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1.1  ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนยุทธศาสตร์  คือ    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนด

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ  และ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต   โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  อ าเภอ และแผนชุมชน  ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแนวทางการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1.2.1 เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาและประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ 

พัฒนาในอนาคตข้างหน้า 
1.2.2 เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาและแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.2.3 เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น 

1.2.4 เพื่อประสานการพัฒนาให้สอดคล้องกันทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและ 
ส่วนท้องถิ่น 

1.2.5 เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  
มีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน 
 

1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เมื่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ด าเนินการจัดท า/ทบทวนกรอบแผน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและส่งกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 1) จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนว 
ทางการพัฒนา  รับทราบปัญหา  ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 

2)  วิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ทบทวน ( แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ  ฉบับปัจจุบัน) 
 

3) จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลในการจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พิจารณา 

บทที่   1   บทน า 
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จากปัญหาความต้องการของประชาชน นโยบายท้องถิ่นของผู้บริหาร 
4) พิจารณาวิสัยทัศน์   พันธกิจ      จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา    ยุทธศาสตร์และแนวทางการ 

พัฒนาว่าควรปรับปรุง แก้ไขหรือคงไว้ประเด็นใด      เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับใหม่โดยใช้
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของรัฐ  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด  กรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอและแผนชุมชน 

ขั้นตอนท่ี  2   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1)  รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2)  จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่  

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนดเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ขั้นตอนท่ี 3 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

3) พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ขั้นตอนท่ี 4  ผู้บริหารท้องถิ่น 

1)  พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2) แจ้งสภาเทศบาลต าบล  คณะกรรมการบริหารราชการแบบบูรณาการจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  อ าเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3) ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 

จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
 

1.4  ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1.4.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นเคร่ืองมือก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.4.2 ตอบสนองต่อปัญหา  ความต้องการของประชาชน  ภายใต้ศักยภาพขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.4.3 มีเป้าหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนและสอดคล้องกับปัญหาของท้องถิ่นและความ 

ต้องการของประชาชน 

1.4.4  เป็นเคร่ืองมือในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง 
1.4.5 เป็นเคร่ืองมือที่ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถด าเนินงานได้ตาม 

เป้าหมายที่วางไว้ 
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๓.๑ หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 จากการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๐   ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มีบทบาทและอ านาจหน้าที่  มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองดังเห็นได้จากกฎหมายฉบับต่าง   ๆ   
อาทิ  เช่นพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆเพ่ิม
มากขึ้น  ทั้งโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านการส่งเสริมคุณภาพะชีวิต  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย    ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยการและการท่องเที่ยว  ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างไรก็ดี  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น   แต่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังมีทรัพยากรจ ากัด   ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์  ดังนั้นเพ่ือให้การ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุเปูาหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่
สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 ๓.๑.๑ การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล 
 ๓.๑.๒ การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

ส ร ุป ส า ร ะ ส า ค ัญ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑  (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙) 
๑. ความน า 
การจัดท าแผนพัฒนาประเทศของไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑ จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ 
มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ เงื่อนไข และการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ทั้งภายในและ 
ภายนอกประเทศ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) เป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของการวางแผนพัฒนา 
ประเทศที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม และมุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเป็นบูรณาการแบบองค์รวมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล ต่อมาแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) ได้อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนา 
และบริหารประเทศ ควบคู่ไปกับกระบวนทัศน์การพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลาง 
การพัฒนา” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๘ ส าหรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) 
ยังคงน้อมน า “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางปฏิบัติ และให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่ยึด 
“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๘-๙ และการพัฒนาที่สมดุลทั้งคน สังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยมีการเตรียม “ระบบภูมิคุ้มกัน” ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของทุนที่มีอยู่ 
ในประเทศและการบริหารจัดการความเสี่ยงให้พร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ 
ภายในประเทศ เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน 
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ สังคมไทยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป 
ประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางทุกภาคส่วน ส่งผลให้ประเทศไทยเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นในหลายด้าน และ 
สามารถปรับตัวรับกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนได้จากดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข 
ของคนไทยโดยรวมที่ไม่ได้รับผลกระทบและอยู่ระหว่างร้อยละ ๖๖-๖๘ มีปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง การมี 

