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ส่วนที่ ๑ 
 
 
 

๑.  ด้านกายภาพ 
 

๑.๑  ที่ตัง้ 
 ๑.๑.๑  ที่ตั้งของต าบล 
  ต าบลโนนสะอาด ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของจังหวัดขอนแก่น ติดถนนสายมะลิวัลย์ ห่างจาก

จังหวัดขอนแก่น ๙๙  กิโลเมตร มีพ้ืนที่ ๑๖.๕๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๐,๓๖๒.๕๐ ไร่  (ละติจุด ๑๖.๕๘  
ลองจิจูด  ๑๐๒.๐)มีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภอและจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ 
  ทิศเหนือ จดพื้นที่  ต าบลหนองเขียด    อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น 
  ทิศใต้  จดพื้นที่  ต าบลดงกลาง        อ.คอนสาร  จ.ชัยภูม ิ
  ทิศตะวันออก จดพื้นที่  ต าบลชุมแพ          อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น 
  ทิศตะวันตก จดพื้นที่  ต าบลหนองเขียด     อ.ชุมแพ   จ.ขอนแก่น และ 
      ต าบลดงบัง     อ.คอนสาร  จ.ชัยภูม ิ
   เทศบาลต าบลโนนสะอาด  (จัดตั้งเป็นเทศบาลต าบลขนาดเล็ก  เมื่อวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๖)           
โดยมีนายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด คนแรก  คือ    นายชั้นฟ้า  ทีภูเวียง  

  ส านักงานเทศบาลต าบลโนนสะอาด   
  ตั้งอยู่เลขที่  ๓๓๓  หมู่ที่  ๑  บ้านโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๒๙๐   
  เบอร์โทรศัพท์  ๐๔๓-๐๐๐๘๓๘     โทรสาร  ๐๔๓-๐๐๐๘๓๘   
 เว็บไซต์เทศบาล    www.non-saad.go.th 

 
ภาพที่ ๑  แสดงแผนที่ต าบลโนนสะอาด 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

http://www.non-saad.go.th/
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 ๑.๑.๒  ที่ตั้งของหมู่บ้าน 
 
 

 
ภาพที่   ๒  แสดงแผนที่หมู่บ้านในต าบลโนนสะอาด 

 

 ๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด  มีพ้ืนที่รวม  ๑๖.๕๘   ตร.กม.  (๑๐,๓๖๒.๕๐ไร่)   มีลักษณะเป็นที่

ราบริมแม่น้ าเชิญ  มีบึงและหนองน้ า (ขนาด ๒๐๐-๑,๐๐๐ ไร่) กระจายอยู่โดยทั่วไป (จ านวนบึงและหนอง 
๗ แห่ง) นอกจากนั้นยังมีล าห้วยสายสั้นๆอีกส่วนหนึ่ง มีลุ่มน้ าส าคัญคือ ลุ่มน้ าเชิญ  สภาพภูมิประเทศเป็นที่
ราบลุ่มแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่ส าคัญได้แก่ ล าน้ าเชิญ เป็นแม่น้ าสายหลัก เหมาะแก่การเพาะปลูก  โดย
สามารถจ าแนกพ้ืนที่ได้ดังนี้ 

 

 ตารางท่ี  ๑  ตารางจ าแนกประเภทพ้ืนที่ในต าบลโนนสะอาด 
ล าดับ ข้อมูล จ านวน(ไร่) คิดเป็นร้อยละ 

๑ พ้ืนที่ป่าสาธารณะ ๒๓๐ ๑.๔๓ 
๒ พ้ืนที่ถือครองทางการเกษตร ๙,๗๘๙ ๖๑.๒๒ 
๓ พ้ืนที่หนอง,บึง ๒,๐๕๙ ๑๒.๘๗ 
๔ พ้ืนที่อ่ืน ๆ ๓,๙๑๑ ๒๔.๔๖ 

รวม ๑๕,๙๘๙ 
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ภาพที ่ ๓  แสดงจ านวนร้อยละของประเภทพ้ืนที่ในต าบลโนนสะอาด 

 
      พ้ืนที่เทศบาลต าบลโนนสะอาด มีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวปี ๒๕๔๕-๒๕๔๖ จ านวน ๙,๐๗๙ ไร่  
คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๗๘ ของพ้ืนที่ทั้งต าบลหรือร้อยละ ๙๒.๗๔ ของพ้ืนที่ทางการเกษตรที่มา.(๑) ส านักงาน
สถิติจังหวัดขอนแก่น สถานีพัฒนาที่ดิน เขต ๕ จังหวัดขอนแก่น ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอชุมแพ 

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ  
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี  ๓  ฤดู  ดังนี้  

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและ
แห้งแร้ง  แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บ
ตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ 
– ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่
อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนาน
นับเดือน ในเดือนกรกฎาคม  แต่ในเขตเทศบาลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  
มิลลิเมตร   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม
นานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมี
อากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ าสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา    

๑.๔  ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % 
ลักษณะดินในพื้นท่ีเป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %   
 
 
 

๑
๑

๒
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๓
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๔
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๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
 

 ๒.๑ เขตการปกครอง 
    ต าบลโนนสะอาด อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เดิมอยู่ในเขตการปกครองของต าบลโนน
หัน ต่อมาได้แยกการปกครองออกจากต าบลโนนหันในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๔ มีหมู่บ้านอยู่ในเขตการ
ปกครอง จ านวน ๙ หมู่บ้านที่ให้ "ต าบลโนนสะอาด" เนื่องจากว่าบ้านโนนสะอาดเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่
อยู่ในเขตการปกครอง มีประชากรหนาแน่น ประชาชนในหมู่บ้านมีความพร้อมในการพัฒนามาก สามารถ
เป็นแบบอย่างแก่หมู่บ้านอื่นในต าบลจึงได้ว่า "บ้านโนนสะอาด 
 

 จัดตั้งเป็นสภาต าบลโนนสะอาด (สภา)   เมื่อวันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๓๔ 
 จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสะอาด (อบต.) เมื่อวันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๓๙ 
 จัดตั้งเป็นเทศบาลต าบลโนนสะอาด (เทศบาล)  เมื่อวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๖ 
 
       อาณาเขตของเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
 ทิศเหนือ จดพื้นที่  ต าบลหนองเขียด  อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น 
 ทิศใต้  จดพื้นที่  ต าบลดงกลาง       อ.คอนสาร  จ.ชัยภูม ิ
 ทิศตะวันออก จดพื้นที่  ต าบลชุมแพ          อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น 
 ทิศตะวันตก จดพื้นที่  ต าบลหนองเขียด  อ.ชุมแพ   จ.ขอนแก่น และ  
     ต าบลดงบัง   อ.คอนสาร  จ.ชัยภูม ิ
 

เทศบาลแบ่งเขตการปกครอง  จ านวน  ๙  หมู่บ้าน  ดังนี้   
 

หมู่ที่ ๑  บ้านโนนสะอาด 
หมู่ที่ ๒  บ้านเหมือดแอ่ 
หมู่ที่  ๓  บ้านหนองบัว 
หมู่ที่  ๔  บ้านโนนลาน 
หมู่ที่ ๕  บ้านแสนสุข 
หมู่ที่  ๖   บ้านสมบูรณ์สุข 
หมู่ที่  ๗   บ้านสนามบิน 
หมู่ที่  ๘  บ้านโนนเรียน 
หมู่ที่  ๙  บ้านมิตรภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%99
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ตารางท่ี  ๒   ตารางแสดงรายผู้น าหมู่บ้านต าบลโนนสะอาด 
 

หมู่ที่ หมู่บ้าน รายนาม ก านัน – ผู้ใหญ่บ้าน 

๑ บ้านโนนสะอาด นายกัมพล   สิงห์อาจ 

๒ บ้านเหมือดแอ่ นายมนตรี  รินอินทร์ 

๓ บ้านหนองบัว นายสุรเวช  นาคนชม 

๔ บ้านโนนลาน นายแดง  เจียมภูเขียว 

๕ บ้านแสนสุข นายไพรวัลย์  มาเวียง 

๖ บ้านสมบูรณ์สุข นายพิชิต  ลาสอน 

๗ บ้านสนามบิน นางสังเวียน  ราชวงค์ 

๘ บ้านโนนเรียน นายสวิง  บุญบุรี 

๙ บ้านมิตรภาพ นายสุชาติ  สิงห์เอ่ียม 

ก านันต าบลโนนสะอาด นายพิชิต  ลาสอน 

๒.๒  การเลือกตั้ง 
  เดิมเทศบาลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด  ทั้งเขตเทศบาลเป็น ๑ 
เขตเลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเป็น  ๒  เขต ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งท่ี  ๑   ประกอบด้วย   หมู่ที่  ๑,๒,๓,๙   
เขตเลือกตั้งท่ี   ๒   ประกอบด้วย  หมู่ที ่ ๔,๕,๖,๗,๘ 

   ตารางท่ี  ๓   ตารางแสดงจ านวนประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 

จ านวนประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
จ านวนประชากร รวม 

(คน) ชาย หญิง 

เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ  ๑๕  ป ี ๓,๐๔๔ ๒,๔๑๘ ๕,๔๖๒ 

เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ  ๑๘  ป ี ๒,๙๒๖ ๒,๓๒๗ ๕,๒๕๓ 

เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ  ๒๐  ป ี ๒,๘๕๕ ๒,๒๗๖ ๕,๑๓๑ 

 

** ข้อมูลจากงานทะเบียนท่ีว่าการอ าเภออ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น   ณ  เดือนเมษายน  พ.ศ.๒๕๖๒   
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ตารางท่ี  ๔  ตารางแสดงท าเนียบผู้บริหารเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ปีท่ีด ารงต าแหน่ง 

๑ นายชั้นฟ้า  ทีภูเวียง นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด ๒๕๕๖ - ปัจจุบัน 
 
 

ตารางท่ี  ๕  ตารางแสดงข้อมูลคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลโนนสะอาด  ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

๑ นายชั้นฟ้า  ทีภูเวียง นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาด 

๒ นายเลิศ  พรมลิ รองนายกเทศมนตรี  คนที่  ๑ 

๓ นายสมจิตร  สีมาสี รองนายกเทศมนตรี  คนที่  ๒ 

๔ นายวันที   รินอินทร์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

๕ นายทองใส  ทอนท้าว เลขานุการนายกฯ 
 

       ตารางท่ี  ๖  ตารางแสดงข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด  ประจ าปี  ๒๕๖๒ 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล สมาชิกสภาเทศบาล/เขต 

๑ นายหนูเทียน  บ่าวภูเวียง ประธานสภาเทศบาลฯ 

๒ นายชัยชนะ  กลางสุวรรณ รองประธานสภาเทศบาลฯ 

๓ นายบุญแสง  พรนิคม สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๑ 
๔ นายวิมาลย์  เส็งภูเวียง สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๑ 
๕ นายประมวล  เกิดค า สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๑ 
๖ นายประเสริฐ  ตลับเงิน สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๑ 
๗ นายทะ  ไกรเวียง สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๒ 
๘ นายสานิต  ชมพูมาตย์ สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๒ 
๙ นายบุญชู  นินสะคู สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๒ 

๑๐ นายไสว  บุตรจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๒ 
๑๑ นางสุภาษี  ไกรวิเชษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๒ 

๑๒ นายชาญชัย  ชาติพหล สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๒ 
 

 
 



 
 

 หน้า ๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

๓.  ประชากร 
 

     ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร   
    ประชากร ในปี  ๒๕๖๒  มีประชากรทั้งสิ้น ๖,๕๕๓ คน   แยกเป็น 

- ชาย    ๓,๗๑๐   คน 
- หญิง     ๒,๘๔๓   คน 

   ข้อมูลจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น    ๑,๙๒๗   หลังคาเรือน   

  

ตารางท่ี  ๗  ตารางแสดงจ านวนครัวเรือนและประชากรในต าบลโนนสะอาด  ประจ าปี  ๒๕๖๒ 
 

หมู่ที่ หมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร รวม 

(คน) ชาย หญิง 

๑ บ้านโนนสะอาด ๒๗๔ ๕๒๙ ๔๗๗ ๑,๐๐๖ 

๒ บ้านเหมือดแอ่ ๓๑๖ ๕๖๙ ๕๘๑ ๑,๑๕๐ 

๓ บ้านหนองบัว ๒๐๕ ๓๖๕ ๓๖๔ ๗๒๙ 

๔ บ้านโนนลาน ๓๑๖ ๕๕๕ ๕๓๘ ๑,๐๙๓ 

๕ บ้านแสนสุข ๑๗๑ ๑๗๖ ๑๘๖ ๓๖๒ 

๖ บ้านสมบูรณ์สุข ๒๖๗ ๙๐๐ ๖๘ ๙๖๘ 

๗ บ้านสนามบิน ๑๓๖ ๒๒๙ ๒๔๒ ๔๗๑ 

๘ บ้านโนนเรียน ๑๖๔ ๒๘๕ ๒๙๕ ๕๘๐ 

๙ บ้านมิตรภาพ ๗๘ ๑๐๒ ๙๒ ๑๙๔ 

 รวมทั้งสิ้น ๑,๙๒๗ ๓,๗๑๐ ๒,๘๔๓ ๖,๕๕๓ 

 

**  ข้อมูลจากงานทะเบียนที่ว่าการอ าเภอ   อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น   
*** ข้อมูล  ณ  เดือนเมษายน  พ.ศ.๒๕๖๒  พิมพ์วันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๘ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

ตารางท่ี  ๘ แสดงข้อมูลเปรียบเทียบจ านวนประชากร  ย้อนหลัง ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒) และการคาดการณ์ใน 
อนาคาต (พ.ศ.๒๕๖๓) 
 
 

 
 

 
 

ภาพที่  ๔  แสดงสถิติจ านวนประชากรย้อนหลัง ๕  ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๒)  และคาดการณ์อนาคต พ.ศ.๒๕๖๓ 

คาดการณใ์นอนาคต
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๑ บ้านโนนสะอาด 1,012       1,012       1,016       1,012       1,006       1,020               
๒ บ้านเหมอืดแอ่ 1,165       1,176       1,180       1,163       1,150       1,170               
๓ บ้านหนองบัว 738         736         735         730         729         735                 
๔ บ้านโนนลาน 1,095       1,093       1,099       1,101       1,093       1,110               
๕ บ้านแสนสุข 366         359         358         371         362         380                 
๖ บ้านสมบูรณ์สุข 802         923         1,039       910         968         915                 
๗ บ้านสนามบิน 478         479         479         475         471         480                 
๘ บ้านโนนเรียน 567         577         581         578         580         580                 
๙ บ้านมติรภาพ 182         182         184         199         194         200                 

รวมทัง้สิน้ 6,405       6,537       6,671       6,539       6,553       6,590              

หมู่ที่ ชื่อบา้น
จ านวนประชากร ยอ้นหลงั ๕ ป ี (คน)
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หมู่บ้าน

สถิติจ านวนประชากร  ย้อนหลัง  ๕ ปี และคาดการณ์อนาคต (๒๕๕๘ - ๒๕๖๓)

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓



 
 

 หน้า ๙ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

ตารางท่ี  ๙  แสดงข้อมูลเปรียบเทียบจ านวนครัวเรือน  ย้อนหลัง ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒) และการคาดการณ์ใน 
อนาคาต (พ.ศ.๒๕๖๓) 
 

 
 

 
 

ภาพที่  ๕  แสดงสถิติจ านวนครัวเรือนย้อนหลัง ๕  ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๒)  และคาดการณ์อนาคต พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
 
 

คาดการณใ์นอนาคต
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๑ บ้านโนนสะอาด 252         284         265         271         274         280                 
๒ บ้านเหมอืดแอ่ 296         329         312         314         316         320                 
๓ บ้านหนองบัว 191         209         203         205         205         207                 
๔ บ้านโนนลาน 295         343         311         313         316         320                 
๕ บ้านแสนสุข 154         186         165         166         171         180                 
๖ บ้านสมบูรณ์สุข 258         288         265         266         267         268                 
๗ บ้านสนามบิน 131         150         135         136         136         140                 
๘ บ้านโนนเรียน 158         175         162         163         164         165                 
๙ บ้านมติรภาพ 57           72           75           77           78           79                  

รวมทัง้สิน้ 1,792       2,036       1,893       1,911       1,927       1,959              

จ านวนครัวเรือน  ยอ้นหลงั ๕ ป ี (หลงั)
หมู่ที่ ชื่อบา้น
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สถิติครัวเรือน  ย้อนหลัง  ๕ ปี  และคาดการณ์อนาคต (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๓)

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓



 
 

 หน้า ๑๐ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

ตารางท่ี ๑๐  ตารางแสดงข้อมูลจ านวนประชากรแยกตามเกณฑ์อายุ 
 

 

จ านวนประชากรแยกตามเกณฑ์อายุ 
จ านวนประชากร รวม 

(คน) ชาย หญิง 

เป็นบุคคลที่ท าบัตรประจ าตัวประชาชน ๓๐ ๓๙ ๖๙ 

เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ  ๑๕  ป ี ๓,๐๔๔ ๒,๔๑๘ ๕,๔๖๒ 

เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ  ๑๘  ป ี ๒,๙๒๖ ๒,๓๒๗ ๕,๒๕๓ 

เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ  ๒๐  ป ี ๒,๘๕๕ ๒,๒๗๖ ๕,๑๓๑ 

เป็นบุคคลที่ต้องขึ้นทะเบียนทหาร ๕๐ ๐ ๕๐ 

เป็นบุคคลที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร ๔๑ ๐ ๔๑ 

** ข้อมูลจากงานทะเบียนที่ว่าการอ าเภอ   อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น   
    ณ  เดือนเมษายน  พ.ศ.๒๕๖๒  พิมพ์วันที่  ๒๗  พฤษภาคม   ๒๕๖๒ 
 
ตารางท่ี ๑๑  ตารางแสดงข้อมูลจ านวนประชากรแยกตามกลุ่มอายุ 
 

จ านวนประชากรแยกตามกลุ่มอายุ 
จ านวนประชากร รวม 

(คน) ชาย หญิง 

ประชากรเยาวชน (อายุต่ ากว่า ๑๘  ปี) ๕๗๒ ๕๑๕ ๑,๐๘๗ 

ประชากร (อายุ ๑๘-๖๐  ปี) ๒,๖๕๖ ๑,๗๖๖ ๔,๔๒๒ 

ประชากรผู้สูงอายุ  (อายุมากกว่า  ๖๐  ปี) ๔๘๒ ๕๖๒ ๑,๐๔๔ 

รวมประชากรทั้งสิ้น ๓,๗๑๐ ๒,๘๔๓ ๖,๕๕๓ 

** ข้อมูลจากงานทะเบียนที่ว่าการอ าเภอ   อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น   
    ณ  เดือนเมษายน  พ.ศ.๒๕๖๒  พิมพ์วันที่  ๒๗  พฤษภาคม   ๒๕๖๒ 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๑๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑  การศึกษา 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียน

ภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  
ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษา
อยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของเทศบาล  ได้จัด
กิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวั น ในกับทาง
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ กับทางโรงเรียน   

 
       ตารางท่ี ๑๒  ตารางแสดงรายชื่อสถานศึกษาในเขตต าบลโนนสะอาด 
 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด หมายเหตุ 
๑ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์บ้านโนนสะอาด    เทศบาล ถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน 
๒ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดบูรพาภิรมย์  

(บ้านเหมือดแอ่) 
เทศบาล ถ่ายโอนจากกรมศาสนา 

 
๓ โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ สพฐ.  
๔ โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว สพฐ.  
๕ โรงเรียนบ้านโนนลาน สพฐ.  

