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บทที ่ 1 
บทน ำ 

 

 ตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
พ.ศ.  2542  ไดบ้ญัญติัให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจดัท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  คือ  คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และก าหนดหน้าท่ีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริการสาธารณะท่ีจ าเป็นแก่ทอ้งถ่ิน  ตลอดจนรายไดข้องทอ้งถ่ินท่ีเพิ่มขึ้น  
การด าเนินการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกๆ ด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด  มีความโปร่งใส  
สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  การวางแผนในการด าเนินการบริหารจึงเป็นกลไกท่ีส าคัญท่ีท าให้การ
บริหารเป็นรูปแบบและมีทิศทาง  การก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาท่ีสมดุลและมีประสิทธิภาพ  จะส่งผลให้
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถด าเนินการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  แกไ้ขปัญหาไดต้รงจุด  
อนัเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม  และบรรลุตามความมุ่งหมาย  ประกอบกบัระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ย
การจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ.  2548  ไดก้ าหนดให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ด าเนินการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันา  หมายถึง  “แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมท้องถ่ินท่ีก าหนด
ยุทธศาสตร์  และแนวทางการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ซ่ึงแสดงถึง  วิสัยทศัน์  พนัธกิจ  และ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาในอนาคต  โดยสอดคลอ้งกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการ
บริหารราชการแผน่ดิน  ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั  แผนพฒันาอ าเภอ  และแผนชุมชน”  เป็นแผนระยะยาว
เพื่อก าหนดทิศทางการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในดา้นสังคม  เศรษฐกิจ  และส่ิงแวดลอ้ม  แต่
ไม่ไดก้  าหนดห้วงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไว ้ ดงันั้น  การ
ก าหนดห้วงระยะเวลาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงขึ้นอยู่กับแนวคิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี
ตอ้งการใหเ้กิดขึ้นในอนาคตขา้งหนา้ 

 ดงันั้น  การวางแผนยทุธศาสตร์การพฒันาจึงมีความส าคญัต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นอยา่งยิ่ง  
เพราะเป็นแนวทางการก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยก าหนดสภาพการณ์ท่ี
ตอ้งการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งรอบดา้นและเป็น
ระบบ  ทั้งน้ี  ตอ้งสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของทอ้งถ่ิน  ปัญหา  ความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ิน ซ่ึงลว้น
เป็นสภาวการณ์ในการก าหนดทิศทางการพฒันาอนัจะน าพาไปสู่สภาพการณ์อนัพึงประสงค์ไดอ้ย่างเท่าทนั
กบัการเปล่ียนแปลง  โดยสามารถจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
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1.1  ลกัษณะของแผนยุทธศำสตร์กำรพฒันำ 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ.2548  
ก าหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน  ซ่ึงเป็นแผนระยะยาว  เพื่อก าหนดทิศทางการพฒันาของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในดา้นสังคม  เศรษฐกิจ  และส่ิงแวดลอ้ม  แต่ไม่ไดก้  าหนดห้วงระยะเวลาของ
แผนยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไว ้ ดงันั้น  การก าหนดห้วงระยะเวลาของแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันา  จึงขึ้นอยู่กับแนวคิดขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีตอ้งการให้เกิดขึ้นในอนาคต
ขา้งหนา้ยาวนานเพียงใด  ประกอบกบัขอ้มูลปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ขมีความยากง่ายเพียงใด 

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล    จึงเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลท่ี
ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาของเทศบาลซ่ึงแสดงถึงวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการ
พฒันาท้องถ่ินในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจงัหวดั 
แผนพฒันาอ าเภอ  และนโยบายในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

 
 

ดงันั้น  การวางแผนยทุธศาสตร์การพฒันาเทศบาล จึงเป็นกระบวนการก าหนดทิศทางในการพฒันา 
ในอนาคตของเทศบาล  โดยก าหนดสภาพการณ์ท่ีตอ้งการจะบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐาน 
ของการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลรอบดา้นและเป็นระบบ   ทั้งน้ี  จะตอ้งสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของทอ้งถ่ิน
และปัญหาความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินดว้ย 

 

ควำมส ำคญัของกำรวำงแผน 
 

1. เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุง่ยากซบัซอ้นท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต      ทั้งน้ีเพราะ 
การวางแผนเป็นการจดัโอกาสทางดา้นการจดัการใหผู้ว้างแผนมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มองเหตุการณ์ต่าง ๆ  ใน 
อนาคตท่ีอาจเกิดขึ้น  เช่น การเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลย ี    ปัญหาความตอ้งการของประชาชนในสังคมนั้น   
ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององคก์ร    ดงันั้น องคก์รจึงจ าเป็นตอ้งเตรียมตวัและ 
เผชิญกบัส่ิงท่ีเกิดขึ้นอนัเน่ืองมาจากความผนัผวนของส่ิงแวดลอ้ม    อนัไดแ้ก่   สภาพเศรษฐกิจ     สังคมและ 
การเมือง  เป็นตน้ 
            2.  ท าใหเ้กิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ เขา้มาในองคก์ร    ทั้งน้ี  เน่ืองจากปรัชญาของการวาง 
แผนยดึถือและยอมรับเร่ืองการเปล่ียนแปลงไม่มีส่ิงใดอยู่อยา่งนิรันดร จึงท าใหมี้การยอมรับแนวความคิดเชิง 
ระบบ  เขา้มาใชใ้นองคก์ร 
            3.  ท าใหก้ารด าเนินการขององคก์รบรรลุถึงเป้าหมายท่ีปรารถนา   ทั้งน้ี เพราะการวางแผนเป็นงานท่ี 
ตอ้งกระท าเป็นจุดเร่ิมแรกของทุกฝ่ายในองคก์ร   เพื่อเป็นหลกัประกนัการด าเนินการเป็นไปดว้ยความมัน่คง 
และมีความเจริญเติบโต 
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4. เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานท่ีซ ้าซอ้น        เพราะการวางแผนท าใหม้องเห็นภาพรวม 

ขององคก์รท่ีชดัเจน   และยงัเป็นการอ านวยประโยชน์ในการจดัระเบียบขององคก์รใหมี้ความเหมาะสมกบั 
ลกัษณะงานมากยิง่ขึ้นเป็นการจ าแนกงานแต่ละแผนกไม่ใหเ้กิดความซ ้าซอ้นกนั 

5. ท าใหเ้กิดความแจ่มชดัในการด าเนินงาน เน่ืองจากการวางแผนเป็นการกระท าโดยอาศยั ทฤษฎี  
หลกัการ และงานวิจยัต่าง ๆ  มาเป็นตวัก าหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางการปฏิบติัท่ีชดัเจนในอนาคตอยา่ง 
เหมาะสมกบัสภาพองคก์รท่ีด าเนินอยู่ 

 

1.2  วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 
 

             1.  เพื่อสร้างวิสัยทศัน์ท่ีถูกตอ้งยาวไกลในอนาคต 
2.  เพื่อหาจุดยนืท่ีเหมาะสม   ระหวา่งจุดมุ่งหมาย  สภาพการณ์ปัจจุบนั สภาพแวดลอ้ม ทั้งภายนอก 

และภายในองคก์รรวมทั้งผลลพัธ์ท่ีปรารถนาหรือท่ีคาดหวงัในอนาคต 
3.  เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ก าหนดภารกิจหลกั ประเด็นยทุธศาสตร์  วตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายและ 

กลยทุธ์แนวทางการด าเนินงานของแผนยทุธศาสตร์ใหเ้หมาะสม   ชดัเจน     และทนักบัการเปล่ียนแปลงทาง 
เศรษฐกิจ  การเมือง สังคม เทคโนโลย ี ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

4.  เพื่อใหทุ้กคนในองคก์รทราบทิศทางหรือกรอบของการบริหารงานขององคก์ร   วา่จะปฏิบติังาน 
ไปแนวทางใดและเพื่อใหมี้การวางแผนปฏิบติัการใหบ้รรลุผลส าเร็จตามภารกิจ    วตัถุประสงค ์   ยทุธศาสตร์   
และ เป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นแผนยทุธศาสตร์  นั้น 
 

1.3  ข้ันตอนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพฒันำ 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
2548 ขอ้ 16  ไดก้  าหนดขั้นตอนการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันา  ดงัน้ี 
 1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน  ส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจท่ี
เก่ียวขอ้ง  เพื่อแจง้แนวทางการพฒันาทอ้งถ่ิน  รับทราบปัญหา  ความตอ้งการประเด็นการพฒันาและประเด็น
ท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีเพื่อน ามา
ก าหนดแนวทางการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันา  โดยให้น าขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาจากหน่วยงาน
ต่างๆ และขอ้มูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันา 

2. คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  รวบรวมแนวทางและขอ้มูลน ามาวิเคราะห์  
เพื่อจดัท าร่างแผนยทุธศาสตร์การพฒันาแลว้เสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 
 3.  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  พิจารณาร่างแผนยทุธศาสตร์การพฒันา  เพื่อเสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
 4.  ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินพิจารณาอนุมติัร่างแผนยุทธศาสตร์การพฒันา  และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
การพฒันา 
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ในกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพฒันำ  มีข้ันตอนกำรด ำเนินงำน  ดงัน้ี 
 

 ขั้นตอนที่  1  กำรเตรียมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพฒันำ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ.  
2548 ก าหนดให้มีการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาไว ้ แต่มิไดก้ าหนดห้วงระยะเวลาของแผนยทุธศาสตร์
การพัฒนาว่าเป็นแผนระยะก่ีปี   ดังนั้ น  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  สามารถพิจารณาว่าจะท าแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันาของตน  ตามแนวคิดขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินว่าในอนาคตขา้งหน้ายาวนาน
เพียงใด  ประกอบกบัขอ้มูล  ปัญหาท่ีตอ้งการการแกไ้ข  และอาจก าหนดใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  แผนพฒันาจงัหวดั  แผนพฒันาอ าเภอ  แผนชุมชน  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของ
การพฒันาทอ้งถ่ิน 
 
 
 
 
 

 ขั้นตอนที ่ 2  กำรรวบรวมข้อมูลและปัญหำส ำคัญ 
  เก็บรวบรวมขอ้มูลและปัญหาส าคญัของทอ้งถ่ิน  โดยให้น าแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการ
จดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันา  พร้อมทั้งจดัล าดบัความส าคญัของปัญหารวม  5  เกณฑ ์ ประกอบดว้ย 
  1.  ขนาดของกลุ่มคนท่ีไดป้ระโยชน์ 
  2.  ความร้ายแรงและเร่งด่วนของปัญหา 
  3.  ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
  4.  การยอมรับร่วมกนัของชุมชน 
  5.  ความเป็นไปไดใ้นการแกไ้ขปัญหา/การด าเนินการ 
   
 

 ขั้นตอนที่  3  กำรวิเครำะห์ศักยภำพเพ่ือประเมินสถำนภำพกำรพฒันำของท้องถิ่นในปัจจุบัน 
  การประเมินสถานภาพของทอ้งถ่ินในปัจจุบนั  ตอ้งวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคาม  หรือ
ขอ้จ ากัด  อนัเป็นสภาวะแวดลอ้มภายนอกท่ีมีผลต่อการพฒันาด้านต่างๆ ของทอ้งถ่ิน  รวมทั้งการวิเคราะห์
จุดอ่อน  จุดแขง็ของทอ้งถ่ิน  อนัเป็นสภาวะแวดลอ้มภายในทอ้งถ่ิน  โดยใชเ้ทคนิค  SWOT  Analysis 
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  กำรวิเครำะห์จุดแข็ง  (Strength = S)  เป็นการพิจารณาปัจจยัภายในของหน่วยงานในส่วนท่ีดี  
ความเขม้แขง็  ความสามารถ  ศกัยภาพ  ส่วนท่ีส่งเสริมความส าเร็จซ่ึงจะพิจารณาในดา้นต่างๆ 
  กำรวิเครำะห์จุดอ่อน  (Weakness = W)  เป็นการพิจารณาปัจจยัภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย  
ความอ่อนแอ  ขอ้จ ากดั  ความไม่พร้อม  ซ่ึงจะพิจารณาในดา้นต่างๆ  เช่นเดียวกบัการวิเคราะห์จุดแขง็ 
  กำรวิเครำะห์โอกำส  (Opportunity = O)  เป็นการศึกษาสภาพแวดลอ้มภายนอกว่ามีสภาพเป็น
อยา่งไร  โดยพิจารณาดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครองและเทคโนโลย ี
  กำรวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรคหรือข้อจ ำกดั  (Threat = T)  เป็นการศึกษาสภาพแวดลอ้มภายนอก
ท่ีเป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม  ก่อให้เกิดผลเสีย  โดยพิจารณาดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง  
และเทคโนโลย ี
 
 ขั้นตอนที่  4  กำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกจิหลกักำรพัฒนำท้องถิ่น 
      น าขั้นตอนท่ี  2  และขั้นตอนท่ี  3  มาก าหนดวิสัยทศัน์  และภารกิจหลกัการพฒันาทอ้งถ่ิน 

  วิสัยทัศน์  (Vision)  หมายถึง  ถอ้ยแถลงท่ีระบุถึงสภาพการณ์ในอุดมคติ  ซ่ึงเป็น  “จุดเหมำะ”  
ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งการใหเ้กิดขึ้นในอนาคตขา้งหนา้ 

 

 

 

SWOT  Analysis 
 

ปัจจัยภำยใน ปัจจัยภำยนอก 

S = Strength 
จุดแขง็ 

W = Weah 
จุดอ่อน 

SWOT  
ประเด็น 

O = Opportunity 
โอกาส 

T = Threat 
อุปสรรค 
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  ภำรกิจ  (Mission)  หมายถึง  ขอ้ความหรือถอ้ยแถลงท่ีแสดงถึงลกัษณะหรือขอบข่ายในการ
ด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวกบัลกัษณะการบริหารและการจดับริการสาธารณะ  รวมทั้ง
แนวคิดเก่ียวกับองค์กรหรือภาพลกัษณ์ท่ีตอ้งการน าเสนอและปณิธาน  หรือปรัชญาในการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เป็นขอบเขตของบทบาทหน้าท่ีหลกั  หรือขอบเขตของกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นเป็น
พิเศษท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุวิสัยทศัน์ท่ีก าหนดไว ้
 

 ขั้นตอนที่  5  กำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพฒันำท่ีย่ังยืน 
  การน าเอาวิสัยทศัน์และภารกิจหลกัมาพิจารณาก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน   เป็น
การก าหนดขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมท่ีควรด าเนินการ  เพื่อสนบัสนุนหรือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทศัน์
และภารกิจหลกัท่ีก าหนดไว ้
 

 ขั้นตอนที่  6  กำรก ำหนดวัตถุประสงค์กำรพฒันำท้องถิ่น 
  เป็นการก าหนดผลส าเร็จท่ีตอ้งการ  โดยด าเนินการหลงัจากท่ีทราบภารกิจหลกัท่ีทอ้งถ่ินจะตอ้ง
ท าแลว้  เพื่อน าทอ้งถ่ินไปใหบ้รรลุความตอ้งการท่ีจะเป็นในอนาคต 
 

 ขั้นตอนที ่ 7  กำรก ำหนดและกำรบูรณำกำรแนวทำงกำรพฒันำท้องถิ่น 
  เม่ือไดก้ าหนดวิสัยทศัน์  ภารกิจหลกั  วตัถุประสงคแ์ละยุทธศาสตร์การพฒันาโดยอาศยัพื้นฐาน
การวิเคราะห์ SWOT แลว้ ขั้นต่อไป คือ ก าหนดแนวทางการพฒันาท้องถ่ินซ่ึงแนวทางการพฒันาทอ้งถ่ิน 
หมายถึง  แนวคิดหรือ วิธีท่ีบ่งบอกถึงลกัษณะการเคล่ือนตวัขององคก์รว่าจะกา้วไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการใน
อนาคตไดอ้ยา่งไร 
 

             ขั้นตอนที ่ 8  กำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพฒันำท้องถิ่น 
 เป็นการก าหนดปริมาณ  หรือจ านวนส่ิงท่ีตอ้งการให้บรรลุในแต่ละแนวทางการพฒันา  ภายใน
เวลาท่ีก าหนด  
  

             ขั้นตอนที่  9  กำรอนุมัติและประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพฒันำ 
 คณะกรรมการสนบัสนุนการวางแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  น าผลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี  1 - 8  มาจดัท าร่าง
แผนยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และเสนอต่อคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  เพื่อ
พิจารณาและปรับปรุงก่อนน าเสนอต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
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1.4  ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์พฒันำ 
 

 1.4.1 สามารถใชเ้ป็นกรอบทิศทางในการปฏิบติังานไดอ้ย่างชดัเจน  เหมาะสม  ท าใหก้ารปฏิบติังาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  ลดความซ ้าซอ้นและการส้ินเปลืองทรัพยากรในการบริหาร 
 1.4.2 เป็นกรอบแนวทางในการจดัท าแผนพฒันาสามปี  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีได ้
 1.4.3 เป็นแนวทางใหท้อ้งถ่ินสามารถบริหารจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของชุมชน/หมู่บา้น 
 1.4.4 สามารถก ากบัดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการพฒันาได้ 
 

              การวางแผนยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   เป็นกระบวนการก าหนดทิศทาง
ในอนาคตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   โดยก าหนดสภาพการณ์ท่ีตอ้งการบรรลุและแนวทางในการบรรลุ
บนพื้นฐานของการรวบรวม   และวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งรอบดา้นและเป็นระบบ  ทั้งน้ีจะตอ้งสอดคลอ้งกบั
ศกัยภาพของทอ้งถ่ินและปัญหา/ความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ิน  ดงันั้น   การ วางแผนยทุธศาสตร์     
การพฒันาจึงมีความส าคญัและประโยชน์ต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นอยา่งเท่าทนักบัการเปล่ียนแปลง  
โดยสามารถจกัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   การจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาจึง
เป็นการก าหนดทิศทางการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   ท่ีตอ้งการก าหนดถึงสภาพการณ์และ
แนวทางในการท่ีจะท าใหบ้รรลุถึงสภาพการณ์นั้น 

 
************************* 
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บทที่  2 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานท่ีส าคญัของเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย 

 

2.1  ข้อมูลเกีย่วกบัท่ีตั้ง  อาณาเขต  เขตการปกครอง  ประชากร  การศึกษา  สาธารณสุข  ความปลอดภัย        
ในชีวิตและทรัพย์สิน  และทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นต้น 

ประวัติความเป็นมา 
                 อ ำเภอเกษตรวิสัย เป็นอ ำเภอชั้น 2 ของจงัหวดัร้อยเอ็ด  มีอำณำเขตกวำ้งขวำง  และเก่ำแก่มำนำน  มี
ประวติัศำสตร์ควำมเป็นมำพอมีหลกัฐำนจำกค ำเล่ำสืบต่อกนัมำว่ำ  อ ำเภอเกษตรวิสัย   เดิมช่ือ  “เมืองเกษ”  มี
พระศรีเกษตรำธิไชย  (เหงำ้)  เป็นอุปรำชผูข้อตั้งเมืองขึ้น  ในสมยัรัชกำลท่ี  5  มีพระบรมรำชโองกำรให้ตั้ง
เมืองใหม่ ท่ีบ้ำนดอนเสำโฮง  (ปัจจุบันอยู่ในเขตอ ำเภอพนมไพร)  แต่พระศรีเกษตรำธิไชย  (เหง้ำ)  ผูรั้บ      
รำชโองกำรเห็นว่ำควรยำ้ยจำกบำ้นดอนเสำโฮง  มำตั้งท่ีบำ้นกู่กระโดน  ซ่ึงสมยันั้นอยู่ในเขตเมืองสุวรรณภูมิ  
เพรำะเห็นว่ำเป็นท ำเลท่ีเหมำะสมมีควำมอุดมสมบูรณ์ดี  และได้รับพระบรมรำชำนุญำตให้ขนำนนำมว่ำ  
“เมืองเกษ”  เพรำะดินแดนแห่งน้ีมีดอกเกษเป็นจ ำนวนมำก  รวมทั้ งมีควำมอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์
ธญัญำหำร  ถึงกบัมีค ำกล่ำวขำนสืบต่อกนัมำเสมอว่ำ “ข้อยอยู่ก า้เมืองเกษ ด าน ้าชุ่ม ปลากุ่มบ้อนคือแข่แก่งหาง  
ปลานางบ้อนคือขางฟ้าลัน่ จักจั่นฮ้องคือฆ้องลัน่ยาม” นัน่คือ  เมืองเกษแห่งทุ่งกุลำร้องไห ้
                 ต่อมำปีพุทธศกัรำช  2458  เมืองสุวรรณภูมิไดย้กฐำนะเป็นอ ำเภอ  เมืองเกษตรวิสัย  ซ่ึงชำวบำ้น
นิยมเรียกสั้นๆ วำ่ “เมืองเกษ” จึงแยกกำรปกครองออกมำและยกฐำนะเป็นอ ำเภอเรียกวำ่ “อ าเภอหนองแวง”  
ต่อมำในสมยัรัชกำลท่ี  6  (พ.ศ.  2489)  ทำงรำชกำรเห็นวำ่ช่ืออ ำเภอไม่พอ้งกบัช่ือต ำนำนท่ีตั้ง   จึงไดเ้ปล่ียน
ช่ือจำกอ ำเภอหนองแวงเป็น   “อ าเภอเกษตรวิสัย”   ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มำจนถึงปัจจุบนั 
                เทศบำลต ำบลเกษตรวิสัย  อ ำเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ด  เป็นหน่วยงำนรำชกำรบริหำรส่วน
ท้องถ่ิน  ได้รับกำรเปล่ียนแปลงฐำนะจำกสุขำภิบำลต ำบลเกษตรวิสัย  ตำมพระรำชบัญญัติเปล่ียนแปลง
สุขำภิบำลเป็นเทศบำล  พ.ศ.  2542  ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ  เล่มท่ี   116  ตอน  9  ก  ลงวันท่ี   24  
กุมภำพนัธ์  2542  เม่ือวนัท่ี  25  พฤษภำคม  2542  ซ่ึงอยูใ่นกำรก ำกบัดูแลของนำยอ ำเภอ  ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั  
และกระทรวงมหำดไทย  โดยมีนำยกเทศมนตรีต ำบลเกษตรวิสัยเป็นผูบ้ริหำรสูงสุด  มีภำรกิจอ ำนำจหน้ำท่ี
ภำยใตร้ะเบียบ  กฎหมำย  ขอ้บงัคบั  และมติ  ครม.  ท่ีเก่ียวขอ้ง   

เทศบำลต ำบลเกษตรวิสัย  ตั้งอยูใ่นเขตอ ำเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด  เน้ือท่ีโดยประมำณ 8.22 
ตำรำงกิโลเมตร หรือ ประมำณ 5,187.5 ไร่  พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีรำบสูง  สูงกวำ่ระดบัน ้ำทะเลปำนกลำง
ประมำณ 130  - 160 เมตร   โดยชุมชนเกษตรวิสัย  ตั้งอยูใ่นทำงทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องอ ำเภอเกษตรวิสัย 
ประกอบดว้ย  11 หมู่บำ้น  13  ชุมชน   ซ่ึงแต่ละหมู่บำ้นมีระยะทำงห่ำงกนัใชเ้วลำเดินทำง ประมำณ 5  นำที  
ดงัน้ี 
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ล าดับที่ ช่ือชุมชน หมู่ท่ี หมายเหต ุ
1 บำ้นเกษตรวิสัย หมู่ท่ี  1  
2 วดัธำตุ  2/1 หมู่ท่ี  2  
3 ป่ำเมก็  2/2 หมู่ท่ี  2  
4 หนองแวง 3/1 หมู่ท่ี  3  
5 หนองแวง 3/2 หมู่ท่ี  3  
6 บำ้นป่ำยำง หมู่ท่ี  4  
7 คุม้ใต ้ หมู่ท่ี  8  
8 หนองแวง หมู่ท่ี  9  
9 ป่ำบำก หมู่ท่ี  10  
10 คุม้นอ้ย หมู่ท่ี  13  
11 คุม้นอ้ย หมู่ท่ี  14  
12 บำ้นป่ำยำง หมู่ท่ี  15  
13 คุม้กลำง หมูท่ี  16  

 
โดยมีอาณาเขตของเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  ดังนี้ 
 ด้านเหนือ  ตั้งแต่หลกัเขตท่ี  ๑  ซ่ึงตั้งอยูใ่นแนวเส้นตั้งฉำกกบัทำงหลวงสำยสุรินทร์ – ร้อยเอด็   
ตรงหลกั  กม.  ท่ี  ๔๕  ไปทำงทิศตะวนัตก  เป็นระยะ  ๑,๔๐๐  เมตร 
 จำกหลกัเขตท่ี  ๑  เป็นเส้นตรงไปทำงทิศตะวนัออก  ถึงฟำกตะวนัออกของทำงหลวงสำยสุรินทร์ – 
ร้อยเอด็  ตรงหลกั  กม.ท่ี  ๔๕  ซ่ึงเป็นหลกัเขตท่ี  2 
 ด้านตะวันออก  จำกหลกัเขตท่ี  ๒  เป็นเส้นตรงไปทำงทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ ถึงฟำกตะวนัออกของ
ทำงไปต ำบลหนองแวง  ตรงท่ีอยู่ห่ำงจำกฟำกเหนือของทำงหลวงสำยต ำบลเกษตรวิสัย – ต ำบลหนองแวง   
ไปทำงทิศเหนือ  ๗๐๐  เมตร  ซ่ึงเป็นหลกัเขตท่ี  ๓ 
 จำกหลกัเขตท่ี  ๓  เป็นเส้นตรงไปทำงทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ ถึงฟำกใตข้องทำงหลวงไปสุวรรณภูมิ – 
สุรินทร์  ตรงหลกั  กม.  ท่ี  ๔๘ – ๖๐๐  ซ่ึงเป็นหลกัเขตท่ี  ๔ 
 จำกหลักเขตท่ี  ๔  เป็นเส้นตั้งฉำกกับทำงหลวงไปสุวรรณภูมิ – สุรินทร์  ไปทำงทิศใต้เป็นระยะ  
๑,๐๐๐  เมตร  ซ่ึงเป็นหลกัเขตท่ี  ๕ 
 ด้านใต้  จำกหลักเขตท่ี  ๕  เป็นเส้นตั้งฉำกกับเส้นหลักเขตท่ี  ๔  และหลักเขตท่ี  ๕  ไปทำงทิศ
ตะวนัตก  ถึงฝ่ังตะวนัออกของล ำน ้ำกุดกู่  ซ่ึงเป็นหลกัเขตท่ี  ๖ 
 ด้านตะวันตก จำกหลกัเขตท่ี ๖ เป็นเส้นตรงไปทำงทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกบัหลกัเขตท่ี ๑ 
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จ านวนประชากรและครัวเรือน 
อตัราส่วนประชากร/เพศ/อายุ 
 

