ง
ปรับโครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน  
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก 
กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ

พร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ 
และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับ
การพัฒนา 

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

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทย
และประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับ
การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการ
ให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย

ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบ
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่ งยืน
และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และ
ก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น 
คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่าง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่
เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุม
ผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 



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

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถ
ปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value 
Chain) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้
ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมา
ใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต  สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน 
โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน  หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกันเมือง
และพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate 
Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้าง
แนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาค

ส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้าง
โครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตาม
กระบวนการยุติธรรม เช่น คดีท่ีไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความ
สนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับ
พ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 



๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
 

 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง 
๔ ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
โดยประกอบไปด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห นั้นตั้งอยู่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหมีความสัมพันธ์กับ
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การท่องเที่ยว  การค้าการลงทุน การพัฒนา
คนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมี
คุณภาพ สร้างความม่ันคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่
มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์   
ซ่ึงแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ  ดังนี้    
  

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา 
๕๓/๒ บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ส านักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี ส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 

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

(๑) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(๒) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 

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



การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 
๒.๑.๑ พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West 

Economic Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พ้ืนที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจ
พังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

๒.๑.๒ พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic 
Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจ
หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-
มุกดาหาร 
 ๒.๒ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้น
พ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันเชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
 ๒.๔ สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน 
ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการ
จัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (๑) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การตั้ง
องค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเส ริมความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหา
ความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้
อย่างอบอุ่น 
  (๔) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ 
๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค  ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน 
ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 
 ๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวล าภู 
และเลย) เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการ
ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร 
เน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร 
ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม 
และร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของ 

 
 



ภาค การใช้ประโยชน์พื้นที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการรองรับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

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

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

 

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

กลุ่มจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางของการพัฒนากลุ่มจังหวัด ภายใต้ผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ศักยภาพ บริบทของการพัฒนาที่ผ่านมาและในอนาคต รวมทั้งสภาพของปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน โดยมียุทธศาสตร์ของการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ดังนี้  

๔.๑ วิสัยทัศน์ 
 “ศูนย์กลางอุตสาหกรรมการเกษตร เชื่อมโยงการบริการ การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ สู่อนุ

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

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

และกลยุทธ์การพัฒนาเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ของการพัฒนารายได้ประเด็นยุทธศาสตร์ รวม ๓ ประเด็น ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
  

 

 
 
กลยุทธ์ 

๑. เพ่ิมคุณภาพและมาตรฐานการผลิต 
๒. พัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าพืชเศรษฐกิจหลัก 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรม แปรรูปการเกษตร   
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 



 
 
 
  

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

 กลยุทธ์ 
  ๑. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
  ๒. พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
  ๓. ส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
 

  แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด 
  จังหวัดร้อยเอ็ด ได้น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไป ปัญหาและความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนการประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของจังหวัด โดยน ามา
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค แล้วประเมินศักยภาพการพัฒนาร่วมกับประเด็นการพัฒนาตาม
นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์รายสาขา ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายของประเทศ ยุทธศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
มาจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  สรุปได้ ดังนี้ 
  

๑. วิสัยทัศน์จังหวัดร้อยเอ็ด 
  “เป็นจังหวัดที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม บนพ้ืนฐานแหล่งผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิม
ข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง เอ้ือต่อการลงทุนของภาคเอกชน และเป็นเมืองน่าเที่ยว น่าอยู่” 
  

๒. พันธกิจ 
  ๑. ส่งเสริมและพัฒนาข้าวหอมมะลิเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยนวัตกรรม เพ่ิมศักยภาพการบริหาร
ทรัพยากรและสินค้าการเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งผลิต
อาหารปลอดภัย 
  ๒. พัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน เชื่อมโยงการบริการสินค้า 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งวัฒนธรรม ค่านิยม และประเพณีที่ดีงาม สามารถผสมผสานกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
สมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน 
  ๓. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ให้ภาคประชาสังคม และส่งเสริมให้มี
การด าเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การส่งเสริมการค้า การบริการ และโลจิสติกส์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 



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

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  เพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ และสินค้าการเกษตร สู่มาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์ และอาหารปลอดภัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิต และ    

การลงทุน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน  
                               และสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณภาพ    

และยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
 

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

 
 
 

 

เป้าประสงค์ 
  “ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน เป็นเมืองน่าเที่ยว น่าอยู่ ของทุกคน และ

เศรษฐกจิดีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคนอกการเกษตรของจังหวัดเพ่ิมขึ้น” 
 

กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 
 ๑) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักสามเหลี่ยมสาเกตุนคร และพ้ืนที่ที่มีศักยภาพรวมทั้ง

กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม 
๒) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 
๓) ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค เพ่ือการค้าและส่งออก 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าการเกษตร สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และอาหารปลอดภัย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิต และการลงทุน 



 
 
 

๔) ยกระดับผู้ประกอบการและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเครือข่าย OTOP วิสาหกิจชุมชน และ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) กับภาคอุตสาหกรรม 

 
 
 

 
 
เป้าประสงค์ 
  “เพ่ือให้คนมีคุณภาพ และได้รับบริการทางสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม มีอาชีพ มี

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

สังคมให้มีคุณภาพ 
๔) สร้างและพัฒนาแรงงานไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง รวมทั้งน าเข้าสู่

ระบบประกันสังคม 
๕) สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้หลุดพ้นจากความยากจน 
 
 

 
 

 
เป้าประสงค์ 
  “เกษตรกรมีน้ าไว้ใช้เพื่อการเกษตรเพียงพอตลอดปี และเพ่ือคืนความอุดมสมบูรณ์ สร้าง

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

สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 
  ๔) ส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนในชุมชนและท้องถิ่น 
 
 

 
 

 
เป้าประสงค์ 
 “ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐด้วย

ความเสมอภาค และเป็นธรรม 
  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณภาพและยั่งยืน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
รักษาความม่ันคงภายใน และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 



 
 กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 
  ๑) เพ่ิมศักยภาพการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัด 
  ๒) ลดปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เพ่ือสร้างความปลอดภัยในสังคม 
  ๓) เพ่ิมศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
  ๔) ส่งเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการ และแบบประชารัฐภายใต้หลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

 ๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  ๑) วิสัยทัศน์ 
   “เป็นท้องถิ่นที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” 
  ๒) พันธกิจ 
   ๒.๑ ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน เพ่ือสร้างโอกาส สร้าง

อาชีพ รายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความม่ันคง 
   ๒.๒ ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
   ๒.๓ ประสานพลังทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาจากภายในท้องถิ่น 

๓) เป้าประสงค์รวม 
 ๓.๑ ท้องถิ่นมีความม่ันคง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๓.๒ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน 
๔) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 
 

 
 

 
 

เป้าประสงค์ 
 ท้องถิน่ มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 
 ๑.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นระบบและได้มาตรฐาน 

๒.  บริหารจัดการน้ า พัฒนาชลประทานและขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

๓.  พัฒนาด้านผังเมือง การควบคุมอาคาร ก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๔.  บ ารุงรักษาป่าและน้ าอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีระบบนิเวศน์ที่เหมาะสม โดยมีการบูรณาการของทุกภาคส่วน
ที่เก่ียวข้อง 

 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 



 
 
 
 
 

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

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

๒.  พัฒนาประชาชนในจังหวัดให้มีครอบครัวอบอุ่นด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ใช้ชีวิตแบบ
พอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นในการด าเนินชีวิต 
การประกอบอาชีพ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ลดต้นทุนให้กับสินค้าและบริการ สนับสนุน
ชุมชนต้นแบบ 

๓.  พัฒนาศักยภาพแรงงานทั้งในระบบและแรงงานนอกระบบ แรงงานวิสาหกิจชุมชน     
ไปสู่แรงงานที่มีความรู้ มีฝีมือ ความเชี่ยวชาญ 

๔.  พัฒนาสวัสดิการสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและ
สภาพแวดล้อม การป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อป้องกันปัญหายาเสพ
ติด ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน และการเข้าถึงการรักษาของ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป 

 
 
 
 
 
 เป้าประสงค์ 

๑. ประชาชนหลุดพ้นปัญหาความยากจน 
๒. สินค้าการเกษตรของท้องถิ่นมีการเพ่ิมมูลค่ามากขึ้น 

 กลยุทธ์ 
๑. ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชน เพ่ือ

เพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒. พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นพื้นที่เป้าหมายทางการท่องเที่ยว การสร้าง
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ การบริการ 
การผลิต การค้า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด 

๓. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตผลสินค้าทางการเกษตร ผลิตผลของกลุ่มอาชีพต่างๆ การ
ใช้ปุ๋ยชีวภาพ การลดต้นทุนการผลิต และการใช้พลังงานทดแทน 

๔. พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรด้วยนวัตกรรมให้เป็นเกษตรปลอดภัยสู่
มาตรฐานสากล เกษตรอินทรีย์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สรา้งนวัตกรรมใหม่เพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 



 
 
 
 
 

  เป้าประสงค์ 
๑. ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
๒. ท้องถิ่นมีการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ 
๑. ส่งเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนา

ศักยภาพผู้น าชุมชน ค านึงถึงหลักนิติธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความ
คุ้มค่า การมีส่วนร่วมและมีคุณธรรม จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกกระบวนการของประชาชนทุกคน เพ่ือแก้ไขปัญหา
การปฏิรูป และการพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง 

๓. การบริหารแบบบูรณาการ และแบบประชารัฐ 
๔. การสร้างความสงบ ความผาสุก ความมั่นคงในชีวิต การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

การสร้างโอกาส ในการเข้าถึงหรือได้รับสิทธิและสวัสดิการของรัฐอย่างเท่าเทียมและ
เป็นธรรม 

๕. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เพื่อให้ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและ
ได้รับการตอบสนองความต้องการ 

 

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๑ วิสัยทัศน์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ 
ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์
คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้ 
 

 “สาวแหร่วมใจ ยกระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง          
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน” 

 

๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห  
๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ เรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 



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

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

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

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

ร้อยละ ๖๐ 
 

๒.๕ ค่าเป้าหมาย  
๑. เพ่ิมคุณภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ ให้ได้มาตรฐานรองรับการส่งออก  

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

  ๖. ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน ควบคุมป้องกันและระงับโรคติดต่อ  
  ๗. พัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป 
 

๒.๖ กลยุทธ์  
๑. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง บริหารจัดการน้ า 

พัฒนาขุดลอก และสร้างแหล่งน้ า เพื่อการเกษตรและอุปโภค บริโภค 
  ๒. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชุมชนท้องถิ่น 
  ๓. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

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

สิ่งปฏิกูล 
๗. ส่งเสริมสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ

ผู้ด้อยโอกาส  



๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
๑. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่

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

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร 
๗. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน สังคมมีความปลอดภัย 

 

 ๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหมีความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห 

เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 



๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดอันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้เทคนิค SWOT ANALYSIS  ซึ่งจากการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค SWOT   
ANALYSIS  องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห  ดังนี้ 
      ปัจจัยภายในปัจจัยภายใน  
การวิเคราะห์จุดแข็ง   (STRENGTH) 
 ประชาชนมีคุณภาพ และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และคุณภาพชีวิต 
 มีโรงเรียนประถมศึกษา ๒ แห่ง (ขยายโอกาส ๑ แห่ง) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง สามารถรองรับการเรียน

ของเด็กนักเรียนได้อย่างเพียงพอ 
 ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความรู้ความสามารถ และสมานสามัคคี 
 มีองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความ

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

ประชาชนไม่มีอาชีพเสริมหลังการท านา 
 ขาดแหล่งเงินทุน 

        ปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอก            
การวิเคราะห์โอกาส (OPPORTUNITY) 
 มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมไปสู่อ าเภอต่างๆ  ซึ่งสามารถรองรับการขยายตัวการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลมีความเหมาะสมในการลงทุนด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและผลิตปุ๋ย

ชีวภาพ 



 เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพท าการเกษตรซึ่งตรงกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการผลิตอาหารเพ่ือป้อนสู่ครัวโลก 

 นโยบายส่งเสริมสินค้า  OTOP  ของรัฐบาลเป็นตัวเร่งและกระตุ้นก่อให้เกิดการลงทุนพัฒนาสินค้าของท้องถิ่น      
สู่สากล และเป็นการหมุนเวียนรายได้ของประชาชน 

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

ต้นทุนทรัพยากรไม่มี  นักลงทุนจึงไม่สนใจที่จะด าเนินกิจการในเขตพ้ืนที่ 
 

 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหนั้น  ได้ท าการประเมิน
สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 
 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. ด้านโครง 
สร้างพ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

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

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไม่สามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่
สาธารณะใน 
อบต. 

- ทางและทีส่าธารณะ 
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได้ 

๓) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ
ระบายน้ ายังไม่เพียงพอ เกิด
การอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 

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

๔) ประชาชนต้องการเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน
และ อบต. ไม่สามารถ
ด าเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่
ยังไม่เป็นที่สาธารณะ จะ
ด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้อง 
เป็นที่สาธารณะ   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
สาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 
 

 
 

 



ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๒. ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 
 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต อบต. ในพ้ืนที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด  
โรคติดต่อ 

๒) ประชาชนในพื้นท่ีป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่
เพ่ิมข้ึน เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ป่วย 

 

๓) ปริมาณขยะและน้ าเสีย
เพ่ิมมากข้ึน 

- ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและน้ า
เสียถูกก าจัดให้หมด
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 

๔) ประชาชนบริโภคอาหาร 
ที่ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ประชาชนทราบ
และสามารถเลือก
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัยได้ถูกต้อง 

๕) ประชาชนในพื้นท่ีบางราย
มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพื้นท่ี
ที่ได้รับความเดือน
ร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพื้นท่ี
ได้รับความช่อยเหลือ
ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย
ให้มั่งคงแข็งแรง  

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพ่ิมมากข้ึนท าให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนท าให้เกิดเป็น
ชุมชนแออัด   

- ประชากร - พ้ืนที่ใน อบต. - ควบคุมการก้อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพ่ือไม่เกิด
ปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร 

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

- การอุปโภค-
บริโภค 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ประชาชนบริโภค
น้ าที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
ดาน สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

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

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต 
อบต. 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  
เด็กนักเรียนได้รับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น 
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 

๒) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่
ตามล าพัง และรับภาระ
ในการดูแลเด็ก 

- ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขต อบต.   

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ดี 

๓) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

- ผู้พิการในเขต อบต. - ผู้พิการได้รับ
ความช่วยเหลือใน
การด ารงชีวิตและ
ทั่วถึง 

๔) เยาวชนและวัยรุ่น  
ติดเกมส์ สิ่งลามก บุหรี่ 
เหล้า สาเสพติด และท้อง
ก่อนวัยอันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุ่น
มีอนาคตที่ดี 

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

- ประชาชนในเขต 
อบต.ที่อายุ ๓๕  ขึ้น
ไป 

- ประชาชนที่อายุ 
๓๕ ขึ้นไปได้รับการ
ตรวจสุขภาพทุกคน  

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

- ประชาชนที่สูบบุหรี่
และดื่มสุรา 

- ประชาชนเลิกสูบ
บุหรี่และเลิกดื่ม
สุรา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
ดาน สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๓. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว 

๑) ประชาชนไม่มีการ
วางแผนในการ
ด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ประชาชน
สามารถวาง
แผนการด าเนินงาน
ได้เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- มีแหล่งเงินทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานที่
จ าหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชย  
กรรม 

- ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

๔) ผลผลิตทาง
การเกษตรราคาตกต่ า
ระยะทางในการขนส่ง
ผลผลิตไกลจากแหล่งรับ
ซื้อ  

- เกษตรกรในพ้ืนที่ - ผลผลิตมีราคา
สูงขึ้น 

๕) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพ
สูงขาดแคลนการจ้างงาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่า
ครองชีพ มีการจ้าง
งานมากขึ้น 

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

- ประชาชนที่มีรายได้
ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่ตก
เกณฑ์มาตรฐาน
รายได้ 

๗) ในเขต อบต.ไม่มี
แหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการท่องเที่ยว 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ดาน สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๔. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมี
เพ่ิมมากข้ึนอาจท าให้
เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ 

- การจราจร ประชาชนที่สัญจร
ไปมาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบเพ่ือ
เตือนให้ระมัดระวัง 

๒) มีการท าลายและลัก
ขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชนและราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและ
ส่วนราชการ 

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

๕. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

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

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

๔) มีปัญหาเรื่องขยะ
และน้ าเสียเพิ่มมากข้ึน
ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการ
และชุมชนในเขต
พ้ืนที ่อบต. 

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

๖. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณีและภูมิ
ปัญหาท้องถิ่นถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ถูก
ลืมเลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

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

 
 
 

 
 



 ส่วนท่ี ๓ 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
 

 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 
 

ที่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองช่าง  
 
 
 
 
 
 
 

อบต. 
สาวแห 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ กองช่าง 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ บริการชุมชนและสังคม แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ กองสวัสดิการสังคม 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด 

๓ การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

บริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัด 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข ส านักงานปลัด 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ กองสวัสดิการสังคม 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน ส านักงานปลัด 

การด าเนินงานอืน่ แผนงานงบกลาง กองสวัสดิการสังคม 
๔ การพัฒนาด้านการจัด

ระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

บริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน ส านักงานปลัด 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน ส านักงานปลัด 

๕ การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

บริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัด 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา ส านักงานปลัด 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 
ส านักงานปลัด 

๖ การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข ส านักงานปลัด 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด 

๗ การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ด ี

บริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัด 
บริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน ส านักงานปลัด  
บริการชุมชนและสังคม แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน ส านักงานปลัด  

 
 
  
  
  
 
 
 
  

 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห  อ าเภอหนองฮี  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
๑.๑ แผนงานการศึกษา 
๑.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

๑ 
๐ 
๒ 

 
 

๕,๐๐๐ 
๐ 

๕,๓๔๐,๐๐๐ 

 
 

๑ 
๑ 

๑๑๖ 

 
 

๕,๐๐๐ 
๑,๕๐๐,๐๐๐ 

๘๕,๔๔๑,๔๔๕ 

 
 

๗ 
๑ 

๑๔๖ 

 
 

๔๔๘,๐๐๐ 
๑,๕๐๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๘๙๓,๗๖๕ 

 
 

๗ 
๑ 

๑๔๒ 

 
 

๔๔๘,๐๐๐ 
๑,๕๐๐,๐๐๐ 

๙๙,๗๘๐,๘๖๕ 

 
 

๗ 
๑ 

๑๔๐ 

 
 

๔๔๘,๐๐๐ 
๑,๕๐๐,๐๐๐ 

๙๙,๖๐๒,๓๑๘ 

 
 

๒๓ 
๔ 

๕๔๖ 

 
 

๑,๓๕๔,๐๐๐ 
๖,๐๐๐,๐๐๐ 

๓๙๑,๐๕๘,๓๙๓ 
รวม ๓ ๕,๓๔๕,๐๐๐ ๑๑๘ ๘๖,๙๔๖,๔๔๕ ๑๕๔ ๑๐๒,๘๔๑,๗๖๕ ๑๕๐ ๑๐๑,๗๒๘,๘๖๕ ๑๔๘ ๑๐๑,๕๕๐,๓๑๘ ๕๗๓ ๓๙๘,๔๑๒,๓๙๓ 

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 
๒.๓ แผนงานการเกษตร 

 
 

๔ 
๐ 

๒๒ 

 
 

๒๗๕,๐๐๐ 
๐ 

๒๓,๙๓๐,๑๗๐ 

 
 

๔ 
๑ 

๒๒ 

 
 

๒๗๕,๐๐๐ 
๗๐๐,๐๐๐ 

๒๓,๙๓๐,๑๗๐ 

 
 

๔ 
๕ 

๒๓ 

 
 

๒๗๕,๐๐๐ 
๒,๑๒๓,๖๒๕ 

๒๓,๙๕๐,๑๗๐ 

 
 

๔ 
๕ 

๒๓ 

 
 

๒๗๕,๐๐๐ 
๒,๑๒๓,๖๒๕ 

๒๓,๙๕๐,๑๗๐ 

 
 

๔ 
๕ 

๒๓ 

 
 

๒๗๕,๐๐๐ 
๒,๑๒๓,๖๒๕ 

๒๓,๙๕๐,๑๗๐ 

 
 

๒๐ 
๑๖ 

๑๑๓ 

 
 

๑,๓๗๕,๐๐๐ 
๗,๐๗๐,๘๗๕ 

๑๑๙,๗๑๐,๘๕๐ 
รวม ๒๖ ๒๔,๒๐๕,๑๗๐ ๒๗ ๒๔,๙๐๕,๑๗๐ ๓๒ ๒๖,๓๔๘,๗๙๕ ๓๒ ๒๖,๓๔๘,๗๙๕ ๓๒ ๒๖,๓๔๘,๗๙๕ ๑๔๙ ๑๒๘,๑๕๖,๗๒๕ 

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
๓.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข 
๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
๓.๔ แผนงานเคหะและชุมชน 
๓.๕ แผนงานสร้างความ 
เข้มแข็งของชุมชน 
๓.๖ แผนงานงบกลาง 

 
 

๓ 
๗ 
๑ 
๒ 
๒ 
 

๕ 

 
 

๕๐๒,๐๐๐ 
๒๔๐,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
๑๓๖,๐๐๐ 

๕๐,๐๐๐ 
 

๘,๐๘๐,๐๐๐ 

 
 

๓ 
๗ 
๑ 
๒ 
๒ 
 

๕ 

 
 

๕๐๒,๐๐๐ 
๒๔๐,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
๑๓๖,๐๐๐ 

๕๐,๐๐๐ 
 

๘,๐๘๐,๐๐๐ 

 
 

๓ 
๘ 
๑ 
๒ 
๒ 
 

๖ 

 
 

๕๐๒,๐๐๐ 
๒๖๐,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
๑๓๖,๐๐๐ 

๕๐,๐๐๐ 
 

๘,๐๘๕,๐๐๐ 

 
 

๓ 
๘ 
๑ 
๒ 
๒ 
 

๖ 

 
 

๕๐๒,๐๐๐ 
๒๖๐,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
๑๓๖,๐๐๐ 

๕๐,๐๐๐ 
 

๘,๐๘๕,๐๐๐ 

 
 

๓ 
๘ 
๑ 
๒ 
๒ 
 

๖ 

 
 

๕๐๒,๐๐๐ 
๒๖๐,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
๑๓๖,๐๐๐ 

๕๐,๐๐๐ 
 

๘,๐๘๕,๐๐๐ 

 
 

๑๕ 
๓๘ 
๕ 

๑๐ 
๑๐ 

 
๒๘ 

 
 

๒,๕๑๐,๐๐๐ 
๑,๒๖๐,๐๐๐ 

๑๕๐,๐๐๐ 
๖๘๐,๐๐๐ 
๒๕๐,๐๐๐ 

 
๔๐,๔๑๕,๐๐๐ 

รวม ๒๐ ๙,๐๓๘,๐๐๐ ๒๐ ๙,๐๓๘,๐๐๐ ๒๒ ๙,๐๖๓,๐๐๐ ๒๒ ๙,๐๖๓,๐๐๐ ๒๒ ๙,๐๖๓,๐๐๐ ๑๐๖ ๔๕,๒๖๕,๐๐๐ 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห  อ าเภอหนองฮี  จังหวัดร้อยเอ็ด 
  

ยุทธศาสตร ์
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 
๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 

๒ 
๕ 

 
 

 
๒๕๐,๐๐๐ 
๑๗๕,๐๐๐ 

 
 

 
๓ 
๕ 

 
 

 
๓๕๐,๐๐๐ 
๑๗๕,๐๐๐ 

 
 

 
๔ 
๕ 

 
 

 
๓๗๐,๐๐๐ 
๑๗๕,๐๐๐ 

 
 

 
๔ 
๕ 

 
 

 
๓๗๐,๐๐๐ 
๑๗๕,๐๐๐ 

 
 

 
๔ 
๕ 

 
 

 
๓๗๐,๐๐๐ 
๑๗๕,๐๐๐ 

 
 

 
๑๗ 
๒๕ 

 
 
 

๑,๗๑๐,๐๐๐ 
๘๗๕,๐๐๐ 

รวม ๗ ๔๒๕,๐๐๐ ๘ ๕๒๕,๐๐๐ ๙ ๕๔๕,๐๐๐ ๙ ๕๔๕,๐๐๐ ๙ ๕๔๕,๐๐๐ ๔๒ ๒,๕๘๕,๐๐๐ 
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และภูมิ
ปญัญาท้องถิ่น 
๕.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
๕.๒ แผนงานการศึกษา 
๕.๓ แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

 
 

 
๘ 
๙ 
๕ 

 
 

 
๑๔๐,๐๐๐ 

๑,๘๒๖,๑๙๐ 
๓๕๕,๐๐๐ 

 
 

 
๘ 

๑๐ 
๕ 

 
 

 
๑๔๐,๐๐๐ 

๑,๘๔๖,๑๙๐ 
๓๘๐,๐๐๐ 

 
 

 
๘ 

๑๐ 
๖ 

 
 

 
๑๔๐,๐๐๐ 

๑,๘๔๖,๑๙๐ 
๔๗๐,๐๐๐ 

 
 

 
๘ 

๑๐ 
๖ 

 
 

 
๑๔๐,๐๐๐ 

๑,๘๔๖,๑๙๐ 
๔๗๐,๐๐๐ 

 
 

 
๘ 

๑๐ 
๖ 

 
 

 
๑๔๐,๐๐๐ 

๑,๘๔๖,๑๙๐ 
๔๗๐,๐๐๐ 

 
 

 
๔๐ 
๔๙ 
๒๘ 

 
 

 
๗๐๐,๐๐๐ 

๙,๒๑๐,๙๕๐ 
๒,๑๔๕,๐๐๐ 

รวม ๒๒ ๒,๓๒๑,๑๙๐ ๒๓ ๒,๓๖๖,๑๙๐ ๒๔ ๒,๔๕๖,๑๙๐ ๒๔ ๒,๔๕๖,๑๙๐ ๒๔ ๒,๔๕๖,๑๙๐ ๑๑๗ ๑๒,๐๕๕,๙๕๐ 
๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการจดัการทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖.๑ แผนงานสาธารณสุข 
๖.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 
๖.๓ แผนงานการเกษตร 

 
 
 
๐ 
๑ 
๑ 

 
 
 

๐ 
๓๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

 
 
 

๐ 
๑ 
๒ 

 
 
 

๐ 
๓๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑ 
๕ 
๓ 

 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
๓,๕๒๒,๑๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
๑ 
๕ 
๓ 

 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
๓,๕๒๒,๑๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
๑ 
๕ 
๓ 

 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
๓,๕๒๒,๑๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
๓ 

๑๗ 
๑๒ 

 
 
 

๙๐,๐๐๐ 
๑๐,๖๒๖,๓๐๐ 

๓๘๐,๐๐๐ 
รวม ๒ ๖๐,๐๐๐ ๓ ๘๐,๐๐๐ ๙ ๓,๖๕๒,๑๐๐ ๙ ๓,๖๕๒,๑๐๐ ๙ ๓,๖๕๒,๑๐๐ ๓๒ ๑๑,๐๙๖,๓๐๐ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห อ าเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 
  

ยุทธศาสตร ์
ป ี๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการบริหารจดัการทีด่ี 
๗.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
๗.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
๗.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 

๑๐ 
๑ 
๒ 

 
 

๔๖๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐ 
๑ 
๒ 

 
 

๔๖๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐ 
๑ 
๓ 

 
 

๔๖๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐ 
๑ 
๓ 

 
 

๔๖๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐ 
๑ 
๓ 

 
 

๔๖๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 
 

๕๐ 
๕ 

๑๓ 

 
 

๒,๓๐๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

๒๓๐,๐๐๐ 
รวม ๑๓ ๕๑๐,๐๐๐ ๑๓ ๕๑๐,๐๐๐ ๑๔ ๕๒๐,๐๐๐ ๑๔ ๕๒๐,๐๐๐ ๑๔ ๕๒๐,๐๐๐ ๖๘ ๒,๕๘๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๙๓ ๔๑,๙๐๔,๓๖๐ ๒๑๒ ๑๒๔,๓๗๐,๘๐๕ ๒๖๔ ๑๔๕,๔๒๖,๘๕๐ ๒๖๐ ๑๔๔,๓๑๓,๙๕๐ ๒๕๘ ๑๔๔,๑๓๕,๔๐๓ ๑,๐๘๗ ๖๐๐,๑๕๑,๓๖๘ 
 
 

  
 
 
 
 

 

