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ประกาศเทศบาลตำบลนิเวศน 
เรื่อง  ประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา( พ.ศ. 2562 – 2566 ) 

 

  ดวยเทศบาลตำบลนิเวศนไดจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2562 - 2566)  เพ่ือใชเปน
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตำบลนิเวศน โดยกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไว  7  ยุทธศาสตร  
ประกอบดวย    

1.   ยทุธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
2.   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
3.   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว 
4.   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
5.   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
6.   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 
7.   ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

 

  บัดนี้  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนิเวศนไดมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนา       
( พ.ศ. 2562 - 2566 )  และสภาเทศบาลตำบลนิเวศน ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ ในการประชุมสมัยสามัญ 
สมัยที่ 2   ครั้งที่  1   เมื่อวันที่   13   มิถุนายน   พ.ศ. 2562    และผูบริหารทองถิ่นไดพิจารณาอนุมัติ
แผนพัฒนาทองถ่ิน    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ.  2548  ขอ  16   ( 3 )  และ  ขอ ( 4 ) 
 

  ดังนั้น เพ่ือใหการพัฒนาเทศบาลตำบลนิเวศนเปนไปตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  ที่ไดกำหนด
ไวอยางมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค  เปาหมายที่ตั้งไว    จึงประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา             
( พ.ศ. 2562 - 2566 )  ของเทศบาลตำบลนิเวศนตอไป 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ   ณ   วันที่    13   มิถุนายน   พ.ศ.   2562 
 
 

                               
                                           

  (  นายเยี่ยมเพชร    พลเยี่ยม  ) 
นายกเทศบาลตำบลนิเวศน 

 
 
 



  

 

 

คำนำ 
 

เทศบาลตำบลนิเวศนมีภารกิจสำคัญในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ทองถ่ินของตนเอง ซึ่งจะนำไปสูการพัฒนาประเทศโดยสวนรวม โดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอานาจักไทย   พุทธศักราช  2550  ใหกระจายอำนาจแกทองถ่ินและใหคนในทองถิ่นมีสวน
รวมในการบริหารทองถิ่น   และพระราชบัญญัตสิภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ.  2537  มาตรา 66 
กำหนดใหองคการบริหารสวนตำบลมีหนาที่พัฒนาตำบลทั้งในดานเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให
เทศบาลตำบล ตองจัดทำแผนพัฒนาซึ่งประกอบดวยแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป  และแผน
ดำเนินงาน  

 

             ดังนั้นเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบและตามอำนาจหนาที่ เทศบาลตำบลนิเวศน จึงไดจัดทำ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน ระยะ 5 ป  ( พ.ศ. 2562 - 2566 )  ขึ้น 
 

             เทศบาลตำบลนิเวศน หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถิ่นฉบับนี้จะเปน เข็มทิศชี้ทางนำพาการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในตำบลนิเวศนไปสูความเจริญกาวหนา พัฒนาอยางบูรณาการและยั่งยืน    สืบตอไป 
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บทที่  1 
บทนำ 

   

 
ความเปนมาของการวางแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา 

****************** 
            ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน   พ.ศ. 2548  กำหนดประเภทของแผนพัฒนาทองถ่ินไว  2   ประเภท   คือแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
และแผนพัฒนาสามป ” แผนยุทธศาสตรการพัฒนา”  หมายถึง   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน    
พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอำเภอ 
                    “แผนพัฒนาสามป” หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดทำ
ขึ้นสำหรับปงบประมาณแตละป  ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา  ครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการ
ทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจำทุกป  ซึ่งการจัดทำแผนสามป  จะมีความเชื่อมโยงกับการจัดทำงบประมาณประจำป
อยางใกลชิด  โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดทำงบประมาณในระบบมุงเนนผลงาน 
องคประกอบ  ประกอบดวยลักษณะของแผน วัตถุประสงค  ขั้นตอนในการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  และ
ประโยชนของการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโดยนำเสนอ   ดังนี ้

1.  ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
    แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนเอกสารที่มีความสัมพันธใกลชิดกับแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล 
3 ป  และขอบัญญัติงบประมาณประจำป  กลาวคือ  เปนยุทธศาสตรไปดำเนินการจัดทำเปนแผนงาน/โครงการที่
กำหนด  มาพิจารณาดำเนินการ โดยจะมีรายละเอียดและลักษณะเฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึนในลักษณะท่ีจะนำไป
บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปและสามารถนำไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณของปนั้น 

2.   วัตถุประสงคของการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
                 1. เพ่ือเปนการเตรียมโครงการตางๆใหอยูในลักษณะท่ีพรอมบรรจุในเอกสารงบประมาณ  ประจำป  
และนำไปปฏิบัติไดทันทีเม่ือไดรับงบประมาณ 
                2. เพ่ือแสดงความสัมพันธและเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนา , ยุทธศาสตร ,แผนพัฒนาสามป และการ
จัดทำงบประมาณประจำป 
                3. เพ่ือแสดงจุดหมายและแนวทางของการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลวาเปนอยางไร  โดย
จะตองสอดคลองและสามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคของการพัฒนา 

 

 



  

 

3.  ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
                      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 
2548  หมวด  3  การจัดทำแผนพัฒนา  ขอ   16  การจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหดำเนินการตาม
ระเบียบ  มีขั้นตอนดำเนินการ  ดังนี ้
    1.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน  สวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวของ  
เพ่ือแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น  รับทราบปญหา  ความตองการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่เก่ียวของ
ตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือนำมากำหนดแนวทางการ
จัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  โดยใหนำขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ  และขอมูลในแผน
ชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
    2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น  รวบรวมแนวทางและขอมูล นำมาวิเคราะห
เพ่ือจัดทำรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
    3.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  เพ่ือเสนอผูบริหารทองถิ่น 
    4.  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

  สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอสภา
องคการบริหารสวนตำบลเพ่ือใหความเห็นชอบกอน แลวผูบริหารทองถิน่จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป 

4.   ประโยชนของการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
               1. เปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่จะชวยใหองคการบริหารสวนตำบลหัวทุงสามารถดำเนินการพัฒนาไดบรรลุ
วัตถุประสงค เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
               2. สามารถตอบสนองตอปญหาความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางแทจริง 
               3. เปนมาตรการที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป และ
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปของทองถิ่น 

 
 

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



  
 

 
 
 
 
 

                              สวนท่ี   2 
          สภาพทั่วไป  และขอมูลพื้นฐานสำคัญ 
ของเทศบาลตำบลนิเวศน อำเภอธวัชบุรี   จังหวัดรอยเอ็ด 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

สวนที่   2    
                                                                                                 

สภาพทั่วไป  และขอมูลพื้นฐานสำคัญ  ของเทศบาลตำบลนิเวศน 
                    อำเภอธวัชบุร ี  จังหวัดรอยเอ็ด 

1.  สภาพทั่วไป 
ขอมูลพื้นฐานในแผนพฒันา 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบล
นิเวศน  ประจำปงบประมาณ  2561  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนิเวศน ได
ศึกษาจากเอกสาร ตำรา กฎหมาย พระราชบัญญัติ  ขอบังคับ  ขอกำหนดและระเบียบการบริหารราชการที่
เก่ียวของซึ่งมีเนื้อหาที่สำคัญดังนี้ 
  สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานสำคัญของตำบลนิเวศน 
  แนวคิดเก่ียวกับขอมูลศกัยภาพของเทศบาลตำบลนิเวศน 
   ประวัติและความเปนมาของเทศบาลตำบลนิเวศน 
   โครงสรางของเทศบาลตำบลนิเวศน 
   โครงสรางและอัตรากำลังของเทศบาลตำบลนิเวศน  
 งบประมาณ  สถานะการเงินการคลังเทศบาลตำบลนิเวศน 
  วิสัยทัศนการพัฒนา  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
   วิสัยทัศนการพัฒนา 
   ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

- สภาพทั่วไป และขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตำบลนิเวศน                                                                
- ขอมูลเกี่ยวกับท่ีตั้ง  อาณาเขต  เขตการปกครอง  ประชากร  การศึกษา  สาธารณสุข ความปลอดภัย ใน

ชีวิตและทรัพยสินและทรัพยากรธรรมชาติ 
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลนิเวศน 
 
1. สภาพทั่วไป 

1.1 ที่ตั้ง 
เทศบาลตำบลนิเวศนไดจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล   พ.ศ.2537 เมื่อป พ.ศ.
2540  และไดยกฐานะเปนเทศบาลตำบล เมื่อวันที่  30  กรกฎาคม พ.ศ. 2551   ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองคการบริหารสวนตำบลนิเวศน อำเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด เปนเทศบาลตำบล
นิเวศน ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551  โดยมีสำนักงานเทศบาล  ตั้งอยู  หมูที่ 5   บานนิคม  ตำบลนิเวศน 
อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดรอยเอ็ด  มีถนนสายหลักสำคัญ คือ ถนนแจงสนิท  (ทางหลวงสายที่ 23) เทศบาลตำบล
นิเวศนตั้งอยูทางทิศ ตะวันตกของอำเภอธวัชบุรี  หางจากอำเภอธวัชบุรี  4  กิโลเมตรและหางจังหวัดรอยเอ็ด 7   
กิโลเมตร   

- ทิศเหนือ    ติดเขตกับตำบลมะอึ        อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดรอยเอ็ด 
- ทิศใต         ติดเขตกับตำบลหนองไผ   อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดรอยเอ็ด 
- ทิศตะวันออก   ติดเขตตำบลอุมเมา         อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดรอยเอ็ด 
- ทิศตะวันตก  ติดเขตกับตำบลเหนือเมือง  และเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  อำเภอเมือง   

                                       จังหวัดรอยเอ็ด 

 



  

1.2 เนื้อท่ีเทศบาลตำบลนิเวศน  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  27.82  ตารางกิโลเมตร หรือจำนวน  17,387.05 ไร 
 

1.3 ภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศ 
          สภาพพ้ืนที่ทั่วไปเปนราบลุมและเปนพ้ืนท่ีปาสาธารณะพื้นที่สวนใหญ ประมาณรอยละ 80   ใชเปนพ้ืนที่
เกษตรกรรมภูมิอากาศทั่วไปคอนขางรอนและแหงแลงอุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ 29 องศาเซลเซียส ลักษณะ
ภูมิอากาศของเทศบาลตำบลนิเวศน อยูภายใตอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจำ เปนฤดูกาล  2  ชนิด   โดยพัดจากทิศ
ตะวันออกเฉียงในฤดูกาล    เรียก  “มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ”  อิทธิพลของลมมรสุมนี้จะพัดจากทิศตะวันตก
เฉียงใตเปนในชวงฤดูฝนเทศบาลตำบลนิเวศนมีอากาศรอนจัดและแหงแลงในฤดูรอนและมีอากาศหนาวเย็นในฤดู
หนาว ซึ่งสามารถแบงออกเปน  3  ฤดูคือ 
  ฤดูรอน  เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ   -  เดือนเมษายน 
  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม   -  เดือนตุลาคม 
  ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน  - เดือนมกราคม 
 
1.4      เทศบาลตำบลนิเวศน  มีพื้นท่ีรับผิดชอบท้ังหมด จำนวน  16  หมูบาน  ประกอบดวย 
  1.  หมูที ่ 1   บานนิเวศน  (มีพ้ืนท่ีบางสวนอยูในเขตเทศบาลตำบลบานนิเวศน) 
  2.  หมูที่  2   บานจอมพล (มีพ้ืนท่ีบางสวนอยูในเขตเทศบาลตำบลบานนิเวศน) 
  3.  หมูที่  3 บานเหลาแถม 

4. หมูที ่4  บานทาเยี่ยม 
5. หมูที ่5  บานนิคม  (เปนที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบล) 

  6.  หมูที่ 6 บานชัยคาม 
  7.หมูที ่7 บานประตูชัย  (คำไฮ) 
  8. หมูที ่8 บานโนนชี้ชาง 
           9. หมูที่ 9 บานหนองบัว 
                   10.หมูที ่10 บานดอนไผ 
                  11.หมูที ่11 บานตาเสือ 
          12.หมูที1่2 บานหนองเดิด 
                   13.หมูที ่14 บานธวัชชัย (มีพ้ืนที่บางสวนอยูในเขตเทศบาลตำบลบานนิเวศน) 
                   14.หมูที ่15 บานนิเวศน   (มีพื้นที่บางสวนอยูในเขตเทศบาลตำบลบานนิเวศน) 
                    15.หมูที่ 16 บานประตูชัย  (หมูบานตั้งใหม  แยกจาก  หมูที่  7) 

16. หมูที ่17  บานนิคม  (หมูบานตั้งใหม แยกมาจาก  หมูที ่ 5) 
 
1.5  จำนวนประชากร/ครัวเรือน 
 จำนวนประชากรทั้งหมด   6,510  คน   แยกเปน ชาย  3,270 คน   หญิง  3,240  คน  
 มีความหนาแนน   230      คน/ตารางกิโลเมตร 
 
หมูที ่ ชาย หญิง รวม ครัวเรือน/หลัง 
1 
2 
3 

17 
186 
296 

20 
161 
273 

37 
347 
569 

25 
221 
156 



  

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
14 
15 
16 
17 
 

352 
393 
257 
297 
132 
262 
233 
111 
132 
60 
25 
252 
265 
 

340 
415 
215 
315 
130 
244 
228 
120 
125 
69 
21 
278 
286 
 

692 
808 
472 
612 
232 
505 
461 
231 
257 
129 
46 
530 
551 
 

250 
308 
136 
208 
75 
130 
123 
68 
80 
108 
15 
341 
189 
 

รวมทั้งหมด 3,270 3,240 6,510 2,433 

 
ที่มา สำนักงานทะเบียน อำเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด ขอมูล ณ วันที่  30 เมษายน พ.ศ. 2561 

2.สภาพทางเศรษฐกิจ 
อาชีพ 
- รอยละ  95   ของประชากรในพื้นที่ประกอบอาชีพทางดานเกษตรกรรม 

1.4 หนวยธุรกิจในเขตเทศบาล 
              ปมน้ำมัน  และกาช  4    แหง 
              โรงงานอุตสาหกรรม  3   แหง 
               โรงสี           10   แหง 
3.  สภาพทางสังคม 
3.1 การศึกษา 
             โรงเรียนประถมศึกษา  5     แหง 
             โรงเรียนมัธยมศกึษา  2   แหง 
             โรงเรียนอาชีวะศึกษา  1     แหง 
             โรงเรียนการศกึษาพิเศษ 1   แหง (ผูพิการทางโสต) 
             ศนูยพัฒนาเด็กเล็ก  2     แหง 
             ที่อานหนังสือพิมพประจำหมูบาน 16    แหง  ( ครบทุกหมูบาน ) 
3.2 สถาบันและองคกรทางศาสนา 
           วัด/สำนักสงฆ   12   แหง 
3.3 การสาธารณสุข 
           สถานีอนามัยประจำตำบล 1   แหง 
           อัตราการมีและใชสวมราดน้ำ  รอยละ  100 
 