หมวดอายุ 
จ านวนประชากร อตัราส่วนระหว่างหมวดอายุ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
รวมทั้งหมด 5,613 5,897 11,510 48.77 51.23 100 
0 - 4 ปี 311 260 571 54.47 45.53 4.59 
5 - 9 ปี 349 301 650 53.69 46.31 6.26 
10-14 ปี 332 328 660 50.30 49.73 4.08 
15 - 19 ปี 445 423 868 51.27 48.73 4.10 
20 - 24 ปี 397 423 820 48.41 51.59 7.27 
25 – 29 ปี 418 395 813 51.41 48.59 7.65 
30 – 34 ปี 423 409 832 50.84 49.16 7.64 
35 – 39 ปี 419 453 872 48.05 51.95 8.69 
40 – 44 ปี 490 552 1,042 47.02 52.98 9.36 
45 – 49 ปี 510 524 1,034 49.32 50.68 8.31 
50 – 54 ปี 415 470 885 46.89 53.11 7.19 
55 – 59 ปี 367 449 816 44.98 55.02 5.91 
60 – 64 ปี 263 301 564 46.63 53.37 4.38 
65 – 69 ปี 193 252 445 43.37 56.63 3.40 
70 ปีขึ้นไป 281 357 638 44.04 55.96 4.28 

 
กลุ่มวยัเด็ก        อำย ุ  0-14 ปี               จ ำนวน     1,881     คน 
กลุ่มวยัท ำงำน  อำย ุ 15 – 59 ปี          จ ำนวน     7,982    คน 
กลุ่มวยัสูงอำย ุ  อำย ุ  60  ปี  ขึ้นไป     จ ำนวน     1,647   คน 
 

ท่ีมา: งำนทะเบียนรำษฎร   ส ำนกัปลดัเทศบำล  (ขอ้มูล  ณ  วนัท่ี  8  มิถุนำยน  2558 ) 
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2. เปรียบเทียบประชากรและครัวเรือน 

 

 
 
 

 

อตัราการเจริญเติบโตของประชากร 
 

ปี พ.ศ. จ านวน (คน) ความหนาแน่น(คน/ไร่) 
2554 11,465 1,395 
2555 11,414 1,387 
2556 11,669 1,419 
2557 11,615 1,413 
2558 11,510 1,400 

 
 

โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
 

1. การคมนาคม / การจราจร 
ถนนสำธำรณะท่ีอยูใ่นควำมรับผิดชอบของเทศบำล จ ำนวนทั้งส้ิน 57 สำย แยกเป็น 
สภำพถนน      คอนกรีต จ ำนวน   28   สำย   ระยะทำง      19.14       กิโลเมตร 
สภำพถนน     รำดยำง   จ ำนวน     18   สำย   ระยะทำง      13.57       กิโลเมตร 
สภำพถนน     ลูกรัง      จ ำนวน       9      สำย  ระยะทำง      4.27        กิโลเมตร 
 

2. สะพาน 
จ ำนวนสะพำนคอนกรีต   -     แห่ง 
จ ำนวนสะพำนเหลก็       -     แห่ง 
จ ำนวนสะพำนไม ้           -     แห่ง 
 
 

ปี พ.ศ. 
จ านวนประชากร 

ครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

2554 5,414 5,871 11,465 4,022 
2555 5,554 5,860 11,414 4,160 
2556 5,697 5,972 11,669 4,321 
2557 5,667 5,948 11,615 4,429 
2558 5,613 5,897 11,510 4,494 



12 

 

12 

 

3. แหล่งน ้า                                    
จ ำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง         6        แห่ง 
จ ำนวนคลองชลประทำน                   1           แห่ง 
จ ำนวนอ่ำงเก็บน ้ำและฝำยน ้ำลน้       1           แห่ง 
จ ำนวนบ่อบำดำลสำธำรณะ              2           แห่ง 
จ ำนวนบ่อบำดำรเอกชน              1,109   แห่ง 
จ ำนวนน ้ำด่ืมสำธำรณะ                    3          แห่ง 
 

4. การขนส่ง 
จ ำนวนสถำนีขนส่ง                           -         แห่ง   
จ ำนวนสถำนีพกัรถโดยสำร              1         แห่ง   
จ ำนวนรถไฟ                                    -           แห่ง 
จ ำนวนสนำมบิน                              -           แห่ง 
จ ำนวนท่ำเรือของรัฐ                        -          แห่ง  
จ ำนวนท่ำเรือของเอกชน                   -           แห่ง 
 

5. การคมนาคม / ส่ือสาร  
จ ำนวนบำ้นท่ีมีโทรศพัท ์                        1,953    หลงัคำเรือน 
จ ำนวนโทรศพัทส์ำธำรณะ                     44       แห่ง              
จ ำนวนบำ้นชุมสำยโทรศพัท ์                    1         แห่ง 
จ ำนวนอำคำรชุมสำยโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี     2         แห่ง   
จ ำนวนท่ีท ำกำรไปรษณีย ์                      1         แห่ง   
จ ำนวนสถำนท่ีบริกำรอินเตอร์เน็ต            15         แห่ง    
สถำนีวิทย ุ/ วิทยชุุมชน                            2         แห่ง    
 

6. การประปา 
จ ำนวนครัวเรือนท่ีใชน้ ้ำประปำ               1,953               ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 43.47  ครัวเรือน 
จ ำนวนครัวเรือนท่ีไม่ใชน้ ้ำประปำ              2,541               ครัวเรือน 
หน่วยงำนท่ีใหบ้ริกำรดำ้นกำรประปำในพื้นท่ี  คือ  กำรประปำส่วนภูมิภำคสุวรรณภูมิ 
 

7. การไฟฟ้า  
ไฟฟ้ำท่ีผลิตโดยกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคคิดเป็นร้อยละ  100   ของพื้นท่ี 
จ ำนวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้ำใช ้                        4,494    ครัวเรือน 
จ ำนวนครัวเรือนท่ีไม่มีไฟฟ้ำใช ้                             -        ครัวเรือน 
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จ ำนวนไฟฟ้ำสำธำรณะ                                   530    ครัวเรือน 
จ ำนวนไฟฟ้ำสำธำรณะท่ีตอ้งกำรเพิ่ม                      248    จุด 
จ ำนวนระบบไฟฟ้ำแบบโซล่ำเซลล ์                              -      จุด 
 

8. ลกัษณะการใช้ท่ีดิน 
พื้นท่ีพกัอำศยั                                              3,937    ไร่ 
พื้นท่ีพำณิชยกรรม                                         20    ไร่ 
พื้นท่ีตั้งหน่วยงำนรัฐ                                     208     ไร่ 
สวนสำธำรณะ / นนัทนำกำร                            6     ไร่            1        แห่ง 
พื้นท่ีตั้งสถำนศึกษำ                                   110    ไร่            4        แห่ง 
พื้นท่ีวำ่ง / พื้นท่ีสำธำรณะ                          300      ไร่          19        แห่ง 
พื้นท่ีเกษตรกรรม                                     556      ไร่   
 
 

ศักยภาพชุมชน 
 

 ด้านการศึกษา 
ระดับ จ านวน คิดเป็นร้อยละ หมายเหต ุ

ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ 74 0.62  
อนุบำล/ศูนยเ์ด็กเลก็ 426 3.56  
  ประถมศึกษำ 3,597 30.10  
มธัยมศึกษำ 2,876 24.06  
อนุปริญญำ 2,775 23.22 (ปวช ,ปวส, ปวท) 
ปริญญำตรี 1,036 8.67  

สูงกวำ่ปริญญำตรี 1,168 9.77  
 11,952 100  
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การประกอบอาชีพ 

อาชีพ จ านวนครัวเรือน ร้อยละของครัวเรือน หมายเหตุ 
ท ำนำ 1,218 27.11  
ท ำไร่ 2 0.05  
ท ำสวน 2 0.05  
เล้ียงสัตว ์ 94 2.10  
คำ้ขำย 952 21.17  
รับจำ้ง 1,018 22.66  
รับรำชกำร 471 10.48  
ท ำงำนประจ ำ 441 9.80  
(เอกชน, หน่วยงำนของรัฐ)    
วำ่งงำน 24 0.54  
ไปประกอบอำชีพท่ีอ่ืน 272 6.04  
 4,494 100  

 
องค์กรในชุมชน , อาคารสถานท่ีและส่ิงปลูกสร้างท่ัวไป 
 

รายการ จ านวน   (แห่ง) 

โรงเรียน 4 
ศำสนสถำน (วดั) 8 
ศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็/อนุบำล 7 
โรงพยำบำล 1 
สนำมกีฬำ / ลำนกีฬำ 9 
ศำลำกลำงหมู่บำ้น / หอ้งสมุด 4 
ร้ำนคำ้ / ร้ำนอำหำร 141 
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รายได้ของประชากร 
 

หมู่ท่ี รายได้เฉลีย่/คน/ปี(บาท)  
1 95,450  
2 71,545  
3 69,320  
4 52,000  
8 56,170  
9 48,518  

10 51,100  
13 94,800  
14 49,510  
15 60,800  
16 75,120  

เฉลีย่รายได้ต่อคนต่อปีของคนใน
พื้นท่ี 

62,861  

 

ท่ีมา :  ขอ้มูล จปฐ. ปี2558 
 
 

ด้านสังคม      
       การศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                    
                     ศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็/อนุบำล            จ ำนวน        7     แห่ง 
                     โรงเรียนประถมศึกษำ             จ ำนวน        4     แห่ง 
                     โรงเรียนมธัยมศึกษำ                   จ ำนวน         2      แห่ง 
         

       การศาสนาและวัฒนธรรม 
                      จ ำนวนสถำบนัและองคก์รศำสนำ  จ ำนวน       9     แห่ง 
 

       งานประเพณีท่ีส าคัญ 
                 ประเพณีสงกรำนต ์                เดือน  เมษำยน 
                           ประเพณีแห่เทียนเขำ้พรรษำ  เดือน   กรกฎำคม 
                         ประเพณีลอยกระทง            เดือน     พฤศจิกำยน 
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การสาธารณสุข 

                   ส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอ      จ ำนวน             1         แห่ง 
                      ร้ำนขำยยำแผนปัจจุบนั               จ ำนวน          10         แห่ง 
                       คลินิก                                        จ ำนวน            6         แห่ง 
                 สถำนพยำบำล                           จ ำนวน            1         แห่ง 
                  อตัรำกำรใชส้้วม                         ร้อยละ         100      
                       อำสำสมคัรสำธำรณสุข  (อสม.)   จ ำนวน         241       คน 
 

2.2  ข้อมูลเกีย่วกบัศักยภาพของท้องถิ่น   
          โครงสร้างของเทศบาล 

   กำรจดัรูปแบบกำรบริหำรประกอบดว้ยโครงสร้ำงท่ีส ำคญั  2  ส่วน  คือ 
  1  ฝ่ายการเมือง  ประกอบด้วย 

    1.1 คณะผู้บริหาร  ท ำหนำ้ท่ีเป็นฝ่ำยบริหำรในกิจกำรของเทศบำล จ ำนวน 5 คน
ประกอบดว้ย  

1.  นำยกเทศมนตรี             จ ำนวน  1  คน ท ำหนำ้ท่ีหวัหนำ้ฝ่ำยบริหำร  
2.  รองนำยกเทศมนตรี      จ ำนวน  2  คน 
3.  ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี    จ ำนวน  1  คน 
4.  เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี   จ ำนวน  1  คน 

  อ านาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี 
- ควบคุมและรับผิดชอบในกำรบริหำรกิจกำรของเทศบำลตำมกฎหมำย 
- อ ำนำจหนำ้ท่ี ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดใหเ้ป็นหนำ้ท่ีของคณะผูบ้ริหำร 
- อ ำนำจหนำ้ท่ี ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรปกครองทอ้งถ่ิน 
  1.2 สภาเทศบาล ประกอบดว้ย สมำชิกสภำเทศบำลท่ีไดรั้บกำรเลือกตั้งโดยตรงจำก

ประชำชน ท ำหนำ้ท่ีในกำรก ำหนดนโยบำย ตดัสินใจ และควบคุมกำรท ำงำนของฝ่ำยบริหำร คือ คณะ
เทศมนตรี  จ ำนวนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบล  มีจ ำนวน  12  คน  ด ำรงต ำแหน่งครำวละ  4  ปี  อ ำนำจหนำ้ท่ีท่ี
ส ำคญัของสภำเทศบำล  สรุปไดด้งัน้ี 
   ตรำเทศบญัญติั  เทศบญัญติัเป็นกฎหมำยของเทศบำล  ใชบ้งัคบัเฉพำะในเขตเทศบำลผูมี้
สิทธิเสนอร่ำงเทศบญัญติัไดแ้ก่  ผูบ้ริหำรเทศบำล  สมำชิกสภำเทศบำล  หรือประชำชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งตำมท่ี
กฎหมำยก ำหนด  เวน้แต่ท่ีเก่ียวกบักำรเงินจะตอ้งใหน้ำยกเทศมนตรีรับรองร่วมดว้ย  กำรพิจำรณำใหพ้ิจำรณำ 
3 วำระ  เม่ือสภำเทศบำลลงมติใหค้วำมเห็นชอบแลว้ก็จะส่งใหผู้ว้ำ่รำชกำรจงัหวดัพิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบ
แลว้ประกำศใชต้่อไป 
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  ควบคุมกำรบริหำรงำนของนำยกเทศมนตรี  กระท ำได ้  3  แนวทำง  คือ  กำรตั้งกระทูถ้ำม  
กำรเปิดอภิปรำยไม่ไวว้ำงใจ  และกำรอนุมติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
  ใหค้วำมเห็นชอบในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรต่ำงๆ  เช่น  คณะกรรมกำรสำมญั  และ
คณะกรรมกำรวิสำมญั  เพื่อท ำหนำ้ท่ีหรือพิจำรณำในภำรกิจท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกสภำเทศบำล 
  ใหค้วำมเห็นชอบในกำรอนุมติังบประมำณ 
  พิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบเร่ืองต่ำงๆ ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
  2  ฝ่ายประจ า     เทศบำลต ำบลเกษตรวิสัย แบ่งส่วนรำชกำรออกเป็น 5 ส่วน  ดงัน้ี 
  1.  ส านักปลดัเทศบาล  แบ่งงำนภำยในออกเป็น 2 ฝ่ำย 8 งำน ดงัน้ี  

     1.1  ฝ่ำยอ ำนวยกำร  มี  5  งำน  ประกอบดว้ย  (1)  งำนธุรกำร  (2)  งำนกำรเจำ้หนำ้ท่ี    
(3)  งำนประชำสัมพนัธ์  (4)  งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน  (5)  งำนพฒันำชุมชน   

     1.2  ฝ่ำยปกครอง  มี  4  งำน  ประกอบดว้ย  (1)  งำนทะเบียนรำษฎร  (2)  งำนป้องกนั
และบรรเทำสำธำรณภยั  (3)  งำนนิติกำร  (4)  งำนกิจกำรสภำ 
  2. กองคลงั   แบ่งงำนภำยในออกเป็น  1 ฝ่ำย 6 งำน ดงัน้ี ฝ่ำยบริหำรงำนคลงั มี 6 งำน ไดแ้ก่ 
(1)  งำนธุรกำร  (2)  งำนพฒันำรำยได ้  (3)  งำนกำรเงินและบญัชี  (4)  งำนพสัดุและทะเบียนทรัพยสิ์น  (5)  
งำนผลประโยชน์  (6)  งำนแผนท่ีภำษีละทะเบียนทรัพยสิ์น   
  3.  กองช่าง  แบ่งงำนภำยในออกเป็น  1   ฝ่ำย  4  งำน   ดงัน้ี  ฝ่ำยงำนออกแบบและก่อสร้ำง  
มี 5 งำน ไดแ้ก่ (1) งำนธุรกำร (2) งำนวิศวกรรม (3) งำนสำธำรณูปโภค (4) งำนโครงกำรและแผน 
  4.  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม     แบ่งงำนภำยในออกเป็น  1   ฝ่ำย   6   งำน    ดงัน้ี   
ฝ่ำยบริหำรงำนสำธำรณสุข มี  6  งำน ไดแ้ก่ (1)  งำนธุรกำร  (2)  งำนรักษำควำมสะอำด  (3)  งำนสุขำภิบำล
อนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม  (4)  งำนป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ  (5)  งำนส่งเสริมสุขภำพ  (6)  งำนสัตวแพทย ์
  5.  กองการศึกษา   แบ่งงำนภำยในออกเป็น   1   ฝ่ำย   4   งำน   ดงัน้ี    ฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ 
มี 3  งำน  ไดแ้ก่  (1)  งำนธุรกำร  (2)  งำนกิจกำรส่งเสริมศำสนำ  ประเพณีและวฒันธรรม  (3)  งำนส่งเสริม
คุณภำพกำรศึกษำ  (4)  งำนงบประมำณ  (5)  งำนโครงกำรและแผน   

โดยมีบุคลากรท้ังหมด  123  คน  แยกเป็น  

ส่วนราชการ พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง รวม 
ส ำนกัปลดั 18 - 24 42 
กองคลงั 11 - 6 17 
กองช่ำง 7 1 9 17 
กองสำธำรณสุขฯ 4 5 15 24 
กองกำรศึกษำ 8 - 14 22 

รวม 48 6 68 122 
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สถานการณ์คลงัของเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  (ปีงบประมำณ 2557)  จ ำแนกไดด้งัน้ี 
   รายได้   จ านวน  70,045,130.59.- บาท  แยกเป็น 

 1. จดัเก็บเอง            จ ำนวน     5,121,798.89.-  บำท 
    2. เงินอุดหนุน           จ ำนวน    25,762,972.-  บำท 
    3.งบประมำณถ่ำยโอน   จ ำนวน   39,160,359.70.- บำท 

             รายจ่าย   จ านวน  67,721,624.86.- บาท  แยกเป็น 
 1. งบลงทุน            จ ำนวน    4,492,736.95.- บำท 

    2. งบประจ ำ           จ ำนวน  58,860,715.91.- บำท 
    3. เงินสะสม    จ ำนวน    4,368,172.- บำท 
 

  เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ต่างๆ 

ประเภท จ านวน 
รถยนตเ์คล่ือนท่ีเร็วกูภ้ยั 1  คนั 
รถกระบะตรวจกำรณ์ 1 คนั 
รถกระบะส ำนกังำน 2 คนั 

รถดบัเพลิง 3 คนั 
รถบรรทุกน ้ำ 2 คนั 

รถตกัหนำ้ขุดหลงั 1 คนั 
รถบรรทุกขยะ 6 คนั 

เคร่ืองรับโทรทศัน์ 14 เคร่ือง 
เคร่ืองตดัหญำ้ 4  เคร่ือง 
รถจกัรยำนยนต ์ 6  คนั 
เคร่ืองพอ๊ตเตอร์  1 เคร่ือง 
เคร่ืองอดัส ำเนำ  2 เคร่ือง 
เคร่ืองพิมพดี์ด 4  เคร่ือง 

เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 4  เคร่ือง 
เคร่ืองออกก ำลงักำย 32 เคร่ือง 
เคร่ืองปร้ินเตอร์ 20 เคร่ือง 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 52  เคร่ือง 
เคร่ืองปรับอำกำศ 7  เคร่ือง 
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2.3  จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning)  ของเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย   
 
 

 
 
 

 จำกประเด็นควำมเช่ือมโยงยุทธศำสตร์ท่ีส ำคญัของแผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบบัท่ี 11  
ยทุธศำสตร์ชำติ และยทุธศำสตร์จงัหวดั  จะเห็นไดว้ำ่มีควำมเช่ือมโยงกนัอยำ่งชดัเจนในกำรน ำมำเป็นแนวทำง
ก ำหนดประเด็นยทุธศำสตร์กำรพฒันำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงกำรก ำหนดประเด็นยทุธศำสตร์ 
กำรพฒันำท่ีชดัเจนจะเป็นกำรเตรียมกำรพฒันำ  เป็นกำรน ำภูมิคุม้กนัท่ีมีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้ำงภูมิคุม้กนัใน
ทอ้งถ่ินใหเ้ขม้แขง็ขึ้น เพื่อเตรียมควำมพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนใหส้ำมำรถปรับตวั
รองรับผลกระทบจำกสภำวะกำรณ์เปล่ียนแปลงไดอ้ยำ่งเหมำะสม โดยใหค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำคน สังคม
เศรษฐกิจภำยในชุมชนใหมี้คุณภำพ ใชท้รัพยำกรท่ีมีอยูภ่ำยในชุมชนอยำ่งคุม้ค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด 
รวมทั้งสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจดว้ยฐำนควำมรู้ เทคโนโลย ีนวตักรรม และควำมคิดสร้ำงสรรค ์บนพื้นฐำน
กำรผลิตและกำรบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะน ำไปสู่กำรพฒันำเพื่อประโยชน์สุขท่ีย ัง่ยนืของชุมชน
ตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  เทศบำลต ำบลเกษตรวิสัย   จึงไดก้ ำหนดจุดยนืทำงยทุธศำสตร์ 
(Positioning) คือ เป็นเมืองน่าอยู่  พร้อมก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและศูนย์กลางตลาดการเกษตร  
ด้วยระบบผังเมืองท่ีดี  และการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 
 
 

********************** 
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บทที่  3 

แผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  พ.ศ.2559-2563 
 

การวิเคราะห์ศักยภาพกรพฒันาท้องถิ่น 

3.1  กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพฒันาท้องถิ่น 
 

ประเทศไทยไดมี้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาแลว้  10 ฉบบั  และปัจจุบนัก าลงัอยู่ในช่วง
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 โดยแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 
2555-2559) มีความต่อเน่ืองจากแนวคิดของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8-10  โดยยงัคงยึดหลกั “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และ “คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา” และ “สร้างสมดุลการพฒันา” ในทุกมิติ แต่การประยุกต์ใช้
แนวคิดดังกล่าว และสร้างความมั่นใจว่าการพัฒนาจะเป็นไปในแนวทางท่ีย ัง่ยืน  และสร้างความสุขให้กับ       
คนไทย  จ าเป็นตอ้งพิจารณาการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศอยา่งรอบดา้นและวางจุดยืนในการ
พฒันาระยะยาว 
วิสัยทัศน์ พนัธกจิ วัตถุประสงค์และเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบับที่ 11 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีช้ีน าทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพื่อมุ่งสู่
วิสัยทศัน์ระยะยาว ท่ีทุกภาคส่วนในสังคมไทยไดเ้ห็นพอ้งร่วมกนัก าหนดวิสัยทศัน์ปี พ.ศ.2570 ซ่ึงก าหนดไวว้่า 
“คนไทยภาคภูมิใจในสังคมไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิติแห่งความพอเพียง ยึดมัน่ในวฒันธรรมประชาธิปไตย 
และหลกัธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานท่ีทัว่ถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภยัและมัน่คง อยูใ่น
สภาวะแวดลอ้มท่ีดี เก้ือกูลและเอ้ืออาทรซ่ึงกนัและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม มีความมัน่คง        
ดา้นอาหารและพลงังาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจท่ีพึ่งตนเองและแข่งขนัไดใ้นเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคม
ภูมิภาคและโลกไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรี” 
            วิสัยทศัน์และพนัธกิจ การพฒันาประเทศในระยะ 5 ปี ของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 ไดก้ าหนด วิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาท่ีมีล าดบัความส าคญัสูง ดงัน้ี 
วิสัยทัศน์ 
            “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกนัต่อการเปลีย่นแปลง” 
พนัธกจิ 

1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ  ทุกคนมีความมัน่คงในชีวิต ไดรั้บการคุม้ครองทาง
สังคมท่ีมีคุณภาพอยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเขา้ถึงทรัพยากรและกระบวนการยติุธรรมอยา่งเสมอภาค ทุก
ภาคส่วนไดรั้บการเสริมพลงัให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา  ภายใตร้ะบบบริหารจดัการภาครัฐท่ี
โปร่งใส เป็นธรรม 
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2) พฒันาคุณภาพคนไทยใหมี้คุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทกัษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่
ละช่วงวยั สถาบนัทางสังคมและชุมชนทอ้งถ่ินมีความเขม้แขง็ สามารถปรับตวัรู้เท่าทนักบัการเปลี่ยนแปลง 

3) พฒันาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้  ความคิดสร้างสรรค์ และ    
ภูมิปัญญา สร้างความมัน่คงด้านอาหารและพลงังาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม พร้อมสร้างความเช่ือมโยงกบัประเทศในภูมิภาคเพื่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคม 

4) สร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
รวมทั้งสร้างภูมิคุม้กนัเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัพิบติัทางธรรมชาติ 
วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อเสริมสร้างสังคมท่ีเป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
2) เพื่อพฒันาคนไทยทุกกลุ่มวยัอย่างเป็นองคร์วมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม 

และสถาบนัทางสังคมมีบทบาทหลกัในการพฒันาคนใหมี้คุณภาพ 
3) เพื่อพฒันาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยัง่ยนื มีความเช่ือมโยงกบัเครือข่ายการ

ผลิตสินคา้และบริการบนฐานปัญญา นวตักรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มีความมัน่คงทาง
อาหารและพลงังาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม น าไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต ่า 

4) เพื่อบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหเ้พียงพอต่อการรักษา 
สมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานท่ีมัน่คงของการพฒันาประเทศ 
เป้าหมายหลกั 

1) ความอยูเ่ยน็เป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหล่ือมล ้าในสังคมลดลง สัดส่วนผู ้
อยูใ่ตเ้ส้นความยากจนลดลง และดชันีภาพลกัษณ์การคอร์รัปชัน่ไม่ต ่ากวา่ 5.0 คะแนน 

2) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง มีสุขภาพดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบนัทางสังคมมีความ
เขม้แขง็มากขึ้น 

3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ  ให้ความส าคัญกับการเพิ่มผลิต
ภาพรวมไม่ต ่ากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มมูลค่า
ผลิตภณัฑข์องวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มต่อผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ใหมี้ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40.0 

4) คุณภาพส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
รวมทั้งเพิ่มพื้นท่ีป่าไมเ้พื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
ตัวชี้วัด 

1) ดชันีความอยูเ่ยน็เป็นสุข ดชันีความสงบสุข สัดส่วนรายไดร้ะหวา่งกลุ่มประชากรท่ีมีรายไดสู้งสุด 
ร้อยละ 10.0 กบักลุ่มท่ีมีรายไดน้อ้ยร้อยละ 10.0 สัดส่วนผูอ้ยูใ่ตเ้ส้นความยากจน สัดส่วนแรงงานนอกระบบท่ี
สามารถเขา้ถึงการคุม้ครองทางสังคม และดชันีภาพลกัษณ์การคอร์รัปชัน่ 
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2) จ านวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทย ผูเ้รียนทุกระดบัการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม สัดส่วน
ประชากรท่ีเขา้ถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวนบุคลากรดา้นการวิจยัและพฒันา อตัรา
การป่วยดว้ยโรคไม่ติดต่อ และดชันีความอบอุ่นของครอบครัว 

3) อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อตัราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวม อนัดบัความสามารถในการ
แข่งขนัทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภณัฑข์องวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มต่อผลิตภณัฑ์
มวลรวมในประเทศ 

4) คุณภาพน ้าและอากาศ ร้อยละของพื้นท่ีป่าไมต่้อพื้นท่ีประเทศ และสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่อหวัเปรียบเทียบกบัล าดบัขั้นการพฒันาท่ีแสดงโดยผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศต่อหวั 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 
 

 การพฒันาประเทศให้มัน่คง สังคมสงบสันติ  และประชาชนด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  ภายใต้
กระแสการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกท่ีคาดการณ์ไดย้ากและมีแนวโนม้รุนแรงทั้งการเมืองในประเทศ 
วิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นบ่อยคร้ังและส่งผลกระทบวงกวา้ง ทิศทางการพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบั
ท่ี  11  จึงตอ้งเร่งสร้างภูมิคุม้กันทั้งเพื่อป้องกนัปัจจยัเส่ียงต่างๆ  และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้
เขม้แข็ง  รวมทั้งสร้างโอกาสใหป้ระเทศสามารถเจริญกา้วหนา้ต่อไป โดยใหค้วามส าคญักบัยทุธศาสตร์ท่ีมีล าดบั
ความส าคญัสูง  ในมิติสังคมเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  การลดความเล่ือมล ้าในสังคม  การพฒันา
การศึกษาท่ีเช่ือมโยงไปสู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ ส่วนมิติเศรษฐกิจมุ่งปรับโครงสร้างการผลิตให้มีคุณภาพ  
การลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพและการพฒันาศกัยภาพแรงงานใหส้ามารถเพิ่มรายไดสู้งขึ้น  และยกระดบัเป็นชนชั้น
กลาง  ขณะท่ีมิติทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  เนน้การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งย ัง่ยนื  ภายใตย้ทุธศาสตร์การพฒันาท่ีส าคญั  6 ยทุธศาสตร์  ดงัน้ี 
(1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

1. การสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุ้กคนในสังคมไทยสามารถจดัการความเส่ียงและ
สร้างโอกาสในชีวิตใหแ้ก่ตนเอง 

2. สร้างโอกาสใหทุ้กคนเขา้ถึงบริการทางสังคมตามสิทธิพึงมีพึงได ้ เนน้การสร้างภูมิคุม้กนัระดบั
ปัจเจกและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจในการพฒันาประเทศ 

3. การเสริมสร้างพลงัใหทุ้กภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใชชี้วิตในสังคมและสร้างการมีส่วนร่วม
ในเชิงเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองไดอ้ยา่งมีคุณค่าและศกัด์ิศรี 

4. เสริมสร้างความสัมพนัธ์ของคนในสังคมใหแ้น่นแฟ้นเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั 
 
 
 
 



 

 

23 

23 

 (2) ยุทธศาสตร์การพฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 
1. การส่งเสริมคนไทยใหมี้การเกิดท่ีมีคุณภาพ มีการกระจายท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพและโอกาสของ

พื้นท่ี 
2. พฒันาคุณภาพคนไทยใหมี้ภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลงและการพฒันาประเทศในอนาคต 

 3. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4. เสริมสร้างค่านิยมท่ีดีและวฒันธรรมไทยท่ีดีมาขบัเคล่ือนกระบวนการการพฒันาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทย 
(3) ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลงังาน 

1. พฒันาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นฐานการผลิตภาคเกษตรใหเ้ขม้แขง็และยัง่ยนื 
 2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและสร้างมูลค่า 

3. สร้างความมัน่คงในอาชีพและรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร 
4. สร้างความมัน่คงดา้นอาหารและพลงังานในระดบัครัวเรือนและชุมชน 
5. สร้างความมัน่คงดา้นพลงังานเพื่อสนบัสนุนการพฒันาประเทศและความเขม้แขง็ภาคเกษตร 
6. ปรับระบบการบริหารจดัการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความสมดุลดา้นอาหารและพลงังาน 

(4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกจิสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 
 1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพฒันาท่ีมีคุณภาพและยัง่ยนื 
 2. การพฒันาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลย ี วิจยัและนวตักรรม 
 3. การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัท่ีมีประสิทธิภาพ  เท่าเทียมและเป็นธรรม 
 4. บริหารจดัการเศรษฐกิจส่วนรวมอยา่งมีเสถียรภาพ 
(5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกบัประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกจิทางเศรษฐกจิ 
 1. พฒันาความเช่ือมโยงดา้นขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใตก้รอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ 
 2. พฒันาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัระดบัอนุภูมิภาค 
 3. สร้างความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
 4. เขา้ร่วมภาคีความร่วมมือระหวา่งประเทศและภูมิภาคภายใตบ้ทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
 5. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อพฒันานโยบายและยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติทั้งทางบกและทางทะเล  รวมทั้งสนบัสนุนการขบัเคล่ือนนโยบายและยทุธศาสตร์อยา่งต่อเน่ือง 
(6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 1. การอนุรักษ ์ ฟ้ืนฟู  และสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 2. การปรับกระบวนทศัน์การพฒันาและพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 3. การเพิ่มประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรของภาคการผลิต  และบริการเพื่อน าไปสู่สังคมท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 
 4. การจดัการส่ิงแวดลอ้มเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
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 5. การยกระดบัขีดความสามารถในการปรับตวัรับมือกบัการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  เพื่อใหส้ังคม         
มีความยดืหยุน่และมีภูมิคุม้กนั 
 6. การพฒันาการบริหารจดัการทรัพยากรใหมี้ประสิทธิภาพ  โปร่งใสและเป็นธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญของชาติ 
 ยุทธศาสตร์ประเทศ(Country  Strategy)  จัดท าขึ้ นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าส่วนราชการ 
ระดบัปลดักระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเชอราตนั พทัยา จงัหวดัชลบุรี 
เพื่อร่วมกนัวางยุทธศาสตร์ วิสัยทศัน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกนัในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และเป็น
กรอบ ในการจดัท างบประมาณปี พ.ศ.2557 ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกบัภาพรวมของการท างาน
ร่วมกนัในรอบปี     ท่ีผ่านมา ซ่ึงเดิมประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 28 ประเด็นหลกั 56 แนวทางการด าเนินการ 
รวมทั้งไดมี้การบูรณาการ ร่วมกบัยุทธศาสตร์การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิง
ปฏิบติัการการเขา้สู่ประชาคม อาเซียน ปี พ.ศ.2558 คร้ังที่ 2 เมื่อวนัที่ 24 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม 501 
ตึกบญัชาการ ท าเนียบรัฐบาล  เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
ซ่ึงเดิมประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลกั 79 แนวทางการด าเนินการ เพื่อเป็นกรอบการจดัสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  วิสัยทัศน์  :  “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอภาค และ      
เป็นธรรม” 
  หลักการของยุทธศาสตร์  :  “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ เพื่อความ สมดุล 
และการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื” 
  วัตถุประสงค์  : 1. รักษาฐานรายไดเ้ดิม และสร้างรายไดใ้หม่ 
    2. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ตอ้งผลิตสินคา้ไดเ้ร็วกวา่ปัจจุบนั) 
    3. ลดตน้ทุนใหก้บัธุรกิจ (ดว้ยการลดตน้ทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์) 
   เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  : 1. การเพิ่มรายไดจ้ากฐานเดิม 
    2. การสร้างรายไดจ้ากโอกาสใหม่ 
    3. การลดรายจ่าย 
    4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขนั 
          ยุทธศาสตร์  :  ประกอบดว้ย 4 ยทุธศาสตร์ 30 ประเด็นหลกั 79 แนวทางการด าเนินการ คือ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1  : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้     
ปานกลาง   (Growth & Competitiveness) ประกอบดว้ย 9 ประเด็นหลกั 33 แนวทางการด าเนินการ 
 เป้าหมาย  : เศรษฐกิจขยายตวั  รายไดต่้อหวัเพิ่มขึ้น 
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 ประเด็นหลัก      แนวทางด าเนินการ 
1. ดา้นเกษตร         1.1 แผนท่ีการใชท่ี้ดิน (Zoning) เพื่อผลิตสินคา้เกษตร 

1.2 การพฒันาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ตน้น ้ าถึงปลายน ้า 
2. ดา้นอุตสาหกรรม      2.1 แผนท่ีการใชท่ี้ดิน (Zoning) เพื่ออุตสาหกรรม 

2.2 ก าหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic, 
etc.) 
2.3 การเพิ่มขีดความสามารถให ้SME และ OTOP สู่สากล 
2.4 การน าทุนทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพิ่มมูลค่า 

3. การท่องเท่ียวและบริการ       3.1 แผนท่ีการจดักลุ่มเมืองท่องเท่ียว 
3.2 เพิ่มขีดความสามารถทางการท่องเท่ียวเขา้สู่รายได ้2 ลา้น
ลา้นบาทต่อปี 
3.3 ไทยเป็นศูนยก์ลาง Medical Tourism ของภูมิภาค 

4. โครงสร้างพื้นฐาน      4.1 การพฒันาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน 
4.2 การลงทุนการใหบ้ริการและใชป้ระโยชน์ ICT 
4.3 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดา้นการคมนาคมเช่ือมโยงใน
ภูมิภาคอาเซียน 

5. พลงังาน    5.1 นโยบายการปรับโครงสร้างการใชแ้ละราคาพลงังานท่ี
เหมาะสม 
5.2 การลงทุนเพื่อความมัน่คงของพลงังานและพลงังานทดแทน 
5.3 การเช่ือมโยงแหล่งพลงังานและผลิตพลงังานทางเลือกใน
อาเซียน 

6. การเช่ือมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค    6.1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัของสินคา้ 
บริการ และการลงทุนเพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน 
6.2 แกไ้ข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน 
6.3 ขบัเคล่ือนการเช่ือมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ 
Eastern seaboard 
6.4 เสริมสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกบั
ประเทศเพื่อนบา้น 
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7. การพฒันาขีดความ สามารถในการแข่งขนั       7.1 การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขนั (100           
ดชันีช้ีวดั)   
7.2 การพฒันาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern 
Thailand 

8. การวิจยัและพฒันา      8.1 ขบัเคล่ือนค่าใชจ่้ายดา้น R & D เป็นร้อยละ 1 ของ GDP 
8.2 Talent Mobilityการใชป้ระโยชน์จากก าลงัคนดา้น S & T

 8.3 การใชป้ระโยชน์ Regional Science Parks 
8.4 การขบัเคล่ือนขอ้ริเร่ิมกระบ่ีตามกรอบความร่วมมืออาเซียน 

9. การพฒันาพื้นท่ีและเมืองเพื่อเช่ือมโยงโอกาส 9.1 การพฒันาเมืองหลวง 
    จากอาเซียน     9.2 การพฒันาเมืองเกษตร 

9.3 การพฒันาเมืองอุตสาหกรรม 
9.4 การพฒันาเมืองท่องเท่ียว 
9.5 การพฒันาเมืองบริการสุขภาพ 
9.6 การพฒันาเมืองบริการศึกษานานาชาติ 
9.7 การพฒันาเมืองชายแดนเพื่อการคา้การลงทุน 
9.8 ปัจจยัสนบัสนุนการพฒันาเมืองท่ีมีศกัยภาพ 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  :  การลดความเหล่ือมล า้ (Inclusive Growth) ประกอบดว้ย 8 ประเด็นหลกั 20 แนวทางการ 
                               ด าเนินการ 
เป้าหมาย  : ความยากจนลดลง มีการกระจายรายไดม้ากขึ้น  เพื่อลดช่องวา่งระหวา่งคนรวยและคนจน 
10. การพฒันาคุณภาพการศึกษา    10.1 ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลกัสูตร เทคโนโลยกีารดูแลเด็ก

ก่อนวยั เรียน และการใช ้ICT ในระบบการศึกษา เช่น  แท็บเลต็
และอินเตอร์เน็ตไร้สาย เป็นตน้) 

  10.2 พฒันาภาคการศึกษารองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน   
11. การยกระดบัคุณภาพชีวิตและมาตรฐาน  11.1 การจดัระบบบริการ ก าลงัพล และงบประมาณ 
      บริการสาธารณสุข    11.2 การพฒันาระบบคุม้ครองผูบ้ริโภคพร้อมเขา้สู่ประชาคม 
      อาเซียน  

11.3 สร้างและพฒันาความร่วมมือระหวา่งไทยกบัประเทศ
สมาชิกอาเซียนในการพฒันาคุณภาพชีวิต 
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12. การจดัสวสัดิการสังคม และการดูแลผูสู้งอาย ุเด็ก  12.1 การพฒันาระบบสวสัดิการ และเพิ่มศกัยภาพและ    
     โอกาส สตรี และผูด้อ้ยโอกาส           ความเท่าเทียม คุณภาพชีวิต 

12.2 กองทุนสตรี 
13. การสร้างโอกาสและรายไดแ้ก่วิสาหกิจขนาดกลาง 13.1 กองทุนตั้งตวัได ้
       และขนาดย่อม (SMEs) และเศรษฐกิจชุมชน   13.2 กองทุนหมู่บา้น 

13.3 โครงการ SML 
13.4 โครงการรับจ าน าสินคา้เกษตร 

14. แรงงาน 14.1 การพฒันาทกัษะเพื่อเพิ่มคุณภาพแรงงาน ใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการ และพฒันาทกัษะผูป้ระกอบการ 
14.2 การจดัการแรงงานต่างดา้ว 
14.3 การพฒันาระบบการคุม้ครองแรงงานในระบบและนอก
ระบบตามกฎหมาย อยา่งทัว่ถึงพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

15. ระบบยุติธรรมเพื่อลดความเหล่ือมล ้า  15.1 การเขา้ถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 
16. การต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ สร้างธรรมาภิบาล 16.1 การรณรงคแ์ละสร้างแนวร่วมในสังคม 
และความโปร่งใส    16.2 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน   
17. การสร้างองคค์วามรู้เร่ืองอาเซียน  17.1 ภาคประชาชน 

17.2 ภาคแรงงานและผูป้ระกอบการ 
17.3 บุคลากรภาครัฐ 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Green Growth) ประกอบดว้ย 5 ประเด็นหลกั  
 11 แนวทางการด าเนินการ 
เป้าหมาย  : ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 
 
18. การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 18.1 พฒันาตวัอยา่งเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 10 แห่ง เพื่อ

ความยัง่ยืน 
19. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG)       19.1 การประหยดัพลงังาน 

19.2 การปรับกฎระเบียบ (เช่น green building code) 
19.3 ส่งเสริมการด าเนินงาน CSR เพื่อลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก 

20. นโยบายการคลงัเพื่อส่ิงแวดลอ้ม     20.1 ระบบภาษีส่ิงแวดลอ้ม 
20.2 การจดัซ้ือจดัจา้งสีเขียวในภาครัฐ 
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21. การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ  21.1 การปลูกป่า 
      การบริหารจดัการน ้า                                               21.2 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 
                                                                             ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
22. การเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ                    22.1 การป้องกนัผลกระทบและปรับตวั  

         (mitigation and  adaptation) 
                                                                      22.2 การป้องกนัและบรรเทาภยัพิบติัธรรมชาติ 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)  
 ประกอบดว้ย 8 ประเดน็หลกั 15 แนวทางการด าเนินการ 
เป้าหมาย  : กลไกภาครัฐมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส 
23. กรอบแนวทางและการปฏิรูปกฎหมาย  23.1 ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ 

23.2 เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและองคก์รดา้นยติุธรรม 
23.3 ปรับปรุงระเบียบ ขอ้กฎหมายท่ีเป็นขอ้จ ากดัต่อการพฒันา
ประเทศ 

24. การปรับโครงสร้างระบบราชการ   24.1 เพิ่มประสิทธิภาพองคก์รภาครัฐและพฒันารูปแบบ       
การท างานของภาครัฐดว้ยการสร้างความพร้อมในการบริหาร
การจดัการแบบบูรณาการโดยมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง 
24.2 ป้องกนัและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน่ 
24.3 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนดว้ยระบบ         
E – Service 

25. การพฒันาก าลงัคนภาครัฐ      25.1 บริหารก าลงัคนให้สอดคลอ้งกบับทบาทภารกิจท่ีมีใน
ปัจจุบนั และเตรียมพร้อมส าหรับอนาคต 
25.2 พฒันาทกัษะและศกัยภาพของก าลงัคนภาครัฐ และเตรียม
ความพร้อมบุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน 

26. การปรับโครงสร้างภาษี 26.1 ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบใหส้นบัสนุนการกระจาย
รายได ้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั 

27. การจดัสรรงบประมาณ 27.1 พฒันากระบวนการจดัสรรงบประมาณใหส้ามารถ
สนบัสนุนการปฏิบติังานตามนโยบายรัฐบาล 

28. การพฒันาสินทรัพยร์าชการท่ีไม่ไดใ้ชง้าน 28.1 ส ารวจสินทรัพยร์าชการท่ีไม่ไดใ้ชง้าน 
      ให้เกิดประโยชน์สูงสุด   28.2 บริหารจดัการสินทรัพยร์าชการท่ีไม่ไดใ้ชง้านให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 
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29. การแกไ้ขปัญหาความมัน่คงจงัหวดัชายแดนภาคใต2้9.1 ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบ 
และเสริมสร้างความมัน่คงในอาเซียน  และส่งเสริมการพฒันาในพื้นท่ี 3 จงัหวดั     

ชายแดนภาคใต้ภายใต้กรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ    
2555 - 2559 
29.2 การเสริมสร้างความมัน่คงของประชาคมอาเซียน 

30. การปฏิรูปการเมือง         30.1 กระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) 
 
นโยบายเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ.2558 
เป้าหมาย : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ สร้างเอกภาพและความมัน่คงของอาเซียน  
1. สร้างความพร้อมของไทยเขา้สู่อาเซียนและเวทีโลก  

- พฒันาคุณภาพสินคา้และบริการ ขยายการจดัทา้ MRA ดา้นการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน  
- พฒันาคุณภาพและมาตรฐานก าลงัคน โดยให้ความส าคญักบัการพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษและ   

ภาษาส าคญัอ่ืนๆ ในอาเซียน และการจดัท ามาตรฐานฝีมือแรงงานวิชาชีพ 
- พฒันาบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งจดัตั้ง ASEAN Unit ในหน่วยงานภาครัฐ 
- สร้างความตระหนกัรู้เร่ืองอาเซียน ฝึกอบรมและใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์ตามกลุ่มเป้าหมาย 

2. กฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคการคา้และการลงทุน และสอดคลอ้งกบักฎหมายระหว่างประเทศ 
- ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับพันธกรณี อาทิ เร่งรัดการออกกฎหมาย CBTA 5 ฉบับ และปรับปรุง

กฎหมายก ากับดูแลธุรกิจ เพื่อให้เกิดความมั่นใจของนักลงทุน ลดอุปสรรคในการค้าการลงทุน (ease of doing 
business) เร่งรัดการจดัท าขอ้ตกลงการคา้เสรี (FTA) และปรับปรุงกฎหมายแรงงานและการบริหารจดัการแรงงานขา้ม
ชาติ 
3. ชายแดน 

- พฒันาด่านและเมืองชายแดน : พฒันาประสิทธิภาพด่านท่ีเป็นประตูเช่ือมโยงการคา้ เช่น เร่งรัดการเปิดด่าน
ถาวรท่ีบา้นพุน ้ าร้อนเพื่อรองรับทวาย และเร่งรัดระบบ National Single Window เช่ือมโยงหน่วยงานภายในประเทศ
และ ASEAN Single Window 
4. การเช่ือมโยงเพื่อการคา้การลงทุน (Connectivity) 

- เช่ือมโยงโครงข่ายถนน เช่น ทางหลวงเช่ือมโยงกบัทางหลวงอาเซียนผ่าน 10 ด่านส าคญั พลงังาน รับซ้ือ 
ไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบา้น 

- ICT เช่ือมโยงโครงข่ายเคเบิลใตน้ ้ าระหวา่งประเทศ พฒันาระบบเพื่อการเตือนภยัพิบติั 
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5. พฒันาคุณภาพชีวิตและการคุม้ครองทางสังคม 
- การศึกษา ปรับเวลาเปิดปิดภาคเรียนของสถาบนัอุดมศึกษาให้ตรงกนัและสร้างมาตรฐานหลกัสูตรร่วม 

แลกเปล่ียนบุคลากรกนั 
- การกระจายระบบสวสัดิการใหมี้ประสิทธิภาพและครอบคลุม สร้างโอกาสการเขา้ถึงระบบสวสัดิการของ

ผูด้อ้ยโอกาส คุม้ครองสิทธิแรงงานโยกยา้ยถ่ิน บริหารจดัการทรัพยากรเพื่อความยัง่ยืน 
6. เสริมสร้างความมัน่คงในอาเซียน 

- ระบบยติุธรรม ก าหนดแนวทางท่ีชดัเจนในการเขา้ถึงและสร้างโอกาสการเขา้ถึงระบบยติุธรรมท่ีเป็น
มาตรฐานสากล โดยยึดความเสมอภาคและเป็นธรรม 

- การลกัลอบเขา้เมือง ควบคุมการลกัลอบเขา้เมืองผิดกฎหมาย และร่วมกบัภาคีสมาชิกในการต่อตา้น 
การก่อการร้ายขา้มชาติ 

 
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน 
 รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะพฒันาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วน
ร่วมของประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทกัษสิ์ทธิของตนไดเ้พิ่มมากขึ้น  
รวมทั้งจะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจดัการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการ
ให้บริการประชาชน  ทั้งน้ี  เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพฒันาประเทศทั้งในปัจจุบนัและ
อนาคต  ซ่ึงนโยบายการบริหารราชการแผน่ดินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 

1. เพื่อน าประเทศไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจท่ีสมดุลมีความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจภายในประเทศ 
มากขึ้น  ซ่ึงจะเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัของการสร้างการเติบโตอยา่งมีคุณภาพและยัง่ยนื  การพฒันาคุณภาพและ
สุขภาพคนไทยในทุกช่วงวยัถือเป็นปัจจยัช้ีขาดความสามารถในการอยู่รอดและแข่งขนัของเศรษฐกิจไทย 

2. เพื่อน าประเทศไทยสู่สังคมท่ีมีความปรองดองสมานฉันทแ์ละอยูบ่นพื้นฐานของหลกันิติธรรม    
ท่ีเป็นมาตรฐานสากลเดียวกนัและมีหลกัปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนัต่อประชาชนคนไทยทุกคน 

3. เพื่อน าประเทศไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี  2558  อยา่งสมบูรณ์โดยสร้างความพร้อม 
และความเขม้แขง็ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  วฒันธรรม  การเมืองและความมัน่คงรัฐบาล  ไดก้ าหนดนโยบาย
การบริหารราชการแผ่นดินไว ้ โดยแบ่งการด าเนินงานออกเป็น  2  ระยะ  คือ  ระยะเร่งด่วนท่ีจะเร่ิมด าเนินการ
ในปีแรก  และระยะการบริหารราชการ  4  ปีของรัฐบาล  ดงัน้ี 
1)  นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเร่ิมด าเนินการในปีแรก 
 1.1  สร้างความเขา้ใจร่วมกนัของประชาชนในชาติ  ใหเ้กิดความสมานสามคัคีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  
และยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
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 1.2  การแกไ้ขและป้องกนัปัญหายาเสพติด  ก าหนดเป็น  “วาระแห่งชาติ”  โดยยดึหลกันิติธรรมในการ
ปราบปรามลงโทษผูผ้ลิต  ผูค้า้  ผูมี้อิทธิพล  ผูป้ระพฤติมิชอบ  บงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
 1.3  ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยา่งจริงจงั  โดยยดึหลกัความ
โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 
 1.4  ส่งเสริมใหมี้การบริหารจดัการน ้าอยา่งสมบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นท่ีชลประทานให้
สามารถป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอุทกภยัและภยัแลง้ได ้ และจดัหาแหล่งน ้าในระดบัไร่นาและชุมชนอยา่งทัว่ถึง 
 1.5  เร่งน าสันติสุขและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนกลบัมาสู่พื้นท่ีจงัหวดั  
ชายแดนภาคใต ้
 1.6  เร่งฟ้ืนฟูความสัมพนัธ์และพฒันาความร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบา้นและเร่งด าเนินการตามขอ้
ผกูพนัในการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนในปี  พ.ศ.2558 

1.7  แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผูป้ระกอบการเน่ืองจากภาวะเงินเฟ้อและราคา 
น ้ามนัเช้ือเพลิง 