แบบ ผ. ๐๑ ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ ยกระดับการท่องเที่ยว การบรกิาร การค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    ๑.๑ แผนงานการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑ โครงการต่อเติม 

ปรบัปรุงโรงอาหาร 
ศพด.บ้านสาวแห 

- เพื่อให้โรงอาหาร 
มีมาตรฐานและถูก
สุขลักษณะ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการปูกระเบื้อง, 
ติดตั้งตาข่ายรอบโรงอาหาร, 
ติดตั้งประตูทางเข้า 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนจุด 
ท่ีด าเนินการ 

- โรงอาหาร 
มีความสวยงาม 
สะอาดและถูก
สุขลักษณะ 

กองช่าง/ 
ศพด.บ้าน 
สาวแห 

๒ โครงการซ่อมแซม
ห้องน้ า ศพด.บ้าน 
สาวแห 

- เพื่อให้ครู นักเรียน
และผู้ปกครองมี 
ห้องน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
ห้องน้ า ครู และนักเรียน ศพด.
บ้านสาวแห 

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนจุด 
ท่ีด าเนินการ 

- ครู นักเรียน
ผู้ปกครองได้รับ
ความสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง/ 
ศพด.บ้าน 
สาวแห 

๓ โครงการก่อสร้างสนาม
เด็กเลน่สร้างปัญญา 

- เพื่อให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างฐาน
การเรียนรู้ จ านวน ๔ ฐาน 
 

- - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จ านวนจุด 
ท่ีด าเนินการ 

- นักเรียนได้รับ
ความรู้และ
ประสบการณ์
มากขึ้น 

กองช่าง/ 
ศพด.บ้าน 
สาวแห 

๔ โครงการเจาะบ่อน้ า
บาดาล  
 

- เพื่อใหศ้พด.   
บ้านสาวแหมีน้ า
สะอาดไว้บริโภค
และอุปโภค 
 

ขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับศพด.
บ้านสาวแห 

- - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวน ๑ บ่อ - ศพด.บ้าน  
สาวแหมีน้ า
สะอาดไว้
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง/ 
ศพด.บ้าน 
สาวแห 

แบบ ผ. ๐๒ ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๕ โครงการตดิตั้งมุ้ง

ลวดอาคารหลังเก่า 
ศพด.บ้านสาวแห 
 

- เพื่อเป็นแนวป้องกัน
ไม่ให้สัตว์ท่ีก่อให้เกิด
โรคติดต่อต่างๆเข้าไปใน
ตัวอาคารได้ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมุ้ง
ลวดอาคารหลังเก่า ศพด.
บ้านสาวแห 

- - ๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ จ านวนจุด 
ท่ีด าเนินการ 

- อาคารมีความ
มั่นคง และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง/ 
ศพด.บ้าน 
สาวแห 

๖ โครงการเสียง 
ตามสาย 

- เพื่อให้บริการข่าวสาร
ความรู้ แก่ครู นักเรียน
และผู้ปกครองของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาว
แหอย่างทั่วถึง 

ติดตั้งอุปกรณ์ในระบบเสียง
ตามสายท่ีมีสภาพสมบูรณ์
พร้อม 
ใช้งาน 

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ การบริการ
ข่าวสารสาระ

น่ารู้ 

- คณะครู นักเรียน
และผู้ปกครองได้รับ
ความรู้ ข่าวสาร
ท่ัวถึง 

กองช่าง/ศพด.
บ้านสาวแห 

๗ อุดหนนุส่วนราชการ
โครงการปรับปรุง 
กศน.ต าบลสาวแห 
เพื่อเปน็แหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวติในชุมชน 

- เพื่อปรับปรุง กศน.
ต าบลสาวแหให้น่าอยู่
สวยงาม น่าศึกษาหา
ความรู้ 

ปรับปรุง กศน.ต าบลสาวแห ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จ านวนจุด     
ท่ีด าเนินการ 

กศน.ต าบลสาวแห 
มีบรรยากาศท้ัง
ภายในและภาย 
นอก สวยงามน่า
ศึกษาหาความรู้และ
เป็นแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิตในชุมชน 

กองช่าง 

 

รวม ๗  โครงการ - - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๔๔๘,๐๐๐ ๔๔๘,๐๐๐ ๔๔๘,๐๐๐ - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ ยกระดับการท่องเที่ยว การบรกิาร การค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    ๑.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ก่อสร้างศนูย์พัฒนา 
คุณภาพชีวติผู้สูงอายุ 
และผูพ้กิาร ต าบล
สาวแห 

- เพื่อเป็นศูนย์ 
กลางส าหรับใช้ใน 
การจัดกิจกรรม
และการให้บริการ 
ผู้สูงอายุและผู้
พิการ 

ก่อสร้างอาคารอเนก 
ประสงค์ (ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ ต าบล 
สาวแห)  

- ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ จ านวน ๑ หลัง - ผู้สูงอายุ และ  
ผู้พิการมีอาคารท่ี 
ใช้จัดกิจกรรมท่ีได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

รวม ๑ โครงการ - - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - - 

แบบ ผ. ๐๒ ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ ยกระดับการท่องเที่ยว การบรกิาร การค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    ๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 ๑ ซ่อมแซมถนน คสล.สายจากสาม
แยกป้อมยามถึงฐานจุดบั้งไฟ 
จุดเริ่มตน้ สามแยกป้อมยาม  
ถึงฐานจุดบ้ังไฟ 
หมู่ที่ ๑ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๑) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ ม.
ยาว ๕๐ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๒ ม. 

- ๑๑๖,๙๐๐ ๑๑๖,๙๐๐ ๑๑๖,๙๐๐ ๑๑๖,๙๐๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี  
๑ -๗ ได้ใช้ถนนใน
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

 ๒ ก่อสร้างถนน คสล.สายท่อคอน
เวริ์ส ถึงถนนลาดยาง จุดเริ่มตน้ 
จากนานางทองใบ ถึงถนนลาดยาง 
หมู่ที่ ๑ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๑) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม.
ยาว ๙๔๐ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ ม. 

- ๒,๔๔๔,๐๐๐ ๒,๔๔๔,๐๐๐ ๒,๔๔๔,๐๐๐ ๒,๔๔๔,๐๐๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี  
๑ -๗ ได้ใช้ถนนใน
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

๓ เสริมผิวพาราแอสฟัลทต์กิคอน 
กรตี สายทช ๓๐๑๒ ถึงสายแยก
ศรีแกน่ไท้ จุดเริ่มตน้ จากบ้านนาง
บุญโฮม ติ่งมะทา ถึงแยกศรีแก่นไท้ 
หมู่ที่ ๑ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๑) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม.
ยาว ๙๐ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๐๔ ม. 

- ๑๓๙,๓๒๐ ๑๓๙,๓๒๐ ๑๓๙,๓๒๐ ๑๓๙,๓๒๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี  
๑ -๗ ได้ใช้ถนนใน
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

๔ ก่อสร้างถนน คสล.สายข้าง รพ.
สต.บ้านสาวแห จุดเริ่มตน้     
จากหน้าบ้านนางพร ชมเสียง ถึง
ถนนข้าง รพ.สต.บ้านสาวแห 
หมู่ที่ ๑ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๑) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ ม.
ยาว ๒๘๐ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ ม. 

- ๕๒๑,๖๐๐ ๕๒๑,๖๐๐ ๕๒๑,๖๐๐ ๕๒๑,๖๐๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี  
๑ -๗ ได้ใช้ถนนใน
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. ๐๒ ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 ๕ ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าบ้าน
นางหอมจนัทร์ มีผล ถึงหน้าบ้าน
นางโสภา เสนีวรรณ จดุเริ่มตน้ 
จากหน้าบ้านนางหอมจันทร์ มีผล 
ถึงหน้าบ้านนางโสภา เสนีวรรณ 
หมู่ที่ ๑ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๑) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๒.๓๐ 
ม.ยาว ๔๑ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ ม. 

- ๕๘,๕๖๐ ๕๘,๕๖๐ ๕๘,๕๖๐ ๕๘,๕๖๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี  
๑ -๗ ได้ใช้ถนนใน
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

 ๖ ตดัถนนจากบ้านนายสุคาน  
เทียมค า ถึงดงสาวแหน้อย 
จุดเริ่มตน้ บ้านนายสุคาน  
เทียมค า ถึงดงสาวแหน้อย 
หมู่ที่ ๒ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๒)     

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๒.๕๐-
๓.๐๐ ม.ยาว ๗๔๕ ม. หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. 

- ๗๗,๖๐๐ ๗๗,๖๐๐ ๗๗,๖๐๐ ๗๗,๖๐๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี  
๑ -๗ ได้ใช้ถนนใน
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

 ๗ ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาย
สุคาน เทียมค า ถึงถนนมิยาซาวา 
จุดเริ่มตน้บ้านนายสุคาน เทียมค า 
ถึงถนนมิยาซาวา 
หมู่ที่ ๒ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๒)     

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ ม.
ยาว ๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย  
๐.๑๕ ม. 

- ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี  
๑ -๗ ได้ใช้ถนนใน
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

๘ เสริมผิวแอสฟัลทต์กิคอนกรตี 
จากสี่แยกบ้านนางวนัสี ถึงสี่แยก
ไปบ้านนางพร ยามสุข 
จุดเริ่มตน้ สี่แยกบ้านนางวันสี  
ถึงสี่แยกไปบ้านนางพร ยามสุข 
หมู่ที่ ๒ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๒)     

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม.
ยาว ๘๐  ม. หนาเฉลี่ย  
๐.๐๔ ม. 

- ๘๘,๐๐๐ ๘๘,๐๐๐ ๘๘,๐๐๐ ๘๘,๐๐๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี  
๑ -๗ ได้ใช้ถนนใน
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙ เสริมผิวแอสฟัลทต์กิคอนกรตี 
จากสามแยกบ้านนายไสว  
ยามสุข ถึงถนนข้างที่ท าการ 
อบต.สาวแห จุดเริ่มตน้ สาม
แยกบ้านนายไสว ยามสุข ถึง
ถนนข้างท่ีท าการ อบต.สาวแห 
หมู่ที่ ๒ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๒)     

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม.
ยาว ๕๐๐  ม. หนาเฉลี่ย  
๐.๐๔ ม. 

- ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี  
๑ -๗ ได้ใช้ถนนใน
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

๑๐ เสริมผิวพาราแอสฟัลทต์กิ  
คอนกรตี สายจากหน้าบ้านนาย
ถาวร บุญชม ถึงถนน รพช. 
สาวแห-ดูกอึ่ง จุดเริ่มตน้ จาก
บ้านนายถาวร บุญชมถึงถนน
รพช.สาวแห-ดูกอึ่ง หมู่ที่๒บ้าน
สาวแห (เสนอโดยหมูท่ี่ ๒) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน 
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม.
ยาว ๓๘๓ ม. หนาเฉลี่ย  
๐.๐๔ ม. 

- ๕๙๒,๘๐๐ ๕๙๒,๘๐๐ ๕๙๒,๘๐๐ ๕๙๒,๘๐๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี  
๑ -๗ ได้ใช้ถนนใน
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

 ๑๑ ก่อสร้างถนน คสล.สายที่นา
นายสมจิตร ค าดี ถึงถนน รพช.
ไปบ้านหนองแห้ว จดุเริ่มตน้  
ท่ีนานายสมจิตร ค าดี ถึงถนน 
รพช.ไปบ้านหนองแห้ว  
หมู่ที่ ๒ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๒) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน 
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม.
ยาว ๙๕๐ ม. หนาเฉลี่ย  
๐.๑๕ ม. 

- ๒,๓๕๙,๘๐๐ ๒,๓๕๙,๘๐๐ ๒,๓๕๙,๘๐๐ ๒,๓๕๙,๘๐๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี  
๑ -๗ ได้ใช้ถนนใน
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

 ๑๒ ก่อสร้างถนน คสล.สายจาก
บ้านนางกอง ร่างดี ถึงแยกบ้าน
นางสมร มีผล จุดเริ่มตน้     
จากบ้านนางกอง ร่างดี ถึงแยก
บ้านนางสมร มีผล หมู่ที่๒บ้าน 
สาวแห (เสนอโดยหมูท่ี่ ๒) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน 
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ ม.
ยาว ๕๐ ม. หนาเฉลี่ย  
๐.๑๕ ม. 

- ๙๓,๑๕๐ ๙๓,๑๕๐ ๙๓,๑๕๐ ๙๓,๑๕๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี  
๑ -๗ ได้ใช้ถนนใน
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓ ก่อสร้างถนน คสล.สายจาก
บ้านนางสุบนั เล็บขาว ถึงหลัง
บ้านนายสิงห์ เสียงสาว 
จุดเริ่มตน้ จากบ้านนางสุบัน 
เล็บขาว ถึงหลังบ้านนายสิงห์ 
เสียงสาว หมู่ที่ ๒ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๒) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน 
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ ม.
ยาว ๕๐ ม. หนาเฉลี่ย  
๐.๑๕ ม. 

- ๙๓,๑๕๐ ๙๓,๑๕๐ ๙๓,๑๕๐ ๙๓,๑๕๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี  
๑ -๗ ได้ใช้ถนนใน
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

 ๑๔ ก่อสร้างถนน คสล.สายจาก
บ้านนายเฉลิม โสสีสุข ถึง ถนน
มิยาซาว่า จุดเริ่มตน้ จากบ้าน
นายเฉลิม โสสีสุข ถึงถนนมิยา 
ซาว่า หมู่ที่ ๒ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๒) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน 
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ ม.
ยาว ๕๐ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ ม. 

- ๙๓,๑๕๐ ๙๓,๑๕๐ ๙๓,๑๕๐ ๙๓,๑๕๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี  
๑ -๗ ได้ใช้ถนนใน
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

 ๑๕ ก่อสร้างถนน คสล.สายจาก
บ้านนางสุบนั เล็บขาว ถึงบ้าน
สีสุก จุดเริ่มตน้ จากบ้านนางสุ
บัน เล็บขาว ถึงบ้านสีสุก 
หมู่ที่ ๒ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๒) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน 
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม.
ยาว ๑,๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย  
๐.๑๕ ม. 

- ๒,๙๘๐,๐๐๐ ๒,๙๘๐,๐๐๐ ๒,๙๘๐,๐๐๐ ๒,๙๘๐,๐๐๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี  
๑ -๗ ได้ใช้ถนนใน
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

๑๖ เสริมผิวพาราแอสฟัลทต์กิคอน 
กรตี สายจากบ้านนายสังเวียน 
วงษ์จีน ถึงบ้านนายถาวร    
บญุชม จุดเริ่มตน้ จากบ้านนาย
สังเวียน วงษ์จีน ถึงบ้านนาย
ถาวร บุญชม 
หมู่ที่ ๒ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๒) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน 
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม.
ยาว ๑๐๕ ม. หนาเฉลี่ย  
๐.๐๔ ม. 

- ๑๖๓,๓๘๐ ๑๖๓,๓๘๐ ๑๖๓,๓๘๐ ๑๖๓,๓๘๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี  
๑ -๗ ได้ใช้ถนนใน
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 ๑๗ ก่อสร้างถนน คสล. จากสี่แยก
ป้อมยามหมูบ่้าน ถึงถนนรพช. 
(ไปบ้านหนองแห้ว) จุดเริ่มตน้ 
จากสี่แยกป้อมยามหมู่บ้าน ถึง
ถนนรพช. (ไปบ้านหนองแห้ว) 
หมู่ที่ ๒ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๒) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน 
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม.
ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย  
๐.๑๕ ม. 

๒,๒๔๐,๐๐๐ ๒,๒๔๐,๐๐๐ ๒,๒๔๐,๐๐๐ ๒,๒๔๐,๐๐๐ ๒,๒๔๐,๐๐๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี  
๑ -๗ ได้ใช้ถนนใน
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

 ๑๘ ก่อสร้างถนน คสล.สายมุมวัดทิศ
ตะวนัตก ถึงมุมวัดทิศตะวนัออก 
จุดเริ่มตน้ สายจากข้างวัดบ้าน
หนองแคน ถึงมุมวัดบ้าน 
หนองแคน 
หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแคน 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๓) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน 
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม.
ยาว ๒๑ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ ม. 

- ๕๙,๗๐๐ ๕๙,๗๐๐ ๕๙,๗๐๐ ๕๙,๗๐๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี  
๑ -๗ ได้ใช้ถนนใน
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

 ๑๙ ก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัด
บ้านหนองแคน ถึงฐานจุดบั้งไฟ 
จุดเริ่มตน้ จากท่ีนานายวัชรพล 
เสียงสาว ถึงฐานจุดบ้ังไฟ 
หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแคน 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๓) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน 
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม.
ยาว ๑๔๐ ม. หนา  
๐.๑๕ ม. 

- ๓๔๗,๗๖๐ ๓๔๗,๗๖๐ ๓๔๗,๗๖๐ ๓๔๗,๗๖๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี  
๑ -๗ ได้ใช้ถนนใน
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

๒๐ ก่อสร้างถนน คสล.สายข้างบ้าน
นางบญุนาค บญุชม ถึงถนนข้าง
โรงเรียนไปดอนชาด จดุเริ่มตน้ 
จากบ้านนายถวิล จันทัย ถึงถนน
ข้างโรงเรียนไปดอนชาด  
หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแคน 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๓) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน 
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม.
ยาว ๑๕๐ ม. หนา  
๐.๑๕ ม. 

- ๓๗๒,๖๐๐ ๓๗๒,๖๐๐ ๓๗๒,๖๐๐ ๓๗๒,๖๐๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี  
๑ -๗ ได้ใช้ถนนใน
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 ๒๑ เสริมผิวพาราแอสฟัลทต์กิคอน 
กรตี สายจากหน้าบ้านนาย       
พุททอง สุวรรณสดุ ถึงสามแยก
ประปาเก่า จุดเริ่มตน้ จากบ้าน
นางพิสมัย สุวรรณสุด ถึงสาม
แยกประปาเก่า  
หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแคน 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๓) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน 
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม.
ยาว ๒๔๐ ม. หนาเฉลี่ย  
๐.๐๔ ม. 

- ๓๗๓,๔๔๐ ๓๗๓,๔๔๐ ๓๗๓,๔๔๐ ๓๗๓,๔๔๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี  
๑ -๗ ได้ใช้ถนนใน
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

 ๒๒ เสริมผิวพาราแอสฟัลทต์กิคอน 
กรตีสายหนองแคน ถึงบ้าน
ดอนบอ่ จุดเริ่มตน้ จากมุม
ก าแพงวัดหนองแคน ถึงหน้า
บ้านนายล้วน ค าดี  
หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแคน 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๓) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน 
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ ม.
ยาว ๓๑๐ ม. หนาเฉลี่ย  
๐.๐๔ ม. 

- ๖๐๒,๙๕๐ ๖๐๒,๙๕๐ ๖๐๒,๙๕๐ ๖๐๒,๙๕๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี  
๑ -๗ ได้ใช้ถนนใน
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

๒๓ เสริมผิวพาราแอสฟัลทต์กิคอน 
กรตี สายข้างบ้านนางบญุนาค 
บญุชม ถึงถนนข้างโรงเรียนไป
ดอนชาด จดุเริ่มตน้ จากบ้าน
นางบุญนาค บุญชม ถึงบ้านนาย
ถวิล จันทัย 
หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแคน 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๓) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน 
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม.
ยาว ๒๑๐ ม. หนาเฉลี่ย  
๐.๐๔ ม. 

- ๓๒๖,๗๖๐ ๓๒๖,๗๖๐ ๓๒๖,๗๖๐ ๓๒๖,๗๖๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี  
๑ -๗ ได้ใช้ถนนใน
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 
 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

  ๒๔ เสริมผิวพาราแอสฟัลทต์กิคอน 
กรตี สายข้างบ้านนางทองนาค 
คมข า ถึงบ้านนายจรัส ตะเภา
พงษ์ จดุเริ่มตน้ จากบ้านนาง
ทองนาค คมข า ถึงบ้านนายจรัส 
ตะเภาพงษ์ 
หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแคน 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๓) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน 
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ ม.
ยาว ๘๕ ม. หนาเฉลี่ย  
๐.๐๔ ม. 

- ๙๙,๑๙๕ ๙๙,๑๙๕ ๙๙,๑๙๕ ๙๙,๑๙๕ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี  
๑ -๗ ได้ใช้ถนนใน
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

 ๒๕ ก่อสร้างถนน คสล.สายข้างบ้าน
นางฉวีวรรณ รวมรส ถึงบ้าน
นายมนตรี วิเศษวงษา
จุดเริ่มตน้ ข้างบ้านนางฉวีวรรณ 
รวมรส ถึงบ้านนายมนตรี วิเศษ
วงษา  หมู่ที่ ๔ บ้านดอนแดง 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๔) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม.
ยาว ๑๒๐ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๒ ม. 

- ๒๗๒,๐๐๐ ๒๗๒,๐๐๐ ๒๗๒,๐๐๐ ๒๗๒,๐๐๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี  
๑ -๗ ได้ใช้ถนนใน
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

 ๒๖ ขยายถนน คสล.ข้างละ ๑ ม. 
สายจากหน้า ร.ร.บ้านดอนแดง 
ถึงที่นานายร่วม แก้วค า 
จุดเริ่มตน้ หน้า ร.ร.บ้านดอน
แดง ถึงท่ีนานายร่วม แก้วค า 
หมู่ที่ ๔ บ้านดอนแดง 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๔)     

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้างข้างละ 
๑ ม.ยาว ๕๕๗ ม.  
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. 

- ๗๒๔,๑๐๐ ๗๒๔,๑๐๐ ๗๒๔,๑๐๐ ๗๒๔,๑๐๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี  
๑ -๗ ได้ใช้ถนนใน 
นการสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 
 

๒๗ เสริมผิวแอสฟัลทต์กิคอนกรตี
สายจากสายบ้านนายเรียบ ถิ่น
ทัพไทย ถึงท้ายบ้านดอนแดง 
จุดเริ่มตน้ ข้างบ้านนายเรียบ  
ถิ่นทัพไทย ถึงบ้านนางราตรี  
ยานยิ่ง หมู่ที่ ๔ บ้านดอนแดง 
(เสนอโดยคณะผูบ้ริหาร) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม.
ยาว ๑๖๓ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๐๔ ม. 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี  
๑ -๗ ได้ใช้ถนนใน 
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 ๒๘ ก่อสร้างถนน คสล.สายข้างโรง
ปุ๋ย ถึงห้วยก๊ากว๊าก 
จุดเริ่มตน้ ข้างโรงปุ๋ย ถึง
ห้วยก๊ากว๊าก 
หมู่ที่ ๔ บ้านดอนแดง 
(เสนอโดยคณะผูบ้ริหาร) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม.
ยาว ๑๙๓ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ ม. 

- ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี  
๑ -๗ ได้ใช้ถนนใน 
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 
 

 ๒๙ ก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัด
บ้านดอนแดง ถึงล าห้วยก๊าก 
ว๊ากตอนล่าง จุดเริ่มตน้ จาก
ข้างวัดบ้านดอนแดง ถึง
ห้วยก๊ากว๊ากตอนล่าง 
หมู่ที่ ๔ บ้านดอนแดง 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๔) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม.
ยาว ๓๙๕ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ ม. 

- ๙๘๑,๒๐๐ ๙๘๑,๒๐๐ ๙๘๑,๒๐๐ ๙๘๑,๒๐๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี  
๑ -๗ ได้ใช้ถนนใน 
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 
 

 ๓๐ เสริมผิวพาราแอสฟัลทต์กิ 
คอนกรตีสายสามแยกโรงปุ๋ย 
ถึงสะพาน คสล.ไปบ้านคลีกลิ้ง  
จุดเริ่มตน้ ต่อจากถนนแอสฟัลท์
ติกสามแยกโรงปุ๋ยถึงบ้านนาย
ไสว ศิริมา 
หมู่ที่ ๔ บ้านดอนแดง 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๔) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม.
ยาว ๓๗๓ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๐๔ ม. 

- ๕๘๐,๓๘๘ ๕๘๐,๓๘๘ ๕๘๐,๓๘๘ ๕๘๐,๓๘๘ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี  
๑ -๗ ได้ใช้ถนนใน 
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 
 

 ๓๑ เสริมผิวพาราแอสฟัลทต์กิ 
คอนกรตีสายหน้าบ้านนายทอง
มา ถิ่นทัพไทย ถึงหน้าวัดบ้าน
ดอนแดง จุดเริ่มตน้ หน้าบ้าน
นายทองมา ถิ่นทัพไทย ถึงหน้า
วัดบ้านดอนแดง 
หมู่ที่ ๔ บ้านดอนแดง 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๔) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม.
ยาว ๑๖๐  ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๐๔ ม. 

- ๒๔๓,๘๔๐ ๒๔๓,๘๔๐ ๒๔๓,๘๔๐ ๒๔๓,๘๔๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี  
๑ -๗ ได้ใช้ถนนใน 
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 ๓๒ เสริมผิวพาราแอสฟัลทต์กิ 
คอนกรตีสายหน้าบ้านนายทอง
พนู ห้วยจนัทร์ ถึงข้างวัดบ้าน
ดอนแดงด้านทิศใต้ จุดเริ่มตน้ 
บ้านนายทองพูน ห้วยจันทร์ ถึง
ข้างวัดบ้านดอนแดงด้านทิศใต้ 
หมู่ที่ ๔ บ้านดอนแดง 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๔) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม.
ยาว ๓๓๐  ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๐๔ ม. 

- ๕๑๓,๔๘๐ ๕๑๓,๔๘๐ ๕๑๓,๔๘๐ ๕๑๓,๔๘๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี  
๑-๗ ได้ใช้ถนนใน 
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 
 

 ๓๓ ก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยก
บ้านนายไสว ศิริมา ถึงล า
ห้วยก๊ากว๊าก จุดเริ่มตน้ จาก
บ้านนายไสว ศิริมา ถึงห้วย 
ก๊ากว๊ากตอนล่าง หมู่ที่ ๔ บ้าน
ดอนแดง (เสนอโดยหมู่ที่ ๔) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม.
ยาว ๑๓๐  ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ ม. 

- ๓๒๒,๙๒๐ ๓๒๒,๙๒๐ ๓๒๒,๙๒๐ ๓๒๒,๙๒๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี  
๑-๗ ได้ใช้ถนนใน 
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 
 

 ๓๔ ก่อสร้างถนน คสล.สายจาก
บ้านนายเชาวลิต มีศรี ถึงบ้าน
นายสุพล งามเกลี้ยง จุดเริ่มตน้ 
จากบ้านนายเชาวลิต มีศรี ถึง
บ้านนายสุพล งามเกลี้ยง  
หมู่ที่ ๔ บ้านดอนแดง 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๔) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม.
ยาว ๓๕๐  ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ ม. 

- ๘๖๙,๔๐๐ ๘๖๙,๔๐๐ ๘๖๙,๔๐๐ ๘๖๙,๔๐๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี  
๑-๗ ได้ใช้ถนนใน 
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 
 

 ๓๕ เสริมผิวพาราแอสฟัลทต์กิ 
คอนกรตีสายสามแยกหน้าโรง
ปุ๋ยถึงส้ินสดุถนนคอนกรตีสาย
ดอนแดง-บ้านธาตุจอมศรี 
จุดเริ่มตน้ สามแยกหน้าโรงปุ๋ย 
ถึงสิ้นสุดถนนคอนกรีตสายดอน
แดง-บ้านธาตุจอมศรี หมู่ที่ ๔ 
บ้านดอนแดง(เสนอโดยหมู่ที่๔) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔-๕ 
ม.ยาว ๖๐๐  ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๐๔ ม. 

- ๑,๐๐๓,๖๒๐ ๑,๐๐๓,๖๒๐ ๑,๐๐๓,๖๒๐ ๑,๐๐๓,๖๒๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี  
๑-๗ ได้ใช้ถนนใน 
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 ๓๖ เสริมผิวพาราแอสฟัลทต์กิคอน 
กรตีสายจากบ้านนางเกสร บญุชม 
ถึงสี่แยก หมู่ที่ ๒ บ้านนางสมยศ 
สมบตัิที จดุเริ่มตน้ บ้านนางเกสร 
บุญชม ถึงสี่แยก หมู่ท่ี ๒ บ้านนาง
สมยศ สมบัติที 
หมู่ที่ ๕ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๕) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม.
ยาว ๑๗๐ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๐๔ ม. 

- ๒๖๔,๕๒๐ ๒๖๔,๕๒๐ ๒๖๔,๕๒๐ ๒๖๔,๕๒๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี  
๑-๗ ได้ใช้ถนนใน 
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 
 

 ๓๗ ก่อสร้างถนน คสล.สายจากสาม
แยกถนนสายบ้านสาวแห-ดกูอึ่ง 
ถึงค่ายปู่ษี จดุเริ่มตน้ สามแยก
ถนนสายบ้านสาวแห-ดูกอึ่ง ถึง 
ค่ายปู่ษี หมู่ที่ ๕ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๕) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ ม.
ยาว ๒๕๐ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ ม. 

