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ส่วนที่  1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1.  ด้านกายภาพ 
 

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
โดยมีอาณาเขตของเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  ดังนี้ 
 ด้านเหนือ  ตั้งแต่หลักเขตท่ี  1  ซ่ึงต้ังอยู่ในแนวเสน้ตัง้ฉากกับทางหลวงสายสริุนทร์ – ร้อยเอ็ด   
ตรงหลัก  กม.  ที่  45  ไปทางทิศตะวันตก  เป็นระยะ  1,400  เมตร 
 จากหลักเขตที่  1  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก  ถึงฟากตะวันออกของทางหลวงสายสุรินทร์ – 
ร้อยเอ็ด  ตรงหลัก  กม.ที่  45  ซึ่งเป็นหลักเขตที่  2 
 ด้านตะวันออก  จากหลักเขตที่  2  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ถึงฟากตะวันออกของ
ทางไปต าบลหนองแวง  ตรงที่อยู่ห่างจากฟากเหนือของทางหลวงสายต าบลเกษตรวิสัย – ต าบลหนองแวง   
ไปทางทิศเหนือ  700 เมตร  ซึ่งเป็นหลักเขตที่  3 
 จากหลักเขตที่  3  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ถึงฟากใต้ของทางหลวงไปสุวรรณภูมิ – 
สุรินทร์  ตรงหลัก  กม.  ที่  48-600  ซึ่งเป็นหลักเขตที่  4 
 จากหลักเขตที่  4  เป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวงไปสุวรรณภูมิ – สุรินทร์  ไปทางทิศใต้เป็นระยะ  
1,000  เมตร  ซึ่งเป็นหลักเขตท่ี  5 
 ด้านใต้  จากหลักเขตที่  5  เป็นเส้นตั้งฉากกับเส้นหลักเขตที่  4  และหลักเขตที่  5  ไปทางทิศ
ตะวันตก  ถึงฝั่งตะวันออกของล าน้ ากุดกู่  ซึ่งเป็นหลักเขตท่ี  6 
 ด้านตะวันตก จากหลักเขตท่ี 6  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับหลักเขตท่ี 1 
 

ประวัติความเป็นมา 
            อ าเภอเกษตรวิสัย เป็นอ าเภอชั้น 2 ของจังหวัดร้อยเอ็ด  มีอาณาเขตกว้างขวาง  และเก่าแก่มานาน  
มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาพอมีหลักฐานจากค าเล่าสืบต่อกันมาว่า  อ าเภอเกษตรวิสัย   เดิมชื่อ  “เมือง
เกษ”  มีพระศรีเกษตราธิไชย  (เหง้า)  เป็นอุปราชผู้ขอตั้งเมืองขึ้น  ในสมัยรัชกาลที่  5  มีพระบรมราช
โองการให้ตั้งเมืองใหม่ ที่บ้านดอนเสาโฮง  (ปัจจุบันอยู่ในเขตอ าเภอพนมไพร)  แต่พระศรีเกษตราธิไชย  
(เหง้า)  ผู้รับ      ราชโองการเห็นว่าควรย้ายจากบ้านดอนเสาโฮง  มาตั้งที่บ้านกู่กระโดน  ซึ่งสมัยนั้นอยู่ในเขต
เมืองสุวรรณภูมิ  เพราะเห็นว่าเป็นท าเลที่เหมาะสมมีความอุดมสมบูรณ์ดี  และได้รับพระบรมราชานุญาตให้
ขนานนามว่า  “เมืองเกษ”  เพราะดินแดนแห่งนี้มีดอกเกษเป็นจ านวนมาก  รวมทั้งมีความอุดมสมบูรณ์ด้วย
พืชพันธุ์ธัญญาหาร  ถึงกับมีค ากล่าวขานสืบต่อกันมาเสมอว่า “ข้อยอยู่ก้ าเมืองเกษ ดินด าน้ าชุ่ม ปลา
กุ่มบ้อนคือแข่แก่งหาง  ปลานางบ้อนคือขางฟ้าลั่น จักจั่นฮ้องคือฆ้องลั่นยาม” นั่นคือ  เมืองเกษแห่งทุ่ง
กุลาร้องไห้ 
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                 ต่อมาปีพุทธศักราช  2448 เมืองสุวรรณภูมิได้ยกฐานะเป็นอ าเภอ  เมืองเกษตรวิสัย  ซึ่ง
ชาวบ้านนิยมเรียกสั้นๆ ว่า “เมืองเกษ” จึงแยกการปกครองออกมาและยกฐานะเป็นอ าเภอเรียกว่า “อ าเภอ
หนองแวง”  ต่อมาในสมัยรัชกาลที่  6  (พ.ศ.  2489)  ทางราชการเห็นว่าชื่ออ าเภอไม่พ้องกับชื่อต านานที่ตั้ง   
จึงได้เปลี่ยนชื่อจากอ าเภอหนองแวงเป็น   “อ าเภอเกษตรวิสัย”   ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 
                เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  อ าเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นหน่วยงานราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่น  ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลต าบลเกษตรวิสัย  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลง
สุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ.  2542  ประกาศราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  116  ตอน  9  ก  ลงวันที่  24  
กุมภาพันธ์  2542  เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม  2542  ซึ่งอยู่ในการก ากับดแูลของนายอ าเภอ   
ผู้ว่าราชการจังหวัด  และกระทรวงมหาดไทย  โดยมีนายกเทศมนตรีต าบลเกษตรวิสัยเป็นผู้บริหารสูงสุด  มี
ภารกิจอ านาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ  กฎหมาย  ข้อบังคับ  และมติ  ครม.  ที่เก่ียวข้อง   
 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  เนื้อที่โดยประมาณ 8.22 

ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 5,187.5 ไร่  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง  สูงกว่าระดับน้ าทะเลปานกลาง
ประมาณ 130-160 เมตร   โดยชุมชนเกษตรวิสัย  ตั้งอยู่ในทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอ าเภอเกษตรวิสัย 
ประกอบด้วย  11 หมู่บ้าน  13  ชุมชน   ซึ่งแต่ละหมู่บ้านมีระยะทางห่างกันใช้เวลาเดินทาง ประมาณ  5  
นาที   

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
ภูมิอากาศโดยทั่วไป จังหวัดร้อยเอ็ดมีอากาศร้อนจัด แห้งแล้งในฤดูร้อน และมีอากาศหนาวใน 

ฤดูหนาว  
สภาพอากาศ ของจังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งได้เป็น 3 ฤดู คือ 

1. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงต้นเดือนพฤษภาคม 

2. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึงต้นเดือนตุลาคม 

3. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 
1.4  ลักษณะของดิน 

 ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วนปนทราย  พ้ืนที่เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว 

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 
 มีแหล่งน้ าธรรมชาติ  ได้แก่  ล ากุดกู่  อ่างเก็บน้ าชลประทาน ม.9 

1.6  ลักษณะของไมแ้ละปา่ไม้ 
 ป่าไม้จะเป็นป่าเบญจพรรณ  ป่าไม้ส่วนใหญ่  ไม้ยาง  ไม้ประดู่  ไม้ยูคาลิปตัส  ไม้พยุง  ฯลฯ 

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1  เขตการปกครอง 
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ประกอบด้วย  11 หมู่บ้าน  13  ชุมชน   ซึ่งแต่ละหมู่บ้านมีระยะทางห่างกันใช้เวลาเดินทาง 
ประมาณ  5  นาที  ดังนี้ 

 
ล าดับที่ ชื่อชุมชน หมู่ที่ หมายเหตุ 

1 บ้านเกษตรวิสัย หมู่ที่  1  
2 วัดธาตุ  2/1 หมู่ที่  2  
3 ป่าเม็ก  2/2 หมู่ที่  2  
4 หนองแวง 3/1 หมู่ที่  3  
5 หนองแวง 3/2 หมู่ที่  3  
6 บ้านป่ายาง หมู่ที่  4  
7 คุ้มใต้ หมู่ที่  8  
8 หนองแวง หมู่ที่  9  
9 ป่าบาก หมู่ที่  10  
10 คุ้มโรงฆ่าสัตว์เก่า หมู่ที่  13  
11 คุ้มน้อย หมู่ที่  14  
12 บ้านป่ายาง หมู่ที่  15  
13 คุ้มกลาง หมูที่  16  

 
2.2 การเลือกตั้ง  สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 

- การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นใช้เขตเทศบาลเป็นเขตเลือกตั้ง 

- การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น แบ่งเป็น 2 เขตการเลือกตั้ง  ได้แก่ 
เขตการเลือกตั้งที่  1  ประกอบด้วย  ม.1,  ม.2,  ม.4,  ม.8  และ ม.15 
เขตการเลือกตั้งที่  2  ประกอบด้วย  ม.3,  ม.9,  ม.10,  ม.13,  ม.14  และ  ม.16 

 

3.  ประชากร 
3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

 ประชากรทั้งสิ้น  11,241  คน  แยกเป็น  ชาย  5,464  คน  หญิง  5,777  คน  (ข้อมูล ณ  เดือน
พฤษภาคม  2562) 
ล าดับที่ ชื่อชุมชน หมู่ที่ ประชากร รวม (คน) หมายเหตุ 

ชาย (คน) หญิง (คน) 
1 บ้านเกษตรวิสัย หมู่ที่  1 579 570 1,149  
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2 วัดธาตุ  2/1 หมู่ที่  2 387 359 746  
3 ป่าเม็ก  2/2 หมู่ที่  2 361 437 798  
4 หนองแวง 3/1 หมู่ที่  3 364 410 774  
5 หนองแวง 3/2 หมู่ที่  3 397 398 795  
6 บ้านป่ายาง หมู่ที่  4 316 315 631  
7 คุ้มใต้ หมู่ที่  8 669 758 1,427  
8 หนองแวง หมู่ที่  9 458 476 934  
9 ป่าบาก หมู่ที่  10 281 307 588  
10 คุ้มโรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่  13 248 282 530  
11 คุ้มน้อย หมู่ที่  14 439 481 920  
12 บ้านป่ายาง หมู่ที่  15 518 523 1,041  
13 คุ้มกลาง หมูที่  16 440 459 899  

 
 
 
 
 
 
 