1.8  ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยเพิ่มก าลงัซ้ือภายในประเทศ  สร้างสมดุลและความ 
เขม้แขง็อยา่งมีคุณภาพใหแ้ก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค  เช่น  พกัหน้ีครัวเรือนของเกษตรกรรายยอ่ยและผูมี้รายได้
นอ้ยท่ีมีหน้ีต ่ากวา่  500,000  บาท  อยา่งนอ้ยสามปี  และปรับโครงสร้างหน้ีเกิน  500,000  บาท  ใหแ้รงงานมี
รายไดเ้ป็นวนัละไม่นอ้ยกวา่  300  บาท  ใหมี้มาตรการภาษีเพื่อลดภาระการลงทุนส าหรับส่ิงจ าเป็นในชีวิต
ประชาชนทัว่ไป  ไดแ้ก่  บา้นหลงัแรกและรถยนตค์นแรก 
 1.9  ปรับลดภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ใหเ้หลือร้อยละ  23  ในปี  พ.ศ.2555  และลดเหลือร้อยละ  20  ในปี  
พ.ศ.2556 
 1.10  ส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้ถึงแหล่งเงินทุน   โดยเพิ่มเงินกองทุนหมู่บา้นและชุมชน   แห่งละ            
1 ลา้นบาท  จดัตั้งกองทุนสตรี  จดังบประมาณเขา้หมู่บา้น  (SML) 
 1.11  ยกระดบัราคาสินคา้เกษตรและใหเ้กษตรกรเขา้ถึงแหล่งเงินทุน  เช่น  รับจ าน าสินคา้เกษตรกร     
การออกบตัรเครดิตส าหรับเกษตรกร 
 1.12  เพิ่มรายไดจ้ากการท่องเท่ียวทั้งในและนอกประเทศ  โดยประกาศใหปี้  พ.ศ.2554 -  2555  เป็นปี  
“มหศัจรรยไ์ทยแลนด”์  (“Miracle  Thailand  Year”)   
 1.13  สนบัสนุนการพฒันางานศิลปหตัถกรรมและผลิตภณัฑชุ์มชนเพื่อการสร้างเอกลกัษณ์และการผลิต
สินคา้ในทอ้งถ่ิน  เช่น  สนบัสนุนโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์
 1.14  พฒันาระบบประกนัสุขภาพ  (30  บาท  รักษาทุกโรค)  จดัใหมี้มาตรการลดปัจจยัเส่ียงท่ีมีผลต่อ
สุขภาพและภาวะทุพโภชนาการท่ีน าไปสู่การเจ็บป่วยเร้ือรัง  มาตรการป้องกนัอุบติัเหตุจากการจราจร 
 1.15  จดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แทบ็เลต็ให้แก่โรงเรียน 
 1.16  เร่งรัดและผลกัดนัการปฏิรูปการเมืองท่ีมีประชาชนมีส่วนร่วมอยา่งกวา้งขวาง  โดยมีสภาร่าง
รัฐธรรมนูญท่ีเป็นอิสระยกร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่  ทั้งน้ีใหป้ระชาชนเห็นชอบผา่นการออกเสียงประชามติ 
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2)  นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ 
 2.1  พฒันาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ  โดยเนน้การบริหารวิกฤตการณ์เพื่อรับมือ  ภยัคุกคาม
ต่างๆ  ทั้งท่ีเกิดจากภยัธรรมชาติและภยัท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น  โดยมุ่งระดมสรรพก าลงัจากทุกภาคส่วนใหส้ามารถ
ด าเนินงานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ  เพื่อป้องกนั  แกไ้ข  บรรเทา  และฟ้ืนฟูความเสียหายของชาติท่ีเกิดจาก
ภยัต่างๆ  รวมถึงใหค้วามส าคญัในการเตรียมความพร้อมเพื่อเผชิญกบัปัญหาความมัน่คง  ในรูปแบบใหม่ในทุก
ดา้น   ไดแ้ก่   ดา้นพลงังาน   ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ความมัน่คงของมนุษย ์ อาชญากรรมขา้มชาติ  การก่อการร้ายและ
อุบติัภยั  ทั้งน้ี  เพื่อใหมี้ความพร้อมรับมือกบัความเปล่ียนแปลงของประเด็นปัญหาดา้นความมัน่คงในยคุ
โลกาภิวฒัน์ 
 
3)  นโยบายเศรษฐกจิ 
 3.1  ส่งเสริมการท่องเท่ียว  จากทั้งภายนอกและภายในประเทศ  จดัใหมี้การพฒันาการท่องเท่ียวและ
แหล่งท่องเท่ียว  รวมทั้งหลกัประกนัความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียวในภาวะวิกฤต  รวมทั้งการท่องเท่ียว           
เชิงอนุรักษเ์ชิงวฒันธรรม  เชิงสุขภาพและสปา  ท่ีมีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มสูงใหมี้รายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น  
2  เท่าตวัในเวลา  5  ปี 
 3.2  ส่งเสริมสนบัสนุนใหส้ภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นกลไกของเกษตรกรในการส่ือสารกบัรัฐบาล  และ
ร่วมกนัพฒันาเกษตรกรดว้ยตนเอง  ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
 3.3  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช  โดยการวิจยัและพฒันาสายพนัธุ์  พฒันาเทคโนโลยกีารผลิตเพื่อให้
ไดผ้ลผลิตสูง  ตา้นทานต่อโรคและแมลงศตัรูพืช  สอดคลอ้งกบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศโลก  
และถ่ายทอดองคค์วามรู้จากการวิจยัไปสู่เกษตรกร  เพื่อใหมี้การใชพ้นัธุ์ดี  ใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัสภาพ
พื้นท่ี  โดยเฉพาะการใชปุ้๋ ยตามคุณสมบติัของดินแต่ละชนิด  ทั้งน้ี  เพื่อลดตุนทุนการผลิตและพฒันาคุณภาพ  
 
4)  นโยบาย  สังคมและคุณภาพชีวิต 
 4.1  สร้างโอกาสทางการศึกษา  กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทยโดยค านึงถึงการสร้างความ
เสมอภาคและความเป็นธรรมใหเ้กิดขึ้นแก่ประชาชนทุกลุ่ม  ซ่ึงรวมถึงผูย้ากไร้  ผูด้อ้ยโอกาส  ผูพ้ิการ   
ผูบ้กพร่องทางกายและการเรียนรู้  รวมทั้งชนกลุ่มนอ้ย 
 4.2  พฒันาขีดความสามารถของอาสาสมคัรสาธารณสุขทุกคน  ใหเ้ป็นนกัจดัการสุขภาพชุมชน  ขยาย
ความครอบคลุมไปถึงกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส  สนบัสนุนอุปกรณ์พื้นฐานท่ีจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถเป็นก าลงัส าคญัใน
การดูแลสุขภาพของคนในชุมชน  พฒันาแกนน าสุขภาพครอบครัวและการสาธารณสุขมูลฐานท่ีชุมชนทอ้งถ่ิน 
มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจดัการปัญหาสุขภาพของตนเองไดอ้ยา่งเขม้แขง็และสมบูรณ์ 
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5)  นโยบาย  ท่ีดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 5.1  เร่งใหมี้การปลูกป่าเพิ่มขึ้น  ควบคู่ไปกบัการป้องกนัการลกัลอบบุกรุกท าลายป่าไมแ้ละสัตวป่์า 
 5.2  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม  ภายใตก้ารมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  มีศกัยภาพในการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลและยัง่ยนืสอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ี
และวิถีชุมชน 
 5.3  เพิ่มขีดความสามารถขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัการขยะมูลฝอยและการจดัการ    
น ้าเสียชุมชน  ส่งเสริมการพฒันาเมืองและกิจการท่ีลดการผลิตก๊าซเรือนกระจก  โดยใชห้ลกัการบุคคลท่ี
ก่อใหเ้กิดภาวะมลพิษตอ้งเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้าย 
 5.4  จดัใหมี้การบริหารการจดัการน ้าในระดบัประเทศ  ทั้งน ้าผิวดินและน ้าใตดิ้นอยา่งมีประสิทธิภาพ
โดยค านึงถึงศกัยภาพของลุ่มน ้า 
 5.5  สนบัสนุนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดความมัน่คงทางอาหาร  การฟ้ืนฟูดินและการ
ป้องกนัการชะลา้งท าลายดิน  ด าเนินการศึกษาส ารวจและก าหนดยทุธศาสตร์การใชท้รัพยากรธรณีอยา่งย ัง่ยนื 
 
6)  นโยบาย  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัย  และนวัตกรรม 
 6.1  พฒันาระบบขอ้มูลและส่งเสริมการใชข้อ้มูลในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  การป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาภยัพิบติัต่างๆ  อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 6.2  มีระบบเตือนภยัครอบคลุมพื้นท่ีเส่ียงภยั 
 
7)  นโยบาย  การต่างประเทศและเศรษฐกจิระหว่างประเทศ 
 7.1  เร่งส่งเสริมและพฒันาความสัมพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบา้นโดยส่งเสริมความร่วมมือทั้งภาครัฐ
เอกชน  ประชาชนและส่ือมวลชนเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีและความใกลชิ้ดระหว่างกนัอนัจะน าสู่การ
ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจการคา้  การลงทุนการส่งเสริมการท่องเท่ียวการขยายการคมนาคมขนส่งและ
ความร่วมมือดา้นอ่ืนๆ  ภายใตก้รอบความร่วมมืออนุภูมิภาคเพื่อส่งเสริมความเป็นเพื่อนบา้นท่ีดีต่อกนั 
 7.2  สร้างความสามคัคีและส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งประเทศอาเซียนเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในการ
จดัตั้งประชาคมอาเซียนและส่งเสริมความร่วมมือกบัประเทศอ่ืนๆ  ในเอเชียภายใตก้รอบความร่วมมือดา้นต่างๆ  
และเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี  พ.ศ.2558  ทั้งในดา้นเศรษฐกิจสังคม
และวฒันธรรมและความมัน่คง 
 7.3  เสริมสร้างบทบาทท่ีสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองคก์รระหว่างประเทศ  
โดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติและองคก์รระดบัภูมิภาคต่างๆ  เพื่อรักษาสันติภาพความมัน่คง  ส่งเสริม
กระบวนการประชาธิปไตย  39  สิทธิมนุษยชนมนุษยธ์รรมชาติส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  ตลอดจน
ร่วมมือในการแกไ้ขประเด็น  ปัญหาขา้มชาติทุกดา้นท่ีส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของมนุษย ์
 



 

 

34 

34 

 7.4  กระชบัความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยทุธศาสตร์กบัประเทศกลุ่มประเทศและองคก์ร  
ระหวา่งประเทศท่ีมีบทบาทส าคญัของโลกเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในประเทศไทย  พร้อมกบัการสร้าง
ภูมิคุม้กนัและขีดความสามารถในการแข่งขนัใหเ้ศรษฐกิจไทย 

7.5  เพื่อใหป้ระชาชน  รัฐบาลและประชาคมระหวา่งประเทศมีทศันคติในทางบวกต่อประชาชนและ
ประเทศไทย 

7.6  ส่งเสริมการรับรู้และความเขา้ใจของประชาชนเก่ียวกบัปัญหาเร่ืองพรมแดนและการเปล่ียนแปลง
ในโลกท่ีมีผลกระทบต่อประเทศไทย  เพื่อก่อใหเ้กิดฉันทามติในการก าหนดนโยบายและด าเนินนโยบาย
ต่างประเทศ 

7.7  สนบัสนุนการทูตเพื่อประชาชนคุม้ครองและผลประโยชน์ของคนไทยดูแลคนไทยและแรงงานไทย
ในต่างประเทศโดยเฉพาะคนไทยท่ีประกอบอาชีพ  และมีถ่ินฐานในต่างประเทศ  ส่งเสริมบทบาทและความ
แขง็แกร่งของชุมชนชาวไทยในการรักษาเอกลกัษณ์และความเป็นไทย 

7.8  ใชป้ระโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคใหเ้ป็นประโยชน์ต่อ
การขยายฐานเศรษฐกิจทั้งการผลิตและการลงทุนโดยใหค้วามส าคญัในการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัท่ีอยู่
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจและเมืองชายแดน 

7.9  ประสานการด าเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศตามแนวทางนโยบายทีมประเทศไทย
เพื่อใหก้ารด าเนินงานดา้นการต่างประเทศมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและมีคุณภาพ 

7.10  ส่งเสริมความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดกบัประเทศมุสลิมและองคก์รอิสลามระหวา่งประเทศ  เพื่อสร้าง
ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งวา่ประเทศไทยก าลงั  40  ด าเนินการแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องไทยในฐานะ
ปัญหาภายในประเทศท่ีมีความส าคญัดว้ยหลกัการตามแนวพระราชทานเขา้ใจถึงการพฒันา 
 
8)  นโยบาย  การบริหารกจิการบ้านเมืองท่ีดี 
 8.1  บุคลากรภาครัฐมีขีดความสามารถสูงขึ้น  มีคุณธรรม  จริยธรรม  สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่ง         
มืออาชีพ  ไดรั้บความเป็นธรรมในการปฏิบติัราชการ 
 8.2  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการด าเนินงานเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพโปร่งใส  มีการเช่ือมโยง
บูรณาการแผนทอ้งถ่ินกบัแผนชุมชน  และแผนระดบัต่างๆ  ในพื้นท่ี  และสามารถใหบ้ริการสาธารณะท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
 8.3  ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน 
 8.4  เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารแบบบูรณาการอยา่งต่อเน่ือง  ยกระดบัสมรรถนะของ
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  พฒันาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้าง  และระบบการบริหารงานใหม่ท่ีมี
ความยดืหยุน่คล่องตวัสูง  และปรับปรุงระบบบริการประชาชนใหเ้ป็นแบบเชิงรุกมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการเพิ่ม
ศูนยบ์ริการท่ีครบวงจรท่ีครอบคลุมการใหบ้ริการท่ีหลากหลายขึ้น  และการใหบ้ริการถึงตวับุคคลผา่นระบบ 
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ศูนยบ์ริการร่วมและระบบรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสมบูรณ์แบบ  มุ่งเนน้การจดัการความรู้และพฒันาส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  มีการสร้างนวตักรรมในการท างานอยา่งประหยดั
และมีประสิทธิภาพ 
 8.5  เสริมสร้างมาตรฐานดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  ธรรมาภิบาลใหแ้ก่ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ
และพฒันาความโปร่งใสในการปฏิบติังานของหน่วยงานภาครัฐ  พร้อมทั้งป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  
และประพฤติมิชอบของขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีของรัฐอยา่งจริงจงั  เพื่อใหข้า้ราชการเป็นท่ีเช่ือถือไวว้างใจของ
ประชาชน  ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและชุมชน  โดยปรับปรุงกฎหมายใหมี้การเปิดเผย  
บญัชีรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินของขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีของรัฐต าแหน่งระดบัสูงและต าแหน่งท่ีมีอ านาจ
มาก  รวมทั้งบุคลากรขององคก์รอิสระต่อสาธารณชน  เพื่อความโปร่งใสของต าแหน่งเหล่าน้ี  และเปิดโอกาสให ้
สาธารณชนร่วมตรวจสอบบุคลากรภาครัฐเพิ่มขึ้น  พฒันาและน ามาตรการทางสังคมมาใชค้วบคู่กบัการบงัคบั
กฎหมายเพื่อป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  และประพฤติมิชอบตลอดจนสนบัสนุนการสร้างค่านิยมของ
สังคมใหย้ดึมัน่ในความซ่ือสัตยสุ์จริต  ความเสมอภาคเท่าเทียมกนั  และความถูกตอ้งชอบธรรม 
 8.6  สนบัสนุนการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหมี้ระบบท่ีมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส่  
และสามารถบริการสาธารณะตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดต้ามความคาดหวงั  รวมทั้งส่งเสริมให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหลายๆ  แห่ง  ร่วมกนัจดับริการสาธารณะบางอยา่ง  ซ่ึงโดยสภาพหรือเพื่อ
ประสิทธิภาพ  ควรท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินร่วมกนัท า  โดยค านึงถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมตาม
ศกัยภาพของทอ้งถ่ิน  ใหมี้ความเช่ือมโยงและบูรณาการภารกิจกบัแผนชุมชนและแผนระดบัต่างๆ  ของพื้นท่ีเพื่อ
เป็นรากฐานส าคญัในการส่งเสริมและพฒันาประชาธิปไตยในทอ้งถ่ินใหเ้ขม้แขง็  ปรับปรุงการจดัระบบ
ความสัมพนัธ์ของการบริหารจดัการงบประมาณ  และบุคลากรของทอ้งถ่ิน  ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
รายไดท่ี้เหมาะสมและมีระบบบริหารงานบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพพร้อมรองรับภารกิจและใหบ้ริการท่ีดีแก่
ประชาชน  ตลอดจนเสนอกฎหมายเก่ียวกบัการสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามท่ี
บญัญติัเป็นหลกัการไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจกัรไทย  หมวด  14  การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
ยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มจังหวัด 
ศักยภาพการพฒันา 

1.1 เป็นฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจหลกั  (ขา้ว  ออ้ย  มนัส าปะหลงั  ยางพารา) 
1.2 เป็นฐานการลงทุนอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร  การคา้  การบริการ 
1.3 การท่องเท่ียวยคุก่อนประวติัศาสตร์  และวฒันธรรม 
1.4 ผลิตภณัฑ ์ OTOP  (ผา้ไหม) 
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แนวคิดการพฒันา 
 ใชศ้กัยภาพร่วมของกลุ่มจงัหวดัท่ีมีอยูม่าเป็นปัจจยัพื้นฐานการพฒันาดว้ยการเสริมสร้างความเขม้แขง็
ของศกัยภาพร่วมใหมี้ประสิทธิภาพ  เพื่อน าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถแข่งขนั  และรายไดข้องกลุ่มจงัหวดั 
 

วิสัยทัศน์ “เพิ่มผลิตภาคพืชเศรษฐกิจหลกั  (ขา้ว  ออ้ย  มนัส าปะหลงั  ยางพารา)  และอุตสาหกรรม 
  การคา้  การบริการ  การท่องเท่ียว  และการลงทุน  สู่สากล” 
 
 

เป้าประสงค์ 
1.  เพิ่มคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลกัในเขตพื้นท่ีเกษตรท่ีเหมาะสม  (Zoning)  ใหไ้ดม้าตรฐาน 
2. สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
3. พฒันาการท่องเท่ียวกลุ่มจงัหวดัสู่การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 

 
ยุทธศาสตร์การพฒันา 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพฒันาดา้นการผลิต  การแปรรูป  การคา้  พืชเศรษฐกิจใหมี้ความเขม้แขง็ 
 เป้าประสงค ์

1.1 เพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรใหมี้คุณภาพท่ีดี 
1.2 พฒันาคุณภาพผลิตภณัฑแ์ปรรูปทางการเกษตร 
1.3 เพิ่มช่องทางการตลาดสินคา้เกษตรและผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากสินคา้เกษตร 
ตวัช้ีวดั 
2.1  จ านวนแปลง/ฟาร์ม  ท่ีไดรั้บใบรับรองมาตรฐาน  GAP  ไม่นอ้ยกวา่/แปลง/ปี 
2.2  ร้อยละผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ท่ีเพิ่มขึ้น  8% 
2.3  อตัราการขยายตวัของ  GPP  ภาคการเกษตร  5% 
 

 ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การส่งเสริมการคา้  การบริการ  การลงทุนและพฒันาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตร          
ต่อส่ิงแวดลอ้ม 
  เป้าประสงค ์

1.1 เพิ่มมูลค่าการคา้  การลงทุนและรายไดก้ลุ่มจงัหวดั 
1.2 มีความพร้อมดา้นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุน 
1.3 เพิ่มคุณภาพแรงงานในกลุ่มจงัหวดั 
ตวัช้ีวดั 
2.1  อตัราการขยายตวัของ GPP  เพิ่มขึ้น  5% 
2.2  อตัราการขยายตวัของ GPP    ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น  8% 
2.3  ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของผลผลิตภาคแรงงาน  4%  
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ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การเพิ่มศกัยภาพการท่องเท่ียวกลุ่มจงัหวดั 

  เป้าประสงค ์
1.1 รายไดจ้ากการท่องเท่ียวและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวเน่ืองเพิ่มขึ้น 
1.2 เช่ือมโยงการบริหารจดัการท่องเท่ียวกลุ่มจงัหวดัอยา่งเป็นระบบ 
ตวัช้ีวดั 
2.1  รายไดก้ารท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น  2% 
2.2 ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ (OTOP) 
2.3  ระดบัความส าเร็จของการพฒันาคุณภาพดา้นการท่องเท่ียว 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การเตรียมความพร้อมกลุ่มจงัหวดัเพื่อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  เป้าประสงค ์

1.1 บุคลากรกลุ่มจงัหวดัมีสมรรถนะในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจงัหวดัในกลุ่มจงัหวดั  เพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
ตวัช้ีวดั 
2.1  ร้อยละบุคลากรกลุ่มจงัหวดัมีสมรรถนะในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
2.2 ร้อยละความพึงพอใจของผูรั้บบริการจากจงัหวดัในกลุ่มจงัหวดั 

 
ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดร้อยเอด็ 
วิสัยทัศน์      “เป็นเมืองผลิตขา้วหอมมะลิคุณภาพดี  มีการพฒันาคนและการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื” 
 

วัตถุประสงค์  (Objective) / เป้าประสงค์ 
1. เพื่อเพิ่มรายไดใ้หก้บัประชาชน  โดยการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  การเพิ่ม 

ขีดความสามารถในการแข่งขนั  ในภาคการเกษตร  การคา้  การลงทุน  และการท่องเท่ียว 
        ตวัช้ีวดั 
        1.  อตัราการขยายตวัของ  GPP  เพิ่มขึ้น   เฉล่ีย  5.5%  ในปี  2561 
        2.  อตัราการขยายตวัของ  GPP  ภาคเกษตร  เพิ่มขึ้น  เฉล่ีย  5%  ในปี  2561 
        3.  รายไดก้ารท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น  ไม่นอ้ยกวา่  8%  ในปี  2561 
        4.  จ านวนแปลง/ฟาร์ม  ขา้วหอมมะลิไดรั้บการส่งเสริมเขา้สู่ระบบมาตรฐาน    GAP  ไม่นอ้ยกวา่  
1,000   แปลงต่อปี 
        5.  ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ OTOP  ไม่นอ้ยกวา่  24  ในปี  2561 
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2. เพื่อสร้างสังคมแห่งความมัน่คงและปลอดภยั  และยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน   

ในการเขา้ถึงคุณภาพการให้บริการและการสาธารณูปโภคท่ีมีคุณภาพ 
        ตวัช้ีวดั 
        1.  ร้อยละท่ีลดลงของครัวเรือนยากจนเป้าหมายท่ีมีรายไดต้ ่ากวา่เกณฑ ์ จปฐ.  (ร้อยละ  50)     ของ
ปีท่ีผา่นมา 
        2.  ค่าคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดบัชาติ  (O-Net)  ของนกัเรียนชั้น  ม.3  ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ  50  
ของปี  2561 
        3.  ร้อยละสถานบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน  (HA)  เพิ่มขึ้นร้อยละ  30  ในปี  2561 
        4.  อตัราการตายต่อการเกิดมีชีพ  ลดลง  1  ในปี  2561 
        5.  เพิ่มสัดส่วนผูอ้ยูใ่นระบบประกนัสังคม  (แรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ) 
        6.  จ านวนระบบสาธารณูปโภค  ไดรั้บการพฒันาเพื่อสนบัสนุนการคา้  การลงทุน  การท่องเท่ียว
และการใหบ้ริการ  ไม่ต ่ากวา่  40  แห่ง  ในปี  2561 
        7.  ร้อยละท่ีลดลงของคดีอาชญากรรมไม่นอ้ยกวา่  4  ในปี  2561 

3. อนุรักษฟ้ื์นฟูธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหมี้คุณภาพ 
ตวัช้ีวดั 

        1.  จ านวนของพื้นท่ีป่าเส่ือมโทรมและพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์  และพื้นท่ีเอกชนไดรั้บการ
ส่งเสริมการปลูกตน้ไม ้ เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว  ปีละ  1,000  ไร่  (0.3%  ต่อปี) 
        2.  จ านวนปัญหามลพิษและปริมาณขยะไดรั้บการแกไ้ขไม่นอ้ยกวา่  4  แห่ง  ในปี  2561 
        3.  จ านวนแหล่งพลงังานทดแทนในพื้นท่ีไดรั้บการพฒันาใหไ้ดม้าตรฐาน  ไม่นอ้ยกวา่  4  แห่ง    
ในปี  พ.ศ.2561 
        4.  จ านวนโครงการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของภาคประชาชนสังคม  
ไดรั้บการสนบัสนุนไม่นอ้ยกวา่  4  โครงการ  ในปี  2561 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  1: พฒันาคุณภาพการผลติภาคการเกษตร  ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเท่ียว 
 วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์ 

-  สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดยเนน้การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั  ในภาคเกษตร
การคา้  การลงทุน  และการท่องเท่ียว 
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กลยุทธ์ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  การแปรรูปสินคา้การเกษตร  และสินคา้ภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า 
2. พฒันาทกัษะฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพ 
3. พฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีสนบัสนุนการคา้  การลงทุน 
4. ส่งเสริมและพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมใหมี้คุณภาพ 
5. ส่งเสริมและยกระดบัผลิตภณัฑ ์ OTOP  ใหไ้ดม้าตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าดา้นการท่องเท่ียว 

 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  2: สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย  พฒันาคนให้มีความรู้  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์ 

-  เพื่อสร้างสังคมแห่งความมัน่คงและปลอดภยัและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน  ในการ
เขา้ถึงคุณภาพการใหบ้ริการและการสาธารณูปโภคท่ีมีคุณภาพ 

 
กลยุทธ์ 
1. พฒันาสถานบริการดา้นสุขภาพภาครัฐและระบบการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมการพฒันาระบบการศึกษาใหค้รอบคลุมในทุกดา้น  สอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ีและความ

ตอ้งการ  ของประชาชน 
3. พฒันาระบบสวสัดิการโครงสร้างพื้นฐาน  และความมัน่คงทางสังคม 
4. ยกระดบัคุณภาพในการรักษาความมัน่คงภายในและปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
5. ยกระดบัการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อสร้างสังคมแห่งความสงบสุข 

