
ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลสายออ 

 
 ที่ต้ัง 
             องค์การบริหารส่วนต าบลสายออต้ังอยู่ริมถนนสุรนารายณ์ เลขท่ี 129 หมู่ท่ี 10 ต าบลสายออ   
อ าเภอโนนไทย  จังหวัด นครราชสีมา   โดยต้ังอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา   
มีระยะห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  39  กิโลเมตร  ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  205  สาย
นครราชสีมา – ชัยภูมิเป็นทางสัญจรไปมาเป็นหลัก และมีระยะห่างจากตัวอ าเภอโนนไทย  ประมาณ   9  
กิโลเมตร 
 
 เนื้อที่   
              ต าบลสายออ  มีเนื้อท่ีท้ังหมด  33.17  ตารางกิโลเมตร  หรือ  20,735  ไร่  อยู่ในเขตพื้นท่ี
เทศบาลต าบลโคกสวาย  6,037  ไร่  จ านวนเนื้อท่ี  9.65  ตารางกิโลเมตร  และอยู่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลสายออ  14,698  ไร่  จ านวนเนื้อที่  23.52  ตารางกิโลเมตร 
 
 อาณาเขต      
       ทิศเหนือ         ติดต่อกับ ต าบลหนองหอย        อ าเภอพระทองค า         จังหวัดนครราชสีมา 
       ทิศใต้             ติดต่อกับ ต าบลโนนไทย          อ าเภอโนนไทย             จังหวัดนครราชสีมา 
       ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  ต าบลมะค่า             อ าเภอโนนไทย             จังหวัดนครราชสีมา    
       ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ  ต าบลพังเทียม          อ าเภอพระทองค า         จังหวัดนครราชสีมา 
      
              มีรูปร่างกว้างเป็นแนวยาวจากทิศเหนือลงมายังทิศใต้  มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205   
ตัดผ่านตอน กลางของต าบลในแนวเหนือ – ใต้ (ผ่านหมู่ ท่ี 4  และหมู่ ท่ี   8  ตามล าดับ)  และ
ถนนลาดยาง    ซึ่งแยก จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  205  ในหมู่ท่ี  4  เข้าสู่อ่างเก็บน้ าล าเชียงไกร  
ผ่านต าบลในแนวตะวันออก – ตะวันตก   มีแหล่งน้ าธรรมชาติท่ีส าคัญ   คือ   ห้วยสวาย  ท่ีไหลมาจาก
ต าบลหนองหอย    ผ่านตอนกลางของต าบลในแนวเขตเหนือ – ใต้  (ผ่านหมู่ท่ี  8, 4  และ 5)    พื้นท่ี
โดยท่ัวไปเป็นที่ราบสูงเหมาะในการปลูกพืชไร่  เช่น  ปอแก้ว  และมันส าปะหลัง  เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนที่ต าบลสายออ 
อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

 
 
 
 
 
 
  



 

 ลักษณะภูมิประเทศ   
           สภาพพื้นท่ีโดยท่ัวไปเป็นที่ลุ่มและเป็นท่ีดอน สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ  189  เมตร 
 
 พื้นที่ป่า   
           ไม่มีพื้นท่ีป่าสงวน ท่ีสาธารณะปลูกไม้เบญจพรรณ ท่ีครอบครองของประชาชนปลูกไม้ผล   

ไม้ยืนต้น ตามพื้นท่ี  ไร่  นา  สวน 
 
 การใช้ดิน   
            ใช้ปลูกพืชในฤดูฝน ฤดูแล้งดินเค็ม น้ าเค็ม  ดินขาดการปรับปรุงเพิ่มอินทรีย์วัตถุ 
 
 อุณหภูมิ  
           ในฤดูร้อนอุณหภูมิสูงสุด  41  องศาเซลเซียส  ฤดูหนาวอุณหภูมิต่ าสุด  20  องศาเซลเซียส 
 
 เขตการปกครอง 
          จ านวนหมู่บ้าน  มีท้ังหมด  11  หมู่บ้าน  แยกได้ดังนี้ 
            หมู่ที่  1    บ้านสายออ              อยู่ในเขตเทศบาลต าบลโคกสวาย 
                         คุ้มโคกสะเดาช้าง        อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสายออ 
            หมู่ที่  2    บ้านโคกหนองไผ่        อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสายออ    
            หมู่ที่  3   บ้านบุ                    อยู่ในเขตเทศบาลต าบลโคกสวาย 
                       พื้นท่ีบางส่วน                     อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสายออ 
            หมู่ที่  4    บ้านโคก                       อยู่ในเขตเทศบาลต าบลโคกสวาย 
            หมู่ที่  5    บ้านสวาย                         อยู่ในเขตเทศบาลต าบลโคกสวาย 
            หมู่ที่  6    บ้านกุดจิก                     อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสายออ    
            หมู่ที่  7    บ้านโคกน้อย                อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสายออ 
            หมู่ที่  8    บ้านม่วง                     อยู่ในเขตเทศบาลต าบลโคกสวาย 
            หมู่ที่  9    บ้านสระตอง                   อยู่ในเขตเทศบาลต าบลโคกสวาย 
                      พื้นท่ีบางส่วน                         อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสายออ 
            หมู่ที่  10  บ้านห้วย                       อยู่ในเขตเทศบาลต าบลโคกสวาย 
                      พื้นท่ีบางส่วน                         อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสายออ 
             หมู่ที่  11  บ้านหนองโสน                   อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ท้ังหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

               
 จ านวนประชากร 

จ านวนประชากรและความหนาแน่นประชากร ต าบลสายออมีประชากรท้ังส้ิน 2,104 คน ชาย 
1,100  คน  หญิง 1,004  คน  จ านวนหลังคาเรือนรวมท้ังส้ิน  354  หลังคาเรือน   และมีความหนาแน่น
เฉล่ีย  90  คน/ตารางกิโลเมตร  มีหมู่บ้าน ท้ังหมด  11  หมู่บ้าน  และมีพื้นท่ีบางส่วนท่ีประชากรอยู่ในเขต
เทศบาล   แยกได้ดังนี้ 

หมู่ที ่ ชื่อบ้าน 
จ านวนประชากร (คน) จ านวน

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 สายออ/กลุ่มโคกสะเดาช้าง 126 95 221 53 
2 โคกหนองไผ่ 318 300 618 89 
3 บุ/บางส่วน 2 1 3 1 
4 โคก - - - - 
5 สวาย - - - - 
6 กุดจิก 129 139 268 55 
7 โคกน้อย 338 296 634 87 
8 ม่วง - - - - 
9 สระตอง/บางส่วน 5 7 7 5 
10 ห้วย/บางส่วน 3 5 5 1 
11 หนองโสน 179 349 349 63 

รวม     11  หมู่บ้าน 1,100 1,004 2,104 354 
 

องค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีอยู่ในต าบล  จ านวน  2  แห่ง  ได้แก่ 
                                   - เทศบาลต าบลโคกสวาย 
                                   - องค์การบริหารส่วนต าบลสายออ 
ศาสนา 
             ประชากรในต าบลสายออท้ังหมดนับถือศาสนาพุทธ   โดยมีศาสนสถาน  จ านวน  4  แห่ง  ได้แก่ 

ชื่อวัด ที่ต้ัง เจ้าอาวาส 
วัดบ้านโคกหนองไผ่ บ้านโคกหนองไผ่  หมู่ท่ี  2 พระอาจารย์ถวัลย์   ธิติธรรมโม 
วัดบ้านกุดจิก บ้านกุดจิก  หมู่ท่ี  6 พระมหาพรภิรมย์   อาวุธปัญโญ 
วัดบ้านโคกน้อย บ้านโคกน้อย  หมู่ท่ี  7 พระอธิการขวาน   ยามธโม 
วัดบ้านหนองโสน บ้านหนองโสน  หมู่ท่ี  11 พระอาจารย์ถนัด   (รักษาการ) 
 
สาธารณูปโภค 
              โทรคมนาคม      -  มีตู้โทรศัพท์สาธารณะจ านวน  4  ตู้ 
              ไฟฟ้า              -  ระบบการไฟฟ้าขยายท่ัวถึงท้ังต าบลประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้านแต่ยัง
ไม่ครบทุกหลังคาเรือน 
               ประปา           -  ประชากรภายในต าบลได้รับการบริการด้านประปาจากประปาหมู่บ้าน  
จ านวน  354 หลังคาเรือน 
 

สภาพภูมิประเทศ 



 

              เป็นท่ีราบสูง  เหมาะแก่การปลูกพืชไร่ เช่น  ปอแก้วและมันส าประหลัง  สภาพท่ัวไปเป็นดินเค็ม  
มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า  มีฝนท้ิงช่วงทุกปี 
 

สภาพแหล่งน้ าธรรมชาติ 
ท่ี แหล่งน้ าธรรมชาติ ที่ต้ัง จ านวน/ไร่ หมายเหตุ 
1 บึงบ้านบุ ม.1 20  ไร่ มีน้ าใช้ตลอดปี/ใช้เล้ียงสัตว์/การเกษตร 

2 บึงท านบหลวง ม.1 35  ไร่ มีน้ าใช้ตลอดปี/ใช้เล้ียงสัตว์การเกษตร 
3 สระวัดสายออ ม.1 12  ไร่ มีน้ าใช้ตลอดปี/ใช้เล้ียงสัตว์การเกษตร 
4 หนองตุมปุ๊ก ม.2 4  ไร่ มีน้ าใช้ตลอดปี/ใช้เล้ียงสัตว์การเกษตร 
5 สระวัดโคกหนองไผ่ ม.2 3  ไร่ มีน้ าใช้ตลอดปี/ใช้เล้ียงสัตว์การเกษตร 
6 สระโรงเรียนโคกหนองไผ่ ม.2 5  ไร่ มีน้ าใช้ตลอดปี/ใช้เล้ียงสัตว์/การเกษตร 
7 สระวัดกุดจิก ม.6 2  ไร่ มีน้ าใช้ตลอดปี/ใช้เล้ียงสัตว์/การเกษตร 
8 สระ อบต. ม.6 2  ไร่ มีน้ าใช้ตลอดปี/ใช้เล้ียงสัตว์/การเกษตร 
9 คลองยาง ม.6 1  ไร่ มีน้ าใช้ตลอดปี/ใช้เล้ียงสัตว์/การเกษตร 

10 คลองตาเส่ียน ม.7 7  ไร่ มีน้ าใช้ตลอดปี/ใช้เล้ียงสัตว์/การเกษตร 
11 สระ อบต. ม.11 8  ไร่ มีน้ าใช้ตลอดปี/ใช้เล้ียงสัตว์/การเกษตร 
 

 แหล่งน้ า 
 

หมู่บ้าน จ านวนราย จ านวนบ่อ จ านวนไร่ 
หมู่ท่ี  1  บ้านโคกสะเดาช้าง 20 35 18  ไร่  1  งาน 
หมู่ท่ี  2  บ้านโคกหนองไผ่ 54 86 67  ไร่  1  งาน 
หมูท่ี  6  บ้านกุดจิก 20 28 11  ไร่ 
หมู่ท่ี  7  บ้านโคกน้อย 39 53 35  ไร่  1  งาน 
หมู่ท่ี  9  บ้านสระตอง  
 (นอกเขตเทศบาล) 

5 10 6  ไร่  1  งาน 

หมู่ท่ี  11 บ้านหนองโสน 40 59 31  ไร่  1  งาน 
รวม 178 271 169  ไร่  2  งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การศึกษา 
           ในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสายออมีโรงเรียนในพื้นท่ีระดับประถมศึกษาจ านวน 1 โรงเรียน   
คือ   โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่    ซึ่งมีรายละเอียดจ านวนบุคลากรและจ านวนนักเรียนดังต่อไปนี้ 
 

ชั้น/ปี รวม  (คน) 
อนุบาล 31 
ประถมศึกษาปีท่ี  1 11 
ประถมศึกษาปีท่ี  2 3 
ประถมศึกษาปีท่ี  3 3 
ประถมศึกษาปีท่ี  4 5 
ประถมศึกษาปีท่ี  5 6 
ประถมศึกษาปีท่ี  6 3 

รวม 62 
 
การจัดการศึกษา 
             องค์การบริหารส่วนต าบลสายออ  ยังไม่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา  แต่ในเขต
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลสายออมีโรงเรียนอยู่  1  แห่ง  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ    คือ    โรงเรียนโคกหนองไผ่  หมู่ท่ี  2  ต าบลสายออ   อ าเภอโนนไทย  จังหวัด
นครราชสีมา    โดยมีบุคลากรครู/อาจารย์  จ านวน  4  คน   
             ในปีการศึกษา  2560   มีจ านวนนักเรียนท้ังส้ิน  62  คน   
 

สาธารณสุข 
             ต าบลสายออมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  1  แห่ง  คือ 
             1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสายออ  ต้ังอยู่ท่ี  บ้านสวาย  หมู่ท่ี  5  ให้บริการทางด้าน
สาธารณสุขในเขตเทศบาลโคกสวาย  และเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสายออ  จ านวน  11  หมู่บ้าน  คือ  
หมู่ท่ี  1  บ้านสายออ,  หมู่ท่ี  2  บ้านโคกหนองไผ่,  หมู่ท่ี  3  บ้านบุ,  หมู่ท่ี  4  บ้านโคก,  หมู่ท่ี  5  บ้าน
สวาย,  หมู่ท่ี  6  บ้านกุดจิก,  หมู่ท่ี  7  บ้านโคกน้อย,  หมู่ท่ี  8  บ้านม่วง,  หมู่ท่ี  9  บ้านสระตอง,  หมู่ท่ี  
10  บ้านห้วย,  และหมู่ท่ี  11  บ้านหนองโสน  โดยมีบุคลากรด้านงานสาธารณสุข จ านวน  7  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
   ส่วนที่ 2 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปทีี่ผ่านมา 

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา    
จุดแข็ง(Strength) 
 1. องค์การบริหารส่วนต าบลสายออ  มีตลาดกลางของชุมชนท่ีอยู่ติดกับถนนสายหลักท่ีเช่ือม
ระหว่างจังหวัดนครราชสีมากับจังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดเพชรบูรณ์ ท าให้สามารถน าผลผลิตของราษฎร 
จ าหน่ายได้สะดวกรวดเร็ว 
 2.  ประชาชนในต าบลสายออมีความเข้มแข็ง มีกองทุนหมู่บ้าน สามารถพัฒนากองทุนให้เข็ม
แข็งและยั่งยืน  และเป็นแหล่งต้นทุนในการผลิตสินค้าเกษตรออกสู่ตลาด 
 3. องค์การบริหารส่วนต าบลสายออมีประชากรน้อย ท าให้ง่ายต่อการสนับสนุนส่งเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นและท่ัวถึง 
 4.  ตัวแทนของชาวบ้านมีความสมาน สามัคคี เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเองท าให้มีการ
พัฒนาได้สะดวกรวดเร็ว 
 

จุดอ่อน(Weakness) 
 1. ปัญหาดินเค็มซึ่งเกิดจากมีโรงเกลืออยู่ในต าบลท่ีใกล้เคียงท าให้ผู้ท่ีมีท่ีท ากินติดกับโรงนา
เกลือประสบปัญหา  พื้นดินเส่ือมสภาพ  ส่ิงแวดล้อมเป็นพิษ 
 2.  ปัญหาขาดแหล่งน้ าผิวดิน  ท่ีจะกักเก็บไว้ในฤดูแล้งอย่างเพียงพอ 
 3.ปัญหาเกิดความแห้งแล้งติดต่อกันท าให้มีการอพยพย้ายถ่ินฐานไปประกอบอาชีพยังตัวเมือง
ใหญ่ ๆ 
 

โอกาส(Opportunity) 
 1. องค์การบริหารส่วนต าบลสายออมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้มีตลาดชุมชนรองรับการ
แปรรูปผลผลิตออกสู่ตลาด  และเป็นส่ือกลางในการจ าหน่ายสินค้า 
 2. องค์การบริหารส่วนต าบลสายอออยู่ ติดกับเส้นทางการคมนาคมระหว่ างจังหวัด
นครราชสีมา – ชัยภูมิ – เพชรบูรณ์     ท าให้มีโอกาสท่ีจะประชาสัมพันธ์สินค้า  OTOP  ได้ง่าย 
 

อุปสรรค(Thtreat) 
 1.  ความไม่แน่นอนของดินฟ้าอากาศ  บางปีแห้งแล้งยาวนาน  บางปีน้ าท่วม 
 2.  ขาดการเช่ือมโยงการจ าหน่ายสินค้าระดับต าบล  หมู่บ้าน 
 3.  ขาดความร่วมมือในการรวมกลุ่ม  เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
 
สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในระยะที่ผ่านมา 

  เนื่องจากประชาชนในต าบลสายออและพื้นท่ีใกล้เคียง ประสบปัญหาการเดินทางในช่วงฤดู
ฝนและฤดูหลังฝนตก  ท าให้การเดินทางติดต่อระหว่างภายในต าบลและต าบลใกล้เคียงเป็นไปด้วยความยาก 
ล าบากและการขนส่งพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรได้รับความเสียหาย และท าให้การขนส่งล่าช้า  ส่งผล
เสียต่อการค้าขายพืชผลท่ีน าไปขายท่ีตลาด ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลสายออได้ด าเนินการแก้ไข โดยการ
ก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงถนนท่ีใช้สัญจรไปมาเพิ่มเติมทุกๆ ปี ตามความจ าเป็นเร่งด่วนตามความ



 

ต้องการและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากท่ีสุด ท้ังนี้ก็ต้องขึ้นอยู่ที่งบประมาณในการด าเนินการในแต่
ละปีด้วยว่าได้รับการจัดสรรมากน้อยเพียงใด  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางสัญจรไปมาท าให้การ
ขนส่งพืชผลทางด้านการเกษตรและการเดินทางตามเวลาท่ีก าหนด  ส่งผลให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ
ขนส่งสินค้าท่ีสะดวก รวดเร็วและทันเวลา  ท าให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วย  ส่วนไฟฟ้าแรงดันต่ าและ
ไฟฟ้าแสงสว่างภายในต าบลสายออทุกหมู่บ้านนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลสายออได้ประสานกับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอ าเภอโนนไทย เพื่อด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ าและติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอตาม
จุดแยกจุดเส่ียงท่ีอาจจะคาดการณ์ไม่ถึงเกี่ยวกับอันตรายต่างๆ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสัญจรไปมา
ในเวลากลางคืนและยังช่วยลดอุบัติเหตุท่ีจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอด
เส้นทางของแต่ละหมู่บ้าน   
  การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสายออ 

2.2 การประเมินประสิทธิผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี  255๙ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 
จ านวนโครงการที่อยู่
ในระหว่างด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.  การพัฒนาด้าน
สวัสดิการสังคม 

5 71 - - 2 29 7 

 
2,540,00

0 
2.  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 13 56 - - 10 44 23 

14,200,0
00 

3.  การพัฒนาด้าน 
การศึกษา 2 66 - - 1 34 3 

 
299,561 

4. การพัฒนาด้าน 
สาธารณสุข 7 63 - - 4 37 

 
11 

 
380,000 

5. การบริหารราชการให้
มีประสิทธิภาพคุณภาพ 10 91 - - 1 9 11 770,000 
6. ด้านส่งเสริมศาสนา
และวัฒนธรรม 9 81 - - 2 19 11 190,000 
7. พัฒนาด้านการกีฬา
และนันทนาการ 0 0 - - 4 100 4 160,000 
8.พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
พาณิชย กรรม  
อุตสาหกรรม 2 66 - - 1 34 3 380,000 
9. ความม่ันคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 3 34 - - 6 66 9 260,000 
10.การพัฒนาทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 3 100 - - - - 3 115,000 
11.ด้านเกษตรกรรม 1 34 - - 2 66 3 90,000 

รวม 55 60 - - 33 40 88 
19,384,56

1 
 
 
 



 

 
 

สรุป    ระดับความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา 
  โครงการตามแผนพัฒนา   88  โครงการ 
  โครงการท่ีด าเนินการแล้ว   55  โครงการ 
  คิดเป็นร้อยละ            62.5 
 

2.3การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์การบริหารสว่นต าบลสายออในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 30 47 23 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

37 39 27 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

35 42 23 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

38 44 28 

5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 30 47 23 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 37 39 27 

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา 30 47 23 

8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

37 39 27 

9) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 38 44 28 

 

ผลการพัฒนาท้องถ่ินในปีผ่านมาภายใต้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสาย
ออ พ.ศ. 2559 ในการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณไม่เป็นไปตามแผนเท่าที่ควร  อัน
เนื่องมาจากมีแผนงานโครงการและกิจกรรมในแผนพัฒนาต าบลประจ าปีมาก และมีรายได้ทั้งที่
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีจ ากัด
ไม่เพียงพอแก่การบริหารให้เป็นไปตามแผนพัฒนา  ท าให้ประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน แต่ส่วนหนึ่งก็สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้
ประชาชนได้พอสมควร คิดเป็นร้อยละ  62.5 ของโครงการที่อยู่ในแผนทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี   
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีของอบต.สายออมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี  โดยมุ่งเน้นเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อท่ีประชุมคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติท่ีประชุม
คณะกรรมการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุป
ย่อได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ความเป็นมา 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 
และย่ังยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการ



 

ด าเนินงานในระยะที่  ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ) 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และ
กรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนว
ทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดท าร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ  (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี 

คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐ ปี 
ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มา
จากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุง
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการข้ันต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้
ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ 
ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) 
นอกจากน้ีหน่วยงานต่างๆ จะได้น าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่
แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๒. สาระส าคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลาย
มิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม สิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ  ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัย
คุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากล าบากมากข้ึนกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้
ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและ
เปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอื่นๆ ที่
อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากข้ึนตามล าดับโดยเฉพาะอย่างย่ิงภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและ
ระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างข้ึน และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาค
ชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่
ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่
ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวม
ประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากน้ัน ใน
อีกด้านหน่ึงการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของ
สังคมโลกได้ท าให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนข้ึนอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติด
ข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวน
รุนแรงข้ึน ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการด ารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการ
แผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากน้ันในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
โลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยายเพ่ิมข้ึน แต่
ช่องว่างทางสังคมก็ย่ิงกว้างข้ึนรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะย่ิงท าให้ความเหลื่อมล้ า
ทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากข้ึน ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ
ไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นข้ึนอย่างต่อเน่ืองและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากข้ึนจากการ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน  เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี  และสินค้าและบริการ 
ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลก



 

เคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ  ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจาก
ปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเน่ืองจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ใน
กลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหน้ีสาธารณะในประเทศต่างๆ เพ่ิมสูงข้ึนและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความย่ังยืนทางการ
คลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเน่ืองจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญ่ีปุ่น ซึ่งเป็นความ
เสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ 
นอกจากน้ันการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัวมากข้ึน  ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้
ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมข้ึนขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดข้ึนในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มี
แนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ย
ร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ 
ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงข้ึน ขณะเดียวกันการลดลงของ
ประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้าน้ี จะทาให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความ
เสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็ง
ให้สัมฤทธ์ิผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ 
เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้น าโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียท่ีเพ่ิมมากข้ึนในเอเชียและยุโรปน้ัน น่าจะ
มีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความ
ขัดแย้ง โดยข้ึนอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนด
นโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ  สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับ
อนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคน
และท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่  รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม  และ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการ
ผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียว
โดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน 
ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง
พืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก 

นอกจากน้ัน ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งน้ีโครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ
ใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและ
สาธารณสุขเพ่ิมข้ึนในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่ส าคัญ ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากข้ึนน้ัน กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดา
เนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน ในขณะที่ความพยายามในการกระจาย
ความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากข้ึน ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมข้ึนจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโต
อย่างต่อเน่ือง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเน่ืองกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ และความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากข้ึน 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยน้ัน ผลของการพัฒนาต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบันท า
ให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงข้ึนตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาต้ังแต่ปี ๒๕๓๑ 
และได้ขยับสูงข้ึนมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ต้ังแต่ปี ๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้
ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมข้ึนเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายข้ึน ฐานการส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรมใหญ่ข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงข้ึนและสร้างรายได้
เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การ
ท่องเท่ียว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ข้ึนส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมข้ึนเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัย
แรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี 
๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีข้ึนในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการ
สาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อื่นๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุม



 

และมีคุณภาพดีข้ึนตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากข้ึน ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ
นานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐาน
ต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากข้ึน 

นอกจากน้ัน ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีข้ึนตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่ การ
ด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีข้ึน มีการกากับดูแลวินัยทางการเงินการ
คลังที่ก าหนดกรอบของความย่ังยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีข้ึนและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากข้ึน และฐานะเงิน
สารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ
มากข้ึน มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดี
ข้ึน ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมาก
ข้ึน 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอ่อน
ส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากข้ึนตามล าดับ  แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการออมไม่
เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง  ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า 
ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมี
สัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก  จึงมีความอ่อนไหวและผัน
ผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ด าเนินการไปแล้วไม่ถูก
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการ
บริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ  การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเน่ือง
ประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยัง
ขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพ
สิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาท่ีท้า
ทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง
ในทุกด้าน 

ทั้งน้ี ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ  ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากน้ีไป จะมีนัยยะที่ส าคัญย่ิงต่อการ
พัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจ ากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มี
นัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากน้ันปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ก็มีนัย
ยะต่อการสร้างความสามัคคี 
สมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ า และที่ส าคัญเงื่อนไขจ าเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้
จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผลให้
ประเทศไทยย่ิงต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากข้ึนภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นข้ึน  เป็นโลกไร้
พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสาร
ต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงข้ึนโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการด าเนิน
ธุรกิจและการด าเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมข้ึน กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากข้ึนทั้งในเรื่องการ
ปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทย
ต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากข้ึน โดยที่การปรับตัวจะต้องหย่ังรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลง



 

ในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธ์ิผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากน้ีไป ประเทศไทยจะ
สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีข้ึนได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า 
และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงข้ึน รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่
สามารถย่ังยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งน้ี เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างย่ิงลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็ง
และเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การ
ที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่าน้ีได้น้ัน  จ าเป็นจะต้องมีการ
วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ  เพ่ือเตรียม
ความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ัน โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่
เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือ
กับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับ
คนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสงัคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการท างาน และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาน้ันๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ในระยะยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการท างานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ดังน้ัน จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างย่ังยืน ทั้งน้ีการวิเคราะห์ให้ได้
ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิง
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกก าลังและ
ระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและ
เป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและยุทธศาสตร์
ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบาย
ของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การด าเนินนโยบายขาดความต่อเน่ือง ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลือง
ทรัพยากรของประเทศ ดังน้ัน เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนา
ในระยะยาว  
และเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและ
เป็นเอกภาพ ประเทศไทยจ าเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและ
ปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของ
โลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้  และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และ
ทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบท
การพัฒนาภายในประเทศ 

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการ
ปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติ
อย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความ
รุนแรงของสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และ
ปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต และ
สามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษา
บทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยใน
ประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลัง



 

ด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะน้ีน้ันจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้ง
นโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไป
พร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน ในทุก
สาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” ทั้งน้ีวิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง 
ย่ังยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  การอยู่ร่วมกันใน
ชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์  
ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความย่ังยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน  ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักด์ิศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อย
กว่า 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์น้ัน จ าเป็นจะต้องมีการ

วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังน้ัน จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติใน
แต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเน่ืองและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวม
พลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถใน
การแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม 
ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากน้ีไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) 
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้าน



 

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ    (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังน้ี 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย 
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมากข้ึน 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่

การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันและการพัฒนาอย่างย่ังยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ  รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งน้ีภายใต้
กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน  อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้อง
ให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อม่ัน 
การส่งเสริมการค้าและการลงทุนท่ีอยู่บนการแข่งขันท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็น
ชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ  โดยมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและย่ังยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรย่ังยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่
มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่
มูลค่าในระดับสูงข้ึน 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเท่ียว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 



 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม  มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ 
รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มี
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาทิ 

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

บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้อง
ให้ความส าคัญ อาทิ 

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

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบ
แนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

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

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

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถ่ินอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

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



 

(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ  ใช้
เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผน
เฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและใน
ระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากน้ียุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความ
ร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม 
ทั้งน้ี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการน า
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเน่ืองและ
บูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเป้าหมาย

และภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่
สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรร
งบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ  และ
กรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเน่ือง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผล
อย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องต้ังแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การ
น าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  สามารถก าหนดแผนงานโครงการให้
สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 
 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

การจัดท าแผนพัฒนาส่ีปีของอบต.สายออ มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ท้ังนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - 
๒๕๕๙) ได้ส้ินสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒  อยู่ระหว่างการ
เสนอร่างแผนซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว  

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของอบต.สายออ   มีความ
สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ อบต.สายออ จึงได้จัดท าแผนท่ี
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  ซึ่งมีท้ังหมด  ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 

และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 



 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
 

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

ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 
อาท ิกระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง 
ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคง
ประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่
ส าคัญ ดังน้ี  

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

๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัวได้ดี
เฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ 
๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะข้ึนมาเป็นประเทศ
รายได้ปานกลางข้ันสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลง
และมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ ากว่า
ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอัน
ควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหน่ึงมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเน่ือง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการ
ลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – 
๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากน้ี เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการ
ขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่ง
มีระดับการพัฒนาท่ีสูงกว่าไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขัน
เริ่มลดลง โครงสร้างการผลติของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน (สัดส่วนของภาค
เกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ใน
ปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง  ท้าให้มีการพัฒนาจาก
อุตสาหกรรมข้ันปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และ
อุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงข้ึนภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงข้ึน จนประเทศ
ไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางข้ันสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรม
และบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัว
ของก าลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัย
การผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลัง
ลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-
๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากข้ึน แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่ม



 

พัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า  
ทั้งน้ีการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วง
ครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
ผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 
 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเง่ือนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจ
ในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การ
ให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง  
โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุด
แข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเน่ืองเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากข้ึน โดยเฉพาะหน้ีสาธารณะซึ่งเพ่ิมข้ึนจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการ
คลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อ
การใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เน่ืองจากต่างประเทศมี
พลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มีความ
ได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management 
Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไป
ประกอบธุรกิจประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกน้ันประเทศไทยได้รับ
การจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศทั่วโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิดความ
มั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ อันดับความ
พร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่  ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD 
ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) 
ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) 
ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจาก
ภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญ่ีปุ่น 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี 
๒๕๕๕ ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจ้าน
วน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อ
ประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ  ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการ
ขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้ าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมือง
หลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง 
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว นอกจากน้ัน การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ใน
ระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากน้ี  ด้านบุคลากรและการ
บริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และ



 

การประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความ
ต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณ

และคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เน่ืองจากปัจจัยหลักๆ ได้แก ่
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว  มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ

ต้ังครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 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 เป็นประชากรกลุ่มเจเนอ
เรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป ก าลังแรงงาน
ของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี 
๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่า
ประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับ
มัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากน้ี ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มี
ลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธ์ุ
รวมของประเทศในอนาคต 

 (๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจาก ๑๐.๓ 
ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพ่ิมข้ึนของผู้สูงอายุวัยกลางและ
วัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงข้ึน  แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพ่ิมข้ึน แต่มีรายได้ไม่
เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เน่ืองจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเก้ือหนุน
ของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธ์ุที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี 
๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากท่ีสุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้
ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมี
อายุคาดเฉลี่ยสูงข้ึน อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัย
อันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เน่ืองจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงข้ึน 
จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษา
เฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากน้ี คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม  โดย
ผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้อง
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ 
สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเน่ืองจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความยากจนยังกระจุกตัว
หนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีข้ึนเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธ์ิ
ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตาม
ความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวย
ที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้
เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไป
ยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเน่ืองมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ใน

กลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างย่ิงการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมากที่สุด     



 

มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า เน่ืองจากปัญหา
กรรมสิทธ์ิที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มี
ปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา  โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดี
ที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ 
๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

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

 (๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการ
คุ้มครองมากข้ึน จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมข้ึนจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้าน
คน ในปี ๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบได้รับ
ค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เน่ืองจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึง
กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากน้ี ผู้มีรายได้น้อยมัก
ไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้
ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความคุ้มครอง
ทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗ และระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงข้ึนและมี
ความครอบคลุมมากข้ึน โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเป็นแบบข้ันบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ 
ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ 
๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุน
เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัด
สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธ์ิในที่อยู่
อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มี
รายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมาก
ขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละไม่
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากน้ียังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของ
แรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการเป็นแผน
ต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับการ
สนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมข้ึนจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี 
๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม  ในช่วง
ระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากข้ึน น าไปสู่
ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม

อย่างต่อเน่ืองและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เน่ืองจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากข้ึน ท าให้ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือ

การผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากข้ึนตามไปด้วย พ้ืนที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุกท าลาย



 

มากข้ึน โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ 
ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

 (๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดิน
และที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ 
การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากน้ี ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์ การใช้
ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  การบริหารจัดการที่ดินมี
ปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน  ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูก
คุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเน่ืองเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อื่นๆ 
จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท าให้พื้นที่ป่าชายเลน
ลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ 
ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดต้ังแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการ
ใช้ประโยชน์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีข้ึน ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมง
ทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง
ของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเน่ืองจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ  แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมข้ึนตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพ่ือการ
บริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมข้ึนโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องน าเข้า
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี 
๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการน าเข้าพลังงาน
ทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ข้ันต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่า
น้ ามันดิบต่อวัน ทั้งน้ี ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีข้ึน โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของการใช้พลังงาน
ต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมข้ึนของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 
๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก น้ าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บกัก
น้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณการ
กักเก็บในชั้นน้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาข้ึนมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อ
ปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้ าบาดาลข้ึนมาใช้ มีข้อจ ากัดใน
เรื่องขงความคุ้มทุนเน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสู ง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าใน
ประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วน
ต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะ

มูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงข้ึนจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ 
สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ 
ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงข้ึนถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ 
ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ ต่อปี เน่ืองจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยน
อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่าน้ี หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมาย
ควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณ
ร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากข้ึน แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

 (๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ  และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง  ก๊าซโอโซน และ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหย



 

ง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อื่น เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณ
ลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งน้ี ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหน่ึงเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น 
EURO ๔ ต้ังแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า 
อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน 
ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีข้ึนเป็นล าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (อปท.) และประชาชนดีข้ึน 

(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่าน
มา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์
พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ และ
การระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมข้ึนตามการ
ขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบ
บ าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดข้ึนได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง  ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมข้ึนตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่า
ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น 
๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งน้ีเน่ืองมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ 
ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากข้ึนในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมี
แนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น  
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความเสียหาย
นับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงอุทกภัยมีแนวโน้มและความถ่ีมากข้ึน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ า
ทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัย
ประเภทอื่นๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมิน
ผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปาน
กลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว 
ถือเป็นความจ าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน  เน่ืองจากสถานการณ์วิกฤต
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลัก
ความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะน้ี ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่
ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถ่ินที่มีการซื้อสิทธ์ิ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกต้ัง 
มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ  มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและ
ข้าราชการ กระท าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความ
รับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากข้ึน สถาบันทางศาสนา
บางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม  ขาดความโปร่งใส 
ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทใน
การต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษา
จริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 



 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ต้ังแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ 
ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือ
โอกาสในการเติบโตอย่างย่ังยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการส่วนกลาง 
บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถ่ินที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหน่ึง
ให้ประชาชนในท้องถ่ินไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ  ทั้งสามส่วนน้ีอยู่ในการ
ควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพ่ือให้
ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งน้ีการปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสรา้งของหน่วยราชการเกิดข้ึน
จากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วน
ราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอ านาจ
ให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ 
และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และแผนปฏิบัติการก าหนดข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากน้ัน มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอน
ภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถ่ิน
ต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่  อปท. 
ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ 
จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จ านวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่ง
ประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น 
การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต าบล  ท้า
ให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล  ปัญหาการซื้อเสียง ท าให้การเลือกต้ังระดับท้องถ่ินขาด
ความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถ่ินจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 
๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถ่ิน
จ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ต้ังของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมข้ึนของ
ประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง  รับสินบน ซึ่ง
สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เน่ืองจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่
ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ท่ีสูงเป็นแสนล้านบาท อันเน่ืองจากการทุจริตเชิงนโยบายและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากข้ึนในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์
จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพ่ิมข้ึนและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมาย
เก่ียวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่าน้ีได้ ดังปรากฏตามดัชนี
ภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่า
ประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก 
จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีข้ึนเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับ



 

ประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และ
มาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

๓.๑ บริบทภายใน 
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓) 
ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อ
บาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหด
ตัวต่อเน่ืองเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การ
ลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่าน้ี เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะข้ึนเป็น
ประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปาน
กลางอย่างถาวรมากข้ึน เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งข้ึนเป็น
เฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากข้ึน  (๒) ขีด
ความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศ
รายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมข้ึนของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่ง
ส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  

 (๔) การเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึนท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือ
ยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากข้ึน (๖) เกณฑ์รายได้ข้ันต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ข้ันสูงปรับตัว
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมข้ึนของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของ
ประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้คนไทย
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักด์ิศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้อง

แบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงข้ึน โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และ
คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนก าลังแรงงานท า
ให้ต้องน าเข้าแรงงาน 
ไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้า
ลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมข้ึนช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมข้ันพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะ
เป็นปัญหาต่อเน่ืองที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการ
ทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึนเป็น
ตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ข้ันต่ าในปี ๒๕๔๖ 
ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อป ี

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึง

บริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่
ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยัง
กลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและ
รายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความ
แตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ นอกจากน้ีความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม  การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้
ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 



 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเพ่ือลดความแออัดของเมือง

หลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่น้ันๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถ่ินทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่
ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถ่ิน การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหาร
จัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งน้ี การเพ่ิมข้ึนของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถ่ิน อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ข้ึนเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการคนในเมืองที่มากข้ึน จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบ
สาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากข้ึน นอกจากน้ี ความต้องการแรงงานที่มากข้ึนจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการ
จัดต้ังสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

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

ภาครัฐ เอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ที่จะ
ช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การ
เอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน  มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อ
สาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัด
ระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและ
สร้างความเป็นธรรมอย่างย่ังยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่าง
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
ประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ 
โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความย่ังยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลัง
เพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

 
 (๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม  อาทิ 

มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาท้ังประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาด
ใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่
สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้
เหมาะสมมากข้ึน 

๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) 
จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีข้ึนไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดย
ประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น  ญ่ีปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่ม
ประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า  สะท้อนถึงระยะเวลาในการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มี
การขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากข้ึน นอกจากน้ี มีความต้องการสินค้าและบริการ
ที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากข้ึน นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและ
บริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไป
ท างานในประเทศที่พัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ

การผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็น
รูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากข้ึน มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง  



 

Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่
เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตาม
ความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากย่ิงข้ึน โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน 
ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงข้ึน 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต

เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่งโอกาส
ที่ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ใน
ประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและ
วัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงข้ึนทั้งการผลิตในประเทศ
และการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ต้ังและด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตใน
อนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของ
การค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากข้ึนโดยแรงเหว่ียงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะ
ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าข้ันปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้ง
แนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้
ให้มีความรุนแรงมากข้ึนและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัย
ที่จ าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเน่ืองและย่ังยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ 
เน่ืองจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับ
ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหน้ีสาธารณะในประเทศส าคัญๆ 
ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและ
การเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

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

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

สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพ่ิมข้ึน ท า
ให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่  เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น 
ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถใน
การพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิด
บ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การ
พัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน  นอกจากน้ี 
ข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้อง
เตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 



 

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

พัฒนาที่ย่ังยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดยสหประชาชาติ
ให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ และเป้าหมาย (Target) 
จ้านวน ๑๖๙ ข้อซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป 
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบย่ังยืน มีระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ย่ังยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มี
รูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบย่ังยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  สงวนรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างย่ังยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข 
มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด

วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเน่ืองจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการ
วางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การ
พัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ย่ังยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และ
ย่ังยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนด
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าข้ึน 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง   
โลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
และเกษตรปลอดภัย 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 า

กว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัว
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

อย่างย่ังยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 



 

(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(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 ทั้งด้านการ

ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและ
ผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์
อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะ

ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและ
พัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ข้ันพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันใน
ตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่าง
พ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด  และสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่
เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจ

ท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ  เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทย
และสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากข้ึน ตลอดจนพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อ
เชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักใน
การเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีด
ความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้ง
พัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

 
๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 

ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรข้ันปฐมเป็น
สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือน
บ้านและลดระดับการผลิตสินค้าข้ันปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ้าเป็นส าหรับการสร้างความ
มั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาดต้ังแต่ต้นน้า
ถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการ
ประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธ์ุพืชที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจน
ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และระบบเกษตรกรรมย่ังยืนปรับ



 

โครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้ งทางบก ทางน้ า 
และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเท่ียวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ  เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเท่ียวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเท่ียว โดย
สนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถ่ินและกิจกรรม
การท่องเท่ียว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกัน
และประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรม
อนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการ
ลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวย
ความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญา
และการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีข้ันสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การ
ประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดต้ังส านักงานใหญ่ข้าม
ประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร 
และกิจการเพ่ือสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กต้ังแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน  วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ  วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรค
เรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือ

สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ต้ังแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคน

เก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษา

ต้ังแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับ

ผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความย่ังยืนในระยะยาว  โดยพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็น
เอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ 
(Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 
(Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพ
บริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All 
Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของ
ประชาชน 



 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลาย
ทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเน่ือง รวมทั้ง
พัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนา
นวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน โดย

สนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้
ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือ
แรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากน้ี เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร 
ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 
โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะระบบบริการ
สาธารณสุขและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาท่ีอยู่อาศัยของผู้มี
รายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่
อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน  และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่
จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดย
มีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการ
น้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน  พรบ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และบูรณาการ
แผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน  และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน  รวมท้ังการปรับปรุง
และบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายท่ีดิน เป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง  เตรียมความพร้อม

รองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของ
คนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน 
และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน 
และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มี
ความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน  การค้าชายแดน และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศ
เพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือ
ช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยค านึงถึง

ขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบสารสนเทศมาใช้
เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทาง



 

เศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 
รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์  จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ 
กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า 
ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ า
เพ่ือให้เกิดความย่ังยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดต้ังองค์กรบริหารจัดการ
น้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิง
นโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเท่ียว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนด
ปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์  ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต  บังคับใช้มาตรการควบคุม
ผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่
อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท าการ
เกษตรกรรมย่ังยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาท
มากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ 
ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัด
แก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัด
ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม 
เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ย่ังยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้
กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
ในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน  การเคลื่อนย้ายแรงงาน  การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  พัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
ระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและ
ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุน
ของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเน่ือง รวมทั้งการพัฒนา
ระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน

สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการของ
ทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม 
เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 



 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ 
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
การติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
 
 
 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

➢ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   แผนพัฒนาภาค เป็นแผนท่ีท่ียึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัด
ท้ัง ๔ ภูมิภาคข้ึน  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ 
(สศช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ีสมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
โดยประกอบไปด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  ซึ่งเทศเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อมน้ันต้ังอยู่ภาคตะวันออกฉียง
เหนือ  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคตะวันออกฉียงเหนือ  ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การท่องเท่ียว  การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีท้ังร่างกาย จิตใจและ
สติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไข
ปัญหาความยากจน หน้ีสิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพท่ีมั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแล
ครอบครัวได้อย่างอบอุ่ น   ฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้สมบู รณ์    ซึ่ งแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ  ดังน้ี    
  

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
 ตามพระราชบัญญติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ 
บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง 
๔ ภูมิภาคข้ึน  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
๑. แนวคิดและหลักการ 
 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและ มี
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “การพัฒนา
แบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  ยึด
หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 

 ๑.๒  หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือ
สร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

(๑) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(๒) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 

๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ  เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล ดังน้ันจึงก าหนด
ทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังน้ี 
 ๒.๑ พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือเป็นฐานการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเท่ียวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 



 

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

๒.๑.๒ พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ -ใต้ (North South Economic Corridor) 
ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-
ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พ้ืนที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
 ๒.๒ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้นพ้ืนที่ชุมชน
ตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเชิง
พ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายการ
คมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
 ๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ย่ังยืน ได้แก่ 
พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการจัดการใช้
ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (๑) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร  
การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว  การต้ังองค์กรร่วมภาครัฐ
และเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความ
ยากจน หน้ีสิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 
  (๔) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ ๑๕.๙ 
ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค  ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้งการ
แพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 
 ๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวล าภู และเลย) 
เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการส่งเสริมการค้า การ
ลงทุนและการท่องเท่ียวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร เน้นให้
ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ส่งเสริมพ้ืนที่
ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเน้ือ 
  (๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธ์ุ  มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของภาค การใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
  (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์  
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ( Ethanol) 
พัฒนาการท่องเท่ียวทั้งการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม และพัฒนาเส้นทาง 
  (๕)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า  การสร้างงาน
และรายได้จากการท่องเท่ียวให้มากข้ึน 
 



 

 ๓.๓ โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 
(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพ่ือการส่งออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรย่ังยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
(๗) โครงการฟ้ืนฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ย่ังยืน 

 
➢ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนากลุ่ม

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ เพื่อพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน พัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง ๑ 
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บรุีรัมย์  สรุินทร์)  ระยะ ๔ ปี  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับทบทวน) 

ได้จัดท าข้ึนบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งภาคราชการ  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  องค์กรภาคเอกชน  และภาคประชาชน  สังคมทั้ง  ๔ จังหวัด  ทุกข้ันตอน  ต้ังแต่การรวบรวมและจัดท าข้อมูลการ
ประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์รวม กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน
และโครงการจากการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  จึงได้ก าหนดต าแหน่ง
ทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต  คือ                 

๑)  เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม และพลังงานทดแทนที่ส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๒)  เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม 
๓)  เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสินค้าในภูมิภาคและการค้าขายชายแดน 
๔)  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ “แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ไหม และการท่องเท่ียวอารย
ธรรมของ” เป็น “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ท่อมเที่ยวอารยธรรม Logistic และ การค้าชายแดน เชื่อมโยงกลุ่ม
อาเซียน” 
เป้าประสงค์รวม 
 ๑. เพ่ือยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลสู่ครัวโลก 
 ๒. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ ด้านการท่องเท่ียวอารยธรรม และไหม เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอาเซียน 
 ๓. เพ่ือพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic และการกระจายสินค้าในภูมิภาคและประเทศ
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์  :  ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ คือ     
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจาก

ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการ
ด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่   ๒   :  การลดความเหล่ือมล้ า  (Inclusive Growth) ประกอบด้วย  ๘ 
ประเด็นหลัก ๒๐ แนวทางการด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  
๕ ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal 
Process) ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 

 
 



 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้
ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ  

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
๑. ด้านเกษตร      ๑.๑  แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning)  เพ่ือผลิตสินค้าเกษตร   

๑.๒  การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารต้ังแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 
๒.  ด้านอุตสาหกรรม    ๒.๑  แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning)  เพ่ืออุตสาหกรรม   

๒.๒  ก าหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic, etc.)   
๒.๓  การเพ่ิมขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สู่สากล   
๒.๔  การนาทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพ่ิมมูลค่า 

๓.  การท่องเท่ียวและ บริการ      ๓.๑  แผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเท่ียว   
๓.๒  เพ่ิมขีดความสามารถทางการท่องเท่ียวเข้าสู่รายได้  ๒  ล้านบาทต่อปี   
๓.๓  ไทยเป็นศูนย์กลาง medical Tourism ของภูมิภาค  

๔.  โครงสร้างพ้ืนฐาน    ๔.๑  การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพ้ืนฐาน   
๔.๒  การลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์ ICT  
๔.๓  การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน 

๕.  พลังงาน      ๕.๑  นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลงังานที่เหมาะสม   
๕.๒  การลงทุนเพ่ือความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน   
๕.๓  การเชื่อมโยงแหล่งพลงังานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน 

๖.  การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ  
ในภูมิภาค     

๖.๑  การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า  บริการ และการลงทุน
เพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน   
๖.๒  แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซยีน   
๖.๓  ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern seaboard   
๖.๔  เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

๗.  การพัฒนาขีดความ สามารถใน
การแข่งขัน        

๗.๑  การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน (๑๐๐ ดัชนีชี้วัด)    
๗.๒  การพัฒนาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern Thailand 

๘.  การวิจัยและพัฒนา    
 

๘.๑  ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R & D เป็นร้อยละ  ๑ ของ GDP  
๘.๒  Talent Mobility การใช้ประโยชน์จากก าลังคนด้าน S & T  
๘.๓  การใช้ประโยชน์ Regional Science Parks  
๘.๔  การขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ตามกรอบความร่วมมืออาเซียน  

๙.  การพัฒนาพ้ืนที่และ เมืองเพ่ือ
เชื่อมโยงโอกาส จากอาเซียน  

๙.๑  การพัฒนาเมืองหลวง  
๙.๒  การพัฒนาเมืองเกษตร  
๙.๓  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม  
๙.๔  การพัฒนาเมืองท่องเท่ียว  
๙.๕  การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ  
๙.๖  การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ  
๙.๗  การพัฒนาเมืองชายแดนเพ่ือการค้าการลงทน  
๙.๘  ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่ศักยภาพ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหล่ือมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนว
ทางการด าเนินการ    

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
๑๐.  การพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา     

๑๐.๑  ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตรเทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อนและ
การใช้ ICT ในระบบการศึกษา เช่น แท็บเล็ตและอินเตอร์เน็ตไร้สาย  
เป็นต้น)  
๑๐.๒  พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

๑๑.  การยกระดับคุณภาพ ชีวิต
และมาตรฐานบริการ 
สาธารณสุข     

๑๑.๑  การจัดระบบบริการ  ก าลังพล และงบประมาณ 
๑๑.๒  การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๑๑.๓  สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิก
อาเซียนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

๑๒. การจัดสวัสดิการสังคม และ
การดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และ
ผู้ด้อยโอกาส  

๑๒.๑  การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพิ่มศักยภาพและโอกาส ความ
เท่าเทียมคุณภาพชีวิต  
๑๒.๒  กองทุนสตรี  

๑๓.  การสร้างโอกาสและ 
รายได้แก่วิสาหกิจขนาด กลาง
และขนาดย่อม (SMEs) และ
เศรษฐกิจชุมชน    

๑๓.๑  กองทุนต้ังตัวได้  
๑๓.๒  กองทุนหมู่บ้าน  
๑๓.๓  โครงการ sml  
๑๓.๔  โครงการรับจ าน าสินค้าเกษตร  

๑๔.  แรงงาน  
  

๑๔.๑  การพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ  
๑๔.๒  การจัดการแรงงานต่างด้าว  
๑๔.๓  การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบ
ตามกฎหมายอย่างท่ัวถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๑๕.  ระบบยุติธรรม เพื่อลด
ความเหล่ือมล้ า   

๑๕.๑ การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 

๑๖.  การต่อต้าน การคอร์รัปช่ัน  
สร้างธรรมาภิบาลและ ความ
โปร่งใส  

๑๖.๑  การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม  
๑๖.๒ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน    

๑๗.  การสร้างองค์ความรู้ เรื่อง
อาเซียน  

๑๗.๑  ภาคประชาชน  
๑๗.๒  ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ  
๑๗.๓  บุคลากรภาครัฐ  

 
 
 
 
 
 



 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ ประเด็นหลัก  
๑๑  แนวทางการด าเนินการ   

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
๑๘.  การพัฒนาเมือง อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ เพ่ือความย่ังยืน     

๑๘.๑  พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ๑๐ แห่ง เพ่ือความย่ังยืน  

๑๙.  การลดการปล่อยก๊าซ เรือน
กระจก (GHG)        

๑๙.๑  การประหยัดพลังงาน  
๑๙.๒  การปรับกฎระเบียบ (เช่น green building code)  
๑๙.๓  ส่งเสริมการด าเนินงาน CSR เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

๒๐.  นโยบายการคลัง เพ่ือ
สิ่งแวดล้อม     

๒๐.๑  ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม  
๒๐.๒ การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ  

๒๑.  การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
และ การบริหารจัดการน้ า  

๒๑.๑  การปลูกป่า  
๒๑.๒  การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ า  
๒๑.๓  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซียน 

๒๒.  การเปลี่ยนแปลง สภาวะ
ภูมิอากาศ    

๒๒.๑  การป้องกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and adaptation)  
๒๒.๒  การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) ประกอบด้วย  
๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
๒๓.  กรอบแนวทางและการปฏิรูป
กฎหมาย  

๒๓.๑  ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ  
๒๓.๒  เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กร  
๒๓.๓  ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศ 

๒๔.  การปรับโครงสร้าง ระบบ
ราชการ    

๒๔.๑  เพ่ิมประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการท างานของภาครัฐ     
ด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารการจัดการแบบบรูณาการ  โดยมีประชาชน
เป็นศูนย์กลาง  
๒๔.๒  ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รปัชั่น  
๒๔.๓  เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ e - service 

๒๕.  การพัฒนาก าลังคน ภาครัฐ       ๒๕.๑  บริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกจิทีม่ีในปัจจุบัน เตรียมพร้อม
ส าหรับอนาคต  
๒๕.๒  พัฒนาทักษะและศักยภาพของก าลังคนภาครัฐ และเตรียมความพร้อม
บุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน 

๒๖.  การปรับโครงสร้างภาษ ี ๒๖.๑  ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

๒๗.  การจัดสรรงบประมาณ  ๒๗.๑  พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณใหส้ามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายรัฐบาล 

๒๘.  การพัฒนาสินทรัพย์ราชการที่
ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด     

๒๘.๑  ส ารวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน  
๒๘.๒  บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกดิประโยชน์สูงสุด  

๒๙.  การแก้ไขปัญหา ความมั่นคง
จังหวัดชายแดน ภาคใต้ และ
เสริมสร้าง ความมั่นคงในอาเซียน  

๒๙.๑  ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสรมิการพัฒนาในพ้ืน  ๓  
จังหวัด  ชายแดนภาคใต้  ภายใต้กรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๙ 
๒๙.๒  การเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน  

๓๐.  การปฏิรูปการเมือง       ๓๐.๑  กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.)   



 

 
➢ แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีของอบต.สายออ มีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัด
นครราชสีมา อบต.สายออ ได้จัดท าแผนส่ีปีโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว  
โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการเกษตร  อาหาร  พลังงานสะอาด  การค้า  เศรษฐกิจอาเซียน การ
ท่องเท่ียว  สังคมคุณภาพ  พัฒนาเมืองน่าอยู่  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการบริหาร
จัดการน้ าอย่างบูรณาการ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง ซึ่งแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) มีรายละเอียดดังนี้  

 
 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
 ๑.  เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม  การเกษตร  การท่องเท่ียว  Logistics และพลังงานสะอาดใน
ภูมิภาค 
 ๒.  เป็นศูนย์กลางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 ๓.  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 ๔.  เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อป้องกันสถาบันหลักของ
ชาติ 
 ๕.  เป็นท่ีต้ังของส่วนราชการท่ีมีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
 
วิสัยทัศน์  จังหวัดนครราชสีมา  ระยะ  ๔  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
 
 
 
เป้าประสงค์รวม 
 ๑.  เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
 ๒.  เพื่อพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ๓.  เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  และลดมลพิษด้านส่ิงแวดล้อม 
 ๔.  เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และป้องกันสถาบันหลักของ
ชาติ 
 ๕.  เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถณะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ๑.  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
 ๒.  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ๓.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
 ๔.  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ  เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 
 ๕.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

“โคราชเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่วัตกรรมใหม่  เกษตร  อุตสาหกรรม  ปลอดภัย” 



 

 
   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตัวชี้วัด  และกลยุทธ์ 

ยุทศาสตร์ที ่
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน
เศรษฐกิจ 

๑.  เพ่ือขยายอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

๑.  อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือนในจังหวัด (%) 
๒. อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
การส่งเสริมอาชีพในพ้ืนที่
(ครัวเรือน) 

๑. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้
ลดรายจ่าย ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้า และ
บริการภาคการเกษตรต้นทาง กลาง
ทางและปลายทาง 
๓. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้าและ
บริการภาคนอกการเกษตรต้นทาง 
กลางทางและปลายทาง 
๔. สนับสนุนการผลิตและสร้างผลงาน
วัตนกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมและ
อาหารปลอดภัย ท่ีสอดคล้องกับการ
พัฒนาจังหวัด 
๕. ส่งเสริมการน าวัตกรรมการเกษตร 
อุตสาหกรรมและอาหารปลอดภัย 
(Food Valley) มาเพ่ิมศักยภาพใน
การผลิต 
๖. สนับสนุนการสร้างรายได้จากการ
ท่องเท่ียงและกีฬา 
๗. สนับสนุนการสร้างอาชีพใน
ครัวเรือนในชุมชนต่างๆ โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. เพ่ือสร้างเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกจิ 

๔. อัตราการว่างงาน (%) 
 
๕. อัตราส่วนหน้ีเฉลี่ยต่อ
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน
(เท่า) 
๖. อัตราส่วนการออมเฉลี่ย
ต่อรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน(%) 

๘.สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือให้กับผู้
ว่างงาน 
๙. ส่งเสริมความเป็นอย่ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๑๐. ส่งเสริมการออมของครัวเรือน 

 
 
 
 
 

  



 

 
 

ยุทศาสตร์ที ่
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 ๓. เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

๗. ผลิตภาพแรงงาน (บาท/
คน) 
 
๘. จ านวนผู้ประกอบการ
ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน (ราย) 
 

๑๑. เพ่ิมทักษะความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญของแรงงาน เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าผลผลิตของสินค้าและบริการ 
๑๒.สนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการ
ฐานนวัตกรรม(Innovative 
Entrepreneurship Development) 
และผู้ประกอบการใหม่ทางธุรกจิ
เทคโนโลยี (Tech Startup)ของ
จังหวัด 
๑๓. ส่งเสริมการให้ความรู้ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ กับ
หน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและเอกชน 
๑๔. เพ่ิมทักษะความสามารถและ
ความเชียวชาญของแรงงานด้านการ
ท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและ
บริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ยกระดับสังคม ให้เป็น
เมืองหน้าอยู ่

๑. เพ่ือลดความยากจน
และความเลื่อมล้ า 

๑. ร้อยละของประชากรที่
อยู่ใต้เส้นความยากจน (%) 
๒. สัมประสิทธ์ิการกระจาย
รายได้ (Gini Coefficient) 

๑. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้
ลดรายจ่าย 
 
๒. ส่งเสริมการกระจายรายได้อย่างทั่ง
ถึง และได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก
จากโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ 
รวมทั้งระบบป้องกันภัยที่เอื้อต่อการ
กระจายเศรษฐกจิ 

๒. เพ่ือพัฒนาโครงข่าย
ความคุ้มครองทางสงัคม 

๓. ร้อยละผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อส านักงาน
แรงงาน(%) 
๔. ร้อยละความครอบคลุม
ของบัตรประกันสุขภาพ
ของประชาชน(%) 

๓. ส่งเสริมการเข้าถึงระบบสังคมและ
ประกันสังคมในแรงงาน 
 
๔. ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะสุข
ที่มีคุณภาพและสามารถบริการได้อย่าง
ครอบคลุม 

๕. จ านวนศูนย์ช่วยเหลือ
สัตว์เร่ร่อนในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา(ศูนย์) 

๕. ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือสัตว์
เร่ร่อนในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ยุทศาสตร์ที ่
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

 ๓. เพ่ือสร้างความคุ้ม
กันให้กับสังคม 

๖. ระดับความส าคัญของ
หน่วยงาน ท่ีจัดกิจกรรมส่งเสริม
ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม (ครั้ง) 
๗. ร้อยละของผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมที่ขอรับบริการได้รับบริการ
ทางกฎหมาย (%) 

๖. ส่งเสริมให้สังคมมีภูมคิุ้มกันทาง
สังคม 
 
 
๗. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคม
ขอรับบริการจากส่วนราชการที่
รับผิดชอบทางภารกิจที่กฎหมาย
ก าหนด 

 ๔. เพ่ือให้ประชาชน 
เข้าถึงโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

๘. อัตราส่วนแพทย์ต่อประชาชน 
(แพทย์/คน) (ปี๒๕๕๙ แพทย์ 
๖๒๖ คน ประชากร ๒,๖๒๙,๙๗๙ 
คน) 
๙. อัตราส่วนทันตแพทย์ต่อ
ประชากร (ทันตแพทย์/คน) 
 
๑๐. อัตราส่วนพยาบาลต่อ
ประชากร (พยาบาล/คน) 
๑๑. ประชาชนนักศึกษาและ
บุคลากรด้านดิจิทัลได้รับความรู้
และประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัล (คน) 
๑๒. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย
ประชากรไทยอายุ ๑๕-๕๙ ปี  
 
 
 
๑๓. อัตราการได้รับงานท าของ
บัณฑิตที่จบภายใน ๑ ปี (%) 
๑๔. อัครการว่างงานของ
ประชากร (ปี ๕๘) (%) 
 
๑๕. ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม. ๓ 
(คะแนน) 

๘. ส่งเสริมการให้มีการผลิตแพทย์ 
 
 
 
๙. ส่งเสริมให้มีการผลิตและพัฒนา
ทันตแพทย์เพ่ิมเพ่ือรองรับภาวะ
ผู้สูงอายุของจังหวัด 
๑๐. ส่งเสริมให้มีการผลิตและพัฒนา
บุคคลากรด้านการบริการเพ่ิมข้ึน 
๑๑. ส่งเสริมการสร้างทักษะด้านเทค
โนโยลีดิจิทัลแก่ประชาชน ทุกสาขา
อาชีพ 
 
๑๒. ส่งเสริมให้ประชากรศึกษาในและ
นอกระบบ 
๑๓. ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้แก่ประชากรในทุกพ้ืนที่ 
ในทุกด้าน 
๑๔. ส่งเสริมและแนะน าความต้องการ
แรงงานให้บัณฑิตที่จบใหม่ 
๑๕. ส่งเสริมให้มีตลาดนัดพบแรงงาน 
เพ่ือลดอัตราการว่างงานของประชาชน 
๑๖. ส่งเสริมการเรียนการสอนของครู
เพ่ือให้นักเรียน มีความรู้ความสามารถ 
ตามหลักสูตรที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ยุทศาสตร์ที ่
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์อย่าง
ยืน 

๑. เพ่ืออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๑. อัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่
ป่าไม้ในจังหวัด 
 
 
๒. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน) 
 
 
 
 
 
 
๓. การจัดการน้ าเสีย (จ านวนระบบ) 
๔. พ้ืนที่บริหารจัดการน้ าเพ่ิมข้ึน 
(ไร่) 
 
๕. ความยาวสะสมของเข่ือนป้องกัน
น้ ากัดเซาะตลิ่ง (เมตร) 
 
๖. ร้อยละสัดส่วนของพ้ืนที่ระบบ
ป้องกันน้ าท่วมในพ้ืนที่ชุมชน (%) 

๑. ปลูกจิตส านึกและให้ความรู้
ประชาชนได้ตะหนักถึงคุณค่า
และทรัพยากรป่าไม้ 
๒. การอนุรักษ์และพ้ืนฟู ป่าไม้ 
๓. การรณรงค์ให้ประชาชนและ
ผู้ประกอบการส านึกรับผิดชอบ
ต่อสังคมเก่ียวกับการลด
ปริมาณขยะ 
๔. การจัดหาและเพ่ิม
ความสามารถ ในการก าจัดขยะ 
๕. ส่งเสริมให้ อปท. มีระบบ
จัดการน้ าเสีย 
๖. ส่งเสริมให้มีการบรหิาร
จัดการน้ าท้ังในเขตชลประทาน
และนอกเขนชลประทาน 
๗. เพ่ิมสิ่งก่อสร้างเพ่ือลดการ
พังทลายของตลิ่งตามแม่น้ าล า
คลองสายหลักของจังหวัด 
๘. พัฒนาระบบป้องกันน้ าท่วม
ในพ้ืนที่ชุมชนเมือง 

 ๒. เพ่ือใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

๗. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงเพ่ือยานพาหนะต่อ
ประชากร (ลิตร/คน) 
๘. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาค
ครัวเรือนต่อประชากร (ล้าน
กิโลวัตต์/คน/ปี) 
๙. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าใน
ภาคที่ไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP 
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ล้านบาท) 
๑๐. สัดส่วนปริมาณการใช้น ามัน
เชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม ต่อ 
GPP ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/ล้าน
บาท) 

๙. รณรงค์ให้ประชาชนลดการ
ใช้ยายพาหนะส่วนตัว โดย
เปลี่ยนมาใช้รถสาธารณแทน 
๑๐. รณรงค์ให้ประชาชน
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
 
๑๑. รณรงค์ให้ประชาชน
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
 
๑๒. รณรงค์ให้ผู้ประกอบการ
ลดชั่วโมงการผลิตลงในบาง
ช่วงเวลา 

 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทศาสตร์ที ่
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การเสริมสร้างความ
มั่นคงทุกมิติเพื่อ
ปกป้องสถาบันหลัก
ของชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

๑. เสริมสร้างความ
มั่นคงเพ่ือปกปอง
สถาบันหลักของชาติ 

๑. จ านวนต าบลที่เข้าร่วมกิจกรรม
เสริมสร้างความรูค้วามเข้าใจถึง
ความส าคัญของสถาบันหลัดของ
ชาติ (ต าบล) 

๑. สร้างความรู้ความเข้าใจถึง
ความส าคัญของสถาบันหลักของ
ชาติให้ประชนได้รับรูร้ับทราบ 
๒. ส่งเริม พัฒนาอาชีพตาม
แนวทางโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าร ิ
๓. ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรง
งานและแนวทางพระราชด าร ิ

 ๒. เป็นศูนย์บริหาร
จัดการเครือข่ายป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาด้าน
ความมั่นคงทุกมิติ 
 

๒. จ านวนต าบลที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเครือข่ายการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทุกมิติ 
(ต าบล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. จ านวนต าบลที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเครือข่ายการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทุกมิติ 
(ต าบล) (ต่อ) 
 

๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและ
การค้ามนุษย์ 
๖. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
บุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
๗. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
ก่อการร้ายและอาชญากรรมข้าม
ชาติ 
๘. การป้องกันลการแก้ไขปัญหา
ภัยคุกคามรูปแบบใหม ่
๙. การป้องกันและการแก้ปัญหา
ภัยพิบัติ 
๑๐. การป้องกันและรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในจังหวัด 
๑๑. ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย 

 ๓. เสริมสร้างความ
ปรองดองและความ
สมานฉันท์ในชาติ 

๔.สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง (ต าบล) 
 
 
 
 
๕. สร้างการมีส่วนร่วม (ต าบล) 

๑๒. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย 
ส่งเสริมการสร้างความปองดอง
สมานฉันท์ ของประชาชน หรือ
นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด 
๑๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ส่วนภาค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ยุทศาสตร์ที ่
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

ยุทธศษสตร์ที่ ๕ การ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

๑. ร้อยละของสถานพยาบาลที่
ได้รับการรับรองคุณภาพ HA (%) 
๒. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
น้ าประปา (%) 
๓. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
ไฟฟ้า (%) 
๔. ร้อยละของประชากรที่เข้าถึง
อินเตอร์เน็ต (%) 
๕. จ านวนครั้งที่ให้บริการภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เชิงรุก 
(ครั้ง) 
๖. ร้อยละความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (%) 
๗. ร้อยละของภาษีท้องถ่ินที่จัดเก็บ
รายได้ ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
(%) 

๑. เพ่ิมขีดความสามารถการ
ให้บริการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. เพ่ิมขีดความการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

 ๒. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การพัฒนาองค์กร 

๘. ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อประสิทธิภาพการ
พัฒนาองค์กร (%) 

๓. การพัฒนาบุคลากร 
๔. การปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 
๕. การปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์กร 
๖. การสร้างความโปรงใสใน
องค์กร 

รวม 
๕ ยุทธศาสตร์ 

รวม 
๑๕ เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

รวม ๔๖ ตัวชี้วัด รวม ๖๑ กลยุทธ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุป 
วิสัยทัศน์ เป้าประสงคร์วม ประเด็นยุทธศาสตร์ เปา้ประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ 

 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์รวม 

๑) เพ่ือเพ่ิม 
ศักยภาพด้าน 
เศรษฐกิจของ 
จังหวัด 
นครราชสีมา 

๒) เพ่ือพัฒนาสังคม
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

๓) เพ่ือเพ่ิมพูนความ
อุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ลดมลพิษด้าน
สิ่งแวดล้อม 

๔) เพ่ือเสริมสร้าง
ความมั่นคงในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคามและ
ปกป้องสถาบันหลัก
ของชาติ 

๕) เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีสมรรถนะสูง
อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

๑) การพัฒนาและ
เพ่ิมศักยภาพการ
แข่งขันเศรษฐกิจ 

๒) ยกระดับสังคมให้
เป็นเมืองน่าอยู่ 

๓) บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีความ
สมบูรณ์อย่างย่ัยยืน 

๔) การเสริมสร้างการ
มั่นคงทุกมิติ เพ่ือ
ปกป้องสถาบันหลัก
ของชาติและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

๕) การพัฒนาระบบ
การบริหารบริหาร
จัดการภาครัฐ 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

๓ เป้าประสงค ์ ๔ เป้าประสงค ์ ๓ เป้าประสงค ์ ๓ เป้าประสงค ์ ๒ เป้าประสงค ์

 
ตัวชี้วัด 

๘ ตัวชี้วัด ๑๕ ตัวชี้วัด ๑๐ ตัวชี้วัด ๕ ตัวชี้วัด ๘ ตัวชี้วัด 

 
กลยุทธ ์

๑๔ กลยุทธ์ ๑๖ กลยุทธ์ ๑๒ กลยุทธ์ ๑๓ กลยุทธ์ ๖ กลยุทธ์ 

 
 ๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เมืองน่าอยู่ รักษา
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ปกป้องสถาบัน  พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  สานต่อแนวทาง
พระราชด าริ  ด้านการศึกษา  การเกษตร พัฒนาสังคม  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  โดยปัจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้ 

๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
๑.๑)  ประสานและบริหารจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

เมื่อปี ๒๕๓๘ เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
๑.๒)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร  

เพื่อการอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
๑.๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



 

 
๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

๒.๑)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๒.๒)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะ

และศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๒.๓)  สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ

การศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนท่ัวไป 
๒.๔) ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม และตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่

ประนะชาคมอาเซียนในทุกด้าน  
๒.๕)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๓)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
๓.๑)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชท่ีดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตร

อุตสาหกรรม  เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ท่ีมีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชน 

๓.๒)  ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ  
มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

๓.๓)  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้น าด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
๓.๔)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพิ่มช่องทางตลาด 
๓.๕)  สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๖)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ  เพื่อการบริโภคเพื่อจ าหน่วย

และเพื่อการอนุรักษ์  
๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

๔.๑)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง 
๔.๒)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
๔.๓)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  

ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๔.๔)  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
๔.๕)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๔.๖)  ด าเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และ

ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
๔.๗)  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม  

สร้างช่ือเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมา  
๕)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

๕.๑)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
๕.๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพและ

มาตรฐาน โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
๕.๓)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้

การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหาร
ท่ีมีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการ
ทางการแพทย์ 



 

๖)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๖.๑)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับ

ความจ าเป็นและความต้องการของประชาชน 
๖.๒)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างท่ัวถึง 
๖.๓)  ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ  

เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความช านาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๖.๔)  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และ

ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
๖.๕)  ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร  ความ

ปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 
๗)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

๗.๑)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่นโคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเช่ือมโยงสู่กิจกรรมการท่องเท่ียว 

๗.๒)  พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวเดิม สร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่  รวมท้ังกิจกรรมด้าน
การท่องเท่ียว  และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ  กระตุ้นเศรษฐกิจ  และสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวของ
จังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น 

๗.๓)  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว  และสร้าง
เครือข่าย  เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาด
สินค้าท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 

๗.๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  
รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

๘)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๘.๑)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าท่ี  ตามท่ีกฎหมาย

ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  
๘.๒)  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร   
๘.๓)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อ

ยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการส่ือสารและร่วมมือ
กับประชาคมอาเซียน 

๘.๔)  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๕)  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการของ
ประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๖)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ๙)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๙.๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 
๙.๒)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและ

องค์กรท่ีเกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
๙.๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานท่ีส าคัญ  

โดยสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 



 

๙.๔)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดต้ังและอบรมฟื้นฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

๑๐)  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๐.๑)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ให้

มีความอุดมสมบูรณ์ 
๑๐.๒) รณรงค์สร้างจิตส านึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาส่ิงแวดล้อมของ

ชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ   
๑๐.๓)  จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

 
๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ๒.๑ วิสัยทัศน์ 

อบต.สายออ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  
คาดหวังท่ีจะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 

 ““น ้ำไหลไฟสว่ำง  คมนน ้ำไหลไฟสว่ำง  คมนำคมสะดวก  รักษ์วัฒนธรรมประเพณีำคมสะดวก  รักษ์วัฒนธรรมประเพณี  ปฏิรูปกำรศึกษำ  เพิ่มพูนรำยได้  ปฏิรูปกำรศึกษำ  เพิ่มพูนรำยได้    
                          บรรเทำทุกข์บ้ำรุงสุขบรรเทำทุกข์บ้ำรุงสุข  สุขภำพดีถ้วนหน้ำ  สำยออพัฒนำก้ำวไกลสุขภำพดีถ้วนหน้ำ  สำยออพัฒนำก้ำวไกล””  

 
 จากวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสายออ ดังกล่าว สามารถน ามาก าหนด

เป็นพันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์การพัฒนา
ท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

2.2  พันธกิจ  
(1)   จัดให้มีน้ าอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 
(2)  จัดให้มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหลังคาเรือน 
(3)  จัดให้มีถนนสาธารณะทุกสายสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น 
(4)  จัดให้มีงานท าตลอดปี 
(5)  จัดใหม้ีการบ ารุงรักษาส่ิงแวดล้อม 
(6)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

 

3.3 จุดมุ่งหมายในการพัฒนาเพื่อ 

 (1)   มีน้ าอุปโภค – บริโภคอย่างเพียงพอ 
 (2)   มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
 (3)   มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
(4)  ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
(5)  ส่ิงแวดล้อมไม่เป็นพิษ 
(6)  พัฒนาประชาชนให้มีส่วนร่วม 

 



 

 

 

 3.แผนงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลสายออ (พ.ศ.2557-2561) มี 10 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

 1.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ   
    แผนงานการเกษตร     

 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
   แผนงานการศึกษา 
3.ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร 
   แผนงานการเกษตร 
4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
    แผนงานสาธารณสุข 
6.ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน 

 

 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
   แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
8.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
9.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
10.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม    

แผนงานการเกษตร 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

ส่วนที่  4   
การน าแผนพัฒนาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ส่วนท่ี 5  
แนวทางการตดิตามประเมนิผล  

เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าท่ีท่ีส าคัญอย่างหนึ่ง  ในการด าเนินงานพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลสายออจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรท่ีท าหน้าท่ีติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา 

  ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28  
ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภา
ท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง
จ านวนสองคน  ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่ง
คนท าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการ  และกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ  ซึ่งการท่ี
คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้จะท าให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และ
ผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความส าเร็จของโครงการ เพื่อน าไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง 
 

แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสายออ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดังกล่าว  ข้อ  29  ได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้  ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ 

ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ท้ังนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติตามท่ีเห็นสมควร 
 

การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ป ี
  จุดมุ่ งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น  คือ  การประเมินว่ามีการ             
น าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด   และได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อท่ีสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผล 
ของแผนยุทธศาสตร์ได้  ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมติฐานในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้  ดังนั้นการท่ีจะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้จ าเป็นต้อง
ประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน  เพื่อน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์  ซึ่งจะแสดง
ให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด  บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาท่ียั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์
หรือไม่  ดังนั้นในขั้นต้นองค์การบริหารส่วนต าบลสายออ  จึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาส่ีปีให้ได้ข้อมูล  
ข้อเท็จจริง  อันน ามาสู่บทสรุปท่ีไม่บิดเบียนจากผลการปฏิบัติจริงท่ีเกิดขึ้น 

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

 
 



 

 

 

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ค ำชี้แจง : แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยจะท าการประเมินและรายงาน
ทุก ๆ  ครั้ง  หลงัจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำยออ อ ำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ 

ประเดน็กำรประเมิน 
มี                           

กำรด ำเนนิงำน 
ไม่มี                   

กำรด ำเนนิงำน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมกำรพฒันำทอ้งถิ่น   
1.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  2  กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถ่ิน   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถ่ินมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน  (SWOT)  เพ่ือประเมินสถานภาพ 
     การพัฒนาท้องถ่ิน 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินที่สอดคล้องกับ 
      ศักยภาพของท้องถ่ิน 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินที่สอดคล้องกับ 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถ่ิน   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

 

แบบ 1 แบบก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 



 

 

 

การวัดและการน าเสนอ 
-โดยความถ่ีท่ีใช้วัด  :  หลังจากท่ี อบต.จัดท าแผนเสร็จสมบูรณ์และประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 
-เกณฑ์การพิจารณา :  พิจารณาจาก มี/ไม่มี การด าเนินการนั้น 
4.2 กรอบและวิธีการในการและเครื่องมือที่ใช้ในการตดิตามและประเมนิผล 
 

1.  ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1    การพัฒนาด้าน...............................                                                                                                                                                         

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ส ารวจความคิดเห็น......คน 

ประเดน็ 
คะแนนความพงึพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม  
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม  
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ /กิจกรรม  
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
7)  ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน  
8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม  

ภาพรวม  

 

2. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก  

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนนิงาน 
ก่อน

ด าเนนิการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนนิการ
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1.      
2.      
3.      

3. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์การพิจารณา : หากค่าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากับ 0 หรือใกล้ 0 แสดงว่าผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ไม่ประสบความส าเร็จ หากค่าคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 5 แสดงว่าผลการด าเนินงานใน
ยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความส าเร็จปานกลาง และหากค่าคะแนนเท่ากับ 10 หรือใกล้เคียง แสดงว่าผล
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ อปท. ในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบผลส าเร็จมากท่ีสุด 

4. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
เกณฑ์การพิจารณา : เปรียบเทียบกับข้อมูลในปีก่อนหน้านี้ โดย (1) กรณี อปท.เลือกตัวช้ีวัดท่ีเมื่อหน่วยที่วัดเพิ่ม
แสดงว่าชุมชนมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี เช่น รายได้ครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้ เกณฑ์ในการพิจารณาจะพิจารณา
ว่า หลังด าเนินการตามแผนนั้นๆ แล้วหน่วยท่ีท าการวัดเพิ่มขึ้นหรือไม่ ถ้าเพิ่มแสดงว่า อปท.สามารถด าเนินงานได้
ตามแผนท่ีก าหนด แต่หากว่าหน่วยวัดเท่าเดิม หรือลดลง แสดงว่า อปท.ไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผน 
 



 

 

 

 
3 ตารางแสดงจ านวนความถ่ี และร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม 

ประเดน็ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ รวม 

จ านวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ านวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ านวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อย
ละ 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ /กิจกรรม 

        

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ /กิจกรรม 

        

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในโครงการ /กิจกรรม 

        

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

        

5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ /กิจกรรม         
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด         
7)  ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหา  

        

8) การแก้ไขปัญหา และการคอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

        

9)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ /กิจกรรม 

        

ค่าเฉลี่ยระดบัความพึงพอใจในภาพรวม         

เกณฑ์การพิจารณา : หากสัดส่วนของประชาชนท่ีพอใจและพอใจมากมีมากกว่าร้อยละ 50 แสดงว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด แต่ถ้าหากมีร้อยละของประชาชนท่ีพอใจ
ปานกลางและพอใจมากน้อยกว่าร้อยละ 50 แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินงานได้บรรลุ
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
ส่วนที่ ๔ 

บัญชีโครงการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาสี่ปี 

(พ.ศ.256๑ – 256๔) 
 
 
 

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

รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 256๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสายออ 
อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

ภาคผนวก ก 
 รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 



 

 

 

ภาคผนวก ข 
การประเมินคุณภาพของแผน 

แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสี่ปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 การพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปีของ อปท. 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
10 

 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
25 

 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
65 

 

3.1 วิสัยทัศน์ 
(5) 
 

3.2 พันธกิจ 
(5) 
 

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(10) 

 

3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
(5) 
 

3.5 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
(15) 

 

3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
(15) 

 

3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
(10) 

 

รวม 
100 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
ของ อปท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้าง
พื้นฐาน สถานท่ีท่องเท่ียว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติท่ี
ส าคัญ 
-  การประชุมประชาคมหรือประชุมอื่นๆ ท่ีมีลักษณะ
คล้ายกัน 
-  การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
และ/หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

-  มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา(เพื่อดูการ
ด าเนินงานในแต่ละปีท่ีผ่านมามีการด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด) 
 

10 
(3) 
 
 

(3) 
 

(2) 
 

(2) 
 

 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญเพื่อชี้ใหเ้ห็น
ศักยภาพ ปัญหาและความต้องกา 
○ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/
หรือ จปฐ. 

 -  ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ 
 -  มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลท่ีส าคัญ 

ของจังหวัดและแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความ
รุนแรงของปญัหา 
○ การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   

 -  ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีส าคัญด้านสังคมเช่น 
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 
-  มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูลท่ีส าคัญ 
ของ อปท. และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความ
รุนแรงของปญัหา 
○ การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
    -  ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลทีส าคัญ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  -  มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอกของ อปท. 
 

25 
 
 
 
4 
 

(2) 
(2) 
 
 

5 

(3) 
 
 

(2) 
 
 

5 
 

(2) 
 

(3) 
 

 

 
 



 

 

 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 
 

○ SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ 
อปท. 
    -  การวิเคราะห์ต้องสอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐาน 
  -  มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก
อย่างถูกต้อง 
○ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน
เชิงพื้นที่ 
    -  มีการประมวลปัญหาและความต้องการของ 
ประชาชนในพื้นท่ีโดนช้ีให้เห็นขนาดและความรุนแรงของ
ปัญหาความร้องการ 
    - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพื้นท่ีหรือ
กลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจน 
    - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบใน
การจัดท าแผนพัฒนา 

5 
 

(3) 
 

(2) 
 

6 

(2) 

 

(2) 
 

(2) 
 

 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 วิสัยทัศน ์

○ มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท.ต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพทีเป็นลักษณะเฉพาะของ อปท. 
   -  จุดเน้นและส่ิงท่ีต้องการเป็นสอดคล้องกับข้อมูลท่ี
น าเสนอ 
   -   มีความเป็นไปได้ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นท่ี 
 

65 
 
 

(3) 
 

(2) 

 

3.2 พันธกิจ    -   แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเป็น เพื่อน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ 
   -  มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 
 

  

3.3 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

○ มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเง่ือนไข
เฉพาะของพื้นที ่
   -   ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
   -   ยุทธศาสตร์เช่ือมโยงสอดคล้องกันและตอบสนอง
ปัญหา ศักยภาพของ อปท. 
  -   มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 
 

10 
 

(4) 
(4) 
 

(2) 

 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3.4 เป้าประสงค์ ○ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 

   -   มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
   -   มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความ
ต้องการท่ีจะบรรลุอะไรในช่วง 5 ปี 

5 
(3) 
(2) 

 

3.5 ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
○ ตัวชี้วัด 
   -   มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์และสะท้อน
ผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ 
   -   สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
○ ค่าเป้าหมาย 
   -   แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี 
   -   มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถท่ีท าได้ท้ังใน
ด้านปริมาณ งบประมาณ เทคนิค 

15 
9 
(5) 
 

(4) 
6 

(3) 

(3) 

 

3.6 กลยุทธ์ของแต่
ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

○ มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่
สอดรับและสนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับ
ลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ 
  - ประเด็นหรือแนวทางการพัฒนาเช่ือมโยงสอดคล้องกัน
และมีการบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การ
บรรลุเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ 
   - มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการท่ีชัดเจน
เพื่อน าไปสู่การก าหนดแผนงานโครงการ 

12 
 
 
 

(6) 
 
 

(6) 
 

 

3.7 บัญชีรายการ/
ชุดโครงการ 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
○ โครงการ/กิจกรรม 
   - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมของโครงการฯ ก่อนบรรจุในแผน 
   - ความพอเพียงและชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม 
   - การจัดล าดับของโครงการฯ/กิจกรรม 
○ โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อยา่ง
ชัดเจนและน าไปสู่ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 
   - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์
อย่างชัดเจนและน าไปสู้ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 
   - มีโครงการฯ ครบถ้วนท้ัง 3 ปี(ในภาพรวมของแผน) 

13 
8 
(3) 
 

(3) 
(2) 

5 

(3) 
 

(2) 

 

หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน  แบบสอบถามฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
    2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถน าประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์
         ไปเป็นกรอบในการจัดท าแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินประจ าปีได้   



๑ ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ

แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการปลูกหญ้าแฝก  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ พ้ืนท่ี ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑ คร้ัง - ช่วยบ ารุงหน้าดินป้องกันการ ส านักปลัด
ปลูกหญ้าแฝกตามพระราชด าริ ในเขตต าบลสายออ พังทลายและช่วยดูดซับน้ า
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เก็บไว้ใช้อุปโภค บริโภค

๒  - เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม พ้ืนท่ีสาธารณะ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง - ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักปลัด
ในการปลูกป่าและเป็นการ ในเขตต าบลสายออ ในการปลูกป่าและเป็นการ
แสดงความจงรักภักดี แสดงความจงรักภักดี

๓  - เพ่ือจัดโครงการฝึกอบรม เกษตรกร ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวน 60คน - เกษตรกรในต าบลสายออได้ ส านักปลัด
เชิงปฏิบัติการตามหลักปรัชญา ในเขตต าบลสายออ เข้าร่วมฝึกอบรมเพ่ิมพูน
เศรษฐกิจพอเพียง  จ านวน 60คน ความรู้เพ่ือน ามาฝึกปฏิบัติ

๔  - เพ่ือจัดโครงการฝึกอบรม เด็กและเยาวชน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวน 60คน เด็กและเยาวชน ส านักปลัด

เชิงปฏิบัติการตามหลักปรัชญา ในเขตต าบลสายออ เข้าร่วมฝึกอบรมเพ่ิมพูน
เศรษฐกิจพอเพียง  จ านวน 60คน ความรู้เพ่ือน ามาฝึกปฏิบัติ

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

(ผลผลิตของโครงการ) ท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนต าบลสายออ

ต าบลสายออ (กิจกรรมส่งเสริมความรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ"รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน"

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการใช้เกษตร
อินทรีย์

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน



๒.แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

ผลลัพธ์ หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)  - เพ่ือจัดหาอาหารเสริม (นม) ๑  โรงเรียน ๑๒๒,๐๐๐ ๑๒๒,๐๐๐ ๑๒๒,๐๐๐ ๑๒๒,๐๐๐ ๑  โรงเรียน - เด็กนักเรียนในพ้ืนท่ีได้รับ กองการศึกษา

โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่ ส าหรับเด็กนักเรียนในพ้ืนท่ี จ านวนนักเรียน ๕๕ คน จ านวนนักเรียน ๕๕ คน อาหารเสริม (นม) ครบถ้วน ศาสนา
และวัฒนธรรม

๒ จัดซ้ืออาหาร (กลางวัน)  - เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียน ๑  โรงเรียน ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๑  โรงเรียน - เด็กนักเรียนในพ้ืนท่ีได้รับ กองการศึกษา

โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่ บ้านโคกหนองไผ่เป็นค่าอาหาร จ านวนนักเรียน ๕๕ คน จ านวนนักเรียน ๕๕ คน อาหารกลางวันครบถ้วน ศาสนา

กลางวันส าหรับเด็กนักเรียน และวัฒนธรรม

๓ โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพในต าบล เยาวชนและประชาชนท่ัวไปใน ๑  โรงเรียน ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑  โรงเรียน  - เยาวชน และประชาชนท่ัว กองการศึกษา

สายออ ต าบลสายออ และเด็กเยาวชนในพ้ืนท่ี และเด็กเยาวชนในพ้ืนท่ี ไปในต าบลสายออได้ฝึก ศาสนา

 -เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะอาชีพและน าไป และวัฒนธรรม

ของเยาวชนท่ัวไปในต าบลสายออ ประกอบเป็นอาชีพเสริมได้

๔ โครงการจัดงานวันเด็ก  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด ๑  โรงเรียน ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๑  โรงเรียน - เด็กนักเรียนในพ้ืนท่ีได้ กองการศึกษา

โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่ งานหรือหาอุปกรณ์ ส่ิงเล่น จ านวนนักเรียน ๕๕ คน จ านวนนักเรียน ๕๕ คน เข้าร่วมกิจกรรมในงาน ศาสนา

ส าหรับเด็กนักเรียนในพ้ืนท่ี วันเด็กแห่งชาติ และวัฒนธรรม

ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

(ผลผลิตของโครงการ) ท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนต าบลสายออ



๓ ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร
แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการเกษตร   - เพ่ือส่งเสริมด้านการเกษตร จ านวน ๕ หมู่บ้าน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวน ๕ หมู่บ้าน - ราษฎรในต าบลสายออได้รับ ส านักปลัด

ได้แก่  - จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุพืชต่างๆ ให้แก่ราษฎรในต าบลสายออ หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ การส่งเสริมและสนับสนุน
 - จัดซ้ือปุ๋ยให้กองทุนเกษตร ครอบคลุมด้านการเกษตร
 - การเกษตรอ่ืนๆ  ฯลฯ

๒ โครงการอบรมวิชาชีพระยะส้ันด้านการเกษตร  - เพ่ืออบรมวิชาชีพระยะส้ัน ราษฎรท่ีสนใจ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง - ราษฎรในต าบลสายออได้รับ ส านักปลัด

ด้านการเกษตรให้แก่ราษฎร ในเขตต าบลสายออ ความรู้จากการอบรมวิชาชีพ
ในต าบลสายออท่ีสนใจศึกษา รวม  ๕  หมู่บ้าน ด้านการเกษตรเพ่ือเป็น
หาความรู้ไปประกอบอาชีพ หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ ประโยชน์ในการประกอบ

อาชีพเกษตร

(ผลผลิตของโครงการ) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนต าบลสายออ



๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI ท่ีคาดว่าจะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ การสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  - เพ่ือช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีกิน ผู้สูงอายุ (เดิม) ๒,๖๐๒,๐๐๐ ๒,๖๐๒,๐๐๐ ๒,๖๐๒,๐๐๐ ๒,๖๐๒,๐๐๐ ผู้สูงอายุ (เดิม) ผู้สูงอายุอยู่ดีกินดีและมีกินมี ส านักปลัด
 (ต่อเน่ือง) มีใช้ในชีวิตประจ าวัน จ านวน ๓๐๐ ราย จ านวน ๓๐๐ ราย ใช้ในชีวิตประจ าวัน

๒ การสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้พิการ  - เพ่ือช่วยเหลือผู้พิการให้มีกิน ผู้พิการ (เดิม) ๕๙๖,๐๐๐ ๕๙๖,๐๐๐ ๕๙๖,๐๐๐ ๕๙๖,๐๐๐ ผู้พิการ (เดิม) ผู้พิการอยู่ดีกินดีและมีกินมี ส านักปลัด
 (ต่อเน่ือง) มีใช้ในชีวิตประจ าวัน จ านวน ๖๐ ราย จ านวน ๖๐ ราย ใช้ในชีวิตประจ าวัน

๓ การสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  - เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ให้มีกิน ผู้ป่วยเอดส์ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์อยู่ดีกินดีและมีกินมี ส านักปลัด

มีใช้ในชีวิตประจ าวัน จ านวน ๑๐ ราย จ านวน ๑๐ ราย ใช้ในชีวิตประจ าวัน

๔ จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมบ้านคนยากจนและ        - เพ่ือช่วยเหลือราษฎรท่ียากไร้ ภายในเขตพ้ืนท่ี ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ภายในเขตพ้ืนท่ี ราษฎรท่ียากไร้มีท่ีอยู่อาศัย กองช่าง
ผู้ด้อยโอกาสตามโครงการบ้านท้องถ่ินไทย ให้มีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเอง ต าบลสายออ ต าบลสายออ เป็นของตนเอง
เทิดไท้องค์ราชัน 

๕ โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  - ให้มีต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุ  - มีต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุ ส านักปลัด

(service plan) ท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ในพ้ืนท่ีต าบลสายออ ในพ้ืนท่ีต าบลสายออ ท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

 -สร้างการมีส่วนร่วมและเพ่ิมคุณ ๓๐๐ คน ๓๐๐ คน  -สร้างการมีส่วนร่วมและเพ่ิมคุณ
ค่าของผู้สูงอายุระยะยาวของ ค่าของผู้สูงอายุระยะยาวของ
อบต.สายออ อบต.สายออ

๖ โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพของกลุ่มแม่บ้าน  - เพ่ืออบรมส่งเสริมและพัฒนา จ านวน ๕ หมู่บ้าน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง ราษฎรในหมู่บ้านได้รับการ ส านักปลัด
ต าบลสายออ    เช่น   ผลิตดอกไม้จันทน์, อาชีพของราษฎรในหมู่บ้าน หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ พัฒนาส่งเสริมอาชีพท าให้มี
 ถักเปล,หล่อเสา ทอผ้าพ้ืนเมือง และอ่ืนๆ ฯลฯ เป็นการสร้างรายได้และใช้เวลา รายได้เพ่ิมข้ึนเป็นการใช้เวลา

ว่างให้เกิดประโยชน์ ว่างให้เกิดประโยชน์

๗ อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ต าบลสายออ        - เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมกลุ่ม กลุ่มอาชีพต่างๆ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง ราษฎรในต าบลสายออได้รับ ส านักปลัด
อาชีพของราษฎรในต าบลสายออ ของราษฎรในต าบล ความรู้เพ่ือประกอบอาชีพท่ี
โดยการฝึกอบรมให้ความรู้และ สายออ เป็นประโยชน์และสามารถ
การด าเนินการต่างๆ เก่ียวกับ สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน
อาชีพท่ีเป็นประโยชน์สร้างรายได้

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

(ผลผลิตของโครงการ) ท่ีรับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนต าบลสายออ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)



๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   - เพ่ือราษฎรได้รับความรู้ จ านวน ๕ หมู่บ้าน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวน ๕ หมู่บ้าน - ท้องถ่ินมีความเข้มแข็ง ส านักปลัด

รณรงค์  ป้องกันและแก้ไข หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ ห่างไกลยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในท้องถ่ิน

๒ โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  - เพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  บริการฉีดวัคซีน ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐  บริการฉีดวัคซีน - อัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ส านักปลัด
  และควบคุมปริมาณสัตว์โดย สุนัขและแมว สุนัขและแมว และปริมาณสุนัขและแมว

การคุมก าเนิดสุนัขและแมว หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ ลดลง

๓ โครงการป้องกันและควบคุมโรค  - เพ่ือป้องกันการเกิดโรคไข้  จัดซ้ือทรายอะเบท ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐  จัดซ้ือทรายอะเบท - อัตราการเกิดโรคไข้เลือดออก ส านักปลัด
ไข้เลือดออก เลือดออก และน้ ายาพ่นหมอกควัน และน้ ายาพ่นหมอกควัน ลดลง

หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑

๔ อุดหนุนกลุ่มสมาชิกอาสาสมัคร  - เพ่ือสนับสนุนกลุ่มสมาชิก จ านวน ๕ หมู่บ้าน ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ จ านวน ๕ หมู่บ้าน - อสม.มีความรู้ในการปฏิบัติ ส านักปลัด

สาธารณสุขมูลฐาน(อสม.)ประจ าหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ งานเพ่ิมข้ึน
(อสม.) ประจ าหมู่บ้าน

๕ เงินรายจ่ายตามข้อผูกพัน  สมทบระบบ  - เพ่ือสมทบกองทุนหลักประกัน จ านวน ๕ หมู่บ้าน ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ จ านวน ๕ หมู่บ้าน - ท้องถ่ินมีศักยภาพด้านหลัก ส านักปลัด

ประกันสุขภาพในระดับพ้ืนท่ี สุขภาพในระดับท้องถ่ิน หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ ประกันสุขภาพในระดับ

ท้องถ่ิน
๖ อุดหนุนโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  - เพ่ือช้ีแจงกรอบแนวคิดแนวทาง สร้างความตระหนัก ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวน ๑๒ แห่งๆ ละ  - วิทยากรกระบวนการระดับ ส านักปลัด

วิทยากรกระบวนการระดับต าบล,อ าเภอ การปฏิบัติในการป้องกันและแก้ ในฐานะเป็นเจ้าของ ๕ คน รวม ๖๐ คน ต าบลขององค์กรปกครอง
จังหวัด (อุดหนุนท่ีท าการปกครอง ไขปัญหายาเสพติดให้กับวิทยากร ปัญหาให้กับองค์กร และเจ้าหน้าท่ี ส่วนท้องถ่ินมีความตระหนัก

อ าเภอโนนไทย) ระดับต าบลทราบและถือปฏิบัติ ระดับท้องถ่ิน ชุมชน ท่ีเก่ียวข้อง ๕ คน และกรอบแนวคิดแนวทาง

เป็นทิศทางเดียวกัน และพลังแผ่นดินในการ ปฏิบัติในการป้องกันและ

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

(ผลผลิตของโครงการ) ท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนต าบลสายออ



๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์  - เพ่ือจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน ๕ หมู่บ้าน ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ จ านวน ๕ หมู่บ้าน - ประชาชนภายในต าบลสายออ ส านักปลัด

เพ่ือใช้ในการป้องกันและแก้ไข หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ มีสุขภาพแข็งแรง

ปัญหาโรคติดต่อต่างๆ

๑๐ โครงการหมู่บ้าน/ต าบลสะอาด  - เพ่ือจัดท าโครงการหมู่บ้าน จ านวน ๕ หมู่บ้าน ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จ านวน ๕ หมู่บ้าน ประชาชนในต าบลสายออ ส านักปลัด
ต าบลสะอาด จ านวน ๕ หมู่บ้าน หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ มีสุขภาพแข็งแรง

๑๑ โครงการจัดซ้ือชุดตรวจปัสสาวะหา  - เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา จ านวน ๕ หมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน ๕ หมู่บ้าน  -ป้องกันและแก้ไขปัญหา ส านักปลัด
สารเสพติด  ยาเสพติดในท้องถ่ิน หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ ยาเสพติดในท้องถ่ิน

ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

งบประมาณและท่ีมา

(ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี



๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ เพ่ือการคมนาคมขนส่งผลผลิตทาง ก่อสร้างถนนหินคลุก ๒๐๐,๐๐๐ - - - กว้าง ๕ ม.ยาว ๖๖๐ ม. - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง

การเกษตรและการสัญจรไปมาท่ี ภายในหมู่ ๑ ๑ แห่ง หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร รวดเร็วในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว สัญจรไปมา

๒ เพ่ือการคมนาคมขนส่งผลผลิตทาง ก่อสร้างถนนคสล. ๑๑๐,๐๐๐ - - - กว้าง ๒.๕ ม.ยาว ๘๖ ม. - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง

การเกษตรและการสัญจรไปมาท่ี ภายในหมู่ ๒ ๑ แห่ง หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร รวดเร็วในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว (พร้อมลูกรัง 2 ข้างทาง) สัญจรไปมา

๓ เพ่ือการคมนาคมขนส่งผลผลิตทาง ก่อสร้างเสริมผิว ๙,๐๐๐ - - - กว้าง ๓ ม.ยาว ๑๐ ม. - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง

การเกษตรและการสัญจรไปมาท่ี ถนนคสล. หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร รวดเร็วในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว ภายในหมู่ ๒ ๑ แห่ง สัญจรไปมา

๔ เพ่ือการคมนาคมขนส่งผลผลิตทาง ก่อสร้างถนนคสล. ๑๖,๐๐๐ - - - กว้าง ๓ ม.ยาว ๑๑ ม. - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง

การเกษตรและการสัญจรไปมาท่ี ภายในหมู่ ๒ ๑ แห่ง หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร รวดเร็วในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว (พร้อมลูกรัง 2 ข้างทาง) สัญจรไปมา

๕ เพ่ือการคมนาคมขนส่งผลผลิตทาง ก่อสร้างถนนคสล. ๓๐,๐๐๐ - - - กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๐ ม. - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง

การเกษตรและการสัญจรไปมาท่ี ภายในหมู่ ๒ ๑ แห่ง หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร รวดเร็วในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว (พร้อมลูกรัง 2 ข้างทาง) สัญจรไปมา

๖ เพ่ือการคมนาคมขนส่งผลผลิตทาง ก่อสร้างถนนคสล. ๑๓๔,๐๐๐ - - - คสล.กว้าง ๓x๗๕x๐.๑๕ - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง

การเกษตรและการสัญจรไปมาท่ี และถนนลูกรัง ลูกรังกว้าง ๓x๔๓x๐.๑๐ รวดเร็วในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว ภายในหมู่ ๒ ๑ แห่ง วางท่อ ๐.๓๐ม.๕ ท่อน สัญจรไปมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนต าบลสายออ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

(ผลผลิตของโครงการ) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

ก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางสายแยก 

ถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๑
บ้านสายออ ถึง กม.๐+๖๖๐

ก่อสร้างถนนคสล. สายทางถนนหน้าวัด

โคกหนองไผ่ ซ.๑ หมู่ท่ี ๒

ก่อสร้างเสริมผิวถนนคสล. สายทางถนน
หน้าวัดโคกหนองไผ่ ซ.๒ หมู่ท่ี ๒

ก่อสร้างถนนคสล. สายทางถนนหน้าวัด
โคกหนองไผ่ ซ.๒ หมู่ท่ี ๒

ก่อสร้างถนนคสล. สายทางถนนหลัง
โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่ ซ.๑ หมู่ท่ี ๒

ก่อสร้างถนนคสล.และลูกรังสายทางถนนหลัง

โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่ ซ.๒ หมู่ท่ี ๒



๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗ เพ่ือการคมนาคมขนส่งผลผลิตทาง เสริมผิวถนนลาดยาง ๒๐๐,๐๐๐ - - - กว้าง ๔ ม.ยาว ๒๙๘ ม. - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง

การเกษตรและการสัญจรไปมาท่ี แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉล่ีย ๐.๐๕ เมตร รวดเร็วในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว ภายในหมู่ ๖ ๑ แห่ง สัญจรไปมา

๘ เพ่ือการคมนาคมขนส่งผลผลิตทาง ก่อสร้างถนนคสล. ๔๐,๐๐๐ - - - กว้าง ๒.๕๐ ม.ยาว ๓๑ ม. - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง

การเกษตรและการสัญจรไปมาท่ี ภายในหมู่ ๗ ๑ แห่ง หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร รวดเร็วในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว (พร้อมลูกรัง 2 ข้างทาง) สัญจรไปมา

๙ เพ่ือการคมนาคมขนส่งผลผลิตทาง ก่อสร้างถนนคสล. ๓๘,๐๐๐ - - - ขนาด ๓x๒๓x๐.๑๕ ม. - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง

การเกษตรและการสัญจรไปมาท่ี ภายในหมู่ ๗ ๑ แห่ง (พร้อมลูกรัง 2 ข้างทาง) รวดเร็วในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว วางท่อ ๐.๓๐ม.๕ ท่อน สัญจรไปมา

๑๐ เพ่ือการคมนาคมขนส่งผลผลิตทาง ก่อสร้างถนนคสล. ๒๖,๐๐๐ - - - ขนาด ๒.๕x๑๘x๐.๑๕ ม. - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง

การเกษตรและการสัญจรไปมาท่ี ภายในหมู่ ๗ ๑ แห่ง (พร้อมลูกรัง 2 ข้างทาง) รวดเร็วในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว วางท่อ ๐.๓๐ม.๕ ท่อน สัญจรไปมา

๑๑ เพ่ือการคมนาคมขนส่งผลผลิตทาง ก่อสร้างถนนคสล. ๒๙,๐๐๐ - - - ขนาด ๓x๑๗x๐.๑๕ ม. - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง

การเกษตรและการสัญจรไปมาท่ี ภายในหมู่ ๗ ๑ แห่ง (พร้อมลูกรัง 2 ข้างทาง) รวดเร็วในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว วางท่อ ๐.๓๐ม.๕ ท่อน สัญจรไปมา

๑๒ เพ่ือการคมนาคมขนส่งผลผลิตทาง ก่อสร้างถนนคสล. ๒๐,๐๐๐ - - - ขนาด ๒.๕x๑๖x๐.๑๕ ม. - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง

การเกษตรและการสัญจรไปมาท่ี ภายในหมู่ ๗ ๑ แห่ง (พร้อมลูกรัง 2 ข้างทาง) รวดเร็วในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว สัญจรไปมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

(ผลผลิตของโครงการ) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

ก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแบบ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนถนนคสล.

ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๖ บ้านกุดจิก

ก่อสร้างถนนคสล. สายทางบ้าน

โคกน้อย ซ.๑ หมู่ท่ี ๗

ก่อสร้างถนนคสล. สายทางบ้าน

โคกน้อย ซ.๓ หมู่ท่ี ๗

ก่อสร้างถนนคสล. สายทางบ้าน

โคกน้อย ซ.๕ หมู่ท่ี ๗

ก่อสร้างถนนคสล. สายทางบ้าน

โคกน้อย ซ.๖ หมู่ท่ี ๗

ก่อสร้างถนนคสล. สายทางบ้าน

โคกน้อย ซ.๗ หมู่ท่ี ๗



๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๓ เพ่ือการคมนาคมขนส่งผลผลิตทาง ก่อสร้างถนนคสล. ๒๓,๐๐๐ - - - ขนาด ๓x๑๕x๐.๑๕ ม. - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง

การเกษตรและการสัญจรไปมาท่ี ภายในหมู่ ๗ ๑ แห่ง (พร้อมลูกรัง 2 ข้างทาง) รวดเร็วในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว สัญจรไปมา

๑๔ เพ่ือการคมนาคมขนส่งผลผลิตทาง ก่อสร้างถนนคสล. ๒๓,๐๐๐ - - - กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๑ ม. - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง

การเกษตรและการสัญจรไปมาท่ี ภายในหมู่ ๗ ๑ แห่ง หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร รวดเร็วในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว สัญจรไปมา

๑๕ เพ่ือการคมนาคมขนส่งผลผลิตทาง ก่อสร้างถนนหินคลุก ๒๐๐,๐๐๐ - - - ช่วงท่ี๑ ๕x๔๓๐x๐.๑ ม. - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง

การเกษตรและการสัญจรไปมาท่ี ภายในหมู่ ๙ ๒ ช่วง ช่วงท่ี๒ ๔x๒๘๕x๐.๑ ม. รวดเร็วในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว สัญจรไปมา

๑๖ เพ่ือการคมนาคมขนส่งผลผลิตทาง ถนนลาดยางผิวทาง ๓๐๒,๐๐๐ - - - กว้าง ๖ ม. - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง

การเกษตรและการสัญจรไปมาท่ี แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว ๑๗๔ ม. รวดเร็วในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว ภายในหมู่ ๑๑ ๑ แห่ง สัญจรไปมา

๑๗ เพ่ือการคมนาคมขนส่งผลผลิตทาง ซ่อมแซมถนนภายใน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง

การเกษตรและการสัญจรไปมาท่ี เขตพ้ืนท่ีต าบลสายออ รวดเร็วในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว สัญจรไปมา

โครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตพ้ืนท่ี

องค์การบริหารส่วนต าบลสายออ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

(ผลผลิตของโครงการ) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

ก่อสร้างถนนคสล. สายทางบ้าน

โคกน้อย ซ.๙ หมู่ท่ี ๗

ก่อสร้างถนนคสล. สายทางบ้าน

คอนกรีตสายทางเข้าบ้านหนองโสน  

หมู่ท่ี ๑๑ เร่ิมต้นจาก กม.๐+๑๕๑ 

ถึง กม.๐+๓๒๕ 

โคกน้อย ซ.๑๑ หมู่ท่ี ๗

ก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางหลังรร. 

บ้านสระตอง หมู่ท่ี ๙

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก



๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๘ ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใช้เป็นทางระบายน้ าไม่ให้เกิด ก่อสร้างรางระบายน้ า - ๘๐๐,๐๐๐ - - ๐.๕๐ม.Xลึก๐.๕๐ม. - สามารถระบายน้ าไม่ให้ท่วม กองช่าง

ม.๑ การท่วมขังและป้องกันการช ารุด คสล. ม.๑ ๑ แห่ง ยาว ๖๐๐ม. ขังและป้องกันการช ารุดของถนน
ของถนนภายในหมู่บ้าน ท่ีใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน

๑๙ ก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล. ม.๒ เพ่ือชะลอน้ าและเก็บกักน้ าไว้ใช้ใน ก่อสร้างฝายน้ าล้น - ๘๐๐,๐๐๐ - - ๓ม.Xสูง ๒.๘๐ม. - ราษฎรมีฝายชะลอน้ าและเก็บ กองช่าง
(ล าห้วยด่าน ม.๒,๗) การเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่าง คสล. ม.๒ ๑ แห่ง ยาว ๒๐ม. กักน้ าไว้ใช้เพ่ือการเกษตรและ

เพียงพอ อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

๒๐ โครงการเสริมผิวจราจรลาดยาง บนถนน เพ่ือการคมนาคมขนส่งผลผลิตทาง ก่อสร้างถนน - ๑,๔๐๐,๐๐๐ - - ๔ม.Xหนา ๐.๐๕ม. - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง
คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.๖ การเกษตรและการสัญจรไปมาท่ี ภายในหมู่ ๖ ๑ แห่ง ยาว ๑,๐๐๐ม. รวดเร็วในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว สัญจรไปมา

๒๑ ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ า ม.๗  - เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าแรง - ๑๐๐,๐๐๐ - - ขยายเขตไฟฟ้าแรง - ราษฎรในหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

ใช้ประโยชน์ได้อย่างท่ัวถึง ดันต่ าภายในหมู่ท่ี ๗ ดันต่ าภายในหมู่ท่ี ๗ อย่างเพียงพอและท่ัวถึง

ครบทุกหลังคาเรือน
๒๒ ก่อสร้างถนนลาดยาง ม.๑๑ ถึง  เพ่ือการคมนาคมขนส่งผลผลิตทาง ก่อสร้างถนนลาดยาง - ๒,๕๐๐,๐๐๐ - - ๖ม.Xหนา ๐.๐๕ม. - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนชลประทาน การเกษตรและการสัญจรไปมาท่ี ม.๑๑ ๑ เส้นทาง ยาว ๑,๐๐๐ม. รวดเร็วในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว สัญจรไปมา

๒๓ ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณ  เพ่ือให้ถนนหนทางภายในหมู่บ้าน ยาว ๕๐๐ ม. - ๑๐๐,๐๐๐ - ยาว ๕๐๐ ม. - ภายในหมู่บ้านมีแสงสว่างท่ี กองช่างประโยชน์ ม.๑ (สายทางถนนลาดยาง มีแสงสว่างท่ีเพียงพอโดยการติดต้ัง เพียงพอท าให้มีความปลอดภัย

บ้านสายออ-บ้านหนองหอย) โคมไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ ในการสัญจรไปมา

๒๔ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ม.๒  - เพ่ือให้เกิดภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน์ม.๒ - ๑๐๐,๐๐๐ - - ปรับปรุงภูมิทัศน์ม.๒  - มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม กองช่าง
บ้านโคกหนองไผ่ เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้าน เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ

๒๕ ขุดลอกสระน้ าสาธารณะ ม.๖ เพ่ือให้ราษฎรมีน้ าส าหรับใช้อุปโภค ขุดลอกสระน้ า - ๓๐๐,๐๐๐ - - ๘๐ม.X ลึก ๒ม. - ราษฎรมีน้ าส าหรับอุปโภค กองช่าง

(วัดกุดจิก) บริโภคอย่างพอเพียง สาธารณะม.๖ ๑ แห่ง ยาว ๑๔๐ม. บริโภคอย่างพอเพียง

ท่ีคาดว่าจะได้รับ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนต าบลสายออ

ท่ีรับผิดชอบ



๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๖ ก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน ม.๗ เพ่ือการคมนาคมขนส่งผลผลิตทาง ก่อสร้างปรับปรุงถนน - ๓๐๐,๐๐๐ - - ๕ม.Xหนา ๐.๑๐ม. - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง

การเกษตรและการสัญจรไปมาท่ี ภายในหมู่บ้าน ม.๗ ยาว ๒,๐๐๐ม. รวดเร็วในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว สัญจรไปมา

๒๗ ก่อสร้างถนนคันดินบ้านหนองโสน ถึง เพ่ือการคมนาคมขนส่งผลผลิตทาง ก่อสร้างถนนคันดิน - ๑๐๐,๐๐๐ - - ๔ม.Xสูง ๐.๕๐ม. - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านโคกหนองไผ่ (หมู่ท่ี ๑๑) การเกษตรและการสัญจรไปมาท่ี บ้านหนองโสน ถึง ยาว ๕๐๐ ม. รวดเร็วในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว บ้านโคกหนองไผ่ สัญจรไปมา

๒๘ ก่อสร้างถนนคสล. ม.๑ บ้านช่างอาจ  เพ่ือการคมนาคมขนส่งผลผลิตทาง ก่อสร้างถนนคสล. ม.๑ - ๑๔๐,๐๐๐ - - ๔ม.X๐.๑๕ม.X๗๐ม. - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง

ถึงบ้านช่างกมล การเกษตรและการสัญจรไปมาท่ี จ านวน ๑ เส้นทาง ลูกรังไหล่ทาง ๒ข้าง รวดเร็วในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว ๐.๕X๐.๒ ม. สัญจรไปมา

๒๙ ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใช้เป็นทางระบายน้ าไม่ให้เกิด ก่อสร้างรางระบายน้ า - ๗๐๐,๐๐๐ - - ๐.๕ม.X ลึก ๐.๕ม. - สามารถระบายน้ าไม่ให้ท่วม กองช่าง
ม.๒ การท่วมขังและป้องกันการช ารุด คอนกรีตเสริมเหล็กม.๒ ยาว ๗๐๐ม. ขังและป้องกันการช ารุดของถนน

ของถนนภายในหมู่บ้าน (สองข้างทาง) (X๒ข้างถนน) ท่ีใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน
๓๐ ก่อสร้างร้ัวลวดหนามล้อมรอบสระน้ า  - เพ่ือป้องกันสัตว์เล้ียงและป้องกัน ก่อสร้างร้ัวลวดหนาม - ๙๐,๐๐๐ - -  ยาว ๔๐๐ ม. - สระน้ าประปาของหมู่บ้าน กองช่าง

ประปาบ้านหนองโสน หมู่ท่ี ๑๑ ประชาชนเข้าไปท าลายทรัพย์สิน ๑ แห่ง สะอาดปลอดภัยและช่วยรักษา
ของทางราชการ ทรัพย์สินของทางราชการ

๓๑ ก่อสร้างถนนลูกรังเช่ือมหนองหอย  เพ่ือการคมนาคมขนส่งผลผลิตทาง ก่อสร้างถนนลูกรัง - ๑๔๐,๐๐๐ - - ๕ม.Xหนา ๐.๑๐ม. - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง

ม.๑ การเกษตรและการสัญจรไปมาท่ี ม.๑ ๑เส้นทาง ยาว ๑,๐๐๐ม. รวดเร็วในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว สัญจรไปมา

๓๒ ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน  เพ่ือการคมนาคมขนส่งผลผลิตทาง ก่อสร้างถนนลูกรัง - ๒๕๐,๐๐๐ - - ๕ม.Xหนา ๐.๑๐ม. - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง

ม.๒ การเกษตรและการสัญจรไปมาท่ี ม.๒ ๑เส้นทาง ยาว ๑,๕๐๐ม. รวดเร็วในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว สัญจรไปมา

๓๓ เสริมผิวถนนจราจรลาดยาง ม.๖ - ม.๙  เพ่ือการคมนาคมขนส่งผลผลิตทาง ก่อสร้างถนนลาดยาง - ๑,๐๕๐,๐๐๐ - - ๓ม.Xหนา ๐.๑๕ม. - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่างการเกษตรและการสัญจรไปมาท่ี จากหน้าวัดถึงถนน ยาว ๗๐๐ม. รวดเร็วในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว บ้านสระตอง สัญจรไปมา

๓๔ ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ม.๗  เพ่ือให้ราษฎรมีน้ าสะอาดส าหรับ  ม.๗ - ๒๐๐,๐๐๐ - - วางเมนประปาพีวีซี - ราษฎรมีน้ าสะอาดส าหรับ กองช่าง
อุปโภคและบริโภค ๑ แห่ง  ๒ น้ิว ยาว ๑,๒๐๐ม. อุปโภคและบริโภค

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

(ผลผลิตของโครงการ) ท่ีคาดว่าจะได้รับ



๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๕ ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน  เพ่ือการคมนาคมขนส่งผลผลิตทาง ก่อสร้างถนนลูกรัง - ๓๐๐,๐๐๐ - - ๕ม.Xหนา ๐.๑๐ม. - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง

ม.๑๑ การเกษตรและการสัญจรไปมาท่ี ม.๑๑ ๑เส้นทาง ยาว ๒,๐๐๐ม. รวดเร็วในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว สัญจรไปมา

๓๖ ก่อสร้างถนนลูกรังเช่ือมหนองกก  เพ่ือการคมนาคมขนส่งผลผลิตทาง ก่อสร้างถนนลูกรัง - - ๘๐,๐๐๐ - ๔ม.Xหนา ๐.๑๐ม. - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง

ม.๑ การเกษตรและการสัญจรไปมาท่ี ม.๑ ๑เส้นทาง ยาว ๗๐๐ม. รวดเร็วในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว สัญจรไปมา

๓๗ ก่อสร้างถนนคสล. ม.๒  เพ่ือการคมนาคมขนส่งผลผลิตทาง ก่อสร้างถนนคสล. ม.๒ - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ๔ม.Xหนา ๐.๑๕ม. - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง
การเกษตรและการสัญจรไปมาท่ี ๑เส้นทาง ยาว ๕๐๐ม. รวดเร็วในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว สัญจรไปมา

๓๘ ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ม.๖  เพ่ือให้ราษฎรมีน้ าสะอาดส าหรับ  ม.๖ - - ๑๐๐,๐๐๐ - วางเมนประปาพีวีซี - ราษฎรมีน้ าสะอาดส าหรับ กองช่าง

(ทางบ้านนางแสงเดือน) อุปโภคและบริโภค ๑ แห่ง    ๒ น้ิว ยาว ๕๐๐ม. อุปโภคและบริโภค

๓๙ ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน  เพ่ือการคมนาคมขนส่งผลผลิตทาง ก่อสร้างถนนลูกรัง - - ๓๐๐,๐๐๐ - ๕ม.Xหนา ๐.๑๐ม. - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง

ม.๗ การเกษตรและการสัญจรไปมาท่ี ม.๗ ๑เส้นทาง ยาว ๑,๕๐๐ม. รวดเร็วในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว สัญจรไปมา

๔๐ ก่อสร้างถนนคสล. ม.๑๑  เพ่ือการคมนาคมขนส่งผลผลิตทาง ก่อสร้างถนนคสล. ม.๑๑ - - ๑,๖๐๐,๐๐๐ - ๔ม.Xหนา ๐.๑๕ม. - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง

การเกษตรและการสัญจรไปมาท่ี ๑เส้นทาง ยาว ๘๐๐ม. รวดเร็วในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว ลูกรังไหล่ทาง ๒ข้าง สัญจรไปมา

๔๑ ก่อสร้างถนนคันดินบ้านนางศีลธรรม ถึง เพ่ือการคมนาคมขนส่งผลผลิตทาง ก่อสร้างถนนคันดิน - - - ๑๐๐,๐๐๐ ๔ม.Xสูง ๐.๕๐ม. - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง

นานายอารีย์ (หมู่ท่ี ๑) การเกษตรและการสัญจรไปมาท่ี ๑เส้นทาง ยาว ๖๕๐ม. รวดเร็วในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว สัญจรไปมา

๔๒ ขุดลอกล าห้วยด่าน ม.๒ เพ่ือให้ราษฎรมีน้ าส าหรับใช้อุปโภค ขุดลอกสระน้ า - - - ๙๐๐,๐๐๐ ปากบนกว้าง ๑๖ม - ราษฎรมีน้ าส าหรับอุปโภค กองช่าง
บริโภคอย่างพอเพียง สาธารณะ ม.๒ ๑ แห่ง ปากล่าง ๑๒ม..X ลึก บริโภคอย่างพอเพียง

๒ม. ยาว ๒,๐๐๐ม.
๔๓ ก่อสร้างถนนคันดินเช่ือมระหว่างต าบล เพ่ือการคมนาคมขนส่งผลผลิตทาง ก่อสร้างถนนคันดิน - - - ๑๐๐,๐๐๐ ๔ม.Xสูง ๐.๕๐ม. - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง

 (หมู่ท่ี ๖) การเกษตรและการสัญจรไปมาท่ี ๑ แห่ง ยาว ๕๐๐ม. รวดเร็วในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว สัญจรไปมา

งบประมาณและท่ีมา

(ผลผลิตของโครงการ) ท่ีรับผิดชอบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔๔ ก่อสร้างถนนคันดินเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน เพ่ือการคมนาคมขนส่งผลผลิตทาง ก่อสร้างถนนคันดิน - - - ๔๐๐,๐๐๐ กว้าง ๕ม.Xสูง ๐.๕๐ม. - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง

 (หมู่ท่ี ๗) การเกษตรและการสัญจรไปมาท่ี ๑ แห่ง ยาว ๒,๐๐๐ม. รวดเร็วในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว สัญจรไปมา

๔๕ ก่อสร้างถนนคสล. ม.๑  เพ่ือการคมนาคมขนส่งผลผลิตทาง ก่อสร้างถนนคสล. ม.๑ - - - ๖๐๐,๐๐๐ กว้าง๔ม.Xหนา ๐.๑๕ม. - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง

(บ้านนางประพิณถึงบ้านนายกุย) การเกษตรและการสัญจรไปมาท่ี ๑เส้นทาง ยาว ๓๐๐ม. รวดเร็วในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว ลูกรังไหล่ทาง ๒ข้าง สัญจรไปมา

๔๖ ก่อสร้างถนนดินและลงหินคลุกบ่อขยะถึง เพ่ือการคมนาคมขนส่งผลผลิตทาง ก่อสร้างถนนดินและ - - - ๑๕๐,๐๐๐ กว้าง๓ม.Xหนา ๐.๑๐ม. - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง

ต าบลค้างพลู (ม.๒) การเกษตรและการสัญจรไปมาท่ี ลงหินคลุกบ่อขยะถึง ยาว ๑,๒๐๐ม. รวดเร็วในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว ต าบลค้างพลู สัญจรไปมา
๔๗ วางท่อส่ีเหล่ียมคอนเวิดคลองล าห้วยยาง เพ่ือให้น้ าในล าคองระบายได้สะดวก  - - - ๓๐๐,๐๐๐ กว้าง ๒ม.Xสูง ๑.๘๐ม. - น้ าในล าคลองระบายสะดวกข้ึน กองช่าง

บ้านลุงแช่ม ม.๖ และป้องกันน้ าท่วม จ านวน ๑ แห่ง ยาว ๗ม. ไม่เกิดน้ าท่วม

๔๘ ก่อสร้างถนนคสล. ม.๗  เพ่ือการคมนาคมขนส่งผลผลิตทาง ก่อสร้างถนนคสล. ม.๗ - - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ กว้าง๔ม.Xหนา ๐.๑๕ม. - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง

การเกษตรและการสัญจรไปมาท่ี ๑เส้นทาง ยาว ๕๐๐ม. รวดเร็วในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว ลูกรังไหล่ทาง ๒ข้าง สัญจรไปมา

๔๙ ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านนายคร้ึมถึง  เพ่ือการคมนาคมขนส่งผลผลิตทาง ก่อสร้างถนนลูกรัง - - - ๑๐๐,๐๐๐ กว้าง๔ม.Xหนา ๐.๑๐ม. - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง

นานางสุวรรณ ม.๑ การเกษตรและการสัญจรไปมาท่ี ม.๑ ๑เส้นทาง ยาว ๕๐๐ม. รวดเร็วในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว สัญจรไปมา
๕๐ ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใช้เป็นทางระบายน้ าไม่ให้เกิด ก่อสร้างรางระบายน้ า - - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐.๕ม.X ลึก ๐.๕ม. - สามารถระบายน้ าไม่ให้ท่วม กองช่าง

ม.๖ การท่วมขังและป้องกันการช ารุด คอนกรีตเสริมเหล็กม.๖ ยาว ๑,๐๐๐ม. ขังและป้องกันการช ารุดของถนน

ของถนนภายในหมู่บ้าน (สองข้างทาง) (X๒ข้างถนน) ท่ีใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน

๕๑ ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใช้เป็นทางระบายน้ าไม่ให้เกิด ก่อสร้างรางระบายน้ า - - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๐.๕ม.X ลึก ๐.๕ม. - สามารถระบายน้ าไม่ให้ท่วม กองช่าง

ม.๗ การท่วมขังและป้องกันการช ารุด คอนกรีตเสริมเหล็กม.๗ ยาว ๒,๐๐๐ม. ขังและป้องกันการช ารุดของถนน
ของถนนภายในหมู่บ้าน (สองข้างทาง) (X๒ข้างถนน) ท่ีใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน

๕๒ ก่อสร้างถนนลาดยาง ม.๖  เพ่ือการคมนาคมขนส่งผลผลิตทาง ก่อสร้างถนนลาดยาง - - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๕ม.Xหนา ๐.๐๕ม. - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง
ถึงแยกบ้านหนองโพธ์ิ ต าบลพังเทียม การเกษตรและการสัญจรไปมาท่ี ม.๖ ๑ เส้นทาง ยาว ๑,๑๐๐ม. รวดเร็วในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว สัญจรไปมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

(ผลผลิตของโครงการ) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ



๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕๓ ขยายเขตไฟฟ้า  - เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าให้ประชาชน จ านวน ๖ หมู่บ้าน ๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ จ านวน ๖ หมู่บ้าน - ราษฎรในหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

ใช้ประโยชน์ได้อย่างท่ัวถึง หมู่ ๑,๒,๖,๗,๙ และ ๑๑ หมู่ ๑,๒,๖,๗,๙ และ ๑๑ อย่างเพียงพอและท่ัวถึง

๕๔ ติดต้ัง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  เพ่ือให้ถนนหนทางภายในหมู่บ้าน จ านวน ๕ หมู่บ้าน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวน ๕ หมู่บ้าน - ภายในหมู่บ้านมีแสงสว่างท่ี กองช่าง

สาธารณประโยชน์ มีแสงสว่างท่ีเพียงพอโดยการติดต้ัง หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ เพียงพอท าให้มีความปลอดภัย

โคมไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ ในการสัญจรไปมา

๕๕ การรังวัดท่ีดิน (สาธารณประโยชน์)  - เพ่ือตรวจสอบท่ีสาธารณะท่ีอยู่ ท่ีดินสาธารณประโยชน์ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ท่ีดินสาธารณประโยชน์ - สังคมเกิดความเป็นระเบียบ กองช่าง

ในเขตต าบลสายออป้องกันการ ในพ้ืนท่ีต าบลสายออ ในพ้ืนท่ีต าบลสายออ เรียบร้อยย่ิงข้ึน
บุกรุก

๕๖ ปรับปรุงซ่อมแซมหรือซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพ่ือการคมนาคมขนส่งผลผลิตทาง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง
การเกษตรและการสัญจรไปมาท่ี ในพ้ืนท่ีต าบลสายออ ในพ้ืนท่ีต าบลสายออ รวดเร็วในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว สัญจรไปมา

๕๗ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือการคมนาคมขนส่งผลผลิตทาง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง
การเกษตรและการสัญจรไปมาท่ี ในพ้ืนท่ีต าบลสายออ ในพ้ืนท่ีต าบลสายออ รวดเร็วในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว สัญจรไปมา

๕๘ โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า  จ านวน ๓ เคร่ือง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  จ านวน ๓ เคร่ือง - ราษฎรมีน้ าไว้ใช้อุปโภคและ กองช่าง

ส าหรับสูบน้ าให้ประชาชนใช้อุปโภค- บริโภคท่ีสะอาดและปลอดภัย

บริโภค
๕๙ ขยายเขตประปาหมู่บ้าน  เพ่ือให้ราษฎรมีน้ าสะอาดส าหรับ จ านวน ๕ หมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน ๕ หมู่บ้าน - ราษฎรมีน้ าสะอาดส าหรับ กองช่าง

อุปโภคและบริโภค หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ อุปโภคและบริโภค

๖๐ ขุดลอกคลอง/เหมือง เพ่ือให้ราษฎรมีน้ าส าหรับใช้อุปโภค จ านวน ๗ แห่ง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวน ๗ แห่ง - ราษฎรมีน้ าส าหรับอุปโภค กองช่าง

บริโภคและป้องกันน้ าท่วม ๑,๒,๓,๖,๗,๙ และ๑๑ ๑,๒,๓,๖,๗,๙ และ๑๑ บริโภค และป้องกันน้ าท่วม

๖๑ ก่อสร้างประตูน้ าทางน้ าเข้าและ เพ่ือใช้ในการเปิด-ปิดน้ าสามารถ จ านวน ๑๐ แห่ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน ๑๐ แห่ง - ราษฎรมีน้ าไว้ใช้อุปโภคบริโภค กองช่าง
ทางน้ าออกสระน้ าผลิตน้ าประปา กักเก็บน้ าไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอ หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ ได้อย่างเพียงพอ

๖๒ โครงการก่อสร้างหอถังสูงคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรมีน้ าประปาส าหรับ จ านวน ๕ หมู่บ้าน ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ หอถังสูงคสล. - ราษฎรมีน้ าส าหรับอุปโภค กองช่าง
อุปโภค บริโภค หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ ขนาด ๑๕ ลบ.ม. ๕ถัง บริโภค

งบประมาณและท่ีมา

(ผลผลิตของโครงการ) ท่ีคาดว่าจะได้รับ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ท่ีรับผิดชอบ



๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๖๓ ก่อสร้างถนนคันดินและถนนหินคลุก  เพ่ือการคมนาคมขนส่งผลผลิตทาง  จ านวน ๗ หมู่บ้าน ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐  จ านวน ๗ หมู่บ้าน - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง
การเกษตรและการสัญจรไปมาท่ี ๑,๒,๓,๖,๗,๙ และ๑๑ ๑,๒,๓,๖,๗,๙ และ๑๑ รวดเร็วในการคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว สัญจรไปมา

๖๔ ก่อสร้างถนนลาดยาง  เพ่ือการคมนาคมขนส่งผลผลิตทาง จ านวน ๕ หมู่บ้าน ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ านวน ๕ หมู่บ้าน - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง

การเกษตรและการสัญจรไปมาท่ี หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ รวดเร็วในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว สัญจรไปมา

๖๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพ่ือการคมนาคมขนส่งผลผลิตทาง จ านวน ๕ หมู่บ้าน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ านวน ๕ หมู่บ้าน - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง
การเกษตรและการสัญจรไปมาท่ี หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ รวดเร็วในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว สัญจรไปมา

๖๖ ก่อสร้างถนนลูกรัง  เพ่ือการคมนาคมขนส่งผลผลิตทาง  จ านวน ๗ หมู่บ้าน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐  จ านวน ๗ หมู่บ้าน - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง
การเกษตรและการสัญจรไปมาท่ี ๑,๒,๓,๖,๗,๙ และ๑๑ ๑,๒,๓,๖,๗,๙ และ๑๑ รวดเร็วในการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว สัญจรไปมา

๖๗ ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือใช้เป็นทางระบายน้ าไม่ให้เกิด จ านวน ๕ หมู่บ้าน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ านวน ๕ หมู่บ้าน - สามารถระบายน้ าไม่ให้ท่วม กองช่าง
การท่วมขังและป้องกันการช ารุดของ หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ ขังและป้องกันการช ารุดของถนน
ถนนภายในหมู่บ้าน ท่ีใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน

๖๘ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  เพ่ือให้ราษฎรมีน้ าประปาส าหรับ หมู่ท่ี 1,6 ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ ำนวน 2 แห่ง - ราษฎรมีน้ าส าหรับอุปโภค กองคลัง
อุปโภค บริโภค หมู่ ๑,๖, บริโภค

๖๙ ก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล. เพ่ือชะลอน้ าและเก็บกักน้ าไว้ใช้ใน จ านวน ๓ แห่ง ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ จ านวน ๓ แห่ง - ราษฎรมีฝายชะลอน้ าและเก็บ กองช่าง
การเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่าง หมู่ ๒,๖,และ ๗ หมู่ ๒,๖,และ ๗ กักน้ าไว้ใช้เพ่ือการเกษตรและ
เพียงพอ อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

๗๐ วางท่อส่ีเหล่ียมคอนเวิด เพ่ือให้น้ าในล าคองระบายได้สะดวก จ านวน ๓ แห่ง ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จ านวน ๓ แห่ง - น้ าในล าคลองระบายสะดวกข้ึน กองช่าง
และป้องกันน้ าท่วม หมู่ ๒,๖,และ ๗ หมู่ ๒,๖,และ ๗ ไม่เกิดน้ าท่วม

๗๑ วางท่อ คสล.  เพ่ือระบายน้ าป้องกันน้ าท่วม จ านวน ๑๐ จุด ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวน ๑๐ จุด - น้ าระบายได้สะดวกไม่เกิด กองช่าง
หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ น้ าท่วม

๗๒ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์ เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า ในพ้ืนท่ีต าบลสายออ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ในพ้ืนท่ีต าบลสายออ - ผลิตกระแสไฟฟ้าหมุนเวียน กองช่าง
ภายในเขตพ้ืนท่ี  อบต.สายออ หมุนเวียนไว้ใช้ ไว้ใช้ภายในหมู่บ้าน

๗๓ ขุดลอกสระน้ าผลิตน้ าประปา เพ่ือให้ราษฎรมีน้ าส าหรับใช้อุปโภค จ านวน ๕ แห่ง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวน ๕ แห่ง - ราษฎรมีน้ าส าหรับอุปโภค กองช่าง
บริโภคอย่างพอเพียง หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ บริโภคอย่างพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

(ผลผลิตของโครงการ) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ



๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๗๔ ก่อสร้างถนนหินคลุก  เพ่ือการคมนาคมขนส่งผลผลิตทาง  จ านวน ๗ หมู่บ้าน 800,000 800,000 800,000 800,000  จ านวน ๗ หมู่บ้าน - ราษฎรได้รับความสะดวก กองช่าง

การเกษตรและการสัญจรไปมาท่ี

สะดวกรวดเร็ว
๗๕ คลองชักน้ าดาดคอนกรีต ม.๒ บ้านโคกหนองไผ่ เพ่ือให้ราษฎรมีน้ าส าหรับใช้อุปโภค ก่อสร้างคลองชักน้ าดาด ๘๙๐,๐๐๐ - - - ปากบนกว้าง ๑.๕ ม. - ราษฎรมีน้ าส าหรับอุปโภค กองช่าง

บริโภคและป้องกันน้ าท่วม คอนกรีต จ านวน ๑ แห่ง ก้นกว้าง ๐.๖ ม. บริโภค และป้องกันน้ าท่วม
ลึก ๑.๐ ม.

๗๖ ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ า หมู่ท่ี ๑๑ บ้านหนองโสน เพ่ือให้ราษฎรมีน้ าส าหรับใช้อุปโภค วางระบบท่อส่งน้ า ๖,๕๗๘,๐๐๐ - - - ท่อขนาด ๘ น้ิว - ราษฎรมีน้ าส าหรับอุปโภค กองช่าง

บริโภคอย่างพอเพียง จ านวน ๑ แห่ง ยาว ๑,๔๐๐ ม. บริโภคอย่างพอเพียง
เคร่ืองสูบน้ า ๓ เคร่ือง

๗๗ โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าชนิดขับเคล่ือนด้วย เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าส าหรับ  จ านวน ๔ เคร่ือง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ เคร่ืองสูบน้ าชนิดขับ - ราษฎรมีน้ าไว้ใช้อุปโภคและ กองช่าง
เคร่ืองยนต์ดีเซลแบบลากจูง พร้อมท่อดูดน้ า สูบน้ าให้ประชาชนใช้อุปโภค- เคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ดีเซล บริโภคอย่างเพียงพอ
เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๘ น้ิว บริโภค พร้อมท่อ ๘น้ิว ๔เคร่ือง 

ท่ี
ท่ีรับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

(ผลผลิตของโครงการ) ท่ีคาดว่าจะได้รับ
โครงการ



๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ อุดหนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี  - เพ่ือสนับสนุนสภาวัฒนธรรม ราษฎรในเขตพ้ืนท่ี ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง - ราษฎรเข้าร่วมสืบสานวัฒน กองการศึกษา

ก๋ินเข่ากล๋างเด่ิน อ าเภอโนนไทย จ านวน ๓๐ คน ธรรมประเพณีของท้องถ่ิน ศาสนา

(อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอโนนไทย) อ าเภอโนนไทย และวัฒนธรรม

๒ จัดงานประเพณีลอยกระทง  - เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี จ านวน ๕ หมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง - ราษฎรร่วมกันอนุรักษ์วัฒน กองการศึกษา

ท้องถ่ิน หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ ธรรมประเพณีท้องถ่ิน ศาสนา

และวัฒนธรรม

๓ จัดงานประเพณีวันสงกรานต์  - เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี จ านวน ๕ หมู่บ้าน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง - ราษฎรร่วมกันอนุรักษ์วัฒน กองการศึกษา

ท้องถ่ิน หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ ธรรมประเพณีท้องถ่ิน ศาสนา

และวัฒนธรรม

๔ โครงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน  - เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี จ านวน ๖๐ คน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง - ราษฎรร่วมกันอนุรักษ์วัฒน กองการศึกษา

ท้องถ่ิน ธรรมประเพณีท้องถ่ิน ศาสนา

และวัฒนธรรม

๕ โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล  - เพ่ือให้ประชาชนใช้เวลา เด็กและเยาวชน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง - เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกท่ีดี กองการศึกษา

อยู่ร่วมกันและปลูกฝังจิตส านึกท่ี จ านวน ๕๐ คน ต่อตนเองและครอบครัว ฯลฯ ศาสนา

ดีต่อตนเองและครอบครัว ฯลฯ และวัฒนธรรม

๖ โครงการจัดอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  - เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึก เด็ก เยาวชน ประชาชน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง - เด็ก เยาวชน ประชาชนท่ัวไป กองการศึกษา

ท่ีดีให้แก่เด็ก เยาวชนและ ท่ัวไป คณะผู้บริหาร  คณะผู้บริหาร ข้าราชการและ ศาสนา

ประชาชนท่ัวไป ข้าราชการ ลูกจ้าง ลูกจ้างมีจิตส านึกท่ีดีกว่าเดิม และวัฒนธรรม

อบต.สายออ

๗ โครงการนุ่งซ่ินวันศุกร์  - เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึก เด็ก เยาวชน ประชาชน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ทุกวันศุกร์ - เด็ก เยาวชน ประชาชนท่ัวไป กองการศึกษา

ท่ีดีให้แก่เด็ก เยาวชนและ ท่ัวไป คณะผู้บริหาร  คณะผู้บริหาร ข้าราชการและ ศาสนา

ประชาชนท่ัวไป ข้าราชการ ลูกจ้าง ลูกจ้างมีจิตส านึกท่ีดีกว่าเดิม และวัฒนธรรม

อบต.สายออ

(ผลผลิตของโครงการ) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนต าบลสายออ



๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๘ โครงการดนตรีต้านยาเสพติด  - เพ่ือให้คนในชุมชนได้พัฒนาความ เด็กและเยาวชน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง - ราษฎรมีสุขภาพอนามัยท่ี กองการศึกษา

สามารถด้านดนตรี และไม่ข้อง จ านวน ๖๐ คน สมบูรณ์แข็งแรงห่างไกล ศาสนา

เก่ียวกับยาเสพติด ยาเสพติด และวัฒนธรรม

๙ โครงการจัดงานรัฐพิธี  - เพ่ือให้เหล่าข้าราชการและพสก ข้าราชการ, พ่อค้า, ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒ คร้ัง  - ข้าราชการและประชาชนได้ กองการศึกษา

(อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอโนนไทย) นิกรได้แสดงออกถึงความจงรัก ประชาชนในพ้ืนท่ี เข้าร่วมพิธี และได้แสดงออก ศาสนา

ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อ าเภอโนนไทย ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน และวัฒนธรรม

 - เพ่ือให้เหล่าข้าราชการและพสก พระมหากษัตริย์
นิกรได้ระลึกถึงพระกรุณาธิคุณ  - ข้าราชการ ประชาชนได้ร่วม
ขององค์พระมหากษัตริย์ ระลึกถึงพระมหากษัตริย์

๑๐ โครงการเงินอุดหนุนงานเทศกาลกินตาลและ - เพ่ือเป็นการเผยแพร่ของดี ประชาชนในพ้ืนท่ี ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๑ คร้ัง - ของดีอ าเภอโนนไทยเป็น กองการศึกษา

ของดีอ าเภอโนนไทย อ าเภอโนนไทยให้รู้จักแพร่หลาย อ าเภอโนนไทย ท่ีรู้จักแพร่หลาย ศาสนา

(อุดหนุนสภาวัฒนธรรรมอ าเภอโนนไทย) - เพ่ือยกระดับภูมิปัญญาท้องถ่ิน - เป็นการภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรม

ของชาวอ าเภอโนนไทยสู่สากล ของชาวอ าเภอโนนไทย
- เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ - เศรษฐกิจของอ าเภอโนนไทย
ฐานรากของอ าเภอโนนไทย ขยายตัวข้ึน

๑๑ การจัดงานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์  - เพ่ือเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ ประชาชนในพ้ืนท่ี ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง - เป็นการส่งเสริมอนุรักษ่ กองการศึกษา

ท้าวสุรนารีอ าเภอโนนไทย ประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์ อ าเภอโนนไทย ประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์ ศาสนา

(อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอโนนไทย) ท้าวสุรนารี ท้าวสุรนารี และวัฒนธรรม

- เพ่ือเป็นการเทิดทูนวีรกรรม - เป็นการเทิดทูนวีรกรรมของ
ของท้าวสุรนารี ท้าวสุรนารี
- เพ่ือเป็นการแสงความ - เป็นการแสงความ
กตัญญูกตเวทิตาคุณต่อดวง กตัญญูกตเวทิตาคุณต่อดวง

วิญญาณท่านท้าวสุรนารี วิญญาณท่านท้าวสุรนารี

วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ



๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๒ จัดการแข่งขันกีฬาประจ าปี  - เพ่ือจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬาและจัด จ านวน ๕ หมู่บ้าน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง - ราษฎรมีสุขภาพอนามัยท่ี กองการศึกษา

การแข่งขันกีฬาต าบลประจ าปี หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ สมบูรณ์แข็งแรงห่างไกล ศาสนา

 - เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ ยาเสพติด และวัฒนธรรม

ประชาชน
๑๓ ก่อสร้างสนามฟุตซอล  - เพ่ือก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ ๗ ๒๕๐,๐๐๐  -  -  - ๑ แห่ง - เด็กและเยาวชนมีสุขภาพ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน(ม.๗) ส าหรับเด็กและเยาวชน อนามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง

เพ่ือสุขภาพอนามัยของเด็ก
และเยาวชน

๑๔ จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย  - เพ่ือจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เคร่ือง หมู่ ๖,๗ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒ แห่ง - ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษา

ภายในหมู่บ้าน(ม.๖,๗) ออกก าลังกายส าหรับประชาชน อนามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ศาสนา

และวัฒนธรรม

๑๕ จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น  - เพ่ือจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองเล่น หมู่ ๗ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง - เด็กและเยาวชนมีสุขภาพ กองการศึกษา

ภายในหมู่บ้าน(ม.๗) ส าหรับเด็กและเยาวชน อนามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ศาสนา
 - เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ และวัฒนธรรม

เด็กและเยาวชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

(ผลผลิตของโครงการ) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ



๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ จัดประชุมประชาคม ประชุมเชิงปฏิบัติการ            - เพ่ือจัดประชุมชาวบ้านและ จ านวน ๕ หมู่บ้าน ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวน ๕ หมู่บ้าน - ราษฎรในหมู่บ้านได้แสดง ส านักปลัด

เช่น แผนพัฒนาส่ีปี แผนชุมชน ร่วมแสดงความคิดเห็นเสนอ หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ ความคิดเห็นเสนอความต้อง
ความต้องการตามความเดือดร้อน การเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ของประชาชน เดือดร้อนต่างๆ

๒ การศึกษาดูงาน"โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ การพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร ๕๐ คน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๕๐ คน - การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส านักปลัด
กำรปฏิบัติงำนรำชกำรและกำรบริหำรจัดกำร ,สมาชิก อบต., ผู้น าชุมชน,พนักงาน และพัฒนาท้องถ่ินท่ีมี

แบบบูรณาการ สู่การพัฒนาด้วยหลักปรัชญา ก านัน,ผู้ใหญ่บ้าน,อสม.และประชาชน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เศรษฐกิจพอเพียงแบบพ่ึงพาตนเอง "    ในต าบลสายออฯลฯ มากย่ิงข้ึน

๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนท่ีภาษี  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า ๑ แห่ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน ๕ หมู่บ้าน - อบต.สายออมีศักยภาพในการ ส านักปลัด

และทะเบียนทรัพย์สิน แผนท่ีภาษีและทะเบียน หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ ให้บริการประชาชนเพ่ิมข้ึน
ทรัพย์สิน

๔ ค่าใช้จ่ายในการจัดบริการ อบต.เคล่ือนท่ี     - เพ่ือการบริการ  ช่วยเหลือ ประชาชนในพ้ืนท่ี ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนในพ้ืนท่ี - ประชาชนได้รับการบริการ ส านักปลัด

ประชาชนท่ีมารับบริการ ต าบลสายออ ต าบลสายออ ช่วยเหลือในทุกด้านเท่าท่ี

และอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น มีความจ าเป็น

๕ ค่าใช้จ่ายในการประเมินความพึงพอใจของ  - เพ่ือเป็นการประเมินความพึง พ้ืนท่ีอบต.สายออ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒ คร้ัง - อบต.สายออ มีศักยภาพในการ ส านักปลัด

ประชาชน พอใจของประชาชนในการให้ ให้บริการประชาชนเพ่ิมข้ึน

บริการของ อบต.

องค์การบริหารส่วนต าบลสายออ

ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)



๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๖ จัดซ้ือครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ  - เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ต่างๆท่ีจ าเป็น ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ครุภัณฑ์ต่างๆท่ีจ าเป็น - อบต.สายออ มีครุภัณฑ์ ส านักปลัด

ของแต่ละส่วนภายในหน่วยงาน อบต.สายออ ในการบริหารจัดการของแต่ละ เพ่ือใช้ในอบต.สายออ เพ่ือใช้ในอบต.สายออ ส านักงานต่างๆ ในการ กองคลัง

เช่น ครุภัณฑ์ส านักงาน,ครุภัณฑ์ไฟฟ้าฯ ส่วนภายในหน่วยงาน อบต. บริหารจัดการของแต่ละ กองช่าง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สายออ ส่วนอย่างเพียงพอ กองการศึกษาฯ

๗ อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารอ าเภอโนนไทย  - เพ่ือให้การปฏิบัติราชการด้าน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  - การปฏิบัติราชการด้าน ส านักปลัด

การจัดซ้ือ จัดจ้าง ถูกต้องและ อ าเภอโนนไทย อ าเภอโนนไทย การจัดซ้ือ จัดจ้าง ถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

๘ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ  - เพ่ือให้มีท่ีจอดรถ ส าหรับรถยนต์ โรงจอดรถ  - ๕๐๐,๐๐๐  -  - ก่อสร้างโรงจอดรถ มีท่ีจอดรถส าหรับรถยนต์ของ กองช่าง

ของทางราชการ และผู้มาติดต่องาน 1 แห่ง ขนาด ๕X๑๐ ม. ทางราชการ และผู้มาติดต่องาน ส านักปลัด

๙ ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ัง  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ พ้ืนท่ีอบต.สายออ ๓๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง จัดการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ิน ส านักปลัด
เลือกต้ังท่ัวไป เลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ิน  และสมาชิกสภาอบต.
 และสมาชิกสภาอบต.

๑๐ โครงการอบรมให้ความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม จ านวน ๕๐ คน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง ให้ความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ส านักปลัด

ในการปฏิบัติงาน ให้ความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน ของพนักงาน 

ในการปฏิบัติงาน ของพนักงาน และผู้ท่ีเก่ียวข้อง

ผู้บริหาร สมาชิกฯ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

(ผลผลิตของโครงการ) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ



๙ ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ การป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล  - เพ่ือให้ราษฎรร่วมกันป้องกัน จ านวน ๕ หมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒ คร้ัง ท้องถ่ินมีความเข้มแข็ง ส านักปลัด
อุบัติเหตุบนท้องถนนท่ีอาจจะ หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ โดยร่วมลดอุบัติเหตุช่วง
เกิดข้ึนในช่วงเทศกาลต่างๆ เทศกาล

๒ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  - เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน จ านวน ๕ หมู่บ้าน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวน ๕ หมู่บ้าน ราษฎรท่ีได้รับความเดือดร้อน ส านักปลัด
 และช่วยเหลือราษฎรท่ีประสบ หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ จากสาธารณภัยภัยต่างๆ
สาธารณภัยต่างๆ ได้รับการช่วยเหลือ

๓ การฝึกอบรม อปพร. ต าบล            เพ่ือให้มี อปพร.ประจ า จ านวน ๕ หมู่บ้าน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง ท้องถ่ินมีความเข้มแข็งและ ส านักปลัด
พ้ืนท่ีต าบลสายออ หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ ราษฎรได้รับการฝึกอบรม

เพ่ิมพูนความรู้
๔ โครงการพิสูจน์ทราบสถานการณ์  - เพ่ือสนับสนุนสถานีต ารวจ จ านวน ๕ หมู่บ้าน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง ท้องถ่ินมีความเข้มแข็ง ส านักปลัด

ยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน ภูธรโนนไทยโดยการกวดล้าง หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ ขจัดปัญหายาเสพติดให้หมด
ปราบปรามจับกุมยาเสพติด ส้ินไปจากพ้ืนท่ีในหมู่บ้าน

๕ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  - เพ่ือจัดโครงการป้องกันและ ท่ีท าการปกครอง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง ต าบลสายออมีปัญหา ส านักปลัด
(อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอโนนไทย) แก้ไขปัญหายาเสพติด อ าเภอโนนไทย ยาเสพติดลดน้อยลง

๖ โครงการเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและ  - เพ่ือจัดโครงการป้องกันและ โรงเรียนโคกหนองไผ่ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑ คร้ัง ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ส านักปลัด

แก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน แก้ไขปัญหายาเสพติดใน ลดลงหรือไม่มี
(อุดหนุนโรงเรียนโคกหนองไผ่) โรงเรียนโคกหนองไผ่

๗ ติดต้ังท่อจ่ายน้ าฉุกเฉิน  - เพ่ือใช้จ่ายน้ าให้กับรถน้ า หรือ ๕ จุด ๓๐,๐๐๐  -  -  - ๕ จุด  -มีน้ าให้กับรถน้ า หรือ ส านักปลัด
รถดับเพลิงในพ้ืนท่ี รถดับเพลิงในพ้ืนท่ี

๘ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ  - เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ในการ จ านวน ๕ หมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง  - บุคลากรมีความรู้ในการ ส านักปลัด
เจ้าหน้าท่ีทีมกู้ชีพ/กู้ภัย ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง

 - เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการ  - ประชาชนได้รับบริการ

ท่ีสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ท่ีสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนต าบลสายออ

ท่ีคาดว่าจะได้รับ



๙ ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมของ        เพ่ือจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์และใช้จ่าย จ านวน ๕ หมู่บ้าน ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๑ คร้ัง ท้องถ่ินมีความเข้มแข็งและ ส านักปลัด

อปพร. ต าบลสายออ    ในการด าเนินกิจกรรมของ หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ ราษฎรได้รับการฝึกอบรม
อปพร. ต าบลสายออ    เพ่ิมพูนความรู้

๑๐ การจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการบรรเทา  - เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน จ านวน ๕ หมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน ๕ หมู่บ้าน ราษฎรท่ีได้รับความเดือดร้อน ส านักปลัด

สาธารณภัย เช่น เคร่ืองดับเพลิง หัวฉีดน้ า
 และช่วยเหลือราษฎรท่ีประสบ

หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑
จากสาธารณภัยภัยต่างๆ

 อุปกรณ์ส าหรับรถบรรทุกน้ า,ถังน้ าพลาสติก สาธารณภัยต่างๆ ได้รับการช่วยเหลือ

๑๑ ก่อสร้างสถานีติดต้ังอุปกรณ์การช่วยเหลือ

ก่อสร้างสถานีติดต้ังอุปกรณ์การช่วยเหลือ

จ านวน ๕ หมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน ๕ หมู่บ้าน

มีสถานีติดต้ังอุปกรณ์การช่วยเหลือ

ส านักปลัด

และป้องกันเด็กจมน้ า
และป้องกันเด็กจมน้ า ในจุดเส่ียง

หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑ หมู่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑
และป้องกันเด็กจมน้ า

 รวม 5 จุด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

(ผลผลิตของโครงการ) ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ



๑๐ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการปล่อยพันธ์ุปลาคืนสู่แหล่งน้ า  - เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม พ้ืนท่ี ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  ปีละ ๑ คร้ัง - ประชาชนมีจิตอาสาใน ส านักปลัด
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ า ในเขตต าบลสายออ การอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ า

๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึงท านบหลวง  - เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต ๑ แห่ง ๒๐๐,๐๐๐  -  -  - ขุดป่าถางตอฯ - ภูมิทัศน์ในเขตพ้ืนท่ีอบต. ส านักปลัด
ขุดป่าถางตอและปรับเกล่ียแต่งพ้ืนทางเดิม พ้ืนท่ีอบต.สายออ และลงหินคลุก สายออ ได้รับการปรับปรุง
และลงหินคลุก 3.5X0.15 ยาว 900ม. ดูแลให้สวยงามดีย่ิงกว่าเดิม

๓ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ีท าการอบต.สายออ  - เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต ๑ แห่ง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  -  - ปลูกต้นไม้และก่อสร้าง - ภูมิทัศน์ในเขตพ้ืนท่ีและ ส านักปลัด
พ้ืนท่ีและบริเวณรอบๆ ท่ีท าการ ถ.คอนกรีตพร้อมวางท่อ บริเวณรอบๆ ท่ีท าการ อบต.
อบต.สายออ และบริเวณรอบๆ สายออ ได้รับการปรับปรุงท่ีท าการ อบต.สายออ ดูแลให้สวยงามดีย่ิงกว่าเดิม

๔ โครงการคัดแยกขยะ  - เพ่ือให้มีการคัดแยกขยะเพ่ือน า โรงเรียนในพ้ืนท่ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง มีการคัดแยกขยะเพ่ือน า ส านักปลัด
ไปก าจัดและลดมลภาวะ และหมู่บ้านภายใน ไปก าจัดและลดมลภาวะ

พ้ืนท่ีต าบลสายออ

๕ โครงการเสริมสร้างอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากร  - เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต พ้ืนท่ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง - ภูมิทัศน์ในเขตพ้ืนท่ีและ ส านักปลัด
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแหล่งท่องเท่ียวพัฒนา พ้ืนท่ีอบต.สายออ ในเขตต าบลสายออ พ้ืนท่ีอบต.สายออ
และปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตชุมชน ได้รับการปรับปรุง

ดูแลให้สวยงามดีย่ิงกว่าเดิม
๖  - เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม พ้ืนท่ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง - ประชาชนมีจิตอาสาใน ส านักปลัด

ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในเขตต าบลสายออ การอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ า
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

๗  - เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม พ้ืนท่ี ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง - ประชาชนมีจิตอาสาใน ส านักปลัด
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในเขตต าบลสายออ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ท่ี โครงการ
ท่ีคาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนต าบลสายออ

งบประมาณและท่ีมา

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ

โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
ลดภาวะโลกร้อน

วัตถุประสงค์













รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคก์รประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลสายออ 

 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๗  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญหาท้องถิ่น 

      แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ อุดหนุนโครงการวันท้องถิ่น
ไทย (เทศบาลต าบลโนนไทย)  
 

เพ่ืออุดหนุน
โครงการจัดงานวัน
ท้องถิ่นไทย 
(เทศบาลต าบลโนน
ไทย) 

อุดหนุนเทศบาล
ต าบลโนนไทย 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

บุคลากรร้อย
ละ ๘๐ ได้เข้า
ร่วมงาน
โครงการวัน
ท้องถิ่นไทย   

ทุกภาคส่วนได้
เข้าร่วมงาน
โครงการวัน
ท้องถิ่นไทย   

ส านักปลัด เทศบาล
ต าบลโนน
ไทย 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคก์รประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลสายออ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๒  การพฒันาด้านการศึกษา 

  แผนงานการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับโรงเรียนบ้านโคก
หนองไผ่ 

เพ่ืออุดหนุน
โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับ
โรงเรียนบ้านโคก
หนองไผ่ 

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโคกหนองไผ่ 

๒๐๘,๐๐๐ 
 

๒๐๘,๐๐๐ 
 

๒๐๘,๐๐๐ 
 

๒๐๘,๐๐๐ 
 

เด็กนักเรียน
ร้อยละ ๑๐๐
ได้รับอาหาร
กลางวัน  

เด็กนักเรียน
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
อย่างทั่วถึงและ
ต่อเน่ือง 

กอง 
การศึกษา 

โรงเรียน
บ้านโคก
หนองไผ่ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคก์รประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลสายออ 

 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๕ ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
  แผนงานสาธารณสุข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ เงินอุดหนุนกลุ่มสมาชิก
อาสาสมัครสาธารณสุขมูล
ฐาน (อสม.) 

เพ่ืออุดหนุนกลุ่ม
สมาชิกอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูล
ฐาน (อสม.) 

อุดหนุนกลุ่ม
สมาชิกอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูล
ฐาน (อสม.) 

๗๕,๐๐๐ 
 

๗๕,๐๐๐ 
 

๗๕,๐๐๐ 
 

๗๕,๐๐๐ 
 

สมาชิก
อาสาสมัคร
สาธารณสุขมูล
ฐาน (อสม.)
ร้อยละ ๑๐๐ 
ได้รับการ
สนับสนุน 

สมาชิก
อาสาสมัคร
สาธารณสุขมูล
ฐาน (อสม.) 
ได้รับการ
สนับสนุน
ต่อเน่ือง 

ส านักปลัด กลุ่มสมาชิก
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
มูลฐาน  
(อสม.) 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคก์รประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลสายออ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๖ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอโนนไทย 

"1.1 เพ่ือจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอโนนไทย
ส าหรับขยายเขต
ไฟฟ้าแรงดันต่ าใน
เขตพื้นที่อบต. 
1.2 เพ่ือจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอโนนไทย
ส าหรับติดต้ังโคม
ไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณประโยชน์
ภายในหมู่บ้านใน
เขตพื้นที่อบต. 

1.1ขยายเขตไฟฟ้า
แรงดันต่ าในเขต
พื้นที่อบต. 
1.2ติดต้ังโคมไฟฟ้า
แสงสวา่ง
สาธารณประโยชน์
ภายในหมู่บ้านใน
เขตพื้นที่อบต. 

1๗3,๐๐๐ 
 

1๗3,๐๐๐ 
 

1๗3,๐๐๐ 
 

1๗3,๐๐๐ 
 

1.1ร้อยละ 80 
ได้รับการ
สนับสนุน
ส าหรับขยาย
เขตไฟฟ้า
แรงดันต่ าใน
เขตพื้นทีอ่บต.
สายออ 
1.2 ร้อยละ 
80 ได้รับการ
สนับสนุนติดต้ัง
โคมไฟฟ้าแสง
สว่าง
สาธารณประโย
ชน์ภายใน
หมู่บ้านในเขต
พื้นที่อบต. 

1.1 ได้รับการ
สนับสนุนส าหรับ
ขยายเขตไฟฟ้า
แรงดันต่ าในเขต
พื้นที่อบต. 
1.2  ได้รับการ
สนับสนุนติดต้ัง
โคมไฟฟ้าแสง
สว่าง
สาธารณประโยช
น์ภายในหมู่บ้าน
ในเขตพื้นที่อบต. 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอโนน

ไทย 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคก์รประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลสายออ 

 
 

 ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔ การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๙ ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ การปราบปรามและหยุดย้ัง
การแพร่ระบาดของยาเสพ
ติด  

เพ่ืออุดหนุน
โรงเรียนโคกหนอง
ไผ่ 

อุดหนุนโรงเรียน
โคกหนองไผ่ 
เพ่ือใช้จ่ายตาม
นโยบายด้านการ
ปราบปรามและ
หยุดย้ังการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติด ของคณะรักษา
ความสงบ
แห่งชาติ  
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

นักเรียน
โรงเรียนโคก
หนองไผ่ 
ร้อยละ ๑๐๐ 
ได้รับการ
สนับสนุน 

นักเรียนโรงเรียน
โคกหนองไผ่ 
ได้รับการ
สนับสนุน
ต่อเน่ือง 

กอง 
การศึกษา 

โรงเรียน
บ้านโคก
หนองไผ่ 

๒ สนับสนุนส่งเสริม กลุ่มอาชีพ
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ของกลุ่มอาชีพ 

เพ่ืออุดหนุนกลุ่ม
อาชีพในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ 
ของกลุ่มอาชีพ 

อุดหนุนกลุ่มอาชีพ
ในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ 
ของกลุ่มอาชีพ 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

กลุ่มอาชีพร้อย
ละ ๖๐ ได้รับ
การสนับสนุน 

กลุ่มอาชีพได้รับ
การสนับสนุน
ต่อเน่ือง 

ส านักปลัด กลุ่มอาชีพ 
ในต าบล  
สายออ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคก์รประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลสายออ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๗  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญหาท้องถิ่น 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ อุดหนุนเทศบาลต าบลโนน
ไทย 

เพ่ืออุดหนุน
สนับสนุนโครงการ
จัดงานรัฐพิธีถวาย
ดอกไม้จันทร์ 
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 ของ
เทศบาลต าบลโนน
ไทย 

ด าเนินโครงการจัด
งานรัฐพิธีถวาย
ดอกไม้จันทร์ 
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 ของ
เทศบาลต าบลโนน
ไทย 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ได้รับการ
สนับสนุน 

การด าเนิน
โครงการจัดงาน
รัฐพิธีถวาย
ดอกไม้จันทร์ 
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 ของ
เทศบาลต าบล
โนนไทย อย่าง
สมพระเกีรยติ   

กอง 
การศึกษา 

เทศบาล
ต าบลโนน
ไทย 

๒ อุดหนุนวัฒนธรรม      
อ าเภอโนนไทย 

เพ่ือสนับสนุนการ
จัดงานประเพณี
บวงสรวง
อนุสาวรีย์ 
ท้าวสุรนารีอ าเภอ
โนนไทยของ
วัฒนธรรมอ าเภอ
โนนไทย 

การจัดงาน
ประเพณีบวงสรวง
อนุสาวรีย์ 
ท้าวสุรนารีอ าเภอ
โนนไทย 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

วัฒนธรรม
อ าเภอโนนไทย 
ร้อยละ ๑๐๐ 
ได้รับการ
สนับสนุน 

การจัดงาน
ประเพณี
บวงสรวง
อนุสาวรีย์ 
ท้าวสุรนารี
อ าเภอโนนไทย
ได้รับการสืบ
ทอด 

กอง 
การศึกษา 

วัฒนธรรม
อ าเภอโนน
ไทย 

 



บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสายออ 

 

แบบ ผ. ๐๘ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  ๘ ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีด ี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีด ี

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื้อเก้าอี้บุนวม 
ขาเหล็ก 

เก้าอี้บุนวม ขาเหล็ก จ านวน 6 ตัว(ปีละ) ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ส านัก 
ปลัด 

๒ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อเก้าอี้บุนวมแบบ
ล้อเลื่อน  

จัดซื้อเก้าอี้บุนวมแบบล้อเลื่อน จ านวน 5 ตัว(ปีละ) 12,๕๐๐ 12,๕๐๐ 12,๕๐๐ 12,๕๐๐ ส านัก 
ปลัด 



บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสายออ 

 

แบบ ผ. ๐๘ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  ๘ ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีด ี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีด ี

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๓ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดหาตู้เหล็กเก็บ
แฟ้มเอกสาร ๒ บาน
พับ ส าหรับงาน
ส านักงาน  
 

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ๒ บานพับ   
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
๑ )   ต ัว ต ู้ผ ล ิต จ า ก ว ัส ด ุเ ห ล ็ก แ ผ ่น ร ีด เ ย ็น   
๒ )   ม ี  ๒  ป า น พ ับ  
๓) มีล้อเลื่อน  
๔) ได้รับมาตรฐาน มอก. 
 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๕๐๐ ๓๐,๐๐๐ ส านัก 
ปลัดเทศบาล 



บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสายออ 

 

แบบ ผ. ๐๘ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  ๘ ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีด ี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีด ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๔ 
 
 
‘ 
 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 

เพ่ือจัดหาโต๊ะขาว
อเนกประสงค์
ส าหรับใช้งานของ
เทศบาล 

โต๊ะขาวอเนกประสงค์  
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
๑) หน้าโต๊ะผิวเคลือบโพเมก้า 
๒) หน้าโต๊ะท าจากไม้อัด 
๓) ปิดขอบหน้าโต๊ะด้วยแผ่นความร้อน หนา ๑ มม. 
๔) มีเหล็กคาดรับน้ าหนักหน้าโต๊ะ 
๕) ขาโตธะชุบโครเมี่ยม 
๖) ขาโต๊ะพับได้และมีปุ่มปรับระดับ 
๗) ขนาด X   X   เซนติเมตร  
   (กวา้ง X ยาว X สูง) 
 

- ๑๐,๐๐๐ - ๑๒,๕๐๐ ส านักปลัด 
 
 

 

๕ 
 
 
 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 

เพ่ือจัดหาโชว์ฟา ๕ 
ที่น้ัง ส าหรับรองรับ
แขกและผู้มาใช้
บริการของเทศบาล 

โชว์ฟา ๕ ที่น่ัง จ านวน ๒ ชุด เป็นเงิน    
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
๑)  เป็นโชว์ฟา ๕ ที่น่ัง   

๑๖,๐๐๐ - - - ส านักปลัด 
 

 



บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสายออ 

 

แบบ ผ. ๐๘ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  ๘ ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีด ี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีด ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๖ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 
 

เพ่ือจัดหาเคร่ือง
ขยายเสียง แบบลาก
จูงส าหรับใช้ในงาน
เทศบาล 

เคร่ืองขยายเสียง  แบบลากจูง จ านวน ๑ เคร่ือง   
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
๑) ขนาดล าโพงไม่น้อยกว่า ๑๕ น้ิว 
๒) ก าลังขับไม่น้อยกว่า ๒๕๐ วัตต์ 
๓) ไมค์ลอย ๒ ตัว 
๔) มี USB/SD เล่น MP๓/FM พร้อมรีโมท
คอนโทรล 
๕) สามารถบันทึกเสียงได้ 
๖) มีล้อลากพร้อมมือจับง่ายในการเคลื่อนย้าย 

- ๘,๐๐๐ - - ส านักปลัด 
 
 

 

๗ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

เพ่ือจัดหาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานส านักงาน 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานส านักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ น้ิว)  จ านวน ๑ เคร่ือง    
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

๑๖,๐๐๐ - - - ส านักปลัด 
 
 

 



บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสายออ 

 

แบบ ผ. ๐๘ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  ๘ ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีด ี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีด ี
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑๑ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

เพ่ือจัดหา
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์/
ชนิดขาวด า led ขาว
ด า (๓๐ หน้า/นาที)
ส าหรับงาน
ส านักงาน 

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (๓๐ 
หน้า/นาที)   
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

๗,๙๐๐ - - - ส านักปลัด 

๑๒ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

เพ่ือจัดหาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงาน
ส านักงาน 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ น้ิว)  จ านวน ๑ เคร่ือง    
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

๑๖,๐๐๐ - - - ส านักปลัด 
 
 

 



บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสายออ 

 

แบบ ผ. ๐๘ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  ๘ ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีด ี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีด ี
 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑๓ แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน 
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์  
เพ่ือจัดหาเคร่ือง
ส ารองไฟฟ้าส าหรับ
งานส านักงาน 

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA   
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
(ปี ๖๑ จ านวน ๑ เคร่ือง) 
(ปี ๖๔ จ านวน ๒ เคร่ือง)  

๖,๑๐๐ - - ๑๔,๐๐๐ ส านักปลัด 
 
 

 

๑๔ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 
 

เพ่ือจัดหาเคร่ืองสูบ
น้ า แบบหอยโข่ง 
เคร่ืองยนต์เบนซิน 
ส าหรับสูบน้ าในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

- เคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโข่ง เคร่ืองยนต์เบนซิน 
สูบน้ าได้ ๑,๑๐๐ ลิตรต่อนาที ขนาด ๕ แรงม้า 
โดยมีคุณลักษณะ 
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
มาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงานงบประมาณ 

- - - ๒๐,๐๐๐ ส านักปลัด 



 
 
 
 

 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสายออ 

เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาส่ีป  (พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๔) 
        ................................................................................. 

 
 

  อาศัยอํานาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา                  
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๗ และมติสภาองคการบริหารสวนตําบลสาย
ออในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลสายออ สมัยวิสามัญท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี  ๒๘  
ตุลาคม  ๒๕๕๙  ไดพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาสี่ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๔)ดังกลาวเปนท่ีเรียบรอยแลวนั้น  
จึงประกาศใชแผนพัฒนาสี่ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๔) เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาขององคการบริหารสวน
ตําบลสายออตอไป 
 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ   ณ  วันท่ี    ๓๑    เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  เปนตนไป 
 

ลงชื่อ                 
      ( นายเอม     หอมสันเทียะ ) 
         นายกองคการบริหารสวนตําบลสายออ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักปลัด  อบต.สายออ         
โทรศัพท  ๐-๔๔๙๗-๒๑๑๑  ตอ  ๑๑      
โทรสาร   ๐-๔๔๙๗-๒๑๑๑  ตอ  ๑๖      
 