3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

หมวดอายุ 
จ านวนประชากร 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

รวมทั้งหมด 5,464 5,777 11,241  
0 - 4 ปี 253 144 397  
5 - 9 ปี 328 262 590  
10-14 ปี 351 302 653  

15 - 19 ปี 333 305 638  
20 - 24 ปี 375 406 781  
25 – 29 ปี 409 432 841  
30 – 34 ปี 414 403 817  
35 – 39 ปี 392 374 766  
40 – 44 ปี 411 453 864  
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45 – 49 ปี 478 539 1,017  
50 – 54 ปี 453 495 948  
55 – 59 ปี 386 455 841  
60 – 64 ปี 304 395 699  
65 – 69 ปี 212 263 475  
70 ปีขึ้นไป 365 549 914  

 
กลุ่มวัยเด็ก        อายุ   0-14 ปี           จ านวน     1,640   คน 
กลุ่มวัยท างาน  อายุ  15 – 59 ปี  จ านวน     7,513   คน 
กลุ่มวัยสูงอายุ  อายุ   60  ปี  ขึ้นไป      จ านวน     2,088   คน 
 

ที่มา: งานทะเบียนราษฎร   ส านักปลัดเทศบาล  (ข้อมูล  ณ  วันที่  28  พฤษภาคม  2562 ) 

 
ล าดับที่ ประชากร หญิง (คน) ชาย (คน) รวม ช่วงอายุ 

1 จ านวนประชากรเยาวชน 650 1,182 1,832 อายุต่ ากว่า 18 ป ี
2 จ านวนประชากร 4,010 2,758 6,768 อายุ 18-60 ปี 
3 จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 1,117 1,524 2,641 อายุมากกว่า 60 ขึ้นไป 
 รวมทั้งสิ้น 5,777 5,464 11,241  

 
 
 
 
4.  สภาพทางสังคม 

4.1  การศึกษา 
             -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/อนุบาล          จ านวน        6     แห่ง 
             -  โรงเรียนประถมศึกษา              จ านวน        4     แห่ง 
            -  โรงเรียนมัธยมศึกษา                   จ านวน        1      แห่ง 
 

4.2  สาธารณสุข 
-  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ        จ านวน           1         แห่ง 
-  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                จ านวน          10         แหง่ 
-  คลินิก                                         จ านวน            6         แหง่ 
-  สถานพยาบาล                            จ านวน            1         แหง่ 
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-  อัตราการใช้ส้วม                          ร้อยละ         100      
-  อาสาสมัครสาธารณสุข  (อสม.)    จ านวน         236         คน 

 

4.3  อาชญากรรม 
              - 

4.4  ยาเสพติด 
 

 ปัญหายาเสพติด  การแพร่ระบาดของนักเรียนนักศึกษาในหมู่บ้านที่เพ่ิมมากข้ึน   
4.5  การสังคมสงเคราะห์ 

 

1. ผู้สูงอายุ               1,546 คน 
2. ผู้พิการ        616 คน 

5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
5.1  การคมนาคมขนส่ง 
 

หมู่ที่ 
จ านวน 

สายทางรวม 
(สาย) 

ถนนลาดยาง 
แอสฟัลส์ติก 

(สาย) 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

(สาย) 

ถนนลูกรัง 
(สาย) 

ทางล าลอง 
(สาย) 

1 11 4 5 - 2 
2 17 3 8 2 4 
3 14 3 7 3 1 
4 8 1 5 1 1 
8 8 4 3 1 - 
9 15 3 7 4 1 
10 12 3 4 1 4 
13 5 1 2 1 1 
14 9 3 4 - 2 
15 12 3 5 2 2 
16 7 4 3 - - 
รวม 118 32 53 15 18 

 
 
5.2  การไฟฟ้า 

- ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ  100    ของพ้ืนที่ 

- จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้                            4,719     ครัวเรือน 
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- จ านวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้                            -        ครัวเรือน 

- จ านวนไฟฟ้าสาธารณะ                                     530    ครัวเรือน 

- จ านวนไฟฟ้าสาธารณะที่ต้องการเพ่ิม             248    จุด 
- จ านวนระบบไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์                          -      จุด 

5.3  การประปา 
 -     จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา              2,123   ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 45  ครัวเรือน 

- จ านวนครัวเรือนที่ไม่ใช้น้ าประปา            2,595   ครัวเรือน 
หน่วยงานที่ให้บริการด้านการประปาในพ้ืนที่  คือ  การประปาส่วนภูมิภาคสุวรรณภูมิ 

 

5.4  โทรศัพท์ 
 ปัจจุบันทุกหมู่บ้านใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 

- จ านวนโทรศัพท์สาธารณะ                     5        แห่ง              

- จ านวนบ้านชุมสายโทรศัพท์                     1         แห่ง 

- จ านวนอาคารชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่     2         แห่ง   
 

5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
-  จ านวนที่ท าการไปรษณีย์                       1         แห่ง   

 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
6.1  การเกษตร  ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ  80  ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม  ได้แก่      

ท านา  ท าสวน  ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัว  ค้าขายและรับจ้างทั่วไป 
6.2  การประมง  มีการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน   
6.3  การปศุสัตว์  เช่น  การเลี้ยงโค  กระบือ  และเลี้ยงสุกร  ฯลฯ 
6.4  การบริการ   
-  มีร้านบริการเสริมสวย   จ านวน    23    แห่ง 
-  มีโรงแรมในพื้นที่   จ านวน      1   แห่ง 
-  มีรีสอร์ทในพ้ืนที่   จ านวน      4   แห่ง 
6.5  การท่องเที่ยว  คือ  กู่กระโดน  หมู่ที่  2 
6.6  อุตสาหกรรม  ไม่มีอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ   
-  กลุ่มออมทรัพย์  จ านวน   11 กลุ่ม 
-  กลุ่มท าดอกไม้จันทน์  จ านวน  1 กลุ่ม 
-  กลุ่มท าน้ ายาล้างจาน  จ านวน  1   กลุ่ม 
-  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว จ านวน  1   กลุ่ม 
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-  กลุ่มทอผ้า   จ านวน  1   กลุ่ม 
-  กลุ่มจักรสาน   จ านวน  1 กลุ่ม 
6.8  แรงงาน  ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ  80  ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม  ได้แก่       

ท านา  ท าสวน  ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัว  รับราชการ  ค้าขายและรับจ้างทั่วไป 

7.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
7.1  การนับถือศาสนา  ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ  โดยมีข้อมูลศาสนสถาน  ดังนี้ 
วัด  มีจ านวน  8  วัด  ได้แก่ 
1. วัดธาตุ 
2. วัดสระเกษ 
3. วัดกลาง 
4. วัดป่าสันติธรรม 
5. วัดบ้านป่ายาง 
6. วัดบ้านหนองแวง 
7. วัดป่าชลประทานรังสรรค์ 
8. วัดป่าบากศรีเกษภูมิไชย 
9. วัดป่าเทพนิมิตร 
7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 

              -  ประเพณีสงกรานต์                 เดือน  เมษายน 
-  ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  เดือน   กรกฎาคม 
-  ประเพณีลอยกระทง            เดือน    พฤศจิกายน 

         7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  คือ  การท าผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์  การจักรสาน  การทอผ้า   
 ภาษาถ่ิน  ใช้ภาษาอีสาน 

7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1  น้ า 
-  จ านวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง         6         แห่ง 
-  จ านวนคลองชลประทาน                   1           แห่ง 
-  จ านวนอ่างเก็บน้ าและฝายน้ าล้น       1           แห่ง 
-  จ านวนบ่อบาดาลสาธารณะ              2           แห่ง 
-  จ านวนบ่อบาดาลเอกชน             869         แห่ง 
-  จ านวนน้ าดื่มสาธารณะ                    3           แห่ง 
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8.2  ป่าไม้  ป่าไม้จะเป็นป่าเบญจพรรณ  ป่าไม้ส่วนใหญ่  ไม้ยาง  ไม้ประดู่  ไม้ยูคาลิปตัส  ไม้พยุง  
ฯลฯ 

8.3  ภูเขา  ไม่มีภูเขาในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย 
 

************************ 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

             1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
                   ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  6 ยุทธศาสตร์  
                   1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
                   2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
                   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
                   4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
                   5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
                   6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 

             1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
วิสัยทัศน์  
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ

ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ 
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศ
ไทย จากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
 1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0  
  (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์
สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี  
  (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  
  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ ที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)  
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 2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ  
  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
  (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
  (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาคน  
 3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
  (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน  
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  
 4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ  การใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
  (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  
  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
  (5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า  
 5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
  (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  
  (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
      (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม   
           กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย 10 
ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
 1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 3.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 4.ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 5.ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 6.ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 10.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
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         1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
 1)  แผนพัฒนาภาค 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  (1)  ด้านการเพ่ิมศักยภาพของสินค้า 
  (2)  ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป 
  (3)  ด้านการยกระดับการท่องเที่ยว 
  (4)  ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า 
   (5)  ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ต้นน้ า 
 

         2)  แผนพัฒนากลุม่จังหวัด   
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  “ร้อยแก่นสารสินธุ์”  ประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด  
จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดมหาสารคาม  และจังหวัดกาฬสินธุ์  
 
 

         3)  แผนพัฒนาจังหวัด 
  วิสัยทัศน์ 
  “เป็นจังหวัดที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม  บนพ้ืนฐานแหล่งผลิตและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง  เอื้อต่อการลงทุนของภาคเอกชน  และเป็นเมืองน่าเที่ยว  น่าอยู่” 
  พันธกิจ 

- ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิ  เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยนวัตกรรม  
เพ่ิมศักยภาพการบริหารทรัพยากรและสินค้าการเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภัย  เกษตรอินทรีย์  เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  และเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย 

- พัฒนาให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว  การค้า  การลงทุน  เชื่อมโยงการบริการ 
สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน  รวมทั้ง  วัฒนธรรม  ค่านิยม  และประเพณีท่ีดีงาม  สามารถผสมผสานกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน 

- พัฒนาคนให้มีคุณภาพ  สร้างโอกาส  สร้างอาชีพ  รายได้ภาคประชาสังคม  และ 
ส่งเสริมให้มีการด าเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความ
มั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์รวม 

- ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด  (GPP)  เติบโตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 

- สังคมมีความม่ันคง  ปลอดภัย  และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด 
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 ยุทธศาสตร์ที่  1 เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  
และอาหารปลอดภัย 
 วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา 

1. เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตร 
2. เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของจังหวัดเติบโตเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. ผลผลิตข้าวหอมมะลิเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น  (10  กิโลกรัมต่อปี) 
2. อัตราการขยายตัวมูลค่าผลผลิตภาคการเกษตร (ร้อยละ 2 ต่อปี) 
3. ร้อยละของจ านวนแปลงฟาร์มเป้าหมายที่ปลูกข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรได้รับมาตรฐาน

เกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์  (ร้อยละ  60) 
4. พ้ืนที่การเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพ่ิมขึ้น 50 แปลง 
5. ร้อยละของหมู่บ้านมีตลาดสินค้าเกษตรชุมชนในปี  2564  (ร้อยละ  50) 

 
 
 
 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้และพ้ืนที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเป็นเขตเศรษฐกิจข้าวหอมมะลิ  

คุณภาพสูง 
2. ส่งเสริมปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสมไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ หรือเกษตรกรรมทางเลือก 
3. พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร  และการแปรรูปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

ภายใตเ้กษตรอินทรีย์  สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
4. สนับสนุน  ส่งเสริมเกษตรกร  และสถาบันเกษตรกร  ให้เข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรในท้องถิ่น  และตลาดอิเล็กทรอนิกส์อย่างทั่วถึง 

 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  การผลิตและการลงทุน 

 วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา 
1. เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว  การค้า  การลงทุน 
2. เศรษฐกิจดี  และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคนอกการเกษตรของจังหวัดเพ่ิมขึ้น 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพ่ิมข้ึน  (ร้อยละ  2  ต่อปี) 
2. รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 5 ต่อปี) 
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3. อัตราการขยายตัวภาคบริการเพิ่มขึ้น  (ร้อยละ 2 ต่อปี) 
4. รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า  OTOP  เพ่ิมข้ึน  (ร้อยละ 10 ต่อปี) 

 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและงานประเพณี 

วัฒนธรรมอีสานต่อเนื่องทั้งปี 
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมขนส่ง  และระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 
3. ส่งเสริมตลาดการค้า  การลงทุน  อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพ  

(Medical Hub) 
4. พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนา  SMEs  เพ่ือการค้าและการส่งออก 

  
ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   และสังคม ให้เข้มแข็ง  

 วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา 
1. เพ่ือให้คนได้รับการพัฒนาเหมาะสมตามวัย  มีคุณภาพ  เป็นคนดีคนเก่ง  มีอาชีพมีรายได้ 
2. คนมีสุขภาวะที่ดี สังคมเข้มแข็ง 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการเรียนรู้  พัฒนาทักษะชีวิตตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขึ้น

พ้ืนฐาน  (ร้อยละ100) 
2. ไอคิวของเด็ก เยาวชน อายุ 6-15 ปี เฉลี่ยเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ.2564 เท่ากับ 101 
3. อัตราการตายของผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง เบาหวาน และทางเดินหายใจเรื้อรัง

ลดลง ร้อยละ 20 
4. ร้อยละของผลิตภาพแรงงานจังหวัดเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 2 ต่อปี) 
5. ร้อยละของผู้สูงอายุเข้าสู่ระบบการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (ร้อยละ 95) 
6. ร้อยละของครัวเรือนยากจน  เป้าหมายที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์  จปฐ.ลดลง (ร้อยละ 80) 
แนวทางการพัฒนา 
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
2. สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีและสร้างเมืองสุขภาพ 
3. สร้างความเสมอภาครองรับสังคมผู้สูงอายุ และจัดสวัสดิการสังคมให้มีคุณภาพ 
4. พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน 
5. แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

 
ยุทธศาสตร์ที่  4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้มีคุณภาพและย่ังยืน 
วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา 
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1. เกษตรกรมีน้ าใช้เพื่อการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี 
2. คืนความอุดมสมบูรณ์  สร้างความสมดุลแก่ระบบนิเวศน์  เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศ 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของหมู่บ้านมีน้ าใช้เพ่ือการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี  (ร้อยละ  95  ต่อปี) 
2. จ านวนพื้นที่ป่าได้รับการฟ้ืนฟูและปลูกป่าเพ่ิมขึ้น  (จ านวน  600 ไร่/ปี) 
3. ขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง (ร้อยละ 15) 
4. ครัวเรือนมีการใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึนต่อปี (ร้อยละ 0.5) 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาแหล่งน้ าและเพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ าเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2. ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลายหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่

ต้นไม้และป่าชุมชน 
3. บริหารจัดการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการก าจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชากร  รวมทั้งปัญหา

สิ่งแวดล้อมอ่ืน 
4. พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  5  รักษาความม่ันคงภายใน  และการบริหารจัดการภาครัฐ 
วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา 

 ประชาชนมีความมั่นคง  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐด้วยความ
เสมอภาคและเป็นธรรม 
 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของจ านวนคดีอาชญากรรมในคดี 5  กลุ่ม  จับกลุ่มผู้กระท าผิด  (ร้อยละ  85) 
2. จ านวนหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด       (ร้อยละ  95) 
3. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลง 2 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคนต่อปี 
4. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อหน่วยงานภาครัฐ (ร้อยละ 90) 

 
 

แนวทางการพัฒนา 
1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านความมั่นคงภายในให้มีประสิทธิภาพ 
2. ป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
3. เพ่ิมศักยภาพการเตรียมความพร้อมรองรับการเกิดอุบัติภัยทางธรรมชาติ 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการให้บริหารภาครัฐ 
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1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
วิสัยทัศน์ 

 “เป็นท้องถิ่นท่ีมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม  ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ผ่านกลไกลประชารัฐ” 
 พันธกิจ 

1. ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ให้มีคุณภาพ  เพ่ือสร้างโอกาส  สร้างอาชีพ  รายได้  
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความม่ันคง 

2. ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ประสานพลังทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนจากภายในจังหวัด 
เป้าประสงค์รวม 
1. ท้องถิ่นมีความมั่นคง  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  (พ.ศ.2561-2565) 
 ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน 
 เป้าประสงค์ 
 -  เป็นท้องถิ่นน่าอยู่  มีสาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ตัวช้ีวัด 

1. จ านวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานเพ่ิมขึ้น  (จ านวน  20  แห่ง/ปี) 
2. จ านวนทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมได้รับการฟ้ืนฟู  (จ านวน  5,000  ไร่/ปี) 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นระบบและได้มาตรฐาน 
2. บริหารจัดการน้ า  พัฒนาชลประทานและเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 
3. พัฒนาด้านผังเมือง  การควบคุมอาคาร  ก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  น้ าเสีย  การป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
4. บ ารุงรักษาป่าและน้ าอย่างยั่งยืน  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  

เพ่ือให้มีระบบนิเวศน์ที่เหมาะสม  โดยมีการบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม 
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เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือให้พลเมืองมีคุณภาพ  ประชาชนมีงานท า  มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
2. เพ่ือพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นเป็นสังคมที่เข้มแข็ง  สมานฉันท์  เกื้อกูล  เอ้ืออาทรต่อกัน 
ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของเด็กได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (ร้อยละ 100) 
2. ร้อยละของประชาชนน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาด ารงชีวิต  (ร้อยละ  85) 
3. ร้อยละของแรงงานได้พัฒนาสู่แรงงานมีฝีมือ  (ร้อยละ  50) 
4. ร้อยละของประชาชนเข้าถึงสวัสดิการด้านสาธารณสุขของรัฐ  (ร้อยละ  85) 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคนทุกช่วงวัย  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ด้านการศึกษาทั้งในระบบ  และนอกระบบ  สืบ

ทอดองค์ความรู้  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. พัฒนาประชาชนในจังหวัดให้ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นในการด ารงชีวิต  การประกอบอาชีพ  เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม  ลดต้นทุนให้กับสินค้าและบริการ 

3. พัฒนาศักยภาพแรงงานทั้งในระบบ  และแรงงานนอกระบบ  แรงงานวิสาหกิจชุมชน  ไปสู่
แรงงานที่มีความรู้  มีฝีมือ  ความเชี่ยวชาญ 

4. พัฒนาสวัสดิการสังคม  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  สุขอนามัยและสภาพแวดล้อม  
การป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ  ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน  และ
การเข้าถึงการรักษาของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 
เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน 
2. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตรของจังหวัด 
ตัวช้ีวัด 
1. มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพิ่มข้ึน (ร้อยละ  5  ต่อปี) 
2. แหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่สร้างขึ้น  และแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติเพ่ิมขึ้น  (จ านวน  20 แห่ง/ปี) 
3. มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  การบริการ  การผลิต  การค้าเพ่ิมข้ึน  (ร้อยละ  5  ต่อปี) 
4. จ านวนนวัตกรรมทางการเกษตรที่เพ่ิมขึ้น  (จ านวน  5  โครงการ/ปี) 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการลงทุน  ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดข้ึนแก่คนในชุมชน  เพ่ือเพ่ิมมูลค่า

ของผลิตภัณฑ์ชุมชน  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน  และมุ่งเน้นให้เกิดการพ่ึงพาตนเอง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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2. พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นพื้นที่เป้าหมายทางการท่องเที่ยว  การสร้างแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  การบริการ  การผลิต  การค้า  
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด 

3. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตผลทางการเกษตรของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ การใช้ปุ๋ยชีวภาพ  การลด
ต้นทุนการผลิต  และการใช้พลังงานทดแทน 

4. พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรด้วยนวัตกรรม  ให้เป็นเกษตรปลอดภัย  สู่
มาตรฐานสากล  เกษตรอินทรีย์  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่  4  สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 
เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างความร่วมมือของภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน 
2. ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนประชาชนมีความส านึกพลเมืองเพ่ิมข้ึน  (จ านวน  12,000  คน/ปี) 
2. ร้อยละการมีส่วนร่วมของพลเมืองในโครงการพัฒนาต่าง ๆ (ร้อยละ  100) 
3. ร้อยละของความขัดแข้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง  (ร้อยละ  100) 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมประชาธิปไตย  สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง  การพัฒนาศักยภาพผู้น า

ชุมชน  ค านึงถึงหลักนิติธรรม  ความโปร่งใส  ความรับผิดชอบ  ความคุ้มค่า  การมีส่วนร่วมและ
มีคุณธรรม  จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกกระบวนการของประชาชนทุกคน  เพื่อแก้ปัญหา  การปฏิรูป
และการพัฒนาท้องถิ่นในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง 

3. การบริหารแบบบูรณาการ  และแบบประชารัฐ 
4. การสร้างความสงบ  ความผาสุก  ความมั่นคงในชีวิต  การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  การสร้าง

โอกาสในการเข้าถึงหรือได้รับสิทธิและสวัสดิการของรัฐอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1  วิสัยทัศน์ 

“เป็นเมืองน่าอยู่ พร้อมก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางการคมนาคม และศูนย์กลางตลาดการเกษตร  

ด้วยระบบผังเมืองที่ดีและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล” 

 2.2  ยุทธศาสตร์ 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
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 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
 6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอื่นๆ  ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัด  และเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่ 
 2.3  เป้าประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.  เพ่ือพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 3.  เพ่ือพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 4.  เพ่ือพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 5.  เพ่ือพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
 6.  เพ่ือพัฒนาด้านศึกษา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 7.  เพ่ือพัฒนาด้านอื่นๆ  ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด  
และเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นท่ี 
 2.4  ตัวช้ีวัด 
 1.  กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน  วัดคุณภาพงานจากการที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  ตรวจ
รับงานโดยจะต้องได้คุณภาพที่ดี  ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
 2.  กรณีโครงการด้านอ่ืน ๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนทุกประการ 
 2.5  ค่าเป้าหมาย 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ  
ในพ้ืนที่  เช่น  ถนน  รางระบายน้ า  ท่อลอดเหลี่ยม  ท่อ  ค.ส.ล. 
ระบบน้ าอุปโภคบริโภค  อาคารต่าง ๆ  สิ่งก่อสร้าง 
ในฌาปนสถาน  ป้ายจราจร  กระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุ   
ไฟกระพริบ  ฯลฯ 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่าง ๆ เช่น 
การช่วยเหลือผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส 
โครงการพัฒนาหมู่บ้านในด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
ส่งเสริมสตรี  เด็กและเยาวชน  ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของ 
ประชาชน  การป้องกันและระงับโรคติดต่อต่าง ๆ ควบคุมและ
ป้องกันโรคระบาดในพ้ืนที่  ด าเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่
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ด าเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด  ฯลฯ 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง  การพัฒนา
ศักยภาพผู้น าชุมชน  สนับสนุนการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ  
ข่าวสาร  เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร.  การป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
วางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

-พัฒนา  วางแผน  ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม 
-พัฒนา  วางแผนการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ต าบลเกษตรวิสัย  ฯลฯ 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ  และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  เช่น  ปลูกต้นไม้  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า ฯลฯ 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา  
ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอ่ืนๆ  ที่
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด  
และเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นท่ี 

พัฒนา ส่งเสริม  สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม เช่น 
-โครงการประเพณีวันสงกรานต์ 
-โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา 
-โครงการประเพณีวันออกพรรษา 
-โครงการประเพณีวันลอยกระทง ฯลฯ 
-เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถ  เข้าใจเกี่ยวกับ 
แนวทางการปฏิบัติ  รวมทั้งระเบียบต่าง  ๆ  เพ่ือน าไปใช้ในการ 
ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 
-เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน 
-เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเทศบาล 
 

 
2.6  กลยุทธ์ 

 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการคมนาคมและขนส่งทั้งทางบกและทางน้ า 
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      1.2  กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  การบริหารจัดการน้ าแบบบูรณา
การ  เพ่ือป้องกันน้ าท่วมในฤดูน้ าหลาก  และการขาดน้ าส าหรับอุปโภค-บริโภค  ในฤดูแล้ง 
      1.3  กลยุทธ์การพัฒนาด้านผังเมือง  การควบคุมอาคาร  น าผังเมือง/ผังชุมชน มาเป็นข้อมูล
ประกอบการวางแผน 
      1.4  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรแหล่งลุ่มน้ าอย่างเป็นระบบ 
      1.5  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรให้ครบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 

 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      2.1  กลยุทธ์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  สุขอนามัย  
และสภาพแวดล้อม  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  เด็ก  เยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส 
      2.2  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข  ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน  การ
ป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ  และการเข้าถึงการรักษาของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชน
ทั่วไป 
      2.3  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด  ป้องกันกลุ่มเสี่ยง  และ
ประชาชนทั่วไป  ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  ด้านการรวมพลังทุกภาคส่วน 
 

 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
      3.1  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย  สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาค
พลเมือง  การพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน  สนับสนุนการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ  ข่าวสาร  เพ่ือการพัฒนา
ชุมชน  การสื่อสารในชุมชน  ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาชุมชน  ความเสมอภาค  เสรีภาค 
 
 

3.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  หามาตรการเชิงป้องกันและ 
ก าหนดเป็นแผนงานไว้ในแผนพัฒนาสามปี  การส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยของ
ผู้บริหาร  ข้าราชการท้องถิ่น  และประชาชน  การซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การจัดหา
สถานที่และอุปกรณ์การช่วยเหลือเพ่ือบูรณาการร่วมกันเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ 

3.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  ให้ส ารวจจุดที่มักเกิดเหตุร้าย   
ภัยอันตรายจากกลุ่มมิจฉาชีพ  สร้างเครือข่ายสื่อสารการแจ้งเหตุ  และหามาตรการป้องกันเพื่อลดจ านวนการ
เกิดเหตุร้ายที่เกิดข้ึน 

3.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  การจัดระเบียบชุมชน   
การจัดตั้งกลุ่มพลังประชาชน  ใช้รูปแบบชุมชนเข้มแข็ง  สร้างจิตส านึกชุมชน  ปลูกฝังอุดมการณ์  คุณธรรม     
พลเรือน    ระดับต้น  ทั้งภาคประชาชน  เยาวชน  และหนว่ยงานของภาครัฐขยายผลการด าเนินงานกิจกรรม
ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

3.5 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารโดยค านึงถึงหลักนิติธรรม  ความโปร่งใส   
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ความรับผิดชอบ  ความคุ้มค่าและมีคุณธรรม 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและ 
การท่องเที่ยว 

4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน  ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจ  สร้างสรรค์ 
ให้เกิดข้ึนแก่คนในชุมชน  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลิตชุมชน  และมุ่งเน้นให้เกิดการพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านพาณิชยกรรม  ส ารวจหาสถานที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม 
กับการค้าขายและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่กลุ่มผู้ค้าขาย  เพื่อเตรียมมาตรการรองรับในแผนพัฒนาสามปี 

4.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสถานที่  กลุ่มอาชีพ  อาหาร 
และเส้นทางคมนาคม  เพ่ือสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในท้องถิ่น 

4.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ที่ได้ 
มาตรฐาน  พัฒนาฝีมือแรงงานวิสาหกิจชุมชน  ให้ความส าคัญกับแรงงานทั้งระบบ  นอกระบบและส่งเสริม
การมีงานท า 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และบ ารุง  รักษาป่าและน้ า 

อย่างยั่งยืน  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  การก าจัดขยะ  โดยมีการบูรณาการของ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

5.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ าสาธารณะ  การท าฝายชะลอน้ า 
ในแหล่งน้ าส าคัญ ๆ  ของชุมชน 

5.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปลูกป่าเพ่ือเก็บรักษาน้ าใต้ดิน 
5.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบูรณาการในการจัดหาเครื่องจักรเพื่อการขุดเจาะบาดาล 

ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา  ให้ความส าคัญกับการศึกษาในระบบ  นอกระบบ   

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
6.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยการส ารวจข้อมูล 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  รวบรวมเป็นองค์ความรู้เผยแพร่ให้แก่คนท้องถิ่น  โดยสนับสนุนให้มีการต่อยอดขยาย
ความคิด  แปลงเป็นจุดเด่นให้แก่  ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น 

6.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสืบทอดองค์ความรู้  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี 
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ศูนย์กลาง  การศึกษาวัฒนธรรมในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอ่ืนๆ  ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  แผนยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาของจังหวัด  และเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นท่ี 

7.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริม  สนับสนุน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 
ความเข้มแข็ง  ร่วมมือและเกื้อกูลกันในการพัฒนาท้องถิ่น 

7.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปรับปรุงและพัฒนาความรู้  ความสามารถของบุคลากร 
7.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปรับปรุง  พัฒนาและจัดให้มีเครื่องมือ  เครื่องใช้  และสถานที่ 

ปฏิบัติงานให้ทันสมัย  เอื้ออ านวยต่อการให้บริการประชาชน 
 2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  
ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็นแนวทาง
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่น
ให้เข้มแข็งข้ึน เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคม
เศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
รวมทัง้สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐาน
การผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของชุมชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย   จึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) คือ เป็นเมืองน่าอยู่  พร้อมก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและศูนย์กลางตลาด
การเกษตร  ด้วยระบบผังเมืองท่ีดี  และการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

 2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  มุ่งพัฒนา  7  ด้าน  ได้แก่ 
การพัฒนาด้านด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน   
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม  การพัฒนาด้านศึกษา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  การพัฒนา 
ด้านอื่น  ๆ  ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด  และเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในพื้นท่ี 
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3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตด้วยเทคนิค  SWOT   
  การวิเคราะห์  จุดอ่อน  จุดแข็ง  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น  โดยใช้เทคนิค  SWOT  
Analysis  การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน  ได้แก่  จุดแข็ง  (Strength = S)  จุดอ่อน  (Weakness = W)  และ
ปัจจัยภายนอก  ได้แก่  โอกาส  (Opportunity = O)  และอุปสรรค  (Threat = T)  เป็นเครื่องมือ โดยผ่าน
กระบวนการประชุมร่วมกันทุกภาคีทั้งภาครัฐและภาคประชาชน  โดยสรุป ได้ดังนี้ 
 