บทที่   ๓   การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
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งานท า ความเข้มแข็งของชุมชน และความอบอุ่นของครอบครัวที่ส่งผลดีต่อความอยู่เย็นเป็นสุข อย่างไรก็ตาม 
ปัจจัยที่ยังเป็นอุปสรรค ได้แก่ ความสมานฉันท์ในสังคม สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศขาดความสมดุล ความ 
เสี่ยงจากปัญหายาเสพติดที่สูงขึ้น รวมถึงสุขภาวะของคนไทยลดลงจากคุณภาพการศึกษาที่เป็นปัญหา 
สอดคล้องกับการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ที่ประสบความส าเร็จ 
น่าพอใจ เศรษฐกิจของประเทศไทยเข้มแข็งและเริ่มเติบโตอย่างมีคุณภาพ การขยายตัวเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๗.๘ 
ในป ี๒๕๕๓ หลังจากชะลอตัวอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๕.๑ ในปี ๒๕๔๙ และหดตัวลงร้อยละ ๒.๓ ในปี 
๒๕๕๒ คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น มีหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลาย และ 
ความยากจนลดลง แต่ต้องให้ความส าคัญต่อเนื่องกับการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม การสร้างความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน และความโปร่งใสในการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่ 
เป็นธรรมและการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย 
(๒)การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับ 
กระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งข้ึน เป็นทั้ง 
โอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ 
จึงจ าเป็นต้องน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียมความ 
พร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ 
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. การประเมินสถานการณ์ ความเสี่ยงและการสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศ 
๒.๑ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ 
ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งในระดับโลก และภายในประเทศ ซึ่งมี 
ผลกระทบทั้งที่เป็นโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ ดังนี้ 
๒.๑.๑ การเปลี่ยนแปลงส าคัญระดับโลก 
๑) กฎ กติกาใหม่ของโลกหลายด้านส่งผลให้ทุกประเทศต้องปรับตัว วิกฤต 
เศรษฐกิจและการเงินของโลกที่ผ่านมาได้ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการบริหารจัดการ 
เศรษฐกิจโลกท้ังด้านการค้า การลงทุน การเงิน สิ่งแวดล้อม และสังคมเพ่ือการจัดระเบียบใหม่ที่ส าคัญของโลก 
ครอบคลุมถึงกฎ ระเบียบด้านการค้า และการลงทุนที่เน้นสร้างความโปร่งใสและแก้ปัญหาโลกร้อนมากขึ้น 
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ความร่วมมือระหว่างประเทศ และการก ากับดูแลด้านการเงินที่เข้มงวด 
มากขึ้น พันธกรณีและข้อตกลงเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาตรการทางการค้าท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การแก้ไขปัญหาโลกร้อน และกฎ ระเบียบด้านสังคมมีบทบาทส าคัญมากข้ึน โดยเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชน ที่ให้
ความส าคัญกับการส่งเสริมให้เกิดความเคารพและรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
กฎ กติกาใหม่เหล่านี้จะเป็นเครื่องมือในการต่อรองทางการค้าที่ผลักดันผู้ประกอบการไทยให้จ าเป็นต้องยกระดับ
การผลิตให้ได้มาตรฐานที่ก าหนดเพื่อสามารถแข่งขันได้ ข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม 
สิทธิมนุษยชน และธรรมาภิบาลจะเป็นแรงกดดันให้ต้องปรับกระบวนการผลิตที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมมากข้ึน ให้
ความส าคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันให้สูงขึ้น 
๒) การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง รวมทั้งภูมิภาคเอเชียทวีความส าคัญเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ อาทิ ฮ่องกง เกาหลี สิงคโปร์ ไต้หวัน และกลุ่มประเทศอาเซียน ที่มี
แนวโน้มเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมโลก ขณะที่นโยบายการเปิดประเทศของจีน รัสเซีย พลวัตการ
ขยายตัวของบราซิลและอินเดีย และการเพ่ิมขึ้นของชนชั้นกลางในภูมิภาคเอเชียจะเพ่ิมก าลังซื้อในตลาดโลก 
นอกจากนี้ การรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่ส าคัญต่อประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่ ๑๑ ได้แก่ การรวมกลุ่มใน
ภูมิภาคเอเชีย ภายใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุุน และอินเดียและการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 
๒๕๕๘ รวมทั้งกรอบความร่วมมืออ่ืนๆ อาทิ กรอบความร่วมมือเอเชีย-แปซิฟิค จะมีผลกระทบต่อการพัฒนา
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เศรษฐกิจและสังคมของไทยซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้านโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และการพัฒนากลไกต่างๆ 
๓) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลกอย่างต่อเนื่อง ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ประชากรสูงอายุในโลกจะ
เพ่ิมขึ้นอีก ๘๑.๙ ล้านคน และการเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศส าคัญๆ ในโลก มีผลกระทบต่อการเคลื่อนย้าย
ก าลังคนข้ามประเทศ เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขณะที่โครงสร้างการผลิตเปลี่ยนจากการใช้แรงงาน
เข้มข้นเป็นการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมากขึ้น ท าให้การพัฒนาคนมุ่งสร้างให้มีความรู้ ทักษะ และความ
ช านาญ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใช้ทดแทนก าลังแรงงานที่ขาดแคลน ขณะเดียวกัน ประเทศที่เข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุจะมีรายจ่ายด้านสุขภาพเพ่ิมข้ึน ท าให้งบประมาณส าหรับการลงทุนพัฒนาด้านอื่นๆ ลดลง 
๔) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ในช่วง ๓๐ปีที่ผ่านมา อุณหภูมิโลก
สูงขึ้นโดยเฉลี่ย ๐.๒ องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวนก่อให้เกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติบ่อยครั้งและทวีความรุนแรง อาทิ แผ่นดินไหว ดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัยวาตภัย ภัยแล้ง ไฟปุา 
ระบบนิเวศในหลายพ้ืนที่ของโลกอ่อนแอ สูญเสียพันธุ์พืชและสัตว์ พ้ืนผิวโลกเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 
โดยเฉพาะการสูญเสียพ้ืนที่ชายฝั่งเนื่องจากระดับน้ าทะเลที่สูงขึ้น น าไปสู่การย้ายถิ่นของประชากรที่อยู่อาศัย
บริเวณชายฝั่งทะเล รวมทั้งสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพ้ืนฐาน เขตท่องเที่ยว เขตอุตสาหกรรมที่มีการลงทุน
สูงบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่ง โรคระบาดเพ่ิมขึ้นก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของประชากรรวมทั้งการระบาดของโรคและ
แมลงศัตรูพืชจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง สร้างความเสียหายแก่ผลผลิตทางการเกษตรและธัญญาหารของ
โลก รวมทั้งกระทบต่อภาคสังคม อาท ิความยากจน การอพยพย้ายถิ่น และการแย่งชิงทรัพยากร 
๕) ความม่ันคงทางอาหารและพลังงานของโลกมีแนวโน้มจะเป็นปัญหาส าคัญ 
ความต้องการพืชพลังงาน สินค้าเกษตรและอาหารมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิมประชากรโลก แต่การผลิตพืช 
อาหารลดลงด้วยข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ เทคโนโลยีที่มีอยู่ และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ท าให้เกิดความ 
ขัดแย้งระหว่างการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานในอนาคต ส่งผลให้ผลผลิตอาหารสู่ตลาดลดลง ไม่เพียงพอ 
กับความต้องการของประชากรโลก หรือมีราคาสูงเกินกว่าก าลังซื้อโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยากจน 
อาจน าไปสู่การเกิดวิกฤตอาหารโลก 
๖) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
รวมทั้งตอบสนองต่อการด ารงชีวิตของประชาชนมากยิ่งข้ึน ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาโน 
เทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการท างานของสมองและจิต ที่เป็นทั้งโอกาสหรือภัย 
คุกคามในการพัฒนา อาทิ การจารกรรมข้อมูลธุรกิจหรือข้อมูลส่วนบุคคล ประเทศท่ีพัฒนาเทคโนโลยีได้ช้าจะ 
กลายเป็นผู้ซื้อและมีผลิตภาพต่ า ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ และการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกัน 
ของกลุ่มคนในสังคมจะท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าในการพัฒนา จึงเป็นความท้าทายในการเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ า 
๗) การก่อการร้ายสากลเป็นภัยคุกคามประชาคมโลก การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติมีแนวโน้ม
ขยายตัวทั่วโลกและรุนแรง มีรูปแบบและโครงข่ายที่ซับซ้อนมากขึ้นส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ต้อง
เตรียมความพร้อมในการควบคุมปัจจัยที่เก้ือหนุนการก่อการร้ายและสร้างความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศเพ่ือ
ปกปูองผลประโยชน์ของชาติจากภัยก่อการร้าย(๔) 
๒.๑.๒ การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ 
๑) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านเศรษฐกิจ อัตราการขยายตัวและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ใน
เกณฑ์ดี ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตที่มีบทบาทสูง ภาคเกษตรเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักของประชาชน
ส่วนใหญ่ในประเทศและเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการมีบทบาทส าคัญในการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่เศรษฐกิจ ขณะที่การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในประเทศกับต่างประเทศท าให้เกิดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุน ส าหรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศยังคงมี
บทบาทส าคัญต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจไทย แต่ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ าและขีดความสามารถในการ
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แข่งขันลดลง ท าให้บทบาทของการลงทุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมีแนวโน้มลดลง  อย่างไรก็ตาม ระบบ
เศรษฐกิจของไทยมีความอ่อนแอด้านปัจจัยสนับสนุนในส่วนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณภาพการบริการ
ของโครงสร้างพ้ืนฐาน กฎหมาย กฎและระเบียบทางเศรษฐกิจที่ไม่เอ้ือต่อการจัดระบบการแข่งขันที่เป็นธรรมและ
เหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
๒) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสังคม ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุจากการมีโครงสร้างประชากรที่วัยสูงอายุ
เพ่ิมข้ึน วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง คนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัยแต่มีปัญหาคุณภาพการศึกษาและ
ระดับสติปัญญาของเด็ก พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และผลิตภาพแรงงานต่ า ประชาชนได้รับการคุ้มครองทาง
สังคมเพ่ิมข้ึนและมีการจัดสวัสดิการทางสังคมในหลายรูปแบบ แต่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทาง
สังคมได้อย่างทั่วถึง ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ของประชากรและโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรเป็นปัญหาการพัฒนา
ประเทศ สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม และมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่
หลากหลาย รวมถึงเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและการเพ่ิมขึ้นของการพนันโดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก
และเยาวชน แต่คนไทยตื่นตัวทางการเมืองและให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาลมาก
ขึ้น 
๓) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุนทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลซ้ าเติมให้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรุนแรง กระทบต่อผลผลิต
ภาคเกษตรและความยากจน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
ขณะที่มีความขัดแย้งทางนโยบายในการบูรณาการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม
ประเทศไทยยังมีความมั่นคงด้านอาหาร แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและ
ความต้องการพืชพลังงาน 
๔) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านการบริหารจัดการการพัฒนาประเทศ ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง
สูงขึ้น แต่ความขัดแย้งทางการเมือง ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงอยู่และส่งผลต่อเศรษฐกิจ  การ
ด ารงชีวิตของประชาชน และความเชื่อมั่นของนานาประเทศ รวมทั้งความสงบสุขของสังคมไทย ขณะที่
ประสิทธิภาพภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมที่ดีขึ้น  แต่ขีดความสามารถในการปูองกันการทุจริตต้อง
ปรับปรุง การกระจายอ านาจประสบความส าเร็จในเรื่องการเพ่ิมรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่มีความ
ล่าช้าในการถ่ายโอนภารกิจและมีความไม่ชัดเจนในการแบ่งบทบาทหน้าที่กับราชการส่วนกลาง ขณะเดียวกัน การ
คอร์รัปชั่นยังคงเป็นปัญหาส าคัญของไทยและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ(๕) 
๒.๒ การประเมินความเสี่ยง ประเทศไทยจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ต้องเตรียมการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศพร้อม
เผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ๖ ประการ ดังนี้ 
๒.๒.๑ การบริหารภาครัฐอ่อนแอ ไม่สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ านาจรัฐถูกใช้
เพ่ือผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนและระหว่างประชาชนกับ
ประชาชนในบางพ้ืนที่มีช่องว่างมากขึ้น ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นแต่การมีส่วนร่วมตัดสินใจใน
ระดับนโยบายมีน้อย เจ้าหน้าที่รัฐย่อหย่อนในการปฏิบัติตามหน้าที่ การบังคับใช้กฎหมายไม่จริงจัง ขณะที่ดัชนี
ภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นชี้ให้เห็นว่ายังคงมีการทุจริตประพฤติมิชอบและไม่โปร่งใส น าไปสู่ความเหลื่อมล้ าและไม่
เป็นธรรมในมิติเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือของต่างชาติที่มีต่อประเทศไทย 
๒.๒.๒ โครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เศรษฐกิจไทยยังคงพ่ึงพา
เศรษฐกิจภายนอกประเทศ ทั้งการส่งออกสินค้า การลงทุน และการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศอย่างมาก จึง
มีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและปัจจัยแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป  การขยายตัวทาง
เศรษฐกจิขึ้นอยู่กับปัจจัยการผลิตดั้งเดิมโดยเฉพาะทุน และแรงงานราคาถูกที่มีผลิตภาพการผลิตต่ า เป็นอุปสรรค
ต่อการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ขณะที่เศรษฐกิจในประเทศยังมีความเหลื่อมล้ า ประชาชน
ระดับฐานรากซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรมีรายได้น้อยเมื่อเทียบกับนอกภาคเกษตรประสบความยากจนและมี
ปัญหาหนี้สินเป็นปัจจัยบั่นทอนความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทย 
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๒.๒.๓ โครงสร้างประชากรที่มีวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น ขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงาน 
ลดลง ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี ๒๕๖๘ ขณะที่สัดส่วนประชากรวัยเด็กและ 
วัยแรงงานลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ อาจกระทบต่อความต้องการแรงงานในระบบ 
เศรษฐกิจในอนาคต การแข่งขันเพ่ือแย่งชิงแรงงานจะมีมากข้ึน โดยเฉพาะแรงงานคุณภาพ ภาครัฐและ 
ครัวเรือนจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ส่งผลต่อ 
ภาระงบประมาณของภาครัฐ และค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในการดูแลสุขภาพอนามัย และการจัดสวัสดิการทาง 
สังคม 
๒.๒.๔ ค่านิยมที่ดีงามเสื่อมถอยและประเพณีดั้งเดิมถูกบิดเบือน เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลง 
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้สังคมไทยมีความเป็นวัตถุนิยม ให้ความส าคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรม 
ที่ดีงามลดลง ทั้งการด ารงชีวิตประจ าวัน การใช้ชีวิตและความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน มุ่งหารายได้เพ่ือสนองความ 
ต้องการบริโภค การช่วยเหลือเกื้อกูลกันลดลง ความมีน้ าใจไมตรีน้อยลง แก่งแย่ง เอารัดเอาเปรียบกัน 
ขาดความสามัคคี ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืน และขาดการยึดถือประโยชน์ส่วนรวม 
๒.๒.๕ ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของประเทศมีแนวโน้มเสื่อมโทรมรุนแรง  
จากการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านกายภาพ การใช้ประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้ 
สถานการณ์และแนวโน้มความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรง โดยเฉพาะ 
น้ าท่วม ภัยแล้ง การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ไม่คุ้มค่า และปริมาณของเสียที่เพ่ิมข้ึน น าไปสู่ความเสี่ยงต่อ 
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงการกัดเซาะชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภัยพิบัติจะเกิดขึ้น 
บ่อยครั้ง กระทบต่อฐานการผลิตภาคเกษตร ความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชน(๖) 
๒.๒.๖ ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงด้านความม่ันคง ทั้งที่มาจากปัญหาการก่อความไม่สงบในประเทศ ปัญหา
การก่อการร้าย วิกฤตเศรษฐกิจและการแข่งขันด้านต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศรวมทั้ง ภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์
และธรรมชาติมีความรุนแรงและผลกระทบสูงในระยะต่อไปเป็นประเด็นท้าทายต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง
ทั้งการบริหารวิกฤต การเตรียมความพร้อมเพ่ือตอบสนองอย่างฉับไวและการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน  
รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกอย่าง
ต่อเนื่อง 
๒.๓ การสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องสร้างและใช้ประโยชน์จากภูมิคุ้มกันประเทศ ๕ ประการ ดังนี้ 
๒.๓.๑ ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุข สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่ยึดโยงคนในชาติให้เกาะเกี่ยวกันอย่างแน่นแฟุน เป็น 
แบบอย่างในการด าเนินชีวิตของคนในสังคม โดยเฉพาะรัชกาลปัจจุบันที่ทรงเป็นแบบอย่างของการด ารงชีวิต 
บนทางสายกลางและความพอเพียง ทรงยึดมั่นในประโยชน์สุขของพสกนิกรในทุกด้าน 
๒.๓.๒ การพัฒนาประเทศให้อยู่บนฐานความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย การวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศ  ในการปรับเปลี่ยนการผลิตจากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานที่มีผลิตภาพต่ า ไปสู่การใช้ความรู้และความช านาญด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
๒.๓.๓ สังคมไทยมีค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม ยึดโยงคนไทยให้เป็นปึกแผ่น ลดอิทธิพลของความทันสมัยและ
ความขัดแย้งในสังคมไทย ประชาชนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน 
ครอบครัวบ่มเพาะความเป็นไทยที่มีจิตส านึกและอัตลักษณ์ให้บุตรหลานได้ตระหนักถึงรากเหง้าของตนเอง 
๒.๓.๔ ภาคการเกษตรเป็นฐานรายได้หลักและความม่ันคงด้านอาหารของประเทศ 
ก่อให้เกิดประโยชน์หลายด้าน ทั้งแหล่งสร้างงาน แหล่งผลิตอาหาร และเชื่อมโยงวิถีชีวิตของสังคมไทย 
มีส่วนส าคญัในการลดความยากจน สร้างงาน และลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 
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๒.๓.๕ ชุมชนท้องถิ่นเป็นกลไกที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีส่วนร่วมในการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเชื่อมโยงกันเป็นสังคมสวัสดิการ เป็นพลังหลักในการพัฒนาฐานรากของประเทศให้ 
มั่นคง ชุมชนพ่ึงตนเองสามารถบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับ 
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
๓.๑ แนวคิดหลัก 
ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่จะส่งผลกระทบ 
ต่อทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต จ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม ขณะที่การ 
ทบทวนผลการพัฒนาประเทศในระยะที่ผ่านมาสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการประเทศที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว ทั้งมีความเสี่ยงในหลาย 
มิติที่อาจท าให้ปัญหาต่างๆ รุนแรงมากขึ้น การพัฒนาประเทศในอนาคต จึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมและสร้าง 
ภูมิคุ้มกันของประเทศให้เข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถปรับตัวรองรับ 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมั่นคง(๗)กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๑ จงึมีแนวคิดท่ีต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘-๑๐ โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภาคส่วน ทุกระดับ ยึดแนวคิด
การพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนา
อย่างบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ขณะเดียวกัน ให้ความส าคัญ
กับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ 
๓.๒ ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้ตระหนักถึงสถานการณ์และความเสี่ยง 
ซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจ 
พลังงาน และภูมิอากาศ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศไทยทั้งเชิงบวกและลบ 
ดังนั้น ทิศทางการบริหารจัดการประเทศภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ดังกล่าว จึงเป็นการใช้จุดแข็งและศักยภาพท่ีมีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเพ่ือสร้างความ 
เข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ภายในประเทศที่เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตร และการประกอบการของ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขณะเดียวกัน จ าเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลก 
และภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ เพ่ือสามารถใช้โอกาสที่เกิดขึ้นและเพ่ิม 
ภูมิคุ้มกันของทุนที่มีอยู่ในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ 
ขณะเดียวกัน จ าเป็นต้องสร้างความพร้อมส าหรับเชื่อมโยงด้านกายภาพทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ 
โลจิสติกส์ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 
การก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงเป็นการสร้าง 
ภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน โดยน าทุนของประเทศที่มีศักยภาพ 
มาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเก้ือกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนา 
ประเทศที่ส าคัญได้แก่ การเสริมสร้างทุนสังคม (ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ให้ความส าคัญกับการ 
พัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว และชุมชน สามารถ 
จัดการความเสี่ยง และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการ 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม ส าหรับการเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน) 
มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง โดยใช้ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและความคิด 
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สร้างสรรค ์ให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
ภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค 
ต่างๆ บนพื้นฐานการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในส่วนการเสริมสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ 
ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็น 
ฐานการผลิตภาคเกษตร มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเตรียม 
ความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้า 
จากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเพ่ิมบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก(๘)ขณะเดียวกัน จ าเป็นต้องมี
การบริหารจัดการประเทศเพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบราชการและ
ข้าราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พัฒนาระบบและกลไกการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้
ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมและสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากร ควบคู่ไปกับปลูกจิตส านึก ค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม 
๔. วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้น าทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพ่ือมุ่งสู่ 
วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี พ.ศ.๒๕๗๐ ซึ่งก าหนดไว้
ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัย
และมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมี
ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ใน
ประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” 
๔.๑ วิสัยทัศน์และพันธกิจ การพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้ก าหนด 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเปูาหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูง ดังนี้ 
๔.๑.๑ วิสัยทัศน์ 
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อ 
การเปลี่ยนแปลง” 
๔.๑.๒ พันธกิจ 
๑) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วน
ได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็น
ธรรม๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิต 
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับ 
การเปลี่ยนแปลง๓) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิด 
สร้างสรรค ์และภูมิปัญญา สร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ 
สังคม๔) สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้ง
สร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย 
พิบัติทางธรรมชาติ 
๔.๒ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
๔.๒.๑ วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ 
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คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
๓) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความ 
เชื่อมโยงกับเครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาค 
อาเซียน มีความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การเป็น 
สังคมคาร์บอนต่ า 
๔) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษา 
สมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 
๔.๒.๒ เป้าหมายหลัก 
๑) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ าใน 
สังคมลดลง สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ ากว่า ๕.๐ คะแนน 
๒) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และ 
สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากข้ึน 
๓) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความส าคัญกับ 
การเพ่ิมผลิตภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓.๐ ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 
เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ ๔๐.๐ 
๔) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
๔.๒.๓ ตัวช้ีวัด 
๑) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงสุดร้อยละ ๑๐.๐ 
กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ ๑๐.๐ สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่สามารถเข้าถึง
การคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น 
๒) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม สัดส่วนประชากรที่เข้าถึง
โครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา อัตราการปุวยด้วยโรคไม่
ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว 
๓) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟูอ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับ 
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดสว่นมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
๔) คุณภาพน้ าและอากาศ ร้อยละของพ้ืนที่ปุาไม้ต่อพื้นที่ประเทศ และสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหัว
เปรียบเทียบกับล าดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต้
กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้ยากและ 
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 
เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือปูองกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการ 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิด 
สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การพัฒนาประเทศท่ีมั่นคงและ 
ยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มีดังนี้ 
๕.๑ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความส าคัญกับ 
๕.๑.๑ การสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการ 
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เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง มุ่งปรับโครงสร้าง 
เศรษฐกิจให้มีฐานการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลายและแข็งแกร่งมาก 
ขึ้น ส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม ปรับโครงสร้างภาษีท้ังระบบให้สนับสนุนการกระจาย 
รายได้และเป็นเครื่องมือสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพย์สิน พัฒนาการใช้ 
ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจ
เอกชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนในสังคมไทย รวมทั้งยกระดับคุณภาพระบบการ
คุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็น 
๕.๑.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ 
ปัจเจก และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุ่งพัฒนาระบบบริการ 
สาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง การจดัหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้ 
น้อย การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนา 
ระบบการเงินฐานรากและระบบการออมที่หลากหลาย เสรมิสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงและ 
ชาย และพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ และสามารถ 
เข้าถึงบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
๕.๑.๓ การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมี 
ส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ให้ทุกคนสามารถแสดงออกทาง 
ความคิดอย่างสร้างสรรค์ เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วย 
ตนเอง สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคม พัฒนามาตรฐานระบบการคุ้มครองผู้บริโภค 
เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค ส่งเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหาร
และการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
๕.๑.๔ การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึง 
ผลประโยชน์ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบ 
ตรวจสอบและการรับผิดชอบท่ีรัดกุม โดยสร้างค่านิยมใหม่ที่ยอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและ 
เกื้อกูลกันในสังคม ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลน าไปสู่การเป็นประชาธิปไตยท่ีถูกต้องและ 
เหมาะสม เสริมสร้างระบบบริหารราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถ่วงดุลอ านาจการตรวจสอบ 
ที่เข้มงวดและรอบด้าน พัฒนาข้าราชการให้มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิด 
รับชอบ ปฏิรูปการเมืองไทยทั้งระบบให้เป็นประชาธิปไตยของมวลชน สร้างความเท่าเทียมในกระบวนการ 
ยุติธรรมและเพ่ิมช่องทางในการรับข้อร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและผู้ได้รับ 
ผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสนับสนุนการใช้สื่อเพ่ือสังคมทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น และ
สังคมออนไลน์ให้เป็นพลังหนุนเสริมการพัฒนา 
๕.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 
๕.๒.๑ การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม เป็นการส่งเสริม 
คู่สมรสที่มีความพร้อมให้มีบุตรเพิ่มขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ์ไม่ให้ต่ ากว่าระดับที่เป็นอยู่ปัจจุบัน 
สนับสนุนการกระจายตัวและส่งเสริมการตั้งถ่ินฐานของประชากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส 
และทรัพยากรธรรมชาติของพ้ืนที่ 
๕.๒.๒ การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพคน 
ไทยทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะ 
ให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ 
ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด้วยการ 
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เรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างจิตส านึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพ
กฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สร้างค่านิยมการผลิตและบริโภคท่ีรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เรียนรู้การรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 
๕.๒.๓ การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุขภาวะ 
คนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อสุขภาพ ควบคู่กับการพัฒนา 
ระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
สุขภาพของประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิตและการกระจายบุคลากร 
ตลอดจนการใช้มาตรการการเงินการคลังเพ่ือสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
๕.๒.๔ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของ 
คนไทยทุกคน มีนิสัยใฝุรู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย ควบคู่กับการ 
ส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สื่อสาร 
ด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสร้าง 
สังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๕.๒.๕ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาบทบาท
ของสถาบันหลักทางสังคมให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และยอมรับ
ความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปัญหาความขัดแย้งทางความคิด และสร้างความเป็น
เอกภาพในสังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลกโดยเฉพาะประชาคมอาเซียนให้
เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร 
๕.๓ ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน ให้ความส าคัญกับ 
๕.๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและย่ังยืน 
มุ่งรักษา ปูองกัน และคุ้มครองพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีท่ีดิน 
เป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดิน ใช้มาตรการทางภาษีเพ่ือบังคับหรือจูงใจให้บุคคลผู้ถือครองที่ดิน 
ท าประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวมากขึ้น สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
เร่งรัดการจัดให้มีองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็น 
ฐานการผลิตภาคการเกษตร ฟ้ืนฟูและส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรมที่ดี และวิถีชีวิตทางการเกษตรที่ให้ 
ความส าคัญกับการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
๕.๓.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับ
สภาพพ้ืนที่ ควบคุมและก ากับดูแลให้มีการน าเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน ปรับปรุงบริการขั้น
พ้ืนฐานเพื่อการผลิตให้ทั่วถึง ส่งเสริมการผลิตที่คงไว้ซึ่งความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ที่เหมาะสมกับ
สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ 
ที่เหมาะสมทางการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกร
อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
๕.๓.๓ การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต สนับสนุนการผลิตและบริการของ
ชุมชนในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงาน ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในพื้นที่ให้ร่วม
ท าการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการน าองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า ผลิตภัณฑ์
เกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตรให้
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เทียบเท่าระดับสากล ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ส่งเสริม
ภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสินค้าเกษตรและอาหารร่วมกับสถาบัน
เกษตรกร เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาคเกษตร 
๕.๓.๔ การสร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร มุ่งพัฒนาระบบการสร้าง 
หลักประกันรายได้ของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด พัฒนาระบบประกันภัย 
พืชผลการเกษตร ส่งเสริมระบบการท าการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝุาย ยกระดับคุณภาพ 
ชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกร สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่ และแรงงานที่มีคุณภาพเข้าสู่ 
อาชีพเกษตรกรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของ 
เกษตรกร เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการน าเข้าสินค้าเกษตรและ 
อาหารที่มีต้นทุนต่ าที่เป็นผลมาจากข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี 
(๑๓) 
๕.๓.๕ การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและ 
ชุมชน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกปุาโดยชุมชนและเพ่ือชุมชนเพ่ิมข้ึน ส่งเสริมให้เกษตรกรท า 
การเกษตรด้วยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้มีการจัดการและ 
เผยแพร่องค์ความรู้และการพัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริม 
พฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภคท่ี 
เกื้อกูลกันในระดับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ส่งเสริมการน าวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ในชุมชนและท่ี 
เหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน 
พ้ืนที่ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ 
๕.๓.๖ การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและ 
ความเข้มแข็งภาคเกษตร ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืช 
พลังงาน จัดให้มีระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้งอาหารและพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการ 
ผลิตและการใช้พลังงานชีวภาพที่เก่ียวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ จัดให้มีกลไกก ากับดูแลโครงสร้างราคา 
ของพลังงานชีวภาพ และปลูกจิตส านึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
๕.๓.๗ การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหารและ 
พลังงาน โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนให้เข้ามามีส่วน 
ร่วมในการก าหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐ 
ที่เก่ียวข้องให้มีการร่วมมือและบูรณาการการท างานอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นท่ี พัฒนาระบบ 
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอาหารและพลังงานตั้งแต่การผลิต การตลาดไปจนถึงการบริโภค พัฒนากฎหมายที่ 
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี 
โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนที่ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 
๕.๔ ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
ให้ความส าคัญกับ 
๕.๔.๑ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร้างความ 
เข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผลักดันให้มี 
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ ด้วยการปรับโครงสร้างการค้าและการ 
ลงทุนให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกา และเศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับ 
โครงสร้างภาคบริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมกับสาขาบริการที่มีศักยภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบน 
ฐานความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ 
การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพ่ิมผลิตภาพ 
ในการผลิตและยกระดับการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 
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พัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและยั่งยืน ด้วยการใช้ความรู้ด้าน 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ สู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม(๑๔) 
๕.๔.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการ 
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เน้นการน าความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ทรัพย์สินทางปัญญา วิจัยและพัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ สังคม และ 
ชุมชน โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ 
นวัตกรรมที่ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคการผลิต ตลอดจนพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรมให้ทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพใน
ลักษณะของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
๕.๔.๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม 
มุ่งพัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งก าลังแรงงานให้เอ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาระบบการ 
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เชื่อมโยงการขนส่งทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานสู่สากล สร้างความม่ันคงด้านพลังงาน
ด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือก และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกระดับ 
ปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบต่างๆ ทางเศรษฐกิจให้เอ้ือต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขันและสอดคล้องกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก 
๕.๔.๔ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ ให้ความส าคัญกับการ 
บริหารจัดการด้านการเงิน โดยด าเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและทันต่อ 
เหตุการณ์ เพ่ิมบทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคการเงินโลก ปรับปรุง 
โครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน พัฒนากลไกการเฝูาระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัย 
แบบองค์รวม เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการด้าน 
การคลังที่ปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ของประเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหาร 
งบประมาณ ปูองกันความเสี่ยงทางการคลัง พัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริมให้ 
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการให้บริการขั้นพ้ืนฐานของภาครัฐ 
เพ่ิมข้ึน และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕.๕ ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ 
สังคม ให้ความส าคัญกับ 
๕.๕.๑ การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความ 
ร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ มุ่งพัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล 
ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เก่ียวข้อง พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ 
เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิต 
กับพ้ืนที่ตอนในของประเทศ 
๕.๕.๒ การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค 
มุ่งพัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ให้เป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมือง 
ชายแดน รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้บรรลุประโยชน์ร่วมกันทั้งด้าน 
ความมั่นคงและเสถียรภาพของพ้ืนที่(๑๕) 
๕.๕.๓ การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาความร่วมมือ 
ระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ เสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้สถาบนัการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ยกระดับ 
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ทักษะฝีมือแรงงาน ก าหนดมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ ที่เป็นการปูองกันสินค้าและ 
บริการน าเข้าที่ไม่ได้คุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน 
๕.๕.๔ การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาท 
ที่สร้างสรรค์ เป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก มุ่งรักษาบทบาทของไทยในการ 
มีส่วนร่วมก าหนดยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือที่ด าเนินอยู่ รวมทั้งรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับ 
มหาอ านาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอ านาจใหม่ 
๕.๕.๕ การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเร่งด าเนินการด้านความร่วมมือใน 
การก าหนดมาตรฐานฝีมือระหว่างประเทศเพ่ืออ านวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาค ส่งเสริม 
ผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน คุ้มครองและส่งเสริม 
สิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ 
๕.๕.๖ การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ปูองกันภัย 
จากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย มุ่งพัฒนา 
ศักยภาพและความพร้อมในการปูองกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการร้าย ยาเสพติด และการหลบหนี 
เข้าเมืองทั้งระบบ พัฒนาศักยภาพและความร่วมมือภายในภูมิภาคเพ่ือเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
และเหตุฉุกเฉิน และร่วมมือในการปูองกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซ้ า 
๕.๕.๗ การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กร 
ระหว่างประเทศท่ีไม่แสวงหาก าไร เป็นการด าเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในระดับ 
อนุภูมิภาค เสริมสร้างการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่น าสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริม 
และอ านวยความสะดวกองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาก าไรให้มีบทบาทเพ่ิมข้ึนในการให้ไทยเป็นฐาน 
การด าเนินความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาประเทศในภูมิภาค 
๕.๕.๘ การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว เป็นการสร้าง 
องค์ความรู้ให้กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบให้สามารถพัฒนาศักยภาพและ 
โอกาสของตนเองในการใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ที่ได้รับการสนับสนุน เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน 
๕.๕.๙ การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย 
รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดให้มีสิทธิประโยชน์และการอ านวยความสะดวกท่ี 
จ าเป็น เพ่ือให้มีการจัดตั้งส านักงานปฏิบัติการภูมิภาค และสนับสนุนบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศ 
ที่ไม่แสวงก าไร 
๕.๕.๑๐ การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ 
ตั้งแต่ระดับชุมชนทอ้งถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการ 
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนที่ในการก าหนดยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ให้สามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศ 
เพ่ือนบ้าน ส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาของไทยที่สร้างความใกล้ชิด และ 
ปฏิสัมพันธ์กับประเทศในอนุภูมิภาค(๑๖) 
๕.๖ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 
๕.๖.๑ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มุ่งรักษาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาและเขตอนุรักษ์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ให้เป็นเครื่องมือใน
การวางแผนและบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดินและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและ 
ชายฝั่ง เร่งรัดการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุน 
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ส่งเสริมให้เกิดการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ จัดท าแผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพยากรน้ าเพ่ือการอุปโภค
บริโภคอย่างเป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 
๕.๖.๒ การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การ 
เป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศและ 
พฤติกรรมการบริโภคเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ิมประสิทธิภาพ 
การใช้พลังงานในภาคคมนาคมและขนส่ง เพ่ือลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก พัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เน้นการวางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน 
๕.๖.๓ การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ เพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อรองรับกับ 
ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ 
๕.๖.๔ การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยการจัดท าแผนที่และ 
จัดล าดับพ้ืนที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาระบบฐานข้อมูล การสื่อสารโทรคมนาคม ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการ 
ภัยพิบัต ิพัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอย่างจริงจัง และให้มีมาตรฐานตามหลักสากล สนับสนุน 
ภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่นให้มีการเตรียมความพร้อม และจัดท าแผนปฏิบัติการ 
รองรับภัยพิบัติ 
๕.๖.๕ การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเง่ือนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งติดตามและเฝูาระวังมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อ 
การค้าและการลงทุน เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการทางการค้าและข้อตกลง 
ระหว่างประเทศเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษาผลกระทบและก าหนดแผน 
กลยุทธ์รายสินค้า รวมทั้งมาตรการเยียวยาในสินค้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้ผู้ส่งออกท าคาร์บอน 
ฟุตพริ้นต์ และสร้างแรงจูงใจให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
๕.๖.๖ การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลง 
และพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เป็นการศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้าใจในพันธกรณี 
ติดตามสถานการณ์การเจรจาและท่าทีของประเทศต่างๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเจรจา 
พัฒนาความร่วมมือในกลุ่มอาเซียนและประเทศคู่ค้าส าคัญ สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกรณีและข้อตกลง
ระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(๑๗) 
๕.๖.๗ การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพ่ิมประสิทธิภาพการ 
จัดการขยะและน้ าเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อ 
ลดความเสี่ยงอันตราย การรั่วไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี และพัฒนาระบบเตือนภัย แจ้งเหตุฉุกเฉิน และ 
ระบบการจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยด้านมลพิษ 
๕.๖.๘ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี 
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ มุ่งส่งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข้าถึง 
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงและใช้ 
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให้เอ้ือต่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ผลักดันให้
มีการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและลดการก่อ
มลพิษ สร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลรวมทั้ง
ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 
๖. การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สู่การปฏิบัติการบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สู่การ
ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ 
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เป็นกรอบทิศทางหลัก และแปลงสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆ ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม และกระจายการ
พัฒนาลงสู่พืน้ที่ โดยยึดหลักการพัฒนาพ้ืนที่ภารกิจ และการมีส่วนร่วม ให้จังหวัดเป็นพื้นที่ด าเนินการขับเคลื่อน
การพัฒนา และเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากระดับชุมชนสู่ประเทศและประเทศสู่ชุมชน เพ่ิมการใช้องค์ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนทั้ง
ระดับพ้ืนที่ ท้องถิ่น และชุมชนใช้กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และ
สื่อมวลชนอย่างบูรณาการให้การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพด้วยกระบวนการสร้างเครือข่ายหรือคลัสเตอร์ที่
ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ โดยมีแนวทางส าคัญ ดังนี้ 
๖.๑ การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญและพร้อมเข้าร่วมในการผลักดัน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ ไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักและ
ยอมรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สร้างความเข้าใจให้ภาคการเมืองในเปูาประสงค์และแนวทางของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๑ และผลักดันให้ภาคการเมืองน าประเด็นการพัฒนาส าคัญไปผสมผสานในการ 
จัดท านโยบาย รวมทั้งจัดท าคู่มือการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ เผยแพร่ให้ภาคีการพัฒนารับรู้และน าไป
ปฏิบัติ 
๖.๒ การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน และแผนระดับอื่นๆ โดยก าหนดประเด็นการพัฒนาส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๑ ที่เสนอต่อสาธารณะอย่างชัดเจน บูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มีความ 
เชื่อมโยงกัน และจัดท าเป็นแผนการลงทุนหรือแผนพัฒนาเฉพาะด้านที่ตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติ 
เชื่อมโยงแนวคิดพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์ ประเด็นพัฒนาส าคัญ และแผนพัฒนาเฉพาะด้านภายใต้แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๑ เข้ากับนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนระดับต่างๆ จัดท ายุทธศาสตร์การ 
จัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม โดยบูรณาการสาระส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และการจัดสรร 
งบประมาณท่ีสอดคล้องกัน รวมถึงก าหนดแนวทางจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม 
จังหวัด และแผนท้องถิ่นภายใต้แนวทางการพัฒนาภาคที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ตลอดจน 
ผลักดันให้ภาคเอกชนน าประเด็นการพัฒนาส าคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ พิจารณาประกอบการจัดท า 
แผนการลงทุนทางธุรกิจ(๑๘) 
๖.๓ การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่างๆ น าการวิจัย 
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา 
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร จัดท าฐานข้อมูลที่ภาคส่วนต่างๆ เข้าถึงและใช้ 
ประโยชน์ได้ง่าย รวมทั้งสร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมการพัฒนา 
๖.๔ การเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อน 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ ในระดับประเทศและระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้เชื่อมโยง 
คณะกรรมการระดับชาติที่มีอยู่น าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มาเป็นกรอบด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
ให้จังหวัดเป็นจุดประสานการพัฒนาระดับพ้ืนที่ รวมทั้งประสานและผลักดันกลไกนอกภาครัฐมีส่วนร่วม 
ขับเคลื่อนแผนฯ มากขึ้น 
๖.๕ การเสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ พัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีบทบาทส าคัญในกระบวนการพัฒนา สร้างความ 
เข้มแข็งของชุมชนให้พร้อมรองรับกับความเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกรูปแบบ ผลักดันให้สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เข้าร่วมพัฒนาชุมชนให้มากขึ้น สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีบทบาท
น าในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมที่ดี และพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
๖.๖ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยตดิตามความก้าวหน้า ประเมินผลส าเร็จ 
และผลกระทบของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตามประเด็นการพัฒนายุทธศาสตร์และผลการพัฒนา 
ในภาพรวม พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการติดตามประเมินผลการบริหาร 
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จัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สู่การปฏิบัติในภาพรวม การติดตามประเมินผลการพัฒนาระดับพ้ืนที่ และการ 
ตรวจสอบของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง โดยสนับสนุนให้ภาคประชาชนรวมกลุ่มติดตามความก้าวหน้า 
ตรวจสอบความโปร่งใสและความส าเร็จของโครงการต่างๆ ตลอดจนพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงเป็น 
เครือข่ายในทุกระดับ ทั้งฐานข้อมูลระดับภาพรวมและระดับพื้นที่ 
 