- ๔๖๕,๗๕๐ ๔๖๕,๗๕๐ ๔๖๕,๗๕๐ ๔๖๕,๗๕๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี  
๑-๗ ได้ใช้ถนนใน 
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 
 

 ๓๘ เสริมผิวพาราแอสฟัลทต์กิคอน 
กรตีสายจากหน้าบ้านนางพูลศรี 
สมานจิตร ถึงสี่แยก หมู่ที่ ๒ บ้าน
นางวันสี เล็บขาว จุดเริ่มตน้ หน้า
บ้านนางพูลศรี สมานจิตร ถึงสี่แยก 
หมู่ท่ี ๒ บ้านนางวันสี เล็บขาว 
หมู่ที่ ๕ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๕) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม.
ยาว ๑๐๕ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๐๔ ม. 

- ๑๖๓,๓๘๐ ๑๖๓,๓๘๐ ๑๖๓,๓๘๐ ๑๖๓,๓๘๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี  
๑-๗ ได้ใช้ถนนใน 
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 
 

 ๓๙ ก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้าน
นายอภิชาติ ศรนีฤมล ถึงบ้านนาย
สุพจน์ เสียงใหญ่ จุดเริ่มตน้ จาก
สวนนายไกรสร ศรีปัญญา ถึงบ้าน
นายสุพจน์ เสียงใหญ่ หมู่ที่ ๖  
บ้านดอนสุข (เสนอโดยหมู่ที่ ๖) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม.
ยาว ๔๓ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ ม. 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี  
๑-๗ ได้ใช้ถนนใน 
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 ๔๐ ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากบ้าน
นายอภิชาติ ศรนีฤมล ถึงสามแยก
ไปดอนชาด จุดเริ่มตน้ บ้านนาย
อภิชาติ ศรีนฤมล ถึงสามแยกไป
ดอนชาด 
หมู่ที่ ๖ บ้านดอนสุข 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๖) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม.
ยาว ๑๘๕ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ ม. 

- ๔๘๑,๐๐๐ ๔๘๑,๐๐๐ ๔๘๑,๐๐๐ ๔๘๑,๐๐๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี  
๑-๗ ได้ใช้ถนนใน 
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 
 

 ๔๑ ก่อสร้างถนน คสล.จากที่สวนนาย
ทองแดง สุวรรณสดุ ถึงสามแยก
ไปดอนชาด จุดเริ่มตน้ ท่ีสวนนาย
ทองแดง สุวรรณสุด ถึงสามแยกไป
ดอนชาด 
หมู่ที่ ๖ บ้านดอนสุข 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๖) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม.
ยาว ๑๒๔ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ ม. 

- ๓๒๒,๔๐๐ ๓๒๒,๔๐๐ ๓๒๒,๔๐๐ ๓๒๒,๔๐๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี  
๑-๗ ได้ใช้ถนนใน 
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 
 

 ๔๒ เสริมผิวพาราแอสฟัลทต์กิคอน 
กรตีสายจากสี่แยกบ้านนายสวัสดิ์ 
บญุชม ถึงสามแยกหมู่ที่ ๗ 
จุดเริ่มตน้ หอถังประปา ม.๖ ถึง
สามแยก ม.๗  
หมู่ที่ ๖ บ้านดอนสุข 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๖) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ ม.
ยาว ๑๔๐ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๐๔ ม. 

- ๒๗๒,๓๐๐ ๒๗๒,๓๐๐ ๒๗๒,๓๐๐ ๒๗๒,๓๐๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี  
๑-๗ ได้ใช้ถนนใน 
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 
 

๔๓ เสริมผิวพาราแอสฟัลทต์กิคอน 
กรตีสายจากสี่แยก ม.๖ ถึงวัด
หนองแคน จดุเริ่มตน้ จากสี่แยก
บ้านนายเทียน บุญชม ถึงวัดบ้าน 
หนองแคน  
หมู่ที่ ๖ บ้านดอนสุข 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๖) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม.
ยาว ๒๗๐ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๐๔ ม. 

- ๔๒๐,๑๒๐ ๔๒๐,๑๒๐ ๔๒๐,๑๒๐ ๔๒๐,๑๒๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี  
๑-๗ ได้ใช้ถนนใน 
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 ๔๔ ก่อสร้างถนน คสล. สายจาก 
ที่สวนนายชนะชาย ศรีปญัญา  
ถึงหนองราม 
จุดเริ่มตน้ ท่ีสวนนายชนะชาย  
ศรีปัญญา ถึงหนองราม  
หมู่ที่ ๗ บ้านใหมด่อนเจริญ 
(เสนอโดยคณะผูบ้ริหาร) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน 
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม.
ยาว ๑๑๕ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๒  ม. 

- ๒๖๗,๙๐๐ ๒๖๗,๙๐๐ ๒๖๗,๙๐๐ ๒๖๗,๙๐๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี 
๑ -๗ ได้ใช้ถนน
ในการสัญจรไป –
มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 
 

 ๔๕ เสริมผิวพาราแอสฟัลทต์กิคอน 
กรตีสายจากสี่แยกบ้านนายอมร 
ศรีปญัญา ถึงสี่แยกบ้านดอนสุข 
จุดเริ่มตน้ สี่แยกบ้านนายอมร    
ศรีปัญญา ถึงสี่แยกบ้านดอนสุข 
หมู่ที่ ๗ บ้านใหมด่อนเจริญ 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๗) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน 
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ ม.
ยาว ๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๐๔  ม. 

- ๕๘๓,๕๐๐ ๕๘๓,๕๐๐ ๕๘๓,๕๐๐ ๕๘๓,๕๐๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี 
๑ -๗ ได้ใช้ถนน
ในการสัญจรไป –
มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 
 

 ๔๖ เสริมผิวพาราแอสฟัลทต์กิคอน 
กรตีสายจากบ้านนายสิงห์ ช่างค า 
ถึงสี่แยกบ้านดอนสุข จุดเริ่มตน้  
สี่แยกบ้านนายสิงห์ ช่างค า ถึงสี่
แยกบ้านดอนสุข  
หมู่ที่ ๗ บ้านใหมด่อนเจริญ 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๗) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน 
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม.
ยาว ๒๑๗ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๐๔  ม. 

- ๓๓๗,๖๕๒ ๓๓๗,๖๕๒ ๓๓๗,๖๕๒ ๓๓๗,๖๕๒ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี 
๑ -๗ ได้ใช้ถนน
ในการสัญจรไป –
มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 
 

๔๗ ก่อสร้างถนน คสล.สายข้าง ร.ร.
สาวแหวิทยา ถึงดอนชาด 
จุดเริ่มตน้ หน้า ร.ร.สาวแหวิทยา 
ถึงดอนชาด  
หมู่ที่ ๗ บ้านใหมด่อนเจริญ 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๗) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน 
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม.
ยาว ๑๕๘ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๒  ม. 

- ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี 
๑ -๗ ได้ใช้ถนน
ในการสัญจรไป –
มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 ๔๘ ก่อสร้างถนนดนิยกระดบัผิว
จราจรลูกรัง สายจากป่าช้าบ้าน
สาวแห ถึงที่นานางทองใบ  
เสาโมก จุดเริ่มตน้ จากที่นานาง
บับภา ศรีปัญญา ถึงท่ีนานางทอง
ใบเสาโมก หมู่ที่ ๑ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๑) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม.
ยาว ๗๘๐ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๐๙ ม. 

- ๒๓๙,๓๐๐ ๒๓๙,๓๐๐ ๒๓๙,๓๐๐ ๒๓๙,๓๐๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี  
๑ -๗ ได้ใช้ถนนใน
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

 ๔๙ ก่อสร้างถนนดนิยกระดบัผิว
จราจรลูกรัง พร้อมวางท่อระบาย 
น้ าถนนรอบ รพสต.บ้านสาวแห 
จุดเริ่มตน้  ถนนลาดยางหน้ารพ.
สต.ถึงถนนข้างศาลาประชาคมม.๑  
หมู่ที่ ๑ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๑) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน 
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม.
ยาว ๒๕๐ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๐  ม. 

- ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี ๑ 
-๗ ได้ใช้ถนนในการ
สัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 
 

๕๐ ลงลูกรังพร้อมปรบัเกรดซ่อมแซม
ถนนสายบ้านนางสุบนั เล็บขาว 
ถึงสามแยกไปสวนนายทอง  
คมข า จุดเริ่มตน้ สายจากบ้าน
นางสุบัน เล็บขาว ถึงสามแยกไป
สวนนายทอง คมข า 
หมู่ที่ ๒ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๒) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน 
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร  
กว้าง ๓-๔ ม.ยาว๑,๒๗๐ ม.  
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕  ม. 

- ๕๘,๔๐๐ ๕๘,๔๐๐ ๕๘,๔๐๐ ๕๘,๔๐๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี ๑ 
-๗ ได้ใช้ถนนในการ
สัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 
 

๕๑ ปรบัเกรดซ่อมแซมถนนสายบ้าน
นางสุบนั เล็บขาว ถึงหนอง 
ตากร้า จุดเริ่มตน้ สายจากบ้าน
นางสุบัน เล็บขาว ถึงหนองตากร้า 
หมู่ที่ ๒ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๒) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน 
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร  
กว้าง ๔-๔.๕๐ ม.ยาว 
๑,๒๐๐ ม.  
 

- ๓,๖๐๐ ๓,๖๐๐ ๓,๖๐๐ ๓,๖๐๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี ๑ 
-๗ ได้ใช้ถนนในการ
สัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๕๒ ปรบัเกรดซ่อมแซมถนนสาย 
สี่แยกป้อมยามหมู่บ้าน ถึง
ถนน รพช.ไปบ้านหนองแห้ว 
จุดเริ่มตน้ สายสี่แยกป้อมยาม
หมู่บ้าน ถึงถนน รพช.ไปบ้าน
หนองแห้ว หมู่ที่ ๒ บ้านสาว
แห (เสนอโดยหมู่ที่ ๒) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน 
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม.
ยาว ๑,๑๐๐  ม.  
 

- ๓,๓๐๐ ๓,๓๐๐ ๓,๓๐๐ ๓,๓๐๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี 
๑ -๗ ได้ใช้ถนน
ในการสัญจรไป –
มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 
 

๕๓ 

 

ลงลูกรังซ่อมแซมถนนสาย
สามแยก ทช ๓๐๑๒ ถึงที่นา
นางหนูเรียม รุ่งฟ้า จุดเริ่มตน้ 
สายจากสามแยก ทช ๓๐๑๒ 
ถึงท่ีนานางหนูเรียม รุ่งฟ้า  
หมู่ที่ ๒ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๒) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน 
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง  
๒.๕๐ ม.ยาว ๕๐๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 

- ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี 
๑ -๗ ได้ใช้ถนน
ในการสัญจรไป –
มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 
 

๕๔ ก่อสร้างถนนดนิยกระดบัผิว
จราจรลูกรัง สายจากสี่แยก 
ที่สวนนางวนัสี เล็บขาว ถึง
ดงสาวแหน้อย จดุเริ่มตน้ 
จากแยกที่สวนนางวันสี     
เล็บขาว ถึงดงสาวแหน้อย  
หมู่ที่ ๒ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๒) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน 
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ม.
ยาว ๖๘๕  ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๐ ม. 

- ๑๐๘,๒๔๕ ๑๐๘,๒๔๕ ๑๐๘,๒๔๕ ๑๐๘,๒๔๕ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี 
๑ -๗ ได้ใช้ถนน
ในการสัญจรไป –
มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 
 

๕๕ ลงลูกรังพร้อมปรบัเกรด
ซ่อมแซมถนนสายโนนบ้าน
น้อย ถึงบ้านดอนแดง 
จุดเริ่มตน้ สายจากถนนสาย
โนนบ้านน้อย ถึงบ้าน 
ดอนแดง หมู่ที่ ๓ บ้านหนอง
แคน (เสนอโดยหมู่ที่ ๓) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน 
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ม.
ยาว ๔,๓๘๑  ม. หนา
เฉลี่ย ๐.๐๕ ม. 

- ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี 
๑ -๗ ได้ใช้ถนน
ในการสัญจรไป –
มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
 
 
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
  ๕๖ ลงลูกรังพร้อมปรบัเกรด

ซ่อมแซมถนนสายมุมวัด
หนองแคน ถึงทุ่งขามป้อม 
จุดเริ่มตน้ มุมวัดหนองแคน 
ถึงทุ่งขามป้อม  
หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแคน 
(เสนอโดยคณะผูบ้ริหาร)     

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน 
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๕๐ม. 
ยาว ๓,๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๐๕  ม. 

- ๗๙,๐๘๐ ๗๙,๐๘๐ ๗๙,๐๘๐ ๗๙,๐๘๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี 
๑ -๗ ได้ใช้ถนน
ในการสัญจรไป –
มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 
 

๕๗ ลงลูกรังซ่อมแซมถนนสาย 
สี่แยกบ้านนายไสว ศิริมา ถึง
หลังวัดบ้านดอนแดง 
จุดเริ่มตน้ สายสี่แยกบ้านนาย
ไสว ศิริมาถึงหลังวัดบ้านดอน
แดง หมู่ที่ ๔ บ้านดอนแดง 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๔) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน 
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม.
ยาว ๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย  
๐.๑๐ ม. 

- ๖๑,๗๐๐ ๖๑,๗๐๐ ๖๑,๗๐๐ ๖๑,๗๐๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี 
๑ -๗ ได้ใช้ถนน
ในการสัญจรไป –
มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 
 

๕๘ ลงลูกรังซ่อมแซมถนนสาย
ข้างบ้านนายสุพล งามเกลี้ยง 
ถึงถนนคอนกรตีข้างโรงเรียน
บ้านดอนแดง จุดเริ่มตน้ สาย
จากข้างบ้านนายสุพล งาม
เกลี้ยง ถึงถนนคอนกรีตข้าง
โรงเรียนบ้านดอนแดง 
หมู่ที่ ๔ บ้านดอนแดง 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๔) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน 
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง  ๔ ม.
ยาว ๓๕๐ ม. หนาเฉลี่ย  
๐.๑๐  ม. 

- ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี 
๑ -๗ ได้ใช้ถนน
ในการสัญจรไป –
มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 
 

๕๙ ลงลูกรังซ่อมแซมถนนสาย
ข้างวัดบ้านดอนแดง ถึง
ห้วยก๊ากว๊าก จุดเริ่มตน้ สาย
จากข้างวัดบ้านดอนแดง ถึง
ห้วยก๊ากว๊าก ม.4 
หมู่ที่ ๔ บ้านดอนแดง 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๔) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน 
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ ม.
ยาว ๒๕๐ ม. หนาเฉลี่ย  
๐.๐๕  ม. 

- ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี 
๑ -๗ ได้ใช้ถนน
ในการสัญจรไป –
มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
 
 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 ๖๐ ลงลูกรังซ่อมแซมถนนสายสาม
แยกโรงปุย๋ ถึงห้วยก๊ากว๊าก 
จุดเริ่มตน้ สายจากบ้านนายไสว  
ศิริมา ถึงห้วยก๊ากว๊าก  
หมู่ที่ ๔ บ้านดอนแดง 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๔) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน 
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ ม.
ยาว ๑,๑๐๐ ม. หนาเฉลี่ย   
๐.๐๕ ม. 

- ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี 
๑ -๗ ได้ใช้ถนน
ในการสัญจรไป –
มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 
 

๖๑ ปรบัเกรดซ่อมแซมถนนสาย 
สามแยกโรงปุ๋ย ถึงห้วยก๊ากว๊าก 
จุดเริ่มตน้ สายจากสามแยกโรงปุ๋ย 
ถึงห้วยก๊ากว๊าก  หมู่ที่ ๔ บ้าน
ดอนแดง (เสนอโดยหมู่ที่ ๔) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน 
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ ม.
ยาว ๑,๑๐๐ ม.  

- ๓,๓๐๐ ๓,๓๐๐ ๓,๓๐๐ ๓,๓๐๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี 
๑ -๗ ได้ใช้ถนน
ในการสัญจรไป –
มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 
 

๖๒ ปรบัเกรดซ่อมแซมถนนสายมุม
วัดบ้านดอนแดง ถึงล าห้วยก๊าก 
ว๊ากตอนล่าง จุดเริ่มตน้ สายจาก
มุมวัดบ้านดอนแดงถึงห้วยก๊ากว๊าก 
ตอนล่าง หมู่ที่ ๔ บ้านดอนแดง 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๔) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน 
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ ม.
ยาว ๒๕๐ ม.  

- ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี 
๑ -๗ ได้ใช้ถนน
ในการสัญจรไป –
มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 
 

๖๓ ลงลูกรังซ่อมแซมถนนสายสาม
แยกตน้บก ถึงบ้านนางล าดวน 
งามเกลี้ยง จุดเริ่มตน้ บ้านนาย
ชวลิต มีศรี ถึงสามแยกบ้านนายสุ
พล งามเกลี้ยง หมู่ที่๔บ้านดอน
แดง (เสนอโดยหมูท่ี่ ๔)     

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน 
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม.
ยาว ๖๐๐ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๐๕  ม. 

- ๔๔,๖๔๐ ๔๔,๖๔๐ ๔๔,๖๔๐ ๔๔,๖๔๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี 
๑ -๗ ได้ใช้ถนน
ในการสัญจรไป –
มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 
 

๖๔ ลงลูกรังพร้อมปรบัเกรดซ่อมแซม
ถนน สายแยก ทช.๓๐๑๒ ม.๕ 
ถึงหนองตากร้า ม.๒ ทางไปบ้าน
สีสุก จุดเริ่มตน้ สายแยก ทช.
๓๐๑๒ ม.๕ ถึงหนองตากร้า ม.๒ 
ทางไปบ้านสีสุกหมู่ที่๕บ้านสาวแห 
(เสนอโดยคณะผูบ้ริหาร)     

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน 
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ ม.
ยาว ๓,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๐๕  ม. 

- ๓๑๖,๓๐๐ ๓๑๖,๓๐๐ ๓๑๖,๓๐๐ ๓๑๖,๓๐๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี 
๑ -๗ ได้ใช้ถนน
ในการสัญจรไป –
มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๖๕ ลงลูกรังซ่อมแซมถนนสายบ้าน
นางจิตรอารี สมานจิตร ถึงหนอง
ขี้หมู จุดเริ่มตน้ สายจากบ้านนาง
จิตรอารี สมานจิตร ถึงหนองขี้หมู  
หมู่ที่ ๖ บ้านดอนสุข 
 (เสนอโดยหมูท่ี่ ๖)     

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน 
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๕๐ม.
ยาว ๒,๕๕๐ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๐๕ ม. 

- ๗๕,๗๐๕ ๗๕,๗๐๕ ๗๕,๗๐๕ ๗๕,๗๐๕ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี 
๑ -๗ ได้ใช้ถนน
ในการสัญจรไป –
มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 
 

๖๖ ปรบัเกรดซ่อมแซมถนนสายมุม
วัดบ้านหนองแคน ถึงหนองขี้หมู 
จุดเริ่มตน้ สายจากมุมวัดหนอง
แคน ถึงหนองขี้หมู 
หมู่ที่ ๖ บ้านดอนสุข 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๖)     

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน 
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔- 
๔.๕๐ ม.ยาว ๓,๐๐๐ ม.  

- ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี 
๑ -๗ ได้ใช้ถนน
ในการสัญจรไป –
มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 
 

๖๗ ก่อสร้างถนนดนิยกระดบัผิว
จราจรลูกรัง สายข้างโรงสี SML 
ถึงหน้าบ้านนายฉราวุฒิ เล็บขาว 
จุดเริ่มตน้ ข้างโรงสี SML ถึง  
หน้าบ้านนายฉราวุฒิ เล็บขาว 
หมู่ที่ ๖ บ้านดอนสุข 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๖)     

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน 
ใช้ในการคมนาคม 
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง๒.๕๐-
๓.๐๐ ม.ยาว ๒๔๐ ม.  
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐  ม. 

- ๒๑,๓๑๖ ๒๑,๓๑๖ ๒๑,๓๑๖ ๒๑,๓๑๖ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี 
๑ -๗ได้ใช้ถนนใน 
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 
 

๖๘ ก่อสร้างถนนดนิยกระดบัผิว
จราจรลูกรัง สายข้างบ้านนาย
ส ารอง ศรีปัญญา ถึงที่นานาง
ทองเหลา ศรีปญัญา 
จุดเริ่มตน้ ข้างบ้านนายส ารอง  
ศรีปัญญา ถึงท่ีนานางทองเหลา  
ศรีปัญญา หมู่ที่ ๖ บ้านดอน 
สุข (เสนอโดยหมูท่ี่ ๖)     

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน 
ใช้ในการคมนาคม 
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง๒.๕๐-
๓.๐๐ ม.ยาว ๘๕ ม.  
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ม. 

- ๑๖,๘๔๖ ๑๖,๘๔๖ ๑๖,๘๔๖ ๑๖,๘๔๖ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี 
๑ -๗ได้ใช้ถนนใน 
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๖๙ ก่อสร้างถนนดนิยกระดบัผิว
จราจรลูกรังสายที่นานายด ารง 
หาญมานพ ถึงทีน่านางโสธร  
ศรีปญัญา  
จุดเริ่มตน้ ท่ีนานายด ารง หาญ
มานพ ถึงท่ีนานางโสธร  
ศรีปัญญา หมู่ที่ ๖ บ้านดอนสุข 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๖)     

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน 
ใช้ในการคมนาคม 
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง๒.๕๐-
๓.๐๐ ม.ยาว ๓๑๐ ม.  
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐  ม. 

- ๔๘,๕๗๗ ๔๘,๕๗๗ ๔๘,๕๗๗ ๔๘,๕๗๗ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี 
๑ -๗ได้ใช้ถนนใน
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

๗๐ ลงลูกรังซ่อมแซมถนน สายบ้าน
นางอัมพร สมานจิตร ถึงหนอง 
ขี้หมู จุดเริ่มตน้ บ้านนางอัมพร 
สมานจิตร ถึงหนองขี้หมู 
หมู่ที่ ๖ บ้านดอนสุข  
(เสนอโดยคณะผูบ้ริหาร)     

- เพื่อให้ประชาชน
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง๔.๕๐ ม.
ยาว ๓,๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๐๕  ม. 

- ๘๘,๙๖๕ ๘๘,๙๖๕ ๘๘,๙๖๕ ๘๘,๙๖๕ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี 
๑ -๗ได้ใช้ถนนใน
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

๗๑ ก่อสร้างถนนดนิยกระดบัผิว
จราจรลูกรังสายจากที่นานาง 
บตุรสี พรมท้าว ถึงที่นานายทอง  
คมข า  
จุดเริ่มตน้ท่ีนานางบุตรสี พรมท้าว 
ถึงท่ีนานายทอง คมข า 
หมู่ที่ ๖ บ้านดอนสุข  
(เสนอโดยหมู่ที่ ๖)     

- เพื่อให้ประชาชน
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง๓.๕๐ ม.
ยาว ๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย  
๐.๑๐ ม. 

- ๒๑,๖๕๔ ๒๑,๖๕๔ ๒๑,๖๕๔ ๒๑,๖๕๔ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี 
๑ -๗ได้ใช้ถนนใน
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

๗๒ ซ่อมแซมถนนดนิสายจากถนน
รพช.ถึงบ้านนายบญุตา ก าหอม 
จุดเริ่มตน้ ถนนรพช.ถึงบ้านนาย
บุญตา ก าหอม 
หมู่ที่ ๖ บ้านดอนสุข  
(เสนอโดยหมู่ที่ ๖)     

- เพื่อให้ประชาชน
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ ม.
ยาว ๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย  
๐.๑๐ ม. 

- ๘,๘๐๐ ๘,๘๐๐ ๘,๘๐๐ ๘,๘๐๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี 
๑ -๗ได้ใช้ถนนใน
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๗๓ ซ่อมแซมถนนดนิสายจากถนน 
รพช.ถึงที่นานางสุภาพ สมานจติร 
จุดเริ่มตน้ ถนน รพช.ถึงท่ีนานาง
สุภาพ สมานจิตร  
หมู่ที่ ๖ บ้านดอนสุข  
(เสนอโดยหมู่ที่ ๖)     

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน 
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๐ ม. 

- ๘,๘๐๐ ๘,๘๐๐ ๘,๘๐๐ ๘,๘๐๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี 
๑ -๗ได้ใช้ถนนใน
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

๗๔ ลงลูกรังพร้อมปรบัเกรดซ่อมแซม
ถนนสายแยก ทช.๓๐๑๒ ถึง
ห้วยก๊ากว๊าก  
จุดเริ่มตน้ สายจากแยก ทช.
๓๐๑๒ ถึงห้วยก๊ากว๊าก  
หมู่ที่ ๗ บ้านใหมด่อนเจริญ  
(เสนอโดยหมู่ที่ ๗)     

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน 
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ ม.
ยาว ๓,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๐๕ ม. 

- ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี 
๑ -๗ได้ใช้ถนนใน
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

๗๕ ปรบัเกรดซ่อมแซมถนนสายข้าง
โรงเรียนสาวแหวิทยา ถึงดอน
ชาด  
จุดเริ่มตน้ สายจากข้างโรงเรียน
สาวแหวิทยา ถึงดอนชาด 
หมู่ที่ ๗ บ้านใหมด่อนเจริญ  
(เสนอโดยหมู่ที่ ๗)     

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน 
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔-
๔.๕๐ ม.ยาว ๓,๐๐๐ ม.  
 

- ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี 
๑ -๗ได้ใช้ถนนใน
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

๗๖ ลงลูกรังซ่อมแซมถนน จากทีน่า
นายสี เสาโมก ถึงที่นานางหมู 
สุวรรณสดุ  
จุดเริ่มตน้ จากที่นานายสี เสาโมก 
ถึงท่ีนานางหมู สุวรรณสุด 
หมู่ที่ ๗ บ้านใหมด่อนเจริญ  
(เสนอโดยหมู่ที่ ๗)     

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน 
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๒.๕๐ 
ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๐๕  ม. 

- ๑๖,๔๗๕ ๑๖,๔๗๕ ๑๖,๔๗๕ ๑๖,๔๗๕ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี 
๑ -๗ได้ใช้ถนนใน
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๗๗ ลงหินคลกุจาก ร.ร.สาวแหวิทยา 
ถึงดอนชาด  
จุดเริ่มตน้ สายข้าง 
ร.ร.สาวแหวิทยา ถึงดอนชาด 
หมู่ที่ ๗ บ้านใหมด่อนเจริญ  
(เสนอโดยหมู่ที่ ๗)     

- เพื่อให้ประชาชน
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม.
ยาว ๓,๙๐๐ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๐ ม. 

- ๑,๐๗๒,๕๐๐ ๑,๐๗๒,๕๐๐ ๑,๐๗๒,๕๐๐ ๑,๐๗๒,๕๐๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชนหมู่ท่ี 
๑ -๗ได้ใช้ถนนใน
การสัญจรไป –มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

 ๗๘ ปรบัปรุง ซ่อมแซมรางระบายน้ า 
คสล.หน้าบ้านนางธดิาพร  
จินดาพงษ ์
จุดเริ่มตน้ หน้าบ้านนางธิดาพร 
จินดาพงษ์ ถึงถนนลาดยาง 
หมู่ที่ ๑ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๑) 

- เพื่อให้น้ าไหล
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ขนาดภายในกว้าง ๐.๔๕ ม.  
ยาว ๕๕ ม. ลึก ๐.๓๐-
๐.๓๕ ม. 

- ๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ ระยะทาง 
ท่ีปรับปรุง 

- น้ าไม่ท่วมขัง
ตามท้องถนน 
และหมู่บ้าน 

กองช่าง 

 ๗๙ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาตะแกรงเหล็กจากบ้าน
นางพร ชมเสียง ถึงฐานจุดบั้งไฟ 
จุดเริ่มตน้ บ้านนางพร ชมเสียงถึง
ฐานจุดบ้ังไฟ  
หมู่ที่ ๑ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๑) 

- เพื่อให้น้ าไหล
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ขนาดภายในกว้าง ๐.๒๕ ม.  
ยาว ๓๐๐ ม. ลึก ๐.๓๕ ม. 

- ๗๕๖,๐๐๐ ๗๕๖,๐๐๐ ๗๕๖,๐๐๐ ๗๕๖,๐๐๐ ระยะทาง 
ท่ีก่อสร้าง 

- น้ าไม่ท่วมขัง
ตามท้องถนน 
และหมู่บ้าน 

กองช่าง 

 ๘๐ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาตะแกรงเหล็กจากบ้าน
นางสุด เชื้อเพราะ ถึงบ้านนาง
ล าไย ประดู่  
จุดเริ่มตน้ บ้านนางสุด เชื้อเพราะ
ถึงบ้านนางล าไย ประดู่ 
หมู่ที่ ๑ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๑) 

- เพื่อใหน้้ าไหล
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ขนาดภายในกว้าง ๐.๒๕ ม.
ยาว ๑๗๒ ม. ลึก ๐.๓๕ ม. 

- ๔๓๓,๔๐๐ ๔๓๓,๔๐๐ ๔๓๓,๔๐๐ ๔๓๓,๔๐๐ ระยะทาง 
ท่ีก่อสร้าง 

- น้ าไม่ท่วมขัง 
ตามท้องถนน 
และหมู่บ้าน 
 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๘๑ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อม
ฝาตะแกรงเหล็ก ม.๒ จากบ้าน 
นางอัมรา ร้อยมาลี ถึงหนองสิม 
จุดเริ่มตน้ สหกรณ์ ม.๒ ถึง
ถนนลาดยาง  
หมู่ที่ ๒ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยคณะผูบ้ริหาร) 

- เพื่อให้น้ าไหล 
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ขนาดภายในกว้าง๐.๒๕ม.  
ยาว ๗๓ ม.ลึก ๐.๓๐-
๐.๓๕ ม. 

- ๑๘๓,๖๐๐ ๑๘๓,๖๐๐ ๑๘๓,๖๐๐ ๑๘๓,๖๐๐ ระยะทาง 
ท่ีก่อสร้าง 

- น้ าไม่ท่วมขัง
ตามท้องถนน 
และหมู่บ้าน 

กองช่าง 

๘๒ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พรอ้ม
ฝาตะแกรงเหล็กจาก สี่แยกบ้าน
นางวันสี เล็บขาว ถึงถนนไปบ้าน  
ดกูอึ่ง จุดเริ่มตน้ สี่แยกบ้านนางวันสี  
เล็บขาว ถึงถนนไปบ้านดูกอึ่ง 
หมู่ที่ ๒ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๒) 

- เพื่อให้น้ าไหล 
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ขนาดภายในกว้าง๐.๔๕ม.  
ยาว ๒๔๕ ม.ลึก ๐.๓๐-
๐.๓๕ ม. 

- ๖๑๒,๕๐๐ ๖๑๒,๕๐๐ ๖๑๒,๕๐๐ ๖๑๒,๕๐๐ ระยะทาง 
ท่ีก่อสร้าง 

- น้ าไม่ท่วมขัง
ตามท้องถนน 
และหมู่บ้าน 

กองช่าง 

๘๓ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พรอ้ม
ฝาตะแกรงเหล็กจากบ้านนายถาวร 
บญุชม ถึงบ้านนางวันสี เล็บขาว 
จุดเริ่มตน้ บ้านนายถาวร บุญชม  
ถึงบ้านนางวันสี เล็บขาว 
หมู่ที่ ๒ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๒) 

- เพื่อให้น้ าไหล 
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ขนาดภายในกว้าง๐.๒๕ม.  
ยาว ๘๘ ม.ลึก ๐.๓๕ ม. 

- ๒๒๑,๗๖๐ ๒๒๑,๗๖๐ ๒๒๑,๗๖๐ ๒๒๑,๗๖๐ ระยะทาง 
ท่ีก่อสร้าง 

- น้ าไม่ท่วมขัง
ตามท้องถนน 
และหมู่บ้าน 

กองช่าง 

 ๘๔ ก่อสร้างรางระบายน้ า ข้ามถนน 
คสล.พรอ้มฝาตะแกรงเหล็กจากมุม
วัดด้านทศิตะวนัตก ถึงมุมวัดด้าน
ทิศตะวนัออก จดุเริ่มตน้ มุมวัดบ้าน
หนองแคนด้านทิศตะวันตกถึงมุมวัด
ด้านทิศตะวันออก  
หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแคน  
(เสนอโดยหมู่ที่ ๓) 

- เพื่อให้น้ าไหล 
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ขนาดภายในกว้าง๐.๔๕ม.  
ยาว ๑๓๐ ม.ลึก ๐.๓๐-
๐.๓๕ ม. 

- ๒๙๙,๐๐๐ ๒๙๙,๐๐๐ ๒๙๙,๐๐๐ ๒๙๙,๐๐๐ ระยะทาง 
ท่ีก่อสร้าง 

- น้ าไม่ท่วมขัง
ตามท้องถนน 
และหมู่บ้าน 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๘๕ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พรอ้ม
ฝาตะแกรงเหล็กจากหน้าโรงเรียน
บ้านดอนแดง ทั้ง ๒ข้าง ถึงท้าย
หมู่บ้านบ้านนายสพุล งามเกลี้ยง 
จุดเริ่มตน้ หน้าโรงเรียนบ้านดอน
แดง ถึงท้ายหมู่บ้านบ้านนาย สุพล 
งามเกลี้ยง หมู่ที่ ๔ บ้านดอนแดง  
(เสนอโดยหมู่ที่ ๔) 

- เพื่อให้น้ าไหล 
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ขนาดภายในกว้าง๐.๒๕ม.  
ยาว ๘๐๐ ม.ลึก ๐.๓๕ ม. 

- ๒,๓๕๐,๒๓๕ ๒,๓๕๐,๒๓๕ ๒,๓๕๐,๒๓๕ ๒,๓๕๐,๒๓๕ ระยะทาง 
ท่ีก่อสร้าง 

- น้ าไม่ท่วมขัง
ตามท้องถนน 
และหมู่บ้าน 

กองช่าง 

๘๖ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พรอ้ม
ฝาตะแกรงเหล็กจากบ้านนาย   
ทองพนู ห้วยจนัทร์ ถึงข้างวัดดอน
แดงทศิใต้ จุดเริ่มตน้ บ้านนาย   
ทองพูน ห้วยจันทร์ ถึงข้างวัดดอน 
แดงทิศใต ้หมู่ที่๔ บ้านดอนแดง  
(เสนอโดยหมู่ที่ ๔) 

- เพื่อให้น้ าไหล 
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ขนาดภายในกว้าง๐.๒๕ม.  
ยาว ๓๓๐ ม.ลึก ๐.๓๕ ม. 

- ๘๓๑,๖๐๐ ๘๓๑,๖๐๐ ๘๓๑,๖๐๐ ๘๓๑,๖๐๐ ระยะทาง 
ท่ีก่อสร้าง 

- น้ าไม่ท่วมขัง
ตามท้องถนน 
และหมู่บ้าน 

กองช่าง 

๘๗ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อม
ฝาตะแกรงเหล็ก จากบ้าน   
อ.วัชรากรณ์ ถึงศาลาประชาคม  
ม.๕ จุดเริ่มตน้ บ้านนายอ าพร  
พิหูสูตร ถึงศาลาประชาคม ม.๕ 
หมู่ที่ ๕ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๕) 

- เพื่อให้น้ าไหล 
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ขนาดภายในกว้าง๐.๒๕ม.  
ยาว ๘๕ ม. ลึก ๐.๓๐-
๐.๓๕ ม. 

- ๒๑๙,๒๐๐ ๒๑๙,๒๐๐ ๒๑๙,๒๐๐ ๒๑๙,๒๐๐ ระยะทาง 
ท่ีก่อสร้าง 

- น้ าไม่ท่วมขัง
ตามท้องถนน 
และหมู่บ้าน 

กองช่าง 

๘๘ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พรอ้ม
ฝาตะแกรงเหล็ก สายจากบ้าน   
นายอ าพร พหิูสตูรถึงบ้านนางเกสร 
บญุชม จุดเริ่มตน้บ้านนายอ าพร  
พิหูสูตร ถึงบ้านนางเกสร บุญชม 
หมู่ที่ ๕ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๕) 

- เพื่อให้น้ าไหล 
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ขนาดภายในกว้าง๐.๒๕ม.  
ยาว ๔๓ ม.ลึก ๐.๓๐-
๐.๓๕ ม. 

- ๑๐๕,๗๐๐ ๑๐๕,๗๐๐ ๑๐๕,๗๐๐ ๑๐๕,๗๐๐ ระยะทาง 
ท่ีก่อสร้าง 

- น้ าไม่ท่วมขัง
ตามท้องถนน 
และหมู่บ้าน 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๘๙ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พรอ้ม

ฝาตะแกรงเหล็กจากหน้าบ้านนาง
อัมรา ร้อยมาลี ถึงถนนลาดยาง 
จุดเริ่มตน้  บ้านนายสี เสาโมก  
ถึงถนนลาดยาง 
หมู่ที่ ๕ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยคณะผูบ้ริหาร) 

- เพื่อให้น้ าไหล 
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ขนาดภายในกว้าง๐.๔๕ม.  
ยาว ๒๒๐ ม.ลึก ๐.๓๐-
๐.๓๕ ม. 

- ๓๙๑,๒๕๐ ๓๙๑,๒๕๐ ๓๙๑,๒๕๐ ๓๙๑,๒๕๐ ระยะทาง 
ท่ีก่อสร้าง 

- น้ าไม่ท่วมขัง 
ตามท้องถนน 
และหมู่บ้าน 

กองช่าง 

๙๐ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พรอ้ม
ฝาตะแกรงเหล็กจากบ้านนางเกสร 
บญุชม ถึงถนนลาดยาง 
จุดเริ่มตน้ บ้านนางเกษร บุญชม  
ถึงถนนลาดยาง 
หมู่ที่ ๕ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยคณะผูบ้ริหาร) 

- เพื่อให้น้ าไหล 
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ขนาดภายในกว้าง๐.๔๕ม. 
ยาว ๖๔ ม. ลึก ๐.๓๐-
๐.๓๕ ม. 

- ๑๖๒,๕๐๐ ๑๖๒,๕๐๐ ๑๖๒,๕๐๐ ๑๖๒,๕๐๐ ระยะทาง 
ท่ีก่อสร้าง 

- น้ าไม่ท่วมขัง 
ตามท้องถนน 
และหมู่บ้าน 

กองช่าง 

๙๑ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
พร้อมฝาตะแกรงเหล็กจากศาลา
ประชาคม ม.๕ ถึงบ้านนางสมาน
เชื้อเพาะ จุดเริ่มตน้ ศาลาประชาคม 
ม.๕ ถึงบ้านนางสมาน เชื้อเพาะ  
หมู่ที่ ๕ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๕) 

- เพื่อให้น้ าไหล 
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ขนาดภายในกว้าง๐.๒๕ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. ลึก ๐.๓๕ม. 

- ๗๕๖,๐๐๐ ๗๕๖,๐๐๐ ๗๕๖,๐๐๐ ๗๕๖,๐๐๐ ระยะทาง 
ท่ีก่อสร้าง 

- น้ าไม่ท่วมขัง
ตามท้องถนน
และหมู่บ้าน 

กองช่าง 

๙๒ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พรอ้ม
ฝาตะแกรงเหล็ก จากบ้านนาง   
บญุลือ พรมท้าว ถึงบ้านนาง    
ทองเหลา ศรีปญัญา จุดเริ่มตน้ 
บ้านนางบุญลือ พรมท้าว ถึงบ้าน 
นางทองเหลา ศรีปัญญา  
หมู่ที่ ๖ บ้านดอนสุข  
(เสนอโดยหมู่ที่ ๖) 

- เพื่อให้น้ าไหล 
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ขนาดภายในกว้าง๐.๒๕ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. ลึก ๐.๓๕ม. 

- ๗๕๖,๐๐๐ ๗๕๖,๐๐๐ ๗๕๖,๐๐๐ ๗๕๖,๐๐๐ ระยะทาง 
ท่ีก่อสร้าง 

- น้ าไม่ท่วมขัง
ตามท้องถนน
และหมู่บ้าน 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๙๓ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พรอ้ม

ฝาตะแกรงเหล็กจากบ้านนาย
อภิชาติ ศรนีฤมล ถึงสามแยกซอย
วัดเก่า จุดเริ่มตน้ บ้านนายอภิชาติ 
ศรีนฤมล ถึงซอยวัดเก่า 
หมู่ที่ ๖ บ้านดอนสุข 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๖) 

- เพื่อให้น้ าไหล 
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ขนาดภายในกว้าง ๐.๒๕ ม. 
ยาว ๕๙๐ ม.ลึก ๐.๓๕ ม. 

- ๑,๔๘๖,๐๐๐ ๑,๔๘๖,๐๐๐ ๑,๔๘๖,๐๐๐ ๑,๔๘๖,๐๐๐ ระยะทาง 
ท่ีก่อสร้าง 

- น้ าไม่ท่วมขัง 
ตามท้องถนน 
และหมู่บ้าน 

กองช่าง 

๙๔ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พรอ้ม
ฝาตะแกรงเหล็ก จากสามแยกหมูท่ี่
๖-๗ ถึงบ้านนายสุพจน์ เสียงใหญ่ 
จุดเริ่มตน้ สามแยกหมู่ท่ี ๖-๗ ถึง
บ้านนายสุพจน์ เสียงใหญ่  
หมู่ที่ ๖ บ้านดอนสุข 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๖) 

- เพื่อให้น้ าไหล 
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ขนาดภายในกว้าง ๐.๒๕ ม. 
ยาว ๔๕๗ ม.ลึก ๐.๓๕ ม. 

- ๑,๑๕๑,๖๔๐ ๑,๑๕๑,๖๔๐ ๑,๑๕๑,๖๔๐ ๑,๑๕๑,๖๔๐ ระยะทาง 
ท่ีก่อสร้าง 

- น้ าไม่ท่วมขัง
ตามท้องถนน
และหมู่บ้าน 

กองช่าง 

๙๕ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พรอ้ม
ฝาตะแกรงเหล็ก จากซอยวดัเก่าถึง
วัดหนองแคน จดุเริ่มตน้ ซอยวัดเก่า 
ถึงวัดหนองแคน 
หมู่ที่ ๖ บ้านดอนสุข 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๖) 

- เพื่อให้น้ าไหล 
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ขนาดภายในกว้าง ๐.๒๕ ม. 
ยาว ๓๖๕ ม.ลึก ๐.๓๕ ม. 

- ๙๑๙,๘๐๐ ๙๑๙,๘๐๐ ๙๑๙,๘๐๐ ๙๑๙,๘๐๐ ระยะทาง 
ท่ีก่อสร้าง 

- น้ าไม่ท่วมขัง
ตามท้องถนน
และหมู่บ้าน 

กองช่าง 

๙๖ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พรอ้ม
ฝาตะแกรงเหล็ก จากหน้า ร.ร.สาว
แห ถึงปั้มน้ ามัน จุดเริ่มตน้       
หน้า ร.ร.สาวแห ถึงปั้มน้ ามัน 
หมู่ที่ ๗ บ้านใหมด่อนเจริญ 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๗) 

- เพื่อให้น้ าไหล 
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ขนาดภายในกว้าง ๐.๒๕ ม. 
ยาว ๑,๐๕๐ ม.ลึก ๐.๓๕ ม. 

- ๒,๖๔๖,๐๐๐ ๒,๖๔๖,๐๐๐ ๒,๖๔๖,๐๐๐ ๒,๖๔๖,๐๐๐ ระยะทาง 
ท่ีก่อสร้าง 

- น้ าไม่ท่วมขัง
ตามท้องถนน
และหมู่บ้าน 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
 
 
 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๙๗ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พรอ้ม
ฝาตะแกรงเหล็กจากบ้านนายกติติ 
ศรนีฤมล ถึงสี่แยกเชื่อม ม.๖ 
จุดเริ่มตน้ บ้านนายกิตติ ศรีนฤมล 
ถึงสี่แยกเชื่อม ม.๖ 
หมู่ที่ ๗ บ้านใหมด่อนเจริญ 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๗) 

- เพื่อให้น้ าไหล 
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ขนาดภายในกว้าง ๐.๔๕ ม.  
ยาว ๑๖๕ ม.ลึก๐.๓๐-
๐.๓๕ ม. 

- ๔๑๒,๕๐๐ ๔๑๒,๕๐๐ ๔๑๒,๕๐๐ ๔๑๒,๕๐๐ ระยะทาง 
ท่ีก่อสร้าง 

- น้ าไม่ท่วมขัง 
ตามท้องถนน 
และหมู่บ้าน 

กองช่าง 

๙๘ ตดิตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
บริเวณตลาดนดัชุมชน ถึงดอนปูต่า 
จุดเริ่มตน้ ตลาดนัดชุมชน ถึงดอน 
ปู่ตา หมู่ที่ ๑ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๑) 

- ประชาชน  
ม.๑-๗ มีความ 
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

จ านวน ๓ จุด - ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ จ านวนโคม
ไฟฟ้าท่ีได้รับ
การติดตั้ง 

- ชุมชนสงบสุข 
ปลอดภัยและน่า 
อยู่อาศัย 

กองช่าง 

๙๙ ตดิตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 
จากบ้านนางสี ประทุมวนั ถึงบ้าน
นางอรณุณี ศรีวรรณะ 
จุดเริ่มตน้ บ้านนางสี ประทุมวัน  
ถึงบ้านนางอรุณณี ศรีวรรณะ 
หมู่ที่ ๑ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๑) 

- ประชาชน  
ม.๑-๗ มีความ 
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

จ านวน ๓ จุด - ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ จ านวนโคม
ไฟฟ้าท่ีได้รับ
การติดตั้ง 

- ชุมชนสงบสุข 
ปลอดภัยและน่า 
อยู่อาศัย 

กองช่าง 

๑๐๐ ตดิตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะข้าง 
รพ.สต.บ้านสาวแห  
จุดเริ่มตน้ ข้าง รพ.สต.บ้านสาวแห 
หมู่ที่ ๑ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๑) 

- ประชาชน  
ม.๑-๗ มีความ 
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

จ านวน ๑ จุด - ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ จ านวนโคม
ไฟฟ้าท่ีได้รับ
การติดตั้ง 

- ชุมชนสงบสุข 
ปลอดภัยและน่า 
อยู่อาศัย 

กองช่าง 

๑๐๑ 

 

ตดิตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะหนา้
บ้านนางวิเชียร แดงสาย  
จุดเริ่มตน้  บ้านนางวิเชียร แดงสาย 
หมู่ที่ ๑ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๑) 

- ประชาชน  
ม.๑-๗ มีความ 
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

จ านวน ๑ จุด - ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ จ านวนโคม
ไฟฟ้าท่ีได้รับ
การติดตั้ง 

- ชุมชนสงบสุข 
ปลอดภัยและน่า 
อยู่อาศัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑๐๒ ตดิตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะหนา้

บ้านนางกอง วรรณวงษ์  
จุดเริ่มตน้ หน้าบ้านนางกอง  
วรรณวงษ ์ 
หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแคน 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๓) 

- ประชาชน  
ม.๑-๗ มีความ 
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

จ านวน ๑ จุด - ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ จ านวนโคม
ไฟฟ้าท่ีได้รับ
การติดตั้ง 

- ชุมชนสงบสุข 
ปลอดภัยและน่า 
อยู่อาศัย 

กองช่าง 

๑๐๓ ตดิตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะหนา้
บ้านนางสุปรานี เล็บขาว จุดเริ่มตน้ 
หน้าบ้านนางสุปรานี เล็บขาว 
หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแคน 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๓) 

- ประชาชน  
ม.๑-๗ มีความ 
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

จ านวน ๑ จุด - ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ จ านวนโคม
ไฟฟ้าท่ีได้รับ
การติดตั้ง 

- ชุมชนสงบสุข 
ปลอดภัยและน่า 
อยู่อาศัย 

กองช่าง 

๑๐๔ ตดิตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 
จากบ้าน อ.วัชรากรณ์ ถึงศาลา
ประชาคม ม.๕ 
จุดเริ่มตน้ จากบ้าน อ.วัชรากรณ์  
ถึงศาลาประชาคม ม.๕ 
หมู่ที่ ๕ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๕) 

- ประชาชน  
ม.๑-๗ มีความ 
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

จ านวน ๕ จุด - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนโคม
ไฟฟ้าท่ีได้รับ
การติดตั้ง 

- ชุมชนสงบสุข 
ปลอดภัยและน่า 
อยู่อาศัย 

กองช่าง 

๑๐๕ ตดิตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 
หน้าบ้านนางบตุรสี พรมท้าว 
จุดเริ่มตน้ หน้าบ้านนางบุตรสี    
พรมท้าว หมู่ที่ ๖ บ้านดอนสุข 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๖) 

- ประชาชน  
ม.๑-๗ มีความ 
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

จ านวน ๑ จุด - ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ จ านวนโคม
ไฟฟ้าท่ีได้รับ
การติดตั้ง 

- ชุมชนสงบสุข 
ปลอดภัยและน่า 
อยู่อาศัย 

กองช่าง 

๑๐๖ ตดิตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 
บริเวณหน้าบ้านนายสมบูรณ์ 
ละอองศร ี
จุดเริ่มตน้ หน้าบ้านนายสมบูรณ์ 
ละอองศรี หมู่ที่ ๗ บ้านใหมด่อน
เจริญ (เสนอโดยหมู่ที่ ๗) 

- ประชาชน  
ม.๑-๗ มีความ 
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

จ านวน ๑ จุด - ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ จ านวนโคม
ไฟฟ้าท่ีได้รับ
การติดตั้ง 

- ชุมชนสงบสุข 
ปลอดภัยและน่า 
อยู่อาศัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 
 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๐๗ ตดิตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 
บริเวณหน้าปั้มน้ ามัน 
จุดเริ่มตน้ หน้าป้ัมน้ ามัน 
หมู่ที่ ๗ บ้านใหมด่อนเจริญ 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๗) 

- ประชาชน  
ม.๑-๗ มีความ 
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

จ านวน ๑ จุด - ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ จ านวนโคม
ไฟฟ้าท่ีได้รับ
การติดตั้ง 

- ชุมชนสงบสุข 
ปลอดภัยและ
น่าอยู่อาศัย 

กองช่าง 

๑๐๘ โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล
พร้อมตดิตั้งถังสูง บริเวณทีน่า
นางจันสี สมานจติร 
หมู่ที่ ๖ บ้านดอนสุข 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๖) 

- เพื่อให้มีน้ า
อุปโภคบริโภคท่ี
สะอาดและท่ัวถึง 
 

จ านวน ๑ แห่ง 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 

๒๘๐,๐๐๐ 

 

 

 

๒๘๐,๐๐๐ 

 

 

 

- 

 

จ านวน ๑ แห่ง 
 

 
 

- ประชาชนมี 
น้ าอุปโภค 
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
 
 
 

๑๐๙ โครงการก่อสร้างหอถังประปา 
คสล. พร้อมเจาะบ่อน้ าบาดาล
รวมอุปกรณ์ครบชดุ 
หมู่ที่ ๕ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๕) 

- เพื่อให้มีน้ า
อุปโภคบริโภคท่ี
สะอาดและท่ัวถึง 

จ านวน ๑ ถัง - ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ - ๓๖๐,๐๐๐ จ านวน ๑ ถัง - ประชาชนมี
น้ าอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๑๐ โครงการก่อสร้างหอถังประปา 
คสล. ม.๗ 
หมู่ที่ ๗ บ้านใหมด่อนเจริญ 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๗) 

- เพื่อให้มีน้ า
อุปโภคบริโภคท่ี
สะอาดและท่ัวถึง 

จ านวน ๑ ถัง - - ๒๗๔,๑๐๐ ๒๗๔,๑๐๐ - จ านวน ๑ ถัง - ประชาชนมี
น้ าอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๑๑ โครงการปรับภูมทิัศนร์อบ 
หนองสิม 
หมู่ที่ ๕ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๕) 

- เพื่อใช้เป็น
สถานท่ีพักผ่อน 
และออกก าลัง
กาย 

- ถมดิน ปรับเกลี่ยดิน 
- ติดตั้งไฟฟ้าและแสง   
  สว่าง 
- ตกแต่งสวนหย่อม 
- ท าทางเดินเท้า 

- - ๒๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนจุด 
ท่ีด าเนินการ 

- หนองสิมมี 
ความสวยงาม 
ร่มรื่น 

กองช่าง 

๑๑๒ โครงการปรับปรุงโครงหลังคา
ห้องกองช่างและกองคลัง 

- เพือ่ปรับปรุง
โครงหลังคาท่ี
ช ารุดให้สามารถ
ใช้งานได้ 

- โครงหลังคาห้องกอง
ช่างและกองคลัง 

- - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนจุด 
ท่ีด าเนินการ 

ห้องกองช่าง, 
กองคลังมีโครง
หลังคาท่ีได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑๑๓ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม

อาคารที่ท าการ อบต.สาวแห 
- เพื่อเป็นการจัดสถานท่ี 
ของส านักงานในการ
บริการประชาชน 

ปรับปรุง ซ่อมแซม 
อาคารท่ีท าการอบต.
สาวแห 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนจุดท่ี 
ด าเนินการ 

- มีการบริหาร
ส านักงานท่ีดี 

กองช่าง 

๑๑๔ โครงการตดิตั้งโคมไฟฟ้า 
ส่องสว่างหัวเสารั้วด้านหน้า 
อบต.สาวแห  

- ติดต้ังไฟฟ้า ส่องสว่าง
เพื่อให้เกิดแสงสว่าง
ด้านหน้าอาคาร
ส านักงาน 

- โคมไฟฟ้าหัวเสารั้ว
จ านวน ๕๒ ชุด 
- โคมไฟฟ้าหัวเสาประตู 
๖ ชุด 

- - ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ - จ านวนโคม 
ไฟฟ้าท่ีติดต้ัง 

- ด้านหน้า
อาคารส านัก 
งานมีแสงสว่าง
ท่ีเพียงพอ 

กองช่าง 

๑๑๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
ห้องน้ าสาธารณะบริการ
ประชาชน 
 

- เพื่อใช้ส าหรับบริการ
ประชาชนท่ีมาติดต่อ 
ราชการ 

ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ห้องน้ าสาธารณะบริการ
ประชาชน 

- ๕๒,๙๐๐ ๕๒,๙๐๐ - - จ านวนจุด 
ท่ีด าเนินการ 

- เพื่อให้
ประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ
มีห้องน้ าใช้
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๑๖ โครงการย้ายโรงจอดรถ
พร้อมตดิตั้งใหม่พร้อมเทพืน้ 
คสล. 

- เพื่อย้ายโรงจอดรถเดิม
และติดตั้งใหม่ 

โรงจอดรถขนาด กว้าง 
๕.๐๐ ม. ยาว ๒๕.๐๐ 
ม. พร้อมเทพื้น คสล.
หนา ๐.๑๐ ม. 

- - ๙๕,๗๐๐ ๙๕,๗๐๐ ๙๕,๗๐๐ จ านวน ๑ แห่ง - อบต.สาวแห
มีท่ีจอดรถยนต์
ท่ีเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 

๑๑๗ โครงการก่อสร้างซุ้มประตู
เฉลิมพระเกียรตพิระมหา 
กษตัริยแ์ละพระบรมวงศา 
นุวงศ ์

- เพื่อก่อสร้างซุ้มประตู
ทางเข้า-ออก ต าบล 
สาวแห 

ก่อสร้างซุ้ม ขนาดกว้าง 
๑๐.๙๐ ม. สูงจากพื้น
ถนนถึงขอบป้ายชื่อ 
อบต.สาวแห ๕.๕๐ ม.  

- ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - - จ านวน ๑ ซุ้ม - ต าบลสาวแห
มีซุ้มประตู
ทางเข้า-ออกที่
ได้มาตรฐาน 
สวยงาม 

กองช่าง 

๑๑๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าพร้อมตดิตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างเพื่อใช้ในครัวเรือนจาก
หน้าตลาดชุมชน ต.สาวแห 
ถึงสามแยกดอนปูต่า 
จุดเริ่มตน้ จากหน้าตลาด
ชุมชน ต.สาวแห ถึงสามแยก
ดอนปู่ตา หมู่ที่ ๑ บ้าน 
สาวแห  (เสนอโดยหมู่ที่ ๑) 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขาพนม
ไพรในการขยายเขต
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

ระยะทาง ๓๐๐ ม. - - ๑๑๙,๔๔๗ ๑๑๙,๔๔๗ - ระยะทางที่
ขยายเขตไฟฟ้า 

- ประชาชน 
มีไฟฟ้าใชใ้น
ครัวเรือนอย่าง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
 
 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑๑๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า

เพื่อการเกษตรจากบ้านนาย 
สุคาน เทียมค า ถึงถนนมิยา 
ซาว่า จุดเริ่มตน้ บ้านนาย 
สุคาน เทียมค า ถึงถนนมิยา 
ซาว่า หมู่ที่ ๒ บ้านสาวแห  
(เสนอโดยหมู่ที่ ๒) 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขาพนม
ไพรในการขยายเขต
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

ระยะทาง ๑๒๓ ม. - - ๒๘,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ ระยะทางที่
ขยายเขตไฟฟ้า 

- ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ 
เพิ่มผลผลิต    
ทางการเกษตร, 
ปศุสัตว์ 

กองช่าง 
 

๑๒๐ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
เพื่อใช้ในครัวเรือนจากสี่แยก
หนองตากล้าถึงบ้านนางสุบนั 
เล็บขาว  จุดเริ่มตน้ สี่แยก
หนองตากล้า ถึงบ้านนางสุบัน 
เล็บขาว หมู่ที่ ๒ บ้านสาวแห  
(เสนอโดยหมู่ที่ ๒) 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขาพนม
ไพรในการขยายเขต
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

ระยะทาง ๓๙๖ ม. - - ๗๗,๐๐๐ ๗๗,๐๐๐ ๗๗,๐๐๐ ระยะทางที่
ขยายเขตไฟฟ้า 

- ประชาชน 
มีไฟฟ้าใชใ้น
ครัวเรือนอย่าง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

๑๒๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เพื่อการเกษตร จากบ้าน
นางนวล ถึงถนนรอ.ถ.๑๗๑-
๐๑ สายสาวแห- ดูกอึ่ง 
จุดเริ่มตน้ บ้านนางนวล ถึงถนน
รอ.ถ.๑๗๑-๐๑ สายสาวแห-  
ดูกอึ่ง หมู่ที่ ๒ บ้านสาวแห  
(เสนอโดยคณะผูบ้ริหาร) 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขาพนม
ไพรในการขยายเขต
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

ระยะทาง ๑๔๘ ม. - - ๒๘,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ ระยะทางที่
ขยายเขตไฟฟ้า 

- ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ 
เพิ่มผลผลิต    
ทางการเกษตร, 
ปศุสัตว์ 

กองช่าง 
 

๑๒๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เพื่อการเกษตรสายจากสี่แยก
ถนนสาวแห-บ้านดกูอึ่งไปถึง
ถนน รพช.ไปบ้านหนองแห้ว 
จุดเริ่มตน้ จากสี่แยกถนนสาว
แห-บ้านดูกอึ่งไปถึงถนน รพช.
ไปบ้านหนองแห้ว หมู่ที่ ๒ บ้าน
สาวแห (เสนอโดยหมูท่ี่ ๒) 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขาพนม
ไพรในการขยายเขต
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

ระยะทาง ๙๐๐ ม. - - ๕๘๙,๐๐๐ ๕๘๙,๐๐๐ ๕๘๙,๐๐๐ ระยะทางที่
ขยายเขตไฟฟ้า 

- ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ 
เพิ่มผลผลิต    
ทางการเกษตร, 
ปศุสัตว์ 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
 

 
 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑๒๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 

เพื่อการเกษตรสายจากมุมวัด
บ้านหนองแคน ถึงฐานจุดบั้ง
ไฟ จุดเริ่มตน้ จากมุมวัดบ้าน
หนองแคน ถึงฐานจุดบ้ังไฟ 
หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแคน  
(เสนอโดยหมู่ที่ ๓) 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขาพนม 
ไพรในการขยายเขต
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

ระยะทาง ๓๕๐ ม. - - ๑๓๑,๔๕๖ ๑๓๑,๔๕๖ ๑๓๑,๔๕๖ ระยะทางที่
ขยายเขตไฟฟ้า 

- ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ 
เพิ่มผลผลิต    
ทางการเกษตร, 
ปศุสัตว์ 

กองช่าง 
 

๑๒๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เพื่อใช้ในครัวเรือนจากบ้าน
นางเลิ่ม เทียมค า ถึงบ้านนาง
บญุกอง วรรณวงษ์ จดุเริ่มตน้ 
บ้านนางเลิ่ม เทียมค า ถึงบ้าน
นางบุญกอง วรรณวงษ์ 
หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแคน  
(เสนอโดยหมู่ที่ ๓) 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขาพนม
ไพรในการขยายเขต
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

ระยะทาง ๓๐ ม. - - ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ระยะทางที่
ขยายเขตไฟฟ้า 

- ประชาชน 
มีไฟฟ้าใชใ้น
ครัวเรือนอย่าง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

๑๒๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง
และแรงต่ าเพือ่การเกษตรจาก
บ้านดอนบ่อถึงบ้านดอนแดง 
จุดเริ่มตน้ จากบ้านดอนบ่อถึง
บ้านดอนแดง  
หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแคน  
(เสนอโดยหมู่ที่ ๓) 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขาพนม
ไพรในการขยายเขต
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

ระยะทาง๔,๓๘๐ม. - - ๒,๕๘๐,๐๐๐ ๒,๕๘๐,๐๐๐ ๒,๕๘๐,๐๐๐ ระยะทางที่
ขยายเขตไฟฟ้า 

- ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ 
เพิ่มผลผลิต    
ทางการเกษตร, 
ปศุสัตว์ 

กองช่าง 
 

๑๒๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เพื่อการเกษตรจากหน้าโรงปุย๋
ถึงห้วยก๊ากว๊าก จุดเริ่มตน้ 
หน้าโรงปุ๋ยถึงห้วยก๊ากว๊าก 
หมู่ที่ ๔ บ้านดอนแดง 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๔) 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขาพนม
ไพรในการขยายเขต
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

ระยะทาง๑,๑๓๐ม. - - ๒๓๘,๐๐๐ ๒๓๘,๐๐๐ ๒๓๘,๐๐๐ ระยะทางที่
ขยายเขตไฟฟ้า 

- ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ 
เพิ่มผลผลิต    
ทางการเกษตร, 
ปศุสัตว์ 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
 

 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑๒๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า

เพื่อการเกษตรจากหน้าโรงปุย๋ถึง
ทีน่านางสายยนต์ วิเศษวงษา 
จุดเริ่มตน้ หน้าโรงปุ๋ยถึงท่ีนานาง
สายยนต์ วิเศษวงษา 
หมู่ที่ ๔ บ้านดอนแดง 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๔) 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขาพนม
ไพรในการขยายเขต
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

ระยะทาง๑,๓๖๐ม. - - ๒๓๘,๐๐๐ ๒๓๘,๐๐๐ ๒๓๘,๐๐๐ ระยะทางที่
ขยายเขตไฟฟ้า 

- ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ 
เพิ่มผลผลิต    
ทางการเกษตร, 
ปศุสัตว์ 

กองช่าง 
 

๑๒๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง
และแรงต่ าเพือ่การเกษตรจาก
บ้านนายอมร เทพศริิ ถึง
ห้วยก๊ากว๊าก จุดเริ่มตน้ จากบ้าน
นายอมร เทพศิริ ถึงห้วยก๊ากว๊าก 
หมู่ที่ ๔ บ้านดอนแดง 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๔) 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขาพนม
ไพรในการขยายเขต
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

ระยะทาง๑,๒๐๐ม. - - ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ระยะทางที่
ขยายเขตไฟฟ้า 

- ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ 
เพิ่มผลผลิต    
ทางการเกษตร, 
ปศุสัตว์ 

กองช่าง 
 

๑๒๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เพื่อใช้ในครัวเรือนจากบ้านนาย
บญุมี รวมจิตรถึงบ้านนายสุพล 
งามเกลี้ยง จุดเริ่มตน้ จากบ้าน
นายบุญมี รวมจิตรถึงบ้านนายสุพล 
งามเกลี้ยง หมู่ท่ี ๔ บ้านดอนแดง 
(เสนอโดยหมู่ท่ี ๔) 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขาพนม
ไพรในการขยายเขต
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

ระยะทาง ๒๕๐ ม. - - ๕๗,๐๐๐ ๕๗,๐๐๐ ๕๗,๐๐๐ ระยะทางที่
ขยายเขตไฟฟ้า 

- ประชาชน 
มีไฟฟ้าใชใ้น
ครัวเรือนอย่าง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

๑๓๐ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมตดิตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อ
ใช้ในครัวเรือนสายจากหลังบ้าน 
อ.วัชรากรณ์ ถึงข้างโรงสีนาย
สังเวียน วงษ์จีน จุดเริ่มตน้  
จากหลังบ้าน อ.วัชรากรณ์ ถึงข้าง
โรงสีนายสังเวียน วงษ์จีน หมู่ที่ ๕ 
บ้านสาวแห (เสนอโดยหมู่ที่ ๕) 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขาพนม
ไพรในการขยายเขต
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

ระยะทาง ๒๓๐ ม. - - ๔๖,๔๖๗ ๔๖,๔๖๗ ๔๖,๔๖๗ ระยะทางที่
ขยายเขตไฟฟ้า 

- ประชาชน 
มีไฟฟ้าใชใ้น
ครัวเรือนอย่าง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๓๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อ
การเกษตร จากหมูบ่้านไปหนอง
สิม-ค่ายบั้งไฟ จุดเริ่มตน้ หมู่บ้าน 
ไปหนองสิม-ค่ายบั้งไฟ 
หมู่ที่ ๕ บ้านสาวแห  
(เสนอโดยหมู่ที่ ๕) 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขาพนม
ไพรในการขยายเขต
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

ระยะทาง ๓๒๐ม. - - ๕๖,๐๐๐ ๕๖,๐๐๐ ๕๖,๐๐๐ ระยะทางที่
ขยายเขตไฟฟ้า 

- ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ 
เพิ่มผลผลิต    
ทางการเกษตร, 
ปศุสัตว์ 

กองช่าง 
 

๑๓๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อ
ใช้ในครัวเรือนจากบ้านนายอภิชาต ิ
ศรนีฤมล ถึงสามแยกไปบ้านนาง
ธรรมา จุดเริ่มตน้ บ้านนายอภิชาติ 
ศรีนฤมล ถึงสามแยกไปบ้านนาง 
ธรรมา หมู่ที่ ๖ บ้านดอนสุข  
(เสนอโดยหมู่ที่ ๖) 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขาพนม
ไพรในการขยายเขต
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

ระยะทาง๓๕๕ ม. - - ๕๖,๐๐๐ ๕๖,๐๐๐ ๕๖,๐๐๐ ระยะทางที่
ขยายเขตไฟฟ้า 

- ประชาชน 
มีไฟฟ้าใชใ้น
ครัวเรือนอย่าง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

๑๓๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อ
ใช้ในครัวเรือนจากบ้านนางอนงค์
นาค ถึงที่นานางทองสุก อ่อนอ้วน 
จุดเริ่มตน้ บ้านนางอนงค์นาค ถึงท่ี
นานางทองสุก อ่อนอ้วน 
หมู่ที่ ๖ บ้านดอนสุข  
(เสนอโดยหมู่ที่ ๖) 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขาพนม
ไพรในการขยายเขต
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

ระยะทาง 
๑,๓๐๐ ม. 

- - ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ระยะทางที่
ขยายเขตไฟฟ้า 

- ประชาชน 
มีไฟฟ้าใชใ้น
ครัวเรือนอย่าง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

๑๓๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมตดิตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อใช้
ในครัวเรือนจากบ้านนายสพุจน์ 
เสียงใหญ่ ถึงที่สวนนายแดง 
สุวรรณสุทธิ์  
จุดเริ่มตน้ บ้านนายสุพจน์ เสียงใหญ่ 
ถึงท่ีสวนนายแดง สุวรรณสุทธิ์  
หมู่ที่ ๖ บ้านดอนสุข  
(เสนอโดยหมู่ที่ ๖) 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขาพนม
ไพรในการขยายเขต
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

ระยะทาง๔๓๐ ม. - - ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ระยะทางที่
ขยายเขตไฟฟ้า 

- ประชาชน 
มีไฟฟ้าใชใ้น
ครัวเรือนอย่าง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑๓๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า

พร้อมตดิตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อ
การเกษตร จากสามแยกโรงสี 
SML ถึงที่นานายจวง คิดหมาย 
จุดเริ่มตน้ จากสามแยกโรงสี SML 
ถึงท่ีนานายจวง คิดหมาย 
หมู่ที่ ๖ บ้านดอนสุข  
(เสนอโดยหมู่ที่ ๖) 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขาพนม
ไพรในการขยายเขต
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

ระยะทาง๒๐๐ ม. - - ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ระยะทางที่
ขยายเขตไฟฟ้า 

- ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ 
เพิ่มผลผลิต    
ทางการเกษตร, 
ปศุสัตว์ 

กองช่าง 
 

๑๓๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง
และแรงต่ าเพือ่การเกษตรจาก 
สี่แยกบ้านนางจิตรอารี สมานจติ 
ถึงสามแยกหนองขี้หมู  
จุดเริ่มตน้ จากสี่แยกบ้านนางจิตร
อารี สมานจิต ถึงสามแยกหนอง 
ขี้หมู หมู่ที่ ๖ บ้านดอนสุข  
(เสนอโดยหมู่ที่ ๖) 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขาพนม
ไพรในการขยายเขต
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

ระยะทาง 
๒,๒๕๐ ม. 

- - ๑,๖๘๗,๕๐๐ ๑,๖๘๗,๕๐๐ ๑,๖๘๗,๕๐๐ ระยะทางที่
ขยายเขตไฟฟ้า 

- ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ 
เพิ่มผลผลิต    
ทางการเกษตร, 
ปศุสัตว์ 

กองช่าง 
 

๑๓๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง
และแรงต่ าเพือ่การเกษตรจาก
สามแยก หมู่ที่ ๖-๗ ถึงบ้านนาง
จิตรอารี สมานจิตร  
จุดเริ่มตน้ จากสามแยก หมู่ท่ี ๖-
๗ ถึงบ้านนางจิตรอารี สมานจิตร 
หมู่ที่ ๖ บ้านดอนสุข  
(เสนอโดยหมู่ที่ ๖) 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขาพนม
ไพรในการขยายเขต
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

ระยะทาง๔๕๑ ม. - - ๑๑๒,๗๕๐ ๑๑๒,๗๕๐ ๑๑๒,๗๕๐ ระยะทางที่
ขยายเขตไฟฟ้า 

- ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ 
เพิ่มผลผลิต    
ทางการเกษตร, 
ปศุสัตว์ 

กองช่าง 
 

๑๓๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เพื่อการเกษตรจากปั้มน้ ามันไป
หนองราม 
จุดเริ่มตน้ ปั้มน้ ามันไปหนองราม 
หมู่ที่ ๗ บ้านใหมด่อนเจริญ  
(เสนอโดยหมู่ที่ ๗) 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขาพนม
ไพรในการขยายเขต
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

ระยะทาง๒๙๐ ม. - - ๔๙,๐๐๐ ๔๙,๐๐๐ ๔๙,๐๐๐ ระยะทางที่
ขยายเขตไฟฟ้า 

- ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ 
เพิ่มผลผลิต    
ทางการเกษตร, 
ปศุสัตว์ 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
 
 

 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑๓๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า

เพื่อใช้ในครัวเรือนจากบ้านนาง
จันทร์เพญ็ บตุรสีเมือง ถึงสาม
แยกดอนสุข จดุเริ่มตน้ บ้านนาง
จันทร์เพ็ญ บุตรสีเมือง ถึงสาม
แยกดอนสุข 
หมู่ที่ ๗ บ้านใหมด่อนเจริญ  
(เสนอโดยหมู่ที่ ๗) 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขา
พนมไพรในการขยาย
เขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้า 

ระยะทาง๒๓๔ ม. - - ๕๔,๐๐๐ ๕๔,๐๐๐ ๕๔,๐๐๐ ระยะทางที่
ขยายเขตไฟฟ้า 

- ประชาชน 
มีไฟฟ้าใชใ้น
ครัวเรือนอย่าง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 
 

๑๔๐ โครงการตดิตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
เพื่อใช้ในกิจการของ อบต. 
สาวแห 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขา
พนมไพร เพื่อติดตั้ง
หม้อแปลงไฟฟ้า 
 

อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขา
พนมไพร เพื่อติดตั้ง
หม้อแปลงไฟฟ้า 
จ านวน ๑ เครื่อง  
ณ ส านักงาน อบต.
สาวแห 

- - ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ จ านวน ๑ หม้อ
แปลง 

- อบต.สาวแห  
มีระบบไฟฟ้าท่ี
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

รวม ๑๔๐ โครงการ - - ๒,๒๔๐,๐๐๐ ๔๔,๕๘๘,๘๗๓ ๕๔,๔๓๘,๒๙๓ ๕๓,๓๒๕,๓๙๓ ๕๓,๑๔๖,๘๔๖ - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ เพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ และสินค้าเกษตร สูม่าตรฐานเกษตรอินทรีย์ และอาหารปลอดภยั 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ พัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ 
    ๑.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ   

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ โครงการส่งเสริมคุณค่า 
ภูมปิัญญาทอ้งถิ่น 

- เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ 
และร่วมกันถ่ายทอด 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถี
แห่งพื้นบ้าน 

ด าเนินการตามโครงการส่งเสริมคุณค่า 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของจ านวน 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- ผู้เข้าร่วม
โครงการรักและ
หวงแหนภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ของตน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๒  โครงการสตรีกบัวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง 

- เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพ
ให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้าน 

กลุ่มสตรี, กลุ่มแม่บ้าน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ต าบล 
สาวแห 
 
  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของกลุ่มสตรี 
กลุ่มแม่บ้านท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

- พัฒนาทักษะให้
มีความรู้และ
ประสบการณ์มาก
ขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๓ โครงการส่งเสริมทักษะ
อาชีพ ผู้สูงอายุ ผูพ้กิาร 
และผู้ยากไร ้

- เพื่อส่งเสริมและ
ฝึกอบรมอาชีพให้กับ   
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ 
ผู้ยากไร้  

จัดฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการ
ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ยากไร้ หมู่ท่ี ๑-๗  
ต าบลสาวแห 

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

- ผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ยากไร้ 
ได้รับการพัฒนา
ทักษะอาชีพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ. ๐๒ ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๔ โครงการเพิ่มทกัษะกลุ่ม
อาชีพในชุมชนและทศัน
ศึกษาดูงาน 

- เพื่อจัดท าโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพให้กับ
กลุ่มอาชีพในพื้นท่ี  
หมู่ท่ี ๑-๗ ต าบล 
สาวแห 
 
 
 
 
 
 

๑) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพ หมู่ท่ี ๑  
- กลุ่มเย็บผ้า,กลุ่มทอผ้าไห, 
กลุ่มเห็ด 
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพ หมู่ท่ี ๒ 
 - กลุ่มเห็ด 
๓) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพ หมู่ท่ี ๓ 
- กลุ่มโรงสี, กลุ่มเลี้ยงโค      
  กลุ่มเลี้ยงไก่ 
๔) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพ หมู่ท่ี ๔  
- กลุ่มปุ๋ย, กลุ่มโรงสี, กลุ่มทอผ้า 
๕) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพ หมู่ท่ี ๕ 
- กลุ่มทอผ้าไหม 
๖) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพ หมู่ท่ี ๖ 
 - กลุ่มโรงสี 
๗) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพ หมู่ท่ี ๗ 
- กลุ่มผ้าขิด,กลุ่มเย็บผ้า 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของกลุ่มอาชีพ 
ท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

- พัฒนาทักษะ
และส่งเสริม
กลุ่มอาชีพให้มี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม ๔  โครงการ - - ๒๗๕,๐๐๐ ๒๗๕,๐๐๐ ๒๗๕,๐๐๐ ๒๗๕,๐๐๐ ๒๗๕,๐๐๐ - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ สร้างความสมดุล ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ พัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ 
 ๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ก่อสร้างคลองส่งน้ าจากทีน่า
นางสายยนต์  วิเศษวงษา  
ถึงที่นานายมั่น บุญเต็ม  
หมู่ที่ ๔ บ้านดอนแดง 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๔) 

- เพื่อก่อสร้างคลองส่ง
น ้า คสล.เพื่อการเกษตร 
และปศุสัตว์ 

ระยะทาง ๕๐๐ เมตร - ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
เกษตรกรมีน ้า 
ไว้ใช้และเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดทั งปี 

- เกษตรกรใน
เขตพื นท่ีต้าบล
สาวแห มีน ้าใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

๒ ก่อสร้างฝายกัน้น้ า คสล. 
บริเวณหนองปากแตก 
หมู่ที่ ๔ บ้านดอนแดง 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๔) 
 

- เพื่อสร้างฝายกั นน ้า 
เพื่อการเกษตร 
และปศุสัตว์ 

ขนาดพื นกว้าง ๓๐ ม. 
ปากกว้าง ๓ ม.  
ลึก ๒.๕๐  ม. 
ระยะทาง ๒๕-๔๐  ม. 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
เกษตรกรมีน ้า 
ไว้ใช้และเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดทั งปี 

- เกษตรกรใน
เขตพื นท่ีต้าบล
สาวแห มีน ้าใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

๓ 

 

ขุดคลองระบายน้ า จากห้วย
หลง ถึงห้วยก๊ากว๊ากตอนล่าง 
หมู่ที่ ๔ บ้านดอนแดง 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๔) 
 

- เพื่อก่อสร้างคลอง 
ระบายน ้าเพ่ือการ 
เกษตรและปศุสัตว์ 

ขนาดพื นกว้าง ๑๕ ม. 
ปากกว้าง ๒๐ ม. ลึก ๒ ม. 
ระยะทาง ๒๕๐ ม. 

- - ๘๐,๒๕๐ ๘๐,๒๕๐ ๘๐,๒๕๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
เกษตรกรมีน ้า 
ไว้ใช้และเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดทั งปี 

- เกษตรกรใน
เขตพื นท่ีต้าบล
สาวแห มีน ้าใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

๔ วางท่อใตด้นิ จากห้วยหลง 
ถึงห้วยก๊ากว๊ากตอนล่าง 
หมู่ที่ ๔ บ้านดอนแดง 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๔) 
 

- เพื่อวางท่อระบายน ้า
ใต้ดิน ส่งน ้าเพ่ือ
การเกษตรและ 
ปศุสัตว์ 

ขนาดท่อส่งน ้า ๒๕ ซม.  
ลึก ๑ ม. ระยะทาง 
๒๕๐ ม. 

- - ๓๓๔,๓๗๕ ๓๓๔,๓๗๕ ๓๓๔,๓๗๕ ร้อยละ ๑๐๐ 
เกษตรกรมีน ้า 
ไว้ใช้และเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดทั งปี 

- เกษตรกรใน
เขตพื นท่ีต้าบล
สาวแห มีน ้าใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. ๐๒ ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๕ ลงท่อขยายจากทีน่านาย
ชารี มีศรี ถึงคลองทุ่งวารี 
หมู่ที่ ๕ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๕) 

- เพื่อวางท่อระบายน ้าใต้
ดิน ส่งน ้าเพื่อการเกษตร
และปศุสัตว์ 

ขนาดท่อ ๘๐ ซม.  
ระยะทาง ๕-๖ ม. 

- - ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
เกษตรกรมีน ้า 
ไว้ใช้และเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดทั งปี 

- เกษตรกรใน
เขตพื นท่ีต้าบล
สาวแห มีน ้าใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

รวม ๕ โครงการ - - - ๗๐๐,๐๐๐ ๒,๑๒๓,๖๒๕ ๒,๑๒๓,๖๒๕ ๒,๑๒๓,๖๒๕ - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

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

ค 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ เพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ และสินค้าเกษตร สูม่าตรฐานเกษตรอินทรีย์ และอาหารปลอดภยั 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ พัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ 
    ๑.๓ แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ โครงการปลกูผกัสวนครัว
ปลอดสารพษิ 
 
 

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
รู้จักวิถีการปลูกผักสวน
ครัวปลอดสารพิษ 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
ประชาชน หมู่ท่ี ๑-๗ 
ต าบลสาวแห 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐  
ของประชาชน 
ท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

- ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีใช้
ชีวิตแบบพอเพียง 

ส านักงาน
ปลัด 

๒ โครงการส่งเสริมการสร้าง
รายได้ให้เกษตรกรช่วงฤดู
แล้ง 

- เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
มีรายได้กับอาชีพทางเลือก
อื่นๆ 
 
 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
เกษตรกร หมู่ท่ี ๑-๗ 
ต าบลสาวแห 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐  
ของประชาชน 
ท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

- เกษตรกรมี
รายได้และมีงาน
ท า เพียงพอต่อ 
การด ารงชีพ 

ส านักงาน
ปลัด 

๓ โครงการส่งเสริมการปลูก
ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ 
คุณภาพดีเพื่อการส่งออก 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๑-๗) 

- เพื่อส่งเสริมผลผลิตข้าว
ให้ได้มาตรฐานและเพิ่ม
ปริมาณการส่งออกข้าว 

-ด าเนินการส่งเสริมการ
ปลูกข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ 
คุณภาพดี เพื่อการ
ส่งออก 
-สนับสนุนเมล็ดพันธ์
ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐  
ของเกษตรกร 
ท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

- เกษตรกรมี
อาชีพ สร้างรายได้
ให้กับครอบครัว 

ส านักงาน
ปลัด 

๔ โครงการขดุลอกหนอง 
หญ้าหวาย 
หมู่ที่ ๒ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๒) 
 

- เพื่อขุดลอกหนองน้ า 
ในเขตพื้นท่ีต าบลสาวแห  
ให้สามารถกักเก็บน้ าได้
ปริมาณมาก 

ขนาดพื้นท่ี ๔ ไร่ ๗๑๘,๐๐๐ ๗๑๘,๐๐๐ ๗๑๘,๐๐๐ ๗๑๘,๐๐๐ ๗๑๘,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
เกษตรมีน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
ตลอดท้ังปี 

- เกษตรกรในเขต
พื้นท่ีต าบลสาวแห 
มีน้ าใช้เพื่อการ 
เกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ส านักปลัด/
กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๕ โครงการขดุลอกหนอง 
เตาไห 
หมู่ที่ ๒ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๒) 
 
 

- เพื่อขุดลอกหนองน้ า 
ในเขตพื้นท่ีต าบลสาวแห  
ให้สามารถกักเก็บน้ าได้
ปริมาณมาก 

ขนาดพื้นท่ี ๔ ไร่ ๗๑๘,๐๐๐ ๗๑๘,๐๐๐ ๗๑๘,๐๐๐ ๗๑๘,๐๐๐ ๗๑๘,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
เกษตรมีน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
ตลอดท้ังปี 

- เกษตรกรใน
เขตพื้นท่ีต าบล
สาวแห มีน้ าใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ส านักปลัด/
กองช่าง 

๖ โครงการขดุลอกหนอง 
สาวแห 
หมู่ที่ ๒ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๒) 
 

- เพื่อขุดลอกหนองน้ า 
ในเขตพื้นท่ีต าบลสาวแห  
ให้สามารถกักเก็บน้ าได้
ปริมาณมาก 

ขนาดพื้นท่ี ๒ ไร่ ๒๖๘,๘๐๐ ๒๖๘,๘๐๐ ๒๖๘,๘๐๐ ๒๖๘,๘๐๐ ๒๖๘,๘๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
เกษตรมีน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
ตลอดท้ังปี 

- เกษตรกรใน
เขตพื้นท่ีต าบล
สาวแห มีน้ าใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ส านักปลัด/
กองช่าง 

๗ โครงการขดุลอกหนอง 
ไผ่ล้อม 
หมู่ที่ ๒ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๒) 
 
 

- เพื่อขุดลอกหนองน้ า 
ในเขตพื้นท่ีต าบลสาวแห  
ให้สามารถกักเก็บน้ าได้
ปริมาณมาก 

ขนาดพื้นท่ี ๒ ไร่ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
เกษตรมีน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
ตลอดท้ังปี 

- เกษตรกรใน
เขตพื้นท่ีต าบล
สาวแห มีน้ าใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ส านักปลัด/
กองช่าง 

๘ โครงการขดุลอกหนอง 
ปลาดกุ 
หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแคน 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๓) 
 

- เพื่อขุดลอกหนองน้ า 
ในเขตพื้นท่ีต าบลสาวแห  
ให้สามารถกักเก็บน้ าได้
ปริมาณมาก 

ขนาดพื้นท่ี ๔ ไร่ ๗๑๘,๐๐๐ ๗๑๘,๐๐๐ ๗๑๘,๐๐๐ ๗๑๘,๐๐๐ ๗๑๘,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
เกษตรมีน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
ตลอดท้ังปี 

- เกษตรกรใน
เขตพื้นท่ีต าบล
สาวแห มีน้ าใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ส านักปลัด/
กองช่าง 

๙ โครงการขดุลอกหนองโน 
หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแคน 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๓) 
 
 

- เพื่อขุดลอกหนองน้ า 
ในเขตพื้นท่ีต าบลสาวแห  
ให้สามารถกักเก็บน้ าได้
ปริมาณมาก 

ขนาดพื้นท่ี ๑๐ ไร่ ๑,๗๙๖,๐๐๐ ๑,๗๙๖,๐๐๐ ๑,๗๙๖,๐๐๐ ๑,๗๙๖,๐๐๐ ๑,๗๙๖,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
เกษตรมีน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
ตลอดท้ังปี 

- เกษตรกรใน
เขตพื้นท่ีต าบล
สาวแห มีน้ าใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ส านักปลัด/
กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๐ โครงการขดุลอกหนอง
น้ าประปา 
หมู่ที่ ๔ บ้านดอนแดง 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๔) 
 

- เพื่อขุดลอกหนองน้ า 
ในเขตพื้นท่ีต าบลสาวแห  
ให้สามารถกักเก็บน้ าได้
ปริมาณมาก 

ขนาดพื้นท่ี ๓ ไร่ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
เกษตรมีน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
ตลอดท้ังปี 

- เกษตรกรใน
เขตพื้นท่ีต าบล
สาวแห มีน้ าใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ส านักปลัด/
กองช่าง 

๑๑ โครงการขดุลอก 
หนองแสง 
หมู่ที่ ๔ บ้านดอนแดง 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๔) 
 

- เพื่อขุดลอกหนองน้ า 
ในเขตพื้นท่ีต าบลสาวแห  
ให้สามารถกักเก็บน้ าได้
ปริมาณมาก 

ขนาดพื้นท่ี ๕ ไร่ ๘๙๐,๐๐๐ ๘๙๐,๐๐๐ ๘๙๐,๐๐๐ ๘๙๐,๐๐๐ ๘๙๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
เกษตรมีน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
ตลอดท้ังปี 

- เกษตรกรใน
เขตพื้นท่ีต าบล
สาวแห มีน้ าใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ส านักปลัด/
กองช่าง 

๑๒ โครงการขดุลอกหนองปาก
แตก 
หมู่ที่ ๔ บ้านดอนแดง 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๔) 
 
 

- เพื่อขุดลอกหนองน้ า 
ในเขตพื้นท่ีต าบลสาวแห  
ให้สามารถกักเก็บน้ าได้
ปริมาณมาก 

ขนาดพื้นท่ี ๕ ไร่ ๒,๓๙๕,๐๐๐ ๒,๓๙๕,๐๐๐ ๒,๓๙๕,๐๐๐ ๒,๓๙๕,๐๐๐ ๒,๓๙๕,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
เกษตรมีน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
ตลอดท้ังปี 

- เกษตรกรใน
เขตพื้นท่ีต าบล
สาวแห มีน้ าใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ส านักปลัด/
กองช่าง 

๑๓ โครงการขดุลอกกดุแคน 
หมู่ที่ ๔ บ้านดอนแดง 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๔) 
 
 

- เพื่อขุดลอกหนองน้ า 
ในเขตพื้นท่ีต าบลสาวแห  
ให้สามารถกักเก็บน้ าได้
ปริมาณมาก 

ขนาดพื้นท่ี ๑๕ ไร่ ๑,๙๒๔,๐๐๐ ๑,๙๒๔,๐๐๐ ๑,๙๒๔,๐๐๐ ๑,๙๒๔,๐๐๐ ๑,๙๒๔,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
เกษตรมีน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
ตลอดท้ังปี 

- เกษตรกรใน
เขตพื้นท่ีต าบล
สาวแห มีน้ าใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ส านักปลัด/
กองช่าง 

๑๔ โครงการขดุลอกหนองสิม 
หมู่ที่ ๕ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๕) 
 
 

- เพื่อขุดลอกหนองน้ า 
ในเขตพื้นท่ีต าบลสาวแห  
ให้สามารถกักเก็บน้ าได้
ปริมาณมาก 

ขนาดพื้นท่ี ๕ ไร่ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
เกษตรมีน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
ตลอดท้ังปี 

- เกษตรกรใน
เขตพื้นท่ีต าบล
สาวแห มีน้ าใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ส านักปลัด/
กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑๕ โครงการขดุลอกหนองหว้า 
หมู่ที่ ๕ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๕) 
 

- เพื่อขุดลอกหนองน้ า 
ในเขตพื้นท่ีต าบลสาวแห  
ให้สามารถกักเก็บน้ าได้
ปริมาณมาก 

ขนาดพื้นท่ี ๕ ไร่ ๑,๖๐๓,๘๐๐ ๑,๖๐๓,๘๐๐ ๑,๖๐๓,๘๐๐ ๑,๖๐๓,๘๐๐ ๑,๖๐๓,๘๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
เกษตรมีน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
ตลอดท้ังปี 

- เกษตรกรใน
เขตพื้นท่ีต าบล
สาวแห มีน้ าใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ส านักปลัด/
กองช่าง 

๑๖ โครงการขดุลอกหนองราม 
หมู่ที่ ๗ บ้านใหมด่อนเจริญ 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๗) 
 

- เพื่อขุดลอกหนองน้ า 
ในเขตพื้นท่ีต าบลสาวแห  
ให้สามารถกักเก็บน้ าได้
ปริมาณมาก 

ขนาดพื้นท่ี ๔ ไร่ ๔๑๐,๕๗๐ ๔๑๐,๕๗๐ ๔๑๐,๕๗๐ ๔๑๐,๕๗๐ ๔๑๐,๕๗๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
เกษตรมีน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
ตลอดท้ังปี 

- เกษตรกรใน
เขตพื้นท่ีต าบล
สาวแห มีน้ าใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ส านักปลัด/
กองช่าง 

๑๗ โครงการขดุลอกหนองขาม 
หมู่ที่ ๗ บ้านใหมด่อนเจริญ
(เสนอโดยหมู่ที่ ๗) 
 
 

- เพื่อขุดลอกหนองน้ า 
ในเขตพื้นท่ีต าบลสาวแห  
ให้สามารถกักเก็บน้ าได้
ปริมาณมาก 

ขนาดพื้นท่ี ๔ ไร่ ๑,๑๒๐,๐๐๐ ๑,๑๒๐,๐๐๐ ๑,๑๒๐,๐๐๐ ๑,๑๒๐,๐๐๐ ๑,๑๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
เกษตรมีน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
ตลอดท้ังปี 

- เกษตรกรใน
เขตพื้นท่ีต าบล
สาวแห มีน้ าใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ส านักปลัด/
กองช่าง 

๑๘ โครงการเพื่อเกษตรกร 
กนิดีอยูด่ ี

- เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรมีคุณภาพ 
ชีวิตท่ีดี 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
และความตระหนักถึง
การปฏิบัติตนให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐  
ของประชาชน 
ท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

- เกษตรกรมี
ความรู้และ
น าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ส านักงาน
ปลัด 

๑๙ โครงการส่งเสริมการปลูก
พืชสมนุไพรในสมเด็จพระ
กนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

- เพื่อเป็นการอนุรักษ์ 
ศึกษา ภูมิปัญญาพันธ์พืช
สมุนไพรและน ามาใช้
ดูแลสุขภาพ 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ 
และความตระหนักถึง
การอนุรักษ์พันธ์พืช 
และภูมิปัญญา ให้กับ
ประชาชน หมู่ท่ี ๑-๗ 
ต าบลสาวแห 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน 
ท่ีเข้าร่วม
โครงการ 
 

- ประชาชน
ได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้
ปลูกจิตส านึก
เรื่องการ
อนุรักษ์พันธุ์พืช
และการ
น าไปใช้ดูแล
สุขภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒๐ โครงการเพิ่มศกัยภาพ
เกษตรกรรุน่ใหม ่

- เพื่อให้เกษตรได้มีความรู้
ในเชิงเกษตรกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ 

จัดฝึกอบรมโครงการ
เพิ่มศักยภาพเกษตรกร
รุ่นใหม่ใหกั้บประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ต าบล 
สาวแห 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของประชาชน 
ท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

- เกษตรกรน า
ความรู้ท่ีได้รับ 
ไปปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์
ต่อการเกษตร
ของตน 

ส านักงาน
ปลัด 

๒๑ โครงการขดุลอกหนองคา 
หมู่ที่ ๑ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๑ 

- เพื่อขุดลอกหนองน้ า 
ในเขตพื้นท่ีต าบลสาวแห  
ให้สามารถกักเก็บน้ าได้
ปริมาณมาก 

ขนาดพื้นท่ี ๖ ไร่ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
เกษตรมีน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
ตลอดท้ังปี 

- เกษตรกรใน
เขตพื้นท่ีต าบล
สาวแห มีน้ าใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ส านักปลัด/
กองช่าง 

รวม ๒๑ โครงการ - - ๑๕,๙๙๒,๑๗๐ ๑๕,๙๙๒,๑๗๐ ๑๖,๐๑๒,๑๗๐ ๑๖,๐๑๒,๑๗๐ ๑๖,๐๑๒,๑๗๐ - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชมุชน และสังคม 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑ โครงการงานการแพทย์

ฉุกเฉิน (กู้ชพีกูภ้ัย) 
- เพื่อการบริหาร
จัดการงาการแพทย์ 
ฉุกเฉิน 

เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน อาทิ ค่าเบี้ย 
เลี้ยง ค่าชุดปฏิบัติงาน ค่าเวชภัณฑ์ 
และยา 

๔๓๒,๐๐๐ ๔๓๒,๐๐๐ ๔๓๒,๐๐๐ ๔๓๒,๐๐๐ ๔๓๒,๐๐๐ ๑๒ ครั้ง/ปี - ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 
ในชีวิตมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

๒ โครงการเพิ่มพนูความรู้
ผูป้ฏบิตัิการในระบบ
การแพทย์ฉกุเฉนิ 

- เพิ่มศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

จดัโครงการฝึกอบรม ทบทวนความรู้
ให้กับเจ้าหน้าท่ีแพทย์ฉุกเฉิน ในการ
บริการประชาชนในพื้นท่ี 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของเจ้าหน้าท่ี
แพทย์ฉุกเฉินท่ี

เข้าร่วม 

- ประชาชนในพื้นท่ี
ได้รับบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

๓ โครงการหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ออกใหบ้รกิาร
ประชาชน (พอ.สว.) 
ร่วมกบัหน่วยบรกิาร
จังหวัดเคลื่อนที่  

- เพื่อออกให้บริการ
ประชาชน และให้ 
ความช่วยเหลือ
ประชาชนร่วมกับ
ส่วนราชการ 

ประชาชนในเขตอ าเภอหนองฮี ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงกร 

- ประชาชนในเขต
อ าเภอหนองฮี 
ได้รับความช่วย 
เหลืออย่างทั่วถึง 

ส านักงานปลัด 

รวม ๓  โครงการ - - ๕๐๒,๐๐๐ ๕๐๒,๐๐๐ ๕๐๒,๐๐๐ ๕๐๒,๐๐๐ ๕๐๒,๐๐๐ - - - 

แบบ ผ. ๐๒ ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชมุชน และสังคม 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    ๑.๒ แผนงานสาธารณสุข 
 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑ โครงการสุขภาพดี  

ขับขี่จักรยาน 
- เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกายด้วยการปั่น
จักรยาน 

จัดกิจกรรมปั่นจักรยานรอบ
พื้นท่ีต าบลสาวแห 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของจ านวน 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- ประชาชนสุขภาพ
ดี และมีกิจกรรม
การออกก าลังกาย
ร่วมกัน 

ส านักงานปลัด 

๒ โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสตัว์
และขึ้นทะเบียนสตัวต์ามโครงการ
สัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพษิสนุัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือ
เอกหญิง พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ 

- เพื่อส ารวจข้อมูลและขึ้น
ทะเบียนจ านวนสุนัขและ
แมวในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
สาวแห 

ส ารวจข้อมูลและขึ้นทะเบียน
จ านวนสุนัขและแมว หมู่ท่ี  
๑-๗ ต าบลสาวแห 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 
สุนัขและแมวใน
ต าบลสาวแห
ได้รับการ
ส ารวจและ 
ขึ้นทะเบียน 

- สุนัขและแมวใน
ต าบลสาวแหได้รับ
การขึ้นทะเบียน
ครบถ้วน 

ส านักงานปลัด 

๓ 

 

 

โครงการเพื่อขบัเคลื่อนโครงการ
สัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พษิสนุัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือ
เอกหญิง พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ  

- เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสาวแห 

ด าเนินการจัดซ้ือวัคซีนป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามจ านวนประชากรสุนัขและ
แมวท้ังที่มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของ หมู่ท่ี ๑-๗ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 
สามารถป้องกัน
โรคพิษสุนัข 
บ้าได้ 

- ประชาชนต าบล
สาวแหปลอดจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

ส านักงานปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๔ โครงการเดนิ วิ่ง ปัน่  

เพื่อสุขภาพ 
เพื่ออบรมให้ความรู้ด้าน
สุขภาพ และร่วม
กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น 
และกิจกรรมอื่นๆ 

ส่งเสริมการออกก าลังกาย
ให้กับประชาชนหมู่ท่ี ๑ – ๗ 
ต าบลสาวแห 

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

- ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
จิตใจ ท่ีแข็งแรง 

ส านักงานปลัด 

๕ อุดหนนุส าหรบัการ
ด าเนนิงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขต าบล
สาวแห 

เพื่อตอบสนองการ
ด าเนินงานตามโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขต าบล 
สาวแห 
 

อุดหนุนงบประมาณในการ
ด าเนินงานโครงการพระราช 
ด าริด้านสาธารณสุขให้กับทุก
หมู่บ้านในต าบลสาวแห  
หมู่ท่ี ๑-๗ 
(หมายเหตุ : จ านวน ๗ หมู่บ้าน 
หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท) 

๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- ประชาชนหมู่ท่ี 
๑-๗ ต าบลสาวแห 
มีสุขภาพท่ีดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

๖ โครงการตรวจคดักรอง
มะเร็งปากมดลกูและ
มะเร็งเต้านม 

- ค้นหาความผิดปกติ
ของมะเร็งปากมดลูกใน
ระยะก่อนเป็นมะเร็ง 
- ป้องการเกิดมะเร็งปาก
มดลูก และมะเร็งเต้านม
ในระยะลุกลาม 

สตรีช่วงอายุ ๓๐-๖๐ ปี 
จ านวน ๒๐๐ คน 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ สตรีอายุ๓๐-
๖๐ ปี ได้รับ
การตรวจทั้งวิธี 
Pap Smear 
และ VIA อย่าง
น้อยร้อยละ 
๔๐ 

-สตรีมารับการ
ตรวจคัดกรองตาม
เป้าหมาย 
- หญิงวัยเจริญพันธ์
มีความตระหนัก
และเห็น
ความส าคัญของการ
ตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านม 

กองสวัสดิการ/
รพ.สต.สาวแห 

๗ โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ด้วยการออกก าลังกาย 

- เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนหันมาใส่ใจ
สุขภาพด้วยการออก
ก าลังกาย 
- เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี 

ประชาชนในพื้นท่ีต าบล 
สาวแห 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ด าเนินการ
อย่างน้อย
สัปดาห์ละ  
3 วัน 

- ประชาชนใส่ใจใน
การออกก าลังกาย
มากขึ้น 

กองสวัสดิการ/
รพ.สต.สาวแห 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๘ โครงการส่งเสริม

พัฒนาการและการเรียนรู้
ในเด็กเล็กและ เดก็ก่อน
วัยเรียน 

- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
พ่อแม่หรือผู้ปกครองให้
มีความรู้ความเข้าใจใน
การส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก ๐-๖ ปี 

กลุ่มเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัย
เรียน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กผ่านการ
ประเมิน
มาตรฐาน 

เด็ก ๐-๖ ปีมี
พัฒนาการที่สมวัย
ท้ังด้านร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ 
จิตใจและสังคม 

กองสวัสดิการ/
รพ.สต.สาวแห 

รวม ๘ โครงการ - - ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชมุชน และสังคม 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    ๑.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑ โครงการพฒันาศักยภาพ

การบริหารจดัการกองทนุ  
 

 

- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
กรรมการกองทุน อนุกรรมการ 
และแกนน าสุขภาพ 

กรรมการกองทุน 
คณะอนุกรรมการ และ 
แกนน าสุขภาพ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กองทุนได้รับ
การประเมินใน
ระดับ A ขึ้นไป 

- กรรมการกองทุน 
คณะอนุกรรมการ
และแกนน าสุขภาพ
มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานและ
บริหารจัดการ
กองทุน 

กองสวัสดิการ
สังคม/กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 

รวม ๑ โครงการ - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - - - 

แบบ ผ. ๐๒ ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชมุชน และสังคม 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    ๑.๔ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐ 
ร่วมใจ 

- เพื่อส่งเสริมกิจกรรม 
การการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ให้กับผู้ด้อยโอกาส  
ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือ 
ผู้ยากจน 

- ด าเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม
หรือปรับปรุงบ้านพักอาศัย 
ให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้   
ผู้พิการหรือผู้ยากจนในต าบล
สาวแห 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนบ้านท่ี
ได้รับการ
คัดเลือก 

ผู้ด้อยโอกาส         
ผู้ยากไร้ ผู้พิการ
หรือผู้ยากจน มี
คุณภาพชีวิตในการ
อยู่อาศัยท่ีดีขึ้น 
และด ารงชีวิตอย่าง
มีความสุข 

ส านักงานปลัด/
กองช่าง 

๒ โครงการตรวจวิเคราะห์คณุภาพ
น้ าดื่ม 

- เพื่อให้ประชาชน หมู่ท่ี 
๑-๗ มีน้ าประปาสะอาด
เพื่ออุปโภค บริโภคได้
อย่างปลอดภัย 

- ส่งตัวอย่างน้ าประปาบาดาล
และน้ าผิวดินไปตรวจสอบ
คุณภาพน้ าท่ีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี คณะเภสัช
ศาสตร์ 

๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐
ประชาชนมี
น้ าประปาท่ี
สะอาดเพื่อ
อุปโภคและ
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ประชาชน หมู่ท่ี  
๑-๗ มีน้ าประปาท่ี
สะอาดและปลอด 
ภัยต่อสุขภาพ 

กองช่าง 

รวม ๒ โครงการ - - ๑๓๖,๐๐๐ ๑๓๖,๐๐๐ ๑๓๖,๐๐๐ ๑๓๖,๐๐๐ ๑๓๖,๐๐๐ - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชมุชน และสังคม 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    ๑.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 
 

 

 

 

 

  

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑ โครงการพฒันาสภา

เด็กและเยาวชนต าบล
สาวแห 

- เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมของสภา
เด็กและเยาวชน
ต าบลสาวแห 

แกนน าเด็กและเยาวชนในต าบล 
สาวแห 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของเยาวชน 
ท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

- เยาวชนในต าบล
สาวแหมีขวัญและ
ก าลังใจท่ีดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

๒ โครงการอบรมให้
ความรู้การขับขี่
รถจักรยานยนต์ใหก้บั
เด็กและเยาวชนต าบล
สาวแห 

- เพื่อให้ความรู้ 
แนะน า ในการขับขี่
รถจักรยานยนต์ท่ี
ถูกต้องตาม
กฎหมายจราจร 

เด็กและเยาวชนในต าบลสาวแห ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของเยาวชน 
ท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

- เยาวชนในต าบล
สาวแหมีความรู้ด้าน
กฎหมายจราจร 
และมีความปลอด 
ภัยในการขับขี่
รถจักรยานยนต์
มากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

รวม ๒ โครงการ - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - - - 

แบบ ผ. ๐๒ ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชมุชน และสังคม 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    ๑.๖ แผนงานงบกลาง 
 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑ การใหก้ารสงเคราะห์เบี้ย

ยังชีพผู้สูงอายุ 
- เพื่อให้การสงเคราะห์ 
ผู้สูงอายุท่ีควรได้รับการ
สงเคราะห์ในพื้นท่ี 

ผู้สูงอายุ ต าบลสาวแหท่ีมี
อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ได้รับสวัสดิการ
จากภาครัฐ
ท่ัวถึง 

- ผู้สูงอายุมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๒ การใหก้ารสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้พกิาร 

- เพื่อให้การสงเคราะห์ 
ผู้พิการท่ีควรได้รับการ
สงเคราะห์ในพื้นท่ี 

คนพิการ ต าบลสาวแหท่ีมี
บัตรคนพิการ 

๒,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ได้รับสวัสดิการ
จากภาครัฐ
ท่ัวถึง 

- คนพิการมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๓ การใหก้ารสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผูต้ดิเชื้อเอดส์ 

- เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้
ติดเชื้อเอดส์ ท่ีควรได้รับ
การสงเคราะห์ในพื้นท่ี 

ผู้ป่วยเป็นโรคเอดส์ ต าบล 
สาวแห 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ได้รับสวัสดิการ
จากภาครัฐ
ท่ัวถึง 

- ผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์
มีความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๔ อุดหนนุโครงการเงิน
สมทบกองทนุหลัก 
ประกนัสุขภาพ 
ระดับท้องถิน่ 

- เพื่อให้ประชาชนใน
เขตพื้นท่ีมีหลักประกัน
สุขภาพท่ีดี 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบของต าบลสาวแห  

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี - ประชาชนในเขต
พื้นท่ีต าบลสาวแหมี
หลักประกันสุขภาพ
ท่ีดี 

ส านักงานปลัด 

๕ อุดหนนุโครงการเงิน
สมทบกองทนุสวัสดิการ 
ชุมชน ต าบลสาวแห 

- เพื่อให้สมาชิกในชุมชน
ได้รับสวัสดิการตั้งแต่
แรกเกิด แก่ เจ็บ และ
ตาย 

สมาชิกกองทุนสวัสดิการใน
พื้นท่ีต าบลสาวแห 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี - ประชาชน 
ในพื้นท่ีได้รับ
สวัสดิการอย่าง 
ท่ัวถึง 

ส านักงานปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



 

 

  

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๖ ค่าใช้จ่ายในการจดัการ

จราจร 
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การจราจรที่ประชาชน
ได้รับประโยชน์โดยตรง 

พื้นท่ีในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
สาวแห 

- - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จ านวนจุด 
ท่ีด าเนินการ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช้ถนน
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 

รวม ๖ โครงการ - - ๘,๐๘๐,๐๐๐ ๘,๐๘๐,๐๐๐ ๘,๐๘๕,๐๐๐ ๘,๐๘๕,๐๐๐ ๘,๐๘๕,๐๐๐ - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชมุชน และสังคม 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ด้านการจัดระเบียบชมุชน/สังคม และการรกัษาความสงบเรยีบร้อย 
    ๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑ โครงการเพิ่มพนู

ประสทิธภิาพ อปพร.และ
ทัศนศกึษาดูงานนอกสถานที่ 

- เพื่อเสริมสร้างความสมัคร
สมานสามัคคีและพัฒนาทักษะ
ในการปฏิบัติงาน และเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการเผชิญ
เหตุ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้
อย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ 

จัดฝึกอบรมทบทวน สมาชิก 
อปพร.ต าบลสาวแห 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ๘๐ 
สมาชิก อปพร. 
เข้าร่วมฝึกอบรม  

- สมาชิกอปพร.   
มีทักษะเพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 

๒ โครงการปอ้งกนัและบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน   ที่เกิดจากสา
ธารณภัยต่างๆ 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 

๑) ค่าใช้จ่ายส าหรับการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วมใน
พื้นท่ี ต.สาวแห 
๒) ค่าสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 
ประชาชนได้รับการ
ดูแลและบรรเทาสา
ธารณภัยต่างๆอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง  

-สามารถบรรเทา       
สาธารณภัยให้กับ 
ประชาชนใน
ต าบลสาวแหได้ 

ส านักงานปลัด 

๓ โครงการฝึกอบรมสมาชิก  
อปพร. (หลักสตูรจดัตั้ง) 
 

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 
มีความรู้ ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ี ภารกิจ อปพร.
และทักษะในการป้องกัน
บรรเทา สาธารณภัยต่างๆ 

จัดฝึกอบรม สมาชิก อปพร.
(หลักสูตรจัดต้ัง) จ านวน  
๒๐ คน 
 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรม  

- มีสมาชิก  
อปพร.ท่ีมี
ประสิทธิภาพ   
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 

๔ โครงการปอ้งกนัและระงับ
อัคคภีัยโดยใช้ชุมชนเปน็ฐาน 

- เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ด้านการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

จัดฝึกอบรมโครงการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยโดยใช้
ชุมชนเป็นฐานให้กับ
ประชาชนต าบลสาวแห 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของประชาชน 
ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ป้องกันภัยด้าน
อัคคีภัยมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

รวม ๔ โครงการ - - ๒๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๗๐,๐๐๐ ๓๗๐,๐๐๐ ๓๗๐,๐๐๐ - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕ รักษาความมั่นคงภายใน และการบรหิารจัดการภาครฐั 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ สร้างเสริมสมรรถนะประชาชน และพลังทางสังคม 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ด้านการจัดระเบียบชมุชน/สังคม และการรกัษาความสงบเรยีบร้อย 
    ๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 
หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑ โครงการเยาวชนรุน่ใหม่ร่วมใจ

ต้านภัยยาเสพตดิ 
- เพื่อรณรงค์ กระตุ้น
จิตส านึกให้แก่ประชาชน 
ทุกกลุ่มได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการร่วมกัน
ป้องกันยาเสพติด 
 

นักเรียนและเยาวชน  
ในต าบลสาวแห หมู่ท่ี  
๑ – ๗ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของเยาวชน 
ท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

-นักเรียน เยาวชน
เข้มแข็ง ห่างไกลยา   
เสพติด 

ส านักงานปลัด 

๒ โครงการเพิ่มประสิทธภิาพผูน้ า
ให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
แก้ไขปญัหายาเสพตดิใน
หมู่บ้าน 
 

- เพิ่มทักษะผู้น าชุมชนให้มี
ความรู้ มีความตระหนักถึง
ภัยยาเสพติด 

ผู้น าชุมชน หมู่ท่ี ๑ – ๗  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้น าชุมชน 
ท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

- สามารถเป็นเกราะ 
ป้องกันยาเสพติด
ไม่ให้เข้าไปในชุมชน
ได้ 

ส านักงานปลัด 

๓ โครงการปอ้งกนัและแก้ไข
ปญัหายาเสพตดิ 

- เพื่อป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี
ต าบลสาวแห 

ประชาชนในพื้นท่ีทุก
กลุ่ม /ทุกวัย ในต าบล
สาวแห หมู่ท่ี ๑ – ๗ 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘0  
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- สามารถแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในชุมชนได้ 

ส านักงานปลัด 

๔ โครงการแข่งขันกีฬา อบต. 
สาวแหสัมพนัธต์้านยาเสพตดิ 

- เพื่อเสริมเกราะป้องกันยา
เสพติดโดยดึงดูดให้เห็น
ความส าคัญของการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
 

ประชาชนในพื้นท่ีทุก
กลุ่ม/ ทุกวัย ในต าบล
สาวแห หมู่ท่ี ๑ – ๗ 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐  
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- ประชาชนเข้มแข็ง 
ห่างไกล ยาเสพติด 

ส านักงานปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๕ อุดหนนุโครงการบ าบดัฟืน้ฟู   

ผูต้ดิ/ผู้เสพยาเสพตดิและ
ฝกึอบรมอาชพีให้แกผู่ผ้่าน 
การบ าบดัฟืน้ฟ ู

- เพื่อติดตามและค้นหาให้ผู้
ติด/ผู้เสพมารายงานตัวอย่าง
เต็มใจที่เข้าสู่การบ าบัด 
รักษาท่ีเหมาะสม 

ผู้ติด/ผู้เสพ ได้เข้ารับ
การบ าบัด โดยการ
ค้นหาผู้ติด/ผู้เสพยาเสพ
ติดในพื้นท่ี, รณรงค์
ประชาสัมพันธ์สร้าง
ความเข้าใจแก่
ครอบครัวผู้ติด/ผู้เสพ 
และฝึกอบรมอาชีพแก่ 
ผู้ผ่านการบ าบัดรักษา 

๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 
ของผู้ติด/ผู้เสพ
ท่ีเข้ารับการ
บ าบัด 

- ประชาชนเข้มแข็ง
ห่างไกลยาเสพติด 

ส านักงานปลัด 

รวม ๕ โครงการ - - ๑๗๕,๐๐๐ ๑๗๕,๐๐๐ ๑๗๕,๐๐๐ ๑๗๕,๐๐๐ ๑๗๕,๐๐๐ - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕ รักษาความมั่นคงภายใน และการบรหิารจัดการภาครฐั 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ สร้างเสริมสมรรถนะประชาชน และพลังทางสังคม 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 
    ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ โครงการจัดงานและกิจกรรม 
เฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดศีรีสนิทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

- เพื่อเป็นการแสดงออก
ซ่ึงความจงรัก ภักดีและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

จัดงานและกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี - เกิดความรักและ
เทิดทูนต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ส านักงานปลัด 

๒ โครงการจัดงานและกิจกรรมเฉลิม    
พระเกยีรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์
พระบรมราชินนีาถ พระบรมราช
ชนนพีนัปีหลวง 