 
ตารางท่ี ๑๓  ตารางแสดงข้อมูลจ านวนครู  ห้องเรียน  และนักเรียน  แยกชาย-หญิง    
 

ล าดับที่ โรงเรียน จ านวนคร ู จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน 
ชาย หญิง รวม 

๑ บ้านโนนบุรุษ ๘ ๘ ๕๐ ๔๒ ๙๒ 

๒ บ้านโนนลาน ๕ ๘ ๒๔ ๒๗ ๕๑ 

๓ เหมือดแอ่หนองบัว   
    -  ระดับประถมศึกษา 
    -  ระดับมัธยมศึกษา 

๑๐  
๘ 
๓ 

 
๒๕ 
๑๐ 

 
๒๗ 
๑๓ 

 
๕๒ 
๒๓ 

๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด ๔ ๔ ๓๖ ๓๐ ๖๖ 

๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาภิรมย์ ๓ ๓ ๑๔ ๑๗ ๓๑ 

** ข้อมูลจากกองการศึกษาฯ  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  จากการส ารวจ  ณ  เดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๒   
 
 



 
 

 หน้า ๑๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
๔.๒  สาธารณสุข 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรอง
สุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน 
เบาหวาน  โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืน ๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการ
รักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา 
คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็น
ความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับเด็ก        แรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเพียง  ๑  ราย  เท่านั้น  ดีไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน 
บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออก
ก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายาม
อย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนสะอาด  อสม.ประจ าต าบล  
กองทุนส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนสะอาด  ร่วมกับโรงพยาบาลชุมแพ  สาธารณสุขอ าเภอชุมแพ  จัด
กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   

- โรงพยาบาลของรัฐ    - แห่ง 
- สถานีอนามัยประจ าหมู่บ้าน/ต าบล ๑   แห่ง  (อยู่ในเขตเทศบาลโนนหัน) 
- สถานพยาบาลเอกชน   - แห่ง 
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  - แห่ง 
- อัตราและการใช้ส้วม   ๑๐๐     เปอร์เซ็นต์ 

 

หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 

 

 ๔.๓  อาชญากรรม 
    เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  และท าลาย
ทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งเทศบาลก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน
พบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
     ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามีครัวเรือน   ที่ไม่มีการป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  
วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  
คือการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังในที่สาธารณะ  ติดตั้งไฟส่องสว่างทางร่วมทางแยก  ติดตั้งป้ายบอกทางและ
ลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะใน
สถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือ
การแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และ
โทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  
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อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะ
แก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้              
 

๔.๔  ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรชุมแพ ได้แจ้งให้กับเทศบาล

ทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติด  แต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า 
เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่อง
ดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การ
ณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็
เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด โดยการ
สนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น 
(ศอ.ปส.จ.ขก.)  และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอชุมแพ(ศอ.ปส.อ.ชุมแพ) เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในการป้องกันและฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่  ผู้ติดยา  ผู้เสพ  ผู้ค้า  ให้ห่างไกลและ
รู้ทันยาเสพติด  จึงไม่ท าให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลโนนสะอาดอีกต่อไป  

 

๔.๕  การสังคมสงเคราะห์ 
เทศบาลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
๑.  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒.  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
๓.  ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
๔.  ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน   
๕.  ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
๖.  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน 

 

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
๕.๑  การคมนาคมขนส่ง  
โดยทางรถยนต์ เทศบาลโนนสะอาด ตั้งอยู่ติดกับถนนมะลิวัลย์ ซึ่งสามารถเมต่อกับภาคเหนือทาง

จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเลย และเป็นประตูเมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านทางจังหวัดเลยทะลุออก
ประเทศลาว  ส่วนการเดินทางจากจังหวัดขอนแก่น  ตามถนนมะลิวรรณ  ผ่านอ าเภอชุมแพ ถึงเทศบาล
ต าบลโนนสะอาด  ตั้งอยู่ห่างจากอ าเภอชุมแพ ๑๒ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดขอนแก่น ๙๒ กิโลเมตร 

 

๕.๒  การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่อง

สว่างทางหรือที่สาธารณะ  และทางสู่แหล่งเกษตรยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  
เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถ
ด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท า
ความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่   และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้   เทศบาลก็ ได้ตั้ง
งบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกัน
แก้ไขปัญหาให้กับชุมชน   
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๕.๓  การประปา 

       ประชาชนต าบลโนนสะอาด ทุกหมู่บ้านใช้น้ าจากประปาหมู่บ้าน  ซึ่งทางเทศบาลเป็นผู้สนับสนุน
งบประมาณในการจัดท า  และงบอุดหนุนเพ่ิมเติมจากเงินกองทุนประปาหมู่บ้าน  มีการตรวจสอบและ          
วัดปริมาณคุณภาพของน้ าประปาหมู่บ้านโดยคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน   

๕.๔  โทรศัพท์  
ส านักงานเทศบาลต าบลโนนสะอาด    
โทรศัพท์    ๐๔๓-๐๐๐๘๓๘ 
โทรสาร   ๐๔๓-๐๐๐๘๓๘ 
งานกู้ชีพกู้ภัย  (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
โทรศัพท์    ๐๔๓-๐๐๐๘๖๘   
สายด่วน ๑๖๖๙ 

๕.๕  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์  
ส านักงานเทศบาลต าบลโนนสะอาด    
เลขที่  ๓๓๓  หมู่ที่  ๑  ต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๒๙๐ 
ที่ท าการไปรษณีย์ 
ที่ท าการไปรษณีย์โนนหัน   รหัสไปรษณีย์  ๔๐๒๙๐ 
การสื่อสาร 
เว็บไซต์เทศบาล      :      www.non-saad.go.th 
เฟสบุ้คเทศบาล : เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 

 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑  การเกษตร 

  ประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ ๖๕ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม นอกนั้นประกอบอาชีพอ่ืน เช่น ค้าขาย 
รับราชการ เป็นต้น เฉลี่ยรายได้ของประชากร ๒๕,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อปี พืชทางการเกษตรที่นิยมปลูก
มากที่สุด นอกจากข้าวแล้ว ได้แก่ ถั่วเหลือง พริก ส้มโอ ฝรั่ง มะเขือ เป็นต้น 
   ส าหรับการรวมกลุ่มเพื่อการอาชีพ  มีทั้งสิ้น ๒๐ กลุ่ม มีสมาชิกเกือบ ๒,๐๐๐ คน และมีการรวมกลุ่ม
เพ่ือการออมทรัพย์ จ านวน ๙ กลุ่ม สมาชิกก็คือราษฎรแต่ละหมู่บ้าน  อาชีพ แบ่งเป็น 
-   การท านา เป็นอาชีพหลักของราษฎร  ได้ผลผลิต ๔๖๘ กิโลกรัม/ไร่ 
-   ปลูกพืชอายุสั้นและการเกษตรในฤดูแล้ง  จ านวน  ๔๕๒ ครัวเรือน 
-   เลี้ยงสัตว์ไว้เพ่ือขาย    จ านวน   ๑๑๘   ครัวเรือน 
-   ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ มากกกว่า ๑ อาชีพ  จ านวน   ๗๔๒  ครัวเรือน 
-   ท าการประกอบอาชีพอย่างเดียว   จ านวน    ๒๖๒   ครัวเรือน 
-   นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพท าสวนผักผลไม้ ท าบ่อเลี้ยงปลา ไว้เพื่อกินในครัวเรือนและจ าหน่าย และ
อพยพไปประกอบอาชีพยังที่อ่ืน 
 

   ๖.๒  การประมง 
   ต าบลโนนสะอาด  ไม่มีอาชีพประมง  แต่มีการจับปลาหากินตามฤดูกาล  เพราะต าบลโนนสะอาดมี
แหล่งน้ าตามธรรมชาติหลายแห่ง  และเป็นทางผ่านของน้ าเชิญ  ท าให้เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ดี  และน้ า

http://www.non-saad.go.th/


 
 

 หน้า ๑๕ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

หลากในช่วงฤดูฝน  จึงท าให้ประชาชนในต าบลมีเครื่องมือไว้หาปลาเกือบทุกครัวเรือน   ซึ่งทางเทศบาล
ต าบลโนนสะอาด  ได้มีโครงการอนุบาลปลา  และเพาะพันธุ์ปลาให้กับประชาชนในต าบลโนนสะอาด  ได้มี
ความรู้ไว้ประกอบอาชีพด้วยอีกทาง 
 

  ๖.๓  การปศุสัตว์ 
  ประชาชนในต าบลโนนสะอาด  บางส่วนมีอาชีพเลี้ยงสัตว์เช่นเลี้ยงวัว  ควาย  หมู  เป็ด  และไก่  และทาง
เทศบาลได้จัดอบรมร่วมกับปศุสัตว์อ าเภอชุมแพ  เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรอยู่ตลอดเวลา  พร้อมทั้งมี
มาตรการก ากับควบคุมดูแลประชาชนที่เลี้ยงสัตว์ด้วย  เพ่ือไม่ให้ส่งผลเสียหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อ่ืน 
 

 ๖.๔  การบริการ 
โรงแรม   ๒ แห่ง 
รีสอร์ท   ๓ แห่ง 
ร้านอาหาร   ๓ แห่ง 
โรงภาพยนตร์  - แห่ง 
สถานีขนส่ง   - แห่ง (ท่ารถ ๑  แห่ง) 
ร้านเกมส์   -      แห่ง 
ปั๊มน้ ามันและก๊าซ  ๓   แห่ง 
 

 ๖.๕  การท่องเที่ยว 
 เทศบาลต าบลโนนสะอาด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  น าโครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว  โดยมีแผนขุดลอกบึงห้วยต้อน บึงหนองแหวน  เพ่ือผลิตไฟฟ้าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
ของอ าเภอชุมแพ  เป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  และต าบลโนนสะอาดมีเขตติดต่อกับเขตท่องเที่ยวเขื่อน
จุฬาภรณ์  น้ าผุดทับลาว  อ าเภอคอนสารของจังหวัดชัยภูมิ  ทางผ่านไปน้ าหนาว  เขาค้อ  ภูทับเบิก 
จังหวัดเพชรบูรณ์  และภูเรือ  เชียงคาน  จังหวัดเลย  ฯลฯ 
    

 ๖.๖  อุตสาหกรรม 
-  จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)    จ านวน    ๘ แห่ง 

                  (มีคนงานต่ ากว่า  ๑๐  คน  หรือมีทรัพย์สินถาวรที่เกิน  ๑  ล้านบาท) 
-  โรงงานเฟอร์นิเจอร์     จ านวน   ๑   แห่ง 
-  โรงกลึง       จ านวน   ๑   แห่ง 
-  โรงอิฐ       จ านวน  ๒ แห่ง 
-  ร้านผลิตไม้แบบ      จ านวน  ๑ แห่ง 
-  โรงท าขนมจีน      จ านวน  ๑ แห่ง 

 

 ๖.๗  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
        -  การพาณิชย์   จ านวน     ๕๑   แห่ง     ได้แก่ 

-  ร้านค้า    จ านวน  ๔๖ แห่ง 
-  ธุรกิจขายลูกปลา   จ านวน   ๑ แห่ง 
-  ธุรกิจขายรถยนต์มือสอง  จ านวน  ๑ แห่ง 
-  ร้านซ่อมรถ    จ านวน  ๑ แห่ง 
-  ร้านเคาะพ่นสี    จ านวน  ๑ แห่ง 



 
 

 หน้า ๑๖ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

-  ร้านอาหารแช่เย็น   จ านวน  ๑ แห่ง 
          -  กลุ่มอาชีพ   จ านวน    ๓    กลุ่ม     ได้แก่ 
   - กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ  หมู่ที่  ๓ 
   - กลุ่มข้าว  กข.๖    หมู่ที่  ๓ 
   - กลุ่มท ากระเป๋าจากเส้นพลาสติก  หมู่ที่  ๗,๘ 
 

 ๖.๘  แรงงาน 
  แรงงานในเขตต าบลโนนสะอาด  ส่วนมากเป็นแรงงานท้องถิ่น  แรงงานจะเป็นคนในพ้ืนที่  
เพราะอาชีพหลักคือการเกษตร  ค้าขาย  และการพาณิชย์ขนาดเล็ก  ไม่นิยมจ้างแรงงานที่มาจาก
ต่างจังหวัด  หรือต่างด้าว   จะใช้แรงงานของคนในท้องถิ่นเป็นหลัก  เพราะหาง่ายและค่าแรงงานไม่สูงมาก 
 

๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
๗.๑  การนับถือศาสนา 
ประชาชนต าบลโนนสะอาด  ร้อยละ  ๙๐  นับถือศาสนาพุทธ  อีกร้อยละ ๑๐  นับถือศาสนาอ่ืน ๆ 

สถานประกอบกิจกรรมทางศาสนามีจ านวน  ๑๐  แห่ง  ได้แก่ 
 

๑. วัดโนนสะอาด  บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่  ๑ 
๒. วัดโนนบุรุษ  บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่  ๑ 
๓. วัดสระแก้ว   บ้านเหมือดแอ่     หมู่ที่  ๒ 
๔. วัดบูรพาภิรมย์  บ้านเหมือดแอ่  หมู่ที่  ๒ 
๕. วัดสว่างศรีบุญเรือง     บ้านหนองบัว    หมู่ที่  ๓ 
๖. วัดป่าโนนลาน  บ้านโนนลาน  หมู่ที่  ๔ 
๗. วัดโนนส าราญ   บ้านโนนลาน  หมู่ที่  ๔ 
๘. วัดบึงสว่าง   บ้านสนามบิน  หมู่ที่  ๗ 
๙. วัดบ้านโนนเรียน  บ้านโนนเรียน  หมู่ที่  ๘ 
๑๐. วัดแจ้งสว่างนอก  บ้านแสนสุข  หมู่ที่  ๕  (อยู่ในเขตเทศบาลต าบลโนนหัน) 

 

๗.๒  ประเพณีและงานประจ าปี 
   ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ส าคัญของชุมชน  
๑. ประเพณแีห่เทียนวันเข้าพรรษา  
๒. ประเพณลีอยกระทง  
๓. ประเพณีตรุษไทยคอนสาร (หมู่ที่ ๗,๘)  
๔. บุญข้าวสาก (กระยาสาด)  
๕. บุญมหาชาติ (พระเหวด)  
๖. บุญข้าวประดับดิน  
๗. บุญกฐิน  
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๑๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
๗.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
ปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้มีความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 
หมู่ที่  ๑  บ้านโนนสะอาด 

    ผู้มีความรู้ด้านศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น เช่น มรรคทายก หมอสูตร หมอล า  
นักดนตรีพื้นบ้าน นักแต่งกลอนล า นักผญา และกวีต่าง ๆ ได้แก่  
     -  นายโฮง อาจเวียง ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๒ รายละเอียด มรรคทายก  
    -  นายบุญมี ปัสสาเวียง ที่อยู่บ้านเลขที่ ๓ รายละเอียด หมอสู่ขวัญ  
    -  นายทวีป สีมาลี ที่อยู่บ้านเลขที่ ๒๑ รายละเอียด นักผญา  
     ผู้มีความรู้ด้านงานหัตถกรรม/งานฝีมือ เช่น ช่างแกะสลัก ช่างปั้น ช่างไม้ จักสาน ทอผ้า และ
หัตถกรรมอ่ืน ๆ ได้แก่  
    -  นายจันทร์ มาวงษ์ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๒๓ รายละเอียด จักสาน  
    -  นายเนา แก้วตา ที่อยู่บ้านเลขที่ ๕ รายละเอียด จักสาน  
    -  นายสมดี สุขขี ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๒ รายละเอียด จักสาน  
    ผู้มีความรู้ด้านการเกษตร เช่น เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ การขยายพันธ์ การปรับใช้
เทคโนโลยี การขยายพันธ์พืช/สัตว์ ได้แก่  
     -  นายเสถียร แพงแซง ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๒๑๘ รายละเอียด  

เกษตรผสมผสาน  
  - นายประสิทธิ์ ยะสูงเนิน ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๓๑  
  - นายชาตรี เดชครอบ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๖๗ รายละเอียด  
  ผู้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการชุมชน/กลุ่มองค์กร ผู้น าหมู่บ้าน ผู้น ากลุ่ม/องค์กรและ
เครือข่ายองค์กรชุมชน ได้แก่ 
  - นางทองเหลือง แพงแซง ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑ รายละเอียด ประธาน กพสอ., ประธานกลุ่ม   

เย็บผ้า, อช. , ประธานกลุ่มปุ๋ยเกษตร  
  -  นายบุญแสง พรนิคม ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๕ รายละเอียด ผู้ใหญ่บ้าน  
  -  นายอาน ทองสน ที่อยู่บ้านเลขที่ ๒๑๘ รายละเอียด ประธาน กลุ่มผู้ใช้น้ า, ประธานกลุ่มปุ๋ย
หมักชีวภาพ  

 
หมู่ที่  ๒  บ้านเหมือดแอ่ 

   ๑. แพทย์แผนไทย สมุนไพร หมอพ้ืนบ้าน ได้แก่  
       ๑.๑ นายบุญ สีดาแหลม ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๐๗ รายละเอียด หมอนวดแผนโบราณ  
      ๑.๒ นายเลื่อม วงษ์ภูธร ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๘๗ รายละเอียด หมอเป่าพ้ืนบ้าน  
     ๑.๓ นายแพง ปัญญาละ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๕ รายละเอียด หมอสมุนไพรพ้ืนบ้าน  
   ๒. ผู้มีความรู้ด้านศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น เช่น มรรคทายก หมอสูตร หมอล า 
นักดนตรีพื้นบ้าน นักแต่งกลอนล า นักผญา และกวีต่าง ๆ ได้แก่  
    ๒.๑ นางค ามี กวางขุนทด ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๘๘ รายละเอียด หมอสู่ขวัญ  
    ๒.๒ นายเลื่อน วงษ์ภูธร ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๘๗ รายละเอียด หมอเป่าพ้ืนบ้าน  
   ๓. ผู้มีความรู้ด้านงานหัตถกรรม/งานฝีมือ เช่น ช่างแกะสลัก ช่างปั้น ช่างไม้ จักสาน ทอผ้า 



 
 

 หน้า ๑๘ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

และหัตถกรรมอ่ืน ๆ ได้แก่  
    ๓.๑ นายบุญตา ทองจร ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๑๙ รายละเอียด จักสาน  
    ๓.๒ นายเสถียร มาวงษ์ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑ รายละเอียด แกะสลัก  
    ๓.๓ นายประดิษฐ์ มาวงษ์ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๒๒ รายละเอียด จักสาน  
   ๔. ผู้มีความรู้ด้านการเกษตร เช่น เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ การขยายพันธ์ การปรับ
ใช้เทคโนโลยี การขยายพันธ์พืช/สัตว์ ได้แก่  
    ๔.๑ นายสวาท เผือดสิงห์ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๕๐ รายละเอียด ขยายพันธุ์พืช  
    ๔.๒ นางฉลอง บุตะเขียว ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๒๑ รายละเอียด ขยายพันธุ์พืช  
   ๕. ผู้มีความรู้ด้านการแปรรูป/ถนอมอาหาร ได้แก่  
    ๕.๑ นายขาน จังภูเขียว ที่อยู่บ้านเลขที่ ๒๕ รายละเอียด ผลไม้ดอง  
    ๕.๒ นายสมชาย บุตะเขียว ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๓๒ รายละเอียด ผลไม้ดอง  
   ๖. ผู้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการชุมชน/กลุ่มองค์กร ผู้น าหมู่บ้าน ผู้น ากลุ่ม/องค์กรและ
เครือข่ายองค์กรชุมชน ได้แก่  
    ๖.๑ นายบุญส่ง ปวงประชัง ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๙ 
   ๖.๒ นายคาน เส็งภูเขียว ที่อยู่บ้านเลขที่ ๒๑  
    ๖.๓ นางอุดม ริมอินทร์ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๓๐  
    ๖.๔ นายบุญส่ง ปวงประชัง ที่อยู่บ้านเลขที่ ๒๓  

หมู่ที่  ๓  บ้านหนองบัว 
   ๑. แพทย์แผนไทย สมุนไพร หมอพ้ืนบ้าน ได้แก่   
    ๑.๑ นายจอม เจริญคุณ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๔๗ รายละเอียด รักษางูพิษ  
    ๑.๒ นายมูล มานาดี ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๓๒ รายละเอียด หมอจ  า  
    ๑.๓ นายประจบ จันทะวงศ์ ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๑ รายละเอียด หมอพราหมณ์  
    ๑.๔ นายทองแดง อ่ึงหนองบัว ที่อยู่บ้านเลขที่ ๙๓ รายละเอียด หมอเป่า  
    ๑.๕ นายทองสุข วิมลเวียง ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๕ รายละเอียด หมอถอนพิษ  
    ๑.๖ นายผัน สิมมา ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๕๓ รายละเอียด หมอเป่าคางทูม  
   ๒. ผู้มีความรู้ด้านศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น เช่น มรรคทายก หมอสูตร หมอล า 
นักดนตรีพื้นบ้าน นักแต่งกลอนล า นักผญา และกวีต่าง ๆ ได้แก่  
    ๒.๑ นายไพบูลย์ พลทองมาก ที่อยู่บ้านเลขที่ ๔ รายละเอียด มรรคทายก  
    ๒.๒ นายสิทธิพร เจริญเกียรติ ที่อยู่บ้านเลขที่ ๕๙ รายละเอียด หมอแคน  
    ๒.๓ นางตื้อ เจริญคูณ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๔๗ รายละเอียด ผญา  
   ๓. ผู้มีความรู้ด้านงานหัตถกรรม/งานฝีมือ เช่น ช่างแกะสลัก ช่างปั้น ช่างไม้ จักสาน ทอผ้า 
และหัตถกรรมอ่ืน ๆ ได้แก่  
    ๓.๑ นายอุดม มานาดี ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๓๓ รายละเอียด ช่างปั้น  
    ๓.๒ นายประมูล ลาดี ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๓๑ รายละเอียด ช่างปูน  
     ๓.๓ นายนิพนธ์ อาพา ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๔๐ รายละเอียด ช่างไม้  
    ๓.๔ นายเสาร์ วรรณชัย ที่อยู่บ้านเลขที่ ๔๙ รายละเอียด หมอจักสาน  
    ๓.๕ นางอยู่ ค าแผ่น ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๕ รายละเอียด ทอผ้า  
    ๓.๖ นายหล่าม ชัยบุญ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๓๑ รายละเอียด แกะสลัก  



 
 

 หน้า ๑๙ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

   ๔. ผู้มีความรู้ด้านการเกษตร เช่น เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ การขยายพันธ์ การปรับใช้
เทคโนโลยี การขยายพันธ์พืช/สัตว์ ได้แก่  
     ๔.๑ นายอุทิศ สุขบัว ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑ รายละเอียด เกษตรผสมผสาน  
    ๔.๒ นายสุรเวช นาคนชมที่อยู่บ้านเลขท่ี ๓๙ รายละเอียด การขยายพันธ์พืช  
    ๔.๓ นายทองใบ แจ้งภูเขียว ที่อยู่บ้านเลขที่ ๙๕ รายละเอียด ปรับใช้เทคโนโลยี  
   ๕. ผู้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการชุมชน/กลุ่มองค์กร ผู้น าหมู่บ้าน ผู้น ากลุ่ม/องค์กรและเครือข่าย
องค์กรชุมชน ได้แก่  
    ๕.๑ นายวิลัย สุขบัว ที่อยู่บ้านเลขที่ ๗๓ รายละเอียด ผู้น าหมู่บ้าน  
    ๕.๒ นางวัฒนา ศรีภูธร ที่อยู่บ้านเลขที่ ๖๔ รายละเอียด ประธาน อสม.  
    ๕.๓ นายอุดม มานาดี ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๓๓ รายละเอียด ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์  

หมู่ที่  ๔  บ้านโนนลาน 
   ๑. แพทย์แผนไทย สมุนไพร หมอพ้ืนบ้าน ได้แก่  
    ๑.๑ นายบุญ พรสูงเนิน ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๕๐ รายละเอียด หมอพื้นบ้าน  
    ๑.๒ นายอุทัย ภูมิคอนสาร ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๓๐๖ รายละเอียด หมอพ้ืนบ้าน  
   ๒. ผู้มีความรู้ด้านศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น เช่น มรรคทายก หมอสูตร หมอล า นักดนตรี
พ้ืนบ้าน นักแต่งกลอนล า นักผญา และกวีต่าง ๆ ได้แก่  
      ๒.๑ นายอ้วก ศรีจริยวงค์ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๙๐ รายละเอียด หมอสู่ขวัญ   
    ๒.๒ นายค าถ่อง ตาประดับ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๙๓ รายละเอียด หมอสู่ขวัญ  
    ๒.๓ นายโพธิ์ แจ้งค า ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๕๘ รายละเอียด หมอล าพื้นบ้าน  
    ๒.๔ นายอุดม แพงแซง ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๒ รายละเอียด หมอแคน  
    ๒.๕ นายสงกรานต์ ทองไทย ที่อยู่บ้านเลขที่ ๒๓๒ รายละเอียด ผญา  
   ๓. ผู้มีความรู้ด้านงานหัตถกรรม/งานฝีมือ เช่น ช่างแกะสลัก ช่างปั้น ช่างไม้ จักสาน ทอผ้า และ
หัตถกรรมอ่ืน ๆ ได้แก่  
    ๓.๑ นายจันดา เวียงเหล็ก ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๙๙ รายละเอียด จักสาน  
    ๓.๒ นายบัว น้อยศรี ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๔๘ รายละเอียด ช่างไม้  
    ๓.๓ นายลี กระจันเพ็ง ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๕๔ รายละเอียด จักสาน  
    ๓.๔ นายอนันต์ ฤาชา ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๔๗ รายละเอียด หัตถกรรม  
   ๔. ผู้มีความรู้ด้านการเกษตร เช่น เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ การขยายพันธ์ การปรับใช้
เทคโนโลยี การขยายพันธ์พืช/สัตว์ ได้แก่  
    ๔.๑ นางศุภศิริ หันทรักษ์ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๘๖/๑ รายละเอียด เกษตรผสมผสาน  
    ๔.๒ นายสุปคม ภูหลาม ที่อยู่บ้านเลขที่ ๔๘ รายละเอียด เกษตรผสมผสาน  
    ๔.๓ นายกิตติ อุปแก้ว ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๐๔ รายละเอียด เกษตรผสมผสาน  
    ๔.๔ นายทองสุข กัวะขุนทด ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๔ รายละเอียด เกษตรผสมผสาน  
    ๔.๕ นายยุทธ หมื่นชั่ง ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๓๔ รายละเอียด เกษตรผสมผสาน  
   ๕. ผู้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการชุมชน/กลุ่มองค์กร ผู้น าหมู่บ้าน ผู้น ากลุ่ม/องค์กรและเครือข่าย
องค์กรชุมชน ได้แก่  
    ๕.๑ นางบุญล้น สัสดี ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑ รายละเอียด ประธาน อสม.  
    ๕.๒ นางล าไย สอนคราม ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๒๓๓ รายละเอียด ประธาน กพสม.  



 
 

 หน้า ๒๐ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

    ๕.๓ นายแคล้ว ตาประดับ ที่อยู่บ้านเลขที่ ๓๐๐ รายละเอียด ประธานกลุ่มข้าว หอมมะลิ  
    ๕.๔ นายอุดม ไกรเวียง ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๔๗ รายละเอียด ประธาน กลุ่มถ่ัวเหลือง  
    ๕.๕ นายแหงม อ่อนศรีชัย ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๓๕๐ รายละเอียด ประธานกลุ่มจิ้งหรีด  
    ๕.๖ นายทรงพจน์ บุญโคกล่าม ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๒ รายละเอียด ประชาคมหมู่บ้าน  

หมู่ที่  ๕  บ้านแสนสุข 
   ๑. แพทย์แผนไทย สมุนไพร หมอพ้ืนบ้าน ได้แก่  
    ๑.๑ นายหนัน ค าภาพงษ์ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๔๙๕ รายละเอียด หมอสมุนไพร  
    ๑.๒ นางค าสรวย ชนะสงคราม ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๕๕๑ รายละเอียด หมอสมุนไพร  
   ๒. ผู้มีความรู้ด้านศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น เช่น มรรคทายก หมอสูตร หมอล า 
นักดนตรีพื้นบ้าน นักแต่งกลอนล า นักผญา และกวีต่าง ๆ ได้แก่  
    ๒.๑ นายฉลอง เหลาทอง ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๑๙ รายละเอียด หมอสู่ขวัญ  
    ๒.๒ นายชาลี เพียโคตร ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๑๑ รายละเอียด มรรคทายก  
   ๓. ผู้มีความรู้ด้านงานหัตถกรรม/งานฝีมือ เช่น ช่างแกะสลัก ช่างปั้น ช่างไม้ จักสาน ทอผ้า 
และหัตถกรรมอ่ืน ๆ ได้แก่  
    ๓.๑ นางกองแก้ว เหลาทอง ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๙ รายละเอียด จักสาน  
    ๓.๒ นางสมภาร สุรินราช ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๘๔ รายละเอียด จักสาน  
    ๓.๓ นางเพ็ญ อรรคพงษ์ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๒ รายละเอียด จักสาน  
    ๓.๔ นางรม แพงไทย ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๓๑ รายละเอียด จักสาน  
   ๔. ผู้มีความรู้ด้านการเกษตร เช่น เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ การขยายพันธ์ การปรับ
ใช้เทคโนโลยี การขยายพันธ์พืช/สัตว์ ได้แก่  
    ๔.๑ นาประหยัด ช านาญรบ ที่อยู่บ้านเลขที่ ๕๐๐ รายละเอียด ท าสวนฝรั่ง  
    ๔.๒ นางเตือนจิตร แพงไทย ที่อยู่บ้านเลขที่ ๓๐๑ รายละเอียด ท าสวนส้มโอ  
    ๔.๓ นายมนูญ ค ามูลคร ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๔๘๓ รายละเอียด ท าสวนฝรั่ง  
    ๔.๔ นายบัณฑิต ช านาญรบ ที่อยู่บ้านเลขที่ ๕๑๑ รายละเอียด ท าสวนฝรั่ง  
    ๔.๕ นายประเทียม จิ๋วบ ารุง ที่อยู่บ้านเลขที่ ๕๐๑ รายละเอียด ท าสวนฝรั่ง  
   ๕. ผู้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการชุมชน/กลุ่มองค์กร ผู้น าหมู่บ้าน ผู้น ากลุ่ม/องค์กรและ
เครือข่ายองค์กรชุมชน ได้แก่  
    ๕.๑ นายฉลอง เหลาทอง ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๑๙ รายละเอียด ประธานกลุ่มสัจจะออม
ทรัพย์, ประธานกลุ่มข้าวหอมมะลิ  
    ๕.๒ นางสมภาร สุรินราช ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๘๔ รายละเอียด ประธานกลุ่มสตรี - ออม
ทรัพย์, ประธาน กพสม.  
    ๕.๓ นายทวี สมสุภาพ ที่อยู่บ้านเลขที่ ๓๖ รายละเอียด ประธานกองทุนหมู่บ้าน  

หมู่ที่  ๖  บ้านสมบูรณ์สุข 
๑. แพทย์แผนไทย สมุนไพร หมอพ้ืนบ้าน ได้แก่  

    ๑.๑  นางโพนทอง เชื้อจีน ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๒๒ รายละเอียด หมอนวดแผนโบราณ  
๒.  ผู้มีความรู้ด้านศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น เช่น มรรคทายก หมอสูตร หมอล า 

นักดนตรีพื้นบ้าน นักแต่งกลอนล า นักผญา และกวีต่าง ๆ ได้แก่  
    ๒.๑  นายค าเต็ม สุกทางาม ที่อยู่บ้านเลขที่ ๓ รายละเอียด มรรคทายก  
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๒.๒  นางพิกุล มีสิม ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๖๒ รายละเอียด หมอล า  
๓.  ผู้มีความรู้ด้านงานหัตถกรรม/งานฝีมือ เช่น ช่างแกะสลัก ช่างปั้น ช่างไม้ จักสาน ทอผ้า 

และหัตถกรรมอ่ืน ๆ ได้แก่  
๓.๑  นายกิ้ง ลาสอน ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๔๙ รายละเอียด จักสาน  
๓.๒  นายสาคร มาตนนท์ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๓๕ รายละเอียด ช่างไม้  
๓.๓  นางสมศรี สุดนางาม ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๖๑ รายละเอียด ทอผ้า  

๔.  ผู้มีความรู้ด้านการเกษตร เช่น เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ การขยายพันธ์ การปรับ
ใช้เทคโนโลยี การขยายพันธ์พืช/สัตว์ ได้แก่  

๔.๑  นายขวัญใจ อุปสาร ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๙๐ รายละเอียด เกษตรผสมผสาน  
๔.๒  นายสงวน สีน้ าอ้อม ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๔๔๒ รายละเอียด การขยายพันธ์พืช  
๔.๓  นายเฉลิม สุดตาสอน ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๒๒๕ รายละเอียด เกษตรธรรมชาติ  
๔.๔  นายอนงค์ มากเพ็ชร ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๘๙ รายละเอียด การขยายพันธุ์สัตว์  
๔.๕  ผู้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการชุมชน/กลุ่มองค์กร ผู้น าหมู่บ้าน ผู้น ากลุ่ม/

องค์กรและเครือข่ายองค์กรชุมชน ได้แก่  
๔.๖  นางสมปอง บุญโสภิญ ที่อยู่บ้านเลขที่ ๔๔๒ รายละเอียด หน่อไม้แพ็คถุง  

๕.  ผู้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการชุมชน/กลุ่มองค์กร ผู้น าหมู่บ้าน ผู้น ากลุ่ม/องค์กรและ
เครือข่ายองค์กรชุมชน ได้แก่  

      ๕.๑  นายพิชิต ลาสอน ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๕๙ รายละเอียด ก านัน , ประธานกลุ่ม- เลี้ยง
โคพันธุ์พ้ืนเมือง  

    ๕.๒  นางสมศรี สุดนางาม ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๐๒ รายละเอียด ประธานกลุ่มทอ- ผ้า 
ย้อมสีธรรมชาติ  

๕.๓  นางเดือนฉาย รูปโฉมศรี ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๐ รายละเอียด ประธาน กพสม.  
หมู่ที่  ๗  บ้านสนามบิน 

   ๑. แพทย์แผนไทย สมุนไพร หมอพ้ืนบ้าน ได้แก่  
    ๑.๑ นางหนูจิตร บุญสะอาด ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๑ รายละเอียด แพทย์แผนไทย  
    ๑.๒ นายจันทร์ อุทัยเวียง ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๓๑ รายละเอียด แพทย์แผนไทย  
   ๒. ผู้มีความรู้ด้านศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น เช่น มรรคทายก หมอสูตร หมอล า 
นักดนตรีพื้นบ้าน นักแต่งกลอนล า นักผญา และกวีต่าง ๆ ได้แก่  
    ๒.๑ นางแดง วรรณทอง ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๐๑ รายละเอียด นักผญา  
     ๒.๒ นายสมบูรณ์ มิตมาต ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๐๕ รายละเอียด หมอสูตร  
    ๒.๓ นายสัมฤทธิ์ อุดสานอก ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๒ รายละเอียด มรรคทายก  
    ๒.๔ นายสิมมา พลสง่า ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๗ รายละเอียด มรรคทายก  
   ๓. ผู้มีความรู้ด้านงานหัตถกรรม/งานฝีมือ เช่น ช่างแกะสลัก ช่างปั้น ช่างไม้ จักสาน ทอผ้า 
และหัตถกรรมอ่ืน ๆ ได้แก่  
     ๓.๑ นางนกแก้ว หล้าวงษ์ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๘๒ รายละเอียด ทอผ้าไหม  
    ๓.๒ นายสัมฤทธิ์ อุดสานอก ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๒ รายละเอียด จักสาน  
    ๓.๓ นายมาย เวียงทอง ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๕๙ รายละเอียด จักสาน  
    ๓.๔ นายสิมมา พลสง่า ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๗ รายละเอียด จักสาน  
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    ๓.๕ นายสินทร ดอนม่วง ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๔๕ รายละเอียด ช่างไม้, ช่างปูน  
    ๓.๖ นายประหยัด มิควาฬ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๖ รายละเอียด ช่างไม้, ช่างปูน  
    ๓.๗ นายสมยศ เนสุสินธุ ที่อยู่บ้านเลขที่ ๒๔ รายละเอียด ช่างไม้, ช่างปูน  
   ๔. ผู้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการชุมชน/กลุ่มองค์กร ผู้น าหมู่บ้าน ผู้น ากลุ่ม/องค์กรและ
เครือข่ายองค์กรชุมชน ได้แก่  
    ๔.๑ นายสานิต ชมภูมาตย์ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๐๓ รายละเอียด ประธาน กข.คจ.  
    ๔.๒ นายสงคราม สอนเวียง ที่อยู่บ้านเลขที่ ๒๔ รายละเอียด ส.อบต.  
    ๔.๓ นางสังเวียน ราชวงศ์ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๓๓ รายละเอียด ส.อบต.  
    ๔.๔ นายสมัย พลสง่า ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๖๓ รายละเอียด ประธานกองทุนหมู่บ้าน  
    ๔.๕ นายวิลัย โหน่งเวียง ที่อยู่บ้านเลขที่ ๔๕ รายละเอียด ประธานประชาคมหมู่บ้าน  

หมู่ที่  ๘  บ้านโนนเรียน 
๑. แพทย์แผนไทย สมุนไพร หมอพ้ืนบ้าน ได้แก่  

   ๑.๑ นายน้อม บุดดาเวียง ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๓๔ รายละเอียด หมอสูตร  
   ๑.๒ นายบุญส่ง ตาทอง ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๐ รายละเอียด หมอสูตร  
  ๒. ผู้มีความรู้ด้านศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น เช่น มรรคทายก หมอสูตร หมอล า 
นักดนตรีพื้นบ้าน นักแต่งกลอนล า นักผญา และกวีต่าง ๆ ได้แก่  
   ๒.๑ นายเพลิน วรรณทอง ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๒๗ รายละเอียด มรรคทายก  
  ๓. ผู้มีความรู้ด้านงานหัตถกรรม/งานฝีมือ เช่น ช่างแกะสลัก ช่างปั้น ช่างไม้ จักสาน ทอผ้า 
และหัตถกรรมอ่ืน ๆ ได้แก่  
   ๓.๑ นายมณฑล ภูมิคอนสาร ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๓๓ รายละเอียด ช่างแกะสลัก  
   ๓.๒ นายส่าน นิช านาญ ที่อยู่บ้านเลขที่ ๕๔ รายละเอียด จักสาน  
  ๔. ผู้มีความรู้ด้านการเกษตร เช่น เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ การขยายพันธ์ การปรับ
ใช้เทคโนโลยี การขยายพันธ์พืช/สัตว์ ได้แก่  
   ๔.๑ นายหนู เนตรมาเพชร ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๙๗ รายละเอียด เกษตรผสมผสาน  
   ๔.๒ นายค า บุญสะอาด ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๘๗ รายละเอียด เกษตรผสมผสาน  
   ๔.๓ นายค าผ่าย บุญสนอง ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๖๕ รายละเอียด เกษตรผสมผสาน  
   ๔.๔ นายทองเหลา โพธิ์เหลือง ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๙๐ รายละเอียด เกษตรผสมผสาน  
   ๔.๕ นายพิศ แต่งสุวรรณ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๔๗ รายละเอียด เกษตรผสมผสาน  
   ๕. ผู้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการชุมชน/กลุ่มองค์กร ผู้น าหมู่บ้าน ผู้น ากลุ่ม/องค์กรและ
เครือข่ายองค์กรชุมชน ได้แก่  
   ๕.๑ นายค า บุญสะอาด ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๘๗  
   ๕.๒ นายมณฑล ภูมิคอนสาร ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๖๗ รายละเอียด ประธานกลุ่ม- 
เพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ  
   ๕.๓ นางหนูน้อย บุดดาเวียง ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๗ รายละเอียด ประธาน กพสม.  

หมู่ที่  ๙  บ้านมิตรภาพ 
   ๑. ผู้มีความรู้ด้านศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น เช่น มรรคทายก หมอสูตร หมอล า 
นักดนตรีพื้นบ้าน นักแต่งกลอนล า นักผญา และกวีต่าง ๆ ได้แก่  
    ๑.๑ นายประพันธ์ สุณาโท ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๕ รายละเอียด มรรคทายก   
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    ๑.๒ นายทองค า ถนอมผล ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๗๕ รายละเอียด หมอแคน  
   ๒. ผู้มีความรู้ด้านงานหัตถกรรม/งานฝีมือ เช่น ช่างแกะสลัก ช่างปั้น ช่างไม้ จักสาน ทอผ้า 
และหัตถกรรมอ่ืน ๆ ได้แก่  
    ๒.๑ นายบุญมี บุตรกันหา ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๓๓ รายละเอียด ช่างปั้น  
    ๒.๒ นาย เชาวลิต ประจิตร ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๓๕ รายละเอียด ช่างปูน 
    ๒.๓ นายสะอาด สิงห์ลอด ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๒๙ รายละเอียด ช่างไม้  
   ๓. ผู้มีความรู้ด้านการเกษตร เช่น เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ การขยายพันธ์ การปรับ
ใช้เทคโนโลยี การขยายพันธ์พืช/สัตว์ ได้แก่  
    ๓.๑ นายประพันธ์ สุณาโท ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๕ รายละเอียด เกษตรผสมผสาน  
    ๓.๒ นายทองค า ถนอมผลที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๗๕ รายละเอียด การขยายพันธ์พืช  
   ๔. ผู้มีความรู้ด้านการแปรรูปถนอมอาหาร ได้แก่  
    ๔.๑ นางดอกอ้อ ทิพย์รักษ์ ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๖๐ รายละเอียด เนื้อเค็ม  
    ๔.๒ นางอัมพร สอนแก้ว ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๑๐ รายละเอียด ปลาส้ม  
   ๕. ผู้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการชุมชน/กลุ่มองค์กร ผู้น าหมู่บ้าน ผู้น ากลุ่ม/องค์กรและ
เครือข่ายองค์กรชุมชน ได้แก่  
    ๕.๑ นายอวยชัย โคตรศรี ที่อยู่บ้านเลขท่ี ๑๗๓ รายละเอียด ประธานกองทุนหมู่บ้าน  
   ภาษาถิ่น   ภาษาอิสาน / ภาษาไทยคอนสาร (หมู่ ๗,๘) 
 

๗.๔  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  

    หมู่ที่  ๑ บ้านโนนสะอาด  
   ๑. ผลิตภัณฑ์ ผ้าห่ม  
    - กลุ่ม/องค์กร/ผู้ผลิต กลุ่มเย็บผ้าห่ม  
    - ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  นางทองเหลือง แพงแซง เลขท่ี ๑ บ้านโนนสะอาด  
    ต าบลโนนสะอาด โทรศัพท์ ๐๙-๖๖๒๓๙๘๒  
    - ก าลังการผลิต ๑๕ ชิ้น/เดือน ราคา/หน่วย/ชิ้น ๒๐๐ บาท  
   ๒. ผลิตภัณฑ์ พรมเช็ดเท้า  
    - กลุ่ม/องค์กร/ผู้ผลิต กลุ่มเย็บพรมเช็ดเท้า  
    - ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  นางทองเหลือง แพงแซง เลขท่ี ๑  
    บ้านโนนสะอาด ต าบลโนนสะอาด โทรศัพท์ ๐๙-๖๖๒๓๙๘๒  
    - ก าลังการผลิต ๑๖๐ ชิ้น/เดือน ราคา/หน่วย/ชิ้น ๒๐ บาท  
   ๓. ผลิตภัณฑ์ ตะกร้าไม้ไผ่  
    - กลุ่ม/องค์กร/ผู้ผลิต กลุ่มจักรสานไม้ไผ่  
    - ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  นายบุญแสง พรนิคม เลขท่ี ๑๙๕  
    บ้านโนนสะอาด ต าบลโนนสะอาด โทรศัพท์ ๐๖-๒๓๗๖๓๐๙  
    - ก าลังการผลิต ๑ ชิ้น/เดือน ราคา/หน่วย/ชิ้น ๖๐ บาท  
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   ๔. ผลิตภัณฑ์ ฝรั่ง  
    - กลุ่ม/องค์กร/ผู้ผลิต กลุ่มไม้ผล  
    - ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  นางทองเหลือ แพงแซง เลขที่ ๑  
    บ้านโนนสะอาด ต าบลโนนสะอาด โทรศัพท์ ๐๖-๒๓๗๖๓๐๙  
    - ก าลังการผลิต ๑,๐๐๐ ก.ก./เดือน ราคา/ก.ก.ละ ๗ บาท 
    หมู่ที่  ๓ บ้านหนองบัว 
   ๑. ผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม  
    - กลุ่ม/องค์กร/ผู้ผลิต กลุ่มทอผ้า  
    - ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  นางอยู่ ค าแผ่น เลขที่ ๕ บ้านหนองบัว ต าบลโนนสะอาด  
    - ก าลังการผลิต ๑๐ ชิ้น/เดือน ราคา/หน่วย/ชิ้น ๕๐๐ บาท  
   ๒. ผลิตภัณฑ์ ปลอกผ้าห่ม  
    - กลุ่ม/องค์กร/ผู้ผลิต กลุ่มเย็บผ้า  
    - ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  นางล าใย เพชรเสถียร เลขท่ี ๑๒๗ บ้านหนองบัว  
    - ก าลังการผลิต ๖๐ ชิ้น/เดือน ราคา/หน่วย/ชิ้น ๙๕ บาท  
   หมู่ที่  ๕ บ้านแสนสุข 
   ผลิตภัณฑ์ ตะกร้าหวาย  
     - กลุ่ม/องค์กร/ผู้ผลิต กลุ่มสตรี ม.๕ บ้านแสนสุข  
    - ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  นางสมภาร สุรินราช เลขท่ี ๑๘๔  บ้านแสนสุข  
    ต าบลโนน สะอาด  ก าลังการผลิต ๑๐ ชิ้น/เดือน ราคา/หน่วย/ชิ้น ๔๐ บาท 
   หมู่ที่  ๗ บ้านสนามบิน 
   ๑. ผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม  
    - กลุ่ม/องค์กร/ผู้ผลิต กลุ่มทอผ้า  
    - ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  นางอยู่ ค าแผ่น เลขที่ ๕ บ้านหนองบัว  
    - ก าลังการผลิต ๑๐ ชิ้น/เดือน ราคา/หน่วย/ชิ้น ๕๐๐ บาท  
   ๒. ผลิตภัณฑ์ ปลอกผ้าห่ม  
    - กลุ่ม/องค์กร/ผู้ผลิต กลุ่มเย็บผ้า  
    - ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  นางล าใย เพชรเสถียร เลขท่ี ๑๒๗ บ้านหนองบัว  
    - ก าลังการผลิต ๖๐ ชิ้น/เดือน ราคา/หน่วย/ชิ้น ๙๕ บาท  
 
 

๘.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
   ต าบลโนนสะอาด  มีพ้ืนที่รวม  ๒๕.๕๘  ตร.กม.(๑) (๑๕,๙๘๙  ไร่) 

มีลักษณะเป็นที่ราบริมแม่น้ าเชิญ  มีบึงและหนองน้ า  (ขนาด  ๒๐๐-๑,๐๐๐  ไร่)  กระจายอยู่
โดยทั่วไป  (จ านวนบึงและหนอง  ๗  แห่ง)  นอกจากนั้นยังมีล าห้วยสายสั้น ๆ  อีกส่วนหนึ่ง  มีลุ่มน้ าส าคัญ
คือ  ลุ่มน้ าเชิญ  โดยสามารถจ าแนกพ้ืนที่ได้ดังนี้ 

 
 



 
 

 หน้า ๒๕ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
ตารางท่ี  ๑๔  ตางรางแสดงการจ าแนกประเภทและร้อยละพ้ืนที่ในต าบลโนนสะอาด  
 
 

ล าดับ ข้อมูล จ านวน (ไร่) คิดเป็นร้อยละ 
๑ พ้ืนที่ป่าสาธารณะ ๒๓๐ ๑.๔๔ 
๒ พ้ืนที่ถือครองทางการเกษตร ๙,๗๘๙ ๖๑.๒๒ 
๓ พ้ืนที่หนอง,บึง ๒,๐๕๙ ๑๒.๘๘ 
๔ พ้ืนที่อ่ืน ๆ ๓,๙๑๑ ๒๔.๔๖ 

 รวม ๑๕,๙๘๙ ๑๐๐ 
 
 
       พ้ืนที่ ต าบลโนนสะอาด  มีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวปี  ๒๕๔๖-๒๕๔๙ จ านวน  ๙,๐๗๙   ไร่                
คิดเป็นร้อยละ   ๕๖.๗๘   ของพ้ืนที่ทั้งต าบลหรือร้อยละ   ๙๒.๗๔   ของพ้ืนที่ทางการเกษตร 

 

   ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็น พ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน
ประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่สาธารณะของบึงห้วยต้อน  บึงหนองแหวน  ทรัพยากรธรรมชาติใน
พ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศท่ีไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพื้นท่ีบางส่วนเป็นทีดิ่นภูเขา  ท า
การเกษตรยาก  ต้องเปลี่ยนไปปลูกอย่างอ่ืนที่เหมาะกับสภาพดิน  แต่โดยรวมแล้วเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะแก่การ
เพาะปลูกพืชเกือบทุกชนิด  และใกล้กับแหล่งตลาดสินค้าทางการเกษตร 

 

   น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่ 
สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหา
ด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุม
ทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่าง ๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ 
 
  ๘.๑  น้ า 
  แหล่งน้ า 

    ๑. แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  * ล าน้ า  ล าห้วย   จ านวน     ๔  แห่ง 
  -  ล าห้วยแย้    หมู่ที่  ๗ 
  -  ล าน้ าเชิญ   หมู่ที่  ๑,๒,๓,๔,๕,๗,๘ 

      -  ล าห้วยต้อน   หมู่ที่  ๑,๒ 
       -  ล าห้วยใหญ ่   หมู่ที่   ๙ 
 



 
 

 หน้า ๒๖ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

  * บึง หนอง/คลอง  จ านวน    ๖  แห่ง 
   -  กุดยายใต้   หมู่ที่ ๔ 
   -  กุดตาผาน   หมู่ที่ ๔ 
   -  กุดเอ่ียนจ่อย   หมู่ที่ ๑ 
   -  บึงห้วยต้อน-บึงหนองแหวน  หมู่ที่  ๑,๒,๙ 

   -  บึงหนองผือ     หมู่ที่ ๗,๘ 
   -  บึงหนองบัว       หมู่ที่ ๓ 

      ๒.  แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
   -  ฝาย   ๓   แห่ง 

-  บ่อน้ าตื้น – แห่ง 
   -  บ่อโยก  ๗  แห่ง (ใช้การไม่ได)้   
   -  บ่อสาธารณะ  ๕  แห่ง 
 

 ๘.๒  ป่าไม้ 
  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

          ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ   
 

 ๘.๓  ภูเขา 
        ในเขตเทศบาลต าบลโนนสะอาด  ไม่มีภูเขา  มีแต่พ้ืนที่ที่ราบสูงเป็นเนินเล็ก ๆ  แต่เป็นพ้ืนที่ที่อยู่
ใกล้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว  และอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 
 
 ๘.๔  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  
- ที่สาธารณะบึงห้วยต้อน – หนองแหวน 
- ที่สาธารณะหนองบัว 
- ที่สาธารณะหนองผือ 
- ที่สาธารณะกุดเอ่ียนจ่อย 
- ที่สาธารณะกุดตาผาน 
- ที่สาธารณะกุดยายใต้ 
- ที่สาธารณะโนนหญ้ารังกา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 หน้า ๒๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

ส่วนที่ ๒ 
 
 

 
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
  ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
          การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โดย
มุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุม
คณะกรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  
สรุปย่อได้  ดังนี้ 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  ๖   แสดงยุทธศาสตร์ชาติและกรอบการพัฒนาระยะยาว 
 
 
 
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



 
 

 หน้า ๒๘ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  ๗   แสดงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติกับแผนในระดับต่าง ๆ 
 

๑.๑.๑   ความเป็นมา      
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทา

ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่ งคั่ง และยั่งยืน และให้ เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี  ให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี 
๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะท่ี ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป 
เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนว
ทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
กรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ 
นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมา
เป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 



 
 

 หน้า ๒๙ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะ
น าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกาหนด
ทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ 
จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการ
ระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๑.๑.๒ สาระสาคัญ  
            ๑.  สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
ในหลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ  ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้น
กระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบ
เศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืน ๆ ที่
อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และ
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่าง
ภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความ
ยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์
ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า 
ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีใน
ระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวม
ประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยี
สมัยใหม่รวมทั้งความเมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืน ๆ ที่
ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรม
ข้ามชาติในรูปแบบต่าง ๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็น
ความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของ
ภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่  ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล 
ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยายเพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล 
(digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจ
และสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อ
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การปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และ
เทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเมโยงทุก
ระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
โลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่อง
จากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทา
ให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่าง ๆ เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง 
ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น 
ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น 
ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวง
กว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของ
การพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้
เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง 
๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่าง ๆ 
ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น 
ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของตลาดใน
ประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหาก
ประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจ
ของสหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมาก
ขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ 
มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งใน
ระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สา
หรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศ
ไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้
เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้
ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ 
และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะ
ส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดัน
ต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้าน
การ คลังที่ส าคัญ ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัย
ธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต 



 
 

 หน้า ๓๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญ
และการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมือง
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้
พ้ืนที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหาร
จัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิ
มนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่
อดีตถึงปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับ
รายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปาน
กลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. 
ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการ
ผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศใน
ระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การ
ท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคน
จากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลง
ตามล าดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ 
โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง  ๆ และการ
คุ้มครองทางสังคม  อ่ืน ๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้น
ตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ
นานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศ
ไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่าง ๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้
ส่งผลให้ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการ
บริหารจัดการที่ดีอันได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่าง
เป็นระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ใน
ระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มี
การสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่าง ๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอา
เปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศ
ไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากข้ึน 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคน
โดยเฉลี่ยยังต่ าและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะ
ฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการ
เพ่ิมปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อ
ขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอก
เป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และ



 
 

 หน้า ๓๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

นวัตกรรมเพ่ือการเพิ่มมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการ
ไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย 
ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การ
ด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ 
ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหาร
จัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และ
กฎระเบียบต่าง ๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพ
สิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ าและความแตกแยกในสังคมไทยยัง
เป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้น
เมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่
ส าคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจาก
นี้ไป จะมีนัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะ
เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการ
ออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศ
ไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิต
และสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่าง ๆ ก็มีนัยยะต่อ
การสร้างความสามัคคี สมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการ
ลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบ
และกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และที่ส าคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ 
การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและ
การเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ด ี

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส
ดังกล่าว จะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่
กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและ
บริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันใน
ตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่าง ๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการ
แข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจ
และการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้ง
ในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่าง ๆ ดังกล่าวจะ
เป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่กา ร
ปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้าง
กลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถ
แก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถใน
การแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และ
ปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนา
ประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 
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ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่อ
อนาคตการพัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและ
สังคมภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและ
ก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการ
พัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของ
ประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนาน
ใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัว
ได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
และสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
อย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้น  ๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและ
กรอบการทางานของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้
เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่
จะให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถ
พัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้ง
ความเสี่ยงของประเทศ จะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจน
และได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็น
เอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกับ
นโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาด
ความต่อเนื่อง ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูป
ระบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว  และเพ่ือเป็นการ
ก าหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและ
เป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้อง
ปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่
ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้อง
มีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับ
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่าง ๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะ
ยาว พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดิ นในการขับเคลื่อน
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ยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาค
ส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้ง
ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม 
รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถ
เปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทย
ยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่ง
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็น
แนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสาน
สอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุ กสาขา
ของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา 
การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

๒. วิสัยทัศน์  
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณ
ภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของ
ชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคง
ทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ
ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความ
มั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

๓. ยุทธศาสตร์ชาติ  
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้ น 

จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนา
ของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะ
ยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และ
สร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้ง
ประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้
ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี 
กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาใน
ระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) 
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ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ    (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 

  ๓ .๑ ยุทธศาสตร์ด้ านความม่ันคง  มี เป้ าหมายทั้ งในการสร้างเสถียรภาพ
ภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความมั่นคงในกลุ่มประเทศ
อาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑ ) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการ
บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
และรักษาดลุยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบ 
มากขึ้น 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการ
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การ
สร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ 
รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุก
ด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุน
มนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ
สร้างความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม 
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็น
การยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมี
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรม
การผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา 
และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็น
แหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 
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- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัล
และการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความ
เป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และ
พัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มี
ศักยภาพอ่ืน ๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) สู่สากล และพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่าง ๆ เพ่ิมบทบาทของไทยใน
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้
เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มี
ครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

  (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

  (๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  (๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  

   (๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ
บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 

๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
       เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมท่ีเสมอภาค  
       และเปน็ธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ   อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
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(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงด้านน้ า รวมทั้ง
มีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง  ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

๑.๑.๓ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและ

หน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง  ๆ อาทิ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วง
เวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่น ๆ ของประเทศ 
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจาก
หลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชา
สังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและ
แนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง  ๆ จะสามารถ
ขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

๑.๑.๔   ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการ

ก าหนดเป้าหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของ
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ร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่าง ๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วง 
ๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเมโยงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่าง ๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ 
รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดา
เนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทา
ยุทธศาสตร์ การน าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหาร
จัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมี
ความเข้าใจ สามารถก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 

 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - 
๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่างการ
เสนอร่างแผนซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว   

ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลต าบลโนน
สะอาด   มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เทศบาล จึงได้
จัดท าแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒  ซึ่งมีทั้งหมด  ๑๐ 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 

และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศ

ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การ



 
 

 หน้า ๓๙ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหา
ผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้
การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่
ส าคัญ ดังนี้  

(๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี 
๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per 
Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 
ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง  (Upper Middle Income 
Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัว
เฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบ
เศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอัน
ควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้
จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลง
จากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อ
เทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี 
๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

๒.๑.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถ
ในการแข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรม
และบริการมากขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ 
๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มี
การสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การ
บริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่
มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จน
ประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาค
เกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่
ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลัง
แรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม  (Total Factor 
Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่ง
สะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. 
๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 



 
 

 หน้า ๔๐ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาด
พลังในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้อง
อาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิต
ภาพการผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงใน
ระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและ
สามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของ 
ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่ง
แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิต
ภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อ
การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและ
การบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
รุนแรงถึงสองครั้งในปี ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลัง
ท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการ
พัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและ
เอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะ
อยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ
สั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการ
พัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลาง
ระหว่างประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและ
ความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ .ศ. ๒๕๕๗ WEF (World 
Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ 
ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management Development) ได้
จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไป
ประกอบธุรกิจประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้น
ประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของ
ประเทศได้รับการยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม และเมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ 
๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ 
๔๓ ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุน
ด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) 
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ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัย
และพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่
พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ 
๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากร
ด้านการวิจัยและพัฒนามีจ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนา
แล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วย
รูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาด
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปา
ยังกระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยัง
ไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้ม
ลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมี
ข้อจ ากัด ยังไม่สามารถ 
พัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการ
ท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และ
ทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้ง

ในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและ

การตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-
๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากร
กลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมข้ึนช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะ
ต่อไป ก าลังแรงงานของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ใน
ปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ 
ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ 
เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงาน
กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้
ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของ
ประเทศในอนาคต 
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(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพ่ิมมากข้ึน ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี 
๒๕๘๓ การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้
ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับ 
ค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการ
เกื้อหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน 
ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการ
ขยายตัวมากท่ีสุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท า
ให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรม
จริยธรรม โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย 
๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและ
อุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัย
แรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่
คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่าง ๆ พบว่าปัญหาส าคัญท่ีสุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัป
ชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 
          ๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการ
กระจายรายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี 
๒๕๕๖ แต่ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้า
ด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลง
จาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่ม
คนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือ
ครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียง
ร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของ
การพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

         ๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย  อัน
เนื่องมาจาก 

(๑) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคง
กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 
๒๐ มีการถือครองที่ดินมากที่สุด     มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มี
การถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 
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(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบท
และระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากร
ร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากร
ร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่า
นักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุข
ในป ี๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง 
๓.๖ เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระ
เข้าถึงการคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี 
๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี 
๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี 
๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจ
กฎหมาย เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการ
ท างาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถ
รับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับ
ความคุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบ
ประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากข้ึน โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุ
ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ 
๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐ
ให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการ
อุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้ มีรายได้
น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่าง ๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
และรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้
ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มี
ความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทาง
ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและ
สนองตอบความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ และบูรณาการเป็นแผนต าบลเพ่ือเมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ 
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และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกิน
ความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเมโยงเป็น
เครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
ธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 
ในช่วงระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่าง ๆ ที่มีความ
รุนแรงมากขึ้น น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิด

ความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมาก
ขึ้น 

(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความ
ต้องการใช้ที่ดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตาม
ไปด้วย พ้ืนที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุกท าลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ 
๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี 
๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม
ทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา 
ซึ่งมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาด
การบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจาย
สิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจาก
การสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้
ประโยชน์อ่ืน ๆ จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ท าให้พ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง 
๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่าง
จริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ อย่างไรก็
ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมี
ปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าที่เพ่ิมมากขึ้น 

(๔ ) การผลิตพลั งงาน ในประเทศไม่ เพี ยงพอกับความต้ องการ แต่
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่
การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน าเข้า
จากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องน าเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรล
เทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ 
ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการน าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การ
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ใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่า
น้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้น
ของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมข้ึนของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่
มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศ
ไทยประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่
การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าท าธรรมชาติ มีแอ่งน้ า
บาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในใช้น้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้าน
ลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ 
๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุน
เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าใน
ประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึง
แหล่งน้ าของภาคส่วนต่าง ๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตาม
ความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ  แนวโน้ม

อัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ 
กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการ
น ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้าน
ตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ใน
อนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมาย
ควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถ
จัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มาก
ขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น  ในปี 
๒๕๕๗ พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่
ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัด
ระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ 
ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการ
ปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละออง
และเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น 
EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการ
ตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์
จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดย
ความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง 
๑๐ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง
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ส่วนแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ย
ตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดย
ปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสีย
ที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลง
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความ
ต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การ
จัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ 
ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็
ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่าง ๆ ที่
มีการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้
ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากใน
การเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความ
รุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย 
และดินถล่ม สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถ่ีมากข้ึน ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัย
จะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืน ๆ ในขณะ
ที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจาก
การประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็น
สุขร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ใน
ระดับที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับ
เรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของ
สังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความ
โปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัว
และลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มี
การทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มี
ระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและ
พวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจาก
ภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาค
ประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่าง ๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วน
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ประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความ
โปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็น
กลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและ
นักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการ
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรร
มาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า 
บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนและสร้างความม่ันคง แก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน
ได้แก่ บริหารราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการ
กระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเอง
อย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการ
น าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการ
เกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ .ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น 
๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการ
กระจายอ านาจให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ 
นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการ
ด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิด
เป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอน
ภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอน
บุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน 
บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน 
๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของ
อ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต าบล ท้า
ให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท าให้การเลือกตั้งระดับ
ท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองใน
ภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร้อยละ 
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๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 
๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น 
การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็น

อย่างมาก พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริต
จัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่
มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่
ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิด
มากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มี
ความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับ
ซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่าง  ๆ ที่ออกมา รวมทั้ง
กฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่าง ๆ ยังไม่สามารถท่ีจะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้
ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ
องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่
อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้น
เล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน
พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และ
มาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 

๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
๓.๑ บริบทภายใน  
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิต
รวมขยายตัวร้อยละ ๒ .๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่ องเฉลี่ ยร้อยละ   ๐.๘ 
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุน
ภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้า
มีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้
เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าว
ท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อ
ค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ 
๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น  (๒) ขีด
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ความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่
การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ านวนประชากร
รวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศ
ขยายตัวช้าลง  

 (๔) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ ที่การ
ปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น  (๖) เกณฑ์
รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. 
ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้
ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัย

แรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพ
แบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับ
ผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพ
แรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่ง
จะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการ
คลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่
เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช . จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุง
ฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ.ต่อคนต่อปี 

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ 

โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการ
กระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยั งกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการ
ผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้
ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกัน
ถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ อาทิ ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การ
แย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความ

แออัดของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้น  ๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการ
ลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของ
ทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการ
แสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อม
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โทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้ง
ขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้  การเพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาด
ใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมี
ต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการ
แรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

    ๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการ

บริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการ
พัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน 
มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและ
ตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและ
งานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้าง
ความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่
ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริต
และประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบาย
การเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการ
ใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม
มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทาง
สังคม อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่าง ๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรร
มาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการ
ภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มี
อ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่าง  ๆ ให้เหมาะสม
มากขึ้น 

๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. 
๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ 
ของประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่
สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานใน
ประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะ
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กับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้า
และบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่าง  ๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของ
แรงงานไทยในการไปท างานในประเทศที่พัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่ รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้ เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิต
แบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational 
Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่าง ๆ 
เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืน ๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของ
ผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาด
การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้
ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะ
น ามาซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) 
การลดข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนา
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ
พัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้าน
และ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาค
และในภูมิภาค 

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้าน
มาตรฐานของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ  พัฒนา
มาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/
ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้ม
ราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศต่าง ๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้ง
แนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อม
ล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง 
(Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอด
ช่วงแผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้น
แผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ 
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๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกท่ีมีความเสี่ยงจะพัฒนา
ไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปใน
ประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕ ) ความเลื่ อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก  ความก้าวหน้าในการ
ติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิต
ทัศนคติ และความเในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการ
บริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบ

ซ้ าเติมต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น
อุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาล
เปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน 
ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์
กรณีท่ีเกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ 
ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอน
ขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมี
แนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม 
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค .ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้า

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วง
เวลา ๑๕ ปี โดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ 
(Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ และเป้าหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนว
ทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบ
การศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากร
ทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการ
พัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
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๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย   
๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท า
ให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคน
เป็นศนูย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนา
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ  (Country Strategic Positioning) 
เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลาง
ด้านการขนส่งโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) 
เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 

(๒ ) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหั ว  (GDP Per Capita) และรายได้
ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ 
บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการ

ลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ 
ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

          (๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม 

(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
        (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

(๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

๕. แนวทางการพัฒนา  
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 

พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการ
บริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและ

แรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของ
ประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบ
มีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้  สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมี
ความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถ
เคลื่อนย้ายไปสู่ สาขาการผลิตที่ มีผลิตภาพการผลิตสู งสุด  และสนับสนุน ให้ผู้ ประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เมโยง
กันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัว

และด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่าง  ๆ เพ่ิม
สัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทาง
การตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้ าสู่การเป็น
ศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งเพื่อเมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มี
ศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของ
ประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น 
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อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตร

ขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเมโยง
ทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ้าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้
สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและ
เศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการใน
ลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกัน
ความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ให้เกิดความเมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือ
รองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้
ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
ก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิง 
พ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเมโยง
ทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเม
โยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มี โครงข่ายคมนาคม
ขนส่งเมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่ง
การถ่ายทอดเทคโนโลยี เมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาค
อาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน 
รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืน ๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น 
ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน 
และโลจิสติกส์ เมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการ
พัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัด
พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่
ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบ
แทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 

   ๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มี

ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มี
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การพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างาน
ที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือ
ป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว 
และระบบบริการสุขภาพ 

   ๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการ

การศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการ

จัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัด
การศึกษา  

(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือก
ให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  

(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้ ง
ระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตร
และผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้
เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

   ๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่

อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืน
ในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริม
การอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่
การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้ งในด้านศูนย์กลางบริก ารสุขภาพ  (Medical Service Hub) 
ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product 
Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับ
คุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบาย
สาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบ
ของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

  ๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย 
โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็น
ต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้า
วันส าหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
  ๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิม

ผลิตภาพแรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมี
มาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้
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การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ 
เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทาง
การเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุน
ทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่าง
หลากหลาย โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และ
กระบวนการยุติธรรม (๒ ) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบ
สาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหา
ชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่
จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดิน
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน 
พรบ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก 
และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 
และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมาย
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่า
ชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียม

ความพร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน 
มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัด
การเมืองตามระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัด
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ทั้งด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (Green Logistics) 
สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลด
กระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
ต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ให้ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้า
มาลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน
โดยให้ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหาร
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จัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้า
ชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ 

โดยค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาค
ส่วนน าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการ
ประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการ
ถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตรา
ก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของ
คนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์
ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า 
คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการ
น้ าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจาก
การท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้
แล้วที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษี
และค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศ
สู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการ
ให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (Green Supply 
Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุม
มลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไก
การคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่
วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน 
สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับ
อาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัด
การพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุก
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ภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจน
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้
ความส าคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและ
ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ 
ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท า
แผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการ
เกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้

ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวด
ราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิด
ประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดี
ทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัด
แต่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเมโยงภาคส่วน
ต่าง ๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงาน
ที่มีคุณภาพ รวดเร็วและน่าเถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิง
นโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวน
มาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 

 

 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
➢ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุก
จังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
จัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนา
ตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบไปด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  ซึ่ง
เทศเทศบาลต าบลโนนสะอาดนั้นตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
เทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การ
ท่องเที่ยว  การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัว
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ได้ อย่ างอบ อุ่น   ฟ้ื น ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ให้ สมบู รณ์    ซึ่ งแผนพัฒ นาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ  ดังนี้    
    กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ 
และมาตรา ๕๓/๒ บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด 

๑. แนวคิดและหลักการ  
   ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่
สมดุล เป็นธรรมและ มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและ
ภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิ
สังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการ
พัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
   ๑.๒  หลักการ มุ่งสร้างความเมโยงกับแผนระดับชาติต่าง ๆ นโยบายรัฐบาล แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

(๑) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(๒) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและ

โอกาสของพ้ืนที่ 
๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที ่

  ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัย
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ  เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม 
การพัฒนาที่สมดุล ดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 
   ๒.๑ พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศให้เมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยว
ของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่เมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West  
Economic Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพาน  
      เศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พ้ืนที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนว
สะพาน  
      เศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

๒.๑.๒ พัฒนาพ้ืนที่เมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic 
Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจ
หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พ้ืนที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-
สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 



 
 

 หน้า ๖๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

   ๒.๒ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเมโยงระหว่าง
ประเทศ โดยเน้นพ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชน
เศรษฐกิจชายแดน  
   ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันเชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และ
เพ่ิมประสิทธิภาพการเมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
   ๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศให้ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่ง
อุตสาหกรรม และการจัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   (๑) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพ
การผลิตการเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการ
ท่องเที่ยว  การตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการ
ลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
   (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  
รอบรู้  เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
   (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  
แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเอง
และดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 
   (๔) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่
ป่าไม้ให้ได้ ๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค  ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและ
ระบบชลประทาน ฟื้นฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท า
เกษตรอินทรีย ์
   ๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
   (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  
หนองบัวล าภู และเลย) เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิต
ด้านการเกษตรการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
   (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และ
มุกดาหาร เน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าการเกษตร ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
   (๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  
มหาสารคาม และร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้า
บริการ และการลงทุนของภาค การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตร
ก้าวหน้า  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต 
   (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  
บุรีรัมย์  สุรินทร์  มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรม



 
 

 หน้า ๖๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

พลังงานทดแทน (Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการ
สร้างคุณค่าเพ่ิม และพัฒนาเส้นทาง 
   (๕)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
ยโสธร และอ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและ
ขาดแคลนน้ า  การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากข้ึน 
   ๓.๓ แผนพัฒนาจังหวัด 
           แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

เป้าหมายการพัฒนา   “มหานครน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองนวัตกรรม ศูนย์กลางเชื่อมโยงอนุภูมิภาค 
ลุ่มน้ าโขง” 

                      พันธกิจ  

 ๑. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม                    
 ๒. พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันเพ่ือยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้ตรง

กับความต้องการของตลาดและเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง               
 ๓. ส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี  สู่การเป็น Smart City และ MICE City     
  ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

 ๑. อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพ่ิมขึ้น  ร้อยละ ๓ 
 ๒. พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่   
 ๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม  
 ๔. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ

บริหารจัดการอย่างยั่งยืน  
  ประเด็นการพัฒนา/แนวทาง/ตัวช้ีวัด 
   ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
      แนวทางการพัฒนา   
            ๑.๑ ส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมภาคการเกษตร 
     - แผนงาน 
             ๑.๒ เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของสินค้า OTOP และ SMEs 
             ๑.๓ เพ่ิมขีดความสามารถภาคการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว 
             ๑.๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

    ตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนา 
➢ มูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น 

      ข้าว เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ ต่อปี 
      มันส าปะหลัง  เพิ่มข้ึนร้อยละ ๕ ต่อปี 
      อ้อย  เพิ่มข้ึนร้อยละ ๓ ต่อปี 

➢ รายได้ครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น  ร้อยละ ๓ ต่อปี 
➢ รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า OTOP เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๒๘.๕ (ระหว่างปี 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
➢ รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ร้อยละ ๖ 



 
 

 หน้า ๖๓ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

   ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
     แนวทางการพัฒนา   
            ๒.๑ สร้างความม่ันคงของชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
            ๒.๒ ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
             ๒.๓ พัฒนาระบบด้านสุขภาพ 

    ตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนา 
➢ สัดส่วนของผู้มีอายุสูงกว่าอายุเฉลี่ยของจังหวัด (๗๙ ปี) เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓  
➢ คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยผ่านเกณฑ์ จปฐ.  เพ่ิมร้อยละ ๐.๕ ต่อปี 
➢ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ในระดับชั้นสูงสุดของทุกสังกัด เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ ๓ ต่อปี 
➢ สัดส่วนผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน                

ร้อยละ ๑๐๐ 
   ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
      แนวทางการพัฒนา   
            ๓.๑ บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
             ๓.๒ สร้างสังคม และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๓.๓ การป้องกัน การลดผลกระทบ และการปรับตัวเพ่ือรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

             ๓.๔ อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
    ตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนา 

➢ พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ๑๕,๐๐๐ ไร ต่อปี 
➢ ขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เฉลี่ย

ร้อยละ ๗๔.๒๒ (ระหว่างปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
➢ คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ดี  ร้อยละ ๗๗ 
➢ จ านวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ึน ๔,๒๐๐ไร่ ต่อปี 

   ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      แนวทางการพัฒนา   
            ๔.๑ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน 
             ๔.๒ การป้องกันและลดการสูญเสียจากสาธารณภัยและภัยพิบัติ 
             ๔.๓ รักษาความมั่นคงแลความสงบเรียบร้อยภายใน 
             ๔.๔ การปกป้องและเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ 
             ๔.๕ ป้องกันปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด          

    ตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนา 
➢ อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลงร้อยละ ๕ ต่อปี  
➢ ร้อยละการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

(ตามเป้าหมายที่ก าหนด) ของคดีท่ีรับแจ้ง  
➢ ร้อยละการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ (ตามเป้าหมายที่

ก าหนด) ของคดีท่ีรับแจ้ง 



 
 

 หน้า ๖๔ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

➢ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
  - จ านวนหมู่บ้านสีขาว เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๒ 

     - จ านวนหมู่บ้านสีแดง  ลดลง  ร้อยละ ๐.๕ 
 ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  
และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา(Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City) 
      แนวทางการพัฒนา   
            ๕.๑ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน Smart City ครอบคลุม ๖ ด้าน ตามแผน 
Khonkaen Smart City ๒๐๒๙ เพ่ือเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 
             ๕.๒ การส่งเสริมนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี และดิจิทัลเพื่อการพัฒนา 
             ๕.๓ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน MICE City 

    ตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนา 
➢ จ านวนงาน MICE ที่เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่น ๑๐ งาน ต่อป ี 
➢ จ านวนสถานที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ 

Thailand MICE Venue Standard (TMVS) เพ่ิมข้ึน ๓ แห่ง ต่อปี 
➢ ระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อนแผน Khonkaen Smart city ๒๐๒๙ ไปสู่การปฏิบัติ 

   ๓.๓ แผนพัฒนาอ าเภอชุมแพ 
   วิสัยทัศน์   “ชุมแพมุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่  มั่นคง  มั่งค่ัง  และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
          กรอบทิศทางการพัฒนาอ าเภอชุมแพ  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
   ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน 
   ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง 
   ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่  ๔  เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาศักยภาพของอ าเภอเพ่ือเชื่อมโยงโอกาส  พร้อมเป็นศูนย์กลาง
การคมนาคมขนส่ง 
   ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนาการบริหารงานเพ่ือมุ่งสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ 
 

  ๑.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น ประจ าปี ๒๕๖๐ -๒๕๖๔  
   วิสัยทัศน์  

“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และเมืองหลักเศรษฐกิจของ                  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”  
   พันธกิจ  
  ๑. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่า  อยู่อย่างยั่งยืน   
  ๒. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม 

๓. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
๔. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการ

ท่องเที่ยว 



 
 

 หน้า ๖๕ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 ๕. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และเครือข่ายการป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน  

๖. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล และเกิด 
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน  

๗. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยวของ
ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น  
   ประเด็นยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ ดังนี้   
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาเมืองและชุมชน   

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง    
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน   
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การเสริมสร้างสุขภาวะ   
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  เพื่อการแข่งขัน-

ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล                                                

    ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์  ๔๔  แนวทาง การพัฒนา 
ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑   การพัฒนาเมืองและชุมชน  ประกอบด้วย  ๕  แนวทางการพัฒนา ดังนี้  
๑.๑ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมือง และชนบท อย่างทั่วถึงและเป็น ระบบ   
๑.๒ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้ มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน    
๑.๓ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชน แบบมีส่วนร่วม   
๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบ ครบวงจร  
๑.๕ สร้างวินัยประชาชน และความร่วมมือในการดูแลความเป็นระเบียบชุมชน การจราจร และการลด
อุบัติเหตุ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   ประกอบด้วย ๕ แนวทางการพัฒนา  ดังนี้   
๒.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง   
๒.๒ พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชนให้ได้มาตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภัย  
๒.๓ พัฒนาจังหวัดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล   
๒.๔ พัฒนาพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงาม เหมาะสม   
๒.๕ สนับสนุนชุมชน หน่วยงาน ผู้ประกอบการ ในการพัฒนาระบบสุขาภิบาล และรักษา ความสะอาด
ของครอบครัว ชุมชน (ถังดักไขมัน บึงประดิษฐ์ ตลาด ทางระบาย การก าจัดของเสีย)  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓   การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง ประกอบด้วย ๗ แนวทางการพัฒนา ดังนี้   
๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบให้ได้มาตรฐานและสนับสนุนให้ ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ    



 
 

 หน้า ๖๖ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

๓.๒ เพ่ิมโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับประชาชนทุกเพศ วัยอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ  
๓.๓ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาขั้นพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศและมุ่งสู่กีฬามืออาชีพ และการ
กีฬา/นันทนาการเพ่ือออกก าลังกาย   
๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุนและการพัฒนาการประกอบอาชีพ / ทักษะฝีมือ ที่เหมาะสมตรง ศักยภาพของ
ประชาชน   
๓.๕ ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ   
๓.๖ เพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน กิจกรรมจิตอาสา เพ่ือการใช้ทักษะชีวิตที่ดีเห็น คุณค่า
ตนเองและสังคม  
๓.๗ ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับทักษะประชาชนใน การ
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๗ แนวทาง ดังนี้   
๔.๑ บริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณการและยั่งยืน   
๔.๒ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเพ่ิมพ้ืนที่ป่า ป่าชุมชน และป่าต้นน้ําล าธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์   
๔.๓ พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ํา แหล่งน้ําใต้ดินและการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบ และมี  
ประสิทธิภาพ โดยประชาชนมีส่วนร่วม   
๔.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย  
๔.๕ สร้างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
๔.๖ ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกโซล่าฟาร์ม   
๔.๗ พัฒนาต้นแบบกิจกรรม / สาธิต แนวทางการใช้พลังงานทางเลือกใน อปท. ตามศักยภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย ๕ แนวทางการพัฒนา ดังนี้   
๕.๑ พัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
๕.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ภาคเกษตร   
๕.๓ ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัย (Food Safety) และสนับสนุนการเกษตร อินทรีย์
เพ่ือภาวะสุขภาพ   
๕.๔ สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและนวัตกรรมใน พื้นที่   
๕.๕ ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับพื้นท่ี  
ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การเสริมสร้างสุขภาวะ ประกอบด้วยแนวทางพัฒนา ๕ แนวทาง ดังนี้   
๖.๑ พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมในระดับ ปฐมภูมิ   
๖.๒ พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม   
๖.๓ สนับสนุนการฟื้นฟูการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกตามความเหมาะสมและเชื่อมโยง กับ
การดูแลสุขภาพ    
๖.๔ สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม) และพัฒนารูปแบบการ บริการ
ประชาชน   
๖.๕ เฝ้าระวัง ป้องกัน โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และการเผยแพร่ระบาดในพ้ืนที่ และพัฒนาระบบ การส่ง
ต่อร่วมกับหน่วยบริการที่มีคุณภาพ   



 
 

 หน้า ๖๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน
ภายใต้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๕ แนวทาง ดังนี้   
๗.๑ เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและ เยาวชน  ๗.๒ 
อนุรักษ์ สืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
๗.๓ พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้   
๗.๔ พัฒนา ส่งเสริม การพาณิชย์ การลงทุนและการท่องเที่ยว   
๗.๕ ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน การ
ประกอบอาชีพ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วยแนวทางการ
พัฒนา   ๕ แนวทาง ดังนี้   
๘.๑ ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่ภาคประชาชน   
๘.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการ ปฏิบัติงานและ
บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง   
๘.๓ พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพ่ิมข้ึนและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง   
๘.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน   
๘.๕ พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใสส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ติดตามและ
ประเมินผลกระทบจากการพัฒนาในท้องถิ่น  

 

 ๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒.๑  วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์การพัฒนา 
วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
 

“โนนสะอาดน่าอยู่   สาธารณูปโภคพร้อม   สิ่งแวดล้อมดี   คนมีคุณธรรม   เลิศล้ าการศึกษา  
เศรษฐกิจก้าวหน้า   น าพาคุณภาพชีวิตที่ดี” 

 
 

  ๒.๒  ยุทธศาตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา       
ยุทธศาสตร์ที่ ๑   การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
๑.๑  พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบ

ครอบคลุมทุกช่วงวัย 
๑.๒  อนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและค่านิยมที่ดีงามสู่คนรุ่นต่อไป 
๑.๓  พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค                      

การรักษาพยาบาลการฟ้ืนฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
         ๑.๔  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาเพ่ือสร้างนิสัยรักการกีฬา กติกาสังคม และสร้าง
โอกาสให้เยาวชนพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
 
 



 
 

 หน้า ๖๘ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

ยุทธศาสตร์ที่ ๒   การแก้ไขปัญหาความยากจน 
แนวทางการพัฒนา 
๒.๑ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรในระดับชุมชน เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการ

ผลิตสินค้าเกษตร 
๒.๒ สงเคราะห์ให้กับคนชรา คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓   การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
แนวทางการพัฒนา 
๓.๑  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้

มาตรฐาน 
๓.๒  พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น 
๓.๓  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
๓.๔  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยให้เมืองและชุมชนปลอดภัย  

ปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุข โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔   การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน การค้าและการลงทุน 
แนวทางการพัฒนา 
๔.๑ ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ 
 

        ยุทธศาสตร์ที่  ๕   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเพ่ืออนุรักษ์ พัฒนา และฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
๕.๒  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
๕.๓  แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖   การพัฒนาการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 
๖.๑  พัฒนาแหล่งน้ าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว    
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๗   การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางการพัฒนา 
๗.๑  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปประชาคม 
๗.๒  การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของเทศบาล และการบริหารการปกครอง ตาม

ระบอบประชาธิปไตย 
๗.๓  พัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานส่วนต าบล  สมาชิกสภาเทศบาลให้มีความรู้ คุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
๗.๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพ่ือการบริหารงานและการบริการประชาชน 
 
 

 



 
 

 หน้า ๖๙ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

  ๒.๓  เป้าประสงค์   
๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบการคมนาคม ระบบจราจร 

ผังต าบลที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดการค้า การลงทุน และผู้ประกอบการในท้องถิ่นพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ 
๓. ประชาชนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีอาชีพและมีรายได้เพ่ิมข้ึนโดยยึดหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
๔. มุ่งม่ันพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมการศึกษา ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ฟ้ืนฟู จารีต

ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
๕. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นโดยส่งเสริมด้านสุขภาพการสาธารณสุข

การสังคมสงเคราะห์ ป้องกันและบ าบัดผู้ติดยาเสพติด 
๖. ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
๗. การบริหารจัดการขององค์กรด าเนินการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ 

และตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๘. ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรักษาความเรียบร้อย

เสริมสร้างความเข้มแข็ง และสันติสุขในชุมชนและเมือง 
 

  ๒.๔ ตัวช้ีวัด 
 

ตารางท่ี  ๑๕  ตางรางแสดงตัวชี้วัด (KPIs)  ตามจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (Goals)  
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
( Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค  
สาธารณปการ ระบบการคมนาคม ระบบจราจร  
ผังต าบล  ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

๑) ร้อยละของประชากรที่ได้รับความสะดวกจาก
การก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงจากโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่เพ่ิมข้ึน 
๒) ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟ้า 
ใช้เพิ่มข้ึน 
๓) รอ้ยละของครัวเรือนที่มีแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค 
บริโภคเพ่ิมข้ึน 
๔) ร้อยละของวิศวกรรมจราจรที่มีปัญหาด้าน
วิศวกรรมจราจรที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๗๐ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
( Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดการค้า การลงทุน 
และผู้ประกอบการในท้องถิ่นพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนและการท่องเที่ยวให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ 

๑) จ านวนสถานที่สาธารณะที่จัดให้มีหรือได้รับการ
พัฒนาให้เป็นสถานที่จ าหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพ่ิมข้ึน 
๒) ร้อยละของจ านวนประชากรที่เป็นสมาชิกของ
กลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนจน
เข้มแข็งเพ่ิมข้ึน 
๓) จ านวนแห่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาส่งเสริม
เพ่ิมข้ึน 

๓. ประชาชนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีอาชีพ
และมีรายได้เพ่ิมข้ึนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริ 

๑) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของประชากรวัยแรงงาน (๑๘ – 
๖๐ ปี) ที่มีงานท าและมีรายได้ 
๒) จ านวนครัวเรือนที่มีสมาชิกในครอบครัวได้รับ
การถ่ายทอดความรู้ 
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมขึ้น 

๔.  มุ่งม่ันพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริม
การศึกษา  ท านุบ ารุงศาสนาอนุรักษ์ฟ้ืนฟู จารีต
ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

๑) จ านวนเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือผ่านการ
ฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูจารีต
ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒) จ านวนเด็กที่ผ่านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภาคบังคับ 

๕.  พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
ดีขึ้นโดยส่งเสริมด้านสุขภาพ การสาธารณสุขการสังคม
สงเคราะห์ ป้องกัน และบ าบัดผู้ติดยาเสพติด 
 
 
 

๑) อัตราการเกิดโรคติดต่อของประชากรในพ้ืนที่
ลดลง 
๒)ร้อยละของประชากรที่ด้อยโอกาส (คนพิการ 
คนชรา ผู้ป่วยเอดส์) ที่ได้รับการสงเคราะห์เพ่ิมขึ้น 
๓) ร้อยละของจ านวนของผู้ติดยาเสพติดลดลงร้อย
ละ ๒๐ ของผู้ติดยา 

๖.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันฟ้ืนฟู
และอนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

๑) ร้อยละของสมาชิกในครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ฟ้ืนฟู อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๗.   การบริหารจัดการขององค์กรด าเนินการตาม
หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

 
 
 
 
 
 

๑) ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการมีความพึง
พอใจในระดับดีมีมากข้ึน 
๒) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม – 
สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้น 
๓) จ านวนช่องทางเพ่ือการรับรู้ข้อมูลข่าวสารภายใน
องค์กรสู่ประชาชน 
๔) ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการประชาชน
ตามกระบวนงานบริการที่ก าหนดลง 
 



 
 

 หน้า ๗๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
( Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

๘.  ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยรักษาเรียบร้อย เสริมสร้างความ
เข้มแข็ง และสันติสุขในชุมชนและเมือง 

๑) ร้อยละของประชาชนที่เป็นสมาชิก อสม.อปพร.
หรือกลุ่มกิจกรรมเพ่ือสังคมที่เข้าร่วมกิจกรรม 
๒) อปท.มีส่วนสนับสนุนด้าน งบประมาณ บุคลากร 
ในกจิกรรมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยรักษา
ความสงบเรียบร้อย เสริมสร้าง ความเข้มแข็ง และ
สันติสุขในชุมชนและเมืองเพ่ิมขึ้น 

 
๒.๕  ค่าเป้าหมาย 
 

ตารางท่ี  ๑๖  ตางรางแสดงค่าเป้าหมายของการจัดท าแผนพัฒนา 
 
 

 

ผลสัมฤทธิ์หลัก 
 

ตัวช้ีวัด ระดับค่าเป้าหมาย 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค  
สาธารณปการ 
ระบบการคมนาคม 
ระบบจราจร  
ผังต าบลที่มี
คุณภาพได้
มาตรฐาน 

๑) ร้อยละของ
ประชากรที่ได้รับ
ความสะดวกจาก
การก่อสร้าง 
ซ่อมแซมและ
ปรับปรุงจาก
โครงสร้างพื้นฐานที่
เพ่ิมข้ึน 
๒) ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีไฟฟ้า 
ใช้เพิ่มข้ึน 
๓) ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีแหล่ง
น้ าเพื่อการอุปโภค 
บริโภคเพ่ิมข้ึน 
๔) ร้อยละของ
วิศวกรรมจราจรที่มี
ปัญหาด้าน
วิศวกรรมจราจรที่
ได้รับการพัฒนาให้
ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

 
 

ส ารวจ
ปัญหา
และความ
ต้องการ
ผ่าน
ประชาคม
หมู่บ้าน
และ
ประชาคม
ต าบล 

บรรจุใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

น าบรรจุใน
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

ก่อสร้างและ
ปรับปรุง
สาธารณูปโภค
ตามโครงการที่
เสนอ 

รายงานผล
โครงการให้
ผู้บริหารและ
ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชน
ในพ้ืนที่ทราบ
โดยทั่วกัน 



 
 

 หน้า ๗๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 

ผลสัมฤทธิ์หลัก 
 

ตัวช้ีวัด ระดับค่าเป้าหมาย 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการตลาด
การค้า การลงทุน 
และผู้ประกอบการ
ในท้องถิ่นพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนและการ
ท่องเที่ยวให้
เข้มแข็งและแข่งขัน
ได้ 

๑) จ านวนสถานที่
สาธารณะที่จัดให้มี
หรือได้รับการ
พัฒนาให้เป็น
สถานที่จ าหน่าย
สินค้า/ผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพ่ิมข้ึน 
๒) ร้อยละของ
จ านวนประชากรที่
เป็นสมาชิกของ
กลุ่มอาชีพที่ได้รับ
การส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจน
เข้มแข็งเพ่ิมข้ึน 
๓) จ านวนแห่ง
ท่องเที่ยวที่ได้รับ
การพัฒนาส่งเสริม
เพ่ิมข้ึน 

ประชุมให้
ความรู้กับ
ประชาชน
เกี่ยวกับ
การจัด
ตลาด
ชุมชน 

หาพื้นที่ใน
การจัด
ตลาด
ให้กับ
ชุมชน 

จัดฝึกอบรม
เสริมอาชีพ
ให้กับ
ประชาชน
และกลุ่ม
อาชีพ 

พัฒนาฝีมือ
แรงงานและ
กลุ่มอาชีพ
อย่างสม่ าเสมอ 

จัดตลาด
ชุมชนและ
ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชน
ทราบ 

๓. ประชาชนได้รับ
การพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีอาชีพ
และมีรายได้เพ่ิมข้ึน
โดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนว
พระราชด าริ 

๑) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น
ของประชากรวัย
แรงงาน (๑๘ – ๖๐ 
ปี) ที่มีงานท าและมี
รายได้ 
๒) จ านวน
ครัวเรือนที่มี
สมาชิกใน
ครอบครัวได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้ 
ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ิมข้ึน 

อบรมให้
ความรู้แก่
ประชาชน
ในการ
สร้าง
อาชีพ
สร้าง
รายได้
ให้กับ
ครัวเรือน 

พัฒนาและ
ส่งเสริมให้
ประชาชน
มีอาชีพ
และรายได้ 

สร้างอาชีพ 
เสริมรายได้
ให้กับชุมชน
อย่าง
ต่อเนื่อง
และยั่งยืน 

ถ่ายทอด
ความรู้ด้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับ
ประชาชน
เพ่ิมข้ึนทุกปี 

ติดตามและ
ประเมินผล
การ
ด าเนินงาน 

๔.  มุ่งม่ันพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม
และส่งเสริม
การศึกษา  ท านุ
บ ารุงศาสนา
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู จารีต 

๑) จ านวนเยาวชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
หรือผ่านการ
ฝึกอบรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูจารีต 

ท าแผน
โครงการ
เพ่ือ
ส่งเสริม
คุณธรรม
และ 

ส่งเสริม
สนับสนุน
กิจกรรม
ด้าน
คุณธรรม
และ 

จัดกิจกรรม
ด้าน
ส่งเสริม
จริยธรรม
และ
คุณธรรม   

อนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟู
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  
พัฒนา
คุณธรรมและ 

ติดตามและ
ประเมินผล
โครงการเพื่อ
พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 



 
 

 หน้า ๗๓ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 

ผลสัมฤทธิ์หลัก 
 

ตัวช้ีวัด ระดับค่าเป้าหมาย 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โดย
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วม 

ประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
๒) จ านวนเด็กที่
ผ่านการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานภาคบังคับ 

จริยธรรม
ให้กับ
ท้องถิ่น
โดย
ประชาชน
เข้ามามี
ส่วนร่วม 

จริยธรรม วัฒนธรรม
การเรียนรู้
ประเพณี
ชุมชน 

จริยธรรมให้ดี
ขึ้น 

 

๖.  ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการเฝ้า
ระวังป้องกันฟ้ืนฟู
และอนุรักษ์  
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 

๑) ร้อยละของ
สมาชิกในครัวเรือน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ด้านการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ฟ้ืนฟู 
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส ารวจที่
สาธารณะ
เพ่ือ
เตรียม
ความ
พร้อมใน
การ
อนุรักษ์ 

จัด
โครงการ 
เกี่ยวกับ
การ 
อนุรักษ์ 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

ส่งเสริม
และ
สนับสนุน
กิจกรรมที่
เป็นการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรม
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม
และกลุ่ม
อาสาสมัคร
พิทักษ์ป่า 

ติดตามและ
ประเมินผล
โครงการ  
พร้อมรายงาน
ผลให้ผู้บริหาร
ทราบ 
 

๗.   การบริหาร
จัดการขององค์กร
ด าเนินการตาม
หลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดีอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชน 

 
 
 

๑) ร้อยละของ
ประชาชนที่มารับ
บริการมีความพึง
พอใจในระดับดีขึ้น 
๒) ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับการ
ฝึกอบรม – สัมมนา 
เพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถ
เพ่ิมข้ึน 
๓) จ านวนช่องทาง
เพ่ือการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารภายใน
องค์กรสู่ประชาชน 
๔) ขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการ
ให้บริการประชาชน
ตามกระบวนงาน
บริการที่ก าหนดล 

จัดท า 
Flow 
Chart 
การ
ปฏิบัติงาน
เสนอ
ผู้บริหาร
ให้ความ
เห็นชอบ 

ด าเนินการ
จัดท าแผน
ตาม Flow 
Chart 

จัดประชุม
รับฟังความ
คิดเห็นจาก
เจ้าหน้าที่
ในสังกัด 

ให้บริการ
ประชาชนตาม
แผนและล าดับ
ขั้นตอนภายใน
เวลาที่ก าหนด 

รายงานผลให้
ผู้บริหารทราบ
และน าผลมา
ปรับปรุงการ
ปฏิบัติหน้าที่
ให้บริการ
ประชาชน 



 
 

 หน้า ๗๔ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 

ผลสัมฤทธิ์หลัก 
 

ตัวช้ีวัด ระดับค่าเป้าหมาย 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๘.  ประชาชนมี
จิตส านึกและมีส่วน
ร่วมในการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย
รักษาเรียบร้อย 
เสริมสร้างความ
เข้มแข็ง และสันติ
สุขในชุมชนและ
เมือง 

๑) ร้อยละของ
ประชาชนที่เป็น
สมาชิก อสม.อป
พร.หรือกลุ่ม
กิจกรรมเพ่ือสังคม
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
๒) อปท.มีส่วน
สนับสนุนด้าน 
งบประมาณ 
บุคลากร ใน
กิจกรรมการ
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยรักษา
ความสงบเรียบร้อย 
เสริมสร้าง ความ
เข้มแข็ง และสันติ
สุขในชุมชนและ
เมืองเพ่ิมขึ้น 

เตรียม
เอกสาร
และข้อมูล
ในการ
จัดท าแผน 

ประชุม
จัดท าแผน 
 จัดท าร่าง
แผน 

ผู้บริหารให้
ความ
เห็นชอบ
แผน  น า
แผนมา
ปฏิบัติโดย
แจ้งให้
หน่วยงาน
ภายในและ
ประชาชน
ในพ้ืนที่
ทราบ 

ด าเนินการ
ตามแผน โดย
ให้ประชาชน
ได้มีสวนร่วม
ในการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย  เพ่ือ
ความสงบ
เรียบร้อยของ
ชุมชน 

สรุปผลการ
ด าเนินงาน
และรายงาน
ผลต่อผู้บริหาร
เพ่ือทราบ 

 
๒.๖  กลยุทธ์ 

   กลยุทธ์ (Strategy)  ได้ถูกนิยามโดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี พ.ศ. 2525 ว่าคือ 
“การรบที่มีเล่ห์เหลี่ยมหรือวิธีการต่อสู้ที่ต้องใช้อุบายต่าง ๆ ซึ่งเป็นความหมายที่เกี่ยวข้องกับการสงครามหรือ
การต่อสู้ที่ต้องใช้ความคิดและชั้นเชิง”  
   ความหมายในเชิงธุรกิจ   

“กลยุทธ์หมายถึงการตัดสินใจที่สัมพันธ์กับการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม  
เป็นการตัดสินใจบนฐานของสมมติฐานการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอนาคต” 

วิธีการในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
คือขั้นตอนการบริหารเพ่ือให้บรรลุภารกิจขององค์กร โดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรให้ 

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
ขั้นตอนในการบริหารเชิงกลยุทธ์ 

• การวิเคราะห์สถานกาณ์ 
• การวางแผนและก าหนดกลยุทธ์  
• การปฏิบัติตาม 
• ควบคุมเชิงกลยุทธ์  
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ภาพที่  ๘   แสดงกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
 

การ
บริหาร
เชิงกล
ยุทธ์ 

ขั้นที่ 1 

การวิเคราะห์
สถานการณ ์

การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 

การวิเคราะห์ SWOT 
 โอกาสและอุปสรรคภายนอก 

 จุดแข็งและจุดอ่อนภายใน 

การก าหนดจดุมุ่งหมาย (Purpose) 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

ข้อความภารกิจ (Mission) 

วัตถุประสงค์ (Objective) 

นโยบายองค์กร (Organizational Policy) 

ขั้นที่ 2 

การวางแผน
เชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ระดับบริษัท 

กลยุทธ์ระดับธุรกิจ 

กลยุทธ์ระดับหน้าที ่

ขั้นที่ 3 

การปฏิบัตติาม
กลยุทธ์ 

การประสมประสาน 

โครงสร้างองค์กร 

การควบคุมเชิงกลยุทธ์ 

ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 
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๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
“นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลโนนสะอาด”  
ตามที่เทศบาลต าบลโนนสะอาด ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม 

๒๕๕๖ โดยการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโนนสะอาดโดยตรง ซึ่งกระผมได้รับความ
ไว้วางใจจากประชาชนด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ให้เข้ามาเป็นนายกเทศมนตรีเพ่ือบริหารงานเทศบาลเพ่ือ
ประชาชน กอรปกับคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่  
๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ เพ่ือให้กระผมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่บริหารงานเทศบาลต าบลโนนสะอาด ซึ่งกระผมจะ
ท าหน้าที่ในฐานะนายกเทศมนตรี เพ่ือพ่ีน้องประชาชนและท้องถิ่นภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ตลอดจน กฎหมาย ระเบียบของทางราชการมติคณะรัฐมนตรีอย่าง
เคร่งครัด อย่างเต็มความสามารถ เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดหลักกฎหมายค านึงถึงความโปร่งใส สุจริต 
เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดให้
นายกเทศมนตรีต้องแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยได้มีการลงมติ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันประกาศผล
การเลือกตั้งนั้น 
 และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายและเพ่ือให้เป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กระผม นายชั้น
ฟ้า ทีภูเวียง นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาดจึงขอแถลงนโยบายการบริหารงานเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
ไว้ดังนี้ 
๑.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  พัฒนาการให้บริการประชาชนในการให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก/ปลอดภัยโดย 
-จัดก่อสร้างอาคารส านักงานตลอดจนอุปกรณ์การปฏิบัติงานเพื่อให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของท้องถิ่น 

๑.๒  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้มาตรฐานเพ่ือประโยชน์ในการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพในเส้นทางต่าง ๆในเขตเทศบาลต าบล ตลอดจนระบบความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ป้ายจราจร 
การพัฒนาถนนในเขตพ้ืนที่ให้สวยงามเป็นต้น 

๑.๓  ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม บ ารุงรักษา ถนน สะพาน รางระบายน้ า อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง
ในถนนในเขตเทศบาลให้มีมาตรฐานทั้งนี้เพ่ือความสะดวก ปลอดภัย ตลอดจนปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ถนน
ทุกสาย 

๑.๔  จัดก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค เช่น ล าห้วยสาธารณะ ไฟฟ้าสาธารณะ ระบบประปา
หมู่บ้าน หนองน้ าสาธารณะให้ได้มาตรฐานอย่างครอบคลุมพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลโนนสะอาด 

๑.๕  บูรณาการการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการ
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 
๒.ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี 

๒.๑  พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ได้มาตรฐาน ทั้งบุคลากรด้านการศึกษา อาคารสถานที่สื่อการ
เรียนการสอนตลอดจนโภชนาการที่มีคุณภาพ สะอาดถูกหลักอนามัย  เช่น การอบรมเพ่ิมพูนความรู้ให้
บุคลากร/การพัฒนาสถานที่ให้ได้มาตรฐานเป็นต้น 

๒.๒  พัฒนาส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น 
  ๑.มรดกทางวัฒนธรรม เช่น โบราณสถานโบราณวัตถุเอกสารต านานต่าง ๆ 

 ๒.วัฒนธรรมทั่วไป เช่น กริยามารยาทที่ดีงาม การเป็นอยู่ภาษา ศาสนา และความเต่าง ๆ
ศิลปกรรม 
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๓.ภูมิปัญญาและเทคโนโลยี เช่น ความรู้ความสามารถของคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการ
ประดิษฐ์ คิดค้น การประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ 

๒.๓ การอนุรักษ์ประเพณี อันดีงาม ไม่ว่าจะเป็นประเพณีการให้ความเคารพผู้อาวุโส ลูกศิษย์
เคารพอาจารย์ รวมถึงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ เช่น ประเพณีรดน้ าด าหัว ประเพณีการจัดงานวัน
เด็ก ประเพณีงานลอยกระทง งานบุญบั้งไฟ งานทอดเทียนเข้าพรรษา งานมหากฐิน เป็นต้น 
๓. ด้านเศรษฐกิจ 

๓.๑ ส่งเสริมพัฒนาการฝึกอาชีพเพ่ิมมูลค่าของสินค้าในเป็นที่ยอมรับของท้องถิ่นอ่ืนและประเทศ
ต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุน การเกษตรตามแนวทางทฤษฏีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและ
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพื่อลดรายจ่ายตลอดจนเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรลดการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อสามารถ
แข่งขันกับสินค้าการเกษตรจากท้องถิ่นอ่ืน ๆรวมทั้งจากประเทศเพ่ือนบ้าน 

๓.๓ ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพให้เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการกลุ่ม 
ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านการตลาด การเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่นการศึกษาดูงาน/การอบรม
ตลอดจนการสร้างมาตรฐานร้านค้าชุมชนเพ่ือแข่งขันกับระบอบทุนนิยมเสรีและการเข้าร่วมประชาคมเอา
เซียนในอนาคต 

๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุนศูนย์รวมสินค้าชุมชน/ร้านค้าชุมชน/ตลอดจนสถานที่จ าหน่ายสินค้าชุมชน 
๔. ด้านชุมชนและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุนสงเคราะห์เด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถเข้าถึงบริการ
พ้ืนฐานได้อย่างทั่วถึง เช่นการจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

๔.๒ ส่งเสริมกิจกรรม กลุ่มชมรมอาสาสมัครต่าง ๆที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสาธารณสุข สุขภาพ
การป้องกันรักษาโรค ทั้งในระดับจุลภาค มหภาค ทุกอาชีพ เพ่ือสร้างสุขภาพประชาชนทุกอาชีพให้มี
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

๔.๓ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ประชาชนทุกสาขา
อาชีพอย่างต่อเนื่อง 

๔.๔ ส่งเสริมปลูกฝัง ความรักความสามัคคีของคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม/การดูงาน/
การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

๔.๕ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านบุคลากร
เครื่องมือประจ าศูนย์ การสื่อสารเพ่ือสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง ฉับไว มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

๔.๖ ส่งเสริม สนับสนุนศูนย์ อปพร.ให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ของ
ศูนย์ฯเพ่ือให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงตลอดจนการสร้างเครือข่ายการบูรณาการกับศูนย์ฯ อ่ืน ๆ
ตลอดจนเพิ่มศักยภาพความรู้ จ านวนอาสาสมัครให้เพียงพอ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ต่อชุมชนเองและเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. 

๔.๗ ส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชน เช่นการทัศนศึกษาดูงานในท้องถิ่น อ่ืน ๆ ที่มีความเป็นอยู่
แตกต่างหรือแหล่งอ่ืน ๆ ทั้งนี้เพ่ือน าความรู้ ประสบการณ์การเป็นอยู่มาปรับใช้กับท้องถิ่นอย่างเหมาะสม
ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ให้กับชุมชน และเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งจะมี
การอพยพแรงงานและทุนอย่างเสรีฯลฯ 
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๕. ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
๕.๑ ส่งเสริมกลุ่ม/ชมรม/ที่มีกิจกรรมด้านการออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้ง

การให้การสนับสนุนจากทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นบุคลากรด้านวิชาการ อุปกรณ์ต่างจากเทศบาล 
๕.๒ ส่งเสริมให้มีสถานที่ออกก าลังกายประจ าหมู่บ้านและประชาชนทั่วไป รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์

ส าหรับเล่นกีฬาตามความต้องการของชุมชน 
๕.๓ ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มชมรมกีฬาในทุกระดับ หรือส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มชมรมออกก าลังกาย

ทุกประเภททุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
๕.๔ จัดให้มีการแข่งขัน การออกก าลังกายการเล่นกีฬา รวมทั้งส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในทุก

ระดับ เพ่ือส่งเสริมให้มีการออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง 
๕.๕ การสร้างองค์กรเครือข่ายทางการกีฬา การฝึกอบรมการให้ความรู้ในการออกก าลังกายและ

เล่นกีฬา และประโยชน์ที่จะได้รับจากการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
๕.๖ การเข้าร่วมแข่งขันในกีฬาทุกระดับ ทั้งภาครัฐ/ท้องถิ่น/เอกชนที่ได้จัดข้ึน 

๖. ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๖.๑ จัดตั้งกองสาธารณสุขและบุคลากรในหน่วยงานเพ่ือให้บริการด้านการสาธารณสุขให้กับ

ประชาชน 
๖.๒ สนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือดูแลด้านการสาธารณสุขให้กับประชาชน 
๖.๓ ฟ้ืนฟูและรักษาแหล่งน้ าสาธารณะก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 
๖.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมจัดตั้งอาสาสมัคร

ในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
๖.๕ พัฒนาพ้ืนที่สาธารณะให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ สร้างสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ห้องน้ า 

สถานที่ออกก าลังกายเป็นต้น 
๖.๖   ส่งเสริมสนับสนุนการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชุมชนและสถานที่ราชการและสาธารณะ เช่น การจัดหา

ที่ดิน การจัดหากล้าไม้ การสร้างอาสาสมัครเกี่ยวกับการดูแลรักษาป่าไม้ การสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร 
และการ 
บูรณาการร่วมกับท้องถิ่น  ส่วนราชการต่าง ๆ 

๖.๗   จัดหาที่ทิ้งขยะอย่างถาวร  รวมทั้งการก่อสร้างสถานที่ก าจัดขยะอย่างมาตรฐานรวมทั้ง
บูรณาการร่วมกับท้องถิ่นอ่ืน/ส่วนราชการอ่ืน ๆ เพ่ือจัดการขยะชุมชน 

๖.๘   การสนับสนุนให้เอกชนเข้ามาลงทุนในการจัดการขยะ 
๖.๙   สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะให้กับผู้น าชุมชน สมาชิกสภา ผู้บริหาร 

ข้าราชการ/ประชาชน โดยการศึกษาดูงานการจัดการของในทุกระดับ รวมทั้งการอบรมให้ความรู้ การสร้าง
จิตส านึก ในการจัดการขยะอย่างถูกต้อง 
๗. ด้านการเมืองและการบริหาร 

มุ่งพัฒนาการเมืองและประชาชนให้ยึดถือวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม ยึดหลักการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มี
คุณธรรม ตรวจสอบได้ กล่าวคือ 
 ๗.๑   การสร้างมาตรฐานทางด้านคุณธรรม  จริยธรรม  การสร้างค่านิยมวัฒนธรรมไทยที่ดีงามให้กับ
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างของเทศบาล ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
ประชาชนและเป็นการปกป้องวัฒนธรรมที่ดีงามเอาไว้ 
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 ๗.๒   การสร้างผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสิทธิต่าง ๆให้กับข้าราชการ สมาชิก ผู้บริหาร ผู้ช่วย
ผู้บริหาร ทั้งนี้ตามระเบียบของทางราชการ 

๗.๓   การให้ความรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ควบคู่กับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  ให้กับผู้บริหาร/สมาชิก/ข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้าง/ประชาชนทั่วไป 
 ๗.๔   ส่งเสริมอบรมความรู้ให้กับประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนการศึกษาดู
งานเพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ให้กับประชาชน ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง/สมาชิกสภา/ผู้บริหาร 
 ๗.๕   ส่งเสริมเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถให้ผู้บริหาร/ข้าราชการ/สมาชิกสภาฯ/พนักงานลูกจ้าง/ 
ตลอดจนการสร้างจิตส านึกในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น  การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน  
 ๗.๖   ปรับปรุงอาคารสถานที่ ตลอดจนก่อสร้างอาคารสถานที่ จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์
เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อการให้บริการต่อประชาชน 
๘.   นโยบายด้านอ่ืน ๆ 
 ๘.๑   สนับสนุนและด าเนินนโยบายในการปกป้องสถาบันของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 ๘.๒   สนับสนุนนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล  จังหวัด อ าเภอ 
 ๘.๓   การบูรณาการ การบริการประชาชนในทุก ๆ ด้าน กับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์การการกุศล องค์การภาคเอกชน ฯลฯ 
 จากนโยบาย ทั้ง ๘ ข้อนี้ กระผมขอเรียนให้ท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุกท่านได้
ทราบว่า กระผมมีความมุ่งมั่นตั้งใจให้สมกับที่พ่ีน้องประชาชนให้ความไว้วางใจเลือกให้เข้ามาท าหน้าที่
บริหาร  กระผมจะพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสะอาด ให้มีความเจริญก้าวหน้า สร้างความมั่นคงความรัก
สามัคคีให้กับสังคม พี่น้องประชาชนเพ่ือให้ก้าวเข้าสู่สังคม อาเซียน อย่างมีคุณภาพ  ภายใต้การบริหารงาน
ที่มีคุณธรรม  เป็นธรรม โปร่งใสโดยภายใต้ประโยชน์สุขและผลประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน 
 ผมขอเรียนว่าจากนโยบายของกระผมถึง ๘ ข้อนี้ ก าหนดนโยบายตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายบน
พ้ืนฐานของความเป็นจริง และขอสัญญาว่าจะด าเนินตามนโยบายที่ได้แถลงไว้  ตามแผนพัฒนาภายใต้
ปัญหาความต้องการของพ่ีน้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และจาก
นโยบายข้างต้นนี้ คงจะส าเร็จลงไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจน
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างทุกท่านซึ่งจะเป็นแรงผลักดันอันส าคัญในอันที่จะน าพานโยบายไปสู่ความส าเร็จ
ตามที่พึงประสงค์  ผมเว่าท่านสมาชิกสภา ข้าราชการ ทุกท่านมีเป้าหมายอันเดียวกันกับกระผม คือ การท า
ให้ประชาชนมีความสุข ดังนั้น เพ่ือความส าเร็จดังกล่าว กระผมจึงขอความร่วมมือจากทุกท่านได้ช่วย
ส่งเสริม สนับสนุนให้นโยบายดังกล่าวได้บรรจุตามต้องการของทุกท่าน ทั้งนี้ ก็เพ่ือประโยชน์สุขต่อพ่ีน้อง
ประชาชนชาวเทศบาลต าบลโนนสะอาดทุกคน 
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  ๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่  ๙   แสดงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมของท้องถิ่น 

 

ภาพที่  ๑๐   แสดงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมของประเทศ 

เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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๓.  การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาใน

อนาคต โดยวิเคราะห์ใช้หลัก  SWOT 
  ศักยภาพการพัฒนา  
  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และศักยภาพการพัฒนาของท้องถิ่น  โดยการท า   SWOT 
Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ทั้งภายในและภายนอก มีดังนี้ 
       จุดแข็ง (Strengths)  
    - เทศบาลต าบลโนนสะอาด เป็นองค์กรที่สามารถก าหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น  
นโยบาย การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล และการเงินการคลังได้อย่างมีเอกภาพและสอดคล้องกับ
ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างแท้จริง 

-  เทศบาลต าบลโนนสะอาด มีบุคลากรและเครื่องมือ อุปกรณ์ที่สามารถให้ความช่วยเหลือ 
ประชาชนได้อย่างเต็มที่ 

-  เทศบาลต าบลโนนสะอาด เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด สามารถ
แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด 

-  เขตพ้ืนที่ต าบลโนนสะอาด มีสภาพดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรกรรม 
-  เขตพ้ืนที่ต าบลโนนสะอาดมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน ๒ แห่ง ที่สามารถพัฒนาเด็กเล็ก 

ได้ครบหลักสูตรและมีโรงเรียนขยายโอกาสที่สามารถให้การศึกษากับนักเรียนได้อย่างเต็มรูปแบบ 
-  เขตพ้ืนที่ต าบลโนนสะอาดมีศาสนโบราณสถาน และมีบึงห้วยต้อน-หนองแหวนที่เป็น 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โดดเด่น และสามารถพัฒนาเพ่ือสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้แก่ท้องถิ่นได้ 
   -  มีปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ 

  จุดอ่อน(Weaknesses)  
-  มีปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการท าลายสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เพ่ิมมากข้ึน  

ส่งผลให้ปริมาณขยะและปัญหามลพิษทางอากาศมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ 
-  การบริหารงบประมาณยังไม่สามารถกระจายงบประมาณเพ่ือบริหารงานและการ 

พัฒนาได้ครอบคลุมในทุกมิติ งบประมาณท่ีได้รับส่วนใหญ่มักจะน าไปใช้เป็นงบลงทุน 
-  ศักยภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรยังต้องได้รับการเสริมสร้าง 

       จิตส านึกการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม 
-  ขาดการประสานและการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานที่ 

       เกี่ยวขอ้งกับการพัฒนา 
    โอกาส (Opportunity)   

-  นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะทางการคลัง 
ที่เข้มแข็ง มั่นคงมีอิสระด้านการเงิน การคลัง และการป้องกันการทุจริตให้ท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

-  นโยบายการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น(พ.ร.บ.ก าหนดแผนและข้ันตอนการ 
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ นโยบายการกระจายอ านาจตามแผน
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ท าให้บทบาท ภารกิจ หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นชัดเจนมากข้ึน ,พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี               
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พ.ศ. ๒๕๔๖   ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับบทบาท ภารกิจหน้าที่ และพัฒนาระบบ
บริหารงานของท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆให้มีความเข้มแข็ง และมีระบบการบริหารจัดการที่ดี 

-  นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ 
พัฒนาท้องถิ่นและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    อุปสรรค (Thrats) 
-  ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรม มีฐานะยากจน มีหนี้สินมาก 
-  ขาดตลาดกลางแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าการเกษตร ในระดับต าบล ในขณะที่ 

ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์กลุ่ม มีจ านวนมาก 
-  พ้ืนที่ทางการเกษตรส่วนใหญ่ ต้องอาศัยน้ าฝนในการท าการเกษตร นอกจากนี้ 

หนองบึงต่าง ๆก็ไม่สามารถกักเก็บน้ าได้ตลอดปี อย่างเพียงพอ 
-  ชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพไปท างานต่างจังหวัด ท าให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวขาดความอบอุ่น 
-  แนวโน้มวิถีชีวิตมีความเห็นแก่ตัว และพ่ึงพากันน้อยลง 
-  การบริหารสุขภาพอนามัยยังขาดแคลนบุคลากร เครื่องมือที่ทันสมัย 
-  การทะเลาะวิวาทในหมู่เยาวชน 
-  ถนนภายในหมู่บ้าน ช ารุดทรุดโทรม ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชน 

ได้อย่างทั่วถึง  
-  ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการไม่เพียงพอและไม่ได้มาตรฐาน 
-  ปัญหาการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การขาดจิตส านึกของประชาชนในการทิ้ง/ก าจัดขยะ 

 

๓.๒  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 

ตารางท่ี  ๑๖  ตางรางแสดงการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 
ดาน สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ
ปัญหา/ความ

ต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวัง
และ แนวโนมอ

นาคต 

๑. โครงการสร้างพ้ืนฐาน ๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บรโิภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและน้ าประปา
ในการอุปโภค-บรโิภค 

- ในเขตเทศบาล - ประชาชนมีแหล่งน้ า
และมีน้ าประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไมส่ามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่สาธารณะ
ในเขตเทศบาล 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมได ้



 
 

 หน้า ๘๓ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

๓) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ
ระบายน้ ายังไม่เพยีงพอ เกิด
การอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นที่ในเขตเทศบาล - มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสญัจรไปมา
เพิ่มมากข้ึนและเทศบาลไม่
สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากพ้ืนท่ียังไม่เป็นที่
สาธารณะ จะด าเนินการได้ก็
ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

 

๒. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด โรคตดิต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตเทศบาล ในพื้นทีไ่ม่มีการ
ระบาดของโรคใหม่  
โรคระบาด  โรคตดิต่อ 

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโนม้ที่
เพิ่มขึ้นเช่นเบาหวาน 

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผูป้่วย 

 

 ๓) ปริมาณขยะและน้ าเสีย
เพิ่มมากข้ึน 

 - ในเขตเทศบาล - ปริมาณขยะและน้ า
เสียถูกก าจดัให้หมด
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 

๔) ประชาชนบริโภคอาหาร
ที่ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

๕) ประชาชนในพ้ืนท่ีบาง
รายมีที่อยู่อาศัยไมม่ั่นคง
แข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีที่
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความช่อยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง  

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิม่มากข้ึนท าให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนท าให้เกิดเป็น

- ประชากร - พื้นที่ในเขตเทศบาล - ควบคุมการก้อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไม่เกิด
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ชุมชนแออัด   ปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร 

ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าท่ียังไม่
สะอาดและมสีิ่งเจือปน เช่น 
จากน้ าฝน น้ าท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ 
มีตะกอน  

- การอุปโภค-บรโิภค - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนบริโภคน้ า
ที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

 ๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษา
ต่อในระดับทีสู่งกว่าขั้น
พื้นฐาน และขาดงบประมาณ
ในการศึกษา ครอบครัว
ยากจน    

- สังคมในชุมชน 

 

- เด็กนักเรียนในเขต
เทศบาล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับ
การศึกษาที่สูงข้ึน มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรยีน 

๒) เด็กและผูสู้งอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

- ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขตเทศบาล   

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ด ี

 ๓) ผู้พิการไมไ่ด้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

 - ผู้พิการในเขต
เทศบาล 

- ผู้พิการไดร้ับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 

๔) เยาวชนและวยัรุ่นตดิ
เกมส์ สิ่งลามก  บุหรี่ เหล้า 
สาเสพติด และท้องก่อนวัย
อันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่นใน
เขตเทศบาล 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี

๕) ประชาชนกรอายตุั้งแต่ 
๓๕ ขึ้นไป  ไมไ่ด้ตรวจ
สุขภาพประจ าปี จ านวน  
๒๙๑ คน   

- ประชาชนในเขต
เทศบาลที่อายุ ๓๕  
ขึ้นไป 

- ประชาชนท่ีอายุ ๓๕ 
ขึ้นไปไดร้ับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

๖) ประชากรทีสู่บบุหรี่ 
จ านวน ๓๐๐ คน ดื่มสุรา 
จ านวน ๑๗๑ คน 

- ประชาชนท่ีสูบบุหรี่
และดืม่สรุา 

- ประชาชนเลิกสูบ
บุหรี่และเลิกดื่มสุรา 
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๓. ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน พาณิช
ยกรรมและการท่องเท่ียว 

๑) ประชาชนไมม่ีการ
วางแผนในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ด าเนินงานได้เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- มีแหล่งเงินทุนในการ
ท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้า 

 

- การพาณิชยกรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

๔) ผลผลติทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางในการ
ขนส่งผลผลติไกลจากแหล่ง
รับซื้อ  

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

๕) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่าครอง
ชีพ มีการจ้างงานมาก
ขึ้น 

๖) ครัวเรือนมีรายไดเ้ฉลีย่ต่อ
ปี ต่ ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท   
จ านวน ๙ ครัวเรือน    

- ประชาชนท่ีมีรายได้
ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์
มาตรฐานรายได ้

 ๗) ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขตเทศบาล - มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขตเทศบาลและ
ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

๔. ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมเีพิ่ม
มากขึ้นอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบ
เพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง 

๒) มีการท าลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการ 

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
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รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

ของประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปดิ  
การให้ผู้น า อปพร. 
ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาวิวาท 

๕. ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

๓) เป็นพื้นที่ท่ีมีดินเคม็และ
น้ าใต้ดินเป็นน้ าเค็มหรือมีรส
กร่อย ไมส่ามารถใช้ใน
การเกษตรและอุปโภค-
บริโภคได ้

- ดินและน้ าใตด้ิน - พื้นที่ในเขตเทศบาล - ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จดัหาแหล่งน้ า
จากแหล่งอ่ืนเพิ่มมาก
ขึ้น   

๔) มีปัญหาเรื่องขยะและน้ า
เสียเพิม่มากข้ึนส่งกลิ่นเหม็น
ร าคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี
เทศบาล 

- ปัญหาขยะและน้ า
เสียลดลง 
ผู้ประกอบการ
สามารถก าจัดขยะ
และน้ าเสียเองได้โดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน  

๖. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารตี 
ประเพรีและ๓มิปญัหา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่าง ๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพรีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ไม่ถูก
ลืมและคงอยู่สืบไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๘๘ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๘๙ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๙๐ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๙๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๙๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๙๓ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๙๔ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๙๕ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๙๖ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๙๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๙๘ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๙๙ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๑๐๐ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๑๐๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๑๐๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๑๐๓ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๑๐๔ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๑๐๕ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๑๐๖ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๑๐๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๑๐๘ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๑๐๙ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๑๑๐ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๑๑๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๑๑๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๑๑๓ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๑๑๔ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๑๑๕ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๑๑๖ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๑๑๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๑๑๘ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๑๑๙ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๑๒๐ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๑๒๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๑๒๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๑๒๓ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๑๒๔ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๑๒๕ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๑๒๖ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๑๒๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๑๒๘ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๑๒๙ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๑๓๐ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๑๓๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๑๓๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๑๓๓ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๑๓๔ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๑๓๕ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๑๓๖ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๑๓๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๑๓๘ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๑๓๙ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๑๔๐ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๑๔๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๑๔๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๑๔๓ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๑๔๔ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๑๔๕ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หน้า ๑๔๖ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น      

ส่วนที่  ๔ 
 
 
 

 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย

จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้น
จะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑ๆ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การ
จัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.๒๕๖๑  เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น    
ตารางท่ี ๑๗  ตางรางแสดงแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ    ๑๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์    ประกอบด้วย ๖๕ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด   (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ์   (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์   (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม   (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

การติดตามและประเมนิผล 
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   คะแนนรวม  ๑๐๐  คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  (๘๐  คะแนน) 
 

๔.๒   การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย

จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้น
จะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การ
จัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
 

ตารางท่ี ๑๘  ตางรางแสดงแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๕) 
     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ  Thailand  ๔.๐ (๕) 
     ๕.๗  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน 
            ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ  มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI)  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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๔.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
 

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา  ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ  รูปภาพ  กราฟ  ข้อมูลต่าง ๆ  จาก 
๔.๓.๑  ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 (๑)  แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  (Performance  Indicators) 
 (๒)  แบบบัตรคะแนน  (Scorecard Model)  แบบบัตรคะแนน  หรือ  Scorecard  Model   

ของ  Kaplan  &  Norton 
 (๓)  แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์  (Result  Framework Model  (RF)) 
 (๔)  แบบเชิงเหตุผล  (Logical Model)  ตัวแบบเชิงเหตุผล  หรือ Logical Model 
 (๕)  แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  (Process Performance Measurement System 

(PPMS))  ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  หรือ  PPMS 
 (๖)  แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ  Problem-

Solving Method 
 (๗)  แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม  (Participatory Methods) 
 (๘)  แบบการประเมินผลกระทบ  (Impact  Evaluation) 
 (๙)  แบบการประเมินความเสี่ยง  (Risk Assessment Model) 
 (๑๐) แบบการประเมินตนเอง  (Self-assessment Model)  และ 
 (๑๑) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น  ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ (๑) -  

(๑๐)  หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
๔.๓.๒  เชิงปริมาณ (Quantity)  คุณภาพ  (Quality)  ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไรค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา 

(Time) เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
๔.๓.๓  ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
๔.๓.๔  วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่  หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
๔.๓.๕  ผลกระทบ  (Impact) 
 

๔.๔   ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 

๔.๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน  จะต้องลดขั้นตอนการจัดท าแผนให้กระชับ รวดเร็ว  และเข้าใจ
ง่าย  ทันสมัย  น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน ต้องมี
การบริหารจัดการที่ดี  ประชาชนเข้าใจง่าย  สร้างแรงจูงใจ  และเต็มใจ กระตือรือร้น พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ 

 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก
และบางเรื่องอาจท าไม่ได้  อาจจะต้องถ่ายโอนภารกิจและงบประมาณสู่ท้องถิ่นให้มากข้ึน  เพราะท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  สามารถเข้าถึงและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 
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๔.๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  และจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ   เพ่ือให้มีความสอดคล้องกันทั้ง
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์อ าเภอ  และยุทธศาสตร์ท้องถิ่น    ให้ทุกภาคส่วน              
ได้แสดงความคิดเห็น  เสนอโครงการผ่านประชาคมหมู่บ้าน  จัดท ารายงานเพ่ือน าเสนอสู่ประชาคมต าบล               
โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนเป็นหน่วยจัดท าร่างแผน  เสนอผ่านคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
เสนอร่างให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติประกาศใช้แผน 

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ควรพิจารณางบประมาณ  อ านาจหน้าที่  ระเบียบ  หนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง  และค านึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น 
น าไปสู่การจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  โดยจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และ
ด าเนินการไปตามแผนที่วางไว้ 

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   เพ่ือทันต่อความต้องการของประชาชน  ไม่ตกเป็นเงินสะสม โดยยัง
ไม่ได้พัฒนา จะท าให้งบประมาณนั้นตกไป 

๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม  โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่   ซึ่งส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลการบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามแผน  และให้เป็นไปตามการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี


