
  

สวนท่ี 2 

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  

ในการพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงค น้ัน จําเปนตองมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตร 

การพัฒนาในระยะยาวและกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันดังน้ัน จึง

จําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว  เพื่อถายทอดแนวทางพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยาง

ตอเน่ืองและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุก

ภ า ค ส ว น ใ น สั ง ค ม ทั้ ง ป ร ะ ช า ช น   เ อ ก ช น   ป ร ะ ช า สั ง ค ม ใ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร พั ฒ น า 

เพื่อสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติ เพื่อใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขันมีรายไดสูงอยูในกลุม

ปร ะ เ ทศพัฒ นาแล ว  คน ไทยมี คว ามสุ ข  อ ยู ดี  กิ น ดี  สั ง คมมี ค ว ามมั่ น ค ง เ ส มอภาคแล ะ เป น ธร ร ม 

ซึ่งยุทธศาสตรชาติจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปตอจากน้ีไป 

วิสัยทัศน 

“ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” 

คํานิยาม 

1. ความมั่นคง 

• การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศใน

ทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และม ีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง  

• ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยที่เขมแข็งเปน

ศูนยกลางและเปนที่ยึดเหน่ียวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเปนกลไกที่นําไปสูการบริหารประเทศที่

ตอเน่ืองและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล  

• สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ

เขมแข็ง ครอบครัว มีความอบอุน  

• ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีที่อยูอาศัยและ

ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน  

• ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และนํ้า  

2. ความมั่งค่ัง 



  

• ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง ยกระดับเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความ

เหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน  

• เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ

สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนสงการ

ผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธทาง

เศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง  

• ความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเน่ือง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา 

ทุนทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

3. ความยั่งยืน 

• การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพิ่มข้ึน 

อยางตอเน่ือง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอ

สิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน  

• การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับกฎ ระเบียบของประชาคมโลก ซึ่ง

เปนที่ยอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมมี คุณภาพดี ข้ึน 

คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม  

• มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน เพื่อการ

พัฒนาในทุกระดับอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และย่ังยืน  

• ประชาชนทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ยุทธศาสตรชาติ 

เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอการบรรลุ  ซึ่ง

ผลประโยชนแหงชาติในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูง เปนประเทศพัฒนาแลว และสรางความสุข

ของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ จึงไดกําหนด

ยุทธศาสตรเพื่อเปนกรอบในการพัฒนาระยะยาว 6 ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาประกอบดวย 

1. ดานความมั่นคง 

(1) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ

ทรงเปนประมุข  



  

(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปช่ัน สรางความ

เช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ

มั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล  

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม  

(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอย

ภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ  

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ

ฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม  

(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวด่ิงสูแนวระนาบมากข้ึน  

2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็งย่ังยืน และสงเสริมเกษตรกร

รายยอยสูเกษตรย่ังยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ

แรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล  

(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ

เมืองศูนยกลางความเจริญ  

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการขนสง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา  

(6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานาประเทศ 

สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ  

3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  

(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง  

(3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค  

(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี  

 



  

(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย  

4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม 

(1) สรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม  

(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  

(3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย  

(4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน  

(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ดานการสรางการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 

                (2) วางระบบบริหารจัดการนํ้าใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมนํ้า เนนการปรับระบบการบริหารจัดการ    

                     อุทกภัยอยางบูรณาการ  

(3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม  

6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม  

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  

(4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆ ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล  

(6) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ  

(7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ  

เปาหมายอนาคตประเทศไทย ป 2579 

1. เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยางย่ังยืน 

2. เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเปนชาติการคา บนฐานการขยายตัวของการคาสงปลีกและเศรษฐกจิดิจทิลัที ่  

    เขมแข็ง 



  

4. ระบบการบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปรงใส ตรวจสอบไดและประชาชนม ี   

   สวนรวม 

5. สังคมไทยเปนสังคมที่เปนธรรมมีความเหลื่อมล้ํานอย 

6. คนไทยมีศักยภาพในการรวมกันพัฒนาประเทศสามารถปรับตัวเองรองรับบริบทการพัฒนาใน     

    อนาคต 

สถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต 

1. เงื่อนไขเศรษฐกิจภูมิภาคและโลก ในระยะ 5 ปขางหนา 

• เศรษฐกิจโลกยังมีแนวโนมขยายตัวชา 

• รูปแบบการคามีแนวโนมเปลี่ยนแปลงไปสูการคาเสรีมากข้ึนและมีการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 

ที่หลากหลายข้ึน 

• บทบาทของประเทศมหาอํานาจในภูมิภาคอาเซียนจะมากข้ึน 

  2. ความกาวหนาของเทคโนโลยี 

• การปฏิวัติดิจิทัลทําใหเกิดยุคอินเตอรเน็ทในทุกสิ่งอยาง 

• การเขาสูยุคอุตสาหกรรม 4.0 

3. การเปลี่ยนแปลงดานสังคม 

• การเขาสูสังคมสูงอายุวัยของโลก 

• แรงงานทักษะสูงและมีความสามารถเฉพาะทางจะขาดแคลน                                                 

• ความเหลื่อมล้ําหรือความไมเทาเทียมกันขยายตัวเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว เพราะการปฏิวัติอุตสาหกรรม    

  สูอนาคตอุตสาหกรรม 4.0 

• การเคลื่อนไหวของกระแสวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็วข้ึนในยุคดิจิตอล 

4. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภัยธรรมชาติ ทําใหความรวมมือทางดานน้ีมีความเขมขน 

                มากข้ึน 

• ขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีเขมขน 

• วาระการพัฒนาของโลกหลัง ค.ศ. 2015 เปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่ย่ังยืนของโลกในอีก       

15 ปขางหนา 

5. ความมั่นคงภายในและระหวางประเทศ 

• ความเสี่ยงดานภูมิรัฐศาสตรและการสรางอํานาจตอรองทางเศรษฐกิจ 

• สถานการณความมั่นคงกับประเทศรอบบาน 

• การเติบโตของลัทธิกอการรายและวิกฤติอพยพยายถ่ินของผูลี้ภัยในยุโรปทีก่ําลังแผขยาย 

• การบริหารจัดการอาชญากรรมไซเบอรและสิทธิเสรีภาพ 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560 – 2564) 



  

1. วิสัยทัศน  “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

2. เปาหมาย 

1. การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

2. การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัยอยางมี     

คุณภาพ 

3. การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

4. การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

5. การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 

3.  ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนา เศรษฐ กิจและสั งคมแห งชา ติ  (ฉ บับ ท่ี 12) 

(พ.ศ. 2560 – 2564) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

เปาหมายการพัฒนา 

เปาหมายที่ 1 คนไทยทุกกลุมวัยมีทักษะและความรูความสามารถที่จะเปนฐานในการพัฒนาประเทศ 

เปาหมายที่ 2 คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

เปาหมายที่ 3 คนไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่ลดลงและ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

เปาหมายที่ 4 คนไทยมีจิตสํานึกพลเมืองและมีคานิยมตาม บรรทัดฐานที่ดีของสังคมไทย 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

เปาหมายการพัฒนา 

เปาหมายที่ 1 ลดปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดของ กลุมคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมแตกตาง

กันและแกไขปญหาความยากจน 

เปาหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ  

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

เปาหมายการพัฒนา 

เปาหมายที่ 1 เศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและย่ังยืน  

เปาหมายที่ 2 การสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจรายสาขา  

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

เปาหมายการพัฒนา 

เปาหมายที่ 1 เพิ่มพื้นที่ปาไมและแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ  

เปาหมายที่ 2 การใชประโยชนทรัพยากรนํ้าในพื้นที่ 25 ลุมนํ้าของประเทศอยางมั่นคง ปลอดภัยและ

เทาเทียม  



  

เปาหมายที่ 3 สรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ลดมลพิษและผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและ

ระบบนิเวศน 

เปาหมายที่ 4 เพิ่มศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการ

ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ยุทธศาสตรท่ี 5 ความมั่นคง 

เปาหมายการพัฒนา 

เปาหมายที่ 1 ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลักของประเทศตลอดไป  

เปาหมายที่ 2 ประเทศชาติมีความมั่นคงทุกมิติ และสังคมมีความสมานฉันทเพิ่มข้ึน  

เปาหมายที่ 3 พื้นที่จังหวัดชายแดนใตมีเศรษฐกิจดีข้ึนและประชาชนมีสันติสุขและปลอดภัย  

เปาหมายที่ 4 ประเทศไทยสามารถรับมือกับ ภัยคุกคามและมีความสัมพันธระหวางประเทศเพิ่มข้ึน  

เปาหมายที่ 5 ความเสี่ยงจากการกอการราย ตํ่ากวาอันดับที ่20 และดานไซเบอรตํ่ากวาอันดับที ่1     

ของโลก 

เปาหมายที่ 6 สาธารณภัยตางๆ มีแนวโนมลดลง  

ยุทธศาสตรท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

เปาหมายการพัฒนา 

เปาหมายที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจใหอยู     

                 ในอันดับสองของอาเซียน  

เปาหมายที่ 2 เพิ่มจํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่มีการบริหารจัดการที่ดี  

เปาหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีภาพลักษณคอรรัปชันใหอยู สูงกวารอยละ 50 

เปาหมายที่ 4 ลดขอรองเรียนของประชาชนที่ไมไดรับ การอํานวยความยุติธรรมอยางเสมอภาคเปน     

                 ธรรม  

ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 

เปาหมายการพัฒนา 

เปาหมายที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบ โลจิสติกสในภาพรวม  

เปาหมายที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานระบบคมนาคม 

เปาหมายที่ 3 การพัฒนาระบบ โลจิสติกส 

เปาหมายที่ 4 การพัฒนาดานพลังงาน 

เปาหมายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

เปาหมายที่ 6 การพัฒนาสาธารณูปการ (นํ้าประปา)  

ยุทธศาสตรท่ี 8 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

เปาหมายการพัฒนา 

 



  

เปาหมายที่ 1 เพิ่มสัดสวนคาใชจายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา สูรอยละ 1.5 ของ GDP และมี

สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนตอภาครัฐเปน 70:30  

เปาหมายที่ 2 เพิ่มจํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเปน 25 คนตอประชากร 10,000 คน 

เปาหมายที่ 3 เพิ่มอันดับความสามารถการแขงขันโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและดาน

เทคโนโลยี จัดโดย IMD ใหอยูในลําดับ 1 ใน 30 

ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

เปาหมายการพัฒนา 

เปาหมายที่ 1 ชองวางรายไดระหวางภาคลดลง และมีการกระจายรายไดของประชาชนอยางเปนธรรม     

มากข้ึน 

เปาหมายที่ 2 เมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยูและปลอดภัย สิ่งแวดลอมดี เศรษฐกิจดี และ     

การเดินทางสะดวก 

เปาหมายที่ 3 พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่เปนมิตร ตอสิ่งแวดลอม 

เปาหมายที่ 4 พื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนมีการพัฒนาที่เกิดผลเปนรูปธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 10 การตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค 

เปาหมายการพัฒนา 

เปาหมายที่ 1 ประเทศไทยมีบทบาทในภูมิภาคทั้งดานโลจิสติกส การคา การบริการและการลงทุน  