- เพื่อเป็นการแสดงออก
ซ่ึงความจงรัก ภักดีและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

จัดงานและกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี - เกิดความรักและ
เทิดทูนต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ส านักงานปลัด 

๓ โครงการจัดงานและกิจกรรม 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง 
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชิน ี

- เพื่อเป็นการแสดงออก
ซ่ึงความจงรัก ภักดีและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

จัดงานและกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง 
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี - เกิดความรักและ
เทิดทูนต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ส านักงานปลัด 

๔ โครงการแม่ของแผน่ดนิ - เพื่อเป็นการแสดงออก
ซ่ึงความจงรัก ภักดีและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

จัดกิจกรรมตามโครงการ 
แม่ของแผ่นดิน 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี เกิดความรักและ
เทิดทูนต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ส านักงานปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



 

 

 

 

 

  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๕ โครงการวนัท้องถิน่ไทย - เพื่อเผยแพร่บทบาทและ

ภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- จัดงานและกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย 
- ท าบุญตักบาตร 
- ท าความสะอาดอาคาร 
สถานท่ี 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี - เพื่อให้เล็งเห็น
ความส าคัญของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ส านักงานปลัด 

๖ อุดหนนุโครงการเฉลิมพระ
เกียรตพิระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว 

- เพื่อเป็นการแสดงออกซ่ึง
ความจงรักภักดีและเทิดทูน
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

อุดหนุนตามโครงการเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรี   
สินทรมหาวชิราลงกรณ     
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี - เกิดความรักและ
เทิดทูนต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ส านักงานปลัด 

๗ อุดหนนุโครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินนีาถ พระบรม
ราชชนนพีนัปีหลวง 

- เพื่อเป็นการแสดงออกซ่ึง
ความจงรักภักดีและเทิดทูน
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

อุดหนุนตามโครงการเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี - เกิดความรักและ
เทิดทูนต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ส านักงานปลัด 

๘ อุดหนนุโครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้า 
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี 

- เพื่อเป็นการแสดงออกซ่ึง
ความจงรักภักดีและเทิดทูน
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

อุดหนุนตามโครงการเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนาง 
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี - เกิดความรักและ
เทิดทูนต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ส านักงานปลัด 

รวม ๘ โครงการ - - ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคมให้เขม้แข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชมุชน และสังคม 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 
    ๑.๒ แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑ โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน

ของศูนย์พฒันาเดก็เล็กบ้านสาวแห 
- เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ในการเรียนการสอนท่ี
ทันสมัย 

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการ
เรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านสาวแห 

๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของเด็กนักเรียน
ได้รับการพัฒนาท่ี
เหมาะสมกับวัย 

- เด็กนักเรียนมี
วิทยาการที่
ทันสมัย 

ส านักงานปลัด 

๒ โครงการจัดกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ - เพื่อเป็นการสร้าง
ประสบการณ์ให้เด็กทุก
คนได้มีโอกาสท า
กิจกรรมร่วมกัน 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุก
คนและนักเรียนโรงเรียนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห
ทุกคน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐    
ของผู้เข้าร่วม    
กิจรรม 

- สร้างแรงจูงใจ
ให้เยาวชน 
ของชาต ิ

ส านักงานปลัด 

๓ โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ 
ครู ผูด้แูลเดก็ ผูป้กครอง และทัศน
ศึกษาดูงาน 

- เพิ่มประสบการณ์การ
ท างานให้กับครูผู้ดูแล
เด็ก 

ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐   
ของผูท่ี้เข้าร่วม
กิจกรรม 

- ครู ผู้ดูแลเด็ก 
มีทักษะและ 
ประสบการณ์
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 

๔ โครงการจ้างเหมาจัดซื้ออาหาร
กลางวันศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้าน
สาวแห 

- เพื่อจ้างเหมาจัดซ้ือ
อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสาวแห 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐  
เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารครบ 
๕ หมู่ 

- นักเรียนได้รับ
สารอาหารครบ 
ท้ัง ๕ หมู่ 

ส านักงานปลัด 

๕ โครงการเฝ้าระวังโรค มือ เท้า ปาก - เพื่อป้องกันโรคติดต่อ
ท่ีเกิดกับเด็กนักเรียน 

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
สาวแห 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐     
เด็กนักเรียน
ปลอดจาก
โรคติดต่อ 

- นักเรียนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง สามารถ
เรียนรู้ได้อย่าง
เต็มศักยภาพ 

ส านักงานปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๖ โครงการแข่งขันกีฬาศนูย์
พัฒนาเดก็เล็กบ้านสาวแห 

- เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เล่น
กีฬาร่วมกันและสร้าง
สุขภาพพลานามัยท่ีดี 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านสาวแห 
ทุกคน 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของนักเรียน 
ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

- เด็กนักเรียนได้
ออกก าลังกายและ
สร้างสุขภาพท่ีดี 

ส านักงานปลัด 

๗ โครงการแข่งขันฟตุซอล 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
สาวแหต้านภัยยาเสพตดิ 
 

- เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง
กายและเสริมสร้างความ
สามัคคีในต าบลสาวแห 

จัดโครงการแข่งขันฟุต
ซอล ให้กับประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ต าบลสาวแห 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ปฏิบัติตน
ห่างไกลยาเสพติด 

ส านักงานปลัด 

๘ โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศกึษาส าหรบั
ศูนย์พฒันาเดก็เล็ก 

- เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับ
การสนับสนุนจากรัฐอย่าง
ท่ัวถึงและเป็นธรรมใน
รายการ ได้แก่ 
๑) ค่าหนังสือเรียน 
๒) ค่าอุปกรณ์การเรียน 
๓) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
๔) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านสาวแห 
(อายุ ๓-๕ ปี) ท่ีได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้ 
จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

๗๑,๑๙๐ ๗๑,๑๙๐ ๗๑,๑๙๐ ๗๑,๑๙๐ ๗๑,๑๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของนักเรียน 
ท่ีได้รับการสนับ 
สนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัด
การศึกษา
ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- นักเรียนได้รับ
โอกาสและการ
สนับสนุนตาม
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ส านักงานปลัด 

๙ อุดหนนุส่วนราชการโครงการ
อาหารกลางวัน 

- เพื่อให้นักเรียนทุกคนใน 
เขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลสาวแห มีอาหารกลาง
วันท่ีมีคุณภาพถูกสุขลักษณะ 
รับประทานทุกวัน 

จัดซ้ืออาหารกลางวัน 
ท่ีถูกสุขลักษณะตลอดปี 
การศึกษาให้กับเด็ก
นักเรียน ร.ร.สาวแห
วิทยา, ร.ร.บ้านดอนแดง 

๖๖๐,๐๐๐ ๖๖๐,๐๐๐ ๖๖๐,๐๐๐ ๖๖๐,๐๐๐ ๖๖๐,๐๐๐ จ านวนนักเรียน
เด็กเล็ก-ป.๖  
(สพฐ.)ในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
สาวแห 

- นักเรียนได้รับ
อาหารครบท้ัง ๕ 
หมู่ ท่ีสะอาดตาม
หลักโภชนาการ 
ทุกคน/ทุกวัย 

ส านักงานปลัด 

๑๐ อุดหนนุส่วนราชการโครงการ
อาหารเสริม(นม) 

- เพื่อให้นักเรียนทุกคนใน
เขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลสาวแหและเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีสุขอนามัยที่
แข็งแรง 

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนตลอดปี
การศึกษาให้กับ ร.ร.สาว
แหวิทยา, ร.ร.บ้านดอน
แดง, ศพด.บ้านสาวแห 

๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ จ านวนนักเรียน
เด็กเล็ก-ป.๖  
(สพฐ.)ในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
สาวแห 

- เด็กก่อนวัย
เรียน,ประถมศึกษา 
ได้รับอาหารเสริม
(นม)ครบถ้วนทุก
คน/ทุกวัย 

ส านักงานปลัด 

รวม ๑๐ โครงการ - - ๑,๘๒๖,๑๙๐ ๑,๘๔๖,๑๙๐ ๑,๘๔๖,๑๙๐ ๑,๘๔๖,๑๙๐ ๑,๘๔๖,๑๙๐ - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคมให้เขม้แข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชมุชน และสังคม 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 
    ๑.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑ โครงการจัดงานประเพณ ี

บญุบั้งไฟ 
- เพื่อรักษาประเพณี 
บุญบ้ังไฟให้คงอยู่สืบไป 

- จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 
ของผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

- ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงาม 
คงอยู่สืบไป 

ส านักงานปลัด 

๒ โครงการจัดงานประเพณี      
บญุเส็งกลอง 

- เพื่อรักษาประเพณี 
บุญเส็งกลองให้คงอยู่
สืบไป 

- จัดงานประเพณีบุญเส็งกลอง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 
ของผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

- ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงาม 
คงอยู่สืบไป 

ส านักงานปลัด 

๓ โครงการส่งเสริมและอนุรกัษ์
วัฒนธรรมไทย 

- เพื่อสืบสานและ
เผยแพร่ประเพณี
วัฒนธรรมในท้องถิ่น 

- จัดงานและกิจกรรมส่งเสริม
และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

- - ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 
ของผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

- ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงาม 
คงอยู่สืบไป 

ส านักงานปลัด 

๔ โครงการแข่งขันกีฬาหน่วยงาน
สัมพันธ์อ าเภอหนองฮ ี

- เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัย และสร้าง
ความสามัคคีหน่วยงาน 

- จัดโครงการแข่งขันกีฬา
หน่วยงานสัมพันธ์อ าเภอหนองฮี 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 
ของผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

- หน่วยงาน
ราชการได้ออก
ก าลังกายและ
สร้างความ
สามัคคีร่วมกัน 

ส านักงานปลัด 

๕ ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพธิี ราชพิธี 
พิธกีารต่างๆ 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
งานรัฐพิธีต่างๆ 

- วันส าคัญของทางราชการและ
วันส าคัญทางศาสนา 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 
ของผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

- ส่งเสริมและ 
อนุรักษ์วันส าคัญ
ของราชการและ
ศาสนา 

ส านักงานปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๖ อุดหนนุโครงการสนับสนนุการ 

จัดงานบญุผะเหวดรอ้ยเอด็ 
- เพื่ออนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงาม 
 

อุดหนุนตามโครงการสนับสนุน
การจัดงานบุญผะเหวดร้อยเอ็ด 

๑๐,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี - ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงาม
คงอยู่สืบไป 

ส านักงานปลัด 

รวม ๖ โครงการ - - ๓๕๕,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ ๔๗๐,๐๐๐ ๔๗๐,๐๐๐ ๔๗๐,๐๐๐ - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ พัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ๑.๑ แผนงานสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑ โครงการสาวแหปลอดภยั 

ใส่ใจส่ิงแวดล้อม 
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ และตระหนักถึงการ
อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดโครงการสาวแหปลอดภัยใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนหมู่ท่ี 
๑-๗ ต าบลสาวแห 

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

- ผู้เข้าร่วมโครงการ   
มีความรู้และตระหนักถึง
การอนุรักษ์พลัง 
งานและสิ่งแวดล้อม 
พร้อมท้ังน้ าความรู้ท่ีได้ 
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
และเผยแพร่ประชา 
สัมพันธ์ต่อไปได้ 

ส านักงานปลัด 

รวม ๑ โครงการ - - - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ พัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑ โครงการจัดท าแผนที่แนว

เขตสาธารณะ 
 

- เพื่อป้องกันการรุกล ้าเขต
พื นท่ีสาธารณะประโยชน์ 

จัดท้าแผนท่ีแนวเขตสาธารณะ
ต้าบลสาวแห 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ป้องกันการบุก
รุกพื นท่ี
สาธารณะ 

- รักษาแนวเขต
พื นท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างธนาคาร
น้ าใตด้นิระบบเปดิ หมูท่ี่ ๑ 

เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ
น ้าแบบยั่งยืน เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

ขุดลอกหนองคา  
ขนาดปากกว้าง ๒๐ ม.  
ยาว ๔๐ ม. ลึก ๑๐ ม. 

- - ๕๓๕,๘๐๐ ๕๓๕,๘๐๐ ๕๓๕,๘๐๐ ร้อยละ ๘๐  
แก้ปัญหาน ้า
แล้ง น ้าท่วมใน
พื นท่ีการเกษตร 

- มีน ้าใช้ในการ 
เกษตรตลอดปี 

กองช่าง 

๓ โครงการก่อสร้างธนาคาร
น้ าใตด้นิระบบเปดิ หมูท่ี่ ๒ 

เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ
น ้าแบบยั่งยืน เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

ขุดลอกหนองเตาไห  
ขนาดปากกว้าง ๕ ม.  
ยาว ๕ ม. ลึก ๘ ม. 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐  
แก้ปัญหาน ้า
แล้ง น ้าท่วมใน
พื นท่ีการเกษตร 

- มีน ้าใช้ในการ 
เกษตรตลอดปี 

กองช่าง 

๔ โครงการก่อสร้างธนาคาร
น้ าใตด้นิระบบเปดิ หมูท่ี่ ๔ 

เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ
น ้าแบบยั่งยืน เพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

ขุดลอกห้วยก๊ากว๊าก  
ขนาดปากกว้าง ๖๐ ม.  
ยาว ๖๐ ม. ลึก ๑๐ ม. 

- - ๒,๔๐๖,๓๐๐ ๒,๔๐๖,๓๐๐ ๒,๔๐๖,๓๐๐ ร้อยละ ๘๐  
แก้ปัญหาน ้า
แล้ง น ้าท่วมใน
พื นท่ีการเกษตร 

- มีน ้าใช้ในการ 
เกษตรตลอดปี 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๕ โครงการก่อสร้างธนาคาร

น้ าใตด้นิ ระบบปดิ หมูท่ี ่
๑-๗ 

เพื่อแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
ขังและเติมน ้าบาดาลชั น
ใต้ดิน 

๑) ก่อสร้างร่องน ้าไร้ท่อข้าง
ถนน 
๒) ก่อสร้างบ่อปิดในครัวเรือน 
ชุมชน และป่าสาธารณะ 
 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ป้องกันน ้าท่วมขัง
และภัยแล้งชุมชน 
มีน ้าอุปโภค 
บริโภคตลอดปี 

- ประชาชนมีน ้า
เพื่อการอุปโภค
บริโภคตลอดทั งปี  

กองช่าง 

รวม ๕ โครงการ - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓,๕๒๒,๑๐๐ ๓,๕๒๒,๑๐๐ ๓,๕๒๒,๑๐๐ - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ พัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ๑.๓ แผนงานการเกษตร 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ โครงการรกัน้ า รักป่า รักษา
แผน่ดนิ 

- เพื่อปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติต่อสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ 

ด าเนินการปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก 
ปลูกต้นไม้สองข้างทางและปลูก 
ป่าทดแทน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ มีพ้ืนท่ีป่า
เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่า 
ร้อยละ ๓๐ 

- ชุมชนมีพื้นท่ีสีเขียว
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 

๒ โครงการปรับภูมทิัศน์
บริเวณข้างหอประชุม 

- เพื่อความสวยงาม  
ร่มรื่นของสถานท่ีราชการ 

จัดตกแต่งพื้นท่ี จัดซ้ือไม้ดอก  
ไม้ประดับส าหรับการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนจุด 
ท่ีด าเนินการ 

- เกิดความสวยงาม 
ร่มรื่น และเพิ่มพ้ืนท่ีสี
เขียวในสถานท่ี
ราชการ 

ส านักงานปลัด 

๓ โครงการปลกูหญ้าแฝก 
เพื่อการอนรุกัษด์นิและน้ า
หนองห้วยหลง 

- เพื่อให้ประชาชน ได้รู้จัก 
และเข้าใจวิธีการใช้
ประโยชน์หญ้าแฝกในการ
อนุรักษ์ดินและน้ า และ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

จัดโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการ
อนุรักษ์ดินและน้ า หนองห้วยหลง 
ให้กับประชาชนหมู่ท่ี ๑ – ๗  
ต าบลสาวแห 

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

- ประชาชนรับทราบ 
ถึงประโยชน์จากหญ้า
แฝกในการบ ารุงดิน 
และสภาพแวดล้อม 
มากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

รวม ๓ โครงการ - - ๓๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕ รักษาความมั่นคงภายใน และการบรหิารจัดการภาครฐั  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ สร้างเสริมสมรรถนะประชาชน และพลังทางสังคม 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
    ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑ โครงการ อบต.สาวแห

เคลื่อนที่บริการประชาชน 
- เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการด าเนิน 
งานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและให้บริการ
ประชาชนนอกสถานท่ี 

ออกพบปะประชาชนเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการ
ด าเนินงานของ อบต.รวมถึง
ให้บริการประชาชนนอกสถานท่ี 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การด าเนินงานของ 
อปท.และได้รับบริการ
จากหน่วยเคลื่อนท่ี 

ส านักงานปลัด 

๒ โครงการเพิ่มประสิทธภิาพ
การบริหารงานของ อบต.
และทัศนศกึษาดูงาน 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างานให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้บุคลากร 
และทัศนศึกษาดูงาน 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐  
ของบุคลากร 
ท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

- บุคลากร อบต. 
สาวแห มีความรู้ความ
เข้าใจในการท างาน  
มีทักษะเพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 

๓ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ระเบียบ กฎหมายอปท.
พนกังานส่วนต าบล และ
พนกังานจ้าง 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างานให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับ
พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐  
ของพนักงาน 
ลูกจ้างที่เข้า 
ร่วมโครงการ 

- พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างมีความรู้ความ
เข้าใจ ระเบียบ
กฎหมายมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

๔ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ระเบียบ กฎหมาย อปท.
กิจการสภา และทัศนศกึษา 
ดูงาน 
 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างานให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับสมาชิก 
อบต.และทัศนศึกษาดูงาน 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของสมาชิกสภา 
คณะผู้บริหาร 
ท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

- คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต.มี
ความรู้ ประสบการณ์
ในการพัฒนาพื้นท่ี
มากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๕ โครงการส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม พนกังานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง คณะ
ผูบ้รหิาร และสมาชิก อบต. 

- เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้เกิดขึ้นใน
องค์กรอย่างยั่งยืน 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร 
และสมาชิก อบต. 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- พนักงานส่วนต าบล
มีจิตส านึกท่ีดี มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

๖ โครงการส ารวจความพึง
พอใจของผู้รบับรกิาร อบต.
สาวแห 

- เพื่อส ารวจการบริหาร
จัดการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสาวแหตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ค่าจ้างท่ีปรึกษาหน่วยงานของภาครัฐ
หรือเอกชนในการส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ อบต.สาวแห 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี - น าผลท่ีได้มา
ปรับปรุงพัฒนา 
ด้านการบริหาร 
งานต่อไป 

ส านักงานปลัด 

๗ โครงการประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลข่าวสาร 

- เพื่อเป็นค่าวัสดุ โฆษณา
และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

๑) จัดท าแผ่นพับ, วารสารเผยแพร่ 
๒) ปรับปรุงหอกระจายข่าวต าบล 
เพื่อประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร 
อบต. สาวแห 

- ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ท่ัวถึง 

ส านักงานปลัด 

๘ โครงการออกบรกิารจัดเก็บ
ภาษีและให้ค าปรกึษา
แนะน าการช าระภาษี 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ นอก
สถานที ่

- เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนในการ
ช าระภาษี 

ผู้เสียภาษีอาการในเขตพื้นท่ีต าบล
สาวแห 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละ ๓๐ 
อบต.มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

- เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการบริการ 
ประชาชนด้านช าระ
ภาษี 

กองคลัง 

๙ โครงการจัดท าแผนทีภ่าษี
และทะเบียนทรพัย์สนิ 
 
 

- เพื่อจัดท าแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

จัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินในเขตพื้นท่ีจัดเก็บภาษี 
ต าบลสาวแห 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 
การจัดเก็บมี
ประสิทธิภาพ 

- สามารถรู้พื้นท่ีใน
การจัดเก็บภาษีท่ี
แน่นอนและได้
มาตรฐาน 

กองคลัง 

๑๐ อุดหนนุศนูยป์ฏิบตักิารร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอหนองฮ ี

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสนับสนุนการ
บริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอหนองฮี 

อุดหนุนงบประมาณในการ
ด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วม 
ในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอ
หนองฮี ให้กับเทศบาลต าบลหนองฮี 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๑ ครั้ง/ปี การบริหารงานของ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม 
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอหนองฮี  
มีประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑๑ โครงการกิจกรรม ๕ ส - เพื่อสร้างความสามัคคีใน

หน่วยงาน ด้วยการร่วมกัน
ท าความสะอาดและจัด
สถานท่ีท างานให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ส านักงานงาน อาคาร สถานท่ี 
ท างานของ อบต.สาวแห 

- - - - - ด าเนินการ
สัปดาห์ละ  
๑ ครั้ง 

- ส านักงาน อาคาร 
สถานท่ีท างานมีความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

ทุกส านัก/กอง 

รวม ๑๑ โครงการ - - ๔๖๐,๐๐๐ ๔๖๐,๐๐๐ ๔๖๐,๐๐๐ ๔๖๐,๐๐๐ ๔๖๐,๐๐๐ - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕ รักษาความมั่นคงภายใน และการบรหิารจัดการภาครฐั  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ สร้างเสริมสมรรถนะประชาชน และพลังทางสังคม 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
    ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑ โครงการปกป้องสถาบนั

ส าคัญของชาต ิ
- เพื่อรณรงค์ และเผยแพร่
พระราชกรณียกิจและ
เทิดพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ผู้น าชุมชน และประชาชนในเขต
พื้นท่ีต าบลสาวแห 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- ประชาชนต าบล 
สาวแห เกิดความรัก
สามัคคีในความเป็น
ชาติไทยท่ีมีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
เป็นศูนย์รวมจิตใจ 

ส านักงานปลัด 

รวม ๑ โครงการ - - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - - - 

แบบ ผ. ๐๒ ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕ รักษาความมั่นคงภายใน และการบรหิารจัดการภาครฐั  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ สร้างเสริมสมรรถนะประชาชน และพลังทางสังคม 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
    ๑.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑ โครงการจัดท าแผนชุมชน

และแผนพฒันาท้องถิน่ 
- เพื่อรับฟังปัญหาข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะของประชาชน 
และเป็นข้อมูลในการจัดท า
แผนพัฒนาของ อบต. 
สาวแห 

จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ 
อบต.สาวแห 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐  
ของจ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

- ได้รับทราบปัญหา 
ความต้องการของ
ประชาชนท่ีแท้จริง
เพื่อใช้ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ส านักงานปลัด 

๒ โครงการส่งเสริมจิตส านึก
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 

- เพื่อส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

ประชาชนในต าบลสาวแห  
หมู่ท่ี ๑-๗ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของจ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

- ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับหลักการ
ปกครองเพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 

๓ โครงการรณรงคต์้านภัย
ทุจรติ 

- เพื่อสร้างความตระหนักรู้
ให้ประชาชน ได้รู้ถึงผล
เสียหายความรุนแรงของ
ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น 
และร่วมกันต่อต้านการ
คอรัปชันทุกรูปแบบ 

จัดโครงการรณรงค์ต้านภัยทุจริต
ให้กับประชาชน หมู่ท่ี ๑ -๗  
ต าบลสาวแห 
 
 

- - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐  
ของจ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

- ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจ และ
ตระหนักถึงผลเสีย
ของปัญหาการทุจริต 
เกิดความร่วมมือร่วม
ใจสร้างสังคมท่ีไม่
เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ 

ส านักงานปลัด 

รวม ๓ โครงการ - - ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - - - 

แบบ ผ. ๐๒ ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห อ าเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ ยกระดับการท่องเที่ยว การบรกิาร การค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
 ๑ ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมลง

ลูกรัง จากท่อคอนเวิร์ส (หนอง
ขาม) ถึงถนน รพช.(บ้านหนอง
เหล็ก) จุดเริ่มตน้ จากท่อคอน
เวิร์ส (หนองขาม) ถึงถนน รพช.
(บ้านหนองเหล็ก) 
หมู่ที่ ๑ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๑) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน 
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร  
กว้าง๖ม.ยาว๒,๐๐๐ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. 

- ๓,๘๔๐,๐๐๐ ๓,๘๔๐,๐๐๐ ๓,๘๔๐,๐๐๐ ๓,๘๔๐,๐๐๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑ -๗  
ได้ใช้ถนนใน
การสัญจรไป –
มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

 ๒ เสริมผิวทางแอสฟัลทต์ิกคอน 
กรตี จากสายสามแยก ทช 
๓๐๑๒ บ้านสาวแห ม.๑ ถึง
บ้านดกูอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 
จุดเริ่มตน้ จากสายสามแยก ทช 
๓๐๑๒ บ้านสาวแห ม.๑ ถึงบ้าน
ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 
หมู่ที่ ๑ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยคณะผูบ้ริหาร) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน 
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร  
กว้าง๕ม.ยาว๑,๖๖๐ ม. 
หนา ๐.๐๔ ม. 

๓,๑๐๐,๐๐๐ ๓,๑๐๐,๐๐๐ ๓,๑๐๐,๐๐๐ ๓,๑๐๐,๐๐๐ ๓,๑๐๐,๐๐๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑ -๗  
ได้ใช้ถนนใน
การสัญจรไป –
มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
อบจ.ร้อยเอ็ด 
อบต.สาวแห 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 
หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๓ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน

ดอนแดง ม.๔ ต.สาวแห  
อ.หนองฮี จ.ร้อยเอด็ – คอ
สะพาน คสล.ไปบ้านนาดี  
ม.๙ ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด  
จ.ศรีสะเกษ จุดเริ่มตน้ บ้าน
ดอนแดง ม.๔ ต.สาวแห  
อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด – คอ
สะพาน คสล.ไปบ้านนาดี ม.๙ 
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด  
จ.ศรีสะเกษ 
หมู่ที่ ๔ บ้านดอนแดง 
(เสนอโดยคณะผูบ้ริหาร) 

- เพื่อแก้ไขปัญหา
การสัญจรไปมาบน
ท้องถนนของ
ประชาชน 

ขนาดผิวจราจรกว้าง๕ม.
ยาว ๑,๐๖๘ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. 

- ๔,๗๐๙,๐๐๐ ๔,๗๐๙,๐๐๐ ๔,๗๐๙,๐๐๐ ๔,๗๐๙,๐๐๐ พื้นท่ีผิวจราจร  ประชาชน 
ต.สาวแห 
ต.ดูกอึ่ง 
ต. เด่นราษฎ์ 
ต. คลีกลิ้ง 
ได้ใช้ถนนใน
การสัญจรไป
มา-ท่ีสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 
อบจ.ร้อยเอ็ด 
อบต.สาวแห 

๔ ก่อสร้างถนน คสล. ม.๕     
บ้านสาวแห สายจากถนน 
ทช.๓๐๑๒  ถึงบ้านสีสุก ม.๕  
ต าบลดกูอึ่ง  
จุดเริ่มตน้ ถนน ทช.๓๐๑๒  
ถึงบ้านสีสุก ม.๕ ต าบลดูกอึ่ง 
หมู่ที่ ๕ บ้านสาวแห 
(เสนอโดยคณะผูบ้ริหาร) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน 
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจรกว้าง๕ม.
ยาว ๑๖๐ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ ม. 

- - ๕,๖๐๒,๙๐๐ ๕,๖๐๒,๙๐๐ ๕,๖๐๒,๙๐๐ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑ -๗ 
 ได้ใช้ถนนใน 
การสัญจรไป –
มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 
 

๕ ก่อสร้างถนน คสล. ม.๗  
บ้านใหมด่อนเจรญิ สายจาก
ถนน ทช.๓๐๑๒ถึง
ห้วยก๊ากว๊าก จุดเริ่มตน้ ถนน 
ทช.๓๐๑๒ ถึงห้วยก๊ากว๊าก 
หมู่ที่ ๗ บ้านใหมด่อนเจริญ 
(เสนอโดยคณะผูบ้ริหาร) 

- เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๗ ได้มีถนน 
ใช้ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจรกว้าง๕ม.
ยาว ๒,๙๖๐ ม. หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕  ม. 