๓.๑.๔ กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 
       จังหวัดขอนแก่น 
“วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น” 
ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น  
“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และเมืองหลักเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
พันธกิจ 
๑.พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
๒.จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๓.สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนและสังคมให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล 
๔.สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว 
๕.พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ ระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
๖.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑   การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓   การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๑๘ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคม ประกอบด้วย ๕ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

1.1 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่คุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบ 
ครอบคลุมทุกช่วงวัย ให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

1.2 เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน 
1.3 พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การปูองกันและควบคุมโรค การ

รักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ 
1.4 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พ้ืนบ้านและ

สมุนไพร 
1.5 พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนทุกระดับ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมือและชุมชนให้น่าอยู ่ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๔  แนวทาง ดังนี้ 
 ๒.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน 
 ๒.๒ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น 
 ๒.๓ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ให้เมืองและชุมชนปลอดภัย โดยให้

ชุมชนมีส่วนร่วม 
 ๒.๔ ส่งเสริม และสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๔ แนวทางดังนี้ 
 ๓.๑ พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าการเกษตรอย่างครบวงจร 

ตั้งแต่การผลิต การออกแบบ การบรรจุภัณฑ์และการตลาด 



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

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ เทศบาลต าบลโนนสะอาด 

 ๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และน้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ 

 ๓.๓ พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ 
 ๓.๔ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย แนวทางการพัฒนา ๕
แนวทาง ดังนี้ 
 ๔.๑ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
 ๔.๒ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่ปุาและปุาต้นน้ าล าธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
 ๔.๓ พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ าและการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 ๔.๔ การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ 
 ๔.๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
 
๓.๑.๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ร้อย แก่น สาร  

(ประกอบด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม) 
  วิสัยทัศน์ 

“ศูนย์กลางการค้า  การลงทุน  และการบริการในภูมิภาค  สู่สากล” 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับการผลิตเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขัน 
เป้าประสงค์ 
1. เพ่ิมมูลค่าการจ าหน่ายสินค้า OTOP 
2. เพ่ิมรายได้แก่ครัวเรือนยากจน 
3. เพ่ิมผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด 
 
กลยุทธ์การพัฒนา 
๑. เพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ OTOP 
๒. สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพแก่องค์กรชุมชนและครัวเรือนยากจน 
๓.รวบรวมและกระจายสินค้าในภูมิภาค 
๔. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี 
เป้าประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาแรงงานให้มีทักษะและมาตรฐานฝีมือแรงงาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาให้
เป็นคนดีมีคุณภาพ 
กลยุทธ์การพัฒนา 
๑.พัฒนาศักยภาพก าลังแรงงานเพื่อการแข่งขัน 
๒.สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบและวิธีการหลากหลาย 
๓.ส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ประยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ าชีตอนกลางและล าน้ า
สาขาอย่างเป็นระบบ 
กลยุทธ์การพัฒนา 
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๑. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เป็นปัจจัยพื้นฐานอย่างยั่งยืน 
๓.๑.๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 

 วิสัยทัศน์ 
“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายการค้า การลงทุน การบริการ และการ

คมนาคมขนส่งในภูมิภาค สู่สากล” 
   ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การขจัดความยากจน 
เป้าประสงค์ 
๑.การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์การพัฒนา 
๑.การแก้ปัญหาความยากจนระดับบุคคล 
๒. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม

ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาความยากจน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ 
๑. สร้างสังคมสันติสุขและปลอดภัย 
๒. เสริมสร้างการจัดการด้านสาธารณสุข และส่งเสริมการกีฬาสู่สุขภาพที่ดี 
๓. ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพ 
๔. ส่งเสริสมศาสนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
กลยุทธ์การพัฒนา 
๑. ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเพ่ือความสันติสุขเสมอภาคและ

ปลอดภัย 
๒.  พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันและปราบปรามขบวนการน าเข้าแรงงาน

ต่างด้าว 
๓.  เสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการด้านการรักษาส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
๔.  พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ 
๕. เสริมสร้างให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม ลดละเลิกพฤติการณ์รมเสี่ยงต่อสุขภาพ และ

พัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่สุขภาพที่ดี 
๖. เสริมสร้างและวิจัยพัฒนาถ่ายทอดและคุ้มครองภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยพ้ืนบ้านทางเลือก

และสมุนไพรให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
๗. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน 
๘. เสริมสร้างแหล่งเรียนรู้อนุรักษ์วัฒนธรรมและจริยธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน 
เป้าประสงค์ 
๑.มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
กลยุทธ์การพัฒนา 
๑. พัฒนาส่งเสริมและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
๒.พัฒนาส่งเสริมและเพ่ิมมูลค่าสินค้า OTOP 
๓. พัฒนาศักยภาพสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนและการประกอบการSMEs 



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

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ เทศบาลต าบลโนนสะอาด 

๔.พัฒนา ฟ้ืนฟู อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม และการศึกษา ให้ได้มาตรฐานพร้อมด้วยการ
บริการด้านข้อมูล 

๕.พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการค้า การลงทุน และการบริการ รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายการค้า 
การบริการ 

๖. เสริมสร้างศักยภาพด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และการพลังงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 
๑. ทรัพยากรปุาไม้มีความอุดมสมบูรณ์และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 
๒. ทรัพยากรดินมีความอุดมสมบูรณ์ 
๓. บริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือปูองกัน แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า น้ าท่วมและคุณภาพน้ า รวมทั้งการ

แก้ไขปัญหา 
๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการเชิงพ้ืนที่ 
๕. บริหารจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของ

ชุมชน/ท้องถิ่น 
๖. ปูองกันและควบคุมมลพิษให้อยู่ในระดับมาตรฐานเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
กลยุทธ์การพัฒนา 
๑. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ 
๒. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น  
๓. การบริหารจัดการทรัพยากรคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี 
เป้าประสงค์ 
๑. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการภาครัฐ 
๒. ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
๓. ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 
๔. ถวายความปลอดภัยพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
กลยุทธ์การพัฒนา 
๑.จัดระบบและปรับกระบวนงานเพ่ือลดขั้นตอนและอ านวยความสะดวกต่อการให้บริการประชาชน 
๒. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคมจังหวัด 
๓. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการด าเนินงานของภาครัฐทุกระดับจากทุกภาคส่วน 
๔. สร้างเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในองค์กร 
๕. สนับสนุนระบบถวายความปลอดภัยพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
๓.๑.๗ นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
 “นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลโนนสะอาด” 

ตามที่เทศบาลต าบลโนนสะอาด ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
โดยการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโนนสะอาดโดยตรง ซึ่งกระผมได้รับความไว้วางใจจาก
ประชาชนด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ให้เข้ามาเป็นนายกเทศมนตรีเพื่อบริหารงานเทศบาลเพ่ือประชาชน กอรปกับ
คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ 
เพ่ือให้กระผมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่บริหารงานเทศบาลต าบลโนนสะอาด ซึ่งกระผมจะท าหน้าที่ในฐานะ
นายกเทศมนตรี เพื่อพ่ีน้องประชาชนและท้องถิ่นภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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ตลอดจน กฎหมาย ระเบียบของทางราชการมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด อย่างเต็มความสามารถ เสียสละ 
ซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดหลักกฎหมายค านึงถึงความโปร่งใส สุจริต เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ก าหนดให้นายกเทศมนตรีต้องแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยได้มีการลงมติ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันประกาศ
ผลการเลือกตั้งนั้น 
  และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายและเพ่ือให้เป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กระผม 
นายชั้นฟูา ทีภูเวียง นายกเทศมนตรีต าบลโนนสะอาดจึงขอแถลงนโยบายการบริหารงานเทศบาลต าบลโนน
สะอาด ไว้ดังนี้ 
๑.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑พัฒนาการให้บริการประชาชนในการให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก/ปลอดภัยโดย 
-จัดก่อสร้างอาคารส านักงานตลอดจนอุปกรณ์การปฏิบัติงานเพื่อให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของท้องถิ่น 

๑.๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้มาตรฐานเพ่ือประโยชน์ในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพใน
เส้นทางต่างๆในเขตเทศบาลต าบล ตลอดจนระบบความปลอดภัยต่างๆ เช่น ปูายจราจร การพัฒนาถนนในเขต
พ้ืนที่ให้สวยงามเป็นต้น 

๑.๓ ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม บ ารุงรักษา ถนน สะพาน รางระบายน้ า อุปกรณ์ไฟฟูาส่องสว่างในถนน
ในเขตเทศบาลให้มีมาตรฐานทั้งนี้เพ่ือความสะดวก ปลอดภัย ตลอดจนปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ถนนทุกสาย 

๑.๔ จัดก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค เช่น ล าห้วยสาธารณะ ไฟฟูาสาธารณะ ระบบประปาหมู่บ้าน 
หนองน้ าสาธารณะให้ได้มาตรฐานอย่างครอบคลุมพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลโนนสะอาด 

๑.๕ บูรณาการการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการเพ่ือให้การ
ด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
๒.ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี 

๒.๑ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ได้มาตรฐาน ทั้งบุคลากรด้านการศึกษา อาคารสถานที่สื่อการเรียนการ
สอนตลอดจนโภชนาการที่มีคุณภาพ สะอาดถูกหลักอนามัย เช่น การอบรมเพ่ิมพูนความรู้ให้บุคลากร/การพัฒนา
สถานที่ให้ได้มาตรฐานเป็นต้น 

  ๒. พัฒนาส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น 
  ๑. มรดกทางวัฒนธรรม เช่น โบราณสถานโบราณวัตถุเอกสารต านานต่างๆ 

 ๒. วัฒนธรรมทั่วไป เช่น กริยามารยาทที่ดีงาม การเป็นอยู่ภาษา ศาสนา และความเชื่อต่างๆ
ศิลปกรรม 

๓.ภูมิปัญญาและเทคโนโลยี เช่น ความรู้ความสามารถของคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการประดิษฐ์ 
คิดค้น การประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ 

๒.๓ การอนุรักษ์ประเพณี อันดีงาม ไม่ว่าจะเป็นประเพณีการให้ความเคารพผู้อาวุโส ลูกศิษย์เคารพ
อาจารย์ รวมถึงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นต่างๆ เช่น ประเพณีรดน้ าด าหัว ประเพณีการจัดงานวันเด็ก ประเพณี
งานลอยกระทง งานบุญบั้งไฟ งานทอดเทียนเข้าพรรษา งานมหากฐิน เป็นต้น 
๓. ด้านเศรษฐกิจ 

๓.๑ ส่งเสริมพัฒนาการฝึกอาชีพเพ่ิมมูลค่าของสินค้าในเป็นที่ยอมรับของท้องถิ่นอ่ืนและประเทศต่างๆ 
เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุน การเกษตรตามแนวทางทฤษฏีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและ
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพ่ือลดรายจ่ายตลอดจนเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรลดการใช้ปุ๋ยเคมี เพ่ือสามารถ
แข่งขันกับสินค้าการเกษตรจากท้องถิ่นอ่ืนๆรวมทั้งจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
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๓.๓ ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพให้เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการกลุ่ม ด้าน
ข้อมูลข่าวสาร ด้านการตลาด การเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่นการศึกษาดูงาน/การอบรมตลอดจนการ
สร้างมาตรฐานร้านค้าชุมชนเพื่อแข่งขันกับระบอบทุนนิยมเสรีและการเข้าร่วมประชาคมเอาเซียนในอนาคต 

๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุนศูนย์รวมสินค้าชุมชน/ร้านค้าชุมชน/ตลอดจนสถานที่จ าหน่ายสินค้าชุมชน 
๔. ด้านชุมชนและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

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

๔.๒ ส่งเสริมกิจกรรม กลุ่มชมรมอาสาสมัครต่างๆที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสาธารณสุข สุขภาพการ
ปูองกันรักษาโรค ทั้งในระดับจุลภาค มหภาค ทุกอาชีพ เพ่ือสร้างสุขภาพประชาชนทุกอาชีพให้มีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

๔.๓ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ประชาชนทุกสาขาอาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 

๔.๔ ส่งเสริมปลูกฝัง ความรักความสามัคคีของคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม/การดูงาน/การร่วม
กิจกรรมต่างๆ 

๔.๕ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านบุคลากรเครื่องมือ
ประจ าศูนย์ การสื่อสารเพ่ือสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง ฉับไว มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต 

๔.๖ ส่งเสริม สนับสนุนศูนย์ อปพร.ให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ของศูนย์ฯ
เพ่ือให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงตลอดจนการสร้างเครือข่ายการบูรณาการกับศูนย์ฯอ่ืนๆตลอดจนเพ่ิม
ศักยภาพความรู้ จ านวนอาสาสมัครให้เพียงพอ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนเองและเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
การที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. 

๔.๗ ส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชน เช่นการทัศนศึกษาดูงานในท้องถิ่นอ่ืนๆที่มีความเป็นอยู่แตกต่างหรือ
แหล่งอ่ืนๆทั้งนี้เพ่ือน าความรู้ ประสบการณ์การเป็นอยู่มาปรับใช้กับท้องถิ่นอย่างเหมาะสมทั้งนี้เพ่ือประโยชน์
ให้กับชุมชน และเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งจะมีการอพยพแรงงานและทุน
อย่างเสรีฯลฯ 
๕. ด้านการกีฬาและนันทนาการ 

๕.๑ ส่งเสริมกลุ่ม/ชมรม/ที่มีกิจกรรมด้านการออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งการให้
การสนับสนุนจากทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นบุคลากรด้านวิชาการ อุปกรณ์ต่างจากเทศบาล 

๕.๒ ส่งเสริมให้มีสถานที่ออกก าลังกายประจ าหมู่บ้านและประชาชนทั่วไป รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ส าหรับ
เล่นกีฬาตามความต้องการของชุมชน 

๕.๓ ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มชมรมกีฬาในทุกระดับ หรือส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มชมรมออกก าลังกายทุก
ประเภททุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

๕.๔ จัดให้มีการแข่งขัน การออกก าลังกายการเล่นกีฬา รวมทั้งส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในทุกระดับ 
เพ่ือส่งเสริมให้มีการออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง 

๕.๕ การสร้างองค์กรเครือข่ายทางการกีฬา การฝึกอบรมการให้ความรู้ในการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
และประโยชน์ที่จะได้รับจากการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 

๕.๖ การเข้าร่วมแข่งขันในกีฬาทุกระดับ ทั้งภาครัฐ/ท้องถิ่น/เอกชนที่ได้จัดข้ึน 
๖. ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๖.๑ จัดตั้งกองสาธารณสุขและบุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้บริการด้านการสาธารณสุขให้กับประชาชน 
๖.๒ สนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือดูแลด้านการสาธารณสุขให้กับประชาชน 
๖.๓ ฟ้ืนฟูและรักษาแหล่งน้ าสาธารณะก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 
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๖.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมจัดตั้งอาสาสมัครในการ
ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 

๖.๕ พัฒนาพ้ืนที่สาธารณะให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ สร้างสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ห้องน้ า สถานที่
ออกก าลังกายเป็นต้น 

๖.๖   ส่งเสริมสนับสนุนการเพ่ิมพ้ืนที่ปุาชุมชนและสถานที่ราชการและสาธารณะ เช่น การจัดหาที่ดิน 
การจัดหากล้าไม้ การสร้างอาสาสมัครเกี่ยวกับการดูแลรักษาปุาไม้ การสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร และการ 
บูรณาการร่วมกับท้องถิ่น  ส่วนราชการต่างๆ 

๖.๗   จัดหาที่ทิ้งขยะอย่างถาวร  รวมทั้งการก่อสร้างสถานที่ก าจัดขยะอย่างมาตรฐานรวมทั้งบูรณาการ
ร่วมกับท้องถิ่นอ่ืน/ส่วนราชการอ่ืนๆ เพ่ือจัดการขยะชุมชน 

๖.๘   การสนับสนุนให้เอกชนเข้ามาลงทุนในการจัดการขยะ 
๖.๙   สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะให้กับผู้น าชุมชน สมาชิกสภา ผู้บริหาร ข้าราชการ/

ประชาชน โดยการศึกษาดูงานการจัดการของในทุกระดับ รวมทั้งการอบรมให้ความรู้ การสร้างจิตส านึก ในการ
จัดการขยะอย่างถูกต้อง 
๗. ด้านการเมืองและการบริหาร 

มุ่งพัฒนาการเมืองและประชาชนให้ยึดถือวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม ยึดหลักการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม 
ตรวจสอบได้ กล่าวคือ 
 ๗.๑   การสร้างมาตรฐานทางด้านคุณธรรม  จริยธรรม  การสร้างค่านิยมวัฒนธรรมไทยที่ดีงามให้กับ
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างของเทศบาล ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชน
และเป็นการปกปูองวัฒนธรรมที่ดีงามเอาไว้ 
 ๗.๒   การสร้างผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสิทธิต่างๆให้กับข้าราชการ สมาชิก ผู้บริหาร ผู้ช่วย
ผู้บริหาร ทั้งนี้ตามระเบียบของทางราชการ 

๗.๓   การให้ความรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ควบคู่กับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  ให้กับผู้บริหาร/สมาชิก/ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง/
ประชาชนทั่วไป 
 ๗.๔   ส่งเสริมอบรมความรู้ให้กับประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนการศึกษาดูงานเพ่ือ
เพ่ิมองค์ความรู้ให้กับประชาชน ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง/สมาชิกสภา/ผู้บริหาร 
 ๗.๕   ส่งเสริมเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถให้ผู้บริหาร/ข้าราชการ/สมาชิกสภาฯ/พนักงานลูกจ้าง/ 
ตลอดจนการสร้างจิตส านึกในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น  การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
เป็นต้น   
 ๗.๖   ปรับปรุงอาคารสถานที่ ตลอดจนก่อสร้างอาคารสถานที่ จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์
เทคโนโลยีต่างๆ ให้เพียงพอต่อการให้บริการต่อประชาชน 
๘.   นโยบายด้านอ่ืนๆ 
 ๘.๑   สนับสนุนและด าเนินนโยบายในการปกปูองสถาบันของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 ๘.๒   สนับสนุนนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล  จังหวัด อ าเภอ 
 ๘.๓   การบูรณาการ การบริการประชาชนในทุกๆ ด้าน กับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์การการกุศล องค์การภาคเอกชน ฯลฯ 
 จากนโยบาย ทั้ง ๘ ข้อนี้ กระผมขอเรียนให้ท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุกท่านได้ทราบ
ว่า กระผมมีความมุ่งมั่นตั้งใจให้สมกับที่พ่ีน้องประชาชนให้ความไว้วางใจเลือกให้เข้ามาท าหน้าที่บริหาร  กระผม
จะพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสะอาด ให้มีความเจริญก้าวหน้า สร้างความมั่นคงความรักสามัคคีให้กับสังคม พ่ีน้อง
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ประชาชนเพื่อให้ก้าวเข้าสู่สังคม อาเซียน อย่างมีคุณภาพ  ภายใต้การบริหารงานที่มีคุณธรรม  เป็นธรรม โปร่งใส
โดยภายใต้ประโยชน์สุขและผลประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน 
 ผมขอเรียนว่าจากนโยบายของกระผมถึง ๘ ข้อนี้ ก าหนดนโยบายตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายบน
พ้ืนฐานของความเป็นจริง และขอสัญญาว่าจะด าเนินตามนโยบายที่ได้แถลงไว้  ตามแผนพัฒนาภายใต้ปัญหา
ความต้องการของพ่ีน้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และจากนโยบายข้างต้นนี้ 
คงจะส าเร็จลงไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
ทุกท่านซึ่งจะเป็นแรงผลักดันอันส าคัญในอันที่จะน าพานโยบายไปสู่ความส าเร็จตามที่พึงประสงค์  ผมเชื่อว่าท่าน
สมาชิกสภา ข้าราชการ ทุกท่านมีเปูาหมายอันเดียวกันกับกระผม คือ การท าให้ประชาชนมีความสุข ดังนั้น เพ่ือ
ความส าเร็จดังกล่าว กระผมจึงขอความร่วมมือจากทุกท่านได้ช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้นโยบายดังกล่าวได้บรรจุ
ตามต้องการของทุกท่าน ทั้งนี้ ก็เพ่ือประโยชน์สุขต่อพ่ีน้องประชาชนชาวเทศบาลต าบลโนนสะอาดทุกคน 
 
๓.ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
 ๓.๒.๑ 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 และการเงินการคลังได้อย่างมีเอกภาพและสอดคล้องกับปัญหา
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง 

เทศบาลต าบลโนนสะอาด มีบุคลากรและเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้
อย่างเต็มที่ 
เทศบาลต าบลโนนสะอาด เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด สามารถแก้ไขปัญหา

และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด 
เขตพ้ืนที่ต าบลโนนสะอาด มีสภาพดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรกรรม 
เขตพ้ืนที่ต าบลโนนสะอาดมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน ๒ แห่ง ที่สามารถพัฒนาเด็กเล็ก 

ได้ครบหลักสูตรและมีโรงเรียนขยายโอกาสที่สามารถให้การศึกษากับนักเรียนได้อย่างเต็มรูปแบบ 
เขตพ้ืนที่ต าบลโนนสะอาดมีศาสนโบราณสถาน และมีบึงห้วยต้อน-หนองแหวนที่เป็น 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โดดเด่น และสามารถพัฒนาเพ่ือสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้แก่ท้องถิ่นได้ 
มีปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ 
 

จุดอ่อน(Weaknesses) 
 มีปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการท าลายสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพ่ิมมากข้ึน  

ส่งผลให้ปริมาณขยะและปัญหามลพิษทางอากาศมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ 
การบริหารงบประมาณยังไม่สามารถกระจายงบประมาณเพ่ือบริหารงานและการ 

พัฒนาได้ครอบคลุมในทุกมิติ งบประมาณท่ีได้รับส่วนใหญ่มักจะน าไปใช้เป็นงบลงทุน 
ศักยภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรยังต้องได้รับการ 

เสริมสร้างจิตส านึกการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการที่โปร่งใส
เป็นธรรม 
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ขาดการประสานและการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
 

โอกาส (Opportunity) 
นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะทางการคลัง 

ที่เข้มแข็ง มั่นคงมีอิสระด้านการเงิน การคลัง และการปูองกันการทุจริตให้ท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
นโยบายการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น(พ.ร.บ.ก าหนดแผนและข้ันตอนการ 

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ นโยบายการกระจายอ านาจตามแผนกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ท าให้บทบาท ภารกิจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชัดเจนมากข้ึน ,พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖)ท าให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องปรับบทบาท ภารกิจหน้าที่ และพัฒนาระบบบริหารงานของท้องถิ่นรูปแบบต่างๆให้มีความ
เข้มแข็ง และมีระบบการบริหารจัดการที่ดี 

นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ 
พัฒนาท้องถิ่นและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
อุปสรรค(Thrats) 

ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรม มีฐานะยากจน มีหนี้สินมาก 
ขาดตลาดกลางแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าการเกษตร ในระดับต าบล ในขณะที่ 

ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์กลุ่ม มีจ านวนมาก 
พ้ืนที่ทางการเกษตรส่วนใหญ่ ต้องอาศัยน้ าฝนในการท าการเกษตร นอกจากนี้ 

หนองบึงต่างๆก็ไม่สามารถกักเก็บน้ าได้ตลอดปี อย่างเพียงพอ 
ชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพไปท างานต่างจังหวัด ท าให้ความสัมพันธ์ใน 

ครอบครัวขาดความอบอุ่น 
แนวโน้มวิถีชีวิตมีความเห็นแก่ตัว และพ่ึงพากันน้อยลง 
การบริหารสุขภาพอนามัยยังขาดแคลนบุคลากร เครื่องมือที่ทันสมัย 
การทะเลาะวิวาทในหมู่เยาวชน 
ถนนภายในหมู่บ้าน ช ารุดทรุดโทรม ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน 

ให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการไม่เพียงพอและไม่ได้มาตรฐาน 
ปัญหาการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การขาดจิตส านึกของประชาชนใน 

การทิ้ง/ก าจัดขยะ 
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วิสัยทัศน์การพัฒนา 
วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
“โนนสะอาดน่าอยู่ สาธารณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณธรรม เลิศล ้าการศึกษา เศรษฐกิจก้าวหน้า น้าพา

คุณภาพชีวิตท่ีดี” 
1.1 พันธกิจ 
1.ส่งเสริมการบริการประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้านด้วยความรวดเร็วและทันสมัย 
2.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง 
3.ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่นและ
จัดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
4.ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพ่ึงตนเองได้ 
5.ส่งเสริมการจัดระเบียบในชุมชนให้มีความเรียบร้อย สะอาด สวยงามจัดระเบียบด้านจราจรการคมนาคม 
สาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
6.ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา โดยยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลต าบลโนนสะอาดให้มี
ความเป็นเลิศ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
7.พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพให้กับชาวบ้านเพื่อเพ่ิมพูนรายได้ 
1.2 จุดมุ่งหมายของการพัฒนา 
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบการคมนาคม ระบบจราจร ผังต าบลที่มี

คุณภาพได้มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดการค้า การลงทุน และผู้ประกอบการในท้องถิ่นพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนและ

การท่องเที่ยวให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ 
3. ประชาชนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีอาชีพและมีรายได้เพ่ิมข้ึนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชด าริ 
4. มุ่งม่ันพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมการศึกษา ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ฟ้ืนฟู จารีตประเพณี วัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
5. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นโดยส่งเสริมด้านสุขภาพการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์ 

ปูองกันและบ าบัดผู้ติดยาเสพติด 
6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังปูองกันฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ

ยั่งยืน 
7. การบริหารจัดการขององค์กรด าเนินการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนอง

ความต้องการของประชาชน 
8. ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยรักษาความเรียบร้อยเสริมสร้างความ

เข้มแข็ง และสันติสุขในชุมชนและเมือง 
 
 

บทที่ 4 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
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4.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
( Goals) 

ตัวชี วัด 
(KPIs) 

ข้อมูลพื นฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย 

ปี 58 - 
62 

ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 

1.พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณปการ ระบบ 
การคมนาคม ระบบจราจร ผังต าบล  
ทีม่ีคุณภาพได้มาตรฐาน 

1) ร้อยละของประชากรที่ได้รับความ
สะดวกจากการก่อสร้าง ซ่อมแซม
และปรับปรุงจากโครงสร้างพ้ืนฐานที่
เพ่ิมข้ึน  

1)  จ านวนของประชากรในพ้ืนที่ที่ 
ได้รับความสะดวกก่อนด าเนินโครงการคิด
เป็นร้อยละ 100 ของประชากรทั้งหมด 