เปาหมายที่ 2 ประเทศไทยเปนศูนยกลางการกระจายความเจริญในภูมิภาคเอเชีย กลุมอาเซียน และ

อนุภูมิภาค  

เปาหมายที่ 3 ระบบ หวงโซมูลคาในอนุภูมิภาค และภูมิภาคอาเซียน มีความเช่ือมโยงกัน เพื่อรองรับ

การพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง  

เปาหมายที่ 4 ไทยมีภาพลักษณที่ดี เปนที่เช่ือมั่นของนานาชาติในฐานะประเทศที่มาตรฐานดําเนินการ

ตางๆ เปนไปตามมาตรฐานสากลและบรรทัดฐานระหวางประเทศ  

เปาหมายที่ 5 ไทยเปนหุนสวนการพัฒนา ที่สําคัญทั้งในระดับ อนุภูมิภาคและภูมิภาค โดยมีสวนรวม

สําคัญในการกําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ  

เปาหมายที่ 6 ภาคเอกชนไทย มีเครือขายและองคความรู ที่สงเสริมขีดความสามารถ ในการแขงขัน 

การขยายตลาด ทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม  

1.3 นโยบายของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ  จันทรโอชา มีท้ังสิ้น  11 ดาน  ประกอบดวย 

1.1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

1.2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ 

1.3  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 

1.4  การศึกษาการเรียนรู การทําบุ บํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

 



  

1.5  การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

1.6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

1.7  การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 

1.8  การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และการพัฒนาและ

นวัตกรรม 

1.9  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ  กับการใช

ประโยชนอยางย่ังยืน 

1.10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

1.11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

1.4 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/แผนพัฒนากลุมจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง/

แผนพัฒนาจังหวัดรอยเอ็ด 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

ฉบับท่ี 12 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  :  พัฒนาใหหลุดพนจากความยากจน สูเปาหมายการพ่ึงตนเอง 

1.1 เพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรไปสูมาตรฐานเกษตรอินทรียและอาหารปลอดภัย 

1.2  พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มสูง 

1.3  ยกระดับการทองเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม อารยะธรรมขอม ยุคกอนประวัติศาสตรธรรมชาติ     

และกีฬาสูนานาชาติ 

1.4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้าเพื่อพัฒนาที่ย่ังยืน 

2.  แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2561 – 2564 

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางไดกําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด พ.ศ. 

2561 – 2564 เพื่ อ ใช เป นกรอบแนวทางของการพัฒนากลุ มจั งห วัด ภายใต ผลการ วิ เ คร าะห 

สภาพแวดลอม ศักยภาพ บรบิทของการพัฒนาที่ผานมาและในอนาคต รวมทั้งสภาพของปญหาและความตองการ

ของประชาชน โดยมียุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ดังน้ี 

วิสัยทัศน 

        “นวัตกรรมนํา เกษตรย่ังยืน อุตสาหกรรมการเกษตร เช่ือมโยงการบริการ การทองเที่ยว  

ระบบโลจิสติกส และระบบราง” 

ตัวชี้วัดรวม 

1) รอยละที่เพิ่มข้ึนของผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัด 

2) รอยละที่เพิ่มข้ึนของรายไดการทองเที่ยวจังหวัด 

 



  

ประเด็นการพัฒนากลุมจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 :  การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหรรมการเกษตรใหสามารถ

แขงขันไดอยางยั่งยืน 

1) วัตถุประสงค 

1.1 สรางมูลคาเพิ่มใหกับภาคการเกษตร 

1.2 เพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรใหไดมาตรฐาน 

2) เปาหมายและตัวชี้วัด 

2.1 รอยละของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคการเกษตรที่เพิ่มข้ึน รอยละ 2 

2.2 จํานวนพื้นที่เกษตรกรรมที่ย่ังยืน 1,334,000 ไร 

2.3 รอยละของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มข้ึน รอยละ 2 

3) แนวทางการพัฒนา 

3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้าเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

3.2 เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิตของสินคาเกษตร 

3.3 พัฒนาและสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตรและพืชเศรษฐกิจหลัก 

3.4 พัฒนาศักยภาพตลาดสินคาทางการเกษตร 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 : การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขันดานการคา การบริการ ระบบโล

จิสติกสและระบบราง 

1) วัตถุประสงค 

1.1 เพิ่มมูลคาการคาและบริการกลุมจังหวัด 

1.2 เพิ่มผลิตภาพแรงงานในกลุมจังหวัด 

1.3 พัฒนาระบบโลจิสติกสและระบบรางในกลุมจังหวัด 

2) เปาหมายและตัวชี้วัด 

2.1 รอยละที่เพิ่มข้ึนของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคการคาและการบริการของกลุมจังหวัด รอยละ 2 

2.2 รอยละที่เพิ่มข้ึนของผลิตภาพแรงงาน รอยละ 3 

3) แนวทางการพัฒนา 

3.1 พัฒนาศักยภาพ SMEs  และเครือขายผูประกอบการอยางบูรณาการ 

3.2 พัฒนาและเช่ือมโยงโครงขายคมนาคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกสและระบบราง 

3.3 พัฒนาคุณภาพฝมือแรงงานและเพิ่มทักษะแกผูประกอบการ 

3.4 พัฒนาระบบการตลาดผลิตภัณฑกลุมจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 :  การเพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียวอยางครบวงจร 

1) วัตถุประสงค 



  

1.1 เพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวกลุมจังหวัด 

1.2 เพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวและผลิตภัณฑที่เกี่ยวเน่ือง 

1.3 จํานวนการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเพิ่มข้ึน 

2) เปาหมายและตัวชี้วัด 

2.1 รอยละที่เพิ่มข้ึนของรายไดจากการทองเที่ยวกลุมจังหวัด รอยละ 5 

2.2 รอยละที่เพิ่มข้ึนของจํานวนนักทองเที่ยวกลุมจังหวัด รอยละ 5 

2.3 รอยละที่เพิ่มข้ึนของมูลคาจากการจําหนายผลิตภัณฑชุมชน รอยละ 5 

3) แนวทางการพัฒนา 

3.1 พัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวและเช่ือมโยงกับผลิตภัณฑชุมชน 

3.2 พัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ 

3.3 สงเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธการทองเที่ยวกลุมจังหวัด 

3.4 พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑชุมชนใหไดมาตรฐานและไหมใหเปนศูนยกลางแฟช่ันผาไหม     

นานาชาติ 

3. แผนพัฒนาจังหวัดรอยเอ็ด ( พ.ศ. 2561 – 2564)  ฉบับทบทวนป พ.ศ. 2562 

แผนพัฒนาจังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับป พ.ศ. 2562 ไดจัดทําบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ

ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเปนแผนหลักของการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยุทธศาสตรการจัดสรร

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้ง การนําผลการวิเคราะหขอมูลสภาพทั่วไป ปญหาและ

ความตองการของประชาชน ตลอดจนการประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา ศักยภาพการพัฒนาในปจจุบัน และ

โอกาสในการพัฒนาในอนาคตของจังหวัด โดยนํามาวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค มาจัดทํา

แผนพัฒนาจังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ. 2561-2564 ฉบับป พ.ศ. 2562 ซึ่งสรุปได ดังน้ี 

3.1 เปาหมายการพัฒนา 

“เปนแหลงผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพสูง ทองเท่ียววัฒนธรรมอีสานและเมืองสุขภาพ ในป พ.ศ. 2564” 

3.2  พันธกิจ 

 3.2.1 สงเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตขาวหอมมะลิ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มดวยนวัตกรรมเพิ่มศักยภาพ

การบริหารทรัพยากรและสินคาการเกษตรใหเปนเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และเปน

แหลงผลิตอาหารปลอดภัย 

 



  

 3.2.2 พัฒนาใหจังหวัดเปนศูนยกลางการทองเที่ยว การคา การลงทุน เช่ือมโยงการบริการ สินคา 

ผลิตภัณฑชุมชน รวมทั้ง วัฒนธรรมอีสาน คานิยม และประเพณีที่ดีงาม สามารถผสมผสานกับการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมสมัยใหมไดอยางกลมกลืน 

 3.2.3 พัฒนาคนใหมีคุณภาพ สรางโอกาส สรางอาชีพ รายได ใหภาคประชาสังคม และสงเสริมใหมีการ

ดําเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพชีวิตใหมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เพื่อ

สรางภูมิคุมกันใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ 

 3.2.4 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพ 

 3.2.5 สรางความมั่นคงภายในและสงเสริมการใหบริการภาครัฐอยางทั่วถึงและเปนธรรม   

3.3 วัตถุประสงครวม 

3.3.1 ขาวหอมมะลิและผลิตภัณฑขาวหอมมะลมิีมลูคาสงูและไดมาตรฐาน สามารถแขงขันได  

3.3.2 ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี หลุดพนความยากจน พึ่งตนเองได 

    3.4 ประเด็นการพัฒนา 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพิ่มศักยภาพการผลิตขาวหอมมะลิและสินคาเกษตร สูมาตรฐานเกษตรอินทรีย     

                                  และอาหารปลอดภัย 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 2  ยกระดับการทองเที่ยว การบริการ การคา และการลงทุน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3  พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน และสังคม ใหเขมแข็ง 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 4  สรางความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม ใหมีคุณภาพ 

  และย่ังยืน 

            ประเด็นการพัฒนาที่ 5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบรหิารจัดการภาครัฐ 

3.5 แผนงานตามประเด็นการพัฒนา 
 3.5.1  ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  เพ่ิมศักยภาพการผลิตขาวหอมมะลิและสินคาเกษตร  

         สูมาตรฐานเกษตรอินทรีย และอาหารปลอดภัย 
   วัตถุประสงคของประเด็นการพัฒนา 
    1. เพื่อสรางมูลคาเพิ่มขาวหอมมะลิและสินคาเกษตร มาตรฐานเกษตรอินทรีย อาหาร 

                                 ปลอดภัย    
    2. เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคการเกษตรของจังหวัดเติบโตเพิ่มข้ึน  
   เปาหมายและตัวชี้วัด  

   1. ผลผลิตขาวหอมมะลิเฉลี่ยตอไรเพิ่มข้ึน (10 กิโลกรัมตอป) 

   2. อัตราการขยายตัวมูลคาผลผลิตภาคการเกษตร (รอยละ 2 ตอป) 

    3.  รอยละของจํ านวนแปลงฟารม เป าหมายที่ ปลูกข าวหอมมะลิและสินค า เกษตร 

    ไดรับมาตรฐานเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย (รอยละ 60) 

         4. พื้นที่การเกษตรแบบแปลงใหญไดรับการสงเสริมและพัฒนาเพิ่มข้ึน 50 แปลง 

         5. รอยละของหมูบานมีตลาดสินคาเกษตรชุมชนในป 2564 (รอยละ 50)  

 



  

    แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาพื้นที่ทุ งกุลารอง ไหและพื้นที่ที่มี ศักยภาพของจั งห วัดเปนแหล งผลิตข าว 
หอมมะลิคุณภาพสูงภายใตมาตรฐานเกษตรปลอดภัยและอินทรีย  
2 .  ส ง เส ริมการปรับ เปลี่ ยนพื้นที่นา ไม เหมาะสมไปสู สินค า เกษตรชนิดใหม  หรื อ 
เกษตรกรรมทางเลือก 
3. พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินคาเกษตร และแปรรูป ดวยเทคโนโลยีและ 
นวัตกรรม ภายใตเกษตรอินทรีย สอดคลองกับความตองการของตลาด 
4. สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรใหพึ่งตนเองไดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

    5. สงเสรมิตลาดสินคาเกษตรในทองถ่ินและตลาดอเิลก็ทรอนิกสอยางทั่วถึง 
    3.5.2  ประเด็นการพัฒนาท่ี 2  ยกระดับการทองเท่ียว การบริการ การคา และการลงทุน 
    วัตถุประสงคของประเด็นการพัฒนา 

1. เปนศูนยกลางการทองเที่ยว การบริการ การคา และการลงทุน   

2.  เศรษฐกิจดี  และมีอัตราการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของภาคนอก 
การเกษตรของจังหวัดเพิ่มข้ึน  

   เปาหมายและตัวชี้วัด 
1. มูลคาการคาและการลงทุนเพิม่ข้ึน (รอยละ 2 ตอป) 
2. รายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัดเพิ่มข้ึน (รอยละ 5 ตอป) 
3. อัตราการขยายตัวภาคบริการเพิ่มข้ึน (รอยละ 2 ตอป)  
4. รายไดจากการจําหนายสินคา OTOP เพิ่มข้ึน (รอยละ 10 ตอป)  

   แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน และสงเสริมกิจกรรมทองเที่ยวและงาน 
ประเพณีวัฒนธรรมอีสานตอเน่ืองทั้งป 
2. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน การคมนาคมขนสง และระบบโลจิสติกสใหได 
มาตรฐาน  
3.  สง เสริมตลาดการคา การลงทุน อุตสาหกรรมสร างสรรค  และส ง เสริมการ 
จัดบริการสุขภาพ (Medical Hub) 
4. พัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนา SMEs เพื่อการคาและ 
สงออก 

3.5.3  ประเด็นการพัฒนาท่ี 3  พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน และสังคม ใหเขมแข็ง 

วัตถุประสงคของประเด็นการพัฒนา 

  1. เพื่อใหคนไดรับการพัฒนาเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพ เปนคนดีคนเกง มีอาชีพ 

         มีรายได 

2. คนมีสุขภาวะที่ดี สังคมเขมแข็ง 

เปาหมายและตัวชี้วัด 

1.  รอยละของเ ด็กและเยาวชนไดรับการ เ รียนรู  พัฒนาทักษะชี วิตตาม เกณฑ 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน (รอยละ 100) 

2. ไอคิวของเด็ก เยาวชน อายุ  6 – 15 ป เฉลี่ยเพิ่มข้ึนในป พ.ศ. 2564 เทากับ 101 



  

3. อัตราการตายของผูทีเ่ปนโรคหัวใจและหลอดเลอืด มะเรง็ เบาหวาน และทางเดิน 

หายใจเรื้อรังลดลง รอยละ 20 

4. รอยละของผลิตภาพแรงงานจังหวัดเพิ่มข้ึน รอยละ 2 ตอป 

5 .  รอยละของผู สู งอายุ เข าสู ระบบการ เตรียมความพรอมเข าสู สั งคมผู สู งอา ยุ 

(รอยละ 95) 

6.  รอยละของครัวเรือนยากจนเปาหมายที่มี ร ายได ตํ่ ากว า เกณฑ  จปฐ .  ลดลง 

(รอยละ 80) 

แนวทางการพัฒนา 

1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง  

2. สรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดีและสรางเมืองสุขภาพ 

3. สรางความเสมอภาครองรับสังคมผูสูงอายุ และจัดสวัสดิการสังคมใหมีคุณภาพ 

4. พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน  

5. แกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

  3.5.4  ประเด็นการพัฒนาท่ี 4  สรางความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหม ี

     คุณภาพและยั่งยืน 

วัตถุประสงคของประเด็นการพัฒนา 

1. เกษตรกรมีนํ้าใชเพื่อการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งป   

2. คืนความอุดมสมบูรณ สรางความสมดุลแกระบบนิเวศน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศ   

เปาหมายและตัวชี้วัด 

1. รอยละของหมูบานมีนํ้าใชเพือ่การเกษตรเพียงพอตลอดทัง้ป (รอยละ 95 ตอป) 

2. พื้นที่ปาไมเพิม่ข้ึน จํานวน 600 ไร/ป 

3. ขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตรายชุมชนไดรับการจัดการอยาง ถูกตอง 

รอยละ 15 

4. ครัวเรือนมกีารใชพลงังานทดแทนเพิม่ข้ึนตอป รอยละ 0.5 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาแหลงนํ้า และเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการนํ้าเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  
2. ฟนฟูปาไมใหอุดมสมบูรณและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ตนนํ้า 
และปาชุมชน 
3. บริหารจัดการแกไขปญหาขยะอยางเปนระบบและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมอื่นๆ 
ใหมีคุณภาพ 
4. พัฒนาและใชพลงังานทีเ่ปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

3.5.5 ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ 

วัตถุประสงคของประเด็นการพัฒนา 

 



  

ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ไดรับบริการจากหนวยงาน 

ภาครัฐดวยความเสมอภาคและเปนธรรม 

  

เปาหมายและตัวชี้วัด 

1. รอยละของจํานวนคดีอาชญากรรมในคดี 5 กลุม จบักมุผูกระทําผิด (รอยละ 85) 

2. จํานวนหมูบานสีขาวปลอดยาเสพติด (รอยละ 95) 

3. อัตราผูเสียชีวิตจากอบุัติเหตุจราจรทางบกลดลง 2 คนตอประชากรหน่ึงแสนคน 

ตอป 

4. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอหนวยงานภาครัฐ (รอยละ 90) 

แนวทางการพัฒนา 

1. เสริมสรางการมีสวนรวมดานความมั่นคงภายในใหมีประสิทธิภาพ 

2. ปองกันและปราบปรามปญหาอาชญากรรม ปญหายาเสพติด 

3. เพิ่มศักยภาพการเตรียมความพรอมรองรับการเกิดอุบัติภัยทางธรรมชาติ 

4. เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการใหบริการภาครัฐ 

1.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดรอยเอ็ด เพ่ือจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับทบทวนรอบป พ.ศ.2561 

วิสัยทัศน 

“เปนทองถ่ินที่มีการพัฒนาอยางย่ังยืนเพื่อประโยชนสุขของประชาชน” 

พันธกิจ 

1. สงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน เพื่อสรางโอกาส สรางอาชีพ รายไดยกระดับ

คุณภาพชีวิตใหมีความมั่นคง  

2. สงเสริมการสรางภูมิคุมกันใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ประสานพลังทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนการพัฒนาจากภายในทองถ่ิน 

เปาประสงครวม 

1. ทองถ่ินมีความมั่นคง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ประโยชนสุขของประชาชนอยางย่ังยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการเช่ือมโยงเครือขายโครงสรางพื้นฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 



  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สรางเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 

ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

เปาประสงค 

1. ทองถ่ินมีสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ไดมาตรฐานและเปนมิตรกบัสิง่แวดลอม 

ตัวชี้วัด 

1. จํานวนโครงสรางพื้นฐานที่ไดมาตรฐานเพิ่มข้ึน (จํานวน 20 แหง/ป) 

2. จํานวนชลประทานเพื่อการเกษตรเพิ่มข้ึน (จํานวน 20 แหง/ป) 

3. จํานวนทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดลอมไดรบัการฟนฟ ู(20 แหง/ป) 

4. จํานวนสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกลูเพิม่ข้ึนอยางถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มข้ึน 

 (จํานวน 20 แหง/ป) 

กลยุทธ 

1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เปนระบบและไดมาตรฐาน 

2. บริหารจัดการนํ้า พัฒนาชลประทานและเขตไฟฟาเพื่อการเกษตรใหครอบคลุมทุกพื้นที่ 

3. พัฒนาดานผังเมือง การควบคุมอาคาร กําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล นํ้าเสีย การปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย 

4. บํารุงรักษาปาและนํ้าอยางย่ังยืน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพื่อใหมี 

ระบบนิเวศนที่เหมาะสม โดยมีการบูรณาการของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  สรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

เปาประสงค 

1. พลเมืองมีคุณภาพ มีงานทํา มีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ 

2. ชุมชนในทองถ่ินเปนสังคมทีเ่ขมแข็ง สมานฉันท เกื้อกูล เอื้ออาทรตอกัน 

ตัวชี้วัด 

1. รอยละ 100 ของเด็ก/นักเรียน และเยาวชน ไดรับการพัฒนาตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน 

2. รอยละ 85 ของประชาชนนําปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาดํารงชีวิต  

3. รอยละ 50 ของแรงงานไดพัฒนาสูแรงงานมฝีมือ  

4. รอยละ 80 ของประชาชนเขาถึงสวัสดิการดานสาธารณสุขของรัฐ 

กลยุทธ 

1. พัฒนาคนทุกชวงวัย สรางสังคมแหงการเรียนรู  ดานการศึกษาทั้ ง ในระบบ และนอกระบบ 

สืบทอดองคความรู ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน  

      



  

2. พัฒนาประชาชนในจังหวัดใหมีครอบครัวอบอุนดํารงชีวิตอยางมีความสุข ใชชีวิตแบบพอเพียงตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนําภูมิปญญาทองถ่ินในการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มลด

ตนทุนใหกับสินคาและบริการ สนับสนุนชุมชนตนแบบ 

3. พัฒนาศักยภาพแรงงานทั้งแรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบ แรงงานวิสาหกิจชุมชน ไปสูแรงงาน

ที่มีความรู มีฝมือ ความเช่ียวชาญ  

4. พัฒนาสวัสดิการสังคม การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดลอม 

การปองกันและระงับการระบาดของโรคติดตอ ปองกันปญหาจากยาเสพติด สงเสริมสุขภาพพลานามัยของ

ประชาชน และการเขาถึงการรักษาของผูดอยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน 

เปาประสงค 

ประชาชนหลุดพนปญหาความยากจน 

สินคาการเกษตรของทองถ่ินมีการเพิ่มมูลคามากข้ึน 

ตัวชี้วัด 

1. รอยละ 5 ของการสรางผลิตภัณฑชุมชนของกลุมอาชีพตางๆ เพิ่มข้ึนตอป 

2.  จํ านวนแหล งทอง เที่ ยวใหมที่สร าง ข้ึน  และแหล งทอง เที่ ยวทางธรรมชาติเพิ่ ม ข้ึน  (จํ านวน 20 

แหง/ป) 

3. รอยละ 5 ตอปของมูลคาผลผลิตทางการเกษตร การบริการ การผลิต การคาเพิ่มข้ึน  

4. จํานวนนวัตกรรมในทองถ่ินเพิม่ข้ึน (จํานวน 5 โครงการ/ป) 

กลยุทธ 

1. สงเสริมการลงทุน สงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคใหเกิดข้ึนแกคนในชุมชน เพื่อเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑ

ชุมชน และมุงเนนใหเกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดใหเปนพื้นที่เปาหมายทางการทองเที่ยว การสรางแหลงทองเที่ยวใหมแหลง

ทองเที่ยวทางธรรมชาติ สงเสริมกลุมอาชีพ การบริการ การผลิต การคา อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ

ของจังหวัด 

3.  ส ร า งมู ลค า เพิ่ ม ให กับผลิ ตผลทางการ เกษตร  ผลิ ตผลของกลุ มอา ชีพต า งๆ  ส ง เ ส ริ มการ ใช 

ปุยชีวภาพ การลดตนทุนการผลิต และการใชพลังงานทดแทน 

4. พัฒนากระบวนการผลิตสินคาการเกษตรดวยนวัตกรรม ใหเปนเกษตรปลอดภัย สูมาตรฐานสากลเกษตร

อินทรีย เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สรางนวัตกรรมใหมเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 สรางเสรมิสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 

เปาประสงค 

1. ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความรวมมือในการพัฒนาทองถ่ิน 

2. ทองถ่ินมีการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัด 



  

1. จํานวนประชาชนมีความสํานึกพลเมืองเพิ่มข้ึน (12,000 คน/ป) 

2. รอยละ 100 ของการมีสวนรวมของพลเมอืงในโครงการพฒันาตาง ๆ 

3. รอยละ 100 ของการตอบสนองความตองการของประชาชนเพิ่มข้ึน  

กลยุทธ 

1. สงเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง  การพัฒนาศักยภาพผู นํา

ชุมชน คํานึงถึงหลักนิติธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบ ความคุมคา การมีสวนรวม และมีคุณธรรมจากองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

2. การเสริมสรางการมสีวนรวมทุกกระบวนการของประชาชน เพื่อแกปญหา การปฏิรูป และการพัฒนา

ทองถ่ินในทุกๆ ดานอยางตอเน่ือง 

3. การบริหารแบบบูรณาการ และแบบประชารัฐ 

4. การสรางความสงบ ความผาสุก ความมั่นคงในชีวิต การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม การสรางโอกาสใน

การเขาถึงหรือไดรับสิทธิและสวัสดิการของรัฐอยางเทาเทียมและเปนธรรม 

1.6  Thailand 4.0 โมเดลประเทศไทย 4.0 

โมเดลประเทศไทย 4.0 เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ 

โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใตการนําของพลเอกประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะ

รักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่เขามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน “มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน”  ที่ตองการปรับเปลี่ยน

โ ค ร ง ส ร า ง ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ไ ป สู  “Value Based Economy” ห รื อ  “เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ ขั บ เ ค ลื่ อ น ด ว ย 

นวัตกรรม”  โดยมีฐานคิดหลัก คือ การเปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑ ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการ

ขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมและ

เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน  ซึ่งเปนการเปลี่ยนวิธีการทําที่มีลักษณะ

สําคัญ คือเปลี่ยนจากมนุษยที่สําคัญใหทํางานรวมกับเครื่องจักรกลเทคโนโลยีข้ันสูงที่นําเขามาชวยในการภาคการ

ผลิตในทุกสาขาอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ และเนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming)  โดย

เนนการปรับสมดุลการพัฒนาใน 4 มิติไปพรอมๆ กัน ทั้งความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การรักษสิ่งแวดลอม การมีสังคม

ที่อยูดีมีสุข และการเสริมสรางภูมิปญญามนุษย ซึ่งจะทําใหประเทศไทยสามารถรับมือกับการเปลีย่นแปลงพลวัตโลก

ไดอยางทันทวงที 

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใตโมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะใชแนวทาง “สานพลังประชา

รัฐ” เปนตัวการขับเคลื่อน โดยมุงเนนการมีสวนรวมของภาคเอกชน ภาคการเงิน การธนาคาร ภาคประชาชน ภาค

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยตางๆ รวมกันระดมความคิด ผนึกกําลังขับเคลื่อนผานโครงการ

บันทึกความรวมมือ กิจกรรม หรืองานวิจัยตางๆ โดยมีกลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย ประกอบดวย 



  

1. กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบด้ังเดิมในปจจุบันไปสูการเกษตร

สมัยใหม ที่ เนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี โดยเกษตรกรตองร่ํารวยข้ึน และเปนเกษตรกรแบบเปน

ผูประกอบการ 

2. กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย 

3. กลุมเครื่องมืออุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลที่ใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม 

4. กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตที่เช่ือมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยี

สมองกลฝงตัว 

5. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง เปลี่ยนจากแรงงานทักษะตํ่าไปสู

แรงงานที่มีความรู ความเช่ียวชาญ และทักษะสูง 

โมเดลพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศภายใตโมเดล “ประเทศไทย 4.0” ดังกลาว ถือเปนการผลึกกําลงัของ

ทุกภาคสวนภายใตแนวคิด “ประชารัฐ”  ซึ่งเปนการวางรากฐานการพฒันาประเทศในระยะยาวเปนจุดเริม่ตนใน

การขับเคลื่อนและนําพาประเทศไปสูการเปนประเทศทีม่ั่นคง มั่นค่ัง และย่ังยืนในทีสุ่ด 

2.  ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ด 

2.1  วิสัยทัศน 

“โครงสรางพ้ืนฐาน  บริการสาธารณะเดน  เนนการศึกษา  กีฬา  ประเพณี 

สุขภาวะดีถวนหนา  นําพาเศรษฐกิจพอเพียง” 

2.2  พันธกิจ 

1. จัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า การผังเมืองรวม และสาธารณูปโภคพื้นฐานใหกับประชาชน 

2. สงเสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษา 

3. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหอุดมสมบูรณ มีความหลากหลายทางชีวภาพ และรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอม 

4. สงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวของจังหวัดทั้งในระดับชุมชนและในภาพรวมของจังหวัด 

5. สงเสริมการอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 

6. สงเสริมการสรางงาน  การประกอบอาชีพของประชาชนและการพัฒนาฝมือแรงงาน 

7. สงเสริมการสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน การพัฒนาและใชภูมิปญญาทองถ่ิน  

8. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหมีพลานามัยที่สมบูรณ แข็งแรง มีสภาพแวดลอมที่ ดีหางไกล 

ยาเสพติด 

9. เสริมสรางความเขมแข็งชุมชนและแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.3  จุดมุงหมายการพัฒนา 

1. พัฒนางานดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการในเขตจังหวัด 



  

2. ประชาชนไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ไดมาตรฐานอยางทั่วถึง ไดรับโอกาสการเรียนรูอยางเทาเทียม

และมกีารเรียนรูตลอดชีวิตพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

3. จังหวัดรอยเอ็ดมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ  มีสภาพแวดลอมที่ดี  

4. พัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยว เพิ่มรายไดใหกับชุมชนและจังหวัด 

5. สืบสานประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมอันดีงาม  และสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินใหคงอยูอยางย่ังยืน 

6. ประชาชนมีงานทํา มีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ มีการพัฒนาศักยภาพแรงงาน และพรอมสําหรับ

การแขงขันเมื่อเขาสูประชาคมอาเซียน 

7. พัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูดอยโอกาส  

8. ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี  สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ  หางไกลยาเสพติด  มีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

9. เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ดภายใตหลักธรรมาภิบาลและ

สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนภายใตระบอบประชาธิปไตย 

2.4  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

เปาประสงค 

- พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการในเขตจงัหวัด 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 

เปาประสงค 

- เสริมสรางความเขมแข็งชุมชน และแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

เปาประสงค 

- เพื่อสงเสริมประชาชนมีงานทํามีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพมีการพัฒนาศักยภาพแรงงาน 

และพรอมสําหรับการแขงขันเมือ่เขาสูประชาคมอาเซียน 

- พัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยว เพิ่มรายไดใหกบัชุมชนและจงัหวัด 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เปาประสงค 

- จังหวัดรอยเอ็ดมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ มีสภาพแวดลอมที่ดี 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

เปาประสงค 

- มีการสงเสริมประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงาม และสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินใหคงอยูคูทองถ่ินสืบ

ตอไป 

- ประชาชนไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ไดมาตรฐานอยางทัว่ถึง ไดรับโอกาสการเรียนรูอยางเทา

เทียม และมีการเรียนรูตลอดชีวิตพรอมเขาสูประชาคมอาเซยีน 

 



  

 

 

 

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 

เปาประสงค 

- เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานองคการบรหิารสวนจงัหวัดรอยเอ็ดภายใตหลักธรรมาภิบาล 

และสงเสรมิการมีสวนรวมของประชาชนภายใตระบอบประชาธิปไตย 

6.6  สงเสริมการบรูณาการพัฒนาจังหวัดรวมกัน ทั้งระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินและกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 สวนท่ี ๒ ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

            ๑. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

                ๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  

ยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทางพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากน้ีไป จะประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร 

โดยมีสาระสําคัญของแตละยุทธศาสตร สรปุไดดังน้ี 

                (๑) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 

                     มีเปาหมายทั้งในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวยลดและปองกันภัยคุกคามจาก

ภายนอก รวมทั้งสรางความเช่ือมั่นในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกทีม่ีตอประเทศไทย กรอบแนวทางที่

ตองใหความสําคัญ อาท ิ

                     (๑.๑) การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบนัหลักและการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

                     (๑.๒) การปฏิรูปกลไกลการบรหิารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรปัช่ัน 

สรางความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

                     (๑.๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบรหิารจัดการ

ความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล 

                     (๑.๔) การพัฒนาระบบกลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทกุระดับและรักษาดุลย

ภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม 

                     (๑.๕) การพัฒนาเสรมิสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอย

ภายในประเทศสรางความรวมมอืกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ 

                     (๑.๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความ

มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

                     (๑.๗) การปรบักระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวด่ิงสูแนวระนาบมากข้ึน 

                ๒. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

                    เพื่อใหประเทศไทยสามารถพัฒนาการไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว ซึ่งจําเปนตองยกระดับผลิต

ภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพิม่ความสามารถในการแขงขันและการพฒันาอยางย่ังยืนทั่งในสาขา

อุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสรางความมั่นคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพิม่ขีดความสามารถทางการคา



  

และการเปนผูประกอบการ รวมทัง้การพัฒนาฐานเศรษฐกจิแหงอนาคต ทั้งน้ีภายใตกรอบการปฏิรปูและพัฒนา

ปจจัยเชิงยุทธศาสตรทกุดาน อันไดแกโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจสิติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

การพัฒนาทุนมนุษย และการบรหิารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ 

อาทิ  

                     (๒.๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกจิ ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกจิและสรางความ

เช่ือมั่น การสงเสริมการคาและการลงทุนที่อยูที่อยูบนการแขงขันที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคมตลอดจนพัฒนา

ประเทศสูความเปนชาติการคาเพื่อใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการยกระดับไปสูสวนบนหวง

โซมลูคามากข้ึน 

                     (๒.๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจทิัลและการคาที่เขมขนเพื่อสรางมูลคาเพิม่และขยายกจิกรรมการผลิตและบริการ โดยมุง

สูความเปนเลิศในระดับโลกและระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบรกิารทีห่ลากหลายตาม

รูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกจิทีเ่ปลี่ยนไป รวมทั้งเปนแหลงอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของ

โลก 

                      - ภาคเกษตร โดยเสรมิสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและย่ังยืน เพิม่ขีดความสามารถในการแขงขัน

ภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรบัไปสูการเกษตรย่ังยืนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและรวมกลุมเกษตรกรใน

การพัฒนาอาชีพที่เขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย 

                      - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปจจุบันที่

มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตทีม่ีศักยภาพ โดยการใชดิจิทลัและการคามาเพิ่มมลูคาและยกระดับ

หวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน 

                      - ภาคบริหาร โดยขยายฐานการบรกิารใหมีความหลากหลาย มีความเปนเลิศและเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริหารที่เปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเที่ยว และพฒันาใหประเทศไทยเปน

ศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบรกิารทีม่ีศักยภาพอื่นๆ เปนตน 

                      (๒.๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทกัษะผูประกอบการยกระดับผลิต

ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอย (SMEs) สูสากล และพฒันาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน

เกษตรกร 

                      (๒.๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพเิศษชายแดนและพัฒนา

ระบบเมอืงศูนยกลางความเจรญิ จัดระบบผงัเมอืงทีม่ีประสทิธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการสิง่แวดลอมเมือง 

และโครงสรางพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคลอง 

                      (๒.๕) การลงทุนพฒันาโครงสรางพื้นฐาน ในดานการขนสง ดานพลงังาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารและการวิจัยและพฒันา 

                   (๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพคน 

                       เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐานที่แข็งแกรงของประเทศที่มีความพรอมทางกาย ใจ 

สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางมเีหตุผล มรีะเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม

จริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ  

                       (๓.๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประชาชน 

                       (๓.๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียม และทั่วถึง 



  

                       (๓.๓) การปลกูฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมที่พงึประสงค 

                       (๓.๔) การสรางเสรมิใหคนมสีุขภาวะที่ดี 

                       (๓.๕) การสรางความอยูดีมสีุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ

บมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง 

                   (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคมเพือ่เรงกระจาย

โอกาสการพฒันาและสรางความมั่นคงใหทั่วถึง ลดความเหลื่อมลาไปสูสงัคมที่เสมอภาคและเปนธรรม กรอบ

แนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ  

                       (๔.๑) การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมลาทางดานเศรษฐกจิและสังคม 

                       (๔.๒) การพฒันาระบบบริการและระบบบรหิารจัดการสุขภาพ 

                       (๔.๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูง 

                       (๔.๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบนัทางสงัคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของ                 

                              ชุมชน 

                       (๔.๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

                   (๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกบัสิง่แวดลอม 

                       เพื่อเรงอนุรักษฟนฟูและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคง

ดานหนา รวมทั้งมีความสามารถในการปองกันผลกระทบและปรบัตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย

พิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาท ิ 

    (๕.๑) การจัดระบบอนุรกัษ  ฟนฟูและปองกันทาลายทรัพยากรธรรมชาติ 

    (๕.๒) การวางระบบบรหิารจัดการหนาใหมีประสิทธิภาพทัง้ ๒๕ ลุมนํ้า เนนการปรบัระบบการ

บรหิารการจัดการอทุกภัยอยางบูรณาการ 

                       (๕.๓) การพัฒนาใชพลงังานทีเ่ปนมิตรกบัสิ่งแวดลอม 

                       (๕.๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมอืงทีเ่ปนมิตรกบัสิง่แวดลอม 

                       (๕.๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรบัตัวใหพรอมกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

                    (๖) ยุทธศาสตรดานการปรับปรงุสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐเพื่อใหหนวยงาน

ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกบับทบาทภารกิจ มสีมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกจิ

ไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ  

                        (๖.๑) การปรับปรงุโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดทีเ่หมาะสม 

                        (๖.๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

                        (๖.๓) การพฒันาระบบบรหิารจัดการกาํลังคนและพฒันาบุคลากรภาครัฐ 

                        (๖.๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

                        (๖.๕) การปรับปรงุกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนรูปธรรมและเปนสากล 

                        (๖.๖) การพฒันาระบบการใหบรกิารประชาชนของหนวยงานภาครฐั 

                        (๖.๗) การปรับปรงุการบรหิารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

                  ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

                        ยุทธศาสตรที่ ๑ การเสรมิสรางและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย 



  

                         วัตถุประสงค 

                           (๑) เพื่อปรับเปลี่ยนใหคนในสงัคมไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสงัคม 

                           (๒) เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยมีทกัษะในการดํารงชีวิตสําหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑ 

                           (๓) เพื่อสงเสริมใหคนไทยมสีุขภาวะที่ดีตลอดชวงชีวิต 

                           (๔) เพื่อเสริมสรางสถาบันทางสังคมใหมีความเขมแข็งเอื้อตอการพฒันาคนและประเทศ 

                          ยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมลาในสังคม 

                          วัตถุประสงค 

                            (๑) เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสงัคมใหแกกลุมประชากรรอยละ ๔๐ ที่ม ี

                           รายไดตํ่าสุด 

                            (๒) เพื่อใหคนไทยทุกคนเขาถึงบรกิารทางสังคมที่มีคุณภาพไดอยางทั่วถึง 

                            (๓) เพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

                          ยุทธศาสตรที่ ๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 

                          วัตถุประสงค  

                            ๑.๑ สรางความเขมแข็งใหเศรษฐกจิขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและย่ังยืน ดังน้ี 

                            (๑) เพื่อสรางความเขมแข็งของแรงขับเคลือ่นทางเศรษฐกจิใหสนับสนุนเปาหมายการเพิ่ม                       

                           รายไดตอหัว 

                       (๒) เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายไดเดิมและสรางฐานการผลิตรายไดใหม 

                       (๓) เพื่อสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจการทางเศรษฐกจิและแบงผลประโยชนอยาง

เปนธรรม และสนับสนุนเศรษฐกจิที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

                       (๔) เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สรางความเขมแข็งและรักษาวินัยการคลัง และการ

พัฒนาเครือ่งมอืทางการเงินทีส่นับสนุนการระดมทุนทีม่ีประสิทธิภาพ 

                       ๑.๒ สรางความเขมแข็งใหกบัเศรษฐกิจรายสาขา เพื่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข็ง

ขันของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการวาการลงทุน ดังน้ี 

                       (๑) เพื่อสงเสริมการพฒันานวัตกรรมในการสรางมูลวาและเพิ่มประสทิธิภาพผลิตของสินคาวา

และบริการ          

                       (๒) เพื่อสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกจิชีวะภาพใหเปนฐานรายไดใหมที่สําคัญพัฒนาระบบการ

บรหิารจัดการความเสี่ยงและมกีารปรบัตัวใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพื่อใหการผลิตภาค

เกษตรและรายไดเกษตรกรมีความมั่นคง 

                       (๓) เพื่อเรงผลักดันใหสินคาเกษตรและอาหารของใครมีความโดดเดนในดานคุณภาพมาตรฐาน

และความปลอดภัยในตลาดโลก 

                       (๔) เพื่อเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมสาํคัญเดิมใหสามารถตอยอดไปสูอุตสาหกรรมอนาคตที่ใช

เทคโนโลยีสมัยใหมอยางเขมขน และสรางรากฐานในการพฒันาอุตสาหกรรมใหมบนฐานของความเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

                      (๕) เพื่อเพิม่ศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหมในการปรับปรงุเศรษฐกิจฐาน

บริการทีเ่ขมแข็งรวมทั้งพฒันาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใหเติบโตอยางสมดุลและย่ังยืน 



  

                      (๖) เพื่อพัฒนาปจจัยสนับสนุนและอํานวยความสะดวกทางการคาและการลงทุนสนับสนุนการ

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการไทย รวมทั้งพัฒนาสังคมผูประกอบการ 

                      (๗) เพื่อพัฒนาระบบการเงินของประเทศใหสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ

ภาคการผลิตและบริการ การคา และการลงทุน 

                      (๘) เพื่อสรางความเขมแข็งขององคกรการเงินรากฐานและระบบสหกรณใหสนับสนุนบรกิารเงิน

ในระดับรากฐานและเกษตรกรรายยอย 

                      ยุทธศาสตรที่ ๔ การเติบโตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพือ่การพฒันาอยางย่ังยืน 

                      วัตถุประสงค 

                               (๑) รักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใชประโยชนอยางย่ังยืนและเปนธรรม 

                      (๒) สรางความมั่นคงหนาของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรนาทัง้ระบบใหมีประสิทธิภาพ 

                      (๓) บริหารจัดการสิง่แวดลอม และมลพิษใหมีคุณภาพดีข้ึน 

                      (๔) พัฒนาขีดความสามารถในการลดกาซเรอืนกระจกและการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรบัมือกบัภัยพิบัติ 

                      ยุทธศาสตรที่ ๕ การสงเสริมสรางความมัน่คงแหงชาติเพื่อการพฒันาประเทศสูความมั่นคงและ  

                       ย่ังยืน 

                      วัตถุประสงค 

                      (๑) เพื่อสรางความมั่นคงภายใน และปองกันปญหาภัยคุกคามที่เปนอุปสรรคตอการพฒันา

เศรษฐกจิและสังคมของชาติ 

                     (๒) เพื่อสรางความพรอมและผนึกกําลังทกุภาคสวน ใหมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ

ดานความมั่นคง และศักยภาพในการปองกันและแกไขสถานการณที่เกิดจากภัยคุมคามทั้งภัยทางทหารและภัย

คุกคามอื่นๆ 

                (๓) เพื่อสรางความสอดคลองระหวางนโยบายดานความมั่นคงใหสนับสนุนเสถียรภาพและ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สงัคม ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมใหสามารถพฒันาไปในทิศทางเดียวกันได

อยางมีประสิทธิภาพ 

                (๔) เพื่อเสรมิสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับมิตรประเทศ ในการสนับสนุนการรักษาความ

สงบสุขและผลประโยชนของชาติ 

              ยุทธศาสตรที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทจุริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย 

                วัตถุประสงค 

     (๑) เพื่อภาครัฐมีขนาดเลก็ มีการบรหิารจัดการที่ดี และมาตรฐานสากล 

                          (๒) เพื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีการบริหารจัดการและใหบริการแกประชาชนใน

ทองถ่ินไดอยางมปีระสิทธิภาพ ประสทิธิผล และโปรงใสตรวจสอบได 

     (๓) เพื่อลดปญหาการทจุริตและการประพฤติมิชอบของประเทศ 



  

                          (๔) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายใหสามารถอํานวยความสะดวกดวยความ

รวดเร็ว และเปนธรรมแกประชาขน 

    ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจสิติกส 

      วัตถุประสงค 

                         (๑) เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกดานคมนาคมขนสงและการคารวมทั้ง

มีกลไกลกํากบั ดูแล การประกอบกิจการขนสงที่มปีระสทิธิภาพและโปรงใส ใหสามารถสนับสนุนการเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศจากการพฒันาโครงขายการ   ขนสง และการยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับ

ประชาชน 

                         (๒) เพื่อสรางความมั่นคงทางพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน และสงเสรมิการใช

พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกจิในภาคอาเซียนจากการพัฒนาดานพลังงาน 

                         (๓) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานดิจิทลัอยางทั่วถึงทั้ง 

ประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเปนธรรม และสงเสรมิธุรกจิดิจทิัลใหม และวัตกรรมรวมทัง้พัฒนาระบบความปลอดภัย

ทางไซเบอรใหมีความมั่นคง และคุมครองสิทธิสวนบุคคลใหแกผูบริการ 

                         (๔) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและการขยายใหบรกิารโครงสรางพื้นฐานดานหนาเชิงปริมาณและ

คุณภาพใหคอบคุมทั่วประเทศ ลดอัตรานํ้าสูญเสียในระบบประปา และกลไกการบรหิารจัดการการประกอบ

กิจกรรมนํ้าประปาในภาพรวมของประเทศ 

                         (๕) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมตอเน่ืองทีเ่กิดจากลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน เพื่อลดการนําเขา

จากตางประเทศ และสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ                                              

                        ยุทธศาสตรที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม 

                        วัตถุประสงค 

                        (๑) เพื่อสรางความเขมแข็งและยกระดับความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีข้ัน

กาวหนา ใหสนับสนุนการสรางมูลคาของสาขาการผลิตและบริการเปาหมาย 

                                 (๒) เพื่อสรางโอกาสการเขาถึงและนําเทคโนโลยีไปใชใหกับเกษตรกรรายยอยวิสาหกิจ

ชุมชนและวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอย 

                        (๓)  เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่มุงเนนการลดความเหลือ่มลาและยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสทางสงัคม และคุณภาพสิ่งแวดลอม 

                        (๔) เพื่อบรูณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใหสามารถ

ดําเนินงานไปในทางทิศทางเดียวกัน 

                        ยุทธศาสตรที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นทีเ่ศรษฐกจิ 

                        วัตถุประสงค 

 (๑) เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสูภูมิภาคอยางทั่วถึงมากข้ึน 

 (๒) เพื่อพฒันาเมอืงศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองหนาอยูสําหรับคนทกุกลุม 

                         (๓) เพื่อพัฒนาและฟนฟูพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักใหขยายตัวอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ

เพิ่มคุณภาพชีวิตคนในชุมชน 



  

                         (๔) เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหมใหสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและ

พัฒนาในพื้นที่อยางย่ังยืน 

                         ยุทธศาสตรที่ ๑๐ ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพฒันา 

                         วัตถุประสงค 

                         (๑) เพื่อใชประโยชนจากจุดเดนของทําเลที่ต้ังของประเทศไทยทีเ่ปนจุดเช่ือมโยงสําคัญของแนว

ระเบียบเศรษฐกจิตางๆ ใหเกิดประโยชนอยางเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของไทย 

                                  (๒) เพื่อขยายโอกาสดานการคาการลงทุนระหวางประเทศ และยกระดับใหประเทศ

เปนฐานการผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเดน 

                         (๓) เพื่อเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีโลกดวยการสงเสริมบทบาททีส่รางสรรคของไทยในกรอบ

ความรวมมือตางๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพฒันาภายใตกรอบเปาหมายการพฒันาที่ย่ังยืน

(Sustainable Development Goals: SDGs 

         ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

๑.๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดรอยเอ็ด 

เพ่ือดําเนินการจัดการทําแผนพัฒนาสี่ป (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

วิสัยทัศน 

“ เปนทองถ่ินที่มีความเขมแข็งทางเศรษฐกจิและสงัคม ดวยการพัฒนา 

ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ผานกลไกลประชารัฐ” 

พันธกิจ 

                         ๑. สงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ใหมีคุณภาพเพื่อสรางโอกาส สรางรายไดยกระดับ

คุณภาพชีวิตใหมีความมั่นคง 

                         ๒. สงเสริมการสรางภูมิคุมกันใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางมปีระสิทธิภาพ 

                         ๓. ประสานพลังทกุภาคสวนในการขับเคลื่อนจากภายใน 

เปาประสงครวม 

                         ๑. ทองถ่ินมีความมั่นคง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

                         ๒. มุงประโยชนสวนรวมอยางย่ังยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร 

                          ประเด็นยุทธศาสตรที ่๑ พัฒนาการเช่ือมโยงเครือขายโครงสรางพื้นฐาน 

                          ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ สรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

                          ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 

                          ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางเสริมสมรรถนะประชาชนและพลงัทางสงัคม 

 

 



  

ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน 

         เปาประสงค 

         ๑. เปนทองถ่ินนาอยู มสีาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ไดมาตรฐานเปนมิตรกบัสิง่แวดลอม 

          ตัวชี้วัด 

            ๑. จํานวนโครงสรางพื้นฐานที่ไดมาตรฐานเพิม่ข้ึน (จํานวน ๒๐ แหง/ป) 

            ๒.  จํานวนชลประทานเพือ่การเกษตรเพิ่มข้ึน (จํานวน ๒๐ แหง/ป) 

            ๓.  จํานวนทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดลอมไดรับการฟนฟู (จํานวน ๕,๐๐๐ ไร/ป) 
 

          กลยุทธ 

            ๑. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เปนระบบและไดมาตรฐาน 

            ๒. บริหารจัดการนํ้า พฒันาชลประทานและเขตไฟฟาเพื่อการเกษตรใหครอบคลุมทุกพื้นที ่

  ๓. พัฒนาดานผังเมอืง การควบคุมอาคาร กําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกลู นํ้าเสีย การปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

            ๔. บํารุงรักษาปาและนํ้าอยางย่ังยืน การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพือ่ใหระบบ

นิเวศนที่เหมาะสม โดยมีการบรูณาการของทุกภาคสวนทีเ่กีย่วของ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ สรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

         เปาประสงค 

           ๑. เพื่อพัฒนาใหพลเมืองมีคุณภาพ มีงานทํา มีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ 

           ๒. เพื่อพัฒนาชุมชนใหทองถ่ินเปนสงัคมทีเ่ขมแข็ง สมานฉันท เกือ้กลู เอื้ออาทรตอกัน 

         ตัวชี้วัด 

๑. รอยละของเด็ก/นักเรียน และเยาวชน ไดรับการพฒันาตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(รอยละ ๑๐๐) 

           ๒. รอยละของประชาชนนําปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาดําเนินชีวิต (รอยละ ๘๕) 

           ๓. รอยละของแรงงานไดพัฒนาสูแรงงานมฝีมือ (รอยละ ๕๐) 

           ๔. รอยละของประชาชนเขาถึงสวัสดิการดานสาธารณสุขของรัฐ (รอยละ ๘๐) 

         กลยุทธ 

            ๑. พัฒนาคนทุกชวงวัย สรางสงัคมแหงการเรียนรู ดานการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบสืบทอดองค

ความรู ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 

            ๒. พัฒนาประชาชนในจังหวัดใหดํารงชีวิตอยางมคีวามสุข ใชชีวิตแบบพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง การนําภูมิปญญาทองถ่ินในการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ เพื่อสรางมลูคาเพิม่ ลดตนทุนใหกัยสินคา

และบริการ 

            ๓. พัฒนาศักยภาพแรงงานทัง้แรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบ แรงงานวิสาหกิจชุมชน ไปสู

แรงงานทีม่ีความรู มฝีมือ ความเช่ียวชาญ 



  

            ๔. พัฒนาสวัสดิการสังคม การสงเสรมิและการพฒันาคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสิ่งแวดลอมการปองกัน

และการระงับการระบาดของโรคติดตอ สงเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน และการเขาถึงการรักษาของ

ผูดอยโอกาสทางสงัคมและประชาชนทั่วไป 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน 

        เปาประสงค 

          ๑. เพื่อแกไขปญหาความยากจน 

          ๒. เพื่อเพิ่มมลูคาสินคาการเกษตรของจังหวัด 

        ตัวชี้วัด 

          ๑. มูลคาผลิตภัณฑชุมชนของกลุมอาชีพตางๆ เพิม่ข้ึน (รอยละ ๕ ตอป) 

          ๒. แหลงทองเที่ยวใหมที่สรางข้ึน  และแหลงทองเทีย่วทางธรรมชาติเพิ่มข้ึน (จํานวน ๒๐ แหง/ป) 

          ๓. มูลคาผลผลิตทางการเกษตร การบริการ การผลติ การคาเพิ่มข้ึน (รอยละ ๕ ตอป) 

          ๔. จํานวนวัตกรรมทางการเกษตรทีเ่พิ่มข้ึน (จํานวน ๕ โครงการตอป) 

       กลยุทธ 

          ๑. สงเสริมการลงทุน สงเสริมแนวคิดเศรษฐกจิสรางสรรคใหเกิดข้ึนแกคนในชุมชน เพื่อเพิม่มลูของ

ผลิตภัณฑชุมชน และมุงเนนใหเกิดการพึง่พาตนเองตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

          ๒. พัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดใหเปนพื้นทีเ่ปาหมายทางการเที่ยว การสรางแหลงทองเที่ยวใหม แหลง

ทองเที่ยวทางธรรมชาติ สงเสริมกลุมอาชีพ การบริการ การผลิต การสินคา อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการ

บริการของจังหวัด 

           ๓. สรางมูลคาเพิม่ใหกบัผลิตผลทางการเกษตร ผลติผลของกลุมอาชีพตางๆ สงเสริมการใชปุยชีวภาพ การ

ลดตนทุนการผลิต และการใชพลงังานทดแทน 

           ๔. พัฒนากระบวนการผลิตสินคาการเกษตรดวยนวัตกรรม ใหเปนเกษตรปลอดภัย สูมาตรฐานสากล 

เกษตรอินทรีย เปนมิตรตอสิง่แวดลอม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 

         เปาประสงค 

             ๑. เพื่อสรางความรวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

              ๒. สงเสริมการพฒันาทองถ่ินตามหลักธรรมาภิบาล 

         ตัวชี้วัด 

             ๑. จํานวนประชาชนมีความสํานึกพลเมืองเพิ่มข้ึน (จํานวน ๑๒,๐๐๐ คน/ป) 

             ๒.  รอยละการมสีวนรวมของพลเมืองในโครงการพัฒนาตางๆ (รอยละ ๑๐๐) 

             ๓.  รอยละความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลง (รอยละ ๑๐๐) 



  

        กลยุทธ 

             ๑.  สงเสรมิประชาธิปไตย สนับสนุนการพฒันาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพฒันาศักยภาพผูนํา

ชุมชน คํานึงถึงหลักนิติธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบ ความคุมคา การมีสวนรวม และมีคุณธรรมจากองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

             ๒. การเสริมสรางการมสีวนรวมทุกกระบวนการของประชาชน เพื่อแกไขปญหาการปฏิรูป และการ

พัฒนาทองถ่ินในทุกๆ ดานอยางตอเน่ือง 

             ๓. การบริหารแบบบูรณาการ และแบบประชารฐั 

             ๔. การสรางความสงบ ความผาสุก ความมั่นคงในชีวิต การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม การสรางโอกาส

ในการเขาถึงหรือไดรับสิทธิและสวัสดิการของรัฐอยางเทาเทยีมและเปนธรรม 

 

 

  

 ๒.  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   ๒.๑ วิสัยทัศน   พันธกิจ   และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 

 วิสัยทัศนการพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลตําบลโนนตาล ตองการอะไรในอนาคต  คือคําตอบที่วิสัยทัศนจะตองตอบสนอง โดยความเห็นชอบ

ของผูบรหิารทองถ่ิน  ประชาคม  และ ผูมสีวนไดเสียทั้งหมด วิสัยทัศนจะเปนสื่อที่ช้ีใหเห็นทิศทางการพัฒนาใน

อนาคตของตําบลโนนตาล เปนเข็มทิศในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของทองถ่ิน 

วิสัยทัศนของผูบริหาร 

มุงมั่น   สรางสรรค   พัฒนา  สงเสรมิการศึกษา   ปวงประชามีสุข 

พันธกิจ 

พันธกิจที่  ๑    เพิ่มศักยภาพของเทศบาลตําบลโนนตาล 

พันธกิจที่  ๒    พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนนิยมทางสังคม 

พันธกิจที่  ๓    เพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการพฒันาและความเปนธรรม 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 

๑.  ดําเนินการพัฒนาเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนทุกครอบครัว 

๒.  ดําเนินการพัฒนาเพื่อสรางความเขมแข็งของภาคประชาชน  โดยยึดหลักการมสีวนรวมของประชาชน 

       เปนหลกั 

๓.  ดําเนินการพัฒนาและขยายโอกาสทางดานการศึกษา 

๔.  ดําเนินการพัฒนาเพื่อสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินสํานึกรักบานเกิดมากย่ิงข้ึน 

๕.  ดําเนินการพัฒนาสงเสริม  สรางรายไดใหกับประชาชน  มีอาชีพเสริมเพิ่มรายไดพรอมทั้งแกไขปญหา 

     ความยากจนของประชาชนในเขตพื้นที่อยางตอเน่ือง 



  

๖.  ดําเนินการพัฒนา  ฟนฟูและจัดระบบสิง่แวดลอมภายในชุมชนใหนาอยูสวยงามและย่ังยืนตลอดไป 

๗.  ดําเนินการพัฒนาปรบัปรุงสงเสริมแหลงทองเที่ยวของเทศบาลตําบลโนนตาลอยางตอเน่ือง 

๘.  ดําเนินการพัฒนาสงเสริมกลุมอาชีพ  ภูมิปญญาทองถ่ินพรอมทั้งจัดหาตลาดรองรบัสินคาจากกลุมอาชีพตาง ๆ  

     ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลโนนตาล 

๙.  สรางเทศบาลตําบลโนนตาล  ใหเปนองคกรทีม่ีหลักคุณธรรม  จริยธรรม  ความเสมอภาค   

     ความยุติธรรม  ความโปรงใส  โดยยึดหลกัของธรรมาภิบาล 

๒.๒  ยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลโนนตาล 

วิสัยทัศนของเทศบาลตําบลโนนตาล 

 “  โนนตาลชุมชนนาอยู     บริหารควบคูคุณธรรม     เนนเศรษฐกิจพอเพียง     สืบสานประเพณี   

วัฒนธรรมเดน  เนนคนเปนศูนยกลาง  สิ่งแวดลอมไมเปนพษิ  พัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจสดใส   

รวมใจพฒันาย่ังยืนแบบบรูณาการ”   

     การพัฒนาตามนโยบายคณะผูบริหารเทศบาลตําบลโนนตาล 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แนวทางการพัฒนา 

 1.1  กอสรางปรบัปรุงและซอมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาลใหได 

        มาตรฐานและเพียงพอ 

 1.2  สนับสนุนและสงเสริมการวางแผนพัฒนาระบบการขนสงใหสามารถเช่ือมโยงประสานกันไดอยาง    

         สะดวกรวดเร็วและมปีระสทิธิภาพ 

 1.3   สงเสรมิและสนับสนุนการกระจายโครงสรางพื้นฐานทีจ่ําเปน  เชน  ไฟฟา  ประปา  โทรศัพทและ 

        การสื่อสารดานการโทรคมนาคมดานอื่นๆ  ไปสูชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 

 1.4  สงเสริมและพฒันาปรบัปรุงแหลงนํ้าสาธารณะใหมีนํ้าเพียงพอในการทําเกษตร 

 1.5  สนับสนุนและสงเสริมใหมีการปรับปรงุภูมิทัศนชุมชน  หนวยงานราชการและเอกชน 

 1.6  ปรับปรุงสงเสริมสถานที่ทองเที่ยวเชิงอนุรกัษของชุมชน 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนา 

    2.1  สงเสรมิสบืสานจารีตประเพณี  ศาสนา และวัฒนธรรม อันดีงามใหคงอยูคูกบัทองถ่ินสบืไป 

         2.2  สนับสนุนและสงเสริมใหเด็กออนวัยเรียนไดรบับริการเตรียมความพรอมในรปูแบบตางๆ 

         3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

       3.1  สนับสนุนการเสริมสรางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริและสรางความเข็มแข็งของชุมชน   

                   และประชาสัมพันธเพือ่นําไปสูการพฒันาแบบพึง่ตนเอง 

3.2 สงเสรมิตลาดชุมชนโดยจัดใหมรีานคาชุมชนและสินคาที่ระลึกของชุมชน 

             3.3  รวมกลุมทางเศรษฐกจิดวยการสงเสริมออมทรัพยและพฒันากลุมอาชีพ     



  

        4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม   

             4.1  สงเสริมความรูดานสุขภาพอนามัยความเปนอยูของประชาชนเพื่อการมสีุขภาพดีถวนหนา 

             4.2  สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุมเปาหมายตางๆ 

             4.3  สงเคราะหเด็กและเยาวชน  คนชรา  คนพิการทุพพลภาพ  ประชาชนผูทกุขยากขาดแคลนไรที่พึง่    

                  ใหมีคุณภาพ 

       4.4  เสริมสรางใหมีการพฒันาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

    5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

              5.1  จัดการสิง่แวดลอมชุมชนเพื่อรักษาสภาพแวดลอมธรรมชาติของชุมชนรวมทัง้เพือ่เปนการ 

                    เสริมสรางภูมิทัศน 

5.2 ลดปริมาณขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูลทีเ่กิดจากชุมชนและสงเสริมการนํามาใชใหมอยางเหมาะสม 

6.  การบริหารบานเมืองท่ีดี 

           6.1  สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายชุมชน การจัดเวทปีระชาคมในชุมชน เพื่อสราง    

                 กระบวนการเรียนรู 

     7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร-นโยบายของรัฐและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

           7.1  สงเสรมิใหประชาชนมสีวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

           7.2   พัฒนาการรบัรูขอมูลขาวสารของประชาชน 

           7.3   สงเสริม สนับสนุนใหเทศบาลมีความเขมแข็งรวมมือประสานงานเกื้อกลูองคกรอื่น   

           7.4  สงเสรมิปรับปรงุและพัฒนาความรูความสามารถบุคลากร 

           7.5  ปรับปรงุพัฒนาประสทิธิภาพการปฏิบัติงานและจัดใหมเีครื่องมือเครื่องใช  และสถานที่ปฏิบัติงานให    

                ทันสมัย   

 

๑.๕ จุดยืนทางยุทธศาสตร 

               พัฒนาบานเมืองที่อยูอาศัยใหนาอยู สะอาด เปนระเบียบ การคมนาคมสะดวกนํ้าไหลไฟสวางถวนหนา 

สงเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ ภูมิปญญาทองถ่ิน เพิ่มรายไดใหมั่นคงย่ังยืน มสีุขถวนหนา 

๑.๖ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

               พระราชบญัญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       

พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ บัญญัติใหเทศบาล องคการบรหิารสวนตําบลและการปกครองสวนทองถ่ิน

รูปแบบพิเศษมอีํานาจหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองแลวยังมหีนาที่ในการประสานการจัดทํา

แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรกีําหนดอีกดวย เน่ืองจากการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

เกี่ยวของกบัการกําหนดนโยบายการปกครองบรหิาร การบรหิารงานบุคคล การเงินและการคลงัและการปฏิบัติตาม

อํานาจหนาทีท่ี่กฎหมายกําหนด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

                             แผนภาพความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

           
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ 

(กําหนดวิสัยทัศน และยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ)  



  

               

 

  

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                           
 

                             ๑.๗ การวิเคราะหเพ่ือกาพัฒนาทองถ่ิน 
 

 

 

 

 

                   

 

 

 

   ๓  การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน        

๑. การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

               การวเิคราะห์ศักยภาพการพัฒนาของเทศบาล 

 จุดแขง็ 

 -  ตําบลโนนตาลมีพื้นที่ทําการเกษตรประมาณ  11,048  ไร  หรือคิดเปนรอยละ  87.38  ของพื้นที่      

ทั้งตําบล  ซึ่งพื้นทีส่วนใหญเหมาะสมสําหรบัการปลูกขาว  โดยเฉพาะขาวหอมมะลิและขาวเหนียวคุณภาพดีเปน 

นโยบายรัฐบาล 

(นโยบายเรงดวน และนโยบายทั่วไป) 

นโยบายกระทรวง  กรม 

(นโยบายรายสาขาตามภารกจิหนวยงาน) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ 

(ยุทธศาสตรบูรณาการทุกภาคสวนในจงัหวัด) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาอํานาจแบบบรูณาการ 

(บูรณาการในมิติเชิงพื้นที่) 

แผนยุทธศาสตรการพฒันาทองถ่ิน 

(วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร

และแนวทางกาพฒันาทองถ่ิน) 

แผนพัฒนาสี่ปองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(แปลงนโยบายสูการปฏิบัติ นําไปสูการทํางบประมาณ) 



  

ที่ตองการของตลาดภายในประเทศ สามารถทีจ่ะพฒันาใหผลผลิตปลอดสารพิษและมีคุณภาพตามที่ตลาดตองการ

ไดและสูทางการสงเสริมการผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศคอนขางดีและไดรบัการสนับสนุนจากทุกภาคสวน 

 -   มีแรงงานจํานวนมากและราคาถูกจากขอมลูสถิติจังหวัดรอยเอ็ด  พบวามีกําลงัแรงงานจํานวนมากทั้งน้ี

เปนแรงงานประเภทฝมือและไรฝมือ ซึ่งจะเปนประโยชนสําหรบันักลงทุนในอุตสาหกรรมประเภทที่อาศัยแรงงานใน

การผลิต  ดังน้ัน  จึงเปนโอกาสและชองทางของนักธุรกิจทีจ่ะใชประกอบการตัดสินใจ 

 -   ตําบลโนนตาล  จัดไดวาเปนทองถ่ินที่มีความสงบเรียบรอยและประชาชนสามารถสบืสานอนุรกัษ

ขนบธรรมเนียม  ประเพณีที่ดีงามของทองถ่ินไวไดเปนอยางดี  มีความเปนอยูทีเ่รยีบงาย     มีความรกั    ความสามัคคี 

อยูกันแบบพีแ่บบนอง เอือ้เฟอพึ่งพาอาศัยกันและกัน  โดยเฉพาะการที่มีภูมปิญญาทองถ่ินทีส่ามารถสรางผลงานไป

แสดงในระดับอื่นๆ ได  ประกอบกบัทกุภาคสวนไดเนนกระบวนการมสีวนรวมของประชาชนในการบริหารและ

พัฒนาดานตางๆมากข้ึน จึงจัดใหดําเนินการและการแกไขปญหาตางๆเปนไปอยางเรียบรอย ตําบลโนนตาล มีแหลง

นํ้าธรรมชาติหลายแหงที่เกิดข้ึนในพื้นที ่ ที่สามารถใชเปนแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร การอุปโภค-บริโภคไดเปนอยางดี 

ถาหนวยงานที่มีงบประมาณในการดําเนินการจํานวนมากมาชวยสนับสนุนการพฒันาแหลงนํ้าทัง้หมดอยางเปน

ระบบทําใหไมเกิดปญหาความแหงแลงซ้ําซากจะทําใหราษฎรทําการเกษตรไดตลอดทัง้ปตําบลโนนตาลมีพื้นที่ที่   

ต้ังหมูบานบางสวนอยูรมิถนนทางหลวงแผนดินจํานวน2สาย ซึ่งเปนถนนที่เช่ือมระหวางจังหวัดและอําเภอใกลเคียง 

เชนอําเภอจตุรพักตรพิมาน อําเภอสุวรรณภูมิ และเปนเสนทางยุทธศาสตรในการพฒันาตอไปในอนาคต ตําบลโนน

ตาล เปนที่ต้ังของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา และขยายโอกาส จํานวน 4 โรงเรียน  และมีศูนยพฒันาเด็กเลก็

จํานวน  2  แหง   ซึ่งราษฎรสามารถสงบุตรหลานเขาเรียนไดอยางทั่วถึง 

- ตําบลโนนตาล เปนแหลงผลิตปุยชีวภาพ    เพื่อจําหนายใหกับเกษตรกรภายในตําบล     และสง 

จําหนายสูตลาดในราคาถูกทําใหประชาชนมีปุยใชอยางเพียงพอและลดตนทุนในการผลิตดานเกษตรกรของ

ประชาชนตําบลโนนตาล 

- ตําบลโนนตาลเปนพื้นที่ทีเ่หมะกบัการสงเสริมการปลกูมะลิ และปลูกหมอน เปนอยางมาก  

เทศบาลตําบลโนนตาล กําลงัประสานงานกบัหนวยงานที่เกีย่วของจัดทําโครงการน้ีอยางตอเน่ืองและเปนรปูธรรมให

ไดในอนาคต เพื่อจัดทําเปนโครงการ “ หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ “ 

- ตําบลโนนตาลมีศูนยสงเสรมิพัฒนาอาชีพของราษฎรในตําบล  เพื่อเปนสถานทีร่องรับการฝกอาชีพ 

ของราษฎรทกุประเภท เพือ่ใหสามารถขยายผลไดในอนาคตไดอยางเปนรูปธรรม  

 

           

จุดออน 



  

- ตําบลโนนตาลมักประสบปญหาภัยแลง    และภัยธรรมชาติ   พื้นที่การเกษตรมปีญหาเปนประจํา 

ทุกป  ซึ่งเปนปญหาเรื้อรงัมาตลอด ทําใหเกิดความเสียหายกับพืชผลทางการเกษตรและเปนปญหาอปุสรรคในการ

พัฒนาดานการเกษตรมาโดยตลอด 

-   ตําบลโนนตาลประสบปญหาดานการเพาะปลูกพืชในฤดูแลงมาโดยตลอด  เน่ืองมาจากสาเหตุสําคัญ  

คือนํ้าไมเพียงพอเพราะขาดแหลงนํ้าตนทุนที่ยังไมสามรถเกบ็นํ้าไวอยางเต็มที่และเปนพื้นที่นอกเขตชลประทาน  จึง

เปนสาเหตุใหเกษตรกรไมสามารถทีจ่ะเพาะปลูกได  จึงตองอาศัยการปลูกพืชที่พึง่นํ้าฝนเปนหลัก 

- ตําบลโนนตาลประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะอยางย่ิงการปลูกขาว  พืช 

ไรตางๆ  ซึ่งผลผลิตที่เกิดจากการเกษตรยังมีปญหาในเรื่องของราคาคอนขางตํ่าและไมแนนอน  ไมมีผลกําไร  จงึมี

แรงจงูใจใหเกษตรกรหันมาพฒันาคุณภาพและผลิตผลใหไดเพียงพอ  ประกอบกับมักประสบปญหาภัยธรรมชาติ  

เชน  นํ้าทวม  ภัยแลง  ที่เปนตัวที่ทําใหเกิดความเสียหายตอผลผลิตและผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชน

โดยรวม 

-เกษตรกรของตําบลโนนตาลสวนมากนิยมใชปุยเคมีและยาปราบศัตรูพืชโดยไมคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึน  

อันเน่ืองมาจากความไมรูหรือขาดจิตสํานึกตอผูบริโภค  ถึงแมทางราชการจะรณรงคและปลูกจิตสํานึกใหเกษตรกร

หันมาใชสารอินทรียมากข้ึน  แตก็สามารถทําไดระดับหน่ึงเทาน้ัน 

-ตําบลโนนตาลประสบปญหาในการเคลือ่นยายแรงงานไปทาํงานที่อื่นหลังจากฤดูกาลทํานา  และวางงาน

จํานวนมาก  เน่ืองจากการขาดแคลนแหลงงานเพียงพอจะรองรบั  โดยแหลงงานทีส่ําคัญทีป่ระชาชนไปทํางานไดแก  

กทม.  และเขตปรมิณฑล  ภาคตะวันออกและภาคใต 

-   ถึงแมโนนตาลจะมีแรงงานเปนจํานวนมาก  แตเมื่อพจิารณาจะพบวาสวนใหญจะเปนผูจบการศึกษาใน

ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาในข้ันตํ่า  สวนใหญจะประกอบอาชีพสวนตัว  เปนลูกจางเอกชน  ซึ่งจัด

ไดวากําลงัแรงงานยังมกีารศึกษาในข้ันตํ่าและขาดทักษะในการพัฒนาฝมือแรงงานตามความตองการของ

ตลาดแรงงาน 

-   จากการทีป่ระชาชนตําบลโนนตาลประกอบอาชีพสวนใหญทํานา  ทําไร  จึงทําใหมีชองวางของฤดูทํานา

หลายเดือน  ประชาชนจึงวางงาน  ไมมีแหลงงาน  มีอาชีพที่เหมาะสมใหทําประกอบอาชีพเสรมิหลังฤดูกาลทํานา  

ทําใหเปนอุปสรรคในการเพิ่มรายไดของประชาชนแตมีรายจายเพิ่มข้ึน  ทําใหเกิดการมหีน้ีสินทั้งในระบบและนอก

ระบบมากข้ึน 

-   ตําบลโนนตาลยังขาดสถานทีท่องเที่ยวในทองถ่ิน  สืบเน่ืองจากตําบลโนนตาลยังขาดงบประมาณในการ

บูรณวัตถุที่มีอยูภายในตําบลมาเปนแหลงทองเที่ยว    หรือสถานที่พักผอน /  สวนสุขภาพประจําตําบล    

โอกาส 

-   รัฐบาลไดมีนโยบายสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตอาหารเพื่อปอนสูครัวโลก  จึงถือเปน

โอกาสดีของเกษตรกรที่จะนําผลผลิตสารปลอดสารพิษเพื่อสงปอนตลาดภายในประเทศซึง่หากรัฐบาลให

ความสําคัญและใหการสนับสนุนข้ันตอนของผลผลิต  คาดวาจะทําใหเกษตรกรไดรบัประโยชนจากการขายผลผลิต

ทางการเกษตรสูตลาดภายในประเทศในป  ตอๆไป 



  

-การประสานความรวมมือกบันักการเมืองระดับประเทศเพื่อผลักดันความตองการขอคิดเห็นอเสนอแนะของ

ประชาชนสงตอไปยังรัฐบาลเปนไปดวยความรวดเร็วสามารถสนองตอบความตองการของประชาชนไดในระดับหน่ึง-

- จากโครงการของรฐับาล คือ โครงการอินเตอรเน็ตตําบล ที่ลงแตละตําบลทําใหรบัรูขอมลูขาวสารของทางราชการ

ไดอยางรวดเร็วและตอเน่ือง 

-   จากการขยายตัวทางเศรษฐกจิของประเทศทําใหความตองการของแรงงานมมีากข้ึนซึ่งจะเปนประโยชน

กับตําบลโนนตาลเน่ืองจากมีแรงงานมากและสามารถพฒันาศักยภาพฝมือแรงงานใหเปนที่ยอมรับและกอใหเกิด

รายได  อีกทั้งเมือ่แรงงานเดินทางกลับภูมลิําเนาของตนก็จะนําทักษะจากการทํางานมาพฒันาทองถ่ินของตนเองได                          

-นโยบายสงเสริมสินคา  OTOP  ของรัฐบาลไดเปนตัวเรงและกระตุนกอใหเกิดการลงทุนและมีการ 

หมุนเวียนรายไดของประชาชน ซึ่งสินคา  OTOP  ของประชาชนถือเปนโอกาสหน่ึงทีก่ลุมประชาชนในทองถ่ิน

สามารถพฒันาสินคาของทองถ่ินนําไปสูระดับโลกได 

- นโยบายของรัฐทีส่งเสริมสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอินเตอรเน็ตตําบล  เพื่อประชาสัมพันธ

ตลอดจนการแลกเปลี่ยนสั่งซื้อสินคาจากทกุภูมิภาคผานอินเตอรเน็ตตําบล  ซึ่งถือโอกาสทีก่ลุมอาชีพตางๆ  จะได

พัฒนาความรูในเรื่องสารสนเทศและเทคโนโลยีการสือ่สาร 

-   การต่ืนตัวในเรื่องอาหารปลอดสารพิษอยูในระดับความสนใจของประชาชนโดยทั่วไปการ     ดูแลเรื่อง

สิ่งแวดลอมและอาหารเปนพิษถือเปนเรือ่งสําคัญ  ประกอบกับปจจุบันทีการสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย  ซึ่งไดรบั

การรบัรองมาตรฐานเกษตรอินทรียทําใหสามารถคาขายภายในประเทศและสงออกขายตางประเทศเปนจํานวนมาก    

อีกทั้งสามารถพัฒนาและขยายพื้นที่การผลิตทีม่ีศักยภาพในการปรับเปลีย่นเปนเกษตรอินทรียไดอีกจํานวนมาก 

 ปญหาอุปสรรค     

1.   พื้นที่ของตําบลโนนตาล  สวนใหญดินจะเปนดินทรายไมอุมนํ้า  ขาดความอุดมสมบรูณของแรธาตุที่

เปนประโยชนตอการเจรญิเติบโตของพืชซึ่งสงผลตอผลผลิตตอไรของเกษตรกรประกอบกบันํ้าทํา

การเกษตรไมเพียงพอและภัยแลงในบางปทําใหผลผลิตของเกษตรกรไมไดรับผลอยางเต็มทีแ่ละดอย

คุณภาพ                      

2. ขนาดของพื้นที่หมูบานกับจํานวนประชากรที่ไมสอดคลองกับความเปนจริง ทําใหการจัดสรรงบประมาณ

เพื่อดําเนินการพฒันาในดานตางๆเปนไปอยางเช่ืองชาไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได

อยางเต็มที ่

3.การที่กฎหมายหลาย ๆ  ฉบบัไดใหอํานาจหนาที่แกเทศบาลตําบลในการปฏิบัติตาม แตกม็ีกฎหมายของ

หลาย ๆ  หนวยงานที่ยังขัด  ตลอดจนยังไมเปดโอกาสใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการไดหรือไม 

เปดโอกาสใหปฏิบัติไดอยางงายข้ึน   จึงเกิดความไมคลองตัว   ลาชา   ไมทันสมัยและสถานการณ   ซึ่ง

สงผลกระทบกบัประชาชนโดยตรง 

 



  

 

 

 

 

                              

    

                                

 



 

 

                        

 

  

 