 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  3: พฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีคุณภาพ 
 วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์ 

-  เพื่ออนุรักษฟ้ื์นฟูธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหมี้คุณภาพ 
 

กลยุทธ์ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งครบวงจร   
2. เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว  (Green  Growth) 
3. พฒันาและส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทน 
4. สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใหบ้ริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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การพฒันาตามนโยบายของผู้บริหาร 
นโยบายเร่งด่วน 

1. แกไ้ขปัญหาน ้าท่วมขงัในบริเวณต่าง  ๆ  ในเขตเทศบาล 
2. ปรับเปล่ียนทศัคติในการท างานของบุคลากร  โดยถือเอาประโยชน์ของประชาชน 

เป็นส าคญั  และรู้จกัสามคัคี 
3. พฒันาตลาดสดใหมี้ความสะอาด  ถูกหลกัสุขาภิบาล  รวมทั้งเร่งก่อสร้างโรงฆ่าสัตวต์าม 

นโยบาย  “อาหารปลอดภยั”  ของรัฐบาล 
4. การด าเนินกิจกรรมทางการเมือง  โดยยดึการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร  การวางแผนและการ
ด าเนินการพฒันา  รวมทั้งการติดตามประเมินผล 

5. การบริหารจะยดึหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี  (ธรรมาภิบาล)  ตามระเบียบ 
ส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี  พุทธศกัราช  2542  ซ่ึงประกอบดว้ยหลกันิติธรรม  
หลกัคุณธรรม  หลกัความโปร่งใส  หลกัการมีส่วนร่วม  หลกัความรับผิดชอบและความคุม้ค่า  และพระราช
กฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี  พ.ศ.2546  หมวด  8  มาตรา  52 

6. ในการบริหารงานงบประมาณเป็นไปตามระเบียบแบบแผน  และเสร็จตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนด  เพื่อประโยชน์และโอกาสของประชาชน 

7. แกปั้ญหาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  เช่น  ถนน  ทางระบายน ้า  ไฟฟ้า  และ 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าและประปาใหเ้พียงพอ  ใหป้ระชาชนไดรั้บความสะดวกปลอดภยั  และสามารถรองรับ
ความเจริญทางเศรษฐกิจไดเ้พียงพอ 

8. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาธารณูปโภคเดิมท่ีมีสภาพท่ีเป็นปัญหาอยู ่ ใหมี้สภาพท่ีดี 
สมบูรณ์  สามารถใชก้ารไดเ้ป็นอยา่งดี 

9. มุ่งส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีรายไดเ้พิ่มขึ้น  ไม่วา่จะเป็นการฝึกอบรม 
เก่ียวกบัการฝึกอาชีพ  การสนบัสนุนการจดัตั้งกลุ่มแม่บา้น  การจดัตั้งกลุ่มออมทรัพยข์องประชาชนทัว่ไป  ใหมี้
รายไดเ้พิ่มขึ้น  มีอาชีพท่ีมัน่คงยัง่ยนื 

10. จะส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพดา้นการศึกษา  ทั้งในและนอกระบบโรงเรียนใหมี้ 
คุณภาพทดัเทียมกบัโรงเรียนชั้นน าของจงัหวดัและเป็นโรงเรียนในฝัน  รวมทั้งส่งเสริมใหเ้ด็กนกัเรียนมี
พลานามยัสมบูรณ์  จิตใจแจ่มใส 

11. มุ่งป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั  โดยปลูกจิตส านึกและ 
ความตระหนกัใหเ้ด็กและเยาวชนเห็นพิษภยัของยาเสพติด  และส่งเสริมกิจกรรมดา้นการกีฬาและนนัทนาการให้
เด็กและเยาวชน 

12. ผูสู้งอาย ุ คนพิการ  คนยากไร้  และผูด้อ้ยโอกาส  จะไดรั้บการดูแลใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดี 
สามารถใชชี้วิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งปกติสุข  รวมทั้งการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก  เยาวชน  และผูสู้งอาย ุ
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13. มุ่งส่งเสริมและพฒันาการด าเนินการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัใหส้ามารถ 
ด าเนินการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

14. ส่งเสริม  บ ารุงวฒันธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  การกีฬา  นนัทนาการ   
ศาสนสถาน  และโบราณสถาน 

15. มุ่งใหเ้กษตรวิสัยเป็นเมืองท่ีน่าอยู่  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ส่ิงแวดลอ้มสวยงาม   
โดยจดัใหมี้สวนสาธารณะ  สวนสุขภาพ  และปลูกตน้ไมต้ามแนวพระราชเสาวนีย ์ รวมทั้งอนุรักษว์ฒันธรรม
ทอ้งถ่ินใหค้งอยูสื่บไป 

16. จะยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลให้ดีขึ้น  ทั้งในดา้นความปลอดภยั 
ในชีวิตและทรัพยสิ์น  การมีอาชีวะอนามยัท่ีดีจากการใชอ้าคาร  ท่ีดิน  และแหล่งน ้าในทุกพื้นท่ีและการมีสุขภาพ
พลานามยัสมบูรณ์จากโรคติดต่อและส่ิงรบกวน  เช่น  ขยะ  กล่ิน  ฝุ่ นละออง  พาหะน าโรคต่าง  ๆ 
 
3.2  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลีย่นแปลงท่ีมีผลต่อการพฒันา 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตด้วย
เทคนิค  SWOT   
  การวิเคราะห์  จุดอ่อน  จุดแขง็  อนัเป็นสภาวะแวดลอ้มภายในทอ้งถ่ิน  โดยใชเ้ทคนิค  SWOT  
Analysis  การพิจารณาถึงปัจจยัภายใน  ไดแ้ก่  จุดแขง็  (Strength = S)  จุดอ่อน  (Weakness = W)  และปัจจยั
ภายนอก  ไดแ้ก่  โอกาส  (Opportunity = O)  และอุปสรรค  (Threat = T)  เป็นเคร่ืองมือ โดยผา่นกระบวนการ
ประชุมร่วมกนัทุกภาคีทั้งภาครัฐและภาคประชาชน  โดยสรุป ไดด้งัน้ี 

 

1. จุดแข็ง (STRENGTH) 
-  เป็นแหล่งผลิตขา้วหอมมะลิ 
-  มีแรงงานจ านวนมากและราคาถูก 
-  เป็นแหล่งคา้ส่งปลาน ้าจืด 
-  ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม  สภาพแวดลอ้มดี  เมืองน่าอยู่ 
-  เป็นศูนยก์ลางการคมนาคม 
 

2. จุดอ่อน (WEAKNESS) 
-  ปัญหาภยัธรรมชาติ 
-  ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต ่า 
-  มีการเคล่ือนยา้ยแรงงานสูงเน่ืองจากขาดการจา้งงานในพื้นท่ี 
-  ขาดกระบวนการเรียนรู้ร่วมชุมชน 
-  ขาดแหล่งน ้าใชใ้นภาคการเกษตร 
-  ขาดความสามคัคีในชุมชน 
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3. โอกาส (OPPORTUNITY) 
-  นโยบายขา้วหอมมะลิของจงัหวดั 
-  ความตอ้งการแรงงานยงัมีอีกมาก 
-  นโยบายของจงัหวดัในการพฒันาฝีมือแรงงาน 
-  นโยบายการสร้างความสมานฉนัทใ์นพื้นท่ีใหชุ้มชนของกระทรวงมหาดไทย 
 

 4.    อุปสรรค (THREAT) 
  -  ขาดการจา้งงานในพื้นท่ี 
  -  ประสบปัญหาภยัธรรมชาติ 
  -  ขาดการประสานงานและงบประมาณระหวา่งหน่วยงาน 
 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา 
จุดแข็ง  
 *  ประชาชนในเขตเทศบาลกวา่ร้อยละ  70  ประกอบอาชีพท านา  โดยมีพื้นท่ีนาบางส่วนอยูใ่นเขต
ทุ่งกุลาร้องไห ้ อนัเป็นแหล่งผลิตขา้วหอมมะลิคุณภาพดีและมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัและตอ้งการของตลาด 
 *  มีแรงงานจ านวนมากและราคาถูก  ทั้งประเภทมีฝีมือ  ก่ึงฝีมือ  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ส าหรับ       
นกัลงทุน  ประกอบกบัค่าแรงท่ีต ่าเม่ือเทียบกบัท่ีอ่ืน  จึงเป็นโอกาสและช่องวา่งของนกัธุรกิจและนกัลงทุนท่ีจะ
ใชป้ระกอบการตดัสินใจ 
 *  เป็นแหล่งคา้ส่งปลาน ้าจืด  โดยมีผูป้ระกอบการรายใหญ่กวา่  10  ราย  ท ารายไดปี้ละกวา่         
สิบลา้นบาท  โดยมีตลาดส่งอยูบ่ริเวณใกลเ้คียง  ไปจนถึงจงัหวดันครพนม  ขอนแก่น  และอุดรธานี 
 *  ต าบลเกษตรวิสัย  จดัเป็นเมืองท่ีมีสภาพแวดลอ้มดี  เน่ืองจากไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมและแหล่ง
มลพิษอ่ืน ๆ ประชาชนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบา้น  หรือท่ีเรียกวา่  ฮีต  12  คลอง  14  ไวเ้ป็นอยา่งดี  
โดยมีประเพณีแห่เทียนพรรษา  เป็นงานใหญ่ของชุมชนท่ีร่วมกนัสืบทอด   
 *  เกษตรวิสัยจดัเป็นศูนยก์ลางคมนาคมทางบก  โดยมีเส้นทางเช่ือมโยงกบัจงัหวดัอ่ืน  ๆ หลาย
จงัหวดั  เช่น  จงัหวดัมหาสารคาม  บุรีรัมย ์ สุรินทร์  ศรีสะเกษ  อุบลราชธานี  เป็นตน้ 
 

จุดอ่อน  
 * พื้นท่ีการเกษตรของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  มกัประสบปัญหาภยัธรรมชาติ
เป็นประจ าทุกปี  เน่ืองจากน ้าลน้จากล าน ้าเสียวท่ีอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงลน้ไหลเขา้ท่วมพื้นท่ีการเกษตร  ซ่ึงเป็น
ปัญหาเร้ือรังและท าความเสียหายแก่ประชาชนมาโดยตลอด 
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 *  ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต ่า  ประชาชนในเขตเทศบาลกวา่ร้อยละ  70  ประกอบอาชีพ     
ท านา  ถึงแมจ้ะประสบปัญหาราคาท่ีค่อนขา้งต ่าและไม่แน่นอน  โดยสาเหตุเกิดจากการขาดการรวมกลุ่ม   
ท าใหข้าดอ านาจต่อรองและเม่ือไดผ้ลผลิตมาต่างคนต่างรีบจ าหน่ายเพื่อน ามาใชห้น้ีสินท่ีเกิดจากการลงทุนใน
การเกษตรอีกทั้งผลก าไรท่ีนอ้ยไม่สามารถเป็นแรงผลกัดนัใหเ้กษตรกรหนัมาพฒันาคุณภาพและผลผลิต 
ใหไ้ดดี้ 
 *  เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  มีปัญหาในการเคล่ือนยา้ยแรงงานสูง  ซ่ึงเกิดจากปัญหาการขาดการ
จา้งงานในพื้นท่ี  รวมทั้งการท่ีไม่สามารถใชพ้ื้นท่ีท าการเกษตรไดใ้นหนา้แลง้  จากปัญหาการขาดแหล่งน ้า      
ท าใหข้าดการจา้งงานหลงัฤดูเก็บเก่ียว  จึงเกิดการอพยพเคล่ือนยา้ยไปท างานท่ีอ่ืน 
 * การขาดกระบวนการเรียนรู้ร่วมในชุมชน  เน่ืองจากรูปแบบของสังคมท่ีก าลงักา้วเขา้สู่ความเป็น
สังคมเมือง  และการขาดผูน้ าท่ีเขม้แขง็และมีจิตสาธารณะในชุมชน 
 * เกษตรกรในเขตเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  ท าการเกษตรโดยอาศยัน ้าฝนในการท านาและแหล่งน ้า
ธรรมชาติซ่ึงมีอยูอ่ยา่งจ ากดัในฤดูแลง้  ท าใหเ้กิดขอ้จ ากดัในปริมาณพื้นท่ีการผลิต  และเกิดพื้นท่ีวา่งเปล่าหลงั
ฤดูเก็บเก่ียวเป็นจ านวนมาก  ซ่ึงเป็นการเสียเปล่าทั้งพื้นท่ีการเกษตรและแรงงานท่ีรอฤดูกาลเพาะปลูก 
 *  ชุมชนเกษตรวิสัย  เป็นชุมชนชนบทท่ีก าลงัพฒันาสู่การเป็นชุมชนเมือง  รวมทั้งรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตของประชาชนท่ีเปลี่ยนเป็นการเอาตวัรอด  ต่างคนต่างอยูแ่ละขาดความสามคัคี 
 

โอกาส  
 *  นโยบายส่งเสริมขา้วหอมมะลิของจงัหวดั  จะท าใหข้า้วหอมมะลิของทุ่งกุลาร้องไหมี้ช่ือเสียง
และไดรั้บการยอมรับมากขึ้น  ซ่ึงจะเป็นแรงผลกัดนัใหเ้กษตรกรหนัมาพฒันาคุณภาพและผลผลิตใหดี้ขึ้น 
 *  อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  ท าใหค้วามตอ้งการแรงงานมากขึ้น  ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์กบัแรงงานในเขตท่ีจะพฒันาศกัยภาพฝีมือแรงงานใหเ้ป็นท่ียอมรับและก่อใหเ้กิดรายไดเ้พิ่มมากขึ้น  
รวมถึงเม่ือแรงงานเหล่าน้ีเดินทางกลบัภูมิล าเนาของตนเอง  ก็จะน าทกัษะความรู้ท่ีไดจ้ากการท างานใน
ต่างประเทศหรือภูมิภาคอ่ืน  ๆ  กลบัมาพฒันาทอ้งถ่ินของตนเองได ้
 *  จากการท่ีจงัหวดัร้อยเอด็  ไดมี้ยทุธศาสตร์การพฒันา  ในดา้นการพฒันาฝีมือแรงงาน  จะเป็น
โอกาสใหแ้รงงานซ่ึงมีอยูจ่  านวนมากในเขตเทศบาล  ท่ียงัขาดโอกาสและทกัษะใหมี้โอกาสพฒันาฝีมือแรงงาน  
จนเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน  รวมถึงเป็นการกระตุน้ใหเ้กิดการลงทุนในเขตพื้นท่ี 
 *  จากนโยบายการสร้างความสมานฉนัทใ์นพื้นท่ีใหชุ้มชนของกระทรวงมหาดไทย  จะเป็นโอกาส
อนัดีในการปลูกจิตส านึกความรู้ความสามคัคีของคนในพื้นท่ี 
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อุปสรรค  
 *  ปัญหาการขาดการจา้งงานในพื้นท่ี  เป็นอุปสรรคในการพฒันาของเทศบาล  ประชาชนไม่นอ้ย
ตอ้งอพยพไปท างานต่างถ่ินท่ีมีการจา้งงาน  เช่น  กรุงเทพมหานครและจงัหวดัใกลเ้คียง  ทิ้งเด็กและคนแก่ให้อยู่
เฝ้าบา้น 
 *  ปัญหาภยัธรรมชาติ  เป็นปัญหาท่ีสร้างความเสียหาย  และความเดือดร้อนใหแ้ก่ประชาชนในเขต
เทศบาลเป็นอยา่งมาก  เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั  เม่ือประสบปัญหาภยั
ธรรมชาติ  ก็ไม่สามารถท าการเกษตรได ้ ก่อให้เกิดปัญหาต่าง  ๆ ตามมามากมาย 
 * การขาดการประสานงานและงบประมาณระหวา่งหน่วยงาน  ท าใหก้ารแกปั้ญหาส าเร็จยาก  เช่น  
การแกปั้ญหาน ้าท่วมซ่ึงตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลาย ๆ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ซ่ึงเป็นเจา้ของพื้นท่ี  
รวมทั้งการขาดการบูรณาการงานและงบประมาณ  เพื่อให้เกิดผลส าเร็จของงานท่ีดีกวา่  ยงัไม่เกิดขึ้น 
 
 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
                 สรุปผลการพฒันาเทศบาลในระยะท่ีผ่านมา  ในเชิงปริมาณ 
 

สาขา/แผนงาน 
จ านวน

โครงการใน
แผนพฒันา 

จ านวน
โครงการท่ี
ด าเนินการ 

ร้อยละของ
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณท่ี
ด าเนินการได้ 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 14 4 4.49 1,549,000 3.97 
ดา้นการท่องเท่ียว 5 2 2.25 20,000 0.05 
ดา้นการศึกษา 62 19 21.35 13,716,980 35.13 
ดา้นเศรษฐกิจ 11 4 4.49 352,000 0.90 
ดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 69 32 35.96 7,881,950 20.18 
ดา้นอ่ืน  ๆ  ท่ีสอดคลอ้งกบั
นโยบายรัฐบาล  แผน
ยทุธศาสตร์การพฒันากลุ่ม
จงัหวดั  ยทุธศาสตร์การ
พฒันาของจงัหวดัและ
เจตนารมณ์ของประชาชนใน
พื้นท่ี 

48 28 31.46 15,531,610 39.77 

รวม 209 89 100 39,051,340 100 
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การประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันาไปปฏิบัติ  ในเชิงคุณภาพ 
 

  สาขาการพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  การด าเนินแผนงาน/โครงงาน  ในสาขาดา้นการพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  สามารถด าเนิน
โครงการได้ร้อยละ  4.49  ของโครงการในแผนพฒันาปี  2557  ใช้งบประมาณ  1,549,000  บาท  หรือคิดเป็น     
ร้อยละ  3.97  ของงบประมาณทั้งหมด  สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในเขตเทศบาลได ้ ใน
ระดบัหน่ึง  เช่น  การก่อสร้างท่อระบายน ้าพร้อมขยายผิวจราจร  เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวกและปลอดภยั 
 

  สาขาการพฒันาด้านการท่องเท่ียว 
  การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว  สามารถด าเนินโครงการได้ร้อยละ  2.25  ของโครงการใน
แผนพฒันาปี  2557  ใชง้บประมาณ  20,000  บาท  หรือคิดเป็นร้อยละ  0.05  ของงบประมาณ  โดยมีการก าหนด
แผนงาน/โครงการ  เอาไว ้ 5  โครงการ  สามารถด าเนินการได ้ 2  โครงการ  ซ่ึงในเขตพื้นท่ีเทศบาล  จะเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวทางกีฬา  นอกนั้นเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเก่ียวกบัการท่องเท่ียวของจงัหวดั  
เช่น   การอุดหนุนโครงการสมมาน ้าคืนเพง็เส็งประทีป  และอุดหนุนประเพณีบุญผะเหวด    เป็นตน้   
 

  สาขาการพฒันาด้านการศึกษา 
  การพฒันาด้านการศึกษา  เป็นสาขาการพฒันาท่ีก าหนดขึ้นมาเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ
ดา้นการศึกษา  โดยในปี  2557  สามารถด าเนินโครงการไดร้้อยละ  21.35  ของโครงการในแผนพฒันาปี  2557   
ใช้งบประมาณ 13,716,980  บาท  หรือคิดเป็นร้อยละ  35.13  ของงบประมาณ  โดยมีการก าหนดแผนงาน/
โครงการ  เอาไว ้ 62  โครงการ  ด าเนินการได้  19  โครงการ  แนวทางการพฒันาการสนับสนุนการศึกษาขั้น
พื้นฐาน      มีการด าเนินโครงการเพื่อสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เช่น  ซ่อมแซมอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
การจดัหาอาหารกลางวนัและอาหารเสริมนม  ให้แก่  ศพด.ในเขตเทศบาล  การจดัการแข่งขนักีฬา  และการ
จดัหาส่ือการเรียนการสอน  เป็นตน้  ผลการด าเนินการพบวา่ประชาชนให้ความสนใจขอ้มูลข่าวสารมากขึ้นเป็น
ท่ีน่าพอใจ  ประกอบกบัจ านวนบุคลากรทางดา้นการศึกษาท่ีเพิ่มขึ้นท าให้มีโครงการเพื่อสนบัสนุนการศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีไดดี้ยิง่ขึ้น 
 

  สาขาการพฒันาด้านเศรษฐกจิ 
  ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  สามารถด าเนินโครงการได้ร้อยละ  4.49  ของโครงการใน
แผนพฒันาปี  2557  ใช้งบประมาณ  352,000  บาท  หรือคิดเป็นร้อยละ  0.90  ของงบประมาณ  มีโครงการท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนพฒันาจ านวนทั้งส้ิน  11  โครงการ  สามารถด าเนินการไดท้ั้งส้ิน  4  โครงการ  ซ่ึงจะเห็นไดว้่า
เป็นยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดแผนงานไวน้้อย  ทั้ ง  ๆ  ท่ี  เป็นยุทธศาสตร์ท่ีตอบสนองการแก้ปัญหาความยากจน  
ตามนโยบายของรัฐบาล  ทั้งน้ีเน่ืองจากบุคลากรขาดงบประมาณ  ประสบการณ์ดา้นการพฒันาอาชีพและการ
ขาดทุนทางสังคม  อย่างไรก็ดีเทศบาลได้ก าหนดแนวทางการพฒันาไวเ้พื่อพฒันาตลาดสดให้ได้มาตรฐาน  
เพื่อใหป้ระชาชนไดก้ระจายสินคา้ภาคการเกษตรไดม้ากขึ้น  เป็นการเพิ่มรายไดภ้าคครัวเรือนไดอี้กทางหน่ึง 
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  สาขาการพฒันาด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 
  การพฒันาดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  สามารถด าเนินโครงการไดร้้อยละ  35.96  ของโครงการ
ในแผนพัฒนาปี  2557  ใช้งบประมาณ  7,881,950  บาท  หรือคิดเป็นร้อยละ  20.18  ของงบประมาณ  มี
โครงการท่ีก าหนดไวใ้นแผนพฒันาจ านวนทั้งส้ิน  69  โครงการ  สามารถด าเนินการไดท้ั้งส้ิน  32  โครงการ  มี
แนวทางการพัฒนาคือ  การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                 
การสงเคราะห์เด็ก  เยาวชน  และประชาชน  ท่ีดอ้ยโอกาสในชุมชน  เป็นตน้  โดยในดา้นสังคม  การพฒันา  มุ่ง
เป็นไปท่ีการยกระดบัคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นของประชาชน  มีกิจกรรมร่วมกบัสังคม              ท่ี
หลากหลาย  รวมทั้งการแกปั้ญหายาเสพติดให้หมดไปจากชุมชน  ส่วนในดา้นส่ิงแวดลอ้ม  มุ่งเป็นไปท่ีปัญหา
เร่ืองขยะเน่ืองจากปริมาณท่ีเพิ่มมากขึ้นเร่ือย  ๆ  ปัญหาขยะจึงเป็นปัญหาท่ีตอ้งเร่งด าเนินการ  เพื่อไม่ให้เกิดเป็น
ปัญหามลพิษรบกวนตามมา  โดยการจดัโครงการรณรงคล์ดปริมาณขยะ  รวมทั้งการจดัหาท่ีและพฒันาท่ีทิ้งขยะ  
นอกจากน้ียงัมีการรณรงค์และสนับสนุนให้มีการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ              และส่ิงแวดลอ้มให้มี
คุณภาพท่ีดี  เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน  ต่อไปดว้ย 
 

  สาขาการพฒันาด้านการพฒันาด้านอ่ืน  ๆ  ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลแผนยุทธศาสตร์
การพฒันากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพฒันาของจังหวัดและเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นท่ี   
  การพฒันาด้านอ่ืน  ๆ  ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลแผนยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่ม
จงัหวดัยุทธศาสตร์การพฒันาของจงัหวดัและเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นท่ี  สามารถด าเนินโครงการได ้  
ร้อยละ  31.46  ของโครงการในแผนพัฒนาปี  2557  ใช้งบประมาณ  15,531,610  บาท  หรือคิดเป็นร้อยละ  
39.77  ของงบประมาณ  มีโครงการท่ีก าหนดไวใ้นแผนพฒันาจ านวนทั้งส้ิน  48  โครงการ  สามารถด าเนินการ
ได้ทั้ งส้ิน  28  โครงการ   มีการด าเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนเก่ียวกับการด าเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถ่ิน  และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีความเขม้แข็ง  เช่น  จดัโครงการหนา้บา้นน่ามอง  ประกวดรักษาความสะอาด  อบรมฟ้ืนฟูเพิ่มเติมให ้ 
อสม.  ในเขตเทศบาล  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน  จัดหาวสัดุและเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังาน 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) และพนัธกจิ (mission) การพฒันาท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์การพฒันาท้องถิ่น 
“เป็นเมืองน่าอยู ่พร้อมกา้วสู่ความเป็นศูนยก์ลางการคมนาคม และศูนยก์ลางตลาดการเกษตร ดว้ย

ระบบผงัเมืองท่ีดีและการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล” 
 

พนัธกจิการพฒันาท้องถิ่น 
  1. พฒันาระบบการบริหารจดัการของเทศบาล ตามหลกัธรรมาภิบาล 
  2.  พฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สู่การเป็นศูนยก์ลางการคมนาคม 
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  3.  จดัใหมี้และบ ารุงรักษาทางบก ทางน ้าและสาธารณูปโภคพื้นฐานใหก้บัประชาชน 
  4.  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีรายไดเ้พิ่มขึ้น 
  5.  ส่งเสริมการสร้างความเขม้แขง็และสมานฉนัทใ์หก้บัชุมชน 
  6.  พฒันาตลาดสดเทศบาลสู่การเป็นศูนยก์ลางตลาดการเกษตร 
  7.  ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
  8. ส่งเสริมสนบัสนุนและมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษาทุกระดบัของทอ้งถ่ินอยา่งมี 
           ประสิทธิภาพ 
  9.  ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีสุขภาพพลานามยัท่ีสมบูรณ์แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตดีถว้นหนา้ 
   

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันา 
  1.  การบริหารงานมีประสิทธิภาพและโปร่งใส  

2.  การคมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภยั 
  3.   ประชาชนมีสาธารณูปโภค  สาธารณูปการพื้นฐานอยา่งทัว่ถึงและเพียงพอในการ 
            ด ารงชีพ 
  4.  ประชาชนมีอาชีพและรายไดเ้พียงพอ 

5.  ประชาชนคิดเป็น ท าเป็นมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั และรู้รักสามคัคี เป็นชุมชนเข็มแขง็  
6. เป็นศูนยก์ลางตลาดการเกษตร 
7. ประชาชนมีสุขภาพจิตท่ีเขม้แขง็ สุขภาพร่างกายแขง็แรง ห่างไกลยาเสพติด มีคุณภาพ     

       ชีวิตท่ีดี 
8.  ประชาชนทุกวยัไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ รวมทั้งรับรู้ขอ้มูลข่าวสารอยา่ง 

          ทัว่ถึงและเพียงพอ 
 
3.3 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดกบัยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย 
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดร้อยเอด็ 
วิสัยทัศน์      “เป็นเมืองผลิตขา้วหอมมะลิคุณภาพดี  มีการพฒันาคนและการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื” 
 

วัตถุประสงค์  (Objective) / เป้าประสงค์ 
1. เพื่อเพิ่มรายไดใ้หก้บัประชาชน  โดยการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  การเพิ่ม 

ขีดความสามารถในการแข่งขนั  ในภาคการเกษตร  การคา้  การลงทุน  และการท่องเท่ียว 
        ตวัช้ีวดั 
        1.  อตัราการขยายตวัของ  GPP  เพิ่มขึ้น   เฉล่ีย  5.5%  ในปี  2561 
        2.  อตัราการขยายตวัของ  GPP  ภาคเกษตร  เพิ่มขึ้น  เฉล่ีย  5%  ในปี  2561 
        3.  รายไดก้ารท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น  ไม่นอ้ยกวา่  8%  ในปี  2561 
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        4.  จ านวนแปลง/ฟาร์ม  ขา้วหอมมะลิไดรั้บการส่งเสริมเขา้สู่ระบบมาตรฐาน    GAP  ไม่นอ้ยกวา่  
1,000   แปลงต่อปี 
        5.  ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ OTOP  ไม่นอ้ยกวา่  24  ในปี  2561 
 

2. เพื่อสร้างสังคมแห่งความมัน่คงและปลอดภยั  และยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน   
ในการเขา้ถึงคุณภาพการให้บริการและการสาธารณูปโภคท่ีมีคุณภาพ 
        ตวัช้ีวดั 
        1.  ร้อยละท่ีลดลงของครัวเรือนยากจนเป้าหมายท่ีมีรายไดต้ ่ากวา่เกณฑ ์ จปฐ.  (ร้อยละ  50)         
ของปีท่ีผา่นมา 
        2.  ค่าคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดบัชาติ  (O-Net)  ของนกัเรียนชั้น  ม.3  ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ  50  
ของปี  2561 
        3.  ร้อยละสถานบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน  (HA)  เพิ่มขึ้นร้อยละ  30  ในปี  2561 
        4.  อตัราการตายต่อการเกิดมีชีพ  ลดลง  1  ในปี  2561 
        5.  เพิ่มสัดส่วนผูอ้ยูใ่นระบบประกนัสังคม  (แรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ) 
        6.  จ านวนระบบสาธารณูปโภค  ไดรั้บการพฒันาเพื่อสนบัสนุนการคา้  การลงทุน  การท่องเท่ียว
และการใหบ้ริการ  ไม่ต ่ากวา่  40  แห่ง  ในปี  2561 
        7.  ร้อยละท่ีลดลงของคดีอาชญากรรมไม่นอ้ยกวา่  4  ในปี  2561 

3. อนุรักษฟ้ื์นฟูธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหมี้คุณภาพ 
ตวัช้ีวดั 

        1.  จ านวนของพื้นท่ีป่าเส่ือมโทรมและพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์  และพื้นท่ีเอกชนไดรั้บการ
ส่งเสริมการปลูกตน้ไม ้ เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว  ปีละ  1,000  ไร่  (0.3%  ต่อปี) 
        2.  จ านวนปัญหามลพิษและปริมาณขยะไดรั้บการแกไ้ขไม่นอ้ยกวา่  4  แห่ง  ในปี  2561 
        3.  จ านวนแหล่งพลงังานทดแทนในพื้นท่ีไดรั้บการพฒันาใหไ้ดม้าตรฐาน  ไม่นอ้ยกวา่  4  แห่ง    
ในปี  พ.ศ.2561 
        4.  จ านวนโครงการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของภาคประชาชนสังคม  
ไดรั้บการสนบัสนุนไม่นอ้ยกวา่  4  โครงการ  ในปี  พ.ศ.2561 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  1: พฒันาคุณภาพการผลติภาคการเกษตร  ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเท่ียว 
 วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์ 

-  สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดยเนน้การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั  ในภาคเกษตร
การคา้  การลงทุน  และการท่องเท่ียว 
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กลยุทธ์ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  การแปรรูปสินคา้การเกษตร  และสินคา้ภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า 
2. พฒันาทกัษะฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพ 
3. พฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีสนบัสนุนการคา้  การลงทุน 
4. ส่งเสริมและพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมใหมี้คุณภาพ 
5. ส่งเสริมและยกระดบัผลิตภณัฑ ์ OTOP  ใหไ้ดม้าตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าดา้นการท่องเท่ียว 

 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  2: สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย  พฒันาคนให้มีความรู้  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์ 

-  เพื่อสร้างสังคมแห่งความมัน่คงและปลอดภยัและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน  ในการ
เขา้ถึงคุณภาพการใหบ้ริการและการสาธารณูปโภคท่ีมีคุณภาพ 

 
กลยุทธ์ 
1. พฒันาสถานบริการดา้นสุขภาพภาครัฐและระบบการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมการพฒันาระบบการศึกษาใหค้รอบคลุมในทุกดา้น  สอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ีและ        

ความตอ้งการ  ของประชาชน 
3. พฒันาระบบสวสัดิการโครงสร้างพื้นฐาน  และความมัน่คงทางสังคม 
4. ยกระดบัคุณภาพในการรักษาความมัน่คงภายในและปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
5. ยกระดบัการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อสร้างสังคมแห่งความสงบสุข 

 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  3: พฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีคุณภาพ 
 วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์ 

-  เพื่ออนุรักษฟ้ื์นฟูธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหมี้คุณภาพ 
 

กลยุทธ์ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งครบวงจร   
2. เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว  (Green  Growth) 
3. พฒันาและส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทน 
4. สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใหบ้ริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 



 

 

50 

50 

3.4 โครงสร้างความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  พ.ศ.2559-2563 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยทุธศาสตร์
จงัหวดั 

การส่งเสริมการคา้  การบริหาร  การลงทุน
และพฒันาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม 

 

การเพิ่มศกัยภาพการท่องเท่ียว 
การพฒันาศกัยภาพการผลิต  การแปรรูป  

การคา้  พืชเศรษฐกิจ   
ให้มีความเขม้แขง็ 

การเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1.เพิ่มคุณภาพการผลิตทางการเกษตร  
ให้มีคุณภาพดีข้ึน 
2.พฒันาคุณภาพผลิตภณัฑภ์ณัฑ์แปรรูป
ทางการเกษตร 
3.เพิ่มช่องทางการตลาดสินคา้เกษตร
และผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากสินคา้เกษตร 

1.เพิ่มมูลค่าการคา้การลงทุนและรายได ้
2.มีความพร้อมดา้นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการลงทุน 
3.เพิ่มคุณภาพแรงงาน 
4.เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
5.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
ครบวงจร 

1.รายไดจ้ากการท่องเท่ียวและ
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวเน่ืองเพิ่มข้ึน 
2.เช่ือมโยงการบริหารจดัการการ
ท่องเท่ียวอยา่งเป็นระบบ 
3.ส่งเสริมและพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมให้มี
คุณภาพ 

1.บุคลากรมีสมรรถนะในการ
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
2.เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานเพื่อเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน 

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาของ อปท. 
ในเขตจงัหวดั 

พฒันาคุณภาพการผลิตภาคการเกษตร  ส่งเสริม
การคา้  การลงทุน  และการท่องเท่ียว 

สร้างสังคมแห่งความมัน่คงปลอดภยั  พฒันา
คนให้มีความรู้  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

พฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ให้มีคุณภาพ 

ยทุธศาสตร์การ
พฒันา อปท. 

การพฒันาดา้น
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

การพฒันาดา้น
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

การพฒันาดา้นการ
จดัระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

การพฒันาดา้น
การวางแผน   
การส่งเสริม     
การลงทุน  
พาณิชย กรรม  
และการท่องเท่ียว 

การพฒันาดา้น
การบริหารจดัการ  
และการอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรม  ชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

การพฒันาดา้น
การศึกษา  ศิลปะ  
วฒันธรรม  จารีต
ประเพณี  และ 
ภูมปัญญาทอ้งถิ่น 

แนวทางการ
พฒันา 

1.งานดา้นการ
คมนาคมทั้งทางบก
และทางน ้า 
2.งานดา้น
สาธารณูปโภคและ  
สาธารณูปการ   
การบริหาร 
จดัการน ้า 
แบบบูรณาการ 
3 งานดา้นผงัเมือง 
4.การบริหาร 
จดั การน ้า 
5.การขยายเขต
ไฟฟ้า 

1.งานดา้น
สวสัดิการสังคม   
การส่งเสริมพฒันา
คุณภาพชีวิต  
สุขอนามยัและ
สภาพแวดลอ้ม 
ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ 
เด็ก/เยาวชน 
ผูด้อ้ยโอกาส 
2.งานดา้น
สาธารณสุข  
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามยัของ
ประชาชน  
การป้องกนัและ
ระงบัการระบาด
ของโรคติดต่อ 
3.การแกไ้ขและ
ป้องกนัปัญหา 
ยาเสพติด  และ
ป้องกนักลุ่มเส่ียง 
 

1.งานดา้นการ
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย  
การพฒันาศกัยภาพ
ชุมชน สนบัสนุนการ
จดัขอ้มูลสารสนเทศ  
การส่ือสารในชุมชน 
2.งานดา้นการ
ป้องกนัและบรรเทา
สาธาธณภยั  หา
มาตรการเชิงป้องกนั  
ซกัซ้อมการป้องกนั
และบรรเทา           
สาธารณภยั 
3.งานดา้นการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 
4.งานดา้นการสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน  การจดั
ระเบียบชุมชน 
5.การบริหารโดย
ค านึงถึงหลกันิติธรรม  
ความโปร่งใส  
 ความรับผิดชอบ  
ความคุม้ค่าและมี
คุณธรรม 

1.งานดา้นการ
ส่งเสริมการลงทุน  
ส่งเสริมแนวคิด
เศรษฐกิจ  
2.งานดา้น 
การพาณิชยกรรม   
3.งานดา้น 
การท่องเท่ียว  
ส่งเสริมให้มีการ
พฒันาสถานท่ี  
กลุ่มอาชีพ  อาหาร
และเส้นทาง
คมนาคม 
4.งานดา้น 
การส่งเสริมอาชีพ  
ส่งเสริมให้มี 
การพฒันาเกษตร
อินทรียท่ี์ได้
มาตรฐาน   
พฒันาฝีมือแรงงาน  
วิสาหกิจชุมชน  
ให้ความส าคญั 
กบัแรงงานทั้ง 
ในระบบ  นอกระบบ   

และส่งเสริม 
การมี    งานท า 

1.งานดา้น
อนุรักษท์รัพยากร
ธรรม ชาติ  และ
บ ารุงรักษาป่า
และน ้าอยา่ง
ยัง่ยืน  การ
บริหารจดัการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ  
การก าจดัขยะ   
2.การขุดลอก
พฒันาแหล่งน ้า
สาธารณะ   
การท าฝายชลอ
น ้าในแหล่งน ้า
ส าคญัๆของชุมชน 
3.การปลูกป่าเพื่อ
เก็บรักษาน ้า 
ใตดิ้น 
4.การบูรณาการ
ในการจดัหา
เคร่ืองจกัรเพื่อ
การขุดเจาะ
บาดาลระหว่าง
องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น 

1.งานดา้น
การศึกษา  ให้
ความส าคญักบั
การศึกษา 
ในระบบ   
นอกระบบ  และ
การศึกษาตาม
อธัยาศยั 
2.งานดา้น
ส่งเสริมการ    
สืบทอด 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  
โดยให้สนบัสนุน
ให้มีการต่อยอด
ขยายความคิด
แปลงเป็นจุดเด่น 
3.ส่งเสริม 
สืบทอดองค์
ความรู้  ศิลปะ  
วฒันธรรม  จารีต
ประเพณี   
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
สู่ศูนยก์ลาง
วฒันธรรมใน
กลุ่มประชาคม
อาเซียน 

การพฒันาดา้นอื่นๆ 
ที่สอดคลอ้งกบั
นโยบายรัฐบาล  
แผนยทุธศาสตร์
การพฒันาของ
จงัหวดั  และ
เจตนารมณ์ของ

ประชาชนในพื้นท่ี 

1.ส่งเสริม
สนบัสนุน  
ให้ อปท.มี
ความเขม้แข็ง  
ร่วมมือและ
เก้ือกลูกนัใน
การพฒันา
ทอ้งถิ่น 
2.ปรับปรุง
และพฒันา
ความรู้  
ความสามารถ  
ของบุคลากร 
3.ปรับปรุง  
พฒันาและ
จดัให้มี
เคร่ืองมือ  
เคร่ืองใช ้ 
และสถานที่
ปฏิบตัิงาน 
ให้ทนัสมยั  
เอื้ออ านวย
ต่อการให้
ให้บริการ
ประชาชน 
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ผลผลิต/โครงการ 

 

1.ก่อสร้างถนน/
ปรับปรุงซ่อมแซม
บุกเบิกถนน 
2.ก่อสร้างท่อระบาย
น ้า  ท่อลอดเหลี่ยม 
ฯลฯ 
3.ขุดลอกปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บา้น 
4.ขยายเขตประปา 
5.ขยายเขตไฟฟ้า 
6.เพิ่มไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ 
7.การวางผงัเมือง 
8.งานอื่น  ๆ 
 

1.สงเคราะห์เด็ก  
สตรี  ผูสุ้งอาย ุ
ฯลฯ เช่น  
สังเคราะห์ 
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ 
ผูพ้ิการ 
2.การความคุม
โรคติดต่อ 
3.การแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด 
4.การแข่งกีฬาตา้น
ยาเสพติด 
5.ส่งเสริมการ 
ออกก าลงักายของ
ประชาชน 
ในชุมชน 
6.งานอื่น  ๆ 

1.ส่งเสริมสนบัสนุน
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัระบบ 
การปกครอง 
2.การเพิ่มศกัยภาพ
ของผูน้ า 
3.ส่งเสริม
กระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
ในการจดัท า
แผนพฒันาเทศบาล
และแผนชุมชน 
4.การรักษาความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของ
ประชาชน 
5.กิจกรรมป้องกนั
และบรรเทา           
สาธารณภยั 
6.ช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยั 
7.การฝึกอบรม/ 
การศึกษาดูงาน 
8.งานอื่นๆ 

1.ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มอาชีพ  
และการจดัตั้งกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 
2.ฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพเสริม 
3.เพิ่มประสิทธิภาพ 
การจดัเก็บภาษี 
4.ปรับปรุงภูมิทศัน์
แหล่งท่องเท่ียว
ภายในเขตเทศบาล 
5.จดัท าส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ 
การท่องเท่ียว 
6.งานอื่นๆ 

1.การส่งเสริม  
สนบัสนุน  
รณรงค ์ การ
อนุรักษ ์ ดูแล
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
2.การบริหาร
จดัการขยะ
ภายในต าบล 
3.ขุดลอก  คลอง  
คู  ระบายน ้า   
บ่อน ้าต้ืนเขิน 
4.การขุดเจาะ
บาดาล 
5.งานอื่นๆ 

1.อุดหนุน
การศึกษาภายใน
เขตเทศบาล 
2.ส่งเสริม 
สนบัสนุน
การศึกษาภายใน
ต าบล 
3.การจดักิจกรรม
วนัส าคญัต่างๆ /
อุดหนุน
หน่วยงานอื่น 
4.การจดังาน
ประเพณี  
วฒันธรรม
ทอ้งถิ่น 
5.งานอื่นๆ 
 

1.การ
ปรับปรุง
และพฒันา
บุคลากร 
2.การจดัหา
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชใ้น
การ
ปฏิบติังาน
ให้ทนัสมยั  
เพื่อบริการ
ประชาชน 
3.งานอื่นๆ 
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บทที่  4 
แผนยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย 

 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาของเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  มีดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
 แนวทางการพฒันา 

1. งานดา้นการคมนาคมและขนส่งทั้งทางบกและทางน ้า 
2. งานดา้นสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  การบริหารจดัการน ้าแบบบูรณาการ  เพื่อป้องกนั   

น ้าท่วมในฤดูน ้าหลาก  และการขาดน ้าส าหรับอุปโภค-บริโภค  ในฤดูแลง้ 
3. งานดา้นผงัเมือง  การควบคุมอาคาร  น าผงัเมือง/ผงัชุมชนมาเป็นขอ้มูลประกอบการวางแผน 
4. การบริหารจดัการน ้าเพื่อการเกษตร  แหล่งลุ่มน ้าอยา่งเป็นระบบ 
5. การขยายเขตไฟฟ้า  เพื่อการเกษตรใหค้รอบคลุมพื้นท่ี  

 

ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพฒันา 

1. งานดา้นสวสัดิการสังคม  การส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต  สุขอนามยั  และสภาพแวดลอ้ม  
ผูสู้งอาย ุ ผูพ้ิการ  เด็ก  เยาวชน  ผูด้อ้ยโอกาส 

2. งานดา้นการสาธารณสุข  ส่งเสริมสุขภาพพลานามยัของประชาชน  การป้องกนัและระงบัการ
ระบาดของโรคติดต่อ  และการเขา้ถึงการรักษาของผูด้อ้ยโอกาสทางสังคมและประชาชนทัว่ไป 

3. การแกไ้ขและป้องกนัปัญหายาเสพติด  ป้องกนักลุ่มเส่ียง  และประชาชนทัว่ไป  ไม่ใหเ้ขา้ไป
เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด  ดา้นการรวมพลงัทุกภาคส่วน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพฒันาดา้นการจดัระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 แนวทางการพฒันา 

1. งานดา้นการส่งเสริมประชาธิปไตย  สนบัสนุนการพฒันาประชาธิปไตยภาคพลเมือง  การพฒันา
ศกัยภาพผูน้ าชุมชน  สนบัสนุนการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ  ข่าวสาร  เพื่อการพฒันาชุมชน  
การส่ือสารในชุมชน  ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพื่อการพฒันาชุมชน  ความเสมอภาค  เสรีภาพ 

2. งานดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  หามาตรการเชิงป้องกนัและก าหนดเป็นแผนงานไว้
ในแผนพฒันาสามปี  การส่งเสริมความรู้  ความเขา้ใจในการจดัการสาธารณภยัของผูบ้ริหาร  
ขา้ราชการทอ้งถ่ิน  และประชาชน  การซกัซอ้มการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  การจดัหา
สถานท่ีและอุปกรณ์การช่วยเหลือเพื่อบูรณาการร่วมกนัเม่ือเกิดสาธารณภยัขึ้นในพื้นท่ี 
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3. งานดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อย  ใหส้ ารวจจุดท่ีมกัเกิดเหตุร้าย  ภยัอนัตรายจากกลุ่ม
มิจฉาชีพ  สร้างเครือข่ายส่ือสารการแจง้เหตุ  และหามาตรการป้องกนัเพื่อลดจ านวนการเกิด
เหตุร้ายท่ีเกิดขึ้น 

4. งานดา้นการสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  การจดัระเบียบชุมชน  การจดัตั้งกลุ่มพลงัประชาชน  
ใชรู้ปแบบชุมชนเขม้แขง็  สร้างจิตส านึกชุมชน  ปลูกฝังอุดมการณ์  คุณธรรมพลเรือน    ระดบั
ตน้  ทั้งภาคประชาชน  เยาวชน  และหน่วยงานของภาครัฐขยายผลการด าเนินงานกิจกรรมให้
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

5. การบริหารโดยค านึงถึงหลกันิติธรรม  ความโปร่งใส  ความรับผิดชอบ  ความคุม้ค่าและมี
คุณธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพฒันาดา้นการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
 แนวทางการพฒันา 

1. งานดา้นการส่งเสริมการลงทุน  ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจ  สร้างสรรคใ์ห้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชน  
เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตชุมชน  และมุ่งเนน้ใหเ้กิดการพึ่งพาตนเองตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. งานดา้นพาณิชยกรรม  ส ารวจหาสถานท่ียงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ท่ีเหมาะสมกบัการคา้ขายและสร้าง
รายไดท่ี้มัน่คงใหแ้ก่กลุ่มผูค้า้ขาย  เพื่อเตรียมมาตรการรองรับในแผนพฒันาสามปี 

3. งานดา้นการท่องเท่ียว  ส่งเสริมใหมี้การพฒันาสถานท่ี  กลุ่มอาชีพ  อาหารและเส้นทางคมนาคม  
เพื่อสร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่ในทอ้งถ่ิน 

4. งานดา้นการส่งเสริมอาชีพ  ส่งเสริมใหมี้การพฒันาเกษตรอินทรียท่ี์ไดม้าตรฐาน  พฒันาฝีมือ
แรงงานวิสาหกิจชุมชน  ใหค้วามส าคญักบัแรงงานทั้งระบบ  นอกระบบและส่งเสริมการมีงานท า 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การพฒันาดา้นการบริหารจดัการ  และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอ้ม 
 แนวทางการพฒันา 

1. งานดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  และบ ารุง  รักษาป่าและน ้าอยา่งย ัง่ยนื  การบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอ้ม  การก าจดัขยะ  โดยมีการบูรณาการของ                
ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. การขดุลอกพฒันาแหล่งน ้าสาธารณะ  การท าฝายชะลอน ้าในแหล่งน ้าส าคญัๆ  ของชุมชน 
3. การปลูกป่าเพื่อเก็บรักษาน ้าใตดิ้น 
4. การบูรณาการในการจดัหาเคร่ืองจกัรเพื่อการขุดเจาะบาดาลระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  6  การพฒันาดา้นศึกษา  ศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 แนวทางการพฒันา 

1. งานดา้นการศึกษา  ใหค้วามส าคญักบัการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอธัยาศยั 
2. งานดา้นส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  โดยการส ารวจขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  รวบรวม

เป็นองคค์วามรู้เผยแพร่ให้แก่คนทอ้งถ่ิน  โดยสนบัสนุนใหมี้การต่อยอดขยายความคิด  แปลงเป็น
จุดเด่นใหแ้ก่  ผลิตภณัฑข์องทอ้งถ่ิน 

3. ส่งเสริมสืบทอดองคค์วามรู้  ศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ศูนยก์ลาง  
การศึกษาวฒันธรรมในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี  7  การพฒันาดา้นอ่ืนๆ  ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล  แผนยทุธศาสตร์การพฒันา 
                           ของจงัหวดั  และเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นท่ี 
 แนวทางการพฒันา 

1. ส่งเสริม  สนบัสนุน  ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความเขม้แขง็  ร่วมมือและเก้ือกูลกนัใน
การพฒันาทอ้งถ่ิน 

2. ปรับปรุงและพฒันาความรู้  ความสามารถของบุคลากร 
3. ปรับปรุง  พฒันาและจดัใหมี้เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช ้ และสถานท่ีปฏิบติังานใหท้นัสมยั  เอ้ืออ านวย

ต่อการใหบ้ริการประชาชน 
 
รายละเอยีดยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
พนัธกจิ 

1. จดัใหมี้สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน  ใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ี 
2. จดัใหมี้น ้าเพื่ออุปโภคบริโภค  และการเกษตรอยา่งเพียงพอ 
3. ใหมี้การรักษาทั้งทางบกและทางน ้า 

 
เป้าประสงค์ 
 มีสาธารณูปโภคครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
 ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของการพฒันา  และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
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กลยุทธ์/แนวทางการพฒันา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1.งานดา้นการคมนาคมและขนส่งทั้งทางบก 
และทางน ้า 

1.จ านวนถนนท่ีเพิ่มขึ้น 
2.จ านวนถนน  ท่อระบายน ้า  ไดรั้บการบ ารุงรักษา 

2.งานดา้นสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  การ
บริหารจดัการน ้าแบบบูรณาการ  เพื่อป้องกนั 
น ้าท่วมขงัในฤดูน ้าหลาก  และการขาดน ้าส าหรับ 
อุปโภค-บริโภค  ในฤดูแลง้ 

มีน ้าอุปโภค-บริโภค  เพยีงพอกบัความตอ้งการ 

3.งานดา้นผงัเมือง  การควบคุมอาคาร  น าผงัเมือง/ 
ผงัชุมชน  มาเป็นขอ้มูลประกอบการวางแผน 

เป็นเมืองท่ีน่าอยู ่ มีการจดัวางผงัเมืองอยา่งเป็นระบบ 
 

4.การบริหารจดัการน ้าเพื่อการเกษตร  แหล่งลุ่มน ้า  
อยา่งเป็นระบบ 

แหล่งน ้าเพียงพอกบัการท าการเกษตร 

5.การขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  ใหค้รอบคลุม 
ทุกพื้นท่ี 
 

จ านวนไฟฟ้า  สาธารณะเพิ่มขึ้น 

 
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง  ส านักปลดั 
ความเช่ือมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด   
 ยทุธศาสตร์ท่ี  1  การพฒันาศกัยภาพการผลิต  การแปรรูป  การคา้  พืชเศรษฐกิจ  ใหมี้ความเขม้แขง็ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ยทุธศาสตร์ท่ี  4  ดา้นการวางแผนการส่งเสริม  การลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
 ยทุธศาสตร์ท่ี  5  ดา้นการบริหารจดัการและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพฒันาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
พนัธกจิ 

1. บ ารุง  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
2. ป้องกนัโรคและระงบัการติดต่อ 
3. พฒันาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม  สู่ความเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื 

 
เป้าประสงค์ 
 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  และมีสังคมท่ีน่าอยู่ 
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ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
 ระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน  เพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพฒันา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1.งานดา้นสวสัดิการสังคม  การส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวิต  สุขอนามยั  และสภาพแวดลอ้ม  

ผูสู้งอาย ุ ผูพ้ิการ  เด็ก  เยาวชน  ผูด้อ้ยโอกาส 

1.ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของเด็ก  สตรี  คนชรา  
ผูด้อ้ยโอกาส  คนพิการและผูป่้วยเอดส์  ท่ีไดรั้บการ
สงเคราะห์ 
2.ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของจ านวนประชาชน  ท่ีไดรั้บ
ค าแนะน า  ส่งเสริมใหค้วามรู้  เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิต 

2.งานดา้นการสาธารณสุข  ส่งเสริมสุขภาพ
พลานามยัของประชาชน  การป้องกนัและระงบัการ
ระบาดของโรคติดต่อ  และการเขา้ถึงการรักษาของ
ผูด้อ้ยโอกาสทางสังคมและประชาชนทัว่ไป 

1.ร้อยละของประชาชน  ท่ีไดรั้บการป้องกนัและ
ระงบัการระบาดของโรคติดต่อ 
2.ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของจ านวนประชาชน  ท่ีไดรั้บ
ค าแนะน า  ส่งเสริมใหค้วามรู้  เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิต 

3.การแกไ้ขและป้องกนัปัญหายาเสพติด  ป้องกนั
กลุ่มเส่ียง  และประชาชนทัว่ไป  ไม่ใหเ้ขา้ไป
เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด  ดา้นการรวมพลงัทุกภาคส่วน 
 

ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของจ านวนประชาชนท่ีไดรั้บ  การ
ป้องกนัและการแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักปลดั   กองการศึกษา   และกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
ความเช่ือมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด   
 ยทุธศาสตร์ท่ี  2  การส่งเสริมการคา้  การบริหาร  การลงทุน  และพฒันาอุตสาหกรรม 
   ใหเ้ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ยทุธศาสตร์ท่ี  3  ดา้นการจดัระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ยทุธศาสตร์ท่ี  4  ดา้นการวางแผนการส่งเสริม  การลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพฒันาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
พนัธกจิ 

1. ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง 
2. ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

 
เป้าประสงค์ 

1. ชุมชนเขม้แขง็  ร่วมคิด  ร่วมท า  แกปั้ญหาในชุมชนของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

1. ชุมชนมีศกัยภาพ  เขม้แขง็เพิ่มมากขึ้น 
2. ชุมชนไดรั้บการคุม้ครองจากการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

 
กลยุทธ์/แนวทางการพฒันา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1.งานดา้นการส่งเสริมประชาธิปไตย  สนบัสนุนการ
พฒันาประชาธิปไตยภาคพลเมือง  การพฒันา
ศกัยภาพผูน้ าชุมชน  สนบัสนุนการจดัระบบขอ้มูล
สารสนเทศ  ข่าวสาร  เพื่อการพฒันาชุมชน  การ
ส่ือสารในชุมชน  ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพื่อ
การพฒันาชุมชน  ความเสมอภาค  เสรีภาพ 

1.ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการเมือง 
การปกครอง 
2.ผูน้ ามีศกัยภาพในการด าเนินงาน 
3.ประชาชนไดรั้บข่าวสารท่ีทนัสมยั 

2.งานดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  หา
มาตรการเชิงป้องกนัและก าหนดเป็นแผนงานไวใ้น
แผนพฒันาสามปี  การส่งเสริมความรู้  ความเขา้ใจ
ในการจดัการสาธารณภยัของผูบ้ริหาร  ขา้ราชการ
ทอ้งถ่ิน  และประชาชน  การซกัซอ้มการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั  การจดัหาสถานท่ีและ
อุปกรณ์การช่วยเหลือเพื่อบูรณาการร่วมกนัเม่ือเกิด               

สาธารณภยัขึ้นในพื้นท่ี 

ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของจ านวนประชาชนท่ีไดรั้บความ
ปลอดภยัในการด าเนินการป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภยั 

3.งานดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อย  ใหส้ ารวจ
จุดท่ีมกัเกิดเหตุร้าย  ภยัอนัตรายจากกลุ่มมิจฉาชีพ  

สร้างเครือข่ายส่ือสารการแจง้เหตุ  และหามาตรการ
ป้องกนัเพื่อลดจ านวนการเกิดเหตุร้ายท่ีเกิดขึ้น 
 

ร้อยละของประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น 
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กลยุทธ์/แนวทางการพฒันา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
4.งานดา้นการสร้างความเขม้แข็งของชุมชน  การจดั
ระเบียบชุมชน  การจดัตั้งกลุ่มพลงัประชาชน  ใช้
รูปแบบชุมชนเขม้แขง็  สร้างจิตส านึกชุมชน  

ปลูกฝังอุดมการณ์  คุณธรรมพลเรือน    ระดบัตน้  

ทั้งภาคประชาชน  เยาวชน  และหน่วยงานของ
ภาครัฐขยายผลการด าเนินงานกิจกรรมใหค้รอบคลุม
ทุกพื้นท่ี 

จ ำนวนที่เพิ่มขึน้ของกิจกรรมที่ประชำชนได้มีสว่น
ร่วมในกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชมุชน 

5.การบริหารโดยค านึงถึงหลกันิติธรรม  ความ
โปร่งใส  ความรับผิดชอบ  ความคุม้ค่าและมี
คุณธรรม 
 

การป้องกนั และแกไ้ขปัญหาทุจริต  คอร์รัปชัน่  

โดยยดึหลกัความโปร่งใส่ 

 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักปลดั   กองการศึกษา 
ความเช่ือมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด   
 ยทุธศาสตร์ท่ี  4  การเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ยทุธศาสตร์ท่ี  7  ดา้นอ่ืนๆ  ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล  แผนยทุธศาสตร์การพฒันาของ
จงัหวดั  และเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นท่ี 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพฒันาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
พนัธกจิ 

1. พฒันาส่งเสริมการท่องเท่ียว 
2. พฒันาสังคม  และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม 
3. ส่งเสริมวิถีชีวิต  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
เป้าประสงค์ 

1. การท่องเท่ียวภายในเขตเทศบาลไดรั้บการบริหารจดัการอยา่งเหมาะสม 
2. ประชาชน  ทุกกลุ่มไดรั้บการส่งเสริม  ดูแลคุณภาพชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
1. การเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการบริหารการท่องเท่ียว  ภายในเขตเทศบาล 
2. จ านวนประชาชนท่ีไดรั้บการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  เพิ่มขึ้น 

 
กลยุทธ์/แนวทางการพฒันา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1.งานดา้นการส่งเสริมการลงทุน  ส่งเสริมแนวคิด
เศรษฐกิจ  สร้างสรรคใ์ห้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชน  

เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตชุมชน  และมุ่งเนน้ให้เกิดการ
พึ่งพาตนเองตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของจ านวนประชาชนท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริม  วิถีชีวิต  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2.งานดา้นพาณิชยกรรม  ส ารวจหาสถานท่ียงัไม่ได้
ใชป้ระโยชน์ท่ีเหมาะสมกบัการคา้ขายและสร้าง
รายไดท่ี้มัน่คงใหแ้ก่กลุ่มผูค้า้ขาย  เพื่อเตรียม
มาตรการรองรับในแผนพฒันาสำมปี 

มีตลาดรองรับ  ท่ีเหมาะสมกบัการคา้ขาย  และสร้าง
รายไดเ้พิ่มขึ้น 

3.งานดา้นการท่องเท่ียว  ส่งเสริมใหมี้การพฒันา
สถานท่ี  กลุ่มอาชีพ  อาหารและเส้นทางคมนาคม  

เพื่อสร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่ในทอ้งถ่ิน 

จ านวนท่ีเพิ่มขึ้นของแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการ
พฒันาฟ้ืนฟู 

4.งานดา้นการส่งเสริมอาชีพ  ส่งเสริมใหมี้การพฒันา
เกษตรอินทรียท่ี์ไดม้าตรฐาน  พฒันาฝีมือแรงงาน
วิสาหกิจชุมชน  ใหค้วามส าคญักบัแรงงานทั้งระบบ  

นอกระบบและส่งเสริมการมีงานท า 
 

จ านวนท่ีเพิ่มขึ้นของประชาชนท่ีไดรั้บการส่งเสริม  
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในทอ้งถ่ิน 

 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักปลดั   กองคลงั  กองช่าง  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม และกองการศึกษา 
ความเช่ือมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด   
 ยทุธศาสตร์ท่ี  3  การเพิ่มศกัยภาพการท่องเท่ียว 
 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ยทุธศาสตร์ท่ี  3  การพฒันาดา้นการจดัระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การพฒันาด้านการบริหารจัดการ  และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อม 
พนัธกจิ 
 คุม้ครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอ้ม 

 
เป้าประสงค์ 
 ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอ้มภายในเขตเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  ไดรั้บการบริหารจดัการ
อยา่งเหมาะสม 
 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
 ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอ้มภายในเขตเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  ไดรั้บการจดัการดูแล  
อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูเพิ่มขึ้น 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพฒันา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1.งานดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  และบ ารุง  
รักษาป่าและน ้าอยา่งย ัง่ยนื  การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอ้ม  การก าจดัขยะ  
โดยมมีการบูรณาการของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.จ านวนท่ีเพิ่มขึ้นของกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
2.ระดบัความส าเร็จของประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการขยะและส่ิงปฏิกูล 

2.การขดุลอกพฒันาแหล่งน ้าสาธารณะ  การท าฝาย
ชะลอน ้าในแหล่งน ้าส าคญัๆ  ของชุมชน 

จ านวนท่ีเพิ่มขึ้นของแหล่งน ้ าสาธารณะ 

3.การปลูกป่าเพื่อเก็บรักษาน ้าใตดิ้น จ านวนท่ีเพิ่มขึ้นของป่าสาธารณะ 
4.การบูรณาการในการจดัหาเคร่ืองจกัรเพื่อการขุด
เจาะบาดาลระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

จ านวนท่ีเพิ่มขึ้นของบ่อบาดาล 

 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักปลดั   กองช่าง  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม   และกองการศึกษา 
ความเช่ือมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด   
 ยทุธศาสตร์ท่ี  2  การส่งเสริมการคา้  การบริหาร  การลงทุน  และพฒันาอุตสาหกรรม 
   ใหเ้ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ยทุธศาสตร์ท่ี  1  การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  6  การพฒันาด้านการศึกษา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พนัธกจิ 
 ส่งเสริม  สนบัสนุนการศึกษา  ศาสนา  ภูมิปัญญา  ประเพณี  และวฒันธรรมอนัดีของ 
เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย 

 
เป้าประสงค์ 
 ระบบการศึกษา  ขนบธรรมเนียม  ภูมิปัญญาประเพณี  วฒันธรรมอนัดีของเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  
ไดรั้บการส่งเสริม  บริหารจดัการอยา่งเหมาะสม 
 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

1. ระดบัการศึกษาไดรั้บการพฒันาและมีคุณภาพท่ีเพิ่มขึ้น 
2. ขนบธรรมเนียมประเพณี  วฒันธรรมทอ้งถ่ินไดรั้บการอนุรักษแ์ละบ ารุงรักษาเพิ่มขึ้น      

อยา่งต่อเน่ือง 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพฒันา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1.งานดา้นการศึกษา  ใหค้วามส าคญักบัการศึกษา  
ในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอธัยาศยั 

ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของจ านวนนกัเรียนท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริม  จดัการคุณภาพการศึกษา 

2.งานดา้นส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

โดยการส ารวจขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  รวบรวมเป็น
องคค์วามรู้เผยแพร่ใหแ้ก่คนทอ้งถ่ิน  โดยสนบัสนุน
ใหมี้การต่อยอดขยายความคิด  แปลงเป็นจุดเด่น
ใหแ้ก่  ผลิตภณัฑข์องทอ้งถ่ิน 

ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของประชาชน  ไดรั้บการถ่ายทอด 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

3.ส่งเสริมสืบทอดองคค์วามรู้  ศิลปะ  วฒันธรรม  

จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ศูนยก์ลาง  
การศึกษาวฒันธรรมในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
 

ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของจ านวนประชาชนท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรม  ส่งเสริมประเพณี  ศาสนาและวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักปลดั   และกองการศึกษา 
ความเช่ือมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด   ยทุธศาสตร์ท่ี  4  การเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

ยทุธศาสตร์ท่ี  2  การพฒันาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  7  การพฒันาด้านอ่ืนๆ  ท่ีสอดคล้องกบันโยบายรัฐบาล  แผนยุทธศาสตร์การพฒันาของจังหวัด  
และเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นท่ี 
พนัธกจิ 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการพฒันาเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย 
 

เป้าประสงค์ 
1. ชุมชนเขม้แขง็  ร่วมคิด  ร่วมท า  แกไ้ขปัญหาภายในชุมชนของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม  และ

มีประสิทธิภาพ 
2. ประสิทธิภาพการบริหารจดัการใหมี้ความถูกตอ้ง  รวดเร็ว  ตอบสนองความตอ้งการของ

ประชาชน  ไดต้รงตามวตัถุประสงค ์
 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

1. ประชาชนมีศกัยภาพ  เขม้แข็งมากขึ้น 
2. ประสิทธิภาพการบริหารจดัการขององคก์รเพิ่มขึ้น 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพฒันา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1.ส่งเสริม  สนบัสนุน  ให้องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีความเขม้แขง็  ร่วมมือและเก้ือกูลกนัในการ
พฒันาทอ้งถ่ิน 

จ านวนท่ีเพิ่มขึ้นของประชาชนท่ีแสดงออกในการมี
ส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

2.ปรับปรุงและพฒันาความรู้  ความสามารถของ
บุคลากร 

ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของบุคลากรท่ีไดรั้บการพฒันา 

3.ปรับปรุง  พฒันาและจดัใหมี้เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช ้ 

และสถานท่ีปฏิบติังานใหท้นัสมยั  เอ้ืออ านวยต่อการ
ใหบ้ริการประชาชน 

จ านวนท่ีเพิ่มขึ้นของประชาชนและผูม้าติดต่อราชการ  
ท่ีพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการบริหารจดัการองคก์ร 

 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักปลดั  กองคลงั  กองช่าง  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  และกองการศึกษา 
ความเช่ือมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด   ยทุธศาสตร์ท่ี  4  การเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

ยทุธศาสตร์ท่ี  3  การพฒันาดา้นการจดัระเบียบชุมชม/สังคม  และการรักษา 
ความสงบ  เรียบร้อย 
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รายละเอยีดแผนยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย 
พ.ศ.2559 - 2563 

 

ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมายจาก 
พันธกิจ/

จุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนา 

ตัวช้ีวัด 
ระดับ 

เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัด 
รวม) 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์/แนวทาง 
การพัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 59 60 61 62 63 

การส่งเสริมการคา้  
การบริหาร  การ
ลงทุนและพฒันา
อุตสาหกรรมให้
เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฒันาคุณภาพการ
ผลิตภาค
การเกษตร  
ส่งเสริมการคา้  
การลงทุน  และ
การท่องเท่ียว 

การพฒันาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

เทศบาลต าบล
เกษตรวิสัย 
เป็นเมืองท่ีน่าอยู ่  
มีระบบ
สาธารณูปโภค   
ขั้นพื้นฐาน
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

ร้อยละการเพิ่มข้ึน
ของการพฒันา
สาธารณูปโภค   
ขั้นพื้นฐาน 

2 
 
 
 
 
 
 

60 

4 
 
 
 
 
 
 

70 

6 
 
 
 
 
 
 

80 

8 
 
 
 
 
 
 

90 

10 
 
 
 
 
 
 

100 

1.งานดา้นการคมนาคม
ทั้งทางบกและทางน ้า 
 
 
 
 
 
2.งานดา้นสาธารณูปโภค
และ  สาธารณูปการ   
การบริหารจดัการน ้า 
แบบบูรณาการ 
 
 
3.งานดา้นการผงัเมือง  
การควบคุมอาคาร 

1.จ านวนถนนท่ี
เพิ่มข้ึน 
2.จ านวนถนน   
ท่อระบายน ้า  ฯลฯ  
 ท่ีไดรั้บการ
บ ารุงรักษา 
 
ร้อยละของประชาชน
ท่ีไดรั้บบริการน ้าด่ืม-
น ้าใช ้
 
 
 
มีการจดัวางผงัเมือง  
อยา่งเป็นระบบ 

ปีละ  2  โครงการ 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ  10 
 

 
 

 
 
ปีละ  1  แห่ง 

1.การก่อสร้างถนน/
ปรับปรุงซ่อมแซม  
บุกเบิกถนน 
2.ก่อสร้างท่อระบายน ้ า  
ท่อลอดเหลี่ยม 
3.งานอื่นๆ 
 
1.ออกบริการน ้าด่ืม-
น ้าใช ้
2.ก่อสร้างปรับปรุง  
ระบบประปา 
3.งานอื่นๆ 
 
1.จดัวางผงัเมืองรวม
ชุมชนเกษตรวิสัย 
2.งานอื่นๆ 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
ส านกัปลดั 
 
 
 
 
 
ส านกัปลดั 

ส านกัปลดั 
 
 
 
 
 
 
กองช่าง 
 
 
 
 
 
กองช่าง 
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ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมายจาก 
พันธกิจ/

จุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนา 

ตัวช้ีวัด 
ระดับ 

เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัด 
รวม) 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์/แนวทาง 
การพัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 59 60 61 62 63 

     1 
 
 
 
 

1 

2 
 
 
 
 

2 

3 
 
 
 
 

3 

4 
 
 
 
 

4 

5 
 
 
 
 

5 

4.การบริหารจดัการน ้า
เพื่อการเกษตร          
แหล่งลุ่มน ้าอยา่งเป็น
ระบบ 
 
5.การขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร  ให้ครอบคลุม
ทุกพื้นท่ี 

จ านวนแหล่งน ้า    
ท่ีเพิ่มข้ึน 
 
 
 
พฒันาระบบไฟฟ้า  
สาธารณะ 

5  แห่ง 
 
 
 
 
5  โครงการ 

1.ขุดลอกหนอง
สาธารณะ / บ่อน ้า     
ต้ืนเขิน  ฯลฯ 
2.งานอื่นๆ 
 
1.ขยายเขตไฟฟ้า 
2.ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ 
3.งานอื่นๆ 
 

กองช่าง 
ส านกัปลดั 
 
 
 
กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

การพฒันา
ศกัยภาพการผลิต  
การแปรรูป  
การคา้                
พืชเศรษฐกิจ   
ให้มีความเขม้แขง็ 
 

สร้างสังคมแห่ง
ความมัน่คง
ปลอดภยั  พฒันา
คนให้มคีวามรู้  มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

การพฒันาดา้น
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

1.ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชน 
2.ป้องกนัโรคและ
ระงบัการติดต่อ 
3.พฒันาสังคมและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
ทุกกลุ่มสู่ความ
เขม้แขง็อยา่งยัง่ยืน 
 

ร้อยละของ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
และมีสังคมน่าอยู่ 

100 100 100 100 100 1.งานดา้นสวสัดิการ
สังคม   การส่งเสริม
พฒันาคุณภาพชีวิต  
สุขอนามยัและ
สภาพแวดลอ้ม ผูสู้งอาย ุ
ผูพ้ิการ เด็ก/เยาวชน 
ผูด้อ้ยโอกาส 

1.ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของ
เด็ก  สตรี  คนชรา  
ผูด้อ้ยโอกาส  คน
พิการและผูป่้วยเอดส์  
ท่ีไดรั้บการสงเคราะห์ 
2.ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของ
จ านวนประชาชน       
ท่ีไดรั้บค าแนะน า  
ส่งเสริมให้ความรู้  
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

100% 1.สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอาย/ุผูพ้ิการ  และ
ผูป่้วยเอดส์ 
2.งานอื่นๆ 

ส านกัปลดั 
กองสาธาฯ 
กองการศึกษา 
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ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมายจาก 
พันธกิจ/

จุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนา 

ตัวช้ีวัด 
ระดับ 

เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัด 
รวม) 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์/แนวทาง 
การพัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 59 60 61 62 63 

     60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 

70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 

90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

2.งานดา้นสาธารณสุข  
ส่งเสริมสุขภาพอนามยั
ของประชาชน การ
ป้องกนัและระงบัการ
ระบาดของโรคติดต่อ 
 
 
 
 
 
 
3.การแกไ้ขและป้องกนั
ปัญหายาเสพติด  และ
ป้องกนักลุ่มเส่ียง  และ
ประชาชนทัว่ไปไม่ให้เขา้
ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด  
ดว้ยการรวมพลงั 
ทุกภาคส่วน 
 

1.ร้อยละของ
ประชาชน  ท่ีไดรั้บ
การป้องกนัและระงบั
การระบาดของ
โรคติดต่อ 
2.ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของ
จ านวนประชาชน       
ท่ีไดรั้บค าแนะน า  
ส่งเสริมให้ความรู้  
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
 
ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของ
จ านวนประชาชนท่ี
ไดรั้บการป้องกนั  
และการแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด 

ร้อยละ  10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ  10 

1.การควบคุม
โรคติดต่อ 
2.การรณรงค ์    
ป้องกนัโรค 
3.การส่งเสริมการ  
ออกก าลงักาย         
ของชุมชน 
4.งานอื่นๆ 
 
 
 
1.การแกไ้ขปัญหา 
ยาเสพติด 
2.การแข่งกีฬาตา้น    
ยาเสพติด 
3.งานอื่นๆ 

ส านกัปลดั 
กองสาธาฯ 
กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านกัปลดั 
กองสาธาฯ 
กองการศึกษา 
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ความเช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมายจาก 
พันธกิจ/

จุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนา 

ตัวช้ีวัด 
ระดับ 

เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัด 
รวม) 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์/แนวทาง 
การพัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 59 60 61 62 63 

การพฒันา
ศกัยภาพการผลิต  

การแปรรูป  
การคา้   

พืชเศรษฐกิจ   
ให้มีความเขม้แขง็ 

สร้างสังคมแห่ง
ความมัน่คง
ปลอดภยั  พฒันา
คนให้มีความรู้      
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

การพฒันาดา้นการ
จดัระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ 

1.ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเมือง
การปกครอง 
2.ป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 
 

1.ชุมชนมีศกัยภาพ  
เขม้แขง็มากข้ึน 
2.ชุมชนไดรั้บการ
คุม้ครองจากการ
ป้องกนัและ
บรรเทา  
สาธารณภยั 
 

60 
 
 
 
 
 

70 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

1.งานดา้นการส่งเสริม
ประชาธิปไตย  
สนบัสนุนการพฒันา
ประชาธิปไตย 
ภาคพลเมือง  การพฒันา
ศกัยภาพผูน้ าชุมชน  
สนบัสนุนการจดัระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศ  
ข่าวสาร  เพื่อการพฒันา
ชุมชน  การส่ือสาร 
ในชุมชน  ตลอดจนการ
สร้างเครือข่ายเพื่อการ
พฒันาชุมชน  ความ 
เสมอภาค  เสรีภาพ 
 
 

1.ร้อยละของ
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเมือง 
การปกครอง 
2.ผูน้ ามีศกัยภาพใน
การด าเนินงาน 
3.ประชาชนไดรั้บ
ข่าวสารท่ีทนัสมยั 

ร้อยละ  10 1.ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
กับระบบการปกครอง 
2.การเพิ่มศักยภาพ 
ของผู้นำ 
3.ส่งเสริมกระบวนการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
4.งานอื่นๆ 

ส านกัปลดั  
กองการศึกษา 
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ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมายจาก 
พันธกิจ/

จุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนา 

ตัวช้ีวัด 
ระดับ 

เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัด 
รวม) 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์/แนวทาง 
การพัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 59 60 61 62 63 

     60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 

70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

2.งานดา้นการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั  
หามาตรการเชิงป้องกนั
และก าหนดเป็นแผนงาน
ไวใ้นแผนพฒันาสามปี  
การส่งเสริมความรู้  
ความเขา้ใจในการจดัการ
สาธารณภยัของผูบ้ริหาร  
ขา้ราชการทอ้งถิ่น  และ
ประชาชน  การซกัซ้อม
การป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั  การจดัหา
สถานท่ีและอุปกรณ์การ
ช่วยเหลือเพื่อบูรณาการ
ร่วมกนัเมื่อเกิด               
สาธารณภยัข้ึนในพื้นท่ี 
3.งานดา้นการรักษาความ
สงบเรียบร้อย  ให้ส ารวจ
จุดท่ีมกัเกิดเหตุร้าย   
ภยัอนัตรายจาก 
กลุ่มมิจฉาชีพ  สร้าง
เครือข่ายส่ือสาร 
การแจง้เหตุ  และหา
มาตรการป้องกนัเพื่อ 
ลดจ านวนการเกิดเหตุร้าย
ท่ีเกิดข้ึน 

ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของ
จ านวนประชาชนท่ี
ไดรั้บความปลอดภยั
ในการด าเนินการ
ป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละของประชาชน
มีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิ์น 

ร้อยละ  10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ  5 

1.การซกัซ้อม/การท า
กิจกรรม  เพื่อป้องกนั
และบรรเทา 
สาธารณภยั 
2.การช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยั 
3.การฝึกอบรม/ 
การศึกษาดูงาน 
4.งานอื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
1.โครงการลดอุบติัเหตุ 
ในช่วงเทศกาล 
2.งานอื่นๆ 

ส านกัปลดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านกัปลดั 
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ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมายจาก 
พันธกิจ/

จุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนา 

ตัวช้ีวัด 
ระดับ 

เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัด 
รวม) 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์/แนวทาง 
การพัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 59 60 61 62 63 

     1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

4.งานดา้นการสร้างความ
เขม้แขง็ของชุมชน  การ
จดัระเบียบชุมชน  การ
จดัตั้งกลุ่มพลงัประชาชน  
ใชรู้ปแบบชุมชนเขม้แขง็  
สร้างจิตส านึกชุมชน  
ปลูกฝังอุดมการณ์  
คุณธรรมพลเรือน    
ระดบัตน้  ทั้งภาค
ประชาชน  เยาวชน  และ
หน่วยงานของภาครัฐ
ขยายผลการด าเนินงาน
กิจกรรมให้ครอบคลุม 
ทุกพื้นท่ี 
 
5.การบริหารโดยค านึงถึง
หลกันิติธรรม  
 ความโปร่งใส   
ความรับผิดชอบ   
ความคุม้ค่า   
และมีคุณธรรม 
 

จ านวนท่ีเพิ่มข้ึนของ
กิจกรรมที่ประชาชน
ไดม้ีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างความ
เขม้แขง็ของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหาทุจริต 
คอร์รัปชัน่   
โดยยึดหลกั 
ความโปร่งใส่ 

ปีละ 1 กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปีละ 1 กิจกรรม 

1.โครงการปกป้อง
สถาบนัส าคญัของชาติ  
เพื่อเสริมสร้างความ
สมานฉันท ์
2.โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ 
3.งานอื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.โครงการเทศบาล
ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
2.งานอื่นๆ 
 

ส านกัปลดั 
กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านกัปลดั 
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ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมายจาก 
พันธกิจ/

จุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนา 

ตัวช้ีวัด 
ระดับ 

เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัด 
รวม) 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์/แนวทาง 
การพัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 59 60 61 62 63 

การเพิ่มศกัยภาพ 
การท่องเท่ียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฒันาคุณภาพการ
ผลิตภาค
การเกษตร  
ส่งเสริมการคา้  
การลงทุน  และ
การท่องเท่ียว 

การพฒันาดา้น 
การวางแผน   
การส่งเสริม   
การลงทุน   
พาณิชยกรรม  
และการท่องเท่ียว 

1.การท่องเท่ียว
ภายในเขตเทศบาล
ไดรั้บการบริหาร
จดัการอยา่ง
เหมาะสม 
2.ประชาชน  ทุก
กลุ่มไดรั้บการ
ส่งเสริม  ดูแล
คุณภาพชีวิตอยา่ง 
มีประสิทธิภาพ 

1.การเพิ่มข้ึนของ
ประสิทธิภาพ 
การบริหาร 
การท่องเท่ียว  
ภายในเขตเทศบาล 
2.จ านวน
ประชาชนท่ีไดรั้บ
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  
เพิ่มข้ึน 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1.งานดา้นการส่งเสริม
การลงทุน  ส่งเสริม
แนวคิดเศรษฐกิจ  
สร้างสรรคใ์ห้เกิดข้ึน 
แก่คนในชุมชน  เพื่อ 
เพิ่มมูลค่าของผลิตชุมชน  
และมุ่งเนน้ให้เกิดการ
พึ่งพาตนเองตาม 
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.งานดา้นพาณิชยกรรม  
ส ารวจหาสถานท่ียงั
ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ท่ี
เหมาะสมกบัการคา้ขาย
และสร้างรายไดท่ี้มัน่คง
ให้แก่กลุ่มผูค้า้ขาย  เพื่อ
เตรียมมาตรการรองรับ
ในแผนพฒันาสามปี 

ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของ
จ านวนประชาชนท่ี
ไดรั้บการส่งเสริม   
วิถีชีวิต  ตาม 
แนวปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
มีตลาดรองรับ  ท่ี
เหมาะสมกบัการ
คา้ขาย  และสร้าง
รายไดเ้พิ่มข้ึน 

ร้อยละ  5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3  แห่ง 

1.โครงการแปรรูปขา้ว
เพื่อสุขภาพ 
2.โครงการส่งเสริม
การผลิตขา้วหอมมะลิ 
3.งานอื่นๆ 
 
 
 
 
 
1.โครงการภาษีสัญจร 
2.โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จดัเก็บรายได ้
3.งานอื่นๆ 

ส านกัปลดั 
กองคลงั 
กองช่าง 
กองสาธาฯ 
กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
ส านกัปลดั 
กองคลงั 
กองสาธาฯ 
กองการศึกษา 
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ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมายจาก 
พันธกิจ/

จุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนา 

ตัวช้ีวัด 
ระดับ 

เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัด 
รวม) 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์/แนวทาง 
การพัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 59 60 61 62 63 

     1 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

95 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

3.งานดา้นการท่องเท่ียว  
ส่งเสริมให้มีการพฒันา
สถานท่ี  กลุ่มอาชีพ  
อาหารและเส้นทาง
คมนาคม  เพื่อสร้างแหล่ง
ท่องเท่ียวใหม่ในทอ้งถิ่น 

 
 
 

4.งานดา้นการส่งเสริม
อาชีพ  ส่งเสริมให้มีการ
พฒันาเกษตรอินทรีย ์    
ท่ีไดม้าตรฐาน  พฒันา
ฝีมือแรงงานวิสาหกิจ
ชุมชน  ให้ความส าคญั
กบัแรงงานทั้งระบบ  
นอกระบบและส่งเสริม
การมีงานท า 
 

จ านวนท่ีเพิ่มข้ึนของ
แหล่งท่องเท่ียวท่ี
ไดรั้บการพฒันาฟ้ืนฟู 
 
 
 
 
 
 
จ านวนท่ีเพิ่มข้ึนของ
ประชาชนท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริม  เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในทอ้งถิ่น 

3  แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ  5 

1.โครงการพฒันาและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
2.โครงการฝึกอบรม
พฒันาผลิตภณัฑ์ 
กลุ่มอาชีพ 
3.โครงการพฒันา
อาชีพกลุ่มสตรี 
4.งานอื่นๆ 
 
1.โครงการเกษตร
อินทรียชี์วภาพ 
2โครงการผกัสวนครัว
ร้ัวกินได ้
3.งานอื่นๆ 
 

ส านกัปลดั 
กองสาธาฯ 
กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
ส านกัปลดั 
กองสาธาฯ 
กองการศึกษา 
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ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมายจาก 
พันธกิจ/

จุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนา 

ตัวช้ีวัด 
ระดับ 

เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัด 
รวม) 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์/แนวทาง 
การพัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 59 60 61 62 63 

การส่งเสริมการคา้  
การบริหาร  การ
ลงทุน  และพฒันา
อุตสาหกรรมให้
เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

พฒันาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มให้มี
คุณภาพ 

การพฒันาดา้นการ
บริหารจดัการ  
และอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ทรัพยากร 
ธรรมชาติ  และ
ส่ิงแวดลอ้มภายใน
เขตเทศบาลต าบล
เกษตรวิสัย  ไดรั้บ
การบริหารจดัการ
อยา่งเหมาะสม 

ทรัพยากร 
ธรรมชาติ  และ
ส่ิงแวดลอ้มภายใน
เขตเทศบาล 
ต าบลเกษตรวิสัย  
ไดรั้บการจดัการ
ดูแล  อนุรักษแ์ละ
ฟ้ืนฟูเพิ่มข้ึน 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

1.งานดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
บ ารุง  รักษาป่าและน ้า
อยา่งยัง่ยืน  การบริหาร
จดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
ส่ิงแวดลอ้ม   
การก าจดัขยะ  โดยมี
การบูรณาการของ 
ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 
 
 
 
2.การขุดลอกพฒันา
แหล่งน ้าสาธารณะ  การ
ท าฝายชะลอน ้าในแหล่ง
น ้าส าคญัๆ  ของชุมชน 
 

1.จ านวนท่ีเพิ่มข้ึนของ
กิจกรรมส่งเสริม
อนุรักษ ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 
2.ระดบัความส าเร็จ
ของประสิทธิภาพ 
การบริหารจดัการขยะ
และส่ิงปฏิกูล 
 
 
 
 
 
 
จ านวนท่ีเพิ่มข้ึนของ
แหล่งน ้าสาธารณะ 

5  กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5  แห่ง 

1.โครงการปรับปรุง
ภูมิทศัน์ภายใน 
เขตเทศบาล 
2.โครงการปลูกตน้ไม้
เฉลิมพระเกียรติ 
3.โครงการปรับปรุง
สถานท่ีท้ิงขยะ 
4.โครงการรณรงคล์ด
ปริมาณขยะครบวงจร
ในชุมชน 
5.โครงการถนน
ตวัอยา่งหนา้บา้น 
น่ามอง 
6.งานอื่นๆ 
 
1.โครงการขุดลอก
หนองน ้าสาธารณะ 
2.งานอื่นๆ 

ส านกัปลดั 
กองช่าง 
กองสาธาฯ 
กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านกัปลดั 
กองช่าง 
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ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมายจาก 
พันธกิจ/

จุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนา 

ตัวช้ีวัด 
ระดับ 

เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัด 
รวม) 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์/แนวทาง 
การพัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 59 60 61 62 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเตรียมความ
พร้อมเพื่อเขา้สู่
ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สร้างสังคมแห่ง
ความมัน่คง
ปลอดภยั  พฒันา
คนให้มีความรู้   
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การพฒันาดา้น
การศึกษา  ศิลปะ  
วฒันธรรม  จารีต  
ประเพณี  และ 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่งเสริม  
สนบัสนุน
การศึกษา  ศาสนา  
ภูมิปัญญา  
ประเพณี  และ
วฒันธรรมอนัดี
ของเทศบาล 
ต าบลเกษตรวิสัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.ระดบัการศึกษา
ไดรั้บการพฒันา
และมีคุณภาพ 
ท่ีเพิ่มข้ึน 
2.ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  
วฒันธรรมทอ้งถิ่น
ไดรั้บการอนุรักษ์
และบ ารุงรักษา
เพิ่มข้ึน       
อยา่งต่อเน่ือง 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

3.การปลูกป่าเพื่อ 
เก็บรักษาน ้าใตดิ้น 
 
 
4.การบูรณาการในการ
จดัหาเคร่ืองจกัรเพื่อการ
ขุดเจาะบาดาลระหว่าง
องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น 
 
1.งานดา้นการศึกษา  ให้
ความส าคญักบัการศึกษา
ในระบบ  นอกระบบ  
และการศึกษาตาม
อธัยาศยั 
 
 

จ านวนท่ีเพิ่มข้ึนของ
ป่าสาธารณะ 
 
 
จ านวนท่ีเพิ่มข้ึน 
ของบ่อบาดาล 
 
 
 
 
ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของ
จ านวนนกัเรียนท่ี
ไดรั้บการส่งเสริม  
จดัการคุณภาพ
การศึกษา 

5 แห่ง 
 
 
 
5 แห่ง 
 
 
 
 
 
ร้อยละ  10 

1.โครงการปลูกป่า
ชุมชน 
2.งานอื่นๆ 
 
1.โครงการขุดเจาะ   
บ่อบาดาล 
2.งานอื่นๆ 
 
 
 
1.โครงการจดัอาหาร
กลางวนั และอาหาร
เสริม (นม)  
ให้กบันกัเรียน 
2.โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษา 
ส่วนทอ้งถิ่น 
3.โครงการฝึกอบรม 
ครู/ผดด.   
4.โครงการศูนยเ์รียนรู้
ตามอธัยาศยั 
5.โครงการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
6.งานอื่นๆ 
 

ส านกัปลดั 
กองช่าง 
 
 
ส านกัปลดั 
กองช่าง 
 
 
 
 
กองการศึกษา 
ส านกัปลดั 
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ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมายจาก 
พันธกิจ/

จุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนา 

ตัวช้ีวัด 
ระดับ 

เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัด 
รวม) 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์/แนวทาง 
การพัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 59 60 61 62 63 

การเตรียมความ
พร้อมเพื่อเขา้สู่
ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 

สร้างสังคมแห่ง
ความมัน่คง
ปลอดภยั  พฒันา
คนให้มีความรู้   
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

การพฒันา 
ดา้นการศึกษา  
ศิลปะ   
วฒันธรรม   
จารีต  ประเพณี  
และภูมิปัญญา
ทอ้งถิ่น 

ส่งเสริม  
สนบัสนุน
การศึกษา  ศาสนา  
ภูมิปัญญา  
ประเพณี  และ
วฒันธรรมอนัดี
ของเทศบาล 
ต าบลเกษตรวิสัย 
 

1.ระดบัการศึกษา
ไดรั้บการพฒันา
และมีคุณภาพท่ี
เพิ่มข้ึน 
2.ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  
วฒันธรรมทอ้งถิ่น
ไดรั้บการอนุรักษ์
และบ ารุงรักษา
เพิ่มข้ึน       
อยา่งต่อเน่ือง 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 

70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 

90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

2.งานดา้นส่งเสริมการ
สืบทอดภูมิปัญญา
ทอ้งถิ่น  โดยการส ารวจ
ขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  
รวบรวมเป็นองคค์วามรู้
เผยแพร่ให้แก่คนทอ้งถิ่น  
โดยสนับสนุนให้มีการ
ต่อยอดขยายความคิด  
แปลงเป็นจุดเด่นให้แก่  
ผลิตภณัฑข์องทอ้งถิ่น 
 
3.ส่งเสริมสืบทอดองค์
ความรู้  ศิลปะ  
วฒันธรรม   
จารีตประเพณี  ภูมิปัญญา
ทอ้งถิ่นสู่ศูนยก์ลาง  
การศึกษาวฒันธรรมใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน 

ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของ
ประชาชน  ไดรั้บการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญา
ทอ้งถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของ
จ านวนประชาชนท่ีเขา้
ร่วมกิจกรรม  ส่งเสริม
ประเพณี  ศาสนาและ
วฒันธรรมทอ้งถิ่น 

ร้อยละ  10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ  10 

1.โครงการส่งเสริมสืบ
ทอดและเผยแพร่องค์
ความรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถิ่นดา้นต่างๆ 
2.โครงการพฒันาสภา
วฒันธรรม 
3.งานอื่นๆ 
 
 
 
 
1.อุดหนุนโครงการ
งานประเพณีสมมาน ้า
คืนเพง็เส็งประทีป 
2.อุดหนุนโครงการ
ประเพณีบุญผะเหวด 
3.งานอื่นๆ 
 
 

กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 

 



 74 

ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมายจาก 
พันธกิจ/

จุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนา 

ตัวช้ีวัด 
ระดับ 

เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัด 
รวม) 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์/แนวทาง 
การพัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 59 60 61 62 63 

การเตรียมความ
พร้อมเพื่อเขา้สู่
ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

สร้างสังคม 
แห่งความมัน่คง
ปลอดภยั   
พฒันาคนให้มี
ความรู้  มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

การพฒันาดา้น
อื่นๆ  ท่ีสอดคลอ้ง
กบันโยบาย 
ของรัฐบาล 
แผนยทุธศาสตร์
การพฒันาของ
จงัหวดัและ
เจตนารมณ์ของ
ประชาชน 
ในพื้นท่ี 

ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน  
ในการพฒันา
เทศบาลต าบล
เกษตรวิสัย 

1.ประชาชนมี
ศกัยภาพ  เขม้แขง็
มากข้ึน 
2.ประสิทธิภาพ
การบริหารจดัการ
ขององคก์รเพิ่มข้ึน 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 

70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 

90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

1.ส่งเสริม  สนบัสนุน  
ให้องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นมีความเขม้แขง็  
ร่วมมือและเก้ือกูลกนัใน
การพฒันาทอ้งถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.ปรับปรุงและพฒันา
ความรู้  ความสามารถ
ของบุคลากร 

จ านวนท่ีเพิ่มข้ึนของ
ประชาชนท่ีแสดงออก
ในการมีส่วนร่วม 
ในการพฒันาทอ้งถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของ
บุคลากรท่ีไดรั้บ 
การพฒันา 
 

ร้อยละ  10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 5 

1.โครงการจดัท า
แผนพฒันาเทศบาล 
2.โครงการสนบัสนุน
การขบัเคลื่อน 
แผนชุมชน 
3.โครงการจดัท า
รายงานผลการ
ปฏิบติังานประจ าปี 
4.โครงการจดังาน 
วนัเทศบาล 
5.โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันา
เทศบาล 
6.งานอื่นๆ 
 
1.โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
พนกังานเทศบาล 
2.โครงการอบรมเพื่อ
พฒันาศกัยภาพและ
ทศันศึกษาดูงาน  
ผูบ้ริหาร  สมาชิกสภา  
พนกังาน และ   
จนท.ท่ีเก่ียวขอ้ง  
3.งานอื่นๆ 
 

ส านกัปลดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านกัปลดั 
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ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมายจาก 
พันธกิจ/

จุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนา 

ตัวช้ีวัด 
ระดับ 

เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัด 
รวม) 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์/แนวทาง 
การพัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 59 60 61 62 63 

การเตรียมความ
พร้อมเพื่อเขา้สู่
ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

สร้างสังคมแห่ง
ความมัน่คง
ปลอดภยั   
พฒันาคนให้มี
ความรู้  มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

การพฒันาดา้น
อื่นๆ  ท่ีสอดคลอ้ง
กบันโยบาย 
ของรัฐบาล 
แผนยทุธศาสตร์
การพฒันาของ
จงัหวดัและ
เจตนารมณ์ของ
ประชาชนในพื้นท่ี 
 

ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน  
ในการพฒันา
เทศบาลต าบล
เกษตรวิสัย 

1.ประชาชนมี
ศกัยภาพ  เขม้แขง็
มากข้ึน 
2.ประสิทธิภาพ
การบริหารจดัการ
ขององคก์รเพิ่มข้ึน 

60 
 
 
 
 
 

70 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

3.ปรับปรุง  พฒันาและ
จดัให้มีเคร่ืองมือ  
เคร่ืองใช ้ และสถานท่ี
ปฏิบติังานให้ทนัสมยั  
เอื้ออ านวยต่อการ
ให้บริการประชาชน 

จ านวนท่ีเพิ่มข้ึนของ
ประชาชนและผูม้า
ติดต่อราชการ  ท่ีพึง
พอใจต่อประสิทธิภาพ
การบริหารจดัการ
องคก์ร 

ร้อยละ  10 1.โครงการจดัหา
เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้น
การปฏิบติังาน 
2.โครงการปรับปรุง
อาคารส านกังาน 
3.งานอื่นๆ 

ส านกัปลดั 
กองคลงั 
กองช่าง 
กองสาธาฯ 
กองการศึกษา 
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บทที่  5 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 

วัตถุประสงค์การติดตาม   
 
  เพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน  ควบคุม  ก ากบัการปฏิบติังานโครงการใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์
ท่ีตั้งไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

                  การติดตามและการประเมินผลโครงการ  เป็นหนา้ท่ีท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงในการน าแผนไปสู่
การปฏิบติั  จุดมุ่งหมายของการประเมินผล  คือ  การประเมินวา่มีการน าไปปฏิบติัอยา่งแทจ้ริงเพียงใด และไดผ้ล
เป็นอยา่งไรเพื่อท่ีจะสามารถวดัผลสัมฤทธ์ิของแผน  วา่บรรลุวตัถุประสงคข์องการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและตอบสนอง
ต่อวิสัยทศัน์หรือไม่  อีกทั้งยงัเป็นการรวบรวมขอ้มูล  ปัญหา  อุปสรรคของการปฏิบติัเพื่อใชเ้ป็นสมมุติฐานในการ
ปรับปรุงแผน  และจดัท าแผนฉบบัต่อไป 
 
การบริหารจัดการกระบวนการติดตามและประเมินผล 
 

  เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  ก าหนดทิศทางและแนวทางการพฒันาท่ีเนน้การวางแผนแบบมีส่วน
ร่วมจากภาคประชาคมเมือง  เพื่อน าแผนไปสู่การปฏิบติักระบวนการสุดทา้ยของการปฏิบติัตามแผน  คือ  การ
ติดตามและประเมินผลแผน   
 
องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
 

               ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองในส่วนทอ้งถ่ิน        
พ.ศ.2548 ขอ้28 ก าหนดใหมี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ซ่ึงเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  
ไดมี้ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล  ประกอบดว้ย 

1.   นายสุเมต  ปราณี             ผูท้รงคุณวุฒิ                          กรรมการ 
2.   นายบุญมี  ศรีนนท ์                    สมาชิกสภาเทศบาล                 กรรมการ 
3.   นางกอบเก้ือ  ออมอด   สมาชิกสภาเทศบาล                                     กรรมการ 
4.   นายทองดี  วงษศ์รีมี   สมาชิกสภาเทศบาล                                     กรรมการ 
5.   นายเจียม  สิงห์สุธรรม                    ผูแ้ทนประชาคม                  กรรมการ 
6.   นายสมาส  ประเสริฐสังข ์  ผูแ้ทนประชาคม     กรรมการ 
7.   นายขจรศกัด์ิ  ส าลี           ผูแ้ทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง               กรรมการ 
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8.   ผูอ้  านวยการกองคลงั                        ผูแ้ทนส่วนการบริหาร                        กรรมการ 
9.   ผูอ้  านวยการกองช่าง                        ผูแ้ทนส่วนการบริหาร                       กรรมการ 
10.  นายเชิดศกัด์ิ  เอกปริญญา                     ผูท้รงคุณวุฒิ                                      กรรมการ 
11.  นายสมพร  เวชกามา                ผูแ้ทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง                    กรรมการ  

 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล  มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
1.  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
2.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  

เพื่อให้ผูบ้ริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนัอย่างนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง ภายในเดือนธนัวาคมของ
ทุกปี ทั้งน้ีใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั 

4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบติังานตามท่ีเห็นสมควร  
 

 ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
        ในการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการ  ไดใ้ชแ้นวทางการประเมินผลในระบบ เปิด  คือให้ประชาชน 
หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง  ผูท่ี้รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบไดมี้โอกาสให้ขอ้มูล  เพื่อให้การประเมินมีลกัษณะเปิดกวา้ง  
โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได ้และตั้งอยูบ่นพื้นฐานของขอ้เทจ็จริงซ่ึงสามารถแยกประเด็น   คือ 
        การติดตาม      เป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  โดยใช้แผนปฏิบติัการเป็น
เคร่ืองมือใชใ้นการติดตามโครงการ  โดยมีเกณฑม์าตรฐาน  และตวัช้ีวดัในการติดตาม  คือ 
1) เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress)  เป็นการพิจารณาผลของการด าเนินกิจกรรมกับเป้าหมายท่ีก าหนดตาม

แผน การประเมินความก้าวหน้าเพื่อตอบค าถามว่า  การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวห้รือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาท่ีก าหนดไวห้รือไม่และมีปัญหาอุปสรรคอะไรบา้ง 

2) เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficicncy )  เป็นการเปรียบเทียบผลผลิตท่ีไดก้บัทรัพยากรท่ีใชไ้ปในการด าเนินงาน  
ทรัพยากรนอกจากงบประมาณยงัรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการ และเวลาท่ีใช้
ด าเนินงาน 

 

   การประเมินผล    เป็นการตรวจสอบผลท่ีเกิดขึ้นจริงเม่ือด าเนินโครงการแล้วเสร็จ  เปรียบเทียบกับ
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ โดยมีหลกัเกณฑม์าตรฐาน  คือ 

1. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effcctireness ) เป็นการพิจารณาระดบับรรลุวตัถุประสงค์เฉพาะดา้นโดยดู
จากผลลพัธ์จากการด าเนินงาน  ตลอดจนการเปล่ียนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ 

2. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts)  เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยตรง  ต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
ชุมชน สังคม และหน่วยงานในภาพรวม  ซ่ึงอาจเป็นผลกระทบทั้งดา้นบวกหรือลบก็ได ้
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3. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance)  เป็นการพิจารณาวา่วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการและสามารถแกไ้ขปัญหาตามท่ีก าหนดไวห้รือไม่ 

4. เกณฑ์ความยั่งยืน  (Sustainabilily)  เป็นการพิจารณาระดับความต่อเน่ืองของกิจกรรม  ว่าจะ
สามารถด าเนินการต่อไปไดโ้ดยตรงไม่ตอ้งใชง้บประมาณจากภายนอก  และสามารถเล้ียงตวัเองไดแ้ละสามารถ
ขยายกิจกรรมไปยงัพื้นท่ีใหม่ได ้

5. เกณฑ์ความเป็นธรรม  (Epuity )  เป็นเกณฑ์เพื่อให้ความเป็นธรรมในสังคมโดยพิจารณาถึง
ผลลพัธ์และ  ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ  โดยยึดหลกัว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะไดรั้บหลกัประกนัเร่ือง
ความเป็นธรรม  ความเสมอภาคและทัว่ถึง  เสมอภาคและเท่าเทียมในการรับบริการ 
 

ในการติดตามและประเมินผลโครงการอาจไม่จ าเป็นตอ้งใชเ้กณฑ์มาตรฐานทุกเกณฑ ์ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กบั
ประเภทและขนาดของโครงการ 

 

ห้วงเวลาติดตามและประเมินผล  
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล  ได้มีการประชุมก าหนดกรอบในการ

ติดตามและประเมินผลสรุปได ้ ดงัน้ี  
            1.  การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  เป็นรายไตรมาส  ดงัน้ี 

                ไตรมาสท่ี   1      (ตุลาคม - ธนัวาคม)   ประชุมเดือน  มกราคม 
               ไตรมาสท่ี   2     (มกราคม – มีนาคม)      ประชุมเดือน  เมษายน 
                 ไตรมาสท่ี   3      (เมษายน – มิถุนายน)    ประชุมเดือน  กรกฎาคม 
                ไตรมาสท่ี   4     (กรกฎาคม - กนัยายน)   ประชุมเดือน  ตุลาคม 
 

             2. ให้แต่ละกองส่งแบบประเมิน  โดยเจาะกลุ่มเป้าหมาย  ท่ีได้รับผลกระทบจากการด าเนิน
โครงการเพื่อสรุปผลและรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการในการประชุมแต่ละไตรมาส 
               3. ในการด าเนินโครงการให้ส่งหนงัสือเชิญหรือแจง้การด าเนินโครงการต่อกรรมการติดตามและ
ประเมินผล  เพื่อให้กรรมการทราบถึงการด าเนินงาน  เพื่อประโยชน์ในการสรุปวิเคราะห์ขอ้มูลเสนอต่อท่ีประชุม
ในไตรมาสนั้นๆ ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีได้จากการติดตามและประเมินในแต่ละไตรมาส  คณะกรรมการจะได้สรุปเป็น
ภาพรวมในช่วงปลายปี แล้วรายงายผลและเสนอความคิดเห็นท่ีได้ต่อสภาเทศบาล และนายกเทศ มนตรี 
คณะกรรมการพฒันาเทศบาลและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนทราบโดยทัว่กนั 

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