80 60 65 70 75 80 

2) ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟูา 
ใช้เพิ่มข้ึน 

2) จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้อยู่ใน
ปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 100 ของครัวเรือน
ทั้งหมด  

100 70 80 90 95 100 

3) ร้อยละของครัวเรือนที่มีแหล่งน้ า
เพ่ือการอุปโภค บริโภคเพ่ิมข้ึน 

3) จ านวนครัวเรือนที่มีแหล่งน้ าใช้เพื่อการ
อุปโภค บริโภค ปัจจุบันคิดเป็น 
ร้อยละ 90 ของครัวเรือนทั้งหมด 

90 70 75 80 85 90 

4) ร้อยละของวิศวกรรมจราจรที่มี
ปัญหาด้านวิศวกรรมจราจรที่ได้รับ
การพัฒนาให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

4) จ านวนจุดที่ได้รับการพัฒนาด้าน
วิศวกรรมจราจรที่ได้มาตรฐานแล้ว ร้อย
ละ 90  จากจ านวนจุดที่มี 
ปัญหาทั้งหมด 

100 75 80 90 95 100 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
( Goals) 

ตัวชี วัด 
(KPIs) 

ข้อมูลพื นฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย 

ปี 58 - 
62 

ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 

2.ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดการ 
ค้า การลงทุน และผู้ประกอบการในท้องถิ่น
พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนและการ
ท่องเที่ยวให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ 

1) จ านวนสถานที่สาธารณะที่จัดให้มี
หรือได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานที่
จ าหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพ่ิมข้ึน 

1) สถานที่จ าหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่มีอยู่เดิม จ านวน  -  แห่ง 

1 1 - - - - 

2) ร้อยละของจ านวนประชากรที่
เป็นสมาชิกของกลุ่มอาชีพที่ได้รับ
การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนจน
เข้มแข็งเพ่ิมข้ึน 

2) ร้อยละของจ านวนประชากรที่เป็น
สมาชิกของกลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอยู่เดิม 300 คน 

500 100 200 300 400 500 

3) จ านวนแห่งท่องเที่ยวที่ได้รับการ
พัฒนาส่งเสริมเพ่ิมข้ึน 

3)  จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ใน อปท. 
จ านวน  4  แห่ง 
 
 
 
 
 

1 1 - - - - 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
( Goals) 

ตัวชี วัด 
(KPIs) 

ข้อมูลพื นฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย 

ปี 58 - 
62 

ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 

3.ประชาชนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้
มีอาชีพและมีรายได้เพ่ิมขึ้นโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

1) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของประชากรวัย
แรงงาน (18 – 60 ปี) ที่มีงานท าและ
มีรายได้ 

1) จ านวนประชากรในวันแรงงานทั้งหมด
ที่มงีานท าและมีรายได้ คิดเป็นร้อยละ 60 
ของประชากรในวัยแรงงาน 

70 50 55 60 65 70 

2) จ านวนครัวเรือนที่มีสมาชิกใน
ครอบครัวได้รับการถ่ายทอดความรู้ 
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมขึ้น 

2) จ านวนครัวเรือนที่มีสมาชิกใน
ครอบครัวได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 300 ครัวเรือน   
จากจ านวน  1,732 ครัวเรือน 

1000 400 500 700 800 1000 

4.มุ่งมั่นพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ
ส่งเสริมการศึกษา  ท านุบ ารุงศาสนา
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู จารีตประเพณี วัฒนธรรม
และภูมปิัญญาท้องถิ่น โดยประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วม 

1) จ านวนเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
หรือผ่านการฝึกอบรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูจารีต
ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1) จ านวนเยาวชนทั้งหมด 
ใน อปท  500  คน  

600 200 300 400 500 600 

2) จ านวนเด็กที่ผ่านการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานภาคบังคับ 

2) จ านวนเด็กในพ้ืนที่ทั้งหมด 
ของ อปท  900  คน 
 
 

600 200 250 300 400 600 

 

 
 
 



************************************************************************************************ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  2558 – 2562 เทศบาลต าบลโนนสะอาด 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
( Goals) 

ตัวชี วัด 
(KPIs) 

ข้อมูลพื นฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย 

ปี 58 - 
62 

ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 

5.พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ้นโดยส่งเสริมด้านสุขภาพ 
การสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์ 
ปูองกัน และบ าบัดผู้ติดยาเสพติด 

1) อัตราการเกิดโรคติดต่อของ
ประชากรในพ้ืนที่ลดลง 

1) อัตราการปุวยจากโรคติดต่อ 
ของประชากรในพ้ืนที่ที่มีอยู่เดิม  
100 ต่อ 6 

100:1 100:5 100:
4 

100:
3 

100:
2 

100:
1 

2)ร้อยละของประชากรที่ด้อยโอกาส 
(คนพิการ คนชรา ผู้ปุวยเอดส์) ที่
ได้รับการสงเคราะห์เพ่ิมขึ้น 

2) ร้อยละของประชากรที่ด้อยโอกาส  
(คนพิการ  คนชรา ผู้ปุวยเอดส์)ที่ได้รับ
การสงเคราะห์ใน อปท.ทั้งหมดคิดเป็น
ร้อยละ 45 

60 40 45 50 55 60 

3) ร้อยละของจ านวนของผู้ติดยา
เสพติดลดลงร้อยละ 20 ของผู้ติดยา 

3) จ านวนของผู้ติดยาเสพติดที่มีอยู่เดิม  
ร้อยละ 20 ของประชากรในต าบลทั้งหมด  

20 1 5 10 15 20 

6.ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝูาระวัง 
ปูองกันฟ้ืนฟูและอนุรักษ์  ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
และยั่งยืน 

1) ร้อยละของสมาชิกในครัวเรือนที่
เข้าร่วมกิจกรรมด้านการเฝูาระวัง 
ปูองกัน ฟ้ืนฟู อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4)  จ านวนครัวเรือนที่อยู่ในเขต อปท.ที่มี
สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมด้านการเฝูาระวัง
ปูองกัน ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปีปัจจุบัน 
จ านวน  42  ครัวเรือน 

150 50 60 80 100 150 

 
 
 
 
 



************************************************************************************************ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  2558 – 2562 เทศบาลต าบลโนนสะอาด 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
( Goals) 

ตัวชี วัด 
(KPIs) 

ข้อมูลพื นฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย 

ปี 58 - 
62 

ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 

7.การบริหารจัดการขององค์กรด าเนินการ
ตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีอย่างมี
ประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 
 

1) ร้อยละของประชาชนที่มารับ
บริการมีความพึงพอใจในระดับดี 
มีมากขึ้น 

1) ประชาชนทีมารับบริการมีความ 
พึงพอใจในระดับ ดี  
คิดเป็น ร้อยละ 78 

85 79 80 82 84 85 

2) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
ฝึกอบรม – สัมมนา เพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถเพ่ิมข้ึน 

2) จ านวนบุคลากรของ อปท.  
ทั้งหมด  60  คน 

60 20 25 20 20 20 

3) จ านวนช่องทางเพ่ือการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารภายในองค์กรสู่ประชาชน 

3) ช่องทางของการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ที่มีอยู่เดิม  จ านวน  4  ช่อง 

9 5 6 7 8 9 

4) ขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ให้บริการประชาชนตามกระบวนงาน
บริการที่ก าหนดลง 

4) ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ
ประชาชนตามกระบวนงานบริการที่
ก าหนดทีม่ีอยู่เดิม 5กระบวนงาน 
 
 

14 6 8 10 12 14 

 
 
 
 
 
 



************************************************************************************************ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  2558 – 2562 เทศบาลต าบลโนนสะอาด 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

( Goals) 

ตัวชี วัด 
(KPIs) 

ข้อมูลพื นฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย 

ปี 58 - 
62 

ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 

8.ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วน
ร่วมในการปูองกันบรรเทา 
สาธารณภัยรักษาเรียบร้อย 
เสริมสร้างความเข้มแข็ง และ 
สันติสุขในชุมชนและเมือง 

1) ร้อยละของประชาชนที่เป็น 
สมาชิก อสม.อปพร.หรือ 
กลุ่มกิจกรรมเพ่ือสังคมที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

1) ประชาชนที่เป็นสมาชิก อสม. 
อปพร.หรืกลุ่มกิจกรรมเพ่ือสังคม 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมในปูองกันบรรเทา 
สาธารณภัยรักษาความสงบเรียบร้อย  
เสริมสร้างความเข้มแข็งและสันติสุขใน
ชุมชนและเมืองจ านวน อสม.153 คน 
อปพร. 206 คนรวม 359 คนจาก
ประชากร 6,686 คิดเป็นร้อยละ 5.37 
 

50 10 20 30 40 50 

2) อปท.มีส่วนสนับสนุนด้าน  
งบประมาณ บุคลากร ใน
กิจกรรมการปูองกันบรรเทา 
สาธารณภัยรักษาความสงบ
เรียบร้อย เสริมสร้าง ความ
เข้มแข็ง และสันติสุขในชุมชน
และเมืองเพ่ิมข้ึน 

2) อปท.มีส่วนสนับสนุนด้าน 
งบประมาณ บุคลากร ในกิจกรรม 
การปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
รักษาความสงบเรียบร้อย เสริมสร้าง 
ความเมืองในปีที่ผ่าน งบประมาณ 
จ านวน 854,830  บาท  

854,830 854,830 854,830 854,830 854,830 854,830 

 



************************************************************************************* 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา      
ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 
การพัฒนาคนและสังคม 

ท่ีมีคุณภาพ 

 

 

 

 

1.1 พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการ 
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและ
นอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย 
1.2 อนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณีและค่านิยมที่ดีงามสู่คนรุ่นต่อไป 
1.3 พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการ 
จัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุม
โรค การรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสมรรถนะ
ทางด้านร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาพ
แขง็แรง 
1.4  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาเพื่อ
สร้างนิสัยรักการกีฬา กติกาสังคม และสร้าง
โอกาสให้เยาวชนพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

ส านักปลัด, 
กองการศึกษา  

 

บทที่ 5 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 



************************************************************************************* 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2558 – 2562 เทศบาลต าบลโนนสะอาด 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2   การแก้ไขปัญหาความยากจน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 
การแก้ไขปัญหาความยากจน 

2.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การเกษตรในระดับชุมชน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร 
2.2 สงเคราะห์ให้กับคนชรา คนพิการและผู้ป่วย
เอดส์ 
 

ส านักปลัด 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3   การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม  
และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 
3.2 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น 
3.3 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
3.4 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษา 
ความปลอดภัยให้เมืองและชุมชนปลอดภัย ปลอด
ยาเสพติดและปลอดอบายมุข โดยชุมชนมีส่วน
ร่วม 
 
 

ส านักปลัด,กองช่าง 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4   การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน การค้าและการลงทุน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  การค้า และ

การลงทุน 

4.1 ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบอาชีพ 
และยกระดับรายได้ 
 

ส านักปลัด 

 



************************************************************************************* 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2558 – 2562 เทศบาลต าบลโนนสะอาด 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี  5   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

5.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการเพื่ออนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้
คงอยู่อย่างยั่งยืน 

5.2  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่ง
ปฏิกูล และน้ าเสีย 
5.3  แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะ 

ส านักปลัด,กองช่าง 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี  6   การพัฒนาการท่องเท่ียว 
             

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 6 
การพัฒนาการท่องเท่ียว 

6.1  พัฒนาแหล่งน้ าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ส านักปลัด 

  

ยุทธศาสตร์ท่ี  7   การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี           

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 7 
การพัฒนาระบบบริหาร 

จัดการท่ีดี 

7.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปประชาคม 
7.2 การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
กิจการของเทศบาล และการบริหารการปกครอง 
ตามระบอบประชาธิปไตย 
7.3 พัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานส่วนต าบล  
สมาชิกสภาเทศบาลให้มีความรู้ คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
7.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้
ทันสมัย เพื่อการบริหารงานและการบริการ 
ประชาชน 

ส านักปลัด 

  
 

 



****************************************************************************** 
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6.1  องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

  เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตาม     และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
สามปีอันจะเป็นประโยชน์ในการที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะได้ปรับปรุง  แก้ไข  เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี    ในปีต่อ ๆ ไปและ
เป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาคมในท้องถิ่น          ตลอดจนตรวจสอบโครงการกิจกรรม อยู่
ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่  และผลการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ 

  เทศบาลต าบลโนนสะอาด   แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง  เรียกว่า “คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
  1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวน   3   คน 
  2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน   2   คน 
  3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน   2   คน 
  4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง    จ านวน   2   คน 
  5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวน   2   คน 
 

  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ 
อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  ซึ่งกรรมการให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกได้ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
   1. ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
 
   3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
   4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

บทที ่  6     
การน าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท้องถ่ินไปสูก่ารปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
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 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2548     เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทอ้งถิ่น    ซึ่งจ าเป็นต้องก าหนดแนวทางการ 
พัฒนาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นตอบสนองต่อปัญหาความต้องการและศักยภาพของเทศบาลต าบล รวมทั้งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่นแบบบูรณาการและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น  การน าแผนไปสู่การปฏิบัติจึงสามารถแบ่งได้เป็น   
4  แนวทาง ดังนี้ 

  1.เทศบาลต าบลด าเนินการเองโดยการแปลงแนวทางการพัฒนาและโครงการน าไปจัดท า
แผนพัฒนาต าบลสามปี แล้วเทศบาลต าบลด าเนินการปฏิบัติเพ่ือบรรลุจุดประสงค์ของแผนงานโครงการ 

  2.การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือองค์กร
เอกชนเป็นผู้ด าเนินงาน ในกรณีท่ีเทศบาลต าบลไม่มีความพร้อมหรือมีศักยภาพไมเ่พียงพอและมีหน่วยงานหรือ
องค์กรอ่ืนที่มีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะด าเนินการมากกว่า 

  3.การร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือองค์กรเอกชนอื่นใน
การด าเนินงานในกรณีที่ปฏิบัติงานจะต้องเก่ียวกันกับหน่วยงานหรือองค์กร โดยอาจด าเนินงานในรูปแบบหุ้นส่วน
สหการหรือคณะท างานหรือคณะกรรมการ 

  4. การประสานหน่วยงานหรืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืองค์กรเอกชนอื่น 
 เป็นผู้จัดสรรงบประมาณและการด าเนินการตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลโนนสะอาด โดยผ่านความเห็นชอบของคณะผู้บริหารท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการประสานแผนการพัฒนาตามล าดับ  
หน่วยงานด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยการกับก าดูแลของ
ปลัดเทศบาลต าบลและคณะผู้บริหาร ดังนี้ 
  (1) ส านักงานปลัด 
  (2) กองคลัง 
  (3) กองช่าง 
  (4) กองการศึกษา 
 
6.2  การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
  1. หน่วยติดตามและประเมินผลเก็บรวบรวมข้อมูลในเรื่องของการด าเนินงานของโครงการต่างๆ 
และการด าเนินงานตามแผนที่ได้ระบุไว้  โดยให้เทศบาลต าบลจัดท าแผนการปฏิบัติงานตามโครงการ/และแผนงานที่
ได้ด าเนินการแล้วและที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  เพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลา
และงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่          และผลของการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ 
  2.  หน่วยติดตามและประเมินผลจัดท าแบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลรายไตร
มาส   เพ่ือเป็นเครื่องมือที่สามารถน าไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลตาม
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 
  3.  หน่วยติดตามและประเมินผลจัดท าแบบประเมินผลการด าเนินงาน โดยประเมินความ 
พึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้องต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลในภาพรวมและแต่ละยุทธศาสตร์ 
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  ผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้รายงานผลและเสนอความเห็นต่อผู้ บริหาร
ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้
ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสะอาด  ใช้แบบรายงานตามที่กรมส่งเริม
การปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ คือ 
  1.แบบประเมิลผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน   

 แบบที่ 1  การประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.แบบติดตามแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน          

 แบบที่ 2 การประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน  3  แบบ คือ 
   3.1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
   3.2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท.ในภาพรวม 
   3.3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท.ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
        (รายละเอียดตามแบบประเมินและแบบติดตามในภาคผนวก) 
 
 
 
 
 
6.3  การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 

ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 

ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา 
ทต. 1.ใช้แบบรายงานท่ี 2 แบบติดตาม

ผลการด าเนินงานของ ทต. 
รายไตรมาส ( 3 เดือน) 
2.ส่งรายงานให้คณะกรรมการ 
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

ทุก ๆ 
3 เดือน 

ทต. 1.ใช้แบบรายงานท่ี 1  
การก ากับการจดัท าแผน
ยุทธศาสตร์ของ ทต. 
2.ส่งรายงานให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เมื่อ ทต.
ประกาศ 
ใช้แผน 

1.ใช้แบบรายงานท่ี 3/1 แบบ
ประเมินผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร ์
2.ใช้แบบรายงานท่ี 3/2 
แบบประเมินความพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานของ ทต. 
ในภาพรวม 
3.ใช้แบบรายงานท่ี 3/3 แบบ

ทุก ๆ 1 ปี 
(ภายใน 

ธันวาคม ) 
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ประเมินความพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานของ ทต.ในแต่ละ
ยุทธศาสตร ์
4.ส่งรายงานให้คณะกรรมการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

คณะติดตาม ฯ 1.ตรวจสอบรายงาน 
2.วิเคราะหร์ายงานตามแบบ 
3.รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

15 วัน 
นับตั้งแต่รับ

รายงาน 

คณะติดตาม 1.ตรวจสอบรายงาน 
2.วิเคราะหร์ายงานตามแบบ 
3.เสนอผู้บริหารทราบ 

15 วัน 
นับตั้งแต่รับ

รายงาน 

   ผู้บริหาร 1.เสนอสภาเพื่อทราบ 
2.ประกาศให้ประชาชนทราบ 
  

1.ภายใน
ธันวาคม 

2.ประกาศ 
ไม่น้อย 

กว่า 30 วัน 
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สภาพทั่วไป 
 

1.ข้อมูลทั่วไป 
สภาพทางกายภาพ 

ท่ีตั้ง เทศบาลต าบลโนนสะอาด ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของจังหวัดขอนแก่น ติดถนนสาย 
มลิวรรณ ห่างจากจังหวัดขอนแก่น 99  กิโลเมตร มีพื้นที่ 16.58 ตารางกิโลเมตร หรือ 10,362.50 ไร่ 
มีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภอและจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ 
 ทิศเหนือ จดพื้นที่  ต าบลหนองเขียด  อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น 
 ทิศใต ้  จดพื้นที่  ต าบลดงกลาง       อ.คอนสาร  จ.ชัยภูมิ 
 ทิศตะวันออก จดพื้นที่  ต าบลชุมแพ          อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น 
 ทิศตะวันตก จดพื้นที่  ต าบลหนองเขียด  อ.ชุมแพ   จ.ขอนแก่น และ 
     ต าบลดงบัง   อ.คอนสาร  จ.ชัยภูมิ 
 หมู่ที่ 1  บ้านโนนสะอาด 
 หมู่ที่ 2  บ้านเหมือดแอ่ 
 หมู่ที่ 3  บ้านหนองบัว 
 หมู่ที่ 4  บ้านโนนลาน 
 หมู่ที่ 5  บ้านแสนสุข 
 หมู่ที่ 6   บ้านสมบูรณส์ุข 
 หมู่ที่ 7   บ้านสนามบิน 
 หมู่ที่ 8  บ้านโนนเรียน 
 หมู่ที่ 9  บ้านมิตรภาพ 
 

พื้นท่ี  เทศบาลต าบลโนนสะอาด มีพื้นที่รวม 16.58 ตร.กม.(10,362.50ไร่) มีลักษณะเป็น 
ที่ราบริมแม่น้ าเชิญ มีบึงและหนองน้ า (ขนาด 200-1,000 ไร่) กระจายอยู่โดยทั่วไป (จ านวนบึงและ
หนอง 7 แห่ง)นอกจากนั้นยังมีล าห้วยสายสั้นๆอีกส่วนหน่ึง มีลุ่มน้ าส าคัญคือ ลุ่มน้ าเชิญ โดย
สามารถจ าแนกพื้นที่ได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ล าดับ ข้อมูล จ านวน(ไร่) คิดเป็นร้อยละ 

1 พื้นที่ป่าสาธารณะ 230 1.43 
2 พื้นที่ถือครองทางการเกษตร 9,789 61.22 
3 พื้นที่หนอง,บึง 2,059 12.87 

4 พื้นที่อื่นๆ 3,911 24.46 

รวม 15,989 
 

พื้นที่เทศบาลต าบลโนนสะอาด มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวปี 2545-2546 จ านวน 9,079 ไร่ คิดเป็น 
ร้อยละ 56.78 ของพื้นที่ทั้งต าบลหรือร้อยละ 92.74 ของพื้นที่ทางการเกษตร 
ที่มา.(1) ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น สถานีพัฒนาที่ดิน เขต 5 จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
พัฒนาชุมชนอ าเภอชุมแพ 
 

2.ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การคมนาคม 
-ทางรถยนต์ เทศบาลโนนสะอาด ตั้งอยู่ติดกับถนนมลิวรรณ ซึ่งสามารถเชื่อต่อกับภาคเหนือและ
จังหวัดเลย และเป็นประตูเชื่อมต่อกับภาคเหนือ และจังหวัดเลยทะลุออกประเทศลาว 
3.ข้อมูลทางด้านสังคม 
ประชากร ในปี 2557 มีประชากรทั้งสิ้น 6,686 คน       แยกเป็นชาย 3,838 คน   หญิง 2,848 คน 
ข้อมูลจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น  1,792 ครัวเรือน   
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวนประชากร 
หมายเหตุ 

ชาย หญิง 
1 บ้านโนนสะอาด 252 529 472 

 
 

2 บ้านเหมือดแอ่ 296 
 

583 584  

3 บ้านหนองบัว 191 366 355 
 

 

4 บ้านโนนลาน 295 558 554  
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5 บ้านแสนสุข 154 187 184  

6 บ้านสมบูรณ์สุข 258 999 99  

7 บ้านสนามบิน 131 239 238  

8 บ้านโนนเรียน 158 284 277  

9 บ้านมิตรภาพ 57 
 

93 85  

 

ข้อมูล ณ วันที่       เดือน มีนาคม  2557  ฝ่ายทะเบียนอ าเภอชุมแพ 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สมาชิกสภาเทศบาล/เขต เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นายหนูเทียน  บ่าวภูเวียง 
 

ประธานสภาเทศบาลฯ 086-8561585 
 

 

2 นายบุญแสง  พรนิคม 
 

รองประธานสภาเทศบาลฯ 
 

086-2376309  

3 นายวิมาลย์  เส็งภูเวียง 
 

สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 1 080-4194722  

4 นายชัยชนะ  กลางสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 1 081-7993376  

5 นายประมวล  เกิดค า สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 1 082-8365022  

6 นายประเสริฐ  ตลับเงิน สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 1 083-3793967  

7 นายทะ  ไกรเวียง 
 

สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 2 087-0525564  

8 นายสานิต  ชมพูมาตย์ 
 

สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 2 084-7927909  
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9 นายบุญชู  นินสะคู สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 2 087-7095596  

10 นายไสว  บุตรจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 2 087-4343825  

11 นางสุภาษี  ค าเบ้าเมือง สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 2 089-7117623  

12 นายชาญชัย  ชาติพหล สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 2 093-5319889  

 
4.การศึกษา 
1.มีศูนย์พัฒนาเด็กอ่อนก่อนเกณฑ์  2  แห่ง คือ 
 ศนูย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์บ้านโนนสะอาด  ถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน 
 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดบูรพาภิรมย์ (บ้านเหมือดแอ่) ถ่ายโอนจากกรมศาสนา 
2.โรงเรียนระดับประถมศึกษา   3 แห่ง คือ 
 โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ 
 โรงเรียนบ้านโนนลาน  
 โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว 
4.การสาธารณสุข 
ไม่มีสถานีอนามัยในเขต เทศบาลต าบลโนนสะอาด (มีในเขตเทศบาลต าบลโนนหัน) 
 

สภาพเศรษฐกิจ 

ด้านเศรษฐกิจ 
   ประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 65 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม นอกนั้นประกอบอาชีพอ่ืน 
เช่น ค้าขาย รับราชการ เป็นต้น เฉลี่ยรายได้ของประชากร 25,000 บาท ต่อคนต่อปี พืชทาง
การเกษตรที่นิยมปลูกมากที่สดุ นอกจากข้าวแล้ว ได้แก่ ถั่วเหