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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  แก้ไข  คร้ังที่  ๒/๒๕๖๖ 

ของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
................................................. 

เหตุผลความจำเป็น 
 
  ตามที่เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)  
แก้ไข  ครั้งที่  ๑/2566  เมื่อวันที่  9  มกราคม  2566  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและเป็นกรอบใน
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม  นั้น 
 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  2  พ.ศ.2559  และฉบับที่  3  พ.ศ.2561   
 

  ข้อ  4  วรรค  18  “การแก้ไข”  หมายความว่า  การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  หรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง  โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
 

  ข้อ  21  “การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น”  เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบการได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว  ให้ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ  พร้อมแจ้ง
สภาท้องถิน่  อำเภอ  และจังหวัดทราบด้วย” 
 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0810.3/ว  6086 ลงวันที่  19  สิงหาคม  2565   
เมื่อมีราชกิจจานุเบกษา  ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 13  (พ.ศ.2566-
2570)  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหมุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 13  
ลงรายละเอียดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์  20  ปี  แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  และยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่  ในส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และส่วนที่  3  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปสู่การปฏิบัติ โดยเป็นอำนาจของผู้บริหาร ทั้งนี้ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน   
 

  เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  มีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.
2566-2570)  เพ่ือให้ เป็นไปด้วยความถูกต้อง  นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรวิสัย  จึงอนุมัติแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)  แก้ไข  ครั้งที่  ๒/2566  ดังนี้ 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

             1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
                   ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  6 ยุทธศาสตร์  
                   1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
                   2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
                   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
                   4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม  
                   5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
                   6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 

             1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี  ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ให้สามารถก้าวข้ามความท้าทายที่

เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  จำเป็นจะต้องเร่งแก้ไขจุดอ่อนและข้อจำกัด
ของประเทศที่มีอยู่เดิม  รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพในการรับมือกับความเสี่ยงสำคัญที่มาจากการเปลี่ยนแปลงของ
บริบททั้งภายนอกและภายใน  ตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสที่
เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที  ด้วยเหตุนี้  การกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  13  จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  พลิกโฉมประเทศไทยสู่  “สังคมก้าวหน้า  เศรษฐกิจสร้าง
มูลค่าอย่างย่ังยืน”  ซึ่งหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้าง  นโยบาย  และ
กลไก  เพื่อมุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวหน้าทันพลวัตของโลก  และเกื้อหนุนให้คนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเอง
ได้อย่างเต็มศักยภาพ  พร้อมกับการยกระดับกิจกรรมการผลิตและการให้บริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมที่
สูงขึ้น  โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม 

 

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงได้กำหนดเป้าหมายหลักของ 
การพัฒนา  จำนวน  5  ประการ  ประกอบด้วย 

1. การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม  มุ่งยกระดับขีดความ 
สามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการสำคัญ  ผ่านการผลักดันส่งเสริมการสร้างมูลค่า  โดยใช้
นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และความคิดสร้างสรรค์  ที่ตอบโจทย์พัฒนาการของสังคมยุคใหม่และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยกับห่วงโซ่
มูลค่าของภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย  รวมถึงการพัฒนาระบบนิเวศที่ ส่งเสริมการค้าการลงทุนและ
นวัตกรรม 
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2. การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่  มุ่งพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ 
โลกยุคใหม่  ทั้งทกัษะในด้านความรู้  ทักษะทางพฤติกรรม  และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมและ
เร่งรัดการเตรียมพร้อมกำลังคนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  และเอ้ือต่อการ
ปรับโครงสร้างหลักประกันและความคุ้มครองทางสังคมที่สามารถส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต 

3. การมุ่งสู่สังคมแหง่โอกาสและความเป็นธรรม  มุง่ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมท้ังใน 
เชิงรายได้  พ้ืนที่  ความมั่นคั่ง  และการแข่งขันของภาคธุรกิจ  ด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง  
และผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม  กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและจัด
ให้มีการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในทุกพ้ืนที่  พร้อมทั้งเพ่ิมโอกาสในการแข่งขัน
ของธุรกจิให้เปิดกว้างและเป็นธรรม 

4. การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน  มุ่งลดการก่อมลพิษ  ควบคู่ไปกับการ 
ผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับ
ของระบบนิเวศ  ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็น
กลางทางคาร์บอนภายในปี  2593  และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์กลางภายใน 
ปี  2608 

5. การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้ 
บริบทโลกใหม่บริบทโลกใหม่  มุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมสูงวัย  
กลไกทางสถาบันที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล  รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานของ
ภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ  สังคม  และเทคโนโลยีได้อย่าง
ทันเวลา  มีประสิทธิภาพ  และมีธรรมาภิบาล 
 

หมุดหมายการพัฒนา    
เพ่ือถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนาที่เอ้ือ

ให้เกิดการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้
เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  13  จึงได้กำหนดหมุดหมายการพัฒนา  จำนวน  13   
หมุดหมาย  ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น”  หรือมุ่งหวังจะ  “มี”  เพ่ือสะท้อน
ประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่  “สังคมก้าวหน้า  เศรษฐกิจสร้าง
มูลค่าอย่างยั่งยืน”  ประกอบด้วย 

1. ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
2. ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
3. ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก 
4. ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
5. ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค 
6. ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน 
7. ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีเ่ข้มแข็ง  มีศักยภาพสูง  และสามารถแข่งขันได้ 
8. ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่  ปลอดภัย  เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
9. ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง  และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม 
10. ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 
11. ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
12. ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง  มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
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13. ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย  มีประสิทธิภาพ  และตอบโจทย์ประชาชน 
 

         1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวดั 
 1)  แผนพัฒนาภาค 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  (1)  ด้านการเพ่ิมศักยภาพของสินค้า 
  (2)  ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป 
  (3)  ด้านการยกระดับการท่องเที่ยว 
  (4)  ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ 
   (5)  ด้านการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ต้นน้ำ 

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

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

- ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิ  เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยนวัตกรรม  
เพ่ิมศักยภาพการบริหารทรัพยากรและสินค้าการเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภัย  เกษตรอินทรีย์  เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  และเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย 

- พัฒนาให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางการท่องเทีย่ว  การค้า  การลงทุน  เชื่อมโยงการบริการ 
สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน  รวมทั้ง  วัฒนธรรม  ค่านิยม  และประเพณีทีด่ีงาม  สามารถผสมผสานกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน 

