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ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนต าบลสาวแห 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพฒันาท้องถิน่ (๒๕๖1 – ๒๕75) 

เพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2564 
                                ************************* 

  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห          
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยท่ี 3 ครั้งท่ี ๑/๒๕๖4 
เมื่อวันท่ี 13 กันยายน 2564 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕65) เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
จัดสรรงบประมาณและการด าเนินการพัฒนาพื้นท่ีต าบลสาวแหต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  15  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 

  
 
             (นายชนะชาญ  ศรีปัญญา) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ค าน า 
 

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี4) พ.ศ.๒๕๖4 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสาวแห ฉบับนี้ เป็นแผนเพื่อใช้เป็นกรอบในการก าหนดแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปี และเพื่อใช้     
เป็นแผนการด าเนินงานวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อพัฒนาในพื้นท่ีต าบลสาวแห โดยภายหลังจากการประกาศ     
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ซึ่งได้อนุมัติและประกาศใช้ไปแล้วเมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2562     
แต่ปัจจุบันสถานการณ์ ความต้องการของประชาชนท่ีเป็นปัญหาความเดือดร้อนมีเพิ่มข้ึน จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.๒๕๖4 

 

ดังนั้น เพื่อใหเ้กิดการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับเหตุการณ์ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนฯ ตลอดจนนโยบายผู้บริหาร นโยบายของรัฐบาลและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวมถึง
ประโยชน์ในการด าเนินงานของส่วนราชการและการพัฒนาท้องถิ่น จึงจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.๒๕๖4 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การ
แก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน “ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
ตามขั้นตอนท่ีระเบียบกระทรวงฯก าหนด” ข้อ ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๒/๑ และข้อ ๒๒/๒ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ “ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการ
เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ  งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล 
และนโยบายกระทรวงมหาดไทยให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น” องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าการเพิ่มเติม เปล่ียนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 
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หลักการและเหตุผล 
ในการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.๒๕๖4 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห อ าเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 
----------------------------------------------- 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติม
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติม 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตาม
มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย” 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ี
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  

ข้อ ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๒/๑ และข้อ ๒๒/๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ “ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ  งานพระราชพิธี  รัฐพิธี  นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น” ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงได้รับความ
เห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันท่ีได้รับความเห็นชอบการ
เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว       

องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖
5) ไปแล้วเมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 พร้อมท้ังด าเนินการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการไปจัดท าเป็น
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.(๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ไปเรียบร้อยแล้ว แต่ปัจจุบันสถานการณ์ ความ
ต้องการของประชาชนท่ีเป็นปัญหาความเดือดร้อนมีเพิ่มขึ้น ตลอดจนการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อขับเคล่ือน
นโยบายรัฐบาล ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับเหตุการณ์ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.๒๕๖4 เพื่อใช้เป็นแผนส าหรับพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสาวแห ต่อไป 

เหตุผลและความจ าเป็น 
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ได้รับทราบปัญหา/ความต้องการของประชาชน               

ในท้องถิ่นเพิ่มเติม และเป็นปัญหา/ความต้องการท่ีมิได้บรรจุอยู่ในแผนงาน  
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ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
 

๑. ด้านกายภาพ    

 1.๑ ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล    
  ที่ต้ังของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห   
  หมู่ท่ี ๑ บ้านสาวแห (พื้นท่ีส่วนมาก) เนื้อที่ประมาณ ๒,๘๙๗ ไร่   
  หมู่ท่ี ๒ บ้านสาวแห (พื้นท่ีส่วนมาก) เนื้อที่ประมาณ ๒,๐๗๙ ไร่   
  หมู่ท่ี ๓ บ้านหนองแคน (พื้นท่ีส่วนมาก) เนื้อที่ประมาณ ๑,๘๕๐ ไร่    
  หมู่ท่ี ๔ บ้านดอนแดง (พื้นท่ีส่วนมาก) เนื้อที่ประมาณ ๑,๗๖๐ ไร่   
  หมู่ท่ี ๕ บ้านสาวแห (พื้นท่ีส่วนมาก) เนื้อที่ประมาณ ๒,๕๐๐ ไร่   
  หมู่ท่ี ๖ บ้านดอนสุข (พื้นท่ีบางส่วน) เนื้อที่ประมาณ ๑,๐๕๖ ไร ่
  หมู่ท่ี ๗ บ้านใหม่ดอนเจริญ (พื้นท่ีบางส่วน) เนื้อที่ประมาณ ๗๔๖ ไร่ 
 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห 
ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ได้รับการจัดต้ังเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดต้ังองค์การบริหารส่วนต าบล ตามมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 โดยได้รับการจัดต้ัง ณ วันท่ี 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2539 ต้ังอยู่
หมู่ท่ี 1  ต าบลสาวแห อ าเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ห่างจากอ าเภอประมาณ 8 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
 
 

 
 



ทิศเหนือ ติดต่อเขตเทศบาลต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
ทิศใต้          ติดต่อเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลีกล้ิง อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 
ทิศตะวันออก    ติดต่อเขตเทศบาลต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
ทิศตะวันตก      ติดต่อเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดูกอึ่ง อ าเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

 ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
 ภูมิประเทศของต าบลสาวแห เป็นท่ีราบสลับป่า ส าหรับท่ีราบส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในการท านาข้าว 
    ต าบลสาวแห มีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ 24  ตารางกิโลเมตร หรือ 15,000 ไร่ แบ่งเป็น 
  2.1   พื้นท่ีอยู่อาศัยประมาณ       979   ไร่   ร้อยละ     6.5๓      ของพื้นท่ี 
  2.2   พื้นท่ีการเกษตรประมาณ  12,๔๔๐   ไร่   ร้อยละ   8๒.๙๓      ของพื้นท่ี 
  2.3   พื้นท่ีป่าไม้ประมาณ     ๑,๑๓๙   ไร่   ร้อยละ     ๗.๖๐      ของพื้นท่ี 
  2.4   พื้นท่ีแหล่งน้ าประมาณ      ๓๐0    ไร่   ร้อยละ     ๒.๐๐      ของพื้นท่ี 
  2.5   พื้นท่ีอื่น ๆ        ๑๔๒    ไร่   ร้อยละ     ๐.๙๔      ของพื้นท่ี  

 
 

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

 ๑.๔ ลักษณะของดิน 
  ลักษณะดินโดยท่ัวไปเป็นดินร่วมปนทราย ประมาณ ๗๕ % ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินใน
พื้นท่ีเป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ % 
 

 ๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ า 

  มีแหล่งน้ าท่ีใช้ส าหรับ อุปโภค-บริโภค จ านวน  ๙๑ แห่ง   แหล่งน้ าท้ัง ๙๑ แห่ง เคยเป็นแหล่งน้ าท่ี
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหด าเนินการปรับปรุง ขุดลอกขึ้นใหม่เพื่อใหเ้พียงพอกับ
การอุปโภคและบริโภคของประชาชน ดังนี้ 
  ล าห้วย   ๑ แห่ง  สระน้ า    - แห่ง 
  หนองน้ า ๑๓ แห่ง  บ่อน้ าต้ืน ๗๖ แห่ง 
  ล าคลอง   - แห่ง  บ่อบาดาล   - แห่ง 
  บึง    - แห่ง  อ่างเก็บน้ า  ๑ แห่ง 
  แม่น้ า   - แห่ง  ฝาย    - แห่ง  
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พืน้ท่ีอยู่อาศยั พืน้ท่ีการเกษตร พืน้ท่ีป่าไม้ พืน้ท่ีแหล่งน ้า พืน้ท่ีอ่ืน ๆ



 
๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

  ในเขตต าบลสาวแหมีป่าชุมชน ลักษณะเป็นป่าสาธารณะ มีต้นยาง ต้นไผ่ เป็นต้น 
 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  
 ๒.๑ เขตการปกครอง  
 ต าบลสาวแห แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน คือ 

หมู่ท่ี   1 บ้านสาวแห  นายสมบัติ      คันธะมาลย์ ก านันต าบลสาวแห 
หมู่ท่ี   2 บ้านสาวแห  นายจันทา      ผิวใส       ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี   3 บ้านหนองแคน  นายสวาด       อักษร  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี   4 บ้านดอนแดง  นายครรชิต     เย่ืองกาย  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี   5 บ้านสาวแห  นางเจียมจิตร์  ไชยรักษ์  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี   6 บ้านดอนสุข  นายวิรัช        ศรีปัญญา  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี   7 บ้านใหม่ดอนเจริญ นายสุธรรม     หนันสวาสด์ิ ผู้ใหญ่บ้าน 

  

 ๒.๒ การเลือกต้ัง 

  ต าบลสาวแห ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ท้ังเขตต าบลสาวแหเป็น ๑ เขต
เลือกตั้ง แบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาออกเป็น ๑ เขต มี ๗ หน่วยเลือกตั้ง ดังนี้ 
  เขตเลือกต้ังที่ ๑ ประกอบด้วย ๗ หน่วยเลือกตั้ง  ได้แก่ 

หน่วยที ่๑ หมู่ท่ี ๑ บ้านสาวแห 
หน่วยที ่๒ หมู่ท่ี ๒ บ้านสาวแห 

         หน่วยที่ ๓ หมู่ท่ี ๓ บ้านหนองแคน 
         หน่วยที่ ๔ หมู่ท่ี ๔ บ้านดอนแดง 
         หน่วยที่ ๕ หมู่ท่ี ๕ บ้านสาวแห 
         หน่วยที่ ๖ หมู่ท่ี ๖ บ้านดอนสุข 
         หน่วยที่ ๗ หมู่ท่ี ๗ บ้านใหม่ดอนเจริญ   
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองาน อบต. เสนอแนะในกิจกรรม
ของ อบต. ในการด าเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชุมประชาคมแก้ไข
ปัญหาความยากจน ฯลฯ   
  จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกต้ัง (ข้อมูลเม่ือวันที่ 20 ธันวาคม 2563) 

     - จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2,349 คน 
     - จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒,349 คน 

  จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลอืกต้ัง คร้ังล่าสุด (พ.ศ. ๒๕63) 
       - จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑,195 คน จากผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งท้ังส้ิน ๒,349 คน คิดเป็นร้อยละ 50.87 
       - จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑,195 คน        
จากผู้มีสิทธิ์เลือกต้ังท้ังส้ิน ๒,349 คน คิดเป็นร้อยละ 50.87 
 
 
 
 
 
 



๓. ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร 

จ านวนประชากรท้ังส้ิน ๒,๘๓0 คน แยกเป็นประชากรชาย ๑,4๓2 คน ประชากรหญิง ๑,398 คน       
จ านวน ครัวเรือน ๗๘4 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉล่ีย ๑๑7.92 คน/ตารางกิโลเมตร 

 
   

ตารางจ านวนประชากร แยกตามหมู่บ้าน 

หมู่ที ่ หมู่บ้าน 
จ านวนประชากรทั้งหมด 

จ านวนหลังคาเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1 บ้านสาวแห ๓๓3 ๓44 ๖77 ๑๘๖ 
2 บ้านสาวแห ๒๑7 ๑89 ๔๐6 ๙9 
3 บ้านหนองแคน ๒๓6 ๒๕1 ๔๘7 ๑๓1 
4 บ้านดอนแดง ๑๘7 ๑๘6 ๓73 ๑12 
5 บ้านสาวแห ๑79 ๑๗๐ ๓49 ๑๐๘ 
6 บ้านดอนสุข ๑๖8 ๑๖๒ ๓30 ๘4 
7 บ้านใหม่ดอนเจริญ ๑๑๒ ๙๖ ๒๐๘ ๖4 

 รวม ๑,๔๓2 ๑,398 ๒,๘๓0 ๗๘4 

ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียน  อ าเภอหนองฮี  ณ วันท่ี 10 เดือน มิถุนายน 2564 
 

 ๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
จ านวนประชากรแยกตามอายุ 

กลุ่มอายุ ชาย หญิง รวม 
00 – 10  ๑32 ๑16 ๒๔๘ 
11 – 20  ๑55 ๑29 284 
21 – 30  ๒19 ๒12 ๔31 
31 – 40  193 ๑51 ๓44 
41 – 50  ๒43 ๒47 490 
51 – 60  219 239 457 
61 – 70  138 159 297 
71 – 80  94 102 196 
81 – 90  37 ๓6 73 

91 – 100  3 7 10 
รวมทั้งสิ้น ๑,๔๓2 ๑,398 ๒,๘๓0 

ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียน  อ าเภอหนองฮี ณ วันท่ี 10 เดือน มิถุนายน 2564 
 



 
๔. สภาพทางสังคม 
   ๔.๑ การศึกษา  
  ❑  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      1   แห่ง 
  ❑  โรงเรียนประถมศึกษา     ๑   แห่ง 
  ❑  โรงเรียนมัธยมศึกษา               1   แห่ง (ขยายโอกาสทางการศึกษา) 
  ❑  ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ 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 - บ้านดูกอึ่ง ต าบลดูกอึ่ง อ าเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 

๕.๒ การไฟฟ้า 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห อยู่ในเขตการบริการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ จ านวนประชากรท่ีใช้ไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน มีบางครัวเรือนท่ีแยก
ออกไปห่างจากชุมชน จึงใช้วิธีพ่วงจากครัวเรือนใกล้เคียง 

❑  จ านวนหมู่บ้านท่ีมีไฟฟ้าใช้          จ านวน    7 หมู่บ้าน 
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ตารางจ านวนประชากรแยกตามอายุ



 ๕.๓ การประปา 
❑  บ่อน้ าต้ืน     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) ในพื้นท่ีให้บริการได้ครอบคลุม ร้อยละ ๑๐๐ 

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

 ๖.๒ การท่องเที่ยว 
  ต าบลสาวแหมีสถานท่ีท่องเท่ียว 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 หมู่ท่ี ๑ 
 ❑  กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ท่ี ๒ 
 ❑  กลุ่มโรงสี SML, กลุ่มเล้ียงหมู, กลุ่มเล้ียงไก่ หมู่ท่ี ๓ 
 ❑ กลุ่มทอเส่ือกก, กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ หมู่ท่ี ๔ 
 ❑  กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ท่ี ๕, หมู่ท่ี ๗ 
 ❑  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ หมู่ท่ี ๖ 
 
 
 



๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 ๗.๑ ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน มีท้ังหมดจ านวน ๗ หมู่บ้าน ประกอบด้วย 

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

   ๖. บ้านดอนสุข  หมู่ท่ี   6 
   ๗. บ้านใหม่ดอนเจริญ หมู่ท่ี   ๗  

    

           ๗.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร 
  ในปัจจุบันประชากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทางการเกษตรท่ีส าคัญ   
ได้แก่ การท านา ท าไร่ ท าสวน โดยใช้พื้นท่ีท าการเกษตรประมาณ 12,๔๔๐ ไร่  คิดเป็นร้อยละ 8๒.๙๓ ของพื้นท่ี
ท้ังหมด  พืชส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ มันส าปะหลัง ข้าวโพด เห็ด เป็นต้น 
 

     ๗.๓ ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 มีแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการเกษตร ได้แก ่ล าห้วย ๑ แห่ง, หนองน้ า ๑๓ แห่ง, บ่อน้ าต้ืน ๗๖ แห่ง, อ่างเก็บน้ า ๑ 
แห่งจ านวนรวมทั้งส้ิน ๙๑ แห่ง 
 

     ๗.๔ ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากินน้ าใช ้
 ปัจจุบันภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหมีน้ าประปาของหมู่บ้านใช้ในการอุปโภค-บริโภคท่ี
เพียงพอ แต่ก็มีบางส่วนท่ีเจาะน้ 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 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ประชาชนในเขตต าบลสาวแหได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการท าเครื่องจักสาน
ใช้ส าหรับในครัวเรือน วิธีการเล้ียงไหมและการทอผ้าไหม วิธีการทอเส่ือกก และวิธีการจับปลาธรรมชาติ 
  ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ ๑๐๐ พูดภาษีอิสาน 
 ๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตต าบลสาวแหได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือไว้จ าหน่าย ได้แก่ เส่ือท่ีทอ
จากต้นกก  ผ้าท่ีทอจากผ้าฝ้ายและผ้าไหม เครื่องจักรสานท่ีท าจากไม้ไผ่ 
     

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๙.๑ น้ า น้ าท่ีใช้ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ าท่ีได้จากน้ าฝน และน้ าดิบ จากหนองน้ าสาธารณะ ซึ่งจะต้องน ามา
ผ่านกระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย ไม่สามารถน าข้ึนมาใช้ให้พอเพียงได้ และบางแห่ง
เค็ม ไม่สามารถใช้ด่ืมและอุปโภคได้ 
๙.๒ ป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหมีดงสาวแห และดงบ้านแดงเป็นป่าชุมชน เนื้อที่ประมาณ ๑,๑๓๙ 
ไร ่  
 
 
 



๙.๓ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  ในพื้นท่ีของต าบลสาวแหส่วนมากเป็นพื้นท่ีส าหรับเพาะปลูก ท่ีอยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ
ตามล าดับ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี ได้แก ่ดิน น้ า ต้นไม้ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพื้นท่ีบางส่วนเป็นดินเค็ม น้ าใต้ดิน
ก็เค็ม ไม่สามารถน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่
สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น ปัญหาด้านขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน การแก้ไขปัญหา คือ
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาขะจากชุมชน เช่น โครงการสาวแหปลอดภัยร่วมมือร่วมใจ
ก าจัดขยะอันตราย 
 

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

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ได้ด าเนินโครงการส ารวจข้อมูลพื้นฐานในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสาวแห ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  เพื่อน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นให้แก่
ชุมชน ผลการส ารวจพบว่าประชาชนในเขตต าบลสาวแหนั้น ไม่ผ่านเกณฑ์การส ารวจ  ดังนี้ 
  ๑)  คนในครัวเรือนมีรายได้เฉล่ียน้อยกว่าคนละ ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี จ านวน  ๑๓ ครัวเรือน 
  ๒)  ประชากรท่ีสูบบุหรี่  จ านวน  ๓๗  คน 
  ๓)  ประชากรท่ีด่ืมสุรา  จ านวน  ๑๙  คน    
  ผลการส ารวจดังกล่าว  ถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนท่ีจะต้องแก้ไข  
  การแก้ไขปัญหา  
  ๑)  ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนสนใจในสุขภาพมากขึ้น โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้
เห็นถึงผลดีของการรักษาสุขภาพ 
  ๒)  รณรงค์ ส่งเสริม จัดโครงการ/กิจกรรมงดสูบบุหรี่ – ด่ืมสุรา ลด ละ เลิก เพื่อให้ประชาชนเกิด
ความตะหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ – ด่ืมสุรา   
  ๓)  ส่งเสริมการประกอบอาชีพต่างๆให้กับประชาชนเพื่อเพิ่มรายได้ 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  เพื่อน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นให้แก่ชุมชน ผลการส ารวจ
สามารถสรุปตามตัวช้ีวัดได้  ดังนี้ 
ตัวชี้วัดแบ่งเป็น  ๓  ระดับ  คือ   

๑  =  มีปัญหามาก 
๒  =  มีปัญหาปานกลาง 
๓  =  มีปัญหาน้อย/ไม่มีปัญหา 

ท้ังนี้  จะน าข้อมูลเฉพาะตัวชี้วัดท่ีได้ คะแนน  ๑  มาพิจารณา   ดังนี้  
 ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน 

   ๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    -  ถนน ม.๒, ม.๓  
   ๒)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
    -  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 าให้เหมาะสมกับพื้นท่ีของชุมชน 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 เช้ือทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้บังคับบัญชา แยกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้ 
 1. ส านักปลัด   มีอ านาจหน้าท่ีในการบริหารงานท่ัวไป , งานธุรการ, งานการเจ้าหน้าท่ี ,งานสวัสดิการ     
การประชุม , การออกข้อบัญญัติ , แผนพัฒนาต าบล มีพนักงานส่วนต าบล จ านวน 8 คน    แยกตามต าแหน่งดังนี้ 
  -   ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด อบต.   จ านวน     1     คน 
  -   ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ    จ านวน    ๑     คน 
  -   ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   จ านวน     -     คน 
  -   ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา    จ านวน     1     คน 
  -   ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล    จ านวน     1     คน 
  -   ต าแหน่งนักจัดการงานท่ัวไป    จ านวน     1     คน 
  -   ต าแหน่งครู ศพด.     จ านวน     ๓     คน 
  พนักงานจ้าง  จ านวน   ๑5   คน   แยกตามต าแหน่งดังนี้ 
  -   พนักงานจ้างต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก   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     3     คน 
  -   พนักงานจ้างต าแหน่ง ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์  จ านวน     1     คน 
  -   พนักงานขับรถยนต์     จ านวน     ๒     คน 
  -   พนักงานดับเพลิง     จ านวน    ๑     คน 
  -   จ้างเหมาบริการ     จ านวน     ๔     คน 
 2. กองคลัง   มีอ านาจหน้าท่ี  เกี่ยวกับการรับ การเบิกจ่าย  การฝาก ,การจัดท าบัญช,ีงบการเงิน,การจัดเก็บ
รายได้,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 
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 3. กองช่าง  มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการออกแบบ ส ารวจ เขียนแบบ ควบคุมอาคาร การก่อสร้าง และงาน
ซ่อมบ ารุง  มีพนักงานส่วนต าบล จ านวน 1  คน  แยกตามต าแหน่ง  ดังนี้ 
  -   ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง    จ านวน     -     คน 
  -   ต าแหน่งนายช่างโยธา     จ านวน      1    คน 

พนักงานจ้าง  จ านวน  4  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 
  -   พนักงานจ้างต าแหน่ง ผช.จพง.ธุรการ   จ านวน      ๑    คน 
 ๔. กองสวัสดิการสังคม มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ การจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้สูงอายุ คนพิการ 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  2  คน  แยกตามต าแหน่ง ดังนี้ 

  -   พนักงานจ้างต าแหน่ง ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จ านวน      1    คน 

  -   พนักงานจ้างต าแหน่ง ผช.จพง.ธุรการ   จ านวน      ๑    คน 

 5. หน่วยตรวจสอบภายใน มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานย่อย องค์การ
บริหารส่วนต าบล ทุกส่วนราชการให้ด าเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
มีพนักงานส่วนต าบล จ านวน - คน ดังนี้ 

-   ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน   จ านวน     -    คน 
 

1๒. ระดับการศึกษาของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
❑มัธยมศึกษา      จ านวน      1     คน 
❑ปวช.       จ านวน     -     คน 
❑ปวท.       จ านวน     ๑     คน 
❑ปวส.       จ านวน    10    คน 
❑อนุปริญญา      จ านวน      1    คน   
❑ปริญญาตรี      จ านวน    18    คน 
❑ปริญญาโท      จ านวน      5    คน 

 

1๓. บุคลากรที่เป็นผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้ 
❑ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล    จ านวน     4     คน 
❑ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมาจากการเลือกตั้ง จ านวน    10    คน 
 
 
 
 
 



 
๑๔. สถานะทางการคลัง 

สถานการณ์เงินการคลัง   (ใช้ข้อมูลปีท่ีขอจัดเป็นฐาน ย้อนหลัง ๕  ปี)  
1.   รายได้จริงโดยไม่รวมเงินอุดหนนุ 

๑.๑   ปีงบประมาณ   ๒๕๕๙  จ านวน   ๑๓,๖๙๗,๖๓๕.๘๙ บาท 
๑.๒   ปีงบประมาณ   ๒๕๖๐  จ านวน   ๑๔,๐๑๒,๔๓๘.๐๓ บาท 
๑.๓   ปีงบประมาณ   ๒๕๖๑  จ านวน    ๑๔,๕๖๑,๗๕๖.๓๘ บาท 
๑.๔   ปีงบประมาณ   ๒๕๖2  จ านวน    ๑๔,912,275.77 บาท 
๑.๕   ปีงบประมาณ   ๒๕๖3  จ านวน    13,647,765.16 บาท 
 
 

2.   มีรายได้ท้ังหมดโดยรวมเงินอุดหนุน 
๒.๑   ปีงบประมาณ   ๒๕๕๙  จ านวน    ๑๘,๒๙๓,๕๑๒.๘๙ บาท 
๒.๒   ปีงบประมาณ   ๒๕๖๐  จ านวน    ๒๕,๗๖๑,๕๒๐.๐๓ บาท 
๒.๓   ปีงบประมาณ   ๒๕๖๑  จ านวน    ๒๗,๒๒๗,๖๒๑.๓๘ บาท 
๒.๔   ปีงบประมาณ   ๒๕๖2  จ านวน    ๒6,845,513.77 บาท 
๒.๕   ปีงบประมาณ   ๒๕๖3  จ านวน    26,216,069.16 บาท 

3.   รายจ่ายจริงย้อนหลัง  ๕ ปี 
๓.๑   ปีงบประมาณ   ๒๕๕๙  จ านวน   ๑๖,๔๙๕,๔๘๘.๓๗ บาท 
๓.๒   ปีงบประมาณ   ๒๕๖๐  จ านวน    ๑๘,๑๗๓,๒๔๒.๐๗ บาท 
๓.๓   ปีงบประมาณ   ๒๕๖๑  จ านวน    ๑๘,๒๖๘,๖๗๐.๐๕ บาท 
๓.๔   ปีงบประมาณ   ๒๕๖2  จ านวน    ๑๘,102,780.๐0 บาท 
๓.๕   ปีงบประมาณ   ๒๕๖3  จ านวน    24,131,133.71 บาท 

 

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



 
  

ส่วนที่ส่วนที่  ๒๒  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์น้ัน จ าเป็นจะต้องมีการวางแผน
และก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน 
ดังน้ัน จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่าง
ต่อเน่ืองและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคม
ทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติ
พจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คน
ไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 
๒๐ ปีต่อจากน้ีไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก ่ 

(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก 

รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง

ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ

มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ

ฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
(๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมากข้ึน 

(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและ

การใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างย่ังยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ การ
สร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ  รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งน้ีภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน  อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชน กรอบแนวทางทีส่ าคัญ อาทิ 
         

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น 
การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติ
การค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการ
ด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 



- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและย่ังยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรย่ังยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกร
ในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่
มูลค่าในระดับสูงข้ึน 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
สังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ  
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์
ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย  ใจ 

สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่า
ความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ

จิตใจให้เข้มแข็ง 
 
 

(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมเพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนา
และสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า 

รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่ง
สู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 



(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ  

เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถ่ินอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

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

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แต่ทั้งน้ี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เอาไว้แล้ว 

 
ดังน้ัน  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห  มีความ

สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห จึงได้น าทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  
ให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ซึ่งทศิทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
มีรายละเอียด ดังน้ี 

 

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

ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ 
กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับ
สภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลาย
ด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังน้ี  

(๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แม้ว่า
เศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ 
ต่อปี จนท าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ 
ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะข้ึนมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางข้ันสูง  (Upper Middle Income 
Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ 
ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๙ ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศไทย
หลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร  โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหน่ึงมาจากการชะลอตัวของการลงทุน
โดยรวมอย่างต่อเน่ือง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) 
ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากน้ี เมื่อเทียบกับประเทศ



อื่นๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ า
กว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาท่ีสูงกว่าไทย 

๒.๑.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขันเริ่มลดลง 
โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน  (สัดส่วนของภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตาม
ล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง  ท าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมข้ันปฐม
ภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยี
สูงข้ึนภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงข้ึน จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปาน
กลางข้ันสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูง
กว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการ
ผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) 
ที่ลดลงท าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลง 

 

ซึ่งสะท้อนมาท่ีปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็น
เฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 
 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังใน 
การขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่ 
มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากข้ึน แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่ม
พัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งน้ีการ
ขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาเชิง
โครงสร้าง การรองรับเง่ือนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการด าเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่า
เศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี  ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการ
รักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง  โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มี
ระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเน่ืองเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากข้ึน โดยเฉพาะ
หน้ีสาธารณะซึ่งเพ่ิมข้ึนจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เน่ืองจากต่างประเทศมีพลังการ
ขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุน
แรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ 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 าเนินการโดยธนาคารโลกน้ันประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศทั่วโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการยกระดับดี
ข้ึนจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจ
เอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ 
และ ๔๓ ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนาเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชน



ประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่าย   เพ่ือการวิจัยและ
พัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับ 

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

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการขนส่งยังไม่
สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหาร
จัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้ าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้ า
ดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมี
แนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากน้ัน การส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดใน
เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากน้ี ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความ
ปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้
และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนิน
ธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและ

คุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เน่ืองจากปัจจัยหลักๆ ได้แก ่
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการต้ังครรภ์ใน

กลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน อัตราการเจริญพันธ์ุรวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-
๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น Y 
(Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป ก าลังแรงงานของไทยมีจ้านวน 
๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงาน
เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว 
และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากน้ี ก าลังแรงงานกลุ่มเจ
เนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว 
ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธ์ุรวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
ที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อย
ละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพ่ิมข้ึนของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อ
ภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงข้ึน แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพ่ิมข้ึน แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เน่ืองจากมี
การออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

 
 

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบมาก
ข้ึน อัตราการเจริญพันธ์ุที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี  
๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี  
๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมีอายุ
คาดเฉลี่ยสูงข้ึน อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี  
แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เน่ืองจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทาง
การศึกษาสูงข้ึน จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มี
การศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากน้ี คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดย



ผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ สัดส่วน
คนจนลดลงอย่างต่อเน่ืองจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นใน
ภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีข้ึนเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini 
Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่าง
กลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อย
ละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจาก
โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิด
ช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเน่ืองมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียง

ส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างย่ิงการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมากที่สุด  มีสัดส่วนการถือ
ครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า เน่ืองจากปัญหากรรมสิทธ์ิที่ดิน และ
การขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรียัง
มีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่า
ครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญา
ตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่า
นักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะการกระจาย
ทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร
ระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการคุ้มครองมากข้ึน 
จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมข้ึนจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ท าให้
แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอก
ระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

 
 
(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เน่ืองจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึงกระบวนการ

ยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากน้ี ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม 
ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความคุ้มครองทางด้าน
สุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗ และระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที ่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงข้ึนและมีความครอบคลุม
มากข้ึน โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยัง 
ชีพเพ่ิมข้ึนเป็นแบบข้ันบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึน
เป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดู
ที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้
น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่
มีกรรมสิทธ์ิในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น  
อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละไม่เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ 
และขาดความรับผิดชอบ นอกจากน้ียังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิด
การน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของ
ชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการเป็นแผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับ



แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และ
งบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยง
เป็นเครือข่ายเพ่ิมข้ึนจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ 
ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วงระยะเวลากว่า 
๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ  ที่มีความรุนแรงมากข้ึน น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต 
ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่าง

ต่อเน่ืองและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เน่ืองจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากข้ึน ท าให้ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือการผลิตทาง

การเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากข้ึนตามไปด้วย พ้ืนที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุกท าลายมากข้ึน โดยพ้ืนที่ป่า
ไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 
(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหา

ความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน 
นอกจากน้ี ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มี
ประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจาย
สิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่า
ไม้อย่างต่อเน่ืองเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกท าลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อื่นๆ จ านวนมาก เช่น 
การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท าให้พื้นที่ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มี
พ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้อง
ป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดต้ังแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ใน
ระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีข้ึน ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี 
๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเน่ืองจากปริมาณ
ความต้องการสัตว์น้ าที่เพ่ิมมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้น ความ
ต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมข้ึนตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไม่
เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมข้ึนโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องน าเข้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ 
ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดย
น้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการน าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ข้ันต้นในปี ๒๕๕๕ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งน้ี ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมี
แนวโน้มดีข้ึน โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมข้ึนของ GDP ร้อย
ละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทยประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก 
น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อย
ละ ๒๘ ของปริมาณน้ าท าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ าบาดาลรวมประมาณ 
๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาข้ึนมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้าน
ลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาลข้ึนมาใช้ มีข้อจ ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และ
การด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์



เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ า
ตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูลฝอย

เฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงข้ึนจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานที่ก าจัดขยะ
แบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสม
ตกค้างเพ่ิมสูงข้ึนถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ ต่อป ีเน่ืองจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้อง
ประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่าน้ี หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่
การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน าของเสีย
อันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากข้ึน แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากต้นทุนในการ
ก าจัดสูง 

 (๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสารมลพิษ
ทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย 
(VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อื่น เช่น 
กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่า 
มาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งน้ี 
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหน่ึงเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิง
จาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ต้ังแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับ
รถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอก
ควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีข้ึนเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (อปท.) และประชาชนดีข้ึน 

(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 
๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรม
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน 
ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน 
โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดข้ึนได้เพียงร้อย
ละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓.๓ ต่อป ีอย่างไรก็ตาม 
อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งน้ีเน่ืองมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากข้ึนใน
ประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผล
ให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของ
ประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น  ส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่า
กว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างย่ิงอุทกภัยมี
แนวโน้มและความถ่ีมากข้ึน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ้านวน
ประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอื่นๆ ในขณะที่น้ าท่วม
เป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

 
 
 
 
 



 
 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมินผ่านดัชนี
ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่
องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของ
ประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เน่ืองจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) 
หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะน้ี ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก ่ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและ
ระดับท้องถ่ินที่มีการซื้อสิทธ์ิ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกต้ัง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับ 
ผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้
ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิด
งานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ 
ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากข้ึน สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านัก
วางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง  รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจ
การเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ต้ังแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดี
เมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% 
แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างย่ังยืนและ
สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการส่วนกลาง บริหารราชการ
ส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถ่ินที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหน่ึงให้ประชาชนในท้องถ่ิน
ไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ  ทั้งสามส่วนน้ีอยู่ในการควบคุมและบริหารงานของ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งน้ีการ
ปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดข้ึนจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 
หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอ านาจให้แก่ 
อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และแผนปฏิบัติการก าหนดข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากน้ัน มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ใน
การด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถ่ินต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ 
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้ว
ตามแผนปฏิบัติการก าหนดข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน 
๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอน
บุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา 
๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็
ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าท่ีและเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล
หรืองค์การบริหารส่วนต าบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท าให้การเลือกต้ัง
ระดับท้องถ่ินขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถ่ินจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียง
ร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ  



พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถ่ินจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. 
ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ต้ังของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมข้ึนของ
ประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  พัฒนาการ

ของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหา
หลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เน่ืองจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจาก
การทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ท่ีสูงเป็นแสนล้านบาท อันเน่ืองจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่
ที่เกิดมากข้ึนในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพ่ิมข้ึน
และในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ
หรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเก่ียวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่
จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่าน้ีได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ
องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัด
อันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีข้ึนเล็กน้อยเทียบกับปี 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 ในช่วงแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-
๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเน่ืองเฉลี่ยร้อยละ   ๐.๘ 
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อย
ละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้
สมมุติฐานเหล่าน้ี เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณ
การร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะข้ึนเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมี
ความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากข้ึน เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การ
ลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งข้ึนเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจมากข้ึน (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้า
สู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมข้ึนของสัดส่วนของประชากรผู้ สูงอายุ (๓) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี 
๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง (๔) การเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึนท้าให้การ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากข้ึน (๖) เกณฑ์รายได้ข้ันต่ าส าหรับการ
เป็นประเทศรายได้ข้ันสูงปรับตัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมข้ึนของรายได้และ
มาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอใน
การที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักด์ิศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับ

การดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงข้ึน โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และคาดการณ์ว่าในปี 
๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้
ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง  ผลิต
ภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมข้ึนช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมข้ันพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเน่ือง
ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม 
นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึนเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณ



ใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ข้ันต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคน
ต่อป ี

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้  โอกาสการเข้าถึงบริการ

ภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ลดทอนความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม 
บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง  ท าให้สัดส่วนรายได้
ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ 
นอกจากน้ีความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการ
การศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเพ่ือลดความแออัดของเมืองหลวง

และเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่น้ันๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะ
เพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถ่ินทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า  บริการ และ
อุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรท้องถ่ิน การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม 
ทั้งน้ี การเพ่ิมข้ึนของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถ่ิน  อย่างไรก็ตาม 
การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ข้ึนเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากข้ึน  จะส่งผลให้เกิดการประหยัด
จากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากข้ึน นอกจากน้ี ความต้องการแรงงานที่
มากข้ึนจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดต้ังสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มี
จ านวนมาก 

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

เอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้
การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ 
หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าท่ีต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ
ดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้อง
จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้าง
ความเป็นธรรมอย่างย่ังยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและ
ความย่ังยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความ
เป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม  อาทิ มูลนิธิ 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและ
การปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาท้ังประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่น
ภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เปน็แรงกดดัน
ให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากข้ึน 

๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็น
ศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีข้ึนไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนา
แล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น  ญ่ีปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมี
ระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคม
ผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ  และมี
การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากข้ึน นอกจากน้ี มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากข้ึน นับเป็นโอกาสอย่าง
มากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเท่ียว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพ
ในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้เป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศที่พัฒนาแล้ว 



๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิต

และการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าท่ีมี
บทบาทมากข้ึน มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology 
กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่ เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ 
เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมาก
ย่ิงข้ึน โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน  ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม   จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงข้ึน 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต

เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี  ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่งโอกาสที่
ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ 
๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงข้ึนทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตใน
ประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ต้ังและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของการค้า
และบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือ
พัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากข้ึนโดยแรงเหว่ียงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้ม
ราคาสินค้าเกษตรและสินค้าข้ันปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาค
โดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่
ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากข้ึนและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโต
ของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเน่ืองและย่ังยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ 
เน่ืองจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับทิศทาง
นโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหน้ีสาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลัง
วิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหาก
มาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของ
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

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

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพ่ิมข้ึน ท าให้เกิดความแห้งแล้ง
เป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม 
แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่
เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม ้ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า 
เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคง
ด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้ง
ขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนา
อุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากน้ี ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระใน
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  



ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเป้าหมายการพัฒนาที่
ย่ังยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้ว
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ และเป้าหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อซึ่งจะ
ส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มี
ระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบย่ังยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่ย่ังยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบ
ย่ังยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างย่ังยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือ
การพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
 

 

๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเน่ืองจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน า
และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล 
ย่ังยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยน
ผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และย่ังยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนดต าแหน่ง
ทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าข้ึน 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิ
สติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

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

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

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อป ี
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑)รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง

ย่ังยืนและเป็นธรรม 
(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 ทั้งด้านการลงทุน

ในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้
ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิง
พาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้

และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน  โดยยกระดับและพัฒนา
สมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ข้ันพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้  
สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต  เพ่ือให้
แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและ
บริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น  สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจ

ท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและ
สนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากข้ึน  ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรม
และบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อ
เชื่อมโยงพื้นที่ 

 
 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการ
เดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  ขยายขีด
ความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนา
และปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับ
ประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรข้ันปฐมเป็นสินค้า

เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลด
ระดับการผลิตสินค้าข้ันปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร
และพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาดต้ังแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้านกายภาพ
และเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์  ห้าง
หุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธ์ุพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยี
การผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมย่ังยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโต
ของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรม
ต่างๆ เก่ียวกับการท่องเท่ียวและส่งเสริมการท่องเท่ียวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเท่ียวของไทยสู่
สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะ



กลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ  วิถีชีวิต/วัฒนธรรม
ท้องถ่ินและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน  ทั้งประเทศที่มี
พรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไก
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ 
เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการ
ผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุน
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิง
สร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีข้ันสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุน
ด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดต้ังส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญ
เรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กต้ังแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงาน
เพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตาม 
ศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและ
โรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรบัระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือสร้าง

ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลงัด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ

จัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมสี่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ต้ังแต่กระบวนการผลติ สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง 

รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู ้โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษาต้ังแต่

ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู ้

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ

ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความย่ังยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ
และการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  พัฒนาศักยภาพของ
ประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและ
งานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้
ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนัก
ถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งใน
ด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งพัฒนาชุมชน
ที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้
ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน โดย

สนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจน
และสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทาง



ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากน้ี เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิต
ทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร  ลดต้นทุนทางการเกษตรโดย
สนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก โดย 
(๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึง
ระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมือง
โดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย 
(Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะ 
 
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกร
รายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ
และเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกัน
ของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก 
และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  การคุ้มครองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและ
บังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อมรองรับความ

เป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้ง
เสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดย
ค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า  ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ความส าคัญกับ
นโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน  รวมทั้ง
ส่งเสริมการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุน
และสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้า
ชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยค านึงถึงขีดจ ากัด

และศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหาร
จัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว 
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการ
ประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์  จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท า
ฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่
เหมาะสม และก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน บูรณาการระหว่าง
หน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดต้ังองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และ
องค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเท่ียว 
การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้าเป็น
และมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 



๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มีประสิทธิภาพ 
ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่
คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมย่ังยืน รวมทั้ง
ส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ 
น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการ
จัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม
ในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน 
สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ย่ังยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการ
ขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหาร
จัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เพ่ิม
ศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย 
ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ให้ความส าคัญกับ
การป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดย
สร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเน่ือง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อม
รองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วนสามารถ

เข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทางราชการ 
ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม  เช่น คดีที่ไม่
ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐร่วมกับ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็ว

และน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้  โดยเฉพาะอย่างย่ิงการติดตาม 
ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
 

 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาค
ข้ึน  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาท่ี
สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบไปด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสาวแห น้ันต้ังอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหมี
ความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การท่องเท่ียว  การค้าการลงทุน การพัฒนา
คนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความ



มั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน หน้ีสิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแล
ครอบครัวได้อย่างอบอุ่น  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์    ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
รายละเอียดสรุปย่อ  ดังน้ี    
  

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ บัญญัติให้
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท า
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคข้ึน  เพ่ือสนับสนุนจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 

๑. แนวคิดและหลักการ 
 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและ มีภูมิคุ้มกันต่อ
ผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน  
ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคี
การพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
 ๑.๒  หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือสร้าง
โอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

(๑) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(๒) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 

๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ  
เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาท่ีสมดุล ดังน้ันจึงก าหนดทิศทางการพัฒนา
พ้ืนที่ของประเทศ ดังน้ี 
 ๒.๑ พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือเป็นฐาน 
 
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเท่ียวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

๒.๑.๑ พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic Corridor) 
เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  
พ้ืนที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพาน
เศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

๒.๑.๒ พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic Corridor) ได้แก่ แนว
เศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-
จังหวัดปริมณฑล  พ้ืนที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
 ๒.๒ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้นพ้ืนที่ชุมชนตามแนว
เขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงพ้ืนที่ เช่น 
การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด 
เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
 ๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ย่ังยืน ได้แก ่พัฒนา
แหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (๑) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร  การ
พัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การต้ังองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชน
ระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 



  (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน 
หน้ีสิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 
  (๔) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ ๑๕.๙ ล้านไร่ 
หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค  ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดิน
เค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 
 ๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวล าภู และเลย) เน้น
การฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการ
ท่องเท่ียวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร เน้นให้
ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ส่งเสริมพ้ืนที่
ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเน้ือ 
  (๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธ์ุ  มหาสารคาม และร้อยเอ็ด  
เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของ 

 
 

ภาค การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สงูสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการรองรับอตุสาหกรรม
พลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

  (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์  มุ่งเน้นการ
พัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) พัฒนาการท่องเท่ียวทั้งการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม และพัฒนาเส้นทาง 
  (๕)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอ านาจเจริญ  
มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า  การสร้างงานและรายได้จากการ
ท่องเท่ียวให้มากข้ึน 
 ๓.๓ โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 

(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพ่ือการส่งออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรย่ังยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
(๗) โครงการฟ้ืนฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ย่ังยืน 

 

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ.

๒๕๖๑-๒๕๖๔  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางของการพัฒนากลุ่มจังหวัด ภายใต้ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ บริบทของการ
พัฒนาท่ีผ่านมาและในอนาคต รวมทั้งสภาพของปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยมียุทธศาสตร์ของการพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ดังน้ี  

๔.๑ วิสัยทัศน์ 
 “ศูนย์กลางอุตสาหกรรมการเกษตร เชื่อมโยงการบริการ การท่องเท่ียว และโลจิสติกส์ สู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 
๔.๒ เป้าประสงค์ (เชิงวิสัยทัศน์) 
 เพ่ือก้าวไปสู่วิสัยทัศน์และการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะยาว ๔ ป ีจึงได้ก าหนดเป้าหมายหลักใน

การพัฒนากลุ่มจังหวัดไว้ดังน้ี 
 ๑) เพ่ิมคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักให้ได้มาตรฐาน 
 ๒) เพ่ิมมูลค่าการค้า การลงทุน และการแปรรูปพืชเศรษฐกิจหลัก 
 ๓) เพ่ิมรายได้จากการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัด 
 
 
 
 



 
๔.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์

การพัฒนาเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ของการพัฒนารายได้ประเด็นยุทธศาสตร์ รวม ๓ ประเด็น ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
  

 

 
 
กลยุทธ์ 

๑. เพ่ิมคุณภาพและมาตรฐานการผลิต 
๒. พัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าพืชเศรษฐกิจหลัก 

 
 
 
 
  

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

 กลยุทธ์ 
  ๑. พัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวและเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
  ๒. พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 
  ๓. ส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัด 
 

  แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด 
  จังหวัดร้อยเอ็ด ได้น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไป ปัญหาและความต้องการของประชาชน ตลอดจนการ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของจังหวัด โดยน ามาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค แล้วประเมินศักยภาพการพัฒนาร่วมกับประเด็นการพัฒนาตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  นโยบาย
รัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์
รายสาขา ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของประเทศ ยุทธศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัด มาจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  สรุปได้ ดังน้ี 
  

๑. วิสัยทัศน์จังหวัดร้อยเอ็ด 
  “เป็นจังหวัดที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม บนพ้ืนฐานแหล่งผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิมข้าวหอมมะลิ
คุณภาพสูง เอ้ือต่อการลงทุนของภาคเอกชน และเป็นเมืองน่าเที่ยว น่าอยู่” 
 
 
 
  

๒. พันธกิจ 
  ๑. ส่งเสริมและพัฒนาข้าวหอมมะลิเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยนวัตกรรม เพ่ิมศักยภาพการบริหารทรัพยากรและ
สินค้าการเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย 
  ๒. พัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน เชื่อมโยงการบริการสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
รวมทั้งวัฒนธรรม ค่านิยม และประเพณีที่ดีงาม สามารถผสมผสานกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การส่งเสริมการค้า การบริการ และโลจิสติกส์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การเพิ่มศักยภาพการทอ่งเที่ยวอย่างครบวงจร 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรม แปรรูปการเกษตร   ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 



  ๓. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ให้ภาคประชาสังคม และส่งเสริมให้มีการด าเนินชีวิต
ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
  
 
 
 
 
 

๓. เป้าประสงค์ 
  ๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เติบโตเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อป ี
  ๒. สังคมมคีวามมั่นคง ปลอดภัย และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  เพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ และสินค้าการเกษตร สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

และอาหารปลอดภัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ การค้า การผลิต และ    การลงทุน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน  
                               และสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณภาพ    และย่ังยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 
 

 
 
 
  เป้าประสงค์ 
   “เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมข้าวหอมมะลิและสินค้า และเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของ
จังหวัดเติบโตเพ่ิมข้ึน” 
  กลยุทธ ์ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ดังต่อไปน้ี 
   ๑) พัฒนาพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้เป็นเขตเศรษฐกิจข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง และพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอื่นของ
จังหวัด 
   ๒) พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูปข้าวหอมมะลิ และสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมให้อยู่ภายใต้
มาตรฐานเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ทุกข้ันตอน 
   ๓) สนับสนุน ส่งเสริมเกษตรกร และสถาบันการเกษตร ให้เข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
   ๔) ส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรในท้องถ่ิน และตลาดอิเล็กทรอนิกส์อย่างทั่วถึง 
 
 

 
 
 

 

เป้าประสงค์ 
  “ศูนย์กลางการท่องเท่ียว การค้า การลงทุน เป็นเมืองน่าเที่ยว น่าอยู่ ของทุกคน และเศรษฐกิจดีมี

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคนอกการเกษตรของจังหวัดเพ่ิมข้ึน” 
 

กลยุทธ ์ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ดังต่อไปน้ี 
 ๑) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวหลักสามเหลี่ยมสาเกตุนคร และพ้ืนที่ที่มีศักยภาพรวมทั้งกิจกรรมประเพณี

วัฒนธรรมที่ดีงาม 
๒) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 
๓) ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค เพ่ือการค้าและส่งออก 

 
 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าการเกษตร สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และอาหารปลอดภัย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิต และการลงทุน 



๔) ยกระดับผู้ประกอบการและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเครือข่าย OTOP วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SME) กับภาคอุตสาหกรรม 

 
 
 

 
 
เป้าประสงค์ 
  “เพ่ือให้คนมีคุณภาพ และได้รับบริการทางสงัคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม มีอาชีพ มีรายได้ และสังคม

มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความเข้มแข็ง มั่นคง และย่ังยืน” 
กลยุทธ ์ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ ดังต่อไปน้ี 
 ๑) พัฒนาคนทุกช่วงวัย และเสริมสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลง 
๒) พัฒนาระบบสุขภาพเชิงป้องกัน ด้วยเทคโนโลยีสุขภาพ สปา และเทคโนโลยีการแพทย์ 
๓) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สงูอายุ และการจัดสวัสดิการสังคมให้มี

คุณภาพ 
๔) สร้างและพัฒนาแรงงานไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง รวมทั้งน าเข้าสู่ระบบ

ประกันสังคม 
๕) สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้หลุดพ้นจากความยากจน 
 
 

 
 

 
เป้าประสงค์ 
  “เกษตรกรมีน้ าไว้ใช้เพ่ือการเกษตรเพียงพอตลอดปี และเพ่ือคืนความอุดมสมบูรณ์ สร้างความสมดุล

แก่ระบบนิเวศน์เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ” 
กลยุทธ ์ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ดังต่อไปน้ี 
 ๑) พัฒนาแหล่งน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าท้ังระบบ 
 ๒) ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ในพ้ืนที่ต้นน้ า ป่าเสื่อมโทรและป่าชุมชน 
 ๓) บริหารจัดการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการก าจัดตามหลักวิชาการ รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
 ๔) ส่งเสริมการผลิตพลงังานทดแทนในชุมชนและท้องถ่ิน 
 
 

 
 

 
เป้าประสงค์ 
 “ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐด้วยความเสมอภาค 

และเป็นธรรม 
 กลยุทธ ์ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ ดังต่อไปน้ี 
 ๑) เพ่ิมศักยภาพการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัด 
 ๒) ลดปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เพ่ือสร้างความปลอดภัยในสังคม 
 ๓) เพ่ิมศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
 ๔) ส่งเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการ และแบบประชารัฐภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

 ๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
     ๑) วิสัยทัศน์ 

“เป็นท้องถ่ินจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างย่ังยืนภายในปี พ.ศ.2565” 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณภาพและยั่งยืน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
รักษาความม่ันคงภายใน และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 



     ๒) พันธกิจ 
  ๒.๑ ส่งเสริมการจัดท าบริการสาธารณะให้ได้ประสิทธิภาพ  เพ่ือสร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ 

ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง 
  ๒.๒ ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลีย่นแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒.๓ ประสานพลังทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาจากภายในท้องถ่ิน 
    ๓) เป้าประสงค์รวม 

๓.๑ ท้องถ่ินมีความมั่นคง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
๓.๒ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างย่ังยืน 

    ๔) ประเด็นยุทธศาสตร ์
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

เป้าประสงค์ 
 ท้องถ่ิน มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ ์
 ๑.  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นระบบและได้มาตรฐาน 

๒.  พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บ  พัฒนาชลประทาน
และขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และเพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ
น้ าเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

๓.  พัฒนาด้านผังเมือง การควบคุมอาคาร ก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

๔.  บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน เพ่ือให้มีระบบนิเวศน์ที่เหมาะสม โดย
มีการบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการสร้างความตระหนักและการเรียนรู้ของ
ประชาชนในการฟ้ืนฟู ปลูกป่าและป้องกันการบุกรุกป่าต้นน้ า พ้ืนที่ลุ่มน้ า และป้องกันการชะ
ล้างพังทลายของดิน 

 
 

 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ 
  ๑.  ประชาชนมีคุณภาพ มีงานท า มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
  ๒.  ชุมชนในท้องถ่ินเป็นสังคมที่เข้มแข็ง สมานฉันท์ เก้ือกูล เอ้ืออาทรต่อกัน 
กลยุทธ ์

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 



๑.  พัฒนาคนทุกช่วงวัย สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านการศึกษาท้ังในระบบ และนอก        ระบบ 
สืบทอดองค์ความรู้ ศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

๒.  พัฒนาประชาชนในจังหวัดให้มีครอบครัวอบอุ่นด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ใช้ชีวิตแบบพอเพียงตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การน าภูมิปัญญาท้องถ่ินในการด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิม ลดต้นทุนให้กับสินค้าและบริการ สนับสนุนชุมชนต้นแบบ 

๓.  พัฒนาศักยภาพแรงงาน ทั้งแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ และแรงงานวิสาหกิจชุมชน ไปสู่
แรงงานที่มีความรู้ มีฝีมือ ความเชี่ยวชาญ 

๔.  พัฒนาสวัสดิการสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อม การ
ป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อป้องกันปัญหายาเสพติด ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย
ของประชาชน และการเข้าถึงการรักษาของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป 

5. พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
6. ยกระดับสถานพยาบาลชุมชนในพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน 
 
 

 
 
 
 เป้าประสงค ์

๑. ประชาชนหลุดพ้นปัญหาความยากจน 
๒. สินค้าการเกษตรของท้องถิ่นมีการเพิ่มมูลค่ามากขึ้น 

 กลยุทธ์ 
๑. ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดข้ึนแก่คนในชุมชน เพื่อ

เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒. พัฒนาการท่องเท่ียวของจังหวัดให้เป็นพื้นท่ีเป้าหมายทางการท่องเท่ียว การสร้าง
แหล่งท่องเท่ียวใหม่ แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ การบริการ 
การผลิต การค้า อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการของจังหวัด 

๓. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลสินค้าทางการเกษตร ผลิตผลของกลุ่มอาชีพต่างๆ การ
ใช้ปุ๋ยชีวภาพ การลดต้นทุนการผลิต และการใช้พลังงานทดแทน 

๔. พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรด้วยนวัตกรรมให้เป็นเกษตรปลอดภัยสู่
มาตรฐานสากล เกษตรอินทรีย์ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม สร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น 

๕. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ 
 
 
 
 

  เป้าประสงค ์
๑. ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
๒. ท้องถิ่นมีการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ 
๑. ส่งเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนา

ศักยภาพผู้น าชุมชน ค านึงถึงหลักนิติธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความ
คุ้มค่า การมีส่วนร่วมและมีคุณธรรม จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พฒันาที่สมดุลและยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สรา้งเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 



๒. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกกระบวนการของประชาชนทุกคน เพื่อแก้ไขปัญหา
การปฏิรูป และการพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง 

๓. การบริหารแบบบูรณาการ และแบบประชารัฐ 
๔. การสร้างความสงบ ความผาสุก ความมั่นคงในชีวิต การลดความเหล่ือมล้ าในสังคม 

การสร้างโอกาส ในการเข้าถึงหรือได้รับสิทธิและสวัสดิการของรัฐอย่างเท่าเทียมและ
เป็นธรรม 

๕. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เพื่อให้ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและ
ได้รับการตอบสนองความต้องการ 

๖. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ และการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 
เสมอภาคและเป็นธรรม 

 

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ๒.๑ วิสัยทัศน์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ 
ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์
คาดหวังท่ีจะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้ 
 

 “สาวแหร่วมใจ ยกระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิต สง่เสริมเศรษฐกิจพอเพียง          เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน” 

 

๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ร่วมกับประชาคมท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห  ๗ ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ เรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 

๒.๓ เป้าประสงค์ 
๑. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
๒. เด็กและเยาวชนมีการศึกษาท่ีดี ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน 
๓. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
๔. เสริมสร้างการเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
๕. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม รักษาความสะอาดชุมชน การจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม   
๖. สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และปราชญ์ชาวบ้าน 
๗. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคสว่น 

๒.๔ ตัวชี้วัด 
๑. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ ๕ 
๒. ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ ๘๐ 



๓. ประชาชนมีความรู้มากข้ึนร้อยละ ๙๐  
๔. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมศาสนา 

วัฒนธรรม ประเพณีและการกีฬา 
๕. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ ๑๐ 
๖. ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ ๕ และพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 
๗. ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลร้อยละ ๙๐ น่าอยู่และสงบสุข 
๘. การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง       ร้อยละ ๖๐ 

 

๒.๕ ค่าเป้าหมาย  
๑. เพ่ิมคุณภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ ให้ได้มาตรฐานรองรับการสง่ออก  

  ๒. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความเป็นระบบ และทั่วถึง 
  ๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน สังคมมคีวามปลอดภัย 
  ๔. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
  ๕. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ สร้างธรรมาภิบาลในองค์กร 

  ๖. ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน ควบคุมป้องกันและระงับโรคติดต่อ  
  ๗. พัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สบืไป 
 

๒.๖ กลยุทธ ์  
๑. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง บริหารจัดการน้ า พัฒนาขุดลอก 

และสร้างแหลง่น้ า เพ่ือการเกษตรและอุปโภค บรโิภค 
  ๒. ส่งเสริมกจิกรรมด้านการศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และประเพณีของชุมชนท้องถ่ิน 
  ๓. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

๔. สร้างความสงบสุข ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๕. ส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวหอมมิละ ๑๐๕ คุณภาพดี 
๖. สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการขยะและ     สิ่งปฏิกูล 
๗. ส่งเสริมสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
๑. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ือ

รองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
๒. พัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ือให้ได้รับสวัสดิการจากภารรัฐอย่างทั่วถึง 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการผลิตข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ 
๕. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการก าจัดขยะที่มีความปลอดภัยและย่ังยืน  
๖. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน และเสริมสร้าง 

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร 
๗. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน สังคมมีความปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 



  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหมีความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาท้องถ่ิน  
รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถ่ิน  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยใช้เทคนิค SWOT ANALYSIS  
ซึ่งจากการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค SWOT   ANALYSIS  องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห  ดังน้ี 
      ปัจจัยภายในปัจจัยภายใน  
การวิเคราะห์จุดแข็ง   (STRENGTH) 
 ประชาชนมีคุณภาพ และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถ่ินทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และคุณภาพชีวิต 
 มีโรงเรียนประถมศึกษา ๒ แห่ง (ขยายโอกาส ๑ แห่ง) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียน

ได้อย่างเพียงพอ 
 ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความรู้ความสามารถ และสมานสามัคค ี
 มีองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
 มีเส้นทางคมนาคมภายในเขตพ้ืนที่สะดวกหลายสาย 
 มีพ้ืนที่สาธารณะที่สามารถด าเนินการจัดท าสวนสาธารณะและนันทนาการได้ 
 มีกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ร้านค้าชมุชนที่เอื้อประโยชน์ให้กับคนในชุมชน 
 มีแหล่งวัตถุดิบที่ใช้ผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
 มีแรงงานจ านวนมากและราคาถูก 
 มีพ้ืนที่การเกษตรในการผลิตข้าวหอมมะลิชั้นดี 
การวิเคราะห์จุดอ่อน  (WEAKNESS) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห 

เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 



 ขาดระบบการวางผังเมืองที่ได้มาตรฐาน 
 เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน 
 ปัญหาหน้ีสิน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ประชาชนยังขาดความเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตน 
 ประชาชนยังมีค่านิยมที่ใช้สารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
 การปศุสัตว์ของประชาชนขาดการจัดระบบการจัดการที่ดี 
 ถนนบางสายยังขาดการซ่อมแซม 
 ไม่มีตลาดที่รองรับผลิตผลทางการเกษตร 
 อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ยังไม่เพียงพอ 
 มักประสบปัญหาภัยธรรมชาติโดยเฉพาะปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง 
 แหล่งน้ าไม่สามารถกักเก็บน้ าได้เต็มที่ในฤดูแล้งท าให้ปริมาณน้ าไม่เพียงพอในการท าการเกษตรในช่วงฤดูแล้งประชาชนไม่มี

อาชีพเสริมหลังการท านา 
 ขาดแหล่งเงินทุน 

        ปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอก            
การวิเคราะห์โอกาส (OPPORTUNITY) 
 มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมไปสู่อ าเภอต่างๆ  ซึ่งสามารถรองรับการขยายตัวการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลมีความเหมาะสมในการลงทุนด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
 เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพท าการเกษตรซึ่งตรงกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต

อาหารเพ่ือป้อนสู่ครัวโลก 
 นโยบายส่งเสริมสินค้า  OTOP  ของรัฐบาลเป็นตัวเร่งและกระตุ้นก่อให้เกิดการลงทุนพัฒนาสินค้าของท้องถ่ิน      สู่สากล และเป็น

การหมุนเวียนรายได้ของประชาชน 
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค  (THREAT) 
 ขาดงบประมาณในการด าเนินการ 
 ปัญหาภัยธรรมชาติโดยเฉพาะภัยแล้ง  และน้ าท่วม 
 พ้ืนที ่อบต.สาวแห โดยสภาพเป็นพ้ืนที่ดอน สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ า ท าการเกษตรโดยต้องอาศัยน้ าฝน  ต้นทุน

ทรัพยากรไม่มี  นักลงทุนจึงไม่สนใจที่จะด าเนินกิจการในเขตพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหน้ัน  ได้ท าการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี   
 
 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เก่ียวขอ้ง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ แนว
โนมอนาคต 

๑. ด้านโครง 
สร้างพื้นฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปาส าหรับ

- แหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บรโิภค 

- ในเขต อบต. - ประชาชนมีแหล่งน้ าและ
มีน้ าประปาใช้อย่าง



อุปโภค-บรโิภคยังไม่พอเพียงและ
ยังไม่ได้มาตรฐาน 

พอเพียงมีคุณภาพตาม
มาตรฐานมากข้ึน 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่
สาธารณะใน อบต. 

- ทางและที่สาธารณะ 
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได้ 

๓) ชุมชนขยายมากข้ึนระบบ
ระบายน้ ายังไม่เพียงพอ เกิดการ
อุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ า - พ้ืนที่ใน อบต. - มีรางระบายน้ าสามารถ
ระบายน้ าได้สะดวก ไม่อุด
ตัน ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 

๔) ประชาชนต้องการเส้นทางใน
การสัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึนและ 
อบต. ไม่สามารถด าเนินการได้
เน่ืองจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่
สาธารณะ จะด าเนินการได้ก็
ต่อเมื่อต้อง เป็นที่สาธารณะ   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เก่ียวขอ้ง 
ขอบขายและปริมาณ

ของปัญหา/ 
ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๒. ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 
 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่ 
โรคระบาด โรคติดต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต อบต. ในพ้ืนที่ไม่มีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม่ โรค
ระบาด  โรคติดต่อ 

๒) ประชาชนในพ้ืนที่ป่วยเป็นโรค
เรื้อรังแนวโน้มที่เพ่ิมข้ึน เช่น 
เบาหวาน  ความดัน 

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผู้ป่วย 

 

๓) ปริมาณขยะและน้ าเสียเพ่ิม
มากข้ึน 

- ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและน้ า
เสียถูกก าจัดให้หมดด้วย
วิธีการที่ถูกต้อง 

๔) ประชาชนบริโภคอาหาร 
ที่ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

๕) ประชาชนในพ้ืนที่บางรายมีที่
อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนที่ที่
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนที่
ได้รับความช่อยเหลือ



ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง  

๖) มีการขยายตัวของประชากร
เพ่ิมมากข้ึนท าให้เกิดการขยายตัว
ของอาคารบ้านเรือนท าให้เกิด
เป็นชุมชนแออัด   

- ประชากร - พ้ืนที่ใน อบต. - ควบคุมการก้อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออกใบอนุญาต
เพ่ือไม่เกิดปัญหาจาก
การก่อสร้างอาคาร 

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

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ประชาชนบริโภคน้ าท่ี
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เก่ียวขอ้ง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงกว่าข้ันพ้ืนฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต 
อบต. 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับ
การศึกษาท่ีสงูข้ึน มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 

๒) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

- ผู้สูงอายุและเด็กในเขต 
อบต.   

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ดี 

๓) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

- ผู้พิการในเขต อบต. - ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 

๔) เยาวชนและวัยรุ่น  ติด
เกมส์ สิ่งลามก บุหรี่ เหล้า 
สาเสพติด และท้องก่อนวัย
อันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่นใน
เขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ดี 

๕) ประชาชนกรอายุต้ังแต่ 
๓๕ ข้ึนไป  ไม่ได้ตรวจ
สุขภาพประจ าปี จ านวน  
๒๙๑ คน   

- ประชาชนในเขต อบต.
ที่อายุ ๓๕  ข้ึนไป 

- ประชาชนที่อายุ ๓๕ 
ข้ึนไปได้รับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  



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

- ประชาชนที่สูบบุหรี่
และด่ืมสุรา 

- ประชาชนเลิกสูบ
บุหรี่และเลิกด่ืมสุรา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เก่ียวขอ้ง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๓. ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

๑) ประชาชนไม่มีการ
วางแผนในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต อบต. - ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ด าเนินงานได้เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต อบต. - มีแหล่งเงินทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานที่
จ าหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชย  กรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

๔) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางในการ
ขนส่งผลผลิตไกลจากแหลง่
รับซื้อ  

- เกษตรกรในพ้ืนที่ - ผลผลิตมีราคาสูงข้ึน 

๕) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน 

- ผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง - ค่าแรงสูงข้ึน
เหมาะสมกับค่าครอง
ชีพ มีการจ้างงานมาก
ข้ึน 

๖) ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อ
ปี ต่ ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท  
จ านวน ๙ ครัวเรือน    

- ประชาชนที่มีรายได้ต่ า
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์
มาตรฐานรายได้ 

๗) ในเขต อบต.ไม่มีแหล่ง
ท่องเท่ียวและกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว 

- การท่องเท่ียว - ในเขต อบต. - มีแหล่งทองเท่ียวใน
เขต อบต.และส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเท่ียว
เพ่ิมมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เก่ียวขอ้ง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ แนว
โนมอนาคต 

๔. ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมีเพ่ิม
มากข้ึนอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุข้ึนได้ 

- การจราจร ประชาชนที่สัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุมการจราจร 
เช่น ติดต้ังสัญญาณไกระ
พริบเพ่ือเตือนให้
ระมัดระวัง 

๒) มีการท าลายและลัก
ขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชนและราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนละ
ส่วนราชการ เช่น การ
ติดต้ังกล้องวงจรปิด  การ
ให้ผู้น า อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุทะเลาวิวาท 

๕. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

๓) เป็นพ้ืนที่ที่มีดินเค็มและ
น้ าใต้ดินเป็นน้ าเค็มหรือมี
รสกร่อย ไม่สามารถใช้ใน
การเกษตรและอุปโภค-
บริโภคได้ 

- ดินและน้ าใต้ดิน - พ้ืนที่ในเขต อบต. - ปัญหาเรื่องดินเค็มลดลง 
จัดหาแหล่งน้ าจากแหล่ง
อื่นเพ่ิม 
มากข้ึน   

๔) มีปัญหาเรื่องขยะและ
น้ าเสียเพ่ิมมากข้ึนส่งกลิ่น
เหม็นร าคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพ้ืนที่ 
อบต. 

- ปัญหาขยะและน้ าเสีย
ลดลง ผู้ประกอบ 
การ สามารถก าจัดขยะ
และน้ าเสียเองได้โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อชุมชน  

๖. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณีและภมูิ
ปัญหาท้องถ่ินถูกลืมเลือน
ไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญ์ชาวบ้านในโอกาส
ต่างๆ เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 
ประเพรีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ไม่ถูกลืมและคง
อยู่สืบไป 



 ส่วนที่ ๓ 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
 

 

 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 
 

ที่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง  
 
 
 
 
 
 
 

อบต. 
สาวแห 

๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กองช่าง 

๓ การพัฒนาด้านการสง่เสริม
คณุภาพชีวิต 

- - - 

๔ การพัฒนาด้านการจดั
ระเบียบชุมชน/สังคมและ
การรกัษาความสงบ
เรียบร้อย 

- - - 

๕ การพัฒนาด้านการศกึษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- - - 

๖ การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

- - - 
- - - 

๗ การพัฒนาด้านการบรหิาร
จัดการทีด่ ี

- - - 

 
 
  
  
  
 
 
 
 

 
  



 
 
 

บัญชีเพิ่มเติมโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.๒๕๖4 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิม่เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.๒๕๖4 
องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห  อ าเภอหนองฮี  จังหวัดร้อยเอ็ด 

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

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการทอ่งเที่ยว การบริการ การค้า การผลิต และการลงทนุ 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 1 *ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าโรงปุ๋ย  
จุดเร่ิมต้น สายหน้าโรงปุ๋ย  
หมู่ท่ี 4 บ้านดอนแดง 
(เสนอโดยหมู่ท่ี 4) 

- เพ่ือให้ประชาชน 
หมู่ที่ ๑-๗ ได้มีถนนใช้
ในการคมนาคม
สะดวกขึ้น 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 
ม.ยาว 40 ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. 

- - - - 100,000 พื้นที่ผิว
จราจร 

- ประชาชนหมู่ที่  
๑ -๗ ได้ใช้ถนนใน
การสัญจรไป–มา 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

2 *ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พรอ้มฝา
ตะแกรงเหล็ก จากบ้านนายพุททอง 
สุวรรณสุด ถึงบ้านนายวรพงษ์ บุญชม) 
จุดเริ่มต้น สวนนายดรุณ เล็บขาว ถึงบ้าน
นายวรพงษ์ บุญชม) 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองแคน 
(เสนอโดยคณะผู้บริหาร) 

-เพ่ือให้น้ าไหล
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ขนาดภายใน กว้าง 
0.25 ม. ยาว 65.50 
ม. ลึกเฉลี่ย 0.30-
0.35 ม.  

- - - - 200,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

- น้ าไม่ท่วมขังตาม
ท้องถนนและ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
 

3 *โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้ารั้ว 
อบต.สาวแห 

-เพ่ือความสวยงาม
ร่มรื่นของสถานที่
ราชการ  

จัดตกแต่งพ้ืนที่ จัดซื้อไม้
ดอกไม้ประดับ ส าหรับ
การปรับปรงุภูมิทัศน์ 

- - - - 200,000 จ านวนจุดที่
ด าเนินการ 

-สถานที่ราชการ
เกิดความสวยงาม
ร่วมรื่น และเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวใน
สถานที่ราชการ 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

หมายเหตุ  * โครงการเสนอใหม่     ** โครงการเสนอซ้ า     *** โครงการที่เกินศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 *โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้า
อาคารอเนกประสงค์ 

-เพ่ือความสวยงาม
ร่มรื่นของสถานที่
ราชการ  

จัดตกแต่งพ้ืนที่ จัดซื้อไม้
ดอกไม้ประดับ ส าหรับ
การปรับปรงุภูมิทัศน์ 

- - - - 250,000 จ านวนจุดที่
ด าเนินการ 

-สถานที่ราชการ
เกิดความสวยงาม
ร่วมรื่น และเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวใน
สถานที่ราชการ 

กองช่าง 
 

5 *โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณ 
ร.ร.สาวแหวิทยา 
หมู่ท่ี ๗ บ้านใหม่ดอนเจริญ  
(เสนอโดยหมู่ท่ี ๗) 

- เพ่ือให้มีน้ าอุปโภค
บริโภคที่สะอาดและ
ทั่วถึง 

ขนาด  Ø  6  น้ิว 
จ านวน ๑ แห่ง 

 
 

- - 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

90,000 
 
 
 

จ านวน ๑ 
แห่ง 

 
 
 

- ประชาชนม ี
น้ าอุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 
 
 

6 *โครงการก่อสร้างหอถังประปา คสล. 
ม.๗ บริเวณ ร.ร.สาวแหวิทยา 
หมู่ท่ี ๗ บ้านใหม่ดอนเจริญ 
(เสนอโดยหมู่ท่ี ๗) 

- เพ่ือให้มีน้ าอุปโภค
บริโภคที่สะอาดและ
ทั่วถึง 

ความจขุนาด 14.70 
ลูกบาศก์เมตร 
จ านวน ๑ ถัง 

- - - - 300,000 จ านวน ๑ ถัง - ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

รวม 6 โครงการ - - - - - - 1,140,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิม่เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.๒๕๖4 

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

ค 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ และสินค้าเกษตร สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ พัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ิน 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ 
    ๑.1 แผนงานการเกษตร 

หมายเหตุ  * โครงการเสนอใหม่     ** โครงการเสนอซ้ า     *** โครงการที่เกินศักยภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕
(บาท) 

1 *โครงการขุดสระน้ า          
ท าธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด 
หมู่ท่ี 1 - 7 ต าบลสาวแห
(เสนอโดยคณะผู้บริหาร) 

-เพ่ือขุดสระน้ าท าธนาคาร 
น้ าใต้ดิน ระบบเปิดในเขต
พื้นที่ต าบลสาวแห ให้
สามารถกักเก็บน้ าได้
ปริมาณมาก 

จ านวน 10 บ่อ 
ขนาดบ่อละ 1 ไร่ 

- - - - 400,000 ร้อยละ ๑๐๐ 
เกษตรมีน้ าไว้ใช้
เพ่ือการเกษตร
ตลอดทั้งปี 

- เกษตรกรในเขต
พื้นที่ต าบลสาวแห 
มีน้ าใช้เพ่ือ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ส านักปลัด/
กองช่าง 

รวม 1 โครงการ - - - - - - 400,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 



 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห  อ าเภอหนองฮี  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์
ยานภาหนะและขนส่ง 
 

ปรับปรุง ต่อเติม ดดัแปลง ครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ า หมายเลขทะเบียน บบ-
8571 รอ ให้เป็นรถกระเช้า 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ตามราคาท้องถิ่นที่สามารถจัดหาได ้

- - - - 300,000 ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๓ 



                                          ส่วนที่ ๔ 

                                  การติดตามและประเมินผล 

 
4.๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งน้ี  แผนพัฒนาท้องถ่ินจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน  ดังน้ัน  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดข้ึน ตาม
กระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถ่ินระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือ
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถ่ินได้
อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถ่ินให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถ่ิน   

 

ดังน้ัน  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้
สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด   เพ่ือน าไปสู่การบูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้อง ถ่ิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบ
วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ดังน้ี     

 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทัว่ไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (๑๐) 



     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(๑) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของ
ป่าไม ้ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกต้ัง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกต้ัง 
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงค์เคราะห ์

(๒)  



(๔) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศุสัตว์ 
การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุม่อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี 
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม ้ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถ่ินโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

(๓)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ต่อ)  

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอ้งยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกจิ
และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจ

(๓)  



ส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถ่ิน ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผน่ดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ต่อ)  

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน์ 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 

 
 
๓.๖ เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิง่ที่ต้องท าตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์
ที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เรื่องหน่ึงหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความชัดเจน น าไปสู่
การท าโครงการพัฒนาท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองคร์วมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินที่เกิดผลผลิต/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564         ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ินเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 
๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ดังน้ี     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564              ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมคีวามสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จงัหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มัง่คั่ง  
            ย่ังยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าท่ีจะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 



 
 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, 
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตน่ังเองว่าเป็นไปตามท่ี
ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร 
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจหน้าท่ีที่ได้
ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กจิกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจ
หน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม่ สิง่ของ วัสดุ ครภุัณฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล
การปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถ่ินโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่มีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  



 
 
 
 
 

 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
Value-Based Economy หรือเศรษฐกจิที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก 
เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสูส่ินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่
การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด

(๕) 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การต้ัง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลกัการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน 
สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ย่ังยืน 

(๕)  

โครงการมคีวามสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย 
(๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึด
วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ 
(๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจงัใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสงัคมสงูวัยอย่างมี
คุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  



 
 
 
 
๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ย่ังยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอด
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่
ได้ก าเนิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ินเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนา
ท้องถ่ินต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดข้ึนเป็นปัจจุบัน 

(๕) 
 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเอง
หรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 
เป็นท้องถ่ินที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการจัดท า
โครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ 
(Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) 
(๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) 
 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถ่ิน มีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผล 
ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที ่สามารถ
วัดไ ด้  (measurable)  ใช้บอกประสิท ธิผล  (effectiveness)  ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนด
ร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง  ในการด าเนินงานตาม
โครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ิน 
      การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท า
แผนพัฒนาน้ันจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561  หมวด 6 ข้อ  29 ก าหนดให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อผู้บริหาร
ท้องถ่ินเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังน้ี 
  แบบที่  1   การช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  แบบช่วยก ากับจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินว่า  ด าเนินการครบถ้วนทุกข้ันตอนมากน้อยเพียงใด  อย่างไร      
  แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายไตรมาส  เป็นเครื่องมือหน่ึงที่สามารถน าไปใช้
ในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด   

แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการ 

ด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เรื่อง  

แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน)   



การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการติดตามและประเมินผล ใช้แนวทางตามคู่มือการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 

แบบที่ 1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยตนเอง 

ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยจะท าการประเมิน
และรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ....................................................................................................... ............................ 
 

 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน   

1.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   

2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   

3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ   

4.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   

5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   

6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผน 
      ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   

7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถ่ินมาจัดท าฐานข้อมูล   

8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   

9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ 
     การพัฒนาท้องถ่ิน 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินที่สอดคล้อง 
      กับศักยภาพของท้องถ่ิน 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินที่สอดคล้อง 
      กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน   

13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถ่ิน   

http://www.dla.go.th/


14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรข์องจังหวัด   

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
 

การวัดผลและการและการน าเสนอผล 
- ความถ่ีในการวัด : หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าแผนเสร็จและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 
- เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาจาก ม/ีไม่ม ีการด าเนินการน้ัน 
 
                          แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ค าชี้แจง  :  แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภายใต้แผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ 
๓ เดือน เริ่มต้ังแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ ๑ 
 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน............................................................................................................................. ... 
2.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่  

(    )   ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม – ธันวาคม)   (    )    ไตรมาสที ่2 (มกราคม – มีนาคม) 
(    )    ไตรมาสที ่3 (เมษายน – มิถุนายน)   (    )    ไตรมาสที ่4 (กรกฎาคม – กันยายน)      

 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 
 
ยุทธศาสตร์ 

ปีที่ 1.............. ปีที่ 2............... ปีที่ 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 : พิจารณาว่าแผนยุทธศาสตร์น้ันๆ มีการกระจายของโครงการและงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์อย่างไร 
กระจุกตัวของโครงการและงบประมาณอยู่เฉพาะยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หน่ึงหรือไม่  
อปท.ให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ใด 
 
               
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ 

ปีที่ 1.............. 
 

ปีที่ 2.............. ปีที่ 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 : พิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีโครงการและงบประมาณท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดมาก
น้อยเพียงใด ถ้ามีโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จงัหวัดมาก ก็แสดงให้เห็นว่าแผนยุทธศาสตร์น้ัน เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ดี 
 

5. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี ................................................ 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

 

จ านวนโครงการ 
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             

 

เกณฑ์การพิจารณา : ๑. ท าการเปรียบเทียบกับข้อมูลในแบบรายงานในไตรมาสก่อนหน้าน้ีว่ามีโครงการที่เสรจ็เพ่ิมข้ึนมากน้อย
เพียงใด เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการตามแผนฯ 
       ๒. หากเทียบร้อยละของโครงการที่ด าเนินงานเสร็จแล้วมากเท่าใด ก็จะแสดงให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน



6.   การเบิกจ่ายงบประมาณปี ..................................... 
 

ยุทธศาสตร์             งบปกติ เงินสะสม รวม 
จ านวนเงิน ร้อยละ           จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       

รวม       
 

เกณฑ์การพิจารณา : น าเข้าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีได้ระบุไว้ในแผน เพ่ือเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึง
สถานการณ์ทางด้านการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการด าเนินงานตามแผนน้ัน 

 
 ส่วนที่  3   ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
7.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี ............................. 
 

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหวา่ง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      

รวม      
 

เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาว่าสถานการณ์ในการด าเนินงานของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจน้ันเป็นอย่างไร 
 

ส่วนที่ 4   ปัญหาและอุปสรรค์ในการปฏิบัติงาน 
............................................................................................................................ ........................................ 
............................................................................................................................. ....................................... 
....................................................................................................................................................................  
 
 

                
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 
ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินประเมินผลการด าเนินงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 
 

 



ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ........................................................................................................  
2.  วัน/เดือน/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 าหนดไว้ในแผนกับโครงการที่ปฏิบัติจริงมคีวามสอดคล้องกันแสดงว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถด าเนินงานได้ตามแผนฯ ที่ก าหนด และหากมีโครงการที่ปฏิบัติได้จรงิน้อยกว่าท่ีก าหนดไว้ในแผนฯ 
แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนฯที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การวัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง
คุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพ ในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหในภาพรวม   

โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 
แบบที่ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน

ภาพรวม 
  เพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 



  เพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน  ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 

 
ค าชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ินในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครัง้  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ  (๑)  ชาย   (๒)  หญิง 
2.  อายุ  (๑)  ต่ ากว่า 20 ป ี (๒)  20 - 30 ปี   (๓)  31 – 40 ปี 
  (๔)  41 – 50 ปี  (๕)  51 – 60 ปี   (๖)  มากกว่า 60 ปี 
3.  การศึกษา (๑)  ประถมศึกษา (๒)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (๓)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  (๔)  ปริญญาตรี  (๕)  สูงกว่าปริญญาตรี  (๖)  อื่นๆ 



4.  อาชีพหลัก (๑)  รับราชการ  (๒)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (๓) ค้าขายธุรกิจส่วนตัว 
  (๔)  รับจ้าง  (๕)  นักเรยีน/นักศึกษา  (๖)  เกษตรกร 
  (๗)  อื่นๆ (ระบุ )  ............................................................................ 
 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
5.   ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของท้องถ่ินในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ    

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด    

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถ่ิน 

   

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    

9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดรับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
 

เกณฑ์การพิจารณา : ผู้ตอบแบบประเมินในแต่ละระดับความพึงพอใจมีจ านวนเท่าใด 
 
 

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 
ส่วนยุทธศาสตร์ ๑ การพัฒนาด้าน................. (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านที่ก าหนดไว้) 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ  (๑)  ชาย  (๒)  หญิง 
2.  อายุ  (๑)  ต่ ากว่า 20 ป ี (๒)  20 - 30 ปี   (๓)  31 – 40 ปี 
  (๔)  41 – 50 ปี  (๕)  51 – 60 ปี   (๖)  มากกว่า 60 ปี 
3.  การศึกษา (๑)  ประถมศึกษา (๒)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (๓)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  (๔)  ปริญญาตรี  (๕)  สูงกว่าปริญญาตรี  (๖)  อื่นๆ 
4.  อาชีพหลัก (๑)  รับราชการ  (๒)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (๓) ค้าขายธรกิจส่วนตัว 
  (๔)  รับจ้าง  (๕)  นักเรยีน/นักศึกษา  (๖)  เกษตรกร 
  (๗)  อื่นๆ (ระบุ )  ............................................................................ 
 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการพัฒนาด้าน

...................... (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านที่ก าหนดไว้) โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินของท่านเท่าใด ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง (คิดเป็นร้อยละ) 

 



ความพึงพอใจ 
   คะแนน 
(10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน  
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

 

เกณฑ์การพิจารณา : เป็นค่าคะแนน ๐ – ๑๐ ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 

๔.4.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
1. การนน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติท าได้ค่อนข้างน้อย จึงควรพิจารณาโครงการที่มีความส าคัญและยังไม่ได้

ด าเนินการกลับมามาทบทวนเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป 
๒. การแก้ปัญหาความเดือดร้อน รวมถึงการพัฒนาท่ีล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ต้องผ่านกระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซ้อน ท าให้การด าเนินงานล่าช้า 
3. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
4. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด เพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
4.4.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/

กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
๒. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ต้ังไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้สามารถ

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณน้ันๆ  
๓. องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่

จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ภายนอกเข้ามาช่วยในการพัฒนาท้องถ่ิน 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห มีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินได้ทั้งหมด 
เน่ืองจากโครงการมีจ านวนมาก จึงพิจารณาด าเนินโครงการที่มีความส าคัญและมีความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนก่อน จึงท าให้การนน าแผนพัฒนาฯ ไปสู่การปฏิบัติได้ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

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