- ๑๑,๘๐๐,๓๓๖ ๑๑,๘๐๐,๓๓๖ ๑๑,๘๐๐,๓๓๖ ๑๑,๘๐๐,๓๓๖ พื้นท่ีผิวจราจร - ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑ -๗ 
 ได้ใช้ถนนใน
การสัญจรไป –
มา สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 
 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่า 

จะได้รบั 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๖ ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริม

เหล็กสายจากบ้านสีสกุ หมู่ที่ 
๕ ต าบลดูกอึ่ง ถึงสามแยก
โนนบ้านนอ้ย- ดอนแดง หมู่ที่ 
๔ ต าบลสาวแห อ าเภอหนอง
ฮี จังหวัดร้อยเอ็ด*** 
จุดเริ่มตน้ บ้านสีสุก หมู่ท่ี ๕ 
ต าบลดูกอึ่ง ถึง สามแยกโนน
บ้านน้อย- ดอนแดง หมู่ท่ี ๔    
ต าบลสาวแห อ าเภอหนองฮี 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

-เพื่อแก้ไขปัญหา
การสัญจรไปมา
บนท้องถนนของ
ประชาชน 

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. 
ยาว ๔,๕๖๐ ม. หนาเฉลี่ย   
๐.๑๕ ม. ตามแบบ อบต. 
สาวแหก าหนด พร้อมป้าย
โครงการ  

- ๑๗,๔๐๓,๒๓๖ ๑๗,๔๐๓,๒๓๖ ๑๗,๔๐๓,๒๓๖ ๑๗,๔๐๓,๒๓๖ พื้นท่ีผิวจราจร ประชาชน 
ต.สาวแห 
ต.หนองฮี 
ต.ดูกอึ่ง 
ได้ใช้ถนนใน 
การสัญจรไป-
มาท่ีสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 
อบจ.ร้อยเอ็ด 
อบต.สาวแห/ 

 

รวม ๖ โครงการ - - ๓,๑๐๐,๐๐๐ ๔๐,๘๕๒,๕๗๒ ๔๖,๔๕๕,๔๗๒ ๔๖,๔๕๕,๔๗๒ ๔๖,๔๕๕,๔๗๒ - - - 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห  อ าเภอหนองฮี  จังหวัดร้อยเอ็ด 

***************************************** 
ค 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ เพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ และสินค้าเกษตร สูม่าตรฐานเกษตรอินทรีย์ และอาหารปลอดภยั 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ พัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ 
    ๑.๑ แผนงานการเกษตร 

 

 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ โครงการขดุลอกห้วยหลง 
หมู่ที่ ๔ บ้านดอนแดง 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๔) 
 
 

- เพื่อขุดลอกหนองน้้า 
ในเขตพื้นท่ีต้าบลสาวแห  
ให้สามารถกักเก็บน้้าได้
ปริมาณมาก 

ขนาดพื้นท่ี ๓๐ ไร่ ๔,๓๓๐,๐๐๐ ๔,๓๓๐,๐๐๐ ๔,๓๓๐,๐๐๐ ๔,๓๓๐,๐๐๐ ๔,๓๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
เกษตรมีน้้าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
ตลอดท้ังปี 

- เกษตรกรใน
เขตพื้นท่ีต้าบล
สาวแห มีน้้าใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ส้านักปลัด/
กองช่าง 

๒ โครงการขดุลอกกดุยาว 
หมู่ที่ ๔ บ้านดอนแดง 
(เสนอโดยหมู่ที่ ๔) 
 
 

- เพื่อขุดลอกหนองน้้า 
ในเขตพื้นท่ีต้าบลสาวแห  
ให้สามารถกักเก็บน้้าได้
ปริมาณมาก 

ขนาดพื้นท่ี ๒๕ ไร่ ๓,๖๐๘,๐๐๐ ๓,๖๐๘,๐๐๐ ๓,๖๐๘,๐๐๐ ๓,๖๐๘,๐๐๐ ๓,๖๐๘,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
เกษตรมีน้้าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
ตลอดท้ังปี 

- เกษตรกรใน
เขตพื้นท่ีต้าบล
สาวแห มีน้้าใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ส้านักปลัด/
กองช่าง 

รวม ๒ โครงการ - - ๗,๙๓๘,๐๐๐ ๗,๙๓๘,๐๐๐ ๗,๙๓๘,๐๐๐ ๗,๙๓๘,๐๐๐ ๗,๙๓๘,๐๐๐ - - - 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 



 
บญัชีครภุณัฑ ์

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห  อ าเภอหนองฮี  จังหวัดร้อยเอด็ 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ แผนงานบริหาร 
งานทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า  (๑๘ หน้า/นาที)  
จ านวน ๓ เคร่ืองๆละ ๒,๖๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

- - ๗,๘๐๐ - - ส านักงานปลัด 

๒ แผนงาน 
บริหาร 
งานทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ 
นิ้ว) จ านวน ๓ เคร่ืองๆ ละ ๑๗,๐๐๐ บาท  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

- - ๕๑,๐๐๐ - - ส านักงานปลัด 

๓ แผนงาน 
บริหาร 
งานทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จ านวน ๒ เคร่ือง ๆ ละ ๔,๓๐๐ บาท  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

- - ๘,๖๐๐ - - ส านักงานปลัด 

๔ แผนงาน 
บริหาร 
งานทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

โต๊ะท างาน ส าหรับงานส านักงาน จ านวน ๑ ตัว ๆละ ๒,๕๐๐ บาท 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- ตามราคาท้องถิ่นที่สามารถจัดซื้อได้ 

- - ๒,๕๐๐ - - ส านักงานปลัด 

๕ แผนงาน 
บริหาร 
งานทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

เก้าอ้ีท างาน ส าหรับงานส านักงาน จ านวน ๑ ตัวๆละ ๓,๒๕๐ บาท 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- ตามราคาท้องถิ่นที่สามารถจัดซื้อได้ 

- - ๓,๒๕๐ - - ส านักงานปลัด 

๖ แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จ านวน ๑ เคร่ือง ๆ ละ ๔,๓๐๐ บาท  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

- - ๔,๓๐๐ - - ส านักงานปลัด 

๗ แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า  (๑๘ หน้า/นาที)  
จ านวน ๑ เคร่ืองๆละ ๒,๖๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

- - ๒,๖๐๐ - - ส านักงานปลัด 

 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๓ 



 

 
 
 

 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

ตู้เก็บเอกสารชนิด ๒ บานเลื่อนกระจก จ านวน ๑ หลังๆละ ๓,๖๕๐ 
บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- ตามราคาท้องถิ่นที่สามารถจัดซื้อได้ 

- - ๓,๖๕๐ - - ส านักงานปลัด 

๙ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

เก้าอ้ีท างาน ส าหรับงานส านักงาน จ านวน ๑ ตัวๆละ ๓,๒๕๐ บาท 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- ตามราคาท้องถิ่นที่สามารถจัดซื้อได้ 

- - ๓,๒๕๐ - - ส านักงานปลัด 

๑๐ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน ๓ ตัวๆละ ๓๒,๐๐๐  บาท โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

- - ๙๖,๐๐๐ - - ส านักงานปลัด 

๑๑ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ 
นิ้ว) จ านวน ๒ เคร่ืองๆ ละ ๑๗,๐๐๐ บาท  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

- - ๓๔,๐๐๐ - - ส านักงานปลัด 

๑๒ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

ตู้เก็บเอกสารชนิด ๒ บานเลื่อนกระจก จ านวน ๑ หลังๆละ ๓,๖๕๐ 
บาท  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- ตามราคาท้องถิ่นที่สามารถจัดซื้อได้ 

- - ๓,๖๕๐ - - ส านักงานปลัด 

๑๓ แผนงาน
การเกษตร 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน ๑ เคร่ืองๆละ ๙,๕๐๐ บาท  
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑  
ส านักงบประมาณ 

- - ๙,๕๐๐ - - ส านักงานปลัด 

๑๔ แผนงาน
การเกษตร 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เคร่ืองตัดหญ้าแบบเข็น จ านวน ๑ เคร่ืองๆละ ๑๓,๐๐๐ บาท  
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑  
ส านักงบประมาณ 

- - ๑๓,๐๐๐ - - ส านักงานปลัด 

๑๕ แผนงาน
การเกษตร 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ จ านวน ๑ เคร่ืองๆละ ๑๑,๐๐๐ บาท  
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑  
ส านักงบประมาณ 

- - ๑๑,๐๐๐ - - ส านักงานปลัด 

แบบ ผ. ๐๓ 



 
 
 
 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๖ แผนงานบริหาร 
งานทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า  (๑๘ หน้า/นาที)  
จ านวน ๑ เคร่ืองๆละ ๒,๖๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

- - ๒,๖๐๐ - - กองคลัง 

๑๗ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ 
นิ้ว) จ านวน ๑ เคร่ืองๆ ละ ๑๗,๐๐๐ บาท  โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน 
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

- - ๑๗,๐๐๐ - - กองคลัง 

๑๘ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองพิมพ์เช็ค ชนิดDot Matrix Printer  ส าหรับงานส านักงาน
จ านวน ๑ เคร่ืองๆ ละ ๒๒,๐๐๐ บาท  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

- - ๒๒,๐๐๐ - - กองคลัง 

๑๙ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน ๒ ชุดๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท  
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

- - ๕,๐๐๐ - - กองคลัง 

๒๐ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

โต๊ะท างาน ส าหรับงานส านักงาน จ านวน ๑ ตัว ๆละ  
๒,๕๐๐ บาท  
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- ตามราคาท้องถิ่นที่สามารถจัดซื้อได้ 

- - ๒,๕๐๐ - - กองคลัง 

๒๑ แผนงานสงัคม
สงเคราะห์ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

พัดลมชนิดติดผนงั จ านวน ๘ ตัวๆละ ๓,๓๐๐ บาท 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- ตามราคาท้องถิ่นที่สามารถจัดซื้อได้ 

- - ๒๖,๔๐๐ - - กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม - - ๓๒๙,๖๐๐ - - - 
 
 
  
 
 

แบบ ผ. ๐๓ 



                                           ส่วนท่ี ๔
                                   การติดตามและประเมินผล

 
4.๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนออง  
โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าอนินการตามระอบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขอพ่ิมอติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าอภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะ
อป็นการก าหนดรายละออียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรืออปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอขตจังหวัด  อพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอขตจังหวัดไปใช้อป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนอองได้ต่อไป และอพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้
อย่างแท้จริง  อป็นอครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้อข้มแข็ง อกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอขตจังหวัด  อพ่ือน าไปสู่การบูรณาการ
ร่วมกัน ให้อกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถอชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาอศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประอมินผลยุทธศาสตร์อพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระอบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขอพ่ิมอติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดย
คณะกรรมการติดตามและประอมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าอนินการให้คะแนนตามอกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งอป็น
ส่วนหนึ่งของการติดตามและประอมินผลแผนพัฒนา  โดยด าอนินการให้แล้วอสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละออียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  อรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  อป้าประสงค์ของแต่ละประอด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความอชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลอกี่ยวกับด้านกายภาพ อช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประอทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการอมือง/การปกครอง อช่น อขต
การปกครองการอลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลอกี่ยวกับด้านการอมือง/การปกครอง อช่น อขตการปกครอง 
การอลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร อช่น ข้อมูลอกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลอกี่ยวกับสภาพทางสังคม อช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาอสพติด การสังคมสงค์อคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลอกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน อช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลอกี่ยวกับระบบอศรษฐกิจ อช่น การอกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องอที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลอกี่ยวกับศาสนา ประอพณี วัฒนธรรม อช่น การนับถือศาสนา
ประอพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนอมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลอกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ อช่น น้ า ป่าไม้ ภูอขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดอก็บข้อมูลอพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าอนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกอปลี่ยนอรียนรู้ อพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)  

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิอคราะห์ที่ควบคลุมความอชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความอชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาอศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิอคราะห์การใช้ผังอมืองรวมหรือผังอมืองอฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่อกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิอคราะห์ทางสังคม อช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาอสพติด อทคโนโลยี จารีต 
ประอพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิอคราะห์ทางอศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวอรือน การส่งอสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางอศรษฐกิจและความอป็นอยู่ทั่วไป อป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิอคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีอขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่อกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิอคราะห์ศักยภาพอพ่ือประอมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยอทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าอนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม อศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประอด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
อชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
อศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและอชื่อมโยงกับสภาพสังคม อศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และอชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาอศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาอศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 
 



แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)  

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ อป้าประสงค์
ของแต่ละประอด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความอชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะอป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดอจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีอป็นลักษณะอฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้อห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้อห็นถึงความชัดอจนในสิ่งที่จะด าอนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

อป้าประสงค์ของแต่ละประอด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะอกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดอจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น อพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าอร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายอพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในอรื่องใดอรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่อกิดจากอป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
อป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดอจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความอชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความอชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่อกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาอศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประอมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นอพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามระอบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไข
อพ่ิมอติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประอมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ด าอนินการให้คะแนนตามอกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งอป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประอมินผลแผนพัฒนา  โดย
ด าอนินการให้แล้วอสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละออียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑     ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
อรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดอจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  อป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดอจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  อป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาอศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการอสริมสร้างให้ประอทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับอป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 



แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

อป็นการวิอคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิอคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การอปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิอคราะห์ศักยภาพด้านอศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวอลขต่างๆ อพื่อน ามาใช้วัดผลในอชิงปริมาณ 
อช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งออง
ว่าอป็นไปตามที่ตั้งอป้าหมายออาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าอนินการจริง
ตามท่ีได้ก าหนดไว้อท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าอนินการได้มีจ านวน
อท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิอคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าอนินการในอชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประอมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในอชิงคุณภาพคือการ
น าออาอทคนิคๆ มาใช้อพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ด าอนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และอป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าอนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งอป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และอป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าอนินการ รวมถึง
สามารถอทียบอคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิอคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าอนินการในอชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิอคราะห์แผนงาน งาน ที่อกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิอคราะห์แผนงาน งาน ที่อกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  



 
 
 
 
 

 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดอจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ อป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดอจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ อป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาอศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
อป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าอนินการอพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดอจน 
มุ่งไปอรื่องใดอรื่องหนึ่ง อ่านแล้วอข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดอจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความอป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและอหตุผล วิธีการด าอนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความอป็นไปได้ชัดอจน มีลักษณะอฉพาะอจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้อกิดข้ึนในอนาคตอป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงอป้าหมายต้อง
ชัดอจน สามารถระบุจ านวนอท่าไร กลุ่มอป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มอป้าหมาย พื้นที่ด าอนินงาน และระยะอวลาด าอนินงานอธิบาย
ให้ชัดอจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน อริ่มต้นในช่วงอวลาใดและจบลงอมื่อไร 
ใครคือกลุ่มอป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มอป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มอป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มอป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาอสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
อสนอภาคและอท่าอทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการอติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่อป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ อพ่ือให้อกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาอศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาอศรษฐกิจพออพียง (๒) ยึดคนอป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดอป้าหมาย
อนาคตประอทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้อกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่อป็นอป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบอพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความอลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการอชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความอป็นอมือง (๕) การสร้างความอจริญอติบโตทางอศรษฐกิจและสังคม
อย่างอป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  



ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการอสริมสร้างให้
ประอทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
อป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับอปลี่ยนโครงสร้างอศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรืออศรษฐกิจที่ขับอคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก อช่น (๑) อปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
อชิงนวัตกรรม (๒) อปลี่ยนจากการขับอคลื่อนประอทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับอคลื่อนด้วนอทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) อปลี่ยนจากการอน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การอน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่อติมอต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ อทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้อปรียบอชิงอปรียบอทียบ อช่น ด้านการอกษตร
อทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะอวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าอนิดขึ้น อพื่อขับอคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอสมือน
หนึ่งการขับอคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องอป็นโครงการ
อชื่อมต่อหรืออดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นอป็น
ปัจจุบัน 

(๕)  

อป็นโครงการที่ด าอนินการภายใต้พ้ืนฐานความพออพียงที่ประชาชน
ด าอนินการอองหรือร่วมด าอนินการ อป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ อป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการอพ่ือให้อกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน อป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาอศรษฐกิจพออพียง  
 

(๕)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕)  

การประมาณราคาอพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในอชิงประจักษ์ 

(๕)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผล 
ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ อช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันอกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่อกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับอป็นสิ่งที่อกิดขึ้นได้จริงจากการด าอนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
อกิดข้ึนจะต้องอท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
อขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความอป็นไปได้และมีความ
อฉพาะอจาะจง ในการด าอนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประอมินผลดับของความส าอร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าอนินงาน
อย่างชัดอจนและอฉพาะอจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
อป็นอหตุอป็นผล สอดคล้องกับความอป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกอวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
      การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหได้ด าอนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาอพ่ือใช้อป็นอครื่องมือในการ

พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุอป้าหมายที่วางไว้ อกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประอมินแผนพัฒนา  ตามระอบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขอพ่ิมอติมถึง 
(ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561  หมวด 6 ข้อ  29 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประอมินผลแผนพัฒนารายงานผล
และอสนอความอห็นซึ่งได้จากการติดตามและประอมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นอพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นอสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประอมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่อปิดอผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและอสนอความอห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้อป็นระยะอวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในอดือนธันวาคม
ของทุกปี 
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
  แบบที่  1   การช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบช่วยก ากับจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์อ พ่ือ
ประอมินผลการด าอนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่า  ด าอนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อยอพียงใด  
อย่างไร      
  แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  แบบติดตามผลการด าอนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส  อป็นอครื่องมือหนึ่งที่
สามารถน าไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการด าอนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่
ก าหนด   

แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประอมินผลการด าอนินงานตามแผนยุทธศาสตร์อป็นอครื่องมือในการประอมินผลการ 

ด าอนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
แบบประอมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  

๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การ
วัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลง
วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

การติดตามและประอมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/


วิธีการติดตามและประเมินผล ใช้แนวทางตามคู่มือการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

แบบที่ 1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเอง 

ค าชี้แจง : แบบที่ 1 อป็นแบบประอมินตนอองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ท าการประอมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ....................................................................................................... ............................ 
 

 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นอพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นอพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่ออนื่องสม่ าอสมอ   

4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
      ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

8.  มีการอปิดโอกาสให้ประชาชนอข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.  มีการวิอคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) อพ่ือประอมินสถานภาพ 
     การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
      กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
      กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายอพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดอป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประอมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 

การวัดผลและการและการน าเสนอผล 
- ความถี่ในการวัด : หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนอสร็จและประกาศใช้อย่างอป็นทางการ 
- อกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาจาก มี/ไม่มี การด าอนินการนั้น 
 



                          แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค าชี้แจง  :  แบบที่ 2 อป็นแบบติดตามตนออง โดยมีวัตถุประสงค์อพ่ือติดตามผลการด าอนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะอวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ด าอนินงานทุกๆ ๓ อดือน อริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าอนินงานในอดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ ๑ 
 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น............................................................................................................................. ... 
2.  รายงานผลการด าอนินงานไตรมาสที่  

(    )   ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)   (    )    ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) 
(    )    ไตรมาสที่ 3 (อมษายน – มิถุนายน)   (    )    ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)      

 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปีท่ี 1.............. ปีท่ี 2............... ปีท่ี 3.................                รวม 
 จ านวน 
โครงการ 

    งบ 
ประมาณ 

 จ านวน 
โครงการ 

    งบ 
ประมาณ 

 จ านวน 
โครงการ 

     งบ 
ประมาณ 

 จ านวน 
โครงการ 

   งบ 
ประมาณ 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
ฯลฯ         
รวม         

 

เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาว่าแผนยุทธศาสตร์นั้นๆ มีการกระจายของโครงการและงบประมาณในแต่ละ
ยุทธศาสตร์อย่างไร กระจุกตัวของโครงการและงบประมาณอยู่อฉพาะยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่งหรือไม่  
อปท.ให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ใด 
 
               
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



4.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปีท่ี 1.............. 
 

ปีท่ี 2.............. ปีท่ี 3..............               รวม 

 จ านวน 
โครงการ 

    งบ 
ประมาณ 

 จ านวน 
โครงการ 

    งบ 
ประมาณ 

 จ านวน 
โครงการ 

    งบ 
ประมาณ 

 จ านวน 
โครงการ 

    งบ 
ประมาณ 

๑.         
๒.         
๓.         
๔.         
๕.         
๖.         
๗.         
๘.         
ฯลฯ         
รวม         

 

เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงการและงบประมาณท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของจังหวัดมากน้อยอพียงใด ถ้ามีโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดมาก ก็แสดงให้อห็นว่าแผนยุทธศาสตร์
นั้น อป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ดี 
 

5. ผลการด าอนินงานตามแผนพัฒนาปี ................................................ 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวน
โครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวน
โครงการ 

ที่อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการ 
ที่ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการ 

ที่มีการยกเลิก 
 

จ านวน
โครงการ 

ที่มีการเพิ่มเติม 
 

จ านวน
โครงการ 
ทั้งหมด 

 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑.             
๒.             
๓.             
๔.             
๕.             
๖.             
๗.             
๘.             
ฯลฯ             
     รวม             

 

อกณฑ์การพิจารณา : ๑. ท าการอปรียบอทียบกับข้อมูลในแบบรายงานในไตรมาสก่อนหน้านี้ว่ามีโครงการที่อสร็จ
อพ่ิมข้ึนมากน้อยอพียงใด อพ่ือแสดงให้อห็นถึงความก้าวหน้าในการด าอนินโครงการตามแผนฯ 
       ๒. หากอทียบร้อยละของโครงการที่ด าอนินงานอสร็จแล้วมากอท่าใด ก็จะแสดงให้อห็นว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพในการด าอนินงาน



6.   การอบิกจ่ายงบประมาณปี ..................................... 
 

ยุทธศาสตร์             งบปกติ เงินสะสม รวม 
จ านวนเงิน ร้อยละ           จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       

รวม       
 

เกณฑ์การพิจารณา : น าอข้าข้อมูลที่ได้มาอปรียบอทียบกับงบประมาณท่ีได้ระบุไว้ในแผน อพ่ืออป็นข้อมูลที่แสดง
ให้อห็นถึงสถานการณ์ทางด้านการองินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าอนินงานตามแผนนั้น 

 
 ส่วนที่  3   ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
7.  โครงการที่ได้รับองินอุดหนุนอฉพาะกิจประจ าปี ............................. 
 

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      

รวม      
 

เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาว่าสถานการณ์ในการด าอนินงานของโครงการที่ได้รับองินอุดหนุนอฉพาะกิจนั้น
อป็นอย่างไร 
 

ส่วนที่ 4   ปัญหาและอุปสรรค์ในการปฏิบัติงาน 
............................................................................................................................. ....................................... 
........................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
 
 

                



แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 อป็นแบบประอมินตนออง โดยมีวัตถุประสงค์อพ่ือใช้ประอมินประอมินผลการด าอนินงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะอวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง 
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

 
ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ........................................................................................................  
2.  วัน/อดือน/ปีที่รายงาน  .......................................................................................................................  
 

ส่วนที่ 2   ยุทธศาสตร์และโครงการตามแผนพัฒนาปี ...................................................……………………………. 
3.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.   
2.   
3.   
4.   

รวม   
 

เกณฑ์การพิจารณา : หากจ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนกับโครงการที่ปฏิบัติจริงมีความสอดคล้องกันแสดง
ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าอนินงานได้ตามแผนฯ ที่ก าหนด และหากมีโครงการที่ปฏิบัติได้จริงน้อย
กว่าที่ก าหนดไว้ในแผนฯ แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถด าอนินงานได้ตามแผนฯที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การวัดผลอชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการ

วัดผลอชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประอมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประอมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึง
ผลอชิงคุณภาพ ในการด าอนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในภาพรวม 
  อพ่ือใช้ในการประอมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่อกี่ยวข้องต่อผลการด าอนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  อพ่ือใช้ในการประอมินผลความพึงพอใจของประชาชน  ผู้ที่อกี่ยวข้องต่อผลการด าอนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/2 อป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าอนินงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการอก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  อพศ  (๑)  ชาย   (๒)  หญิง 
2.  อายุ  (๑)  ต่ ากว่า 20 ปี (๒)  20 - 30 ปี   (๓)  31 – 40 ปี 
  (๔)  41 – 50 ปี  (๕)  51 – 60 ปี   (๖)  มากกว่า 60 ป ี
3.  การศึกษา (๑)  ประถมศึกษา (๒)  มัธยมศึกษาหรืออทียบอท่า (๓)  อนุปริญญาหรืออทียบอท่า 
  (๔)  ปริญญาตรี  (๕)  สูงกว่าปริญญาตรี  (๖)  อ่ืนๆ 
4.  อาชีพหลัก (๑)  รับราชการ  (๒)  ออกชน/รัฐวิสาหกิจ  (๓) ค้าขายธุรกจิส่วนตัว 
  (๔)  รับจ้าง  (๕)  นักอรยีน/นักศึกษา  (๖)  อกษตรกร 
  (๗)  อ่ืนๆ (ระบุ )  ............................................................................  
 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.   ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าอนินงานของท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยอพียงใด 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการอปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

   

3) มีการอปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดอห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

   

4) มีการรายงานผลการด าอนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

   

5) การอปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าอนินโครงการ/
กิจกรรม 

   

6) การด าอนินงานอป็นไปตามระยะอวลาที่ก าหนด    

7) ผลการด าอนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

   

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    

9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดรับจากการด าอนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
 

เกณฑ์การพิจารณา : ผู้ตอบแบบประอมินในแต่ละระดับความพึงพอใจมีจ านวนอท่าใด 
 
 



แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 
ส่วนยุทธศาสตร์ ๑ การพัฒนาด้าน................. (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านที่ก าหนดไว้) 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  อพศ  (๑)  ชาย  (๒)  หญิง 
2.  อายุ  (๑)  ต่ ากว่า 20 ปี (๒)  20 - 30 ปี   (๓)  31 – 40 ปี 
  (๔)  41 – 50 ปี  (๕)  51 – 60 ปี   (๖)  มากกว่า 60 ป ี
3.  การศึกษา (๑)  ประถมศึกษา (๒)  มัธยมศึกษาหรืออทียบอท่า (๓)  อนุปริญญาหรืออทียบอท่า 
  (๔)  ปริญญาตรี  (๕)  สูงกว่าปริญญาตรี  (๖)  อ่ืนๆ 
4.  อาชีพหลัก (๑)  รับราชการ  (๒)  ออกชน/รัฐวิสาหกิจ  (๓) ค้าขายธรกิจส่วนตัว 
  (๔)  รับจ้าง  (๕)  นักอรยีน/นักศึกษา  (๖)  อกษตรกร 
  (๗)  อ่ืนๆ (ระบุ )  ............................................................................  
 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.  หากให้ท่านประอมินความพึงพอใจต่อผลการด าอนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ

พัฒนาด้าน...................... (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านที่ก าหนดไว้) โดยให้คะแนนอต็ม 10 ท่านจะ
ให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านอท่าใด ความพึงพอใจของผู้อกี่ยวข้อง (คิดอป็นร้อยละ) 

 

ความพึงพอใจ 
   คะแนน 
(10 คะแนน) 

1)  มีการอปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอสนอโครงการ / กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3)  มีการอปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดอห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4)  มีการรายงานผลการด าอนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
5)  การอปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าอนินโครงการ / กิจกรรม  
6)  การด าอนินงานอป็นไปตามระยะอวลาที่ก าหนด  
7)  ผลการด าอนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าอนินโครงการ / กิจกรรม  

 

เกณฑ์การพิจารณา : อป็นค่าคะแนน ๐ – ๑๐ ในแต่ละประอด็นการประอมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.4.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
1. การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติท าได้ค่อนข้างน้อย จึงควรพิจารณาโครงการที่มีความส าคัญ

และยังไม่ได้ด าอนินการน ากลับมาทบทวนอพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
๒. การแก้ปัญหาความอดือดร้อน รวมถึงการพัฒนาที่ล่าช้า อพราะการด าอนินงานต่างๆ ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน ท าให้การด าอนินงานล่าช้า 
3. ประชาชนอาจอกิดความอบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มีความยุ่งยากมากขึ้น 
4. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด อพราะข้อจ ากัดของระอบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบาง

อรื่องอาจท าไม่ได้   
4.4.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา

โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒. ควรอร่งรัดให้มีการด าอนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้

สามารถด าอนินการได้ในปีงบประมาณนั้นๆ  
๓. องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้อพียงพอและอหมาะสมกับภารกิจแต่

ละด้านที่จะต้องด าอนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนอพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  และขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากภายนอกอข้ามาช่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห มีงบประมาณไม่อพียงพอที่จะด าอนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้
ทั้งหมด อนื่องจากโครงการมีจ านวนมาก จึงพิจารณาด าอนินโครงการที่มีความส าคัญและมีความจ าอป็นอร่งด่วน
อพ่ือแก้ไขปัญหาความอดือดร้อนของประชาชนก่อน จึงท าให้การน าแผนพัฒนาฯ ไปสู่การปฏิบัติได้ค่อนข้างน้อย
อมื่ออทียบกับจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

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

 