- พัฒนาคนให้มีคุณภาพ  สร้างโอกาส  สร้างอาชีพ  รายได้ภาคประชาสังคม  และ 
ส่งเสริมให้มีการดำเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความ
มั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน  เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์รวม 

- ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด  (GPP)  เตบิโตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 
- สังคมมีความม่ันคง  ปลอดภัย  และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด 
 ยุทธศาสตร์ที่  1 เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  
และอาหารปลอดภัย 
 วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา 

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

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

คุณภาพสูง 
2. ส่งเสริมปรับเปลี่ยนพืน้ที่นาไม่เหมาะสมไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ หรือเกษตรกรรมทางเลือก 
3. พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร  และการแปรรูปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

ภายใต้เกษตรอินทรีย์  สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
4. สนับสนุน  ส่งเสริมเกษตรกร  และสถาบันเกษตรกร  ให้เข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรในท้องถิ่น  และตลาดอิเล็กทรอนิกส์อย่างทั่วถึง 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที่ยว  การบริการ  การค้า  การผลิตและการลงทุน 

 วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา 
1. เป็นศูนย์กลางการท่องเทีย่ว  การค้า  การลงทุน 
2. เศรษฐกิจดี  และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคนอกการเกษตรของจังหวัดเพ่ิมขึ้น 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพ่ิมข้ึน  (ร้อยละ  2  ต่อปี) 
2. รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 5 ต่อปี) 
3. อัตราการขยายตัวภาคบริการเพ่ิมข้ึน  (ร้อยละ 2 ต่อปี) 

4. รายได้จากการจำหน่ายสินค้า  OTOP  เพ่ิมข้ึน  (ร้อยละ 10 ต่อปี) 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาแหล่งท่องเทีย่วให้ได้มาตรฐาน 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  มีอาชีพมรีายได้ 
2. คนมีสุขภาวะที่ดี สังคมเข้มแข็ง 

 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
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1. ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการเรียนรู้  พัฒนาทักษะชีวิตตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขึ้น
พ้ืนฐาน  (ร้อยละ100) 

2. ไอคิวของเด็ก เยาวชน อายุ 6-15 ปี เฉลี่ยเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ.2564 เท่ากับ 101 
3. อัตราการตายของผู้ทีเ่ป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง เบาหวาน และทางเดินหายใจเรื้อรัง

ลดลง ร้อยละ 20 
4. ร้อยละของผลิตภาพแรงงานจังหวัดเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 2 ต่อปี) 
5. ร้อยละของผู้สูงอายุเข้าสู่ระบบการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (ร้อยละ 95) 
6. ร้อยละของครัวเรือนยากจน  เป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์  จปฐ.ลดลง (ร้อยละ 80) 
แนวทางการพัฒนา 
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
2. สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีและสร้างเมืองสุขภาพ 
3. สร้างความเสมอภาครองรับสังคมผู้สูงอายุ และจัดสวัสดิการสังคมให้มีคุณภาพ 
4. พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน 
5. แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่  4  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้มีคุณภาพและย่ังยืน 
วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา 
1. เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี 
2. คืนความอุดมสมบูรณ ์ สร้างความสมดุลแก่ระบบนิเวศน์  เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศ 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของหมู่บ้านมีน้ำใช้เพ่ือการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี  (ร้อยละ  95  ต่อปี) 
2. จำนวนพื้นที่ป่าได้รับการฟ้ืนฟูและปลูกป่าเพ่ิมขึ้น  (จำนวน  600 ไร่/ปี) 
3. ขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง (ร้อยละ 15) 
4. ครัวเรือนมีการใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึนต่อปี (ร้อยละ 0.5) 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาแหล่งน้ำและเพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2. ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลายหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่

ต้นไม้และป่าชุมชน 
3. บริหารจัดการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชากร  รวมทั้งปัญหา

สิ่งแวดล้อมอ่ืน 
4. พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  5  รักษาความม่ันคงภายใน  และการบริหารจัดการภาครัฐ 
วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา 

 ประชาชนมีความมั่นคง  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐด้วยความ
เสมอภาคและเป็นธรรม 
 
 
 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด 
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1. ร้อยละของจำนวนคดีอาชญากรรมในคดี 5  กลุ่ม  จับกลุ่มผู้กระทำผิด  (ร้อยละ  85) 
2. จำนวนหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด (ร้อยละ  95) 
3. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลง 2 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคนต่อปี 
4. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อหน่วยงานภาครัฐ (ร้อยละ 90) 
แนวทางการพัฒนา 
1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านความมั่นคงภายในให้มีประสิทธิภาพ 
2. ป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
3. เพ่ิมศักยภาพการเตรียมความพร้อมรองรับการเกิดอุบัติภัยทางธรรมชาติ 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการให้บริหารภาครัฐ 
1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
วิสัยทัศน์ 

 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  มีบริการสาธารณะที่ดี  เน้นการมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วน  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประโยชน์ของประชาชนอย่างยั่งยืน”   
 พันธกิจ 

1. ส่งเสริมการจัดทำบริการสาธารณะให้ได้ประสิทธิภาพ  เพ่ือสร้างโอกาส  สร้างอาชีพ  รายได้  
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มั่นคง 

2. ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประสานพลังทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์รวม 
1. ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  (พ.ศ.2566-2570) 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 เป้าประสงค์ 
  ท้องถิ่นมีสาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ตัวช้ีวัด 

1. จำนวนโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานเพ่ิมขึ้น  (จำนวน  203  แห่ง/ปี) 
2. จำนวยชลประทานเพื่อการเกษตรเพ่ิมขึ้น  (จำนวน  20 แห่ง/ปี) 
3. จำนวนทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมได้รับการฟ้ืนฟู  (จำนวน  20 แห่ง/ปี) 
4. จำนวนสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพ่ิมขึ้นอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น                

(จำนวน  5 แห่ง/ปี) 
 

กลยุทธ์ 



๘ 
 

1. พัฒนาระบบโครงสรา้งพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน 
2. พัฒนาแหล่งน้ำเดิมและแหล่งน้ำธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ  พัฒนา 

ชลประทานและเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  และเพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

3. พัฒนาด้านผังเมือง  การควบคุมอาคาร  กำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  น้ำเสีย  การป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย  และการจราจร 

4. บริการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  เพ่ือให้มีระบบนิเวศน์ที่เหมาะสม  โดย 
มีการบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  ส่งเสริมการสร้างความตระหนักและการเรียนรู้ของประชาชนใน
การฟ้ืนฟู  ปลูกป่าและป้องกันการบุกรุกป่าต้นน้ำ  พื้นที่ลุ่มน้ำ  และป้องกันการ  ชะล้างพังทลายของดิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีคุณภาพ  มีงานทำ  มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ 
2. ชุมชนในท้องถิน่เป็นสังคมที่เข้มแข็ง  สมานฉันท์  เกื้อกูล  เอ้ืออาทรต่อกัน 
ตัวช้ีวัด 
1. เด็ก/นักเรียน  และเยาวชน  ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              

(ร้อยละ 100) 
2. ประชาชนนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำรงชีวิต  (ร้อยละ  85) 
3. แรงงานได้พัฒนาสู่แรงงานมีฝีมือ  (ร้อยละ  50) 
4. ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการด้านสาธารณสุขของรัฐ  (ร้อยละ  100) 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคนทุกช่วงวัย  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ทั้งในระบบ  และนอกระบบ  สืบทอดองค์ความรู้  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. พัฒนาประชาชนในจังหวัดให้มีครอบครัวอบอุ่นและดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ใช้ชีวิตแบบ 

พอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การประกอบ
อาชีพ  เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  ลดต้นทุนให้กับสินค้าและบริการและสนับสนุนชุมชนต้นแบบ 

3. พัฒนาศักยภาพแรงงานทั้งในระบบ  แรงงานนอกระบบ  และแรงงานวิสาหกิจชุมชน  ไปสู่ 
แรงงานที่มีความรู้  มีฝีมือ  ความเชี่ยวชาญ 

4. พัฒนาสวัสดิการสังคม  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  สุขอนามัยและสภาพแวดล้อม   
การป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ  ป้องกันปัญหาจากยาเสพติด  ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของ
ประชาชน  และการเข้าถึงการรักษาของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป 

5. พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
6. ยกระดับสถานพยาบาลในชุมชนในพื้นท่ีห่างไกลให้ได้มาตรฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนหลุดพ้นปัญหาความยากจน 
2. สินค้าการเกษตรของท้องถิ่นมีการเพ่ิมมูลค่ามากขึ้น 

 
ตัวชีวั้ด 



๙ 
 

1. การสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ  5  ต่อปี) 
2. แหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่สร้างขึ้น  และแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒ

ธรรมเพ่ิมข้ึน  (จำนวน  20 แห่ง/ปี) 
3. มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  การบริการ  การผลิต  การค้าเพ่ิมข้ึน  (ร้อยละ  5  ต่อปี) 
4. จำนวนนวัตกรรมทางการเกษตรที่เพ่ิมขึ้น  (จำนวน  5  โครงการ/ปี) 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการลงทุน  ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดข้ึนแก่คนในชุมชน  เพื่อเพ่ิมมูลค่า

ของผลิตภัณฑ์ชุมชน  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน  และมุ่งเน้นให้เกิดการพ่ึงพาตนเอง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นพื้นที่เป้าหมายทางการท่องเที่ยว  การสร้างแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  แหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทย  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  การบริการ  การผลิต  การค้า  
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด 

3. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตผลทางการเกษตรของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ  การ
ลดต้นทุนการผลิต  และการใช้พลังงานทดแทน 

4. พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรด้วยนวัตกรรม  ให้เป็นเกษตรปลอดภัย  สู่ 
มาตรฐานสากล  เกษตรอินทรีย์  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และสร้างนวัตกรรมใหม่เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
เป้าประสงค์ 
1. ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  มีความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
2. ท้องถิ่นมีการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตัวช้ีวัด 
1. จำนวนประชาชนมีความสำนึกพลเมืองเพ่ิมข้ึน  (จำนวน  12,000  คน/ปี) 
2. การมีส่วนร่วมของพลเมืองในโครงการพัฒนาต่าง ๆ  เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ  100) 
3. การตอบสนองความต้องการของประชาชนเพ่ิมข้ึน  (ร้อยละ  100) 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมประชาธิปไตย  สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง  การพัฒนาศักยภาพผู้นำ 

ชุมชน  เสริมสร้างวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกกระบวนการของประชาชนทุกคน  เพื่อแก้ปัญหา  การปฏิรูปและ 

การพัฒนาทอ้งถิ่นในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง 
3. บริหารแบบบูรณาการ  และแบบประชารัฐ  ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
4. การสร้างความสงบ  ความผาสุก  ความมั่นคงในชีวิต  อำนวยความยุติธรรม  การลดความ 

เหลื่อมล้ำในสังคม  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงหรือได้รับสิทธิและสวัสดิการของรัฐอย่างเท่าเทียมและ 
เป็นธรรม 
 
 
 



๑๐ 
 

5. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า 
ในเชิงภารกิจของรัฐ  เพื่อให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก  และได้รับการตอบสนองความต้องการ 

6. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ  และการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง  เสมอภาค 
และเป็นธรรม 
 
2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1  วิสัยทัศน์ 

“เป็นเมืองน่าอยู่ พร้อมก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางการคมนาคม และศูนย์กลางตลาดการเกษตร  

ด้วยระบบผังเมืองที่ดีและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล” 

 2.2  ยุทธศาสตร์ 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
 6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอื่นๆ  ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัด  และเจตนารมณ์ของประชาชนในพืน้ที่ 
 2.3  เป้าประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.  เพ่ือพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 3.  เพ่ือพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 4.  เพ่ือพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ว 
 5.  เพ่ือพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
 6.  เพ่ือพัฒนาด้านศึกษา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 7.  เพ่ือพัฒนาด้านอ่ืนๆ  ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด  
และเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นท่ี 
 2.4  ตัวช้ีวัด 
 1.  กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน  วัดคุณภาพงานจากการที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  ตรวจ
รับงานโดยจะต้องได้คุณภาพที่ดี  ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
 2.  กรณีโครงการด้านอื่น ๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนทุกประการ 
 
 
 
 
 
 2.5  ค่าเป้าหมาย 
 



๑๑ 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ  
ในพ้ืนที่  เช่น  ถนน  รางระบายน้ำ  ท่อลอดเหลี่ยม  ท่อ  ค.ส.ล. 
ระบบน้ำอุปโภคบริโภค  อาคารต่าง ๆ  สิ่งก่อสร้าง 
ในฌาปนสถาน  ป้ายจราจร  กระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุ   
ไฟกระพริบ  ฯลฯ 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่าง ๆ เช่น 
การช่วยเหลือผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส 
โครงการพัฒนาหมู่บ้านในด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
ส่งเสริมสตรี  เดก็และเยาวชน  ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของ 
ประชาชน  การป้องกันและระงับโรคติดต่อต่าง ๆ ควบคุมและ
ป้องกันโรคระบาดในพ้ืนที่  ดำเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่
ดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด  ฯลฯ 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง  การพัฒนา
ศักยภาพผู้นำชุมชน  สนับสนุนการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ  
ข่าวสาร  เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร.  การป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
วางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

-พัฒนา  วางแผน  ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม 
-พัฒนา  วางแผนการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ตำบลเกษตรวิสัย  ฯลฯ 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ  และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  เช่น  ปลูกต้นไม้  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ ฯลฯ 

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  รวมทัง้ระเบียบต่าง  ๆ  เพ่ือนำไปใช้ในการ 
ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 
-เพ่ืออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน 
-เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาล 
 

 
2.6  กลยุทธ์ 

 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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      1.1  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการคมนาคมและขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ 
      1.2  กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  การบริหารจัดการน้ำแบบ
บูรณาการ  เพ่ือป้องกันน้ำท่วมในฤดนู้ำหลาก  และการขาดน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค  ในฤดูแล้ง 
      1.3  กลยุทธ์การพัฒนาด้านผังเมือง  การควบคุมอาคาร  นำผังเมือง/ผังชุมชน มาเป็นข้อมูล
ประกอบการวางแผน 
      1.4  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำเพ่ือการเกษตรแหล่งลุ่มน้ำอย่างเป็นระบบ 
      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  การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน  สนับสนุนการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ  ข่าวสาร  เพ่ือการพัฒนา
ชุมชน  การสื่อสารในชุมชน  ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาชุมชน  ความเสมอภาค  เสรีภาค 

3.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  หามาตรการเชิงป้องกันและ 
กำหนดเป็นแผนงานไว้ในแผนพัฒนาสามปี  การส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยของ
ผู้บริหาร  ข้าราชการท้องถิ่น  และประชาชน  การซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การจัดหา
สถานที่และอุปกรณ์การช่วยเหลือเพ่ือบูรณาการร่วมกันเมื่อเกดิสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ 

3.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  ให้สำรวจจุดที่มักเกิดเหตุร้าย   
ภัยอันตรายจากกลุ่มมิจฉาชีพ  สร้างเครือข่ายสื่อสารการแจ้งเหตุ  และหามาตรการป้องกันเพื่อลดจำนวนการ
เกิดเหตุร้ายที่เกิดข้ึน 

3.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  การจัดระเบียบชุมชน   
การจัดตั้งกลุ่มพลังประชาชน  ใช้รูปแบบชุมชนเข้มแข็ง  สร้างจิตสำนึกชุมชน  ปลูกฝังอุดมการณ์  คุณธรรม     
พลเรือน    ระดับต้น  ทั้งภาคประชาชน  เยาวชน  และหน่วยงานของภาครัฐขยายผลการดำเนินงานกิจกรรม
ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

3.5 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารโดยคำนึงถึงหลักนิติธรรม  ความโปร่งใส   
ความรับผิดชอบ  ความคุ้มค่าและมีคุณธรรม 
 
 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและ 
การท่องเที่ยว 

4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน  ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจ  สร้างสรรค์ 
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ให้เกิดข้ึนแก่คนในชุมชน  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลิตชุมชน  และมุ่งเน้นให้เกิดการพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.2 กลยุทธ์การพฒันาด้านพาณิชยกรรม  สำรวจหาสถานที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม 
กับการค้าขายและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่กลุ่มผู้ค้าขาย  เพ่ือเตรียมมาตรการรองรับในแผนพัฒนาสามปี 

4.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสถานที่  กลุ่มอาชีพ  อาหาร 
และเส้นทางคมนาคม  เพ่ือสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในท้องถิ่น 

4.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ที่ได้ 
มาตรฐาน  พัฒนาฝีมือแรงงานวิสาหกิจชุมชน  ให้ความสำคัญกับแรงงานทั้งระบบ  นอกระบบและส่งเสริม
การมีงานทำ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และบำรุง  รักษาป่าและน้ำ 

อย่างยั่งยืน  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  การกำจัดขยะ  โดยมีการบูรณาการของ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

5.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ  การทำฝายชะลอน้ำ 
ในแหล่งน้ำสำคัญ ๆ  ของชุมชน 

5.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปลูกป่าเพ่ือเก็บรักษาน้ำใต้ดิน 
5.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบูรณาการในการจัดหาเครื่องจักรเพื่อการขุดเจาะบาดาล 

ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา  ให้ความสำคัญกับการศึกษาในระบบ  นอกระบบ   

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
6.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยการสำรวจข้อมูล 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  รวบรวมเป็นองค์ความรู้เผยแพร่ให้แก่คนท้องถิ่น  โดยสนับสนุนให้มีการต่อยอดขยาย
ความคิด  แปลงเป็นจุดเด่นให้แก่  ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น 

6.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสืบทอดองค์ความรู้  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ศูนย์กลาง  การศึกษาวัฒนธรรมในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอ่ืนๆ  ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  แผนยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาของจังหวัด  และเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่ 

7.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริม  สนับสนุน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 
ความเข้มแข็ง  ร่วมมือและเกื้อกูลกันในการพัฒนาท้องถิ่น 

7.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปรับปรุงและพัฒนาความรู้  ความสามารถของบุคลากร 
7.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปรับปรุง  พัฒนาและจัดให้มีเครื่องมือ  เครื่องใช้  และสถานที่ 

ปฏิบัติงานให้ทันสมัย  เอื้ออำนวยต่อการให้บริการประชาชน 
 
 2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
13  ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการนำมาเป็น
แนวทางกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกำหนดประเด็น



๑๔ 
 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน 
สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐาน
การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย   จึงได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) คือ เป็นเมืองน่าอยู่  พร้อมก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและศูนย์กลางตลาด
การเกษตร  ด้วยระบบผังเมืองท่ีดี  และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  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  และเจตนารมณ ์  
ของประชาชนในพื้นที่ 
 
3.  การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  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 
-  มีแรงงานจำนวนมากและราคาถูก 
-  เป็นแหล่งค้าส่งปลาน้ำจืด 
-  ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม  สภาพแวดล้อมดี  เมืองน่าอยู่ 
-  เป็นศูนย์กลางการคมนาคม 
 

2. จุดอ่อน (WEAKNESS) 
-  ปัญหาภัยธรรมชาต ิ
-  ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ 
-  มีการเคลื่อนย้ายแรงงานสูงเนื่องจากขาดการจ้างงานในพ้ืนที่ 
-  ขาดกระบวนการเรียนรู้ร่วมชุมชน 



๑๕ 
 

-  ขาดแหล่งน้ำใช้ในภาคการเกษตร 
-  ขาดความสามัคคีในชุมชน 

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

 4.    อุปสรรค (THREAT) 
  -  ขาดการจ้างงานในพ้ืนที่ 
  -  ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ 
  -  ขาดการประสานงานและงบประมาณระหว่างหน่วยงาน 
 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา 
 จดุแข็ง  
 -  ประชาชนในเขตเทศบาลกว่าร้อยละ  60  ประกอบอาชีพทำนา  โดยมีพ้ืนที่นาบางส่วนอยู่ใน
เขตทุ่งกุลาร้องไห้  อันเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและต้องการของตลาด 
 - มีแรงงานจำนวนมากและราคาถูก  ทั้งประเภทมีฝีมือ  กึ่งฝีมือ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับ       
นักลงทุน  ประกอบกับค่าแรงที่ต่ำเม่ือเทียบกับท่ีอ่ืน  จึงเป็นโอกาสและช่องว่างของนักธุรกิจและนักลงทุนที่
จะใช้ประกอบการตัดสินใจ 
 - เป็นแหล่งค้าส่งปลาน้ำจืด  โดยมีผู้ประกอบการรายใหญ่กว่า  10  ราย  ทำรายได้ปีละกว่า         
สิบล้านบาท  โดยมีตลาดส่งอยู่บริเวณใกล้เคียง  ไปจนถึงจังหวัดนครพนม  ขอนแก่น  และอุดรธานี 
 - ตำบลเกษตรวิสัย  จัดเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมดี  เนื่องจากไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมและ
แหล่งมลพิษอ่ืน ๆ ประชาชนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีพ้ืนบ้าน  หรือที่เรียกว่า  ฮีต  12  คลอง  14       
ไว้เป็นอย่างดี  โดยมีประเพณีแห่เทียนพรรษา  เป็นงานใหญ่ของชุมชนที่ร่วมกันสืบทอด   
 -  เกษตรวิสัยจัดเป็นศูนย์กลางคมนาคมทางบก  โดยมีเส้นทางเชื่อมโยงกับจังหวัดอ่ืน  ๆ หลาย
จังหวัด  เช่น  จังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดสุรินทร์  เป็นต้น 
 

 จุดอ่อน  
 - พ้ืนที่การเกษตรของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเกษตรวิสัยมักประสบปัญหาภัยธรรมชาติ
เป็นประจำทุกปี  เนื่องจากน้ำล้นจากลำน้ำเสียวที่อยู่บริเวณใกล้เคียงล้นไหลเข้าท่วมพ้ืนที่การเกษตร  ซึ่งเป็น
ปัญหาเรื้อรังและทำความเสียหายแก่ประชาชนมาโดยตลอด 
 
 
 -  ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ  ประชาชนในเขตเทศบาลกว่าร้อยละ  60  ประกอบ
อาชีพทำนา  ถึงแม้จะประสบปัญหาราคาที่ค่อนข้างต่ำและไม่แน่นอน  โดยสาเหตุเกิดจากการขาดการ
รวมกลุ่ม  ทำให้ขาดอำนาจต่อรองและเมื่อได้ผลผลิตมาต่างคนต่างรีบจำหน่ายเพ่ือนำมาใช้หนี้สินที่เกิดจาก
การลงทุนในการเกษตรอีกทั้งผลกำไรที่น้อยไม่สามารถเป็นแรงผลักดันให้เกษตรกรหันมาพัฒนาคุณภาพและ
ผลผลิตให้ได้ด ี



๑๖ 
 

 - เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  มีปัญหาในการเคลื่อนย้ายแรงงานสูง  ซึ่งเกิดจากปัญหาการขาด
การจ้างงานในพื้นที่  รวมทั้งการที่ไม่สามารถใช้พื้นที่ทำการเกษตรได้ในหน้าแล้ง  จากปัญหาการขาดแหล่งน้ำ      
ทำให้ขาดการจ้างงานหลังฤดูเก็บเก่ียว  จึงเกิดการอพยพเคลื่อนย้ายไปทำงานที่อ่ืน 
 - การขาดกระบวนการเรียนรู้ร่วมในชุมชน  เนื่องจากรูปแบบของสังคมที่กำลังก้าวเข้าสู่ความ
เป็นสังคมเมือง  และการขาดผู้นำที่เข้มแข็งและมีจิตสาธารณะในชุมชน 
 -   เกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  ทำการเกษตรโดยอาศัยน้ำฝนในการทำนาและ
แหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดในฤดูแล้ง  ทำให้เกิดข้อจำกัดในปริมาณพ้ืนที่การผลิต  และเกิดพ้ืนที่ว่าง
เปล่าหลังฤดูเก็บเกี่ยวเป็นจำนวนมาก ซ่ึงเป็นการเสียเปล่าทั้งพ้ืนที่การเกษตรและแรงงานที่รอฤดูกาล
เพาะปลูก 
 -  ชุมชนเกษตรวิสัย  เป็นชุมชนชนบทที่กำลังพัฒนาสู่การเป็นชุมชนเมือง  รวมทั้งรูปแบบการ
ดำเนินชีวิตของประชาชนที่เปลี่ยนเป็นการเอาตัวรอด  ต่างคนต่างอยู่และขาดความสามัคคี 

โอกาส  
 -  นโยบายส่งเสริมข้าวหอมมะลิของจังหวัด  จะทำให้ข้าวหอมมะลิของทุ่งกุลาร้องไห้มีชื่อเสียง
และได้รับการยอมรับมากข้ึน  ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้เกษตรกรหันมาพัฒนาคุณภาพและผลผลิตให้ดีขึ้น 
 -  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  ทำให้ความต้องการแรงงานมากขึ้น  ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์กับแรงงานในเขตที่จะพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับและก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมมาก
ขึ้น  รวมถึงเมื่อแรงงานเหล่านี้เดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเอง  ก็จะนำทักษะความรู้ที่ได้จากการทำงานใน
ต่างประเทศหรือภูมิภาคอ่ืน  ๆ  กลับมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ 
 -  จากการที่จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้มียุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน  จะเป็น
โอกาสให้แรงงานซึ่งมีอยู่จำนวนมากในเขตเทศบาล  ที่ยังขาดโอกาสและทักษะให้มีโอกาสพัฒนาฝีมือแรงงาน  
จนเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน  รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในเขตพ้ืนที่ 
 -  จากนโยบายการสร้างความสมานฉันท์ในพ้ืนทีใ่ห้ชุมชนของกระทรวงมหาดไทย  จะเป็นโอกาส
อันดีในการปลูกจิตสำนึกความรู้ความสามัคคีของคนในพ้ืนที่ 
 

อุปสรรค  
 -  ปัญหาการขาดการจ้างงานในพ้ืนที่  เป็นอุปสรรคในการพัฒนาของเทศบาล  ประชาชนไม่น้อย
ต้องอพยพไปทำงานต่างถิ่นท่ีมีการจ้างงาน  เช่น  กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง  ทิ้งเด็กและคนแก่ให้
อยู่เฝ้าบ้าน 
 -  ปัญหาภัยธรรมชาติ  เป็นปัญหาที่สร้างความเสียหาย  และความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนใน
เขตเทศบาลเป็นอย่างมาก  เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  เมื่อประสบ
ปัญหาภัยธรรมชาติ  ก็ไม่สามารถทำการเกษตรได้  ก่อให้เกิดปัญหาต่าง  ๆ ตามมามากมาย 
 -  การขาดการประสานงานและงบประมาณระหว่างหน่วยงาน  ทำให้การแก้ปัญหาสำเร็จยาก  
เช่น  การแก้ปัญหาน้ำท่วมซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นเจ้าของ
พ้ืนที่  รวมทั้งการขาดการบูรณาการงานและงบประมาณ  เพื่อให้เกิดผลสำเร็จของงานที่ดีกว่า  ยังไม่เกิดขึ้น 
 

 3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 จากการที่เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้จำนวน  7  ยุทธศาสตร์ 
ดังนั้นจึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือการเข้าสู่ AEC  ที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาลตำบล
เกษตรวิสัย ในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้ 



๑๗ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC)  ของไทย  ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยเฉพาะเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
หลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้าน  ไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนทำงานหรือการอื่นใด  
การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่สำคัญ  เช่น  ถนน  ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่
จำเป็น  เป็นต้น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ปัญหาในชุมชนจะรุนแรงขึ้นถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี  เช่น  ปัญหาการแบ่งชนชั้น  ปัญหา 

อาชญากรรม  ฯลฯ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)  ของไทย  ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  ต้องให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และความสงบ
เรียบร้อยมากขึ้น  เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน  ดังนั้นอาจมีการ
ฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้น  ทั้งโดยตั้งใจและโดยไม่รู้กฎหมาย  อีกทั้งอาจเกิดปัญหา
อาชญากรรม  ยาเสพติดเพ่ิมมากข้ึน  จากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานใน 
ประเทศไทยมากขึ้น 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการ 
ท่องเที่ยว 

เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  ต้องเร่งพัฒนากู่กระโดนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนรู้จักมากขึ้น 
เพ่ือพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของการท่องเที่ยว 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   
สิ่งแวดล้อม 

การบุกรุกพ้ืนที่ป่าอาจมีมากข้ึน  ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ  สาเหตุที่เกิด 
จากคนไทยคือ  การเพ่ิมขึ้นของประชากรทำให้ที่ทำกินไม่เพียงพอต่อความต้องการ  หรือการขยายที่ดินให้
นายทุนต่างชาติแล้วไม่มีที่ทำกินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่ 

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านศึกษา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีคนไทยมคีวามเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืน ๆ  

ในอาเซียน  ดังนั้นเทศบาลตำบลเกษตรวิสัยจึงได้จัดทำแหล่งเรียนรู้ขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้
ศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 
 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ  ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  แผนยุทธศาสตร์การ 
การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ 

ให้บริการด้านการอนุญาต  อนุมัติ  ต่าง ๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการ 
ทำนิติกรรมต่าง  ๆ  ซึ่งเกี่ยวกับรัฐ  เช่น  การเสียภาษีบำรุงท้องที่  การเสียภาษีป้าย เป็นต้น  อีกทั้งเจ้าหน้าที่ 
ภาครัฐจำต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นต่างชาติได้ 

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

 



๑๘ 
 

 

ส่วนที่  3 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 

๓.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 

ที ่
ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี 13 

SDGs 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
(อปท.) 

กลยุทธ์ แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านความมั่นคง 

หมุดหมายที่ 5 
ไทยเป็นประตู
การค้า  การ
ลงทุน และ
ยุทธศาสตร์
ทางโลจิสติกส์  
ที่สำคัญของ
ภูมภิาค 

เป้าหมายที่ 9 
สร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่มีความ
ทนทานส่งเสริม
การพัฒนา
อุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและ
ยั่งยืนและส่งเสริม
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว  การ
บริการการค้า  
การผลิตและ
การลงทุน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.การพัฒนาด้านการคมนาคมและ
ขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ 
2.การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ  การบริหารจัดการน้ำ
แบบบูรณาการ เพ่ือป้องกันน้ำท่วมใน
ฤดูน้ำหลาก และการขาดน้ำสำหรับ
อุปโภค-บริโภค ในฤดูแล้ง 
3.การพัฒนาด้านผังเมือง  การ
ควบคุมอาคาร  นำผังเมือง/ผังชุมชน  
มาเป็นข้อมูลประกอบการวางแผน 
4.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
น้ำเพื่อการเกษตรแหล่งลุ่มน้ำอย่าง
เป็นระบบ 
5.การพัฒนาด้านการขยายเขตไฟฟ้า
ประปา เพ่ือการเกษตรให้ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ 

-แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 
-แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง 

 



๑๙ 
 

 

ส่วนที่  3 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ

 

๓.๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 

ที ่
ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี 13 

SDGs 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
(อปท.) 

กลยุทธ์ แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค
และความเท่า
เทียมทางสังคม 
 

หมุดหมายที่ 9 
ไทยมีความ
ยากจนข้ามรุ่น
ลดลงและมี
ความคุ้มครอง
ทางสังคมที่
เพียงพอ 

เป้าหมายที่ 2  
สร้างหลักประกัน
ว่าคนที่มีสุขภาพดี
และส่งเสริมความ
เป็นอยู่ที่ดสีำหรบั
ทุกคนในทุกวัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนา
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
และสังคมให้
เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
ส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

1.การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม การ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สุขอนามัยและสภาพแวดล้อม 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส 
 
 
 
 
 
2.การพัฒนาด้านสาธารณสุข ส่งเสริม
สุขภาพพลานามัยของประชาชน การ
ป้องกันและระงับการระบาดของ
โรคติดต่อ  และการเข้าถึงการรักษา
ของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและ
ประชาชนทั่วไป 

-แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 
-แผนงาน 
งบกลาง 
-แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 
 
-แผนงาน
ศาสนา ฯ 
-แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 
 

สำนักปลัด 
 
 
 
สำนักปลัด 
 
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
กอง
การศึกษา 
กองช่าง 

 



๒๐ 
 

 

ส่วนที่  3 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 

๓.๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 

ที ่
ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี 13 

SDGs 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
(อปท.) 