  

3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
- สถานีตำรวจทางหลวง 1 (กองกำกับการ 4) กองบังคับการตำรวจทางหลวง     1   แหง 

 
4. การบริการโครงสรางพื้นฐาน 
4.1 การคมนาคม 
             สภาพการคมนาคม ในพ้ืนท่ียังไมสะดวกเทาที่ควรเนื่องจากถนนมีสภาพแบบเดิมที่ยังไมไดรับการ
ปรับปรุง เมื่อมีฝนตกในฤดูฝนก็จะทำใหสภาพชำรุดทรุดโทรม เปนหลุมบอ  สัญจรไปมาไมสะดวกเปนอุปสรรค
ปญหาอยางมากถนนสาธารณะทั้งหมดที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนิเวศน คิดเปนพ้ืนที่รวม514,037 
ตารางกิโลเมตร จำนวนชนิดและความยาว  ของเสนทางคมนาคมที่มีอยูในปจจุบัน  ดังนี ้

- ถนน คสล. 18  สาย  ความยาวทั้งหมด  3.49  กิโลเมตร  คิดเปนพ้ืนที่  262,874    ตารางเมตร 
- ถนนลาดยาง 5 สาย   ความยาวทั้งหมด  30  กิโลเมตร  คิดเปนพ้ืนที่   180,000     ตารางเมตร 

        - ถนนดิน  26 สาย   ความยาวทั้งหมด 17.06 กิโลเมตร  คิดเปนพื้นที่    81,580  ตารางเมตร 
4.2  การโทรคมนาคม 
           ที่ทำการไปรษณียโทรเลข  -   แหง 
4.3  การไฟฟา 
            จำนวนหมูบานที่ไฟฟาเขาถึงทุกหมูบาน   รอยละ  100 
            จำนวนประชากรที่ใชไฟฟา                   รอยละ  100 
4.4  แหลงน้ำธรรมชาต ิ
          - ลำน้ำ แหลงหวย  4 สาย 
          - บึง หนองและอื่นๆ  11 แหง 
4.5  แหลงน้ำที่สรางขึ้น 
         - ฝาย    4   แหง 
         - บอน้ำตื้น   45    แหง 
         - บอโยก             35 แหง 
         -ประปาหมูบาน                     6       แหง 
 
5.ศักยภาพของเทศบาลตำบลนิเวศน 
     5.1 ฝายบริหารเทศบาลตำบลนิเวศน 
          1. นายกเทศมนตรี                 จำนวน    1     คน 
           2. รองนายกเทศมนตร ี        จำนวน    2     คน 
         3. เลขานุการนายกเทศมนตร ี              จำนวน     1     คน 
  4.  ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี       จำนวน     1     คน   
     5.2 ฝายสภาเทศบาลตำบลนิเวศน 
          1.   สมาชิกสภาฯ                                         จำนวน    10   คน   
          2.   ประธานสภาฯ                                        จำนวน     1     คน 
          3.   รองประธานสภาฯ                                    จำนวน     1     คน 
          4.   เลขานุการสภาฯ                                      จำนวน     1    คน    
    
 



  

 5.3 พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง จำนวน 48     คน 
 - พนักงานเทศบาล   23        คน 
 - ลูกจางประจำ                      3        คน 
 - พนักงานจางตามภารกิจ           14        คน 
          - พนักงานจางทั่วไป   12        คน 
 
6.รายไดเทศบาลตำบลนิเวศน  ( ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ) 
 - ประจำปงบประมาณ 2561                     จำนวน  42,520,189.75 บาท     แยกเปน 
 - รายไดท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง           จำนวน          1,678,293.79   บาท 
 - รายไดที่สวนราชการตางๆ จัดเก็บให        จำนวน  21,267,468.96   บาท 
          -  รายไดจากเงินอุดหนุนทั่วไป                      จำนวน               19,574,427.00   บาท 
 
7.ศักยภาพของชุมชนและพื้นท่ี 
7.1 การรวมกลุมของประชาชน 

จำนวนกลุมทุกประเภท        จำนวน  33    กลุม 
แยกประเภทของกลุม 
             - กลุมอาชีพ               จำนวน           17    กลุม 
             - กลุมออมทรัพย     จำนวน  14    กลุม 
             - คณะกรรมการพัฒนา              จำนวน      1      กลุม 
             - คณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนระดับตำบล               1   กลุม 
7.2 จุดเดนของพื้นท่ี 
                พื้นท่ีเทศบาลตำบลนิเวศน มีอางเก็บน้ำธวัชบุรี  ครอบคลุมพ้ืนท่ีมีทั้งหมด 3 หมูบาน คือหมูที่  6 
 บานชัยคาม  หมูที่   4   บานทาเยี่ยม  และหมูที่ 14  บานธวัชชัย  ซึ่งมีลักษณะเปนอางเก็บน้ำขนาดใหญ 
 สามารถกักเก็บน้ำไดมาก  และนำน้ำมาใชพัฒนาทางดานการเกษตร  โดยการจัดระบบคลองสงน้ำชลประทานเปน
แหลงขยายพันธุสัตวน้ำ  และสามารถเปนแหลงทองเท่ียว หรือสถานที่พักผอนหยอนใจทางธรรมชาติเพ่ือเปน
ประโยชนตอประชาชนในพ้ืนที่ และบริเวณใกลเคยีงไดใชประโยชนรวมกัน 
 
           กระบวนการบริหารงานบุคคล 
 แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2554 - 2556) 
โครงสรางเทศบาลตำบลนิเวศน 
             เทศบาลตำบลนิเวศน  มีขาราชการ พนักงานจาง  และลูกจางประจำ  ของเทศบาลตำบลนิเวศน   โดยมี
ปลัดเทศบาลทำหนาที่ปกครองบังคบับัญชารองจากนายกเทศมนตรีตำบล และรองนายกเทศมนตรีตำบลตามลำดับ 
เทศบาลตำบลนิเวศน  ไดแบงสวนราชการออกเปน  1  สำนัก   2   กอง มีอัตรากำลังของแตละสวนดังนี ้
               1. สำนักปลัดเทศบาลตำบลนิเวศน  จำนวนขาราชการ  15          คน 
               2. กองคลังเทศบาลตำบลนิเวศน     จำนวนขาราชการ 6     คน 
               3. กองชางเทศบาลตำบลนิเวศน จำนวนขาราชการ 2            คน 
                                                 รวมจำนวนขาราชการ                 23           คน 
 
 



  

                   พนักงานจาง   จำนวนพนักงานจางภารกิจ      8           คน 
                   พนักงานจาง   จำนวนพนักงานทั่วไป           13 คน 
  ลูกจางประจำ   จำนวนลูกจางประจำ          3         คน 
                                                 รวมจำนวนพนักงานจาง                24           คน 
 
  รวม ขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางประจำ  จำนวนท้ังสิ้น     47         คน 
 
2. งบประมาณ        
  1)  สถานะการคลังเทศบาลตำบลนิ เวศน   การบริหารรายรับรายจายในปที่ผานมา  
(เปรียบเทียบยอนหลัง 3 ป) 
 รายรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายจาย 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 

 
         แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564 ไดนอมนำหลัก “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 9-11  โดยการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ครั้งนี้ สำนัก
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สคช.) ไดจัดทำบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
(พ.ศ.2560-2579) ซึ่งเปนแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการ
ปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นไดใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน เพื่อรวมกันกำหนด
วิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรวมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพ่ือมุงสู “ความมั่งคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน” 

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไวทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร โดยมียุทธศาสตรตาม
กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป และอีก 4 ยุทธศาสตรที่เปนปจจัยสนับสนุน ดังนี ้
1. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
2. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
3. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน 
6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
10.ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 



  

4. ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด    (รอยแกนสาร) 
 วิสัยทัศน ของกลุมจังหวัด (Vision) 
“ศูนยกลางการคา การลงทุน และการบริการในภูมิภาคสูสากล” 
Regional Commerce Investment and Services Center Towards International 
         พันธกิจของกลุมจังหวัด (Mission) 
            มีความมุงมั่นปฏิบัติภารกิจเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  ภายใตหลักการทำงานแบบบูรณาการ  การมี
สวนรวมและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  สนองตอประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคกลยุทธหลัก  และนโยบาย
ของรัฐบาล 
ยุทธศาสตร ของกลุมจังหวัด (Strategic) 
  ยุทธศาสตรท่ี 1  รวบรวมและกระจายสินคาในภูมิภาค 
  ยุทธศาสตรที่ 2  สรางศักยภาพการแขงขันภาคอุตสาหกรรม 
  ยุทธศาสตรที่ 3  ปรับโครงสรางการผลิต และการตลาด 
  ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาทุนมนุษย 
  ยุทธศาสตรที่ 5  พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว 
  ยุทธศาสตรที่ 6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
            
4.1 ยุทธศาสตรของจังหวัดรอยเอ็ด 
                    ยุทธศาสตรท่ี 1  สงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรใหเขมแข็ง 
                    ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมศักยภาพในการสรางรายไดจากภาคการทองเที่ยว 
                    ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาคนและสังคมใหเขมแข็ง 
 
 วิสัยทัศนจังหวัดรอยเอ็ด 
        “เปนผูนำการผลิตขาวหอมมะลิสูตลาดโลก  เมืองแหงการทองเที่ยววิถีพุทธ  และสังคมสงบสุข”  
 พันธกิจ   
   1. ปรับปรุงประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิตขาวหอมมะลิ  
   2. สงเสริมอุตสาหกรรมการผลติ  การทองเที่ยว  และการบริการใหไดมาตรฐาน  
   3. พัฒนาคนใหมีคุณภาพ คุณธรรม  จริยธรรมเปนภูมิคุมกันสังคม  
 
  คานิยมจังหวัด 
         “มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  บูรณาการความรวมมือ  ยึดถือหลักคุณธรรม” 
 
(1) พัฒนาการผลิตและจำหนายขาวหอมมะล ิ 
แนวทางการพัฒนา 
- สงเสริมการผลิตขาวหอมมะลิ GAP และชีวภาพ โดยสงเสริมกระบวนการผลิตตามวิธีการเกษตรดีท่ีเหมาะสม 
(Good Agricultural Practic) ควบคูกับการจัดการระบบดิน น้ำ และองคกรเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพ 
- สงเสริมการแปรรูปขาวหอมมะลิ โดยการสงเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรปูขาวสาร รวมถึงการพัฒนา
ผลิตภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคาขาวหอมมะลิ 
- สงเสริมการตลาดขาวหอมมะลิ โดยการพัฒนาชองทางการตลาดตรงสูผูบริโภค 
- สงเสริมการวิจัย และพัฒนา โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต 



  

(2) ปรับโครงสรางการผลิตการเกษตร 
แนวทางการพัฒนา 
- สงเสริมการปลูกพืชอายุสั้น (Cash crop) และเกษตรผสมผสาน โดยสงเสริมการปลูกพืชผัก พืชตระกูลถ่ัว 
มะละกอ และขาวโพดฝกสด  
- สงเสริมในระบบการผลิตแบบเกษตรผสมผสาน ที่ประกอบดวย พืช-สัตว-ประมง โดยวิธีเกษตรดีที่เหมาะสม 
- สงเสริมการปลูกไมผลไมยืนตน 3ชนิดไดแกยางพารายูคาลิปตัส และมะมวงโชคอนันตโดยการปรับแปลงนาเปน
สวน 
 
(3) สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวหลัก 
แนวทางการพัฒนา 
- สรางและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหม ไดแก พระมหาเจดียชัยมงคล บึงเกลือ บึงพลาญชัย บอพันขัน ใหมีความ
สมบูรณ และอำนวยความ สะดวกแกนักทองเที่ยว 
- จัดหาสถานที่จำหนายและพัฒนาของฝากของท่ีระลึกใหไดมาตรฐาน  
 
(4) พัฒนาการทองเที่ยวและการบริการ 
แนวทางการพัฒนา 
- เพ่ิมประสิทธิภาพโรงแรม ที่พัก รานอาหาร การใหบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ ที่ไดมาตรฐาน ให
นักทองเที่ยวเกิดความประทับใจ และกลับมาเที่ยวอีก  
- พัฒนาการสงเสริมการทองเที่ยว โดยการจัดกิจกรรมดานวัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา  
ที่เปนที่สนใจของนักทองเท่ียว 
- ประชาสัมพันธการทองเที่ยวผานสื่อตางๆอยางตอเนื่อง โดยเนนประชาสัมพันธสูกลุมเปาหมาย 
ทั่วประเทศและตางประเทศ 
 
(5) สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีบทบาทในการพัฒนาการทองเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 
-สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามาเปนเจาภาพหลักในการสงเสริม 
และพัฒนาการทองเที่ยวในพ้ืนที ่ตามศักยภาพ โดยดำเนินการใน 2 ระดับ ไดแก ระดับทองถิ่น (Domestic) และ 
ระดับภูมิภาค (Region) 
 
(6) ยกระดับคุณภาพฝมือแรงงาน 
แนวทางการพัฒนา 
- สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน ในระดับทักษะ ผูเชี่ยวชาญ และชางสิบหมู โดยเนนกลุมแรงงานในระบบ และ
สอดคลองกับความตองการแรงงานในจังหวัดและพ้ืนที่ใกลเคยีง 
- สงเสริมการจัดตั้งเครือขายดานแรงงาน เพ่ือพัฒนาฝมือแรงงาน ใหตรงตามความตองการของตลาด ระหวาง
ภาครัฐ (หนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน สถาบันอาชีวศึกษา วิทยาลัยในวังชาย องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
อ่ืนๆ ภาคเอกชน (ผูประกอบการ) และแรงงาน 
 
 
 



  

(7) พัฒนาคุณภาพชวีิต 
แนวทางการพัฒนา 
- สงเสริมการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนลกูคูนบานหลานคูนเมือง ทุกตำบล/เทศบาล โดยการสนับสนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  
- สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตคูชุมชนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรูนอกโรงเรียน 
ทุกกลุมวัยอยางตอเนื่อง รวมถึงการจัดการองคความรูภูมิปญญาทองถ่ิน  
- สงเสริมสุขภาพทั้งกายและใจ มุงการดูแลสุขภาพเชิงปองกัน และลด ละ พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ 
- สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาเพ่ือการแขงขันสูอาชีพ มุงเนนในกีฬามวยไทยสากลสมัครเลน ตะกรอ  ยกน้ำหนัก 
โดยจัดใหมีเจาภาพหลักในกีฬาแตละประเภทอยางชัดเจน 
 
(8) พัฒนาการบริการและอำนวยความสะดวกแกประชาชน 
แนวทางการพัฒนา 
-ยกระดับการบริการของหนวยงานภาครัฐโดยพัฒนาองคการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) 
-ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนโดยการสรางมาตรการระวัง ปองกันและชวยเหลือใน
การรักษาความสงบเรียบรอยภัยพิบัติและปญหายาเสพติด 
-พัฒนาและอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรดินน้ำปาไม 
- พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาแหลงน้ำ โดยการสราง เสริม ปรับปรุงการคมนาคม และแหลงน้ำเพื่อ
การอุปโภคบริโภคในพ้ืนที่ประสบภัยธรรมชาติเปนหลัก 
 
5. กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดรอยเอ็ด   
5.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

1.พัฒนาเสนทางคมนาคม และวิศวกรรมจราจรทางบก ภายในทองถ่ินและเชื่อมโยงระหวางทองถิ่น 
2.พัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหมีอยางทั่งถึงและเพียงพอ 
3.สงเสริมและสนับสนุนการวางผังเมือง 

5.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 

1.สราง พัฒนา ฟนฟู และอนุรักษแหลงทองเที่ยวทางโบราณ ศาสนสถาน แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติๆ 
และแหลงทองเที่ยวใหม 

2.สงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดรอยเอ็ดใหเปนที่รูจักทั่วไปของนักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ 
5.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนา 

1.การจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหมีอยางเพียงพอ ท่ัวถึง  ไดมาตรฐาน และ
สอดคลองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.สงเสริม สืบสานจารีตประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม อันดีงามใหคงอยูกับทองถ่ินสืบไป 
3.พัฒนาและสงเสริมใหมีการจัดตั้งศนูยพัฒนาเด็กเล็กที่มีมาตรฐาน ทั่วท่ังจังหวัด 
4.พัฒนาคนใหมีคุณธรรม จริยธรรม นำความรูเกิดภูมิคุมกัน 
 



  

5.4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 

1.พัฒนา สนับสนุน และสงเสริมอาชีพ การสรางงาน สรางรายไดใหกับประชาชน 
2.พัฒนาแหลงน้ำ และการชลประทาน 
3.สงเสริม สนับสนุนการนำภูมิปญญาทองถิ่นมาปรับใชในการประกอบอาชีพ 
4.จัดใหมีและบำรุงรักษาตลาด เพ่ือรองรับสินคาและที่ผลิตไดของประชาชน 
5.สงเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรอินทรีย                                   
6.การพัฒนาการผลิตและการจำหนายขาวหอมมะลิ 
7.สงเสริม สนับสนุน ระบบสหกรณและวิสาหกิจชุมชน 
8.ขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตรกรรม 

5.5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม และสิ่งแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา 

1.สงเสริมสุขภาพอนามัยชีวิตความเปนอยูของประชาชน 
2.สนับสนุนการปองกันและแกปญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชน 
3.สงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ

และผูดอยโอกาสทางสังคม 
4.เสริมสรางมาตรการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5.สงเสริมการสรางความสมานฉันทเอื้ออาทรในสังคม 
6.เสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย ใหเปนสวนหนึ่งของวิถีการดำเนินชีวิตในสังคมไทย 
7.จัดใหมีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬา สถานที่พักผอยหยอนใจและสวนสาธารณะ 
8.สงเสริมการออกกำลังกาย แขงขันกีฬา และนันทนาการ 
9.จัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาล 
10.จัดใหมีและสนับสนุน สุสาน และฌาปนสถาน 
11 .ส ง เสริมและสนั บสนุน ให มี การอนุ รักษ  ฟ น ฟู  สิ่ งแ วดลอม  ทรัพยากรธรรมชาติ และใช

ทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา 
12.จัดใหมีระบบบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะ และสิ่งปฏิกูล 

5.6 ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
แนวทางการพัฒนา 

1.สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
2.พัฒนาการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน 
3.สงเสริม สนับสนุน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเขมแข็ง รวมมือและเก้ือกูลกันในการพัฒนา

ทองถ่ิน 
4.ปรับปรุงและพัฒนาความรู ความสามารถบุคลากร 
5.พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
6.ปรับปรุง พัฒนาและจัดใหมีเครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงานใหทันสมัย สะดวก เอื้ออำนวยตอ

การใหบริการประชาชน 
 
 
 



  

6.  ยุทธศาสตรของเทศบาลตำบลนิเวศน 
6.1  วิสัยทัศนการพัฒนา 
 “ยึดหลักธรรมาภิบาล   บริหารงานโปรงใส   ตรวจสอบได” 
 

 6.2  ยุทธศาสตรการพัฒนา 
1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว 
4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม  
6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 
7.   ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

 

6.3  แนวทางการพฒันาเทศบาลตำบลนิเวศน 
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
แนวทางการพัฒนา 

1. กอสรางปรับปรุงและซอมแซมระบบสาธารณปูโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาลใหไดมาตรฐานและ
เพียงพอ 
  2. สนับสนุนและสงเสริมการวางแผนพัฒนาระบบการขนสงใหสามารถเชื่อมโยง ประสานกันไดอยาง
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3. ปรับปรุงสภาพแวดลอมของชุมชนใหเหมาะสมและขยายบริการสังคมใหเขาถึงชุมชนอยางทั่วถึง  
4. สงเสริมสนับสนุนการกระจายโครงสรางพื้นฐานที่จำเปน เชน ไฟฟา ประปา โทรศัพทและการสื่อสาร

ดานโทรคมนาคมอ่ืน ๆ ไปสูชุมชนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
5. สงเสริมและพัฒนาปรับปรุงแหลงน้ำสะอาดสาธารณะใหเปนน้ำสะอาดและอำนวยประโยชนดานการ

พักผอนหยอนใจแกประชาชน 
6. สนับสนุนใหมีการจัดสวนหยอมไมดอกไมประดับบนพ้ืนที่วาง รวมทั้งท่ีของหนวยงานราชการ เอกชน 

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ   
แนวทางการพัฒนา 

1. สนับสนุนการเสริมสรางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และสรางความเข็มแข็งของชุมชนและ
ประชาสังคมเพ่ือนำไปสูการพัฒนาแบบพ่ึงพาตนเอง 

2. รวมกลุมทางเศรษฐกิจดวยการสงเสริมกลุมออมทรัพยและพัฒนากลุมอาชีพ 
3. สงเสริมตลาดชุมชนโดยจัดใหมีลานคาชุมชนและรานคาชุมชน สินคาที่ระลึกชุมชน 
4. ฝกอบรมใหความรูและทักษะในเชิงธุรกิจ การผลิต การบริหาร การจัดการ และตลาดใหแก

ผูประกอบการและองคกรเอกชน และพัฒนาธุรกิจชุมชนใหเข็มแข็ง สรางเครือขายกลุมอาชีพ 
 
 
 
 
 
  



  

3)ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 

1.สงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ี
2.พัฒนาแหลงทองเที่ยวโดยการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกจุดดึงดูดนักทองเที่ยว สงเสริมอนุรักษฟนฟู

ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี และงานประจำป 
3. สงเสริมประชาสัมพันธเผยแพรการทองเท่ียวทุกรูปแบบ 

 4)ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
แนวทางการพัฒนา 

1.สนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของเทศบาลและปรับปรุงหลักสูตรใหมีความสอดคลอง
กับความตองการของชุมชน 

2.สนับสนุนและสงเสริมใหเด็กกอนวัยเรียน ไดรับการบริการดานเตรียมความพรอมในรูปแบบ เชน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สถานรับเลีย้งเด็ก โดยดำเนินการรวมกันระหวางรัฐ เทศบาล เอกชน ชุมชน และครอบครัว 

3.สนับสนุนกระบวนการปฏิรูปการเรียนรูตลอดชีวิตอยางตอเนื่องจัดสรางแหลงความรูในชุมชนพรอม
อุปกรณสงเสริมการเรียนรู เพ่ือกระตุนและสนับสนุนการคนควาความรูของครอบครัวและชุมชน 
  4. สงเสริมการจัดการศกึษาที่ใหทางเลือกหลากหลายตามความเหมาะสมของกลุมเปาหมายตาง ๆ  
ทั้งในระบบ นอกระบบ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ

5.สนับสนุนและสงเสริมใหครูและชุมชนรวมกันกำหนดและปรับปรุงหลักสูตรใหมีความสมดุลสัมพันธกัน 
ทั้งหลักสูตรที่เนนการเปนสากลบนฐานของความเปนไทยหลักสูตรที่เนนความสนใจของผูเรียน และหลักสูตรทองถ่ิน
เปนภูมิปญญาชาวบานและมีสภาพแวดลอมของชุมชน 

6.สนับสนุนใหมีการประสานงานระหวางหนวยงานที่เก่ียวของในการคนควา วิจัย การสาธิต การสอน และ
แนะนำวิธีการตอเด็กที่มีปญญาเลิศ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

7.สงเสริมใหมีการพัฒนาครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ดานการฝกอบรมอยางตอเนื่อง ตลอดทั้ง
การพัฒนาใหสามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

8.สงเสริม สืบสานจารีตประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม อันดีงามใหคงอยูกับทองถ่ินสืบไป 
9. สงเสริมการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศท้ังดานเศรษฐกิจและสังคมใหทันสมัย  ถูกตองเพ่ือสงเสริม

กระบวนการเรียนรูอยางกวางขวาง 
5)ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
แนวทางการพัฒนา 

1.สงเสริมความรูดานสุขภาพอนามัยของประชาชนเพ่ือการมีสุขภาพดีถวนหนา 
2.สนับสนุนจัดศูนยบริการสาธารณสุขและเพ่ิมบุคลากรทางดานสาธารณสุขใหเพียงพอ 
3.สนับสนุนใหประชาชนและชุมชนมีสิทธิรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนตอสุขภาพอนามัย

และสามารถเลือกบริโภคสินคาที่มีคณุภาพและปลอดภัย 
4.สงเสริมใหหนวยงานของรัฐ สถานประกอบการ ธุรกิจเอกชน และสถานศึกษาทุกระดับจัดกิจกรรมการ

เลนกีฬา และการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพอยางกวางขวาง รวมทั้งจัดใหมีสถานที่ออกกำลังกาย และเลนกีฬาอยาง
เพียงพอและทั่วถึง 

5.สนับสนุนใหประชาชนมีหลักประกันดานสุขภาพอยางทั่วถึงครอบคลุมผูมีรายไดนอย ควบคูกับการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันสุขภาพและเปนธรรม 

6.สนับสนุนการพัฒนาแพทยแผนไทยผสมในระบบสาธารณสุข โดยการพัฒนาองคความรูดานภูมิปญญา
ทองถ่ินและการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารทางดานสาธารณสุข 



  

7.พัฒนาปรับปรุงระบบการดำเนินงานปองกันและแกไขปญหาโรคเอดสและโรคติดตออื่นๆ  
8.สนับสนุนใหชุมชนดำเนินดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยใหมีมาตรการระบบงาน

และวิธีการปฏิบัติในการตรวจตรา แจงขาวสาร ระงับเหตุอยางเปนระบบ 
9.สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธรณภัย รวมทั้งใหทุกชุมชนไดมีเครื่องมืออุปกรณและ

ไดรับการฝกอบรมความพรอม ตามความเห็นชอบและสามารถปองกันบรรเทาสาธารณภัยได 
10.สงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุมเปาหมายตางๆ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนท้ังใน

และนอกระบบโรงเรียน ตลอดจนผูใชแรงงานโดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน 
11.เสริมสรางสมรรถภาพของชุมชนใหแข็งแรง สามารถพึ่งตนเองได ตระหนักถึงหนาที่ทั้งตอตนเองและ

สังคม และสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมที่ริเริ่มโดยชุมชนการพัฒนากระบวนการสรางสรรคดาน
ศิลปวัฒนธรรมแกการสรางผลงานที่มีคุณภาพแกสังคม 

12.สรางเสริมความรูความเขาใจถึงรากฐานของวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นและรวมมือกันเผยแพรรักษาสืบ
ทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาน และมีความเปนเอกลักษณของทองถิ่น 

13.สงเคราะหเด็กและเยาวชน คนชรา คนพิการทุพพลภาพ ประชาชนผูทุกยาก ขาดแคลน ไรที่พ่ึง ใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
6) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา 

1.ลดปริมาณขยะมูลฝอยและกากของเสียที่เกิดจากชุมชนและสงเสริมการนำมาใชใหมอยางเหมาะสม 
2.จัดใหมีการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม ตั้งแตการเก็บขน การขนสง และการกำจัดอยาง

ถูกสุขลักษณะ 
3.รณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมจิตสำนึกใหแกประชาชนและองคกรชุมชนไดตระหนึกถึง

ผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมทั้งใหความรวมมือในการปองกัน ติดตาม
เฝาระวังและแกไขปญหาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และคุณภาพชีวิตท่ีด ี

4.จัดการสิ่งแวดลอมชุมชนและพ้ืนที่สีเขียว เพื่อรักษาสภาพแวดลอมธรรมชาติที่มีสีเขียวพ้ืนท่ีโลง และ
สวนสาธารณะในเมืองใหไดสัดสวนกับจำนวนคน และการเจริญเติบโตของชุมชนรวมทั้งเพื่อเปนการเสริมสรางภูมิ
ทัศนทองถ่ิน 

5.สงเสริม ประสาน และผนึกกำลังกับสวนราชการทั้งในสวนกลาง ภูมิภาคและทองถ่ินอ่ืน องคกรเอกชน
และประชาชนใหรวมแกไขปญหาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
แนวทางการพัฒนา 

1.พัฒนาและปฏิรูประบบการบริหารงานของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพ มุงผลสัมฤทธิ์ของการบริหาร
งบประมาณ 

2.เสริมสรางกระบวนการพัฒนาและการตัดสินใจแบบมีสวนรวมของประชาสังคมทั้งภาคราชการ ภาคธุรกิจ
เอกชน องคกรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ สื่อมวลชน ชุมชน และประชาชน ในการรวมคิดรวมทำรวมรับผิดชอบ และ
รวมติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง 

3.พัฒนาและปรับปรุงศักยภาพของบุคลากรในมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหนาท่ีใหเนนความสามารถ และ
สรางประโยชนแกประชาชนและสังคมเปนหลักการปฏิบัติงานอยางสุจริต เพ่ือรองรับการกระจายอำนาจ และการ
ถายโอนภารกิจ และเพ่ือเตรียมรองรับระบบการตรวจสอบความโปรงใส 

4.พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชในการบริการประชาชนและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม
มาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานและบริการประชาชน 



  

 

 

 

5.สงเสริมและสนับสนุนสรางเครือขายชุมชน การจัดเวทีประชาคมในชุมชนเพ่ือสรางกระบวนการเรียนรู
ความเขาใจและมีสวนรวมเพ่ือการสรางชุมชนที่เขมแข็ง 

6.จัดใหมีการอบรมถายทอดความรูใหแกประชาชนในชุมชน ใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนาตนเองและ
ชุมชน 

7.เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของเทศบาลโดยปรับปรุงเทศบัญญัติ อัตราภาษีและคาธรรมเนียมท่ีมุง
ความเสมอภาคและมีประสิทธิภาพและใหมีรายไดเพียงพอในการบริหารจัดการดานสังคมอยางทั่วถึง 

8.พัฒนาประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธใหครอบคลุมถึงชุมชนในเขตเทศบาลอยางทั่วถึง 
9.สงเสริมใหมีการลดการใชพลังงานที่ฟุมเฟอยทุกประเภท ตลอดจนการใชมาตรการประหยัดไฟฟา น้ำมัน 

ดวยการจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมแทนที ่

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี  3 
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



  

บทที่  3 
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น 

3.1 หลักและแนวคิดในการวางแผนพฒันาทองถิ่น 

  3.1.1  การพฒันาตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการ
บริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด / อำเภอ  
                      กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตำบลนิเวศนเปนการแปลงนโยบายและยุทธศาสตรการ
พัฒนาในระดับตาง ๆ มาเปนยุทธศาสตรการพัฒนาในพื้นที่  ซึ่งแนวคิดในการกำหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนา
ของเทศบาลตำบลนิเวศน ไดยึดหลักการพัฒนาที่ตอบสนองตอนโยบายรัฐบาล  และสอดคลอง เชื่อมโยงกับทิศ
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรจังหวัด / อำเภอ  รวมทั้ง
เปนอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีกำหนดไวในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  ตลอดจนมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและศักยภาพ
ของทองถ่ินและจังหวัด  รวมทั้งตอบสนองตอความตองการและปญหาของประชาชนในพ้ืนที่  ซึ่งกรอบแนวคิดใน
การกำหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตำบลนิเวศน  มีดังนี ้
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 ไดนอมนำหลัก “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 9-11  โดยการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ครั้งนี้ สำนัก
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สคช.) ไดจัดทำบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
(พ.ศ.2560-2579) ซึ่งเปนแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการ
ปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นไดใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทกุภาคสวน เพ่ือรวมกันกำหนด
วิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรวมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพ่ือมุงสู “ความมั่งคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน” 

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไวทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร โดยมียุทธศาสตรตาม
กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป และอีก 4 ยุทธศาสตรที่เปนปจจัยสนับสนุน ดังนี ้
1. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
2. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
3. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน 
6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
10.ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 



  

พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงตอสภานิติบญัญตัแิหงชาติในวันศุกรที่ 12 กนัยายนนี้ 
โดยคำแถลงนโยบาย มีท้ังสิ้น 11 ดาน ประกอบดวย... 
 
1. การปกปองและเชิดชสูถาบันพระมหากษัตริย 
 
           โดยจะใชมาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินการกับผูคะนองปาก ยามใจหรือประสงคราย มุงสั่นคลอนสถาบันหลักของ
ชาติ โดยไมคำนึงถึงความรูสึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเปนจำนวนมาก ตลอดจนเผยแพรความรูความ
เขาใจที่ถูกตองและเปนจริงเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุน
โครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนเรงขยายผลตามโครงการและแบบอยางท่ีทรง
วางรากฐานไวใหแพรหลายและเกิดประโยชนในวงกวาง 
 
2. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 
           2.1 ในระยะเรงดวน รัฐบาลไดใหความสำคัญตอการเตรียมพรอมสูประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียนในกิจการ 5 ดาน ประกอบดวย 
           - การบริหารจัดการชายแดน  
           - การสรางความมั่นคงทางทะเล  
           - การแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ  
           - การสรางความไววางใจกับประเทศเพ่ือนบาน 
           - การเสริมสรางในการปฏิบัติการทางการทหารรวมกันของอาเซียน โดยเนนความรวมมือเพ่ือปองกัน 
แกไขขอพิพาทตาง ๆ รวมถึงการแกไขปญหาเสนเขตแดนโดยใชกลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
           2.2 เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนำยุทธศาสตร เขาใจ เขาถึง 
และพัฒนามาใชตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี พรอมสงเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผูมีความคิดเห็นตาง
จากรัฐ และสรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไมเลือก
ปฏิบัติ ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งจะเพิ่ม
ระดับปฏิสัมพันธกับตางประเทศ และองคการระหวางประเทศท่ีอาจชวยคลี่คลายปญหาได 
           2.3 พัฒนาและเสริมสรางของกองทัพและระบบปองกันประเทศใหทันสมัย มีความพรอมในการรักษา
อธิปไตย และผลประโยชนของชาติ ปลอดพนจากการคกุคามทุกรูปแบบ สงเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เพ่ือนำไปสูการพ่ึงพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ รวมถึงการบูรณาการความรวมมือระหวาง
ภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมปองกันประเทศได 
           2.4 เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่วานโยบายการตางประเทศเปน
สวนประกอบสำคัญของนโยบายองครวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผนดิน ไมวาในดานการเมือง เศรษฐกิจ 
หรือสังคม โดยจะนำกลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนทั้งทางตรงและ
ทางออม  
 
 
 
 



  

3. การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 
           3.1 ในระยะเฉพาะหนา จะเรงสรางโอกาส อาชีพ และการมีรายไดที่มั่นคงแกผูที่เขาสูตลาดแรงงาน 
โดยใหแรงงานท้ังระบบมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานในทุกระดับอยางมีมาตรฐาน 
           3.2 ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย รวมถึงปญหาผูหลบหนีเขาเมือง การทารุณกรรมตอแรงงาน
ขามชาติ การทองเที่ยวที่เนนบริการทางเพศและเด็ก และปญหาคนขอทาน ดวยการปรับปรุงกฎหมายขอบังคับ
ที่จำเปนและเพ่ิมความเขมงวดในการระวังตรวจสอบ 
           3.3 ในระยะตอไป จะพัฒนาระบบการคุมครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให
มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งข้ึน รวมท้ังการดูแลใหมีระบบการกูยืมที่เปนธรรมและการสงเคราะหผู
ยากไรอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุมครองและพิทักษสิทธิจัดสวัสดิการชวยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูสูงอายุ สตรีและเด็ก 
           3.4 เตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือกิจกรรมท่ี
เหมาะสม เพื่อสรางสรรคและไมกอภาระตอสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบาน สถานพักฟน 
และโรงพยาบาล ที่เปนความรวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมท้ังพัฒนาระบบการเงิน
การคลังสำหรับการดูแลผูสูงอาย ุ
           3.5 เตรียมความพรอมเขาสูสังคมที่มีความหลากหลาย  
           3.6 จัดระเบียบสังคม สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแกเจาหนาที่ของรัฐ
และประชาชนท่ัวไป โดยใชคานิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ได
ประกาศไวแลว 
           3.7 แกปญหาการไรที่ดินทำกินของเกษตรกรและการรุกล้ำเขตปาสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือ
ครองใหแกผูที่อยูในพ้ืนที่ที่ไมไดรุกล้ำ และออกมาตรการปองกันการเปลี่ยนมือไปอยูในครอบครองของผูที่มิใช
เกษตรกร ใชเทคโนโลยีดาวเทียมสำรวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แกไขปญหาเขตที่ดินทับซอนและแนวเขต
พ้ืนที่ปาที่ไมชัดเจน  
4. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
           4.1 จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศกึษาทางเลือกไปพรอมกัน เพ่ือสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนากำลังคนใหเปนที่ตองการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในดานการเกษตร 
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
           4.2 ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลองกับ
ความจำเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนใหเยาวชนและประชาชนท่ัวไป
มีสิทธิเลือกรับบริการการศกึษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอาจจะพิจารณาจัดใหมีคูปอง
การศกึษาเปนแนวทางหนึ่ง 
           4.3 ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาส
รวมจัดการศกึษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู  
           4.4 พัฒนาระบบการผลิดและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู เนนครูผูสอน
ใหมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชในการเรียนการสอนเพ่ือเปน
เครื่องมือชวยครูหรือเพ่ือการเรียนรูดวยตัวเอง  
           4.5 ทะนุบำรุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนามีบทบาท
สำคัญในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน 



  

5. การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
           5.1 วางรากฐานใหระบบหลักประกันสุขภาพใหมีความครอบคลุมประชากรในทุกภาคสวนอยางมี
คุณภาพโดยไมมีความเหลื่อมล้ำของคุณภาพบริการในแตละระบบ และบูรณาการขอมูลระหวางทุกระบบ
หลักประกันสุขภาพ 
           5.2 พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเนนการปองกันโรคมากกวารอใหปวยแลวจึงมารักษา สรางกลไก
จัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยูที่สวนกลาง ปรับระบบการจางงาน การกระจายบุคลากรและ
ทรัพยากรสาธารณสุขใหเหมาะสมกับทองถิ่น  
           5.3 ประสานการทำงานระหวางภาคสวนตาง ๆ ในสังคม เพ่ือปองกันและแกปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุน และปญหาดานการแพทยและจริยธรรมของการอุมบุญ การปลูกถายอวัยวะและสเต็มเซลล โดยจัดใหมี
มาตรการและกฎหมายที่รัดกุม 
 
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
           รฐับาลจะดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเปน 3 ระยะ คือ ระยะเรงดวนที่ตองดำเนินการทันที ระยะตอไปที่
ตองแกไขปญหาพ้ืนฐานที่คางคาอยู และระยะยาวที่ตองวางรากฐานเพ่ือความเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ดังนี้ 
           6.1 ในระยะเรงดวน เรงจายงบลงทุนของปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังคางอยูกอนที่จะพนกำหนด
ภายในสิ้นปนี ้
           6.2 สานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติท่ีไดจัดทำไว โดย
นำหลักการสำคัญของการจัดทำงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ใหความสำคัญใน
การบูรณาการงบประมาณ และความพรอมในการดำเนินงานรวมนำแหลงเงินอ่ืนมาประกอบการพิจารณาดวย 
ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไมยั่งยืนหรือสรางภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจำเปน และแสดงรายการ
ลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือความโปรงใส เปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 
           6.3 กระตุนการลงทุนดายการเรงพิจารณาโครงการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติ
สงเสริมการลงทุนไวแลวใหเสร็จสิ้นโดยเรว็ และนำโครงการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานประเภทท่ีมีผลตอบแทนด ี 
           6.4 ดูแลเกษตรใหมีรายไดท่ีเหมาะสมดวยวิธีการตาง ๆ เชน ลดตุนการผลิต การชวยเหลือในเรื่อง
ปจจัยการผลิตอยางทั่วถึง 
           6.5 ลดอุปสรรคในการสงออกเพ่ือใหเกิดความคลองตัว เชน ปรบัปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐาน
สินคาและมาตรฐานการผลิตระดับไรนา เปนตน 
           6.6 ชักจูงใหนักทองเท่ียวตางชาติเขามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจาก
การประกาศใชกฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีตอการทองเที่ยวในโอกาสแรกที่จะทำได  
           6.7 ในระยะยาวตอไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังใหสอดคลองกันเพ่ือสนับสนุนการฟนตัว
ของเศรษฐกิจพรอมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอยางเหมาะสม 
           6.8 แกปญหาน้ำทวมในฤดูฝนและปญหาขาดแคลนน้ำในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล โดยระดมความ
คิดเห็นเพ่ือหาทางออกไมใหเกิดน้ำทวมรุนแรงดังเชนป 2554 สวนภาวะภัยแลงนั้นรัฐบาลจะเรงดำเนินการ
สรางแหลงน้ำขนาดเล็กใหกระจายครอบคลุม ซึ่งจะสามารถทำไดในเวลาประมาณ 1 ป 
           6.9 ปฏิรูปโครงสรางราคาเชื้อเพลิงประเภทตาง ๆ ใหสอดคลองกับตนทุนและใหมีภาระภาษีที่
เหมาะสมระหวางน้ำมันตางชนิดและผูใชตางประเภท รวมถึงการดำเนินการใหมีการสำรวจและผลิตกาซ
ธรรมชาติและน้ำมันดิบรอบใหมทั้งในทะเลและบนบก และดำเนินการใหมีการสรางโรงไฟฟาเพ่ิมขึ้นโดย
หนวยงานของรัฐและเอกชน ดวยวิธีการเปดเผย โปรงใส และเปนมิตรตอสภาวะแวดลอม พรอมกับรวมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบานในการพัฒนาพลังงาน 



  

           6.10 ปรับปรุงวธิกีารจัดเก็บภาษีใหจัดเก็บอยางครบถวน โดยปรับปรุงโครงสรางภาษีใหคงภาษีเงินได
ไวในระดับปจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แตปรับปรุงโครงสรางอัตราภาษีทางดานการคาและขยาย
รากฐานการจดัเก็บภาษีประเภทใหม ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพยสิน เชน ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
โดยใหมีผลกระทบตอผูมีรายไดนอยใหนอยที่สุด  
           รวมท้ังปรับปรุงการลดหยอนภาษีเงินไดใหเกิดประโยชนแกผูมีรายไดนอย และยกเลิกการยกเวนภาษี
ประเภทท่ีเอื้อประโยชนเฉพาะผูท่ีมีฐานะการเงินดี เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมมากขึ้น 
           6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดข้ึนในชวงรัฐบาลที่ผานมา ซึ่งจำนวนสูงมากกวา 700,000 ลาน
บาท และเปนภาระงบประมาณใน 5 ปขางหนา อันจะทำใหเหลืองบประมาณเพ่ือการลงทุนพัฒนาประเทศ
นอยลง โดยประมวลหนี้เหลานี้ใหครบถวน หาแหลงเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืดระยะเวลาชำระ
คืนใหนานที่สุดเพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคต 
           6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
           - ดานการขนสงและคมนาคมทางบก โดยเริ่มโครงการรถไฟฟาขนสงมวลชนใน กทม. และรถไฟฟา
เชื่อม กทม. กับเมืองบริวารเพิ่มเติมเพ่ือลดเวลาในการเดินทางของประชาชน เพ่ือตั้งฐานใหรัฐบาลตอไปทำได
ทันท ี 
           - ดานคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงทาอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ทาอากาศยานดอนเมือง 
และทาอากาศยานในภูมิภาค เพ่ือใหสามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศไดอยางมีประสิทธิภาพ  
           - ดานการคมนาคมทางน้ำ โดยพัฒนาการขนสงสินคาทางลำน้ำชายฝงทะเล เพ่ือลดตนทุนระบบโลจิ
สติกสของประเทศ เริ่มจากการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ทาเรือชายฝงอาวไทยและอันดามัน ตลอดจนผลักดันให
ทาเรือในลำน้ำเจาพระยาและปาสักมีการใชประโยชนในการขนสงสินคาภายในประเทศและเชื่อมโยงกับทาเรือ
แหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกรองน้ำลึก 
           6.13 ปรับโครงสรางการบริหารจัดการในสาขาขนสงท่ีมีการแยกบทบาทและภารกิจของหนวยงานใน
ระดับนโยบาย หนวยงานกำกับดูแล และหนวยปฏิบัติท่ีชัดเจน และจัดตั้งหนวยงานกำกับดูแลระบบราง เพื่อทำ
หนาที่กำหนดมาตรฐานการใหบริการและความปลอดภัย โครงสรางอัตราคาบริการที่เปนธรรม การลงทุน การ
บำรุงรักษาและการบริหารจัดการ ซึ่งจะชวยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางใหเปนโครงขายหลักของประเทศ 
           6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพ กำหนดเปาหมายและ
มาตรการที่จะแกไขปญหาและฟนฟูกิจการ ตลอดจนพิจารณาความจำเปนในการคงบทบาทการเปนรัฐวิสาหกิจ
แตละแหงใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
           6.15 ในดานเกษตรกรรม ดำเนินการใน 2 เรื่องใหญ คือ การปรับโครงสรางการผลิตสินคา 
เกษตรใหสอดคลองกับความตองการดวยวิธีการตาง ๆ  
           6.16 ในดานอุตสาหกรรม สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคลองกับศักยภาพพ้ืนฐานของ
ประเทศ อาทิ สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป สงเสริมอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีข้ันสูง สงเสริม
อุตสาหกรรมที่ใชการออกแบบและสรางสรรค เปนตน 
           6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเขมแข็ง สามารถ
แขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
           6.18 สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลใหเริ่มขับเคลื่อนไดอยางจริงจัง 
ซึ่งจะทำใหทุกภาคเศรษฐกิจกาวหนาไปไดทันโลกและสามารถแขงขันในโลกสมัยใหมได 
 
 
 



  

7. การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
           7.1 เรงพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเรงขับเคลื่อนตาม
แผนงานการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจอิระวด-ีเจาพระยา-แมโขง (ACMECS) แผนความรวมมือแหงอาวเบงกอลสำหรับความรวมมือ
หลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแมบทความเชื่อมโยงในอาเซียน 
           7.2 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาดานการคาชายแดนและโครงขายการคมนาคม
ขนสงบริเวณประตูการคาหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนขามแดน 
พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรกใหความสำคญักับดานชายแดนที่สำคัญ 6 ดาน 
ไดแก ปาดังเบซาร สะเดา อรัญประเทศ แมสอด บานคลองลึก และบานคลองใหญ 
 
8. การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม 
           8.1 สนับสนุนการเพ่ิมคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุงเปาหมายใหไมต่ำกวา 1% 
ของรายไดประชาชาติ และมีสัดสวนรัฐตอเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อให
ประเทศมีความสามารถในการแขงขัน 
           8.2 สงเสริมใหโครงการลงทุนขนาดใหญของประเทศ เชน ดานพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต 
ไฟฟา การจัดการน้ำและขยะ ใชประโยชนจากผลการศกึษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความ
เหมาะสม ในกรณีท่ีจำเปนจะตองซื้อวัสดุอุปกรณหรือเทคโนโลยีจากตางประเทศ จะใหมีเงื่อนไขการถายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือใหสามารถพึ่งตนเองไดในอนาคตดวย 
        
9. การรกัษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับการใชประโยชน
อยางย่ังยืน 
            9.1 ในระยะเฉพาะหนา เรงปกปองและฟนฟูพ้ืนที่อนุรักษ ทรัพยากรปาไมและสัตวปา โดยให
ความสำคัญในการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พรอมสงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่เอกชน 
เพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไมจากปาธรรมชาติ 
           9.2 ในระยะตอไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแกไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนว
พระราชดำริที่ใหประชาชนสามารถอยูรวมกับปาได เชน การกำหนดเขตปาชุมชนใหชัดเจน 
           9.3 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศใหเปนเอกภาพในทุกมิติท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให
มีแผนบริหารน้ำของประเทศ เพ่ือใหการจัดทำแผนงานไมเกิดความซ้ำซอนมีความเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ 
           9.4 เรงรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะและน้ำเสียที่เกิดจากการผลิตและบริโภค ในพื้นที่ใดท่ี
สามารถจัดการขยะมูลฝอยดวยการแปรรูปเปนพลังงานก็จะสนับสนุนใหดำเนินการสวนขยะอุตสาหกรรม 
นั้นจะวางระเบียบมาตรการเปนพิเศษ โดยกำหนดใหทิ้งในบอขยะอุตสาหกรรมที่สรางขึ้นแบบมีมาตรฐาน และ
พัฒนาระบบตรวจสอบไมใหมีการลักลอบท้ิงขยะติดเชื้อ และใชมาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช
กฎหมายอยางเด็ดขาด 
 
 
 
 
 



  

10. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
           10.1 จัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรม ยึด
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดตนทุนดำเนินการของภาค
ธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไวในระบบ
ราชการ โดยจะดำเนินการตั้งแตระยะเฉพาะหนาไปตามลำดับความจำเปนและตามที่กฎหมายเอ้ือใหสามารถ
ดำเนินการได 
           10.2 ในระยะแรก กระจายอำนาจเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริหารสาธารณะไดรวดเร็ว ทั้งจะ
วางมาตรการทางกฎหมาย มิใหเจาหนาที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใชอำนาจโดยมิชอบกอใหเกิดการทุจริต 
หรือสรางความเสียหายแกประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน  
           สวนในระยะเฉพาะหนา จะเนนการปรับปรุงหนวยงานใหบริการดานการทำธุรกิจ การลงทุน และดาน
บริการสาธารณะในชีวิตประจำวันเปนสำคัญ 
           10.3 เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปองกันการ
แทรกแซงจากนักการเมือง และสงเสริมใหมีการนำระบบพิทักษคณุธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคลของ
เจาหนาที่ฝายตาง ๆ 
           10.4 ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายที่ครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริต และการมี
ผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสำคัญเรงดวนแหงชาติ และเปนเรื่องท่ีตอง
แทรกอยูในการปฏิรูปทุกดาน 
 
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
           11.1 ในระยะเฉพาะหนา จะเรงปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่
ลาสมัย ไมเปนธรรม ไมสอดคลองกับความตกลงระหวางประเทศ และเปนอุปสรรคตอการบริหารราชการ
แผนดิน โดยจะใชกลไกของหนวยงานเดิมที่มีอยู และระดมผูทรงคุณวุฒิมาเปนคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้น
เฉพาะกิจเปนผูเรงดำเนินการ 
           11.2 ในระยะตอไป จะจัดตั้งองคกรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาการแทรกแซงของรัฐ 
 
นโยบายรัฐบาลท่ีจะดำเนินการภายในระยะ 4  ป  มี  7  นโยบาย  ดังนี้ 

1. นโยบายความมั่นคงของรัฐ 
2. นโยบายเศรษฐกิจ 
3. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
4. นโยบายที่ดนิ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  การวิจัย  และนวัตกรรม 
6. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
7. นโยบายการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
 
 
 
 

 



  

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดรอยเอ็ด 
  แผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  
(กลุมจังหวัดรอยเอ็ด-ขอนแกน-มหาสารคาม-กาฬสินธุ) 
  คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 จัดแบงกลุมจังหวัด เปน 18 กลุมจังหวัด 
โดยจังหวัดขอนแกน จัดอยูในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย จังหวัดขอนแกน 
รอยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ หรือเรียกวากลุม “รอยแกนสารสินธุ” ( รอย มาจาก รอยเอ็ด , แกน มาจาก 
ขอนแกน, สาร มาจาก มหาสารคาม, สินธุ มาจาก กาฬสินธุ ) 
 
                       

                 วิสัยทัศนประเทศไทย               
                             มุงพัฒนาสู “ สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน ” (Greem  and Happimess  Society)    คนไทยมี
คุณธรรมนำความรอบรู  รูเทาทันโลก  ครอบครัวอบอุน  ชุมชนเขมแข็ง  สังคมสันติสุขเศรษฐกิจมีคุณภาพ  
เสถียรภาพ  และเปนธรรม  สิ่งแวดลอมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน  อยูภายใตระบบบริหารจัดการ
ประเทศท่ีมีธรรมาภิบาล  ดำรงไวซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และอยูในประชาคม
โลกไดอยางมีศักดิ์ศร”ี 
 

                  วิสัยทัศนการพัฒนาของกลุมจังหวัด 
                         “ ศูนยกลางผลิต  การคา และการลงทุน อุตสาหกรรมแปรรูปพืชอาหาร และพลังงาน
ทดแทนสูสากล “ 
 
    กลุมจังหวัด  ไดกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ไว 3 ประเด็น  ดังนี ้
  1. การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตภาคการเกษตร 
   - เปาประสงค 
   - เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร 
   -  เพิ่มมูลคาและรายไดภาคการเกษตร 
   -  สรางความสมดุลของการผลิตระหวางพืชอาหารและพลังงานทดแทน 
   -  กลยุทธและแนวทาง  โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการผลิตสินคาภาคเกษตรโดย
พัฒนาและปรับปรุงแหลงน้ำทั้งในพ้ืนที่เขตชลประทานและพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน ดวยการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
กักเก็บน้ำของแหลงน้ำตนทุนตามธรรมชาติ และที่ไดพัฒนาข้ึนมา พัฒนาองคความรูและขีดความสามารถของ
เกษตรกรใหสามารถผลิตสินคาภาคเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตภาค
การเกษตร  โดยพัฒนาปรับปรุงปจจัยการผลิต เพ่ือเพิ่มผลผลิตตอไรใหสูงขึ้นและลดตนทุนการผลิตดวยการ
สนับสนุนใหมีการใชเมล็ดพันธุดี สรางคุณภาพของสินคาภาคการเกษตรใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับของตลาดดวย
การสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรที่ดีและเหมาะสมการผลิตสินาพืชอาหารปลอดภัย สงเสริมใหเกษตรกรประยุกตใช
เทคโนโลยีการเพ่ิมคุณภาพและมาตรฐาน สรางความสมดุลของการใชพ้ืนที่ใหเหมาะสมกับการผลิต โดยสนับสนุนให
มีการกำหนดเขตพื้นที่การใชที่ดินในการผลิตสินคาภาคเกษตร 
 
 
 



  

  2.  การพัฒนาและเสริมสรางความพรอมของพื้นท่ีในการสงเสริมการลงทุน 
  -  เปาประสงค  พัฒนาพ้ืนที่ใหเปนพ้ืนที่ที่นาลงทุน 
  -  กลยุทธและแนวทาง   โดยการปรับปรุงและพัฒนาความพรอมของพ้ืนที่ในการรองรับการลงทุน 
โดยการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานที่จำเปนตอการลงทุน โดยเฉพาะระบบการขนสงสินคา  เพ่ือเชื่อมโยงกับกลุม
ประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง สงเสริมและสนับสนุนใหสถาบันการศึกษา/ภาคเอกชนวิจัยและพัฒนาการแปรรูป
สินคาการเกษตร ในเชิงผลิตภัณฑสรางสรรค เพ่ือกระตุนการลงทุนของภาคเอกชนและวิสาหกิจ พัฒนาความพรอม
ของแรงงานเพ่ือรองรับการลงทุนโดยภาครัฐและเอกชน พัฒนาเครือขายสารสนเทศเพื่อการลงทุนกลุมจังหวัด ฯ 
พัฒนาและสงเสริมการลงทุนของผูประกอบการและวิสาหกิจ ทั้งรายเดิมและรายใหม โดยการสนับสนุนของภาครัฐ
และเอกชนที่เก่ียวของและพัฒนาเครือขายผูลงทุนสงเสริมใหมี 
ระบบคาสินคาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร  โดยการพัฒนาระบบการคาในรูปแบบตาง ๆ เชน 
ตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย 
 
  3.  การพัฒนาระบบการบริหารงานกลุมจังหวัด 
  -  เปาประสงค  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุมจังหวัด 
  -  กลยุทธและแนวทาง  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานของกลุมจังหวัด  โดยพัฒนา
ปจจัยความพรอมในการปฏิบัติงานของกลุมจังหวัด  ใหสามารถรองรับการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งใน
ดานจำนวนบุคลากร  วัสดุ/ครุภัณฑ เพ่ือการปฏิบัติ พัฒนาและปรับปรุงระบบงานดานการบริหารจัดการแผนพัฒนา
กลุมจังหวัดโดยการพัฒนาระบบฐานขอมูลการเพ่ิมประสิทธิภาพเครือขายการบริหารแผน การพัฒนาสมรรถนะ
ความรูของบุคลากรและเครือขายโดยผานกระบวนการฝกอบรมและการทำกิจกรรมรวมกัน  
 
  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดรอยเอ็ด 
                                      -------------------------------  
จังหวัดรอยเอ็ดไดกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดรอยเอ็ด ดังนี ้ 
1. วิสัยทัศนของจังหวัด     
             “เปนผูนำการผลิตขาวหอมมะลิสูตลาดโลก  เมืองแหงการทองเที่ยววิถีพุทธ  และสังคมสงบสุข”  
 
2. พันธกิจ  
2.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิตขาวหอมมะลิ  
2.2 สงเสริมอุตสาหกรรมการผลิต  การทองเท่ียว  และการบริการใหไดมาตรฐาน  
2.3 พัฒนาคนใหมีคุณภาพ คุณธรรม  จริยธรรมเปนภูมิคุมกันสังคม  
 
3. คานิยมจังหวัด 
             “มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  บูรณาการความรวมมือ  ยึดถือหลักคุณธรรม”  
 
 
 
 
 
 



  

 
4. ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด/เปาประสงค/ตัวชี้วัด/กลยุทธ    
4.1 ยุทธศาสตรท่ี 1 :  สงเสริมการผลิตภาคการเกษตรใหแขงขันได  
      เปาประสงค : เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคณุภาพในภาคการเกษตร  
      ตัวชี้วัด : พ้ืนที่ผลิตขาวหอมมะลิตามระบบ GAPเพ่ิมขึ้น รอยละ 25 ตอป  
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา :   
 กลยุทธ 1.1 : ยกระดับมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต  มีแนวทางการพัฒนา 2 แนวทาง คือ  
1) พัฒนาการผลิตและโครงสรางพ้ืนฐาน  โดยการปรับปรงุและพัฒนาศักยภาพดานโครงสรางพ้ืนฐานที่เก่ียวของกับ
การเกษตร (การผลิตขาวหอมมะลิ)  
ไดแก การพัฒนาระบบกักเก็บน้ำและคลองสงน้ำ  การพัฒนาระบบการสงน้ำและกระจายน้ำ  การพัฒนาแหลงน้ำ
แกมลิง  การปรับปรุงคุณภาพดิน  การสงเสริมการใชเมล็ดพันธุด ี การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวหอมะลิตาม
มาตรฐาน GAP  ดังนั้น หากมีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการผลิตแลว  จะสามารถยกระดับมาตรฐาน
และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหสูงขึ้นได      
2) สรางมูลคาเพิ่มขาวหอมมะลิใหแขงขันได  โดยการพัฒนาผลิตภัณฑจากขาวหอมมะลิ  การแปรรูปขาวหอม
มะล ิ รวมถึงการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ  ดังนั้น หากมีการสรางมูลคาเพิ่มใหกับขาวหอมมะลิแลว จะเปน
การสงเสริมการผลิตขาวหอมมะลิใหสามารถแขงขันและเขาสูตลาดโลกได 
 กลยุทธ 1.2 :  สงเสริมการตลาดขาวหอมมะลิสูสากล   มีแนวทางการพัฒนา คือ การพัฒนาระบบตลาดให
ยั่งยืน  โดยการพัฒนาระบบตลาดอยางตอเนื่อง  
การจัดทำบรรจุผลิตภัณฑขาวหอมมะลิ  ตลอดจนการประชาสัมพันธโดยการจัดงานวันขาวหอมมะลิโลก  ดังนั้น 
หากไดมีการพัฒนาการตลาดตามที่ไดกลาวมาขางตนอยางตอเนื่องแลว  จะทำใหการตลาดขาว 
หอมมะลิของจังหวัดรอยเอ็ดมีความยั่งยืน 
  
4.2 ยุทธศาสตรท่ี 2 :  สงเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การทองเท่ียว และการบริการ 
       เปาประสงค : เพ่ือสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑในภาคอุตสาหกรรมการผลิต การทองเที่ยว และการบริการ
ใหสามารถแขงขันได    
      ตัวชี้วัด : รอยละที่เพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ รอย
ละ 5 ตอป   
      กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา :    
 กลยุทธ 2.1 : พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิต การทองเที่ยว และการบริการ  มีแนวทางการพัฒนา คือ 
พัฒนาแหลงทองเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก  โดยการปรับปรุงแหลงทองเที่ยวใหมีสภาพที่ดีข้ึนสามารถรองรับ
นักทองเที่ยวได  
 กลยุทธ 2.2 : พัฒนาผลิตภาพการผลิตและบริการ  มีแนวทางการพัฒนา คือ การพัฒนาผลิตภาพดานการผลิต 
ดานการบริการ และดานการทองเที่ยว    
โดยการสงเสริมและพัฒนากีฬาฟุตบอลของจังหวัด  รวมทั้งเนนการพัฒนาคณุภาพผลิตภัณฑ OTOP  
  
 
 
 



  

4.3 ยุทธศาสตรท่ี 3 :  พัฒนาคนและสังคมใหเขมแข็ง 
      เปาประสงค :           
1. เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหไดมาตรฐาน 
2. เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  
3. เพ่ือสรางความเขมแข็งของคนและชุมชนสามารถพึ่งตนเองได 
       ตัวชี้วัด :       
1. ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการมลพิษดานดิน น้ำ และปาไม ระดับ 5 ตอป  
2. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รอยละ 85 ตอป  
3. รอยละที่เพ่ิมข้ึนของรายไดเฉลี่ยตอคนตอปตามเกณฑ จปฐ. รอยละ 5 ตอป 
     กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา :            
 กลยุทธ 3.1 : บริหารจัดการดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  มีแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง คือ  
                   1) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก  โดยการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ไดแก  การปรับปรุง/ซอมสรางถนนที่มีความสำคัญและจำเปนเรงดวน เพ่ือเพิ่มความปลอดภัยในการใชเสนทาง
สัญจร  รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการขนสงสินคาการเกษตรใหแกเกษตรกร ซึ่งจะเปนการสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชนและสังคม 

   2) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โดยการฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกบุกรุกและทำลายใหกลับคืนสูสภาวะปกติ  เชน การสรางฝายตนน้ำลำธาร   และการผลิต
กลาไมขนาดใหญเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่ปาใหแกชุมชน 
 กลยุทธ 3.2 :  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  มีแนวทางการพัฒนา 2 แนวทาง คือ  
                   1) การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการใหบริการ  โดยจังหวัดไดมุงเนนการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริการ   การสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ เพื่อ 
ใหบริการประชาชน การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ  
                    2) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  โดยการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 กลยุทธ 3.3 :  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง มีแนวทางการพัฒนา 2 แนวทางคือ    
                   1) การพัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหเขมแข็ง  โดยการพัฒนาศักยภาพแรงงานและสราง 

อาชีพเสริมใหแกประชาชน  การพัฒนาทักษะฝมือการกรีดยางพารา  การยกระดับหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียง  การพัฒนาทักษะอาชีพใหแกครัวเรือนยากจน  การสงเสริมอาชีพการเพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือน 
                   2) การเพิ่มศักยภาพการรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบรอยของประชาชน  โดยการสงเสริมองค
ความรูทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย การพัฒนาและปรับปรุงพฤติกรรมจริยธรรม และคุณธรรมแกเด็ก
และเยาวชน   ตลอดจนการปองกันและเพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 

 จังหวัดรอยเอ็ดเปนจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีศักยภาพในการพัฒนา ดังนี ้
การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT  Analysis) 

                   1) เปนจังหวัดที่มีพ้ืนที่ในเขตทุงกุลารองไหมากที่สุด เนื่องจากทุงกุลารองไหถือวาเปนพื้นที่ผลิตขาว
หอมมะลิชั้นดีท่ีสุดและมีเอกลักษณความหอมเฉพาะตัว  
เปนที่ตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ  สามารถที่จะพัฒนาและสงเสริมใหเปนศูนยกลางการผลิตและ
จำหนายขาวหอมมะลิสูตลาดโลกได  



  

                    2) เปนจังหวัดท่ีมีแหลงทองเที่ยวในเชิงประวัติศาสตรโบราณสถาน/โบราณวัตถุ  แหลงทองเที่ยว
ทางธรรมชาติ และแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา  โดยไดมุงเนนสงเสริมการทองเท่ียวในเชิงวิถี
พุทธ  ดานวัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา  ซึ่งปจจุบันกำลังไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวเปนอยางมาก 
                    3) เปนจังหวัดท่ีมีความสงบเรียบรอย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งไมมี
ปญหาดานอาชญากรรมท่ีรุนแรง จังหวัดรอยเอ็ดไดเชิญผูมีสวนไดสวนเสียของจังหวดั (Stakeholder) ประกอบดวย 
หนวยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคกรเอกชน  ภาคประชาชน 
และภาคประชาสังคม  ประชุมทบทวนและประเมินสถานการณ สภาพแวดลอมภายในและภายนอกของจังหวัด 
ประกอบดวย การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส และภัยคกุคาม (SWOT  Analysis) รวมทั้งการวิเคราะห
รวมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน  นโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ยุทธศาสตรรายสาขา  และความตองการของประชาชนในทองถิ่น
จังหวัด  สรุปไดดังนี ้ 
 

                                   S W O T 
จุดแขง็ (Strength)  

1. พ้ืนที่ทุงกุลารองไหประมาณรอยละ 46 
อยูในจังหวัดรอยเอ็ด 
   2. ขาวหอมมะลิทุงกุลารองใหของจังหวัด
รอยเอ็ด มีคุณภาพและมีชื่อเสียงทั่วโลก  
   3. มีศูนยเครือขายปราชญชาวบาน เก่ียว
กับขาวหอมมะลิ รวมท้ังมีแหลงผลิตและ
จำหนายเมล็ดพันธุขาวหอมมะลิชั้นด ี   
   4. มีการทองเที่ยววิถีพุทธ และเชิง
วัฒนธรรม เชน พระมหาเจดียชัยมงคล  
กูกาสิงห  วัดปากรุง เจดียหลวงตามหาบัว      
บุญผะเหวตบุญขาวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย และ
บุญคูนลานฯ 

จุดออน (Weakness) 
   1. ประชาชนมีรายไดเฉลีย่ตอหัวต่ำกวารายไดเฉลี่ยตอหัว
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (GPP) และประชาชนสวนใหญ
มีหนี้สิน 
   2. ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่ำในความเปนอยูในสังคม มี
สวนรวมนอยไมเขมแข็งและมีการเคลื่อนยายแรงงานภาค
เกษตรออกนอกพื้นที ่ 
   3. เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงตอสิ่งยั่วยุและความ
รุนแรง เยาวชนไมสนใจในการประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม 
การขาดแคลนแรงงาน ทำใหคาแรง และตนทุนการผลิตมี
แนวโนมสูงข้ึน  
   4. สถาบันเกษตรกรและกลุมเกษตรกร ยังไมเขมแข็ง 
สถาบันครอบครัวไมเขมแข็ง ทำใหเยาวชนขาดความรัก ความ
เขาใจและความอบอุนจากคนในครอบครัว เชน การหยาราง 
ปญหาเพศสัมพันธ ยาเสพติด ความยากจน   เปนตน  
    5. สัดสวนผลผลิตขาวหอมมะลิของจังหวัดรอยเอ็ดมีนอย 
เมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ รวมกัน และประสิทธิภาพการผลิต
และผลิตภาพต่ำ เม่ือเทียบกับคูแขง  
    6. กำลังการผลิตของโรงอบขาวโดยรวม นอย เมื่อเทียบกับ
ปริมาณการผลิตขาวตอป จำนวนโรงสีขนาด 30 แรงมาขึ้นไป 
มีนอย เมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ ที่ผลิตขาวหอมมะลิ 
   7. ระบบชลประทานและการบริหารจัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรในทุงกุลารองไห และภายในจังหวัดยังไมทั่วถึง  
    8. ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมและพื้นที่ปามีแนวโนม
ลดลง  



  

 
                                    S W O T 

โอกาส (Opportunity) 
   1. มีกระแสการรักษาสิ่งแวดลอมและมี
ความตื่นตัวดานการอนุรักษพลังงาน ตลอดจน
การใชพลังงานทดแทน รวมท้ังการตื่นตัวใน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง  
   2. รฐับาลมีการกระจายอำนาจและ
งบประมาณใหกับสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น
อยางแทจริง การเปดโอกาสใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมแสดงความคิดเห็น การ
ดำเนินงานของภาครัฐ  
   3. ทั่วโลกรูจักขาวหอมมะลิจากประเทศ
ไทยโดยเฉพาะขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห 
สวนแบงขาวหอมมะลิในตลาดโลกมีแนวโนม
สูงข้ึนเม่ือเทียบกับขาวอื่นๆ และคูแขงทางการ
คา(ขาวหอมมะลิไทย) ระดับนานาชาติมีนอย  
  4. แนวโนมตลาดใหความสนใจเกษตร
อินทรียและอาหารปลอดภัยมากขึ้น  
  5. ไดขอจดทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
ขาวหอมมะลิ (GI) ในสหภาพยุโรป (EU) และ
ไดขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรขาวหอม
มะลิ (GI) ตอกรมทรัพยสินทางปญญา 
  6. มีความนิยมในการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ/
นิเวศ/วัฒนธรรมและศาสนามากขึ้น  
   7. มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยของทุกปอยูใน
ระดับปานกลาง (1,400 มม.ตอป) ซึ่ง
เพียงพอตอภาคการเกษตร 
   8. ปญหาภัยธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นใน
ตางประเทศ เชน น้ำทวมในจีน  เวียดนาม    
สึนามิในญี่ปุน ฯลฯ  
   9. ศูนยกลางการเงินมีแนวโนมเคลื่อนยาย
มาสูภูมิภาคเอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต  
  10. การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อยางสมบูรณในป 2558 ทำใหสามารถขยาย
ตลาดการคาไปสูภูมิภาคอาเซียนไดมากยิ่งข้ึน 

อุปสรรค (Threat) 
  1. การเมืองไมมเีสถียรภาพและเกิดความขัดแยงดา
ความคิดในหมูประชาชน  
  2. ตนทุนในการผลิตสูงข้ึนอยางตอเนื่อง เชน น้ำมัน ไฟฟา 
ปุย  ยาฆาแมลง  และคาจางแรงงาน  
  3. การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำใหการแขงขัน
ดานการคา มีแนวโนมสูงข้ึน ตลาดการคาขาวในตางประเทศ
มีการแขงขันสูง (ขาวชนิดอ่ืนราคาถูกกวา) และมีคูแขงทาง
การคาขาวหอมมะลิระดับชาติ  เชน สหรัฐอเมริกา (แจส
แมนไรซ) ขาวจากประเทศเวียดนาม ตลอดจนคูแขง
ภายในประเทศมีแนวโนมการแขงขันที่สูงข้ึน  
   4. ภาวะโลกรอน และการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ 
(ปริมาณน้ำฝน  สภาพภูมิอากาศ  หวงระยะเวลาของฤดูฝน 
ฯลฯ)  มีผลกระทบตอการผลิตขาวหอมมะลิ  
   5. เกิดโรคระบาดใน คน พืช และสัตว เชน ไขหวัดนก 
ไขหวัดใหญ 2009   ไวรัสในหมู   E-coli  ไขเลือดออก    

  ฉี่หนู  เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 

 



  

 กลยุทธภายใตศักยภาพการพัฒนาจังหวัด 
TOWS MATRIX 

จุดแขง็ (Strength)  
  1. พ้ืนท่ีทุงกุลารองไหประมาณรอยละ 46  
อยูในจังหวัดรอยเอ็ด 
  2. ขาวหอมมะลิทุงกุลารองใหของจังหวัด
รอยเอ็ด มีคุณภาพและมีชื่อเสียงทั่วโลก  
  3. มีศูนยเครือขายปราชญชาวบาน เก่ียว
กับขาวหอมมะล ิรวมทั้งมีแหลงผลิตและ
จำหนายเมล็ดพันธุขาวหอมมะลิชั้นดี    
  4. มีการทองเที่ยววิถีพุทธ และเชิง
วัฒนธรรม เชน พระมหาเจดียชัยมงคล  
กูกาสิงห  วัดปากรุง เจดียหลวงตามหาบัว บุญ
ผะเหวด  บุญขาวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย และบุญ
คูนลานฯ 

โอกาส (Opportunity) 
  1. มีกระแสการรักษาสิ่งแวดลอมและมีความตื่นตัวดาน
การอนุรักษพลังงาน ตลอดจนการใชพลังงานทดแทน 
รวมทั้งการตื่นตัวในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง  
  2. รัฐบาลมีการกระจายอำนาจและงบประมาณใหกับสวน
ภูมิภาคและสวนทองถ่ินอยางแทจริง การเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมแสดงความคิดเห็น การ
ดำเนินงานของภาครัฐ  
  3. ทั่วโลกรูจักขาวหอมมะลิจากประเทศไทยโดยเฉพาะขาว
หอมมะลิทุงกุลารองไห สวนแบงขาวหอมมะลิในตลาดโลกมี
แนวโนมสูงข้ึนเมื่อเทียบกับขาวอื่นๆ และคูแขงทางการคา
(ขาวหอมมะลิไทย) ระดับนานาชาติมีนอย  
  4. แนวโนมตลาดใหความสนใจเกษตรอินทรียและอาหาร
ปลอดภัยมากขึ้น  
  5. ไดขอจดทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรขาวหอมมะลิ 
(GI) ในสหภาพยุโรป (EU) และไดขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตรขาวหอมมะลิ (GI) ตอกรมทรัพยสินทางปญญา 
  6. มคีวามนิยมในการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ/นิเวศ/
วัฒนธรรมและศาสนามากขึ้น  
  7. มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยของทุกปอยูในระดับปานกลาง 
(1,400 มม.ตอป)  ซึ่งเพียงพอตอภาคการเกษตร 
  8. ปญหาภัยธรรมชาติที่เกิดข้ึนในตางประเทศ เชน น้ำ
ทวมในจีน  เวียดนาม  สึนามิในญี่ปุน ฯลฯ  
  9. ศูนยกลางการเงินมีแนวโนมเคลื่อนยายมาสูภูมิภาค
เอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
  10. การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางสมบูรณในป 
2558 ทำใหสามารถขยายตลาดการคาไปสูภูมิภาคอาเซียน
ไดมากยิ่งข้ึน  

กลยุทธ (SO)  การกำหนดกลยุทธภายใตศักยภาพของจุดแข็งและโอกาส  ไดแก  
1. สงเสริมการตลาดขาวหอมมะลิสูสากล  
2. พัฒนาศักยภาพการประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต  การทองเที่ยว  และการบริการ  

 
 
 
  

TOWS MATRIX 



  

จุดแขง็ (Strength)  
  1. พ้ืนท่ีทุงกุลารองไหประมาณรอยละ 46  
อยูในจังหวัดรอยเอ็ด 
  2. ขาวหอมมะลิทุงกุลารองใหของจังหวัด
รอยเอ็ด มีคุณภาพและมีชื่อเสียงทั่วโลก  
  3. มีศูนยเครือขายปราชญชาวบาน เก่ียว
กับขาวหอมมะล ิรวมทั้งมีแหลงผลิตและ
จำหนายเมล็ดพันธุขาวหอมมะลิชั้นดี    
  4. มีการทองเที่ยววิถีพุทธ และเชิง
วัฒนธรรม เชน พระมหาเจดียชัยมงคล  
กูกาสิงห  วัดปากรุง เจดียหลวงตามหาบัว บุญ
ผะเหวด  บุญขาวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย และบุญ
คูนลานฯ 

อุปสรรค (Threat) 
  1. การเมืองไมมีเสถียรภาพและเกิดความขัดแยงดาน
ความคิดในหมูประชาชน  
  2. ตนทุนในการผลิตสูงข้ึนอยางตอเนื่อง เชน น้ำมัน ไฟฟา 
ปุย  ยาฆาแมลง  และคาจางแรงงาน  
  3. การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำใหการแขงขัน
ดานการคา มีแนวโนมสูงข้ึน ตลาดการคาขาวในตางประเทศ
มีการแขงขันสูง (ขาวชนิดอ่ืนราคาถูกกวา) และมีคูแขงทาง
การคาขาวหอมมะลิระดับชาติ  เชน สหรัฐอเมริกา (แจส
แมนไรซ) ขาวจากประเทศเวียดนาม ตลอดจนคูแขง
ภายในประเทศมีแนวโนมการแขงขันที่สูงข้ึน 
  4. ภาวะโลกรอน และการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ 
(ปริมาณน้ำฝน  สภาพภูมิอากาศ  หวงระยะเวลาของฤดูฝน 
ฯลฯ)  มีผลกระทบตอการผลิตขาวหอมมะลิ  
  5. เกิดโรคระบาดใน คน พืช และสัตว เชน ไขหวัดนก 
ไขหวัดใหญ 2009  ไวรัสในหมู  E-coli ไขเลือดออก ฉ่ีหนู
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 

 
กลยุทธ (ST)  การกำหนดกลยุทธภายใตศักยภาพของจุดแข็งและอุปสรรค  

- 
 

TOWS MATRIX 
จุดออน (Weakness) 
1. ประชาชนมีรายไดเฉลี่ยตอหัวต่ำกวา
รายไดเฉลี่ยตอหัวของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (GPP) และประชาชน
สวนใหญมีหนี้สิน 
2. ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่ำในความ
เปนอยูในสังคม มีสวนรวมนอยไมเขมแข็ง
และมีการเคลื่อนยายแรงงานภาคเกษตรออก
นอกพ้ืนที ่ 
3. เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงตอสิ่งยั่ว
ยุและความรุนแรง เยาวชนไมสนใจในการ
ประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม การขาด
แคลนแรงงาน ทำใหคาแรง และตนทุนการ
ผลิตมีแนวโนมสูงข้ึน 
  
4. สถาบันเกษตรกรและกลุมเกษตรกร ยังไม

โอกาส (Opportunity) 
1. มีกระแสการรักษาสิ่งแวดลอมและมีความตื่นตัวดาน
การอนุรักษพลังงาน ตลอดจนการใชพลังงานทดแทน 
รวมทั้งการตื่นตัวในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยาง
ตอเนื่อง  
2. รัฐบาลมีการกระจายอำนาจและงบประมาณใหกับสวน
ภูมิภาคและสวนทองถ่ินอยางแทจริง การเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมแสดงความคิดเห็น การ
ดำเนินงานของภาครัฐ  
3. ทั่วโลกรูจักขาวหอมมะลิจากประเทศไทยโดยเฉพาะ
ขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห สวนแบงขาวหอมมะลิใน
ตลาดโลกมีแนวโนมสูงข้ึนเม่ือเทียบกับขาวอื่นๆ และคูแขง
ทางการคา(ขาวหอมมะลิไทย) ระดับนานาชาติมีนอย  
4. แนวโนมตลาดใหความสนใจเกษตรอินทรียและอาหาร
ปลอดภัยมากขึ้น  
5. ไดขอจดทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรขาวหอมมะลิ 



  

เขมแข็ง สถาบันครอบครัวไมเขมแข็ง ทำให
เยาวชนขาดความรัก ความเขาใจและความ
อบอุนจากคนในครอบครัว เชน การหยาราง 
ปญหาเพศสัมพันธ ยาเสพติด ความยากจน 
เปนตน  
5. สัดสวนผลผลิตขาวหอมมะลิของจังหวัด
รอยเอ็ดมีนอย เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ 
รวมกัน และประสิทธิภาพการผลิตและผลิต
ภาพต่ำ เม่ือเทียบกับคูแขง  
6. กำลังการผลิตของโรงอบขาวโดยรวม 
นอย เม่ือเทียบกับปริมาณการผลิตขาวตอป 
จำนวนโรงสีขนาด 30 แรงมาขึ้นไป มีนอย 
เมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ ที่ผลิตขาวหอมมะลิ 
7. ระบบชลประทานและการบริหารจัดการ
น้ำเพ่ือการเกษตรในทุงกุลารองไห และ
ภายในจังหวัดยังไมทั่วถึง  
8. ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมและพ้ืนที่
ปามีแนวโนมลดลง  
 

(GI) ในสหภาพยุโรป (EU) และไดขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตรขาวหอมมะลิ (GI) ตอกรมทรัพยสินทางปญญา 
6. มีความนิยมในการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ/นิเวศ/
วัฒนธรรมและศาสนามากขึ้น  
7. มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยของทุกปอยูในระดับปานกลาง 
(1,400 มม.ตอป)  ซึ่งเพียงพอตอภาคการเกษตร 
8. ปญหาภัยธรรมชาติที่เกิดข้ึนในตางประเทศ เชน น้ำ
ทวมในจีน  เวียดนาม  สึนามิในญี่ปุน ฯลฯ  
9. ศูนยกลางการเงินมีแนวโนมเคลื่อนยายมาสูภูมิภาค
เอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
10. การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนอยางสมบูรณใน
ป 2558 ทำใหสามารถขยายตลาดการคาไปสูภูมิภาค
อาเซียนไดมากยิ่งข้ึน 

กลยุทธ (WO)  การกำหนดกลยุทธภายใตศักยภาพของจุดออนและโอกาส  ไดแก 
1) ยกระดับมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต  
2) พัฒนาผลิตภาพการผลิตและบริการ  
3) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
4) ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง- 

 
 

 
TOWS MATRIX 

จุดออน (Weakness) 
1. ประชาชนมีรายไดเฉลี่ยตอหัวต่ำกวา
รายไดเฉลี่ยตอหัวของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (GPP) และประชาชน
สวนใหญมีหนี้สิน 
2. ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่ำในความ
เปนอยูในสังคม มีสวนรวมนอยไมเขมแข็ง
และมีการเคลื่อนยายแรงงานภาคเกษตรออก
นอกพ้ืนที ่ 
3. เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงตอสิ่งยั่ว

อุปสรรค (Threat) 
1. การเมืองไมมีเสถียรภาพและเกิดความขัดแยงดานความคิดใน
หมูประชาชน  
2. ตนทุนในการผลิตสูงข้ึนอยางตอเนื่อง เชน น้ำมัน ไฟฟา 
ปุย  ยาฆาแมลง  และคาจางแรงงาน  
3. การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำใหการแขงขันดาน
การคา มีแนวโนมสูงข้ึน ตลาดการคาขาวในตางประเทศมีการ
แขงขันสูง (ขาวชนิดอ่ืนราคาถูกกวา) และมีคูแขงทางการคาขาว
หอมมะลิระดับชาติ  เชน สหรัฐอเมริกา (แจสแมนไรซ) ขาวจาก
ประเทศเวียดนาม ตลอดจนคูแขงภายในประเทศมีแนวโนมการ



  

ยุและความรุนแรง เยาวชนไมสนใจในการ
ประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม การขาด
แคลนแรงงาน ทำใหคาแรง และตนทุนการ
ผลิตมีแนวโนมสูงข้ึน  
4. สถาบันเกษตรกรและกลุมเกษตรกร ยังไม
เขมแข็ง สถาบันครอบครัวไมเขมแข็ง ทำให
เยาวชนขาดความรัก ความเขาใจและความ
อบอุนจากคนในครอบครัว เชน การหยาราง 
ปญหาเพศสัมพันธ ยาเสพติด ความยากจน 
เปนตน  
5. สัดสวนผลผลิตขาวหอมมะลิของจังหวัด
รอยเอ็ดมีนอย เมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ 
รวมกัน และประสิทธิภาพการผลิตและผลิต
ภาพต่ำ เม่ือเทียบกับคูแขง  
6. กำลังการผลิตของโรงอบขาวโดยรวม 
นอย เม่ือเทียบกับปริมาณการผลิตขาวตอป 
จำนวนโรงสีขนาด 30 แรงมาขึ้นไป มีนอย 
เมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ ที่ผลิตขาวหอมมะลิ 
7. ระบบชลประทานและการบริหารจัดการ
น้ำเพ่ือการเกษตรในทุงกุลารองไห และ
ภายในจังหวัดยังไมทั่วถึง  
8. ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมและพ้ืนที่
ปามีแนวโนมลดลง   

แขงขันที่สูงข้ึน 
4. ภาวะโลกรอน และการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ (ปริมาณ
น้ำฝน  สภาพภูมิอากาศ  ฃหวงระยะเวลาของฤดูฝน ฯลฯ)  มี
ผลกระทบตอการผลิตขาวหอมมะลิ  
5. เกิดโรคระบาดใน คน พืช และสัตว เชน ไขหวัดนก ไขหวัด
ใหญ 2009   ไวรัสในหมู   E-coli  ไขเลือดออก  ฉี่หน ู  เพลี้ย
กระโดดสีน้ำตาล 

กลยุทธ (WT)  การกำหนดกลยุทธภายใตศักยภาพของจุดออนและอุปสรรค  ไดแก 
1) บริหารจัดการดานโครงสรางพ้ืนฐาน  สิ่งอำนวยความสะดวก  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

                           
                                                                                          
   พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2542 
               พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น   พ.ศ. 
2542  มาตรา  16 และ มาตรา  17  ไดบัญญัติใหองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล  องคการบริหารสวน
ตำบล และ การปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษมีอำนาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน
ของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังนี้ 

     มาตรา  16  ใหเทศบาล  เมืองพัทยา  องคการบริหารสวนตำบลมีอำนาจและหนาท่ีในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองดังนี ้

(1.)    การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 
(2.)    การจัดใหมีและการบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ  และทางระบายน้ำ 
(3.)    การจัดใหมีและควบคุมตลาด  ทาเทียบเรือ  ทาขาม  และที่จอดรถ 
(4.)    การสาธารณปูโภคและการกอสรางอื่น ๆ 



  

(5.)    การสาธารณปูการ 
(6.)    การสงเสริม  การฝก  และการประกอบอาชีพ 
(7.)    การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน 
(8.)    การสงเสริมการทองเทีย่ว 
(9)    การจัดการศึกษา 
(10.)  การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา และผูดอยโอกาส 
(11.)  การบำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
(12.)  การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับที่อยูอาศัย 
(13.)  การจัดใหมีและบำรุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
(14.)  การสงเสริมกีฬา   
(15.)  การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(16.)  สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น 
(17.)  การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
(18.)  การกำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
(19.)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(20.)  การจัดใหมีและควบคุมสุสาน และ ฌาปนสถาน 
(21.)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
(22.)  การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 
(23.) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพและ 

สาธารณสถาน   อื่น ๆ 
(24.)  การจัดการ การบำรุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
                (25.)  การผังเมือง 

(26.)  การขนสงและวิศวกรรมจราจร 
      (27.)  การดูแลรกัษาที่สาธารณะ 
      (28.)  การควบคุมอาคาร 
      (29.)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                (30.) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกัน และรักษาความปลอดภัยใน  
ชีวิตและทรัพยสิน 

      (31.)  กิจการอ่ืนใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่ คณะกรรมการประกาศกำหนด 
 

 
 

 

 

 

ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
เทศบาลตำบลนิเวศน 



  

 

  จากผลการวิเคราะหสภาพปญหาดานตาง ๆ ของเทศบาลตำบลนิเวศน และสภาพความตองการ
ของประชาชนโดยแทจริง สามารถกำหนดจุดแข็ง  จุดออน โอกาส และอุปสรรค  ไดดังนี ้

1.  จุดแขง็    (Stength-S) 
                   1. เปนเมืองสงบ พลเมืองมีการอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามไว 
  2. พลเมืองมีความสมานฉันท   เอ้ืออาทรตอกัน 
  3. เทศบาลตำบลนิเวศนมีพื้นที่ ที่สามารถดูแลไดอยางท่ัวถึง  รวดเร็ว 
 
 2.  จุดออน     (Weakness – W) 
                   1. ประชาชนยังมีการรวบกลุมในการประกอบอาชีพคอนขางนอย   และยังไมเขมแข็ง 
  2. ประชาชนยังขาดความรู  ทักษะ  ในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได 
  3.  ภารกิจของเทศบาลตำบลเพ่ิมมากขึ้น  แตบุคลากรยังขาดความเชี่ยวชาญ 
 
3.  โอกาส   ( Opportunity  - O)    
                   1. นโยบายการของรัฐบาล    
     2. การถายโอนภารกิจมายังองคกรปกครองสวนทองถิ่น   ซึ่งมีความใกลชิดกับประชาชน 
 
4.  อุปสรรค   ( Threat - T)    
                   1. ปญหาจากภัยธรรมชาติ 
                   2. นโยบายการพัฒนาฝมือ แรงงาน การประกอบอาชีพ  อาชีพเสริม  ยังเขาไมถึง  
 ประชาชนไดอยางแทจริง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่   4   
วิสัยทัศน  พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพื่อการพฒันา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

บทที่  4   
วิสัยทัศน  พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 

 

4.1  วิสัยทัศน  เทศบาลตำบลนิเวศน 
 

                                                        “ยึดหลักธรรมาภิบาบล  บริหารงานโปรงใส  ตรวจสอบได” 
 

4.2  พันธกิจ     (Mission)   
 

1. จัดใหมีและบำรุงรักษาทางบกและสาธารณูปโภคอยางทั่วถึง 
2. สงเสริมการพัฒนาสุขภาพ พลานามัยใหแข็งแรง 
3. สงเสริมการศึกษา 
4. สงเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
5. ปรับปรุงและพัฒนาที่สาธารณะใหเปนสถานที่พักผอนและสวนสุขภาพ 
6. สงเสริมอาชีพ และพัฒนาฝมือแรงงานใหกับราษฎร 
7. ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
8.ปองกันและระงับโรคตดิตอ 
9. สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน 
10. พัฒนาคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยมั่นคงในชีวิตและทรัพยสิน 
11. สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 

 
   จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 

1. การคมนาคมไปมาไดสะดวก และรวดเร็วปลอดภัย 
2. ประชาชนมีสุขภาพจิตดี  สุขภาพรางกายแข็งแรงและสมบูรณ 
3. ประชาชนไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ 
4. สิ่งแวดลอมในชุมชนดี มีสถานที่ผักผอน และออกกำลังกาย 
5. พัฒนาที่สาธารณะใหเปนสวนปาสุขภาพ 
6. สงเสริมใหราษฎรมีงานทำ และพัฒนาฝมือแรงงานใหเทียบเทามืออาชีพ 
7. สงเสริมใหราษฎรเลนกีฬา 

            8. สรางจิตสำนึกใหแกราษฎรในการปองกันโรคติดตอ 
            9. สงเสริมใหประชาชนนำภูมิปญญาทองถ่ินมาปรับใชในการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตตามวิถี
ของชุมชน 
            10. สรางจิตสำนึกในการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
     
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่  5 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บทที่  5 



  

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
 

                  เพ่ือนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศนของเทศบาลตำบลนิเวศนยุทธศาสตรหลักที่จะดำเนินการใหประสบ
ความสำเร็จ รวม 7 ยุทธศาสตร  และมีแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลนิเวศน จำนวน  20  แนวทาง  ซึ่งเปนการ
สนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดใหบรรลุเปาประสงค  ดังนี ้

1.  ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน 
เปาหมาย 
                  1.  ยกระดับความเปนอยูและอำนวยความสะดวกปลอดภัยใหแกประชาชนในทองถิ่น 
                  2.  เพ่ือกอสรางและซอมบำรุงโครงสรางพ้ืนฐานในเขตเทศบาล ใหมีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อ
สนับสนุนยุทธศาสตรดานอื่น ๆ ใหประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานคมนาคมขนสง  ความสงบเรียบรอย 
และความสงบสุขของประชาชน 

แนวทางการพัฒนา 
1.  กอสราง/ปรับปรุง/บำรุงถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ำ 
2. จัดใหมีและบำรุงรักษาสาธารณปูโภค สาธารณูปการอยางเพีงพอ 

วัตถุประสงค 
                 1. เพื่อใหประชาชนมีการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำ สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิ 
เปาหมาย  

1. เพ่ิมมูลคาผลผลิตการเกษตรและรายไดการเกษตร 
2. สงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชน 
3. เพ่ิมรายไดภาคการคา 

แนวทางการพัฒนา 
1.พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑชุมชนและสินคาการเกษตรอยางครบ

วงจร ตั้งแตการผลิต การออกแบบ การบรรจุภัณฑและการตลาด 
2.  สงเสริม สนับสนุนกระบวนเรียนรู และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ 

ประกอบอาชีพ 
3. พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว 

ตัวชี้วัด 
1. ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
2. ผลิตภัณฑ OTOP ตำบลมีขายตามทองตลาด 
3. ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
4. ผลิตภัณฑ OTOP ตำบลมีขายตามทองตลาด 
5. กลุมมีการบริหารจัดการที่ถูกตอง 
6. ผลผลิตทางการเกษตรมีเพ่ิมขึ้นและไดราคาดี 
7. ทำการเกษตรไดรับน้ำจากระบบคลองสงน้ำเพิ่มข้ึน 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว 



  

     เปาหมาย 
       1. เพ่ือกอสรางและซอมบำรุงโครงสรางพ้ืนฐานในเขตเทศบาล  ใหมีความสะดวกและมาตรฐาน เพ่ือ
สนับสนุนยุทธศาสตรดานอื่น ๆ ใหประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานคมนาคมขนสง  ความสงบเรียบรอย 
และความสงบสุขของประชาชน 

2. พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถิ่น 
3. พัฒนาสรางสภาพแวดลอมตำบลและหมูบานใหปลอดภัย  ปลอดยาเสพติด  และปลอดอบายมุข 
4. พัฒนาสรางและพัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถ่ิน  และความปลอดภัยในชีวิตและ 

ทรัพยสินของประชาชนในทองถ่ิน  โดยชุมชนมีสวนรวม 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาและสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสงและระบบการใหบริการขนสงมวลชน 
2. พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถิ่น 
3. พัฒนา  สงเสริม  และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชนแบบมีสวนรวม 
4.  สงเสริม และสนับสนุนใหหมูบาน / ชุมชน ปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข 

ตัวชี้วัด 
1. จำนวนการกอสรางและปรับปรุงถนนและทอระบายน้ำ 
2. จำนวนปายจราจรท่ีติดตั้ง 
3. จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะ 
4. จำนวนระบบประปาที่กอสรางและซอมแซม 

 
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
     เปาหมาย 
         1.มีการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อใหเด็กมีพัฒนาการสมวัย 
         2.มีการใหความรูแกประชาชนดานเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการพระราชดำริ เพ่ือนำไปปรับใชในการ
ดำรงชีวิต 
         3.ทำนุบำรุงศานา อนุรักษประเพณีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวบานใหดำรงอยูสืบไป 
 
แนวทางการพัฒนา 

1. สงเสริมการเรียนการสอน พัฒนาบุคลากรครูทางการศึกษาใหมีความรูเพ่ิมยิ่งขึ้น 
2. จัดฝกอบรมเจาหนาที่บุคลกร และประชาชน ถึง แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
3. สงเสริมอนุรักษขนบประเพณี วัฒนธรรม 

ตัวชี้วัด 
1. นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความรู มีการพัฒนาตามวัย 

 ประชาชน และเจาหนาที่ มีชีวิตเปนอยูอยางพอเพียง 
2.มีการจัดกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม ตามขนบธรรมเนียมประจำป 

 
 
 
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 



  

   เปาหมาย 
4. เพ่ือเปนการพัฒนาสังคมใหมีความนาอยูยิ่งข้ึน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
5. พัฒนาสรางสภาพแวดลอมตำบลและหมูบานใหปลอดภัย  ปลอดยาเสพติด  และปลอดอบายมุข 
6. พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถิ่น 

 

แนวทางการพัฒนา 
          1. พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถิ่น 

2. พัฒนาสรางสภาพแวดลอมตำบลและหมูบานใหปลอดภัย  ปลอดยาเสพติด  และปลอดอบายมุข 
3. พัฒนาสรางและพัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถ่ิน  และความปลอดภัยในชีวิตและ 

ทรัพยสินของประชาชนในทองถ่ิน  โดยชุมชนมีสวนรวม 
 ตัวชี้วัด 

1.มีการปรับปรุงพัฒนาใหสังคมมีความเปนอยูที่ดีข้ึน 
2.ประชาชนมีความสุขมากขึ้น 
3.สังคมมีความขัดแยงลดนอยลงมีความสามัคคีปรองดองมากข้ึน 

 
6.   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 
เปาหมาย 

เพ่ือเปนการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ    และสิ่งแวดลอมในชุมชนใหมี 
สภาพที่สมบูรณ และสรางจิตสำนึกใหประชาชนรักสิ่งแวดลอม เพ่ือความสมบูรณของปาไมและความสมดุลของ
ธรรมชาติ ไมใหทำลายตนไมไปมากกวานี้  ปรับปรุงภูมิทัศนหรือสวนหยอมรวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายในตำบล 

แนวทางการพัฒนา 
    1.  อนุรักษ ฟนฟู และเพ่ิมพื้นที่ปา และปาตนน้ำลำธารใหเกิดความอุดมสมบูรณ 

2.  พัฒนาฟนฟูแหลงน้ำ และการบริหารจัดการน้ำอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
3.  พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินใหอุดมสมบูรณ 
4.  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย 

ตัวชี้วัด 
1. จำนวนประชาชนที่มีสวนรวมสรางจิตสำนึกที่ดีและมีความรักบานเกิดของตนเอง 
2. จำนวนตนไมที่มีการปลูกเพิ่มขึ้น 
3. จำนวนแหลงน้ำที่ไดรับการปรับปรุง 
4. จำนวนประชาชนที่มีสวนรวมสรางจิตสำนึกที่ดีและมีความรักบานเกิดของตนเอง 
5. จำนวนตนไมที่มีการปลูกเพิ่มขึ้น 
6. จำนวนแหลงน้ำที่ไดรับการปรับปรุง 
7. จำนวนครัวเรือนท่ีมีสวนรวมรับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
8.    จำนวนหมูบานไมมีน้ำเนาเสยีสงกลิ่นเหม็น 
9.    จำนวนหมูบานที่มีการปรับปรุงภูมิทัศนใหเปนหมูบานนาอยู 

                     10.   ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาพื้นที่ใหเปนแหลงทองเที่ยว 
 
 

 



  

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ด ี
เปาหมาย 

1. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพในการใหบริการภาครัฐ 
2. ยกระดับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน 
3. ทองถิ่นมีความเขมแข็งสามารถบริหารจัดการและแกไขปญหาดวยตัวเอง 
4. สรางความมั่นคง  ปลอดภัย  สันติสุข  และสมานฉันของทุกภาคสวน 

แนวทางการพัฒนา 
                   1.   การพัฒนาขีดความสามารถการทำงานของบุคลกร 
                   2.   การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและนวัตกรรมในการทำงานโดยใชเทคโนโลยีท่ี                  
   3.   การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเงิน การคลัง และงบประมาณ 
   4.   การเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับ 
ตวัชี้วัด 

1. จำนวนผูมีสวนรวมตามกระบวนการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
2. ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ 
3. จำนวนบุคลากรและอุปกรณมีศกัยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มข้ึน 
4. ประชาชนในทองถ่ินมีการเอื้อเฟอตอกัน 
5. จำนวนหมูบานมีการบริหารและการจัดระเบียบชุมชนทีด่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่  6  
 การนำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นไปสู

การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

บทที่ 6 
การนำแผนยุทธศาสตรการพฒันาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 
6.1  องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล   
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
พ.ศ. 2548  หมวด 6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ขอ  28  ใหผูบริหารทองถ่ิน  แตงตั้ ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ประกอบดวย 
  1.  สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 
  2.  ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
  3.  ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของที่ผูบริหารทองถ่ินคดัเลือกจำนวนสองคน 
  4.  หัวหนาสวนการบริหารที่คดัเลือกกันเองจำนวนสองคน 
  5.  ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  มีอำนาจหนาที่   ดังนี ้
  1.  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถิ่น  เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกป  ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
 
6.2   การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
  การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผลเปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลตาม
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา  โดยการกำหนดรูปแบบที่ใชในการติดตามและประเมินผล   ดังนี ้
  แบบท่ี  1   การชวยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  แบบชวยกำกับจัดทำแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผล
การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นวา  ดำเนินการครบถวนทุกขั้นตอนมากนอยเพียงใด  อยางไร      
  แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรายไตรมาส  เปนเครื่องมือหนึ่งท่ี
สามารถนำไปใชในการติดตามความกาวหนาในการดำเนินงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามแผนยุทธศาสตรท่ี
กำหนด   

แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรเปนเครื่องมือในการประเมินผลการ 

ดำเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามแผนยุทธศาสตรท่ีกำหนด 
 

แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นในภาพรวม 
  เพ่ือใชในการประเมนิผลความพึงพอใจของประชาชน  ผูที่เก่ียวของตอผลการดำเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 

แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวน 



  

 
ทองถิ่นในแตละยุทธศาสตร 
  เพ่ือใชในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผูที่เก่ียวของตอผลการดำเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในแตละยุทธศาสตร 
  และตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 27 วรรค 3 ไดบัญญัติให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานผลการดำเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ  การใชจาย
งบประมาณ และผลการดำเนินงานในรอบป เพ่ือเปนการรายงานผลใหประชาชนในทองถิ่นทราบ 
 
6.3    การกำหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
  1.  กำหนดการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ อยางนอยโครงการละ  1    
ครั้งตอป    
  2.  กำหนดการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ในภาพรวมอยางนอยปละครั้ง 
  3.  กำหนดการรายงานผล   ซึ่งไดจากการติดตาม  และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินรายงานผลตอสภาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล   ปละครั้ง 
  4.  กำหนดการประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน ทองถ่ินทราบ  
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป   และปดประกาศไวที่เปดเผยไมนอยกวา  30   วัน 
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