1. จุดแข็ง (STRENGTH) 
-  เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ 
-  มีแรงงานจ านวนมากและราคาถูก 
-  เป็นแหล่งค้าส่งปลาน้ าจืด 
-  ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม  สภาพแวดล้อมดี  เมืองน่าอยู่ 
-  เป็นศูนย์กลางการคมนาคม 
 

2. จุดอ่อน (WEAKNESS) 
-  ปัญหาภัยธรรมชาต ิ
-  ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
-  มีการเคลื่อนย้ายแรงงานสูงเนื่องจากขาดการจ้างงานในพ้ืนที่ 
-  ขาดกระบวนการเรียนรู้ร่วมชุมชน 
-  ขาดแหล่งน้ าใช้ในภาคการเกษตร 
-  ขาดความสามัคคีในชุมชน 

 

3. โอกาส (OPPORTUNITY) 
-  นโยบายข้าวหอมมะลิของจังหวัด 
-  ความต้องการแรงงานยังมีอีกมาก 
-  นโยบายของจังหวัดในการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
-  นโยบายการสร้างความสมานฉันท์ในพ้ืนที่ให้ชุมชนของกระทรวงมหาดไทย 
 

 4.    อุปสรรค (THREAT) 
  -  ขาดการจ้างงานในพ้ืนที่ 
  -  ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ 
  -  ขาดการประสานงานและงบประมาณระหว่างหน่วยงาน 
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 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา 
 จุดแข็ง  
 -  ประชาชนในเขตเทศบาลกว่าร้อยละ  70  ประกอบอาชีพท านา  โดยมีพ้ืนที่นาบางส่วนอยู่ใน
เขตทุ่งกุลาร้องไห้  อันเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและต้องการของตลาด 
 - มีแรงงานจ านวนมากและราคาถูก  ทั้งประเภทมีฝีมือ  กึ่งฝีมือ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส าหรับ       
นักลงทุน  ประกอบกับค่าแรงที่ต่ าเม่ือเทียบกับท่ีอ่ืน  จึงเป็นโอกาสและช่องว่างของนักธุรกิจและนักลงทุนที่
จะใช้ประกอบการตัดสินใจ 
 - เป็นแหล่งค้าส่งปลาน้ าจืด  โดยมีผู้ประกอบการรายใหญ่กว่า  10  ราย  ท ารายได้ปีละกว่า         
สิบล้านบาท  โดยมีตลาดส่งอยู่บริเวณใกล้เคียง  ไปจนถึงจังหวัดนครพนม  ขอนแก่น  และอุดรธานี 
 - ต าบลเกษตรวิสัย  จัดเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมดี  เนื่องจากไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมและ
แหล่งมลพิษอ่ืน ๆ ประชาชนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีพ้ืนบ้าน  หรือที่เรียกว่า  ฮีต  12  คลอง  14       
ไว้เป็นอย่างดี  โดยมีประเพณีแห่เทียนพรรษา  เป็นงานใหญ่ของชุมชนที่ร่วมกันสืบทอด   
 -  เกษตรวิสัยจัดเป็นศูนย์กลางคมนาคมทางบก  โดยมีเส้นทางเชื่อมโยงกับจังหวัดอ่ืน  ๆ หลาย
จังหวัด  เช่น  จังหวัดมหาสารคาม  บุรีรัมย์  สุรินทร์  ศรีสะเกษ  อุบลราชธานี  เป็นต้น 
 

 จุดอ่อน  
 - พ้ืนที่การเกษตรของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเกษตรวิสัยมักประสบปัญหาภัยธรรมชาติ
เป็นประจ าทุกปี  เนื่องจากน้ าล้นจากล าน้ าเสียวที่อยู่บริเวณใกล้เคียงล้นไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร  ซึ่งเป็น
ปัญหาเรื้อรังและท าความเสียหายแก่ประชาชนมาโดยตลอด 
 -  ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า  ประชาชนในเขตเทศบาลกว่าร้อยละ  70  ประกอบอาชีพ     
ท านา  ถึงแม้จะประสบปัญหาราคาที่ค่อนข้างต่ าและไม่แน่นอน  โดยสาเหตุเกิดจากการขาดการรวมกลุ่ม   
ท าให้ขาดอ านาจต่อรองและเมื่อได้ผลผลิตมาต่างคนต่างรีบจ าหน่ายเพื่อน ามาใช้หนี้สินที่เกิดจากการลงทุนใน
การเกษตรอีกท้ังผลก าไรที่น้อยไม่สามารถเป็นแรงผลักดันให้เกษตรกรหันมาพัฒนาคุณภาพและผลผลิต 
ให้ได้ดี 
 - เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  มีปัญหาในการเคลื่อนย้ายแรงงานสูง  ซึ่งเกิดจากปัญหาการขาด
การจ้างงานในพ้ืนที่  รวมทั้งการที่ไม่สามารถใช้พ้ืนที่ท าการเกษตรได้ในหน้าแล้ง  จากปัญหาการขาดแหล่งน้ า      
ท าให้ขาดการจ้างงานหลังฤดูเก็บเก่ียว  จึงเกิดการอพยพเคลื่อนย้ายไปท างานที่อ่ืน 
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 - การขาดกระบวนการเรียนรู้ร่วมในชุมชน  เนื่องจากรูปแบบของสังคมที่ก าลังก้าวเข้าสู่ความ
เป็นสังคมเมือง  และการขาดผู้น าที่เข้มแข็งและมีจิตสาธารณะในชุมชน 
 -   เกษตรกรในเขตเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  ท าการเกษตรโดยอาศัยน้ าฝนในการท านาและ
แหล่งน้ าธรรมชาติซึ่งมีอยู่อย่างจ ากัดในฤดูแล้ง  ท าให้เกิดข้อจ ากัดในปริมาณพ้ืนที่การผลิต  และเกิดพ้ืนที่ว่าง
เปล่าหลังฤดูเก็บเกี่ยวเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นการเสียเปล่าทั้งพ้ืนที่การเกษตรและแรงงานที่รอฤดูกาล
เพาะปลูก 
 -  ชุมชนเกษตรวิสัย  เป็นชุมชนชนบทที่ก าลังพัฒนาสู่การเป็นชุมชนเมือง  รวมทั้งรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตของประชาชนที่เปลี่ยนเป็นการเอาตัวรอด  ต่างคนต่างอยู่และขาดความสามัคคี 
 
 
 
 

โอกาส  
 -  นโยบายส่งเสริมข้าวหอมมะลิของจังหวัด  จะท าให้ข้าวหอมมะลิของทุ่งกุลาร้องไห้มีชื่อเสียง
และได้รับการยอมรับมากข้ึน  ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้เกษตรกรหันมาพัฒนาคุณภาพและผลผลิตให้ดีขึ้น 
 -  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  ท าให้ความต้องการแรงงานมากขึ้น  ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์กับแรงงานในเขตที่จะพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับและก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมมาก
ขึ้น  รวมถึงเมื่อแรงงานเหล่านี้เดินทางกลับภูมิล าเนาของตนเอง  ก็จะน าทักษะความรู้ที่ได้จากการท างานใน
ต่างประเทศหรือภูมิภาคอ่ืน  ๆ  กลับมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ 
 -  จากการที่จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้มียุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน  จะเป็น
โอกาสให้แรงงานซึ่งมีอยู่จ านวนมากในเขตเทศบาล  ที่ยังขาดโอกาสและทักษะให้มีโอกาสพัฒนาฝีมือแรงงาน  
จนเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน  รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในเขตพ้ืนที่ 
 -  จากนโยบายการสร้างความสมานฉันท์ในพ้ืนที่ให้ชุมชนของกระทรวงมหาดไทย  จะเป็นโอกาส
อันดีในการปลูกจิตส านึกความรู้ความสามัคคีของคนในพ้ืนที่ 
 

อุปสรรค  
 -  ปัญหาการขาดการจ้างงานในพ้ืนที่  เป็นอุปสรรคในการพัฒนาของเทศบาล  ประชาชน     ไม่
น้อยต้องอพยพไปท างานต่างถิ่นที่มีการจ้างงาน  เช่น  กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง  ทิ้งเด็ก 
และคนแกใ่ห้อยู่เฝ้าบ้าน 
 -  ปัญหาภัยธรรมชาติ  เป็นปญัหาที่สร้างความเสียหาย  และความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนใน
เขตเทศบาลเป็นอย่างมาก  เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  เมื่อประสบ
ปัญหาภัยธรรมชาติ  ก็ไม่สามารถท าการเกษตรได้  ก่อให้เกิดปัญหาต่าง  ๆ ตามมามากมาย 



 

 

25 

25 

 -  การขาดการประสานงานและงบประมาณระหว่างหน่วยงาน  ท าให้การแก้ปัญหาส าเร็จยาก  
เช่น  การแก้ปัญหาน้ าท่วมซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นเจ้าของ
พ้ืนที่  รวมทั้งการขาดการบูรณาการงานและงบประมาณ  เพื่อให้เกิดผลส าเร็จของงานที่ดีกว่า  ยังไม่เกิดข้ึน 
 

 3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 จากการที่เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้จ านวน  7  ยุทธศาสตร์ 
ดังนั้นจึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือการเข้าสู่ AEC  ที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาลต าบล
เกษตรวิสัย ในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC)  ของไทย  ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยเฉพาะเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการ
หลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้าน  ไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว  คนท างาน  หรือการอ่ืน
ใด  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ  เช่น  ถนน  ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและ 
ภาษาต่างประเทศที่จ าเป็น  เป็นต้น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ปัญหาในชุมชนจะรุนแรงขึ้นถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี  เช่น  ปัญหาการแบ่งชนชั้น  ปัญหา 

อาชญากรรม  ฯลฯ 
 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)  ของไทย  ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  ต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และความสงบ
เรียบร้อยมากข้ึน  เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน  ดังนั้นอาจมีการ
ฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้น  ทั้งโดยตั้งใจและโดยไม่รู้กฎหมาย  อีกท้ังอาจเกิดปัญหา
อาชญากรรม  ยาเสพติดเพ่ิมมากขึ้น  จากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานใน 
ประเทศไทยมากขึ้น 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการ 
ท่องเที่ยว 

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  ต้องเร่งพัฒนากู่กระโดนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนรู้จักมากขึ้น 
เพ่ือพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของการท่องเที่ยว 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   
สิ่งแวดล้อม 

การบุกรุกพ้ืนที่ป่าอาจมีมากข้ึน  ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ  สาเหตุที่เกิด 
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จากคนไทยคือ  การเพ่ิมข้ึนของประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ  หรือการขยายที่ดินให้
นายทุนต่างชาติแล้วไม่มีที่ท ากินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีคนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืน ๆ  

ในอาเซียน  ดังนั้นเทศบาลต าบลเกษตรวิสัยจึงได้จัดท าแหล่งเรียนรู้ขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้
ศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอ่ืนๆ  ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  แผนยุทธศาสตร์การ 
การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ 

ให้บริการด้านการอนุญาต  อนุมัติ  ต่าง ๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการ 
ท านิติกรรมต่าง  ๆ  ซึ่งเก่ียวกับรัฐ  เช่น  การเสียภาษีบ ารุงท้องที่  การเสียภาษีป้าย เป็นต้น  อีกทั้งเจ้าหน้าที่ 
ภาครัฐจ าต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นต่างชาติได้ 

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



1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง การบริการชุมชนและ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง อบจ.

พ้ืนฐาน สังคม แผนงานเคหะและชุมชน, แผนงานบริหาร ส านักปลัด

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริม บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด, กองการศึกษา พมจ.

คุณภาพชีวิต การด าเนินงานอ่ืนๆ แผนงานงบกลาง,  แผนงานสาธารณสุข กองสาธาฯ, กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม

        และนันทนาการ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารท่ัวไป

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ บริการชุมชนและสังคม แผนงานบริหารท่ัวไป ส านักปลัด จังหวัด

ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย บริหารท่ัวไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน อ าเภอ

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน บริการชุมชนและสังคม แผนงานบริหารท่ัวไป ส านักปลัด, กองการศึกษา การท่องเท่ียว

การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม แผนงานการศึกษา กองคลัง, กองช่าง แห่งประเทศไทย

และการท่องเท่ียว แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ส่วนท่ี  3  การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ
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ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเศรษฐกิจ แผนงานสาธารณสุข กองสาธาฯ กระทรวงทรัพยากร

จัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณี แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ กระทรวงวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน นันทนาการ

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอ่ืนๆ ท่ีสอดคล้องกับ การบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารท่ัวไป ส านักปลัด, กองการศึกษา จังหวัด

นโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การด าเนินงานอ่ืนๆ แผนงานการรรักษาความสงบภายใน กองคลัง, กองช่าง อ าเภอ

ของจังหวัด และเจตนารมณ์ของประชาชนในพ้ืนท่ี แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน กองสาธาฯ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานการศึกษา
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2,561     2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างปรับปรุง เพ่ือให้ประชาชน ท่อ ค.ส.ล. 8,110,000  8,110,000  8,110,000  8,110,000  8,110,000  มีท่อระบายน ้าท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง

แก้ไขระบบระบายน ้า ได้มีท่อระบายน ้า เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) ระบายน ้าได้ ความสะดวก

ภายในเขตเทศบาลและ ส้าหรับใช้ในการ เมตร พร้อมบ่อพัก สะดวก ในการสัญจร

พื นท่ีโดยรอบเทศบาลฯ ระบายน ้าได้ ทุกระยะ 10 เมตร ไป-มา และ

ม.2  (บริเวณถนนสาย สะดวกรวดเร็ว ยาวรวม  2,600  เมตร ป้องกัน

หนองเอ่ียนช่วงจาก ป้องกัน ตามแบบแปลน น ้าท่วมขัง

ทางหลวงสายอรุณ น ้าท่วมขัง ท่ีเทศบาลก้าหนด

ประเสริฐไปทางทิศใต้)

ติดเขต อบต.เกษตรวิสัย

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

แบบ ผ.02/1
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2,561     2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างปรับปรุง เพ่ือให้ประชาชน ท่อ ค.ส.ล. 1,250,000  1,250,000  1,250,000  1,250,000  1,250,000  มีท่อระบายน ้าท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง

แก้ไขระบบระบายน ้า ได้มีท่อระบายน ้า เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) ระบายน ้าได้ ความสะดวก

ภายในเขตเทศบาลและ ส้าหรับใช้ในการ เมตร พร้อมบ่อพัก สะดวก ในการสัญจร

พื นท่ีโดยรอบเทศบาลฯ ระบายน ้าได้ ทุกระยะ 10 เมตร ไป-มา และ

ม.2  (บริเวณถนน สะดวกรวดเร็ว ยาวรวม  400  เมตร ป้องกัน

คุยบักค ้า  ช่วงจาก ป้องกัน ตามแบบแปลน น ้าท่วมขัง

ทางหลวงสายอรุณ น ้าท่วมขัง ท่ีเทศบาลก้าหนด

ประเสริฐไปทางทิศใต้)

ติดเขต อบต.เกษตรวิสัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02/1
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  1  พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2,561     2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้การ ปรับปรุงถนน 2,500,000  2,500,000  2,500,000  2,500,000  2,500,000  มีถนนท่ีได้ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คมนาคมสะดวก แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) มาตรฐาน ความสะดวก

และปลอดภัย ทับผิวคอนกรีตเดิม เพ่ิมขิ น ในการสัญจร

สายหนองแวงสามัคคี ไป-มา 

(ช่วงจากถนน

ปัทมานนท์ไปทางทิศ

ตะวันตก ผิวจราจร

พื นท่ีไม่น้อยกว่า

6,420 ตร.ม.

ตามแบบแปลนเทศบาล

เสนอโดยชุมชน ม.3,9

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02/1
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ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8        63,484,000   8        85,553,300   8       101,480,600   8        95,800,600   8        95,800,600    40       442,119,100     

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 3        1,300,000     3       1,300,000      3        1,300,000     3        1,300,000      12       5,200,000        

1.3 แผนงานบริหารท่ัวไป 2        150,000       2        150,000       2       150,000         2        150,000       2        150,000        10       750,000          

รวม 10      63,634,000  13      87,003,300  13     102,930,600  13      97,250,600  13      97,250,600   62      448,069,100    

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริม

คุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 14       20,150,000   14       20,150,000   17      20,230,000     17       20,230,000   17      20,230,000    79       100,990,000     

2.2 แผนงานงบกลาง 2        350,000       2        350,000       2       350,000         2        350,000       2        350,000        10       1,750,000        

2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 6        4,610,000     6        4,610,000     6       4,610,000      6        4,610,000     6        4,610,000      30       23,050,000      

2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ 2        625,000       2        625,000       2       625,000         2        625,000       2        625,000        10       3,125,000        

นันทนาการ

2.4 แผนงานการสาธารณสุข 15       2,068,200     15       2,068,200     15      2,068,200      15       2,068,200     15      2,068,200      75       10,341,000      

2.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1        50,000         1        50,000         1       50,000           1        50,000         1        50,000          5        250,000          

2.7 แผนงานบริหารท่ัวไป 3        55,000         3        55,000         3       55,000           3        55,000         3        55,000          15       275,000          

รวม 43      27,908,200  43      27,908,200  46     27,988,200    46      27,988,200  46      27,988,200   224     139,781,000    

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด

ระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา

ความสงบเรียบร้อย

3.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 15       1,995,000     20       2,195,000     24      1,995,000      24       2,295,000     24      2,295,000      107     10,775,000      

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 17       2,500,000     18       2,520,000     18      2,520,000      18       2,520,000     18      2,520,000      89       12,580,000      

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1        10,000         1        10,000         1       10,000           1        10,000         1        10,000          5        50,000            

รวม 33      4,505,000    39      4,725,000    43     4,525,000      43      4,825,000    43      4,825,000     201     23,405,000      

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ

วางแผนการส่งเสริมการลงทุน 

พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว

4.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 4        336,000       4        336,000       4       336,000         4        336,000       4        336,000        20       1,680,000        

4.2 แผนงานการศึกษา 2        610,000       2        610,000       2       610,000         2        610,000       2        610,000        10       3,050,000        

4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 2        1,268,000     2        1,268,000     2       1,268,000      2        1,268,000     2        1,268,000      10       6,340,000        

4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7        700,000       8        730,000       7       750,000         9        780,000       8        750,000        39       3,710,000        

รวม 15      2,914,000    16      2,944,000    15     2,964,000      17      2,994,000    16      2,964,000     79       14,780,000      

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการ  และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

5.1 แผนงานการสาธารณสุข 1        50,000         1        50,000         2       650,000         2        650,000       2        650,000        8        2,050,000        

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 5        1,971,000     11       4,121,000     13      15,021,000     13       15,021,000   13      15,021,000    55       51,155,000      

รวม 6        2,021,000    12      4,171,000    15     15,671,000    15      15,671,000  15      15,671,000   63       53,205,000      

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

6.1 แผนงานการศึกษา 41       21,225,520   41       21,225,520   39      19,967,920     39       19,967,920   39      19,967,920    199     102,354,800     

6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 5        2,575,000     5        2,575,000     5       2,575,000      5        2,575,000     5        2,575,000      25       12,875,000      

และนันทนาการ -      

รวม 46      23,800,520  46      23,800,520  44     22,542,920    44      22,542,920  44      22,542,920   224     115,229,800    

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอ่ืนๆ ท่ี

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด

และเจตนารมณ์ของประชาชนในพ้ืนท่ี

7.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 27       8,347,100     28       7,177,600     29      7,168,800      29       7,148,800     29      7,148,800      142     36,991,100      

7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2        492,000       2        492,000       2       492,000         2        492,000       2        492,000        10       2,460,000        

7.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3        550,000       3        550,000       3       550,000         3        550,000       3        550,000        15       2,750,000        

7.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 1        20,000         1        20,000         1       20,000           1        20,000         1        20,000          5        100,000          

และนันทนาการ -      

7.5 แผนงานเคหะและชุมชน 1        2,675,000     2        13,442,300   2       13,442,300     2        13,442,300   2        13,442,300    9        56,444,200      

7.6 แผนงานการสาธารณสุข 1        1,280,000     1        2,684,000     1       2,684,000      1        2,684,000     1        2,684,000      5        12,016,000      

7.7 แผนงานการศึกษา 1        998,000       1        2,322,200     1       2,322,200      1        2,322,200     1        2,322,200      5        10,286,800      

รวม 36      14,362,100  38      26,688,100  39     26,679,300    39      26,659,300  39      26,659,300   191     121,048,100    

รวมท้ังส้ิน 189     139,144,820 207    177,240,120 215    203,301,020  217     197,931,020 216    197,901,020  1,044  915,518,000    

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

แบบ ผ.01
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เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1    แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ 1.โครงการปรับปรุง ติดต้ังอินเตอร์เน็ต 100,000       100,000      100,000      100,000      100,000      ส านักปลัด

ระบบอินเตอร์เน็ตและ ฯลฯ (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน)

ติดต้ังอินเตอร์เน็ตชุมชน

ค่าท่ีดิน 2.โครงการติดต้ัง ก่อสร้าง 30,000         30,000        30,000        30,000        30,000        ส านักปลัด

และส่ิงก่อสร้าง หอกระจายข่าว หอกระจายข่าว (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน)

ฯลฯ

3.โครงการป้ายบอกทาง 1,000,000     1,000,000    1,000,000   1,000,000   1,000,000   ส านักปลัด

จราจร (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน)

4.โครงการจัดซ้ือสัญญาณ จัดซ้ือสัญญาณเตือนไฟ 100,000       100,000      100,000      100,000      100,000      ส านักปลัด

เตือนไฟกระพริบโซล่าเซล กระพริบโซล่าเซล (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน)

5.โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด ติดต้ังกล้องวงจรปิด 100,000       100,000      100,000      100,000      100,000      ส านักปลัด

ภายในเขตเทศบาล พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน)

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย
แบบ ผ.03
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เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1    แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าท่ีดิน 6.โครงการเพ่ิมจุด/ซ่อมบ ารุง เพ่ิมจุด/ซ่อมบ ารุง 50,000         50,000        50,000        50,000        50,000        ส านักปลัด

และส่ิงก่อสร้าง เสียงตามสาย เสียงตามสาย (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน)

7.โครงการจัดท าร้ัว จัดท าร้ัวและจัดท าป้าย 500,000       500,000      500,000      500,000      500,000      ส านักปลัด

และจัดท าป้าย เทศบาลฯ (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

8.โครงการปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงอาคารฯ 100,000       100,000      100,000      100,000      100,000      ส านักปลัด

ส านักงานเทศบาล เทศบาล (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน)

ต าบลเกษตรวิสัย ต าบลเกษตรวิสัย

9.โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุง/ซ่อมแซม 100,000       100,000      100,000      100,000      100,000      ส านักปลัด

อาคารท่ีพักผู้โดยสาร อาคารท่ีพักผู้โดยสาร (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณ

แบบ ผ.03
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เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2    แผนงานบริหารงานคลัง ค่าท่ีดิน โครงการปรับปรุง ก่อสร้างห้องเก็บเอกสาร 200,000       200,000      200,000      200,000      200,000      กองคลัง

และส่ิงก่อสร้าง ห้องเก็บเอกสารและพัสดุ และพัสดุ (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน)

3    แผนงานการศึกษา ค่าท่ีดิน 1.โครงการการศึกษา -ติดต้ังสัญญาณ 200,000       200,000      200,000      200,000      200,000      กองการศึกษา

-งานระดับก่อนวัยเรียน และส่ิงก่อสร้าง ทางไกลผ่านสัญญาณ ดาวเทียม (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน)

และประถมศึกษา ดาวเทียม -จัดซ้ือโทรทัศน์

จ านวน 1 เคร่ือง

2.โครงการปรับปรุง -จัดท าสวนหย่อม 1,000,000     1,000,000    1,000,000   1,000,000   1,000,000   กองการศึกษา

ภูมิทัศน์สถานศึกษา ปลูกต้นไม้ (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน)

สังกัดเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย จัดซ้ือซุ้มศาลา ฯลฯ

3.โครงการต่อเติมซ่อมแซม 200,000       200,000      200,000      200,000      200,000      กองการศึกษา

อาคารเรียนและอาคาร (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน)

ประกอบโรงเรียนเทศบาล 1

เกษตรวิสัย

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณ

แบบ ผ.03
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เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4    แผนงานการสาธารณสุข ค่าท่ีดิน 1.โครงการจัดหาสถานท่ี จัดซ้ือท่ีดิน 5,000,000     5,000,000    5,000,000   5,000,000   5,000,000   กองสาธาฯ

และส่ิงก่อสร้าง ก าจัดขยะ (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน)

2.โครงการเตาเผาไร้มลพิษ ก่อสร้างเตาเผา 4,800,000     4,800,000    4,800,000   4,800,000   4,800,000   กองสาธาฯ

ไร้มลพิษ (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน)

3.โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ปรับปรุง/ซ่อมแซม 100,000       100,000      100,000      100,000      100,000      กองสาธาฯ

โรงฆ่าสัตว์เทศบาลฯ โรงฆ่าสัตว์ (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน)

4.โครงการพัฒนาตลาดสด ปรับปรุง/ซ่อมแซม 100,000       100,000      100,000      100,000      100,000      กองสาธาฯ

เทศบาล 1, 2 ต่อเติมตลาดสด (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน)

ค่าครุภัณฑ์ 5.โครงการจัดซ้ือ/อุปกรณ์ จัดซ้ืออุปกรณ์ 100,000       100,000      100,000      100,000      100,000      กองสาธาฯ

การออกก าลังกาย การออกก าลังกาย (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณ

แบบ ผ.03
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เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5    แผนงานการศาสนา ค่าท่ีดิน โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างอนุสาวรีย์ 60,000         60,000        60,000        60,000        60,000        กองการศึกษา

วัฒนธรรม และส่ิงก่อสร้าง อนุสาวรีย์เจ้าเมืองเกษ เจ้าเมืองเกษ (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน)

และนันทนาการ

6    แผนงานเคหะ ค่าท่ีดิน 1.โครงการก่อสร้างลานกีฬา ก่อสร้างลานกีฬา 100,000       100,000      100,000      100,000      100,000      กองสาธาฯ

และชุมชน และส่ิงก่อสร้าง เอนกประสงค์ เอนกประสงค์ (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) กองช่าง

2.โครงการก่อสร้างสนาม ก่อสร้างสนามฟุตซอล 2,500,000     2,500,000    2,500,000   กองช่าง

ฟุตซอล (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน)

รวม 16,350,000  16,350,000 16,350,000 13,850,000 13,850,000 

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย

งบประมาณ

แบบ ผ.03
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บทที่  5 

การติดตามและประเมินผล 
 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) เป็นแบบที่
ก าหนดหห้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการหห้คะแนน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการหห้แล้วเสร็จภายหนหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศหช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี ประกอบด้วย  

    1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
    1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน  
    1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์หนภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือหห้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ พัฒนา 

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

ประกอบด้วย  
    2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
    2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติหนเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
    2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติหนเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
    2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
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    2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  
(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 
คะแนน  
 
 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างหห้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายหต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 
คะแนน  
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือหห้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่น

สี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา  
    1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  
    2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15  
    3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65  

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน์ (5)  
3.5 กลยุทธ์ (5)  
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
3.8 แผนงาน (5)  



 

 

189 

189 

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์หนภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100  

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
             การติดตามและการประเมินผลโครงการ  เป็นหน้าที่ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งหนการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  
จุดมุ่งหมายของการประเมินผล  คือ  การประเมินว่ามีการน าไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงหด และได้ผลเป็นอย่างไร
เพ่ือที่จะสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของแผน  ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์
หรือไม่  อีกท้ังยังเป็นการรวบรวมข้อมูล  ปัญหา  อุปสรรคของการปฏิบัติเพ่ือหช้เป็นสมมุติฐานหนการปรับปรุงแผน  
และจัดท าแผนฉบับต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารจัดการกระบวนการติดตามและประเมินผล 
 เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  ก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่เน้นการวางแผนแบบมีส่วนร่วมจากภาค
ประชาคมเมือง  เพ่ือน าแผนไปสู่การปฏิบัติกระบวนการสุดท้ายของการปฏิบัติตามแผน  คือ  การติดตามและ
ประเมินผลแผน   
 

องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  

ประกอบด้วย 
1.   นายสุเมต  ปราณี             ผู้ทรงคุณวุฒิ                    กรรมการ 
2.   นายสวัสดิ์  มังศรี                    สมาชิกสภาเทศบาล           กรรมการ 
3.   นางกอบเกื้อ  ออมอด  สมาชิกสภาเทศบาล                 กรรมการ 
4.   นายทองดี  วงษ์ศรีมี   สมาชิกสภาเทศบาล                 กรรมการ 
5.   นางสมหวัง  ราชสมบัติ                    ผู้แทนประชาคม       กรรมการ 
6.   นางเพ็ญศรี  รักษาพันธ์  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
7.   นายขจรศักดิ์  ส าลี           ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง         กรรมการ 
8.   ผู้อ านวยการกองคลัง                     ผู้แทนส่วนการบริหาร                กรรมการ 
9.   ผู้อ านวยการกองช่าง                     ผู้แทนส่วนการบริหาร             กรรมการ 
10.  นายสุทธชิัย  ด่านกลาง                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                          กรรมการ 
11.  นายสมพร  เวชกามา              ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง        กรรมการ  

 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
1.  ก าหนดแนวทาง วิธีการหนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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2.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

เพ่ือหห้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาหห้ประชาชนหนท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายหนเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้หห้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
 

  ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
         หนการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการ  ได้หช้แนวทางการประเมินผลหนระบบ เปิด  คือหห้ประชาชน 
หรือผู้เกี่ยวข้อง  ผู้ที่รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบได้มีโอกาสหห้ข้อมูล  เพ่ือหห้การประเมินมีลักษณะเปิดกว้าง  
โปร่งหส  สามารถตรวจสอบได้ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงซึ่งสามารถแยกประเด็น   คือ 
         การติดตาม      เป็นการตรวจสอบหนระหว่างการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  โดยหช้แผนปฏิบัติการเป็น
เครื่องมือหช้หนการติดตามโครงการ  โดยมีเกณฑ์มาตรฐาน  และตัวชี้วัดหนการติดตาม  คือ 

1) เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress)  เป็นการพิจารณาผลของการด าเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่ก าหนด
ตามแผน การประเมินความก้าวหน้าเพ่ือตอบค าถามว่า  การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่และมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง 
 
 
 

2) เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficicncy )  เป็นการเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้กับทรัพยากรที่หช้ไปหนการ
ด าเนินงาน  ทรัพยากรนอกจากงบประมาณยังรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการ และ
เวลาที่หช้ด าเนินงาน 

 
   การประเมินผล   เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ  เปรียบเทียบกับ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  โดยมีหลักเกณฑ์มาตรฐาน  คือ 
1.  เกณฑ์ประสิทธิผล (Effcctireness ) เป็นการพิจารณาระดับบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้านโดยดูจาก
ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ 
2.  เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts)  เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยตรง  ต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
ชุมชน สังคม และหน่วยงานหนภาพรวม  ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทั้งด้านบวกหรือลบก็ได้ 
3.  เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance)  เป็นการพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับ
ความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
 
 



 

 

191 

191 

4.  เกณฑ์ความยั่งยืน  (Sustainabilily)  เป็นการพิจารณาระดับความต่อเนื่องของกิจกรรม  ว่าจะ
สามารถด าเนินการต่อไปได้โดยตรงไม่ต้องหช้งบประมาณจากภายนอก  และสามารถเลี้ยงตัวเองได้และ
สามารถขยายกิจกรรมไปยังพื้นท่ีหหม่ได้ 
5.  เกณฑ์ความเป็นธรรม (Epuity )  เป็นเกณฑ์เพ่ือหห้ความเป็นธรรมหนสังคมโดยพิจารณาถึงผลลัพธ์
และ  ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ  โดยยึดหลักว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกัน
เรื่องความเป็นธรรม  ความเสมอภาคและทั่วถึง  เสมอภาคและเท่าเทียมหนการรับบริการ 
หนการติดตามและประเมินผลโครงการอาจไม่จ าเป็นต้องหช้เกณฑ์มาตรฐานทุกเกณฑ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ

ประเภทและขนาดของโครงการ 
 

ห้วงเวลาติดตามและประเมินผล  
     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ได้มีการประชุมก าหนดกรอบหนการติดตาม

และประเมินผลสรุปได้  ดังนี้  
            1.  การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  เป็นรายไตรมาส  ดังนี้ 

                ไตรมาสที่   1      (ตุลาคม – มีนาคม)   ประชุมเดือน  เมษายน 
                ไตรมาสที่   2      (เมษายน – กันยายน)   ประชุมเดือน  ตุลาคม 

            2. หห้แต่ละกองส่งแบบประเมิน  โดยเจาะกลุ่มเป้าหมาย  ที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนิน
โครงการเพื่อสรุปผลและรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการหนการประชุมแต่ละไตรมาส 
              3. หนการด าเนินโครงการหห้ส่งหนังสือเชิญหรือแจ้งการด าเนินโครงการต่อกรรมการติดตามและ
ประเมินผล  เพ่ือหห้กรรมการทราบถึงการด าเนินงาน  เพ่ือประโยชน์หนการสรุปวิเคราะห์ข้อมูลเสนอต่อที่ประชุมหน
ไตรมาสนั้น ๆ ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินหนแต่ละไตรมาส  คณะกรรมการจะได้สรุปเป็นภาพรวม
หนช่วงปลายปี แล้วรายงายผลและเสนอความคิดเห็นที่ได้ต่อสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาหห้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 
 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยหช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
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(6) แบบการประเมินโดยหช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving 
Method  

(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายหต้กรอบข้อ (1) –(10) หรือเป็น

แบบผสมก็ได้ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าหช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไป

ตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 
 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 

หนทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวหห้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 4 
ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)  
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการหหม่ๆ (Technology)  
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จากแผนภาพ เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นที่

จะต้องมีความสามารถหนการปรับตัวหห้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังที่กล่าวมาแล้ว 
เพ่ือหห้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์หนการปฏิบัติงานหนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
วิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยหนปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้ แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หนส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น 
การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองหนระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้หหญ่บ้าน
โดยราษฎรหนหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

หนสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองหนระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลต่อการเมืองหนระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งหนระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของ
พรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยหนการหาเสียง การหห้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยเลือกหห้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

หนอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไร
นั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอด
ออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจการปกครอง 
(Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะปฏิบัติงานหน อปท.  จึง
จ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ อปท.หห้เข้ากับสภาวการณ์
ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

 
 
 
 

 

องค์การ 

(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยูร่อด 

การเมือง 

(Political) 

เศรษฐกิจ 

(Economic) 

สังคม 

(Social) 

วิทยาการ 

(Technology) 
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หนส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าหจบทบาท

หน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินหจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่าย
ควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นหนทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และ
ระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็
ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงหนท้องถิ่นหห้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งหนบางครั้ง
ระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนหนท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการ
ท้องถิ่น ที่จะประยุกต์หช้กฎหมาย หห้สามารถหช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่า
เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อย่างแท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าหห้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหา

อ่ืน ๆ ที่กระทบต่อ อปท. ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้องหนสิ่งที่
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เสื้อกันหนาว
ฟรี และของฟรีอ่ืน ๆ จาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินหจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนเรื่องของการแจก
ของหห้แก่ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไปท างาน
หาเงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อน รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งหห้กับ
นโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบหนทางลบหนระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริม
ลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดหห้แก่ประชาชนตามหลัก        “ตนเป็นที่
พ่ึงแห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรหห้ความสนหจที่จะ
ส่งเสริมและพัฒนาหนประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานหนแต่ละ

พ้ืนที่ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ บางพ้ืนที่
อาจเป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่เป็นสั งคมทุติยภูมิ 
(ชุมชนหนเมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนหห้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท. เป็นอย่างดี บางพ้ืนที่ประชาชนขาดความ
ร่วมมือ บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่าง ๆ  มากมาย เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินก าหนดนโยบาย
ไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อหห้เกิด
ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นหนสังคมท้องถิ่นมากกว่าหนอดีต ดังนั้น บุคลากรหน อปท. จึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าหจผลกระทบ
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ที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีหนสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมี
ความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งหนสังคม เพราะคงไม่มีสังคมหดหนประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่
เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้ าน อยู่คู่กับสังคม
ประชาธิปไตยเสมอ ส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร  

 
 
 
 
 
4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
หนปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม

อยู่เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการหช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น 
ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท. 
ที่ปรับปรุงหห้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่าง ๆ ผ่านช่องทางการสารบรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็น
ต้น หากพนักงานท้องถิ่นหห้ความส าคัญหนการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็
จะน ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่
ตลอดเวลา  
 

 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพ่ือน าไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์การพัฒนา 
ต่าง ๆ อยู่ภายหต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล 

- รัฐธรรมนูญฉบับหหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 

- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณหห้  อปท. 

2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ เทศบาล 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติหนอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย 
พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะหห้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าหห้มีผลประโยชน์ อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากข้ึน 
และการน าเข้า ส่งออกของชาติหนอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษี
น าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ  
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วันนั้นจะท าหห้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางท่ีจะให้ 
AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถหนการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 7 ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึง

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงหนระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย   
หนยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC)  ของไทย  ท าหห้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยเฉพาะเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  ต้องหห้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการหลั่งไหล
เข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้าน  ไม่ว่าจะเข้ามาหนฐานะนักท่องเที่ยว  คนท างาน  หรือการอื่นหด  การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ  เช่น  ถนน  ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและ 

ภาษาต่างประเทศที่จ าเป็น  เป็นต้น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ปัญหาหนชุมชนจะรุนแรงขึ้นถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี  เช่น  ปัญหาการแบ่งชนชั้น  ปัญหา 

อาชญากรรม  ฯลฯ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)  ของไทย  ท าหห้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  ต้องหห้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และความสงบเรียบร้อยมาก
ขึ้น  เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน  ดังนั้นอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจาก
ชาวต่างประเทศหนไทยมากขึ้น  ทั้งโดยตั้งหจและโดยไม่รู้กฎหมาย  อีกท้ังอาจเกิดปัญหาอาชญากรรม  ยาเสพติดเพ่ิม
มากขึ้น  จากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานหน 

ประเทศไทยมากขึ้น 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการ 

ท่องเที่ยว 

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย  ต้องเร่งด าเนินการร่วมกับวัดธาตุเพ่ือหห้เกิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 

กู่กระโดน  อย่างยั่งยืนต่อไป 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   
สิ่งแวดล้อม 

การบุกรุกพ้ืนที่ป่าอาจมีมากข้ึน  ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ  สาเหตุที่เกิด 

จากคนไทยคือ  การเพ่ิมข้ึนของประชากรท าหห้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ  หรือการขยายที่ดินหห้นายทุน
ต่างชาติแล้วไม่มีที่ท ากินจึงต้องไปเปิดป่าหหม่ 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีคนไทยมีความเชี่ยวชาญหนการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืน ๆ  
หนอาเซียน  ดังนั้นเทศบาลต าบลเกษตรวิสัยจึงได้จัดท าแหล่งเรียนรู้ขึ้นเพ่ือหห้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ศึกษา
ภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้น 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอ่ืนๆ  ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  แผนยุทธศาสตร์การ 

การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาหห้ตอบสนองการหห้บริการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ 

หห้บริการด้านการอนุญาต  อนุมัติ  ต่าง ๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการ 

ท านิติกรรมต่าง  ๆ  ซึ่งเก่ียวกับรัฐ  เช่น  การเสียภาษีบ ารุงท้องที่  การเสียภาษีป้าย เป็นต้น  อีกทั้งเจ้าหน้าที่ 
ภาครัฐจ าต้องพัฒนาการหช้ภาษาอังกฤษหห้อยู่หนระดับที่สื่อสารกับผู้หช้บริการที่เป็นต่างชาติได้ 
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