กลยุทธ์ แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

      ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
ส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 
(ต่อ) 

2.การพัฒนาด้านสาธารณสุข ส่งเสริม
สุขภาพพลานามัยของประชาชน การ
ป้องกนัและระงับการระบาดของ
โรคติดต่อ  และการเข้าถึงการรักษา
ของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและ
ประชาชนทั่วไป  
 
3.การพัฒนาด้านการแก้ไขและ
ป้องกนัปัญหายาเสพติด ป้องกันกลุ่ม
เสี่ยง และประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  

-แผนงาน
สาธารณสุข 
-แผนงาน 
งบกลาง 
-แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 
-แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน 
-แผนงาน
บริหารทั่วไป 
-แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 
 

กองสาธาฯ 
 
สำนักปลัด 
 
กองช่าง 
 
 
สำนักปลัด 
 
 
สำนักปลัด 
 
กองช่าง 

 



๒๑ 
 

 

ส่วนที่  3 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ

 

๓.๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 

ที ่
ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี 13 

SDGs 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
(อปท.) 

กลยุทธ์ แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านความมั่นคง 

หมุดหมายที่ 5 
ไทยเป็นประตู
การค้า  การ
ลงทุน และ
ยุทธศาสตร์
ทางโลจิสติกส์  
ที่สำคัญของ
ภูมภิาค 

เป้าหมายที่ 3 
ไทยเป็นประตู
ความเชื่อมโยง
โครงข่ายคมนาคม
และโลจิสติกส์
ของภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
รักษาความ
มัน่คงภายใน
และการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

1.การพัฒนาด้านการส่งเสริม
ประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนา
ประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนา
ศักยภาพผู้นำชุมชน สนับสนุนการ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศข่าวสารเพ่ือ
การพัฒนาชุมชน การสื่อสารในชุมชน
ตลอดจนการสร้างเครือข่าวเพื่อการ
พัฒนาชุมชนความเสมอภาคเสรีภาค  
2.การพัฒนาด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  หามาตรการเชิง
ป้องกันและกำหนดเป็นแผนงานไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  การส่งเสริม
ความรู้  ความเข้าใจในการจัดการสา
ธารณภัย ของสถานที่และอุปกรณ์การ
ช่วยเหลือเพ่ือบูรณาการร่วมกันเมื่อ
เกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ 

-แผนงาน
บริหารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
-แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน 
 

สำนักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักปลัด 

 



๒๒ 
 

 

ส่วนที่  3 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ

 

๓.๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 

ที ่
ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี 13 

SDGs 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
(อปท.) 

กลยุทธ์ แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

      ยุทธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 
(ต่อ) 

3.การพัฒนาด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ให้สำรวจจุดที่มักเกิด
เหตุร้าย ภัยอันตรายจากกลุ่มมิจฉาชีพ 
สร้างเครือข่ายสื่อสารการแจ้งเหตุ 
และหามาตรการป้องกันเพ่ือลด
จำนวนการเกิดเหตุร้ายทีเ่กิดขึน้ใน
พ้ืนที่ 
4.การพัฒนาด้านการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน การจัดระเบียบ
ชุมชน การจัดตั้งกลุ่มพลังประชาชน 
ใช้รูปแบบชุมชนเข้มแข็ง สร้าง
จิตสำนึกชุมชน ปลูกฝังอุดมการณ์ 
คุณธรรม พลเรือน ระดับต้น ทั้งภาค
ประชาชน เยาวชน และหน่วยงาน
ของภาครัฐ ขยายผลการดำเนินงาน
กิจกรรมให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

-แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 
 
 
 
 
-แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

สำนักปลัด 
 
 
 
 
 
 
สำนักปลัด 

 



๒๓ 
 

 

ส่วนที่  3 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ

 

๓.๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 
 

ที ่
ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี 13 

SDGs 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
(อปท.) 

กลยุทธ์ แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

      ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 
(ต่อ) 

5.การพัฒนาด้านการบริหารโดยคำนงึ 
ถึงหลักนิติธรรม  ความโปร่งใส  ความ
รับผิดชอบ  ความคุ้มค่าและมี
คุณธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-แผนงาน
บริหารทั่วไป 

สำนักปลัด 

 

 
 



๒๔ 
 

 

 
ส่วนที่  3 

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 

๓.๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 
 

ที ่
ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี 13 

SDGs 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
(อปท.) 

กลยุทธ์ แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้าง
ความสามารถ  
ในการแข่งขัน 

หมุดหมายที่ ๓ 
การท่องเที่ยวที่
เน้นคุณภาพ
และความยั่งยืน 

เป้าหมายที่  ๘ 
ส่งเสริมการ
เติบโตทาง
เศรษฐกิจที่
ต่อเนื่อง
ครอบคลุมและ
ยั่งยืน การ 
จ้างงานเต็มที่ มี
ผลิตภาพและการ
มีงานที่เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน
และสังคมให้
เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจชุมชน
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การพัฒนาด้าน
การวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทนุ 
พาณิชยกรรมและ
การท่องเทีย่ว 

1.การพัฒนาด้านการส่งเสริมการ
ลงทุน ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจ 
สร้างสรรค์ ให้เกิดแก่คนในชุมชน 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตชุมชน  
มุง่เน้นให้เกิดการพ่ึงพาตนเองตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.การพัฒนาด้านพาณิชยกรรม 
สำรวจหาสถานที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์
ที่เหมาะสมกับการค้าขายและสร้าง
รายได้ที่มั่นคงให้แก่กลุ่มผู้ค้าขาย  
เพ่ือเตรียมมาตรการรองรับใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

-แผนงาน
บริหารทั่วไป 
 
 
 
 
-แผนงาน
บริหารทั่วไป
(งานบริหาร 
งานคลัง) 
 

สำนักปลัด 
 
 
 
 
 
กองคลัง 

 



๒๕ 
 

 

 
ส่วนที่  3 

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ
 

๓.๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 
 

ที ่
ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี 13 

SDGs 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
(อปท.) 

กลยุทธ์ แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

      ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
การวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว 
(ต่อ) 

3.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสถานที่ กลุม่
อาชีพ อาหารและเส้นทางคมนาคม  
เพ่ือสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในท้องถิน่
4.การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ 
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ที่ได้มาตรฐาน  พัฒนาฝีมือแรงงาน
วิสาหกิจชุมชน  ให้ความสำคัญกับ
แรงงานทั้งระบบ  นอกระบบและ
ส่งเสริมการมีงานทำ 
 
 
 
 

-แผนงาน 
การศึกษา 
-แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 
 
-แผนงาน
เสริมสร้าง
ความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 
 

กอง 
การศึกษา 
กองช่าง 
 
 
 
สำนักปลัด 

 



๒๖ 
 

 

 
ส่วนที่  3 

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 

๓.๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 
 

ที ่
ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี 13 

SDGs 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาของ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
(อปท.) 

กลยุทธ์ แผนงาน 
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้าง
ความเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

หมุดหมายที่ 
๑๑ ลดความ
เสี่ยงและ
ผลกระทบจาก
ภัยธรรมชาต ิ

เป้าหมายที่ ๑๓  
ปฏิบัติการอย่าง
เร่งด่วนเพ่ือต่อสู้
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
สร้างความ
สมดุล 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
ให้มีคุณภาพ 
และยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
พัฒนาด้าน 
เศรษฐกิจชุมชน 
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ การ
อนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1.การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และบำรุงรักษา
ป่าและน้ำอย่างยั่งยืน การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะ  โดยมี
การบูรณาการของทุกภาคส่วนที่
เกีย่วข้อง 
2.การพัฒนาด้านการขุดลอกพัฒนา
แหล่งน้ำสาธารณะ  การทำฝายชะลอ
น้ำในแหล่งน้ำสำคัญ ๆ ของชุมชน 
 

-แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 
 
 
 
 
-แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 
-แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
กองช่าง 
 
 
สำนักปลัด 
 

 



๒๗ 
 

 

 
 

ส่วนที่  3 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ

 

๓.๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 
 

ที ่
ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี 13 

SDGs 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
(อปท.) 

กลยุทธ์ แผนงาน 
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

      ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ การ
อนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
(ต่อ) 

3.การพัฒนาด้านการปลูกป่าเพ่ือเก็บ
รักษาน้ำใต้ดิน 
 
 
4.การพัฒนาด้านการบูรณาการใน
การจัดหาเครื่องจักรเพ่ือการขุดเจาะ
บาดาลระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 
 
 

-แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 
-แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 
 

สำนักปลัด 
 
 
 
สำนักปลัด 
 

 
 
 



๒๘ 
 

 

ส่วนที่  3 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 

๓.๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 

ที ่
ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี 13 

SDGs 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
(อปท.) 

กลยุทธ์ แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

หมุดหมายที่ 
๑๒ มุ่งเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 
ตอบโจทย์การ
พัฒนาแห่ง
อนาคต 

เป้าหมายที่ ๓ 
ประชาชนทุกกลุ่ม
เข้าถึงการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน
และสังคมให้
เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา  ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1.การพัฒนาด้านการศึกษา  ให้
ความสำคัญกับการศึกษาในระบบ  
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
2.การพัฒนาด้านการส่งเสริมการ 
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยการ
สำรวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  
รวบรวมเป็นองค์ความรู้เผยแพร่ให้แก่
คนท้องถิ่น  โดยสนับสนุนให้มีการต่อ
ยอดขยายความคิด  แปลงเป็นจุดเด่น
ให้แก่ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น 
3.การพัฒนาด้านการส่งเสริมสืบทอด
องค์ความรู้  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่
ศูนย์กลางการศึกษาวัฒนธรรมในกลุ่ม
ประชาคมอาเซยีน 

-แผนงาน
การศึกษา 
-แผนงาน
อุตสาหกรรมฯ 
-แผนงาน
ศาสนา 
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 
 
 
-แผนงาน
ศาสนา  
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 
 

กอง
การศึกษา 
กองช่าง 
 
 
กอง
การศึกษา 
 
 
 
 
 
กอง
การศึกษา 



๒๙ 
 

 

 

 
ส่วนที่  3 

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ
 

๓.๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 
 

ที ่
ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี 13 

SDGs 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
(อปท.) 

กลยุทธ์ แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

หมุดหมายที่ 
๑๓ ภาครัฐ
ทันสมัย  มี
ประสิทธิภาพ 
และตอบโจทย์
ประชาชน 

เป้าหมายที่ ๑ 
การบริการภาครัฐ 
มีคุณภาพดี 
เข้าถึงได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
รักษาความ
มั่นคงภายใน 
และการบริหาร 
จัดการภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
พัฒนาการบริหาร 
จัดการและ 
ส่งเสริมการ 
มีส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนา 
ด้านอื่น ๆ ที่
สอดคล้องกับ
นโยบายของ
รัฐบาล  แผน
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด
และเจตนารมณ์
ของประชาชนใน
พ้ืนที่ 
 
 

1.การพัฒนาด้านการส่งเสริม 
สนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ร่วมมือเกื้อกูล
กันในการพัฒนาท้องถิ่น 
2.การพัฒนาด้านการปรับปรุงและ
พัฒนาความรู้ ความสามารถของ
บุคลากร 
 
 
 
 

-แผนงาน
บริหารทั่วไป 
 
 
-แผนงาน
บริหารทั่วไป 
 
 
 

สำนักปลัด 
 
 
 
สำนักปลัด 
 
 
 

 
 



๓๐ 
 

 

ส่วนที่  3 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ

๓.๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 

ที ่
ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี 13 

SDGs 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
(อปท.) 

กลยุทธ์ แผนงาน 
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

      ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนา 
ด้านอื่น ๆ ที่
สอดคล้องกับ
นโยบายของ
รัฐบาล  แผน
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด
และเจตนารมณ์
ของประชาชนใน
พ้ืนที่ 
(ต่อ) 

3.การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนา
และจัดให้มีเครื่องมือ  เครื่องใช้ 
และสถานที่ปฏิบัติงานที่ทันสมัย 
เอ้ืออำนวยต่อการให้บริหารประชาชน 
 
 
 

-แผนงาน
บริหารทั่วไป 
-แผนงาน
บริหารทั่วไป 
(งานบริหาร
การคลัง) 
-แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 
-แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 
-แผนงานการ
สาธารณสุข 
-แผนงาน
การศึกษา 

สำนักปลัด 
 
กองคลัง 
 
 
 
สำนักปลัด 
 
 
กองช่าง 
 
 
กองสาธาฯ 
 
กอง
การศึกษา 

รวม ๗ ยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์ ๒๘ กลยุทธ์ ๑๐ แผนงาน ๕ หน่วยงาน 



๓๑ 
 

 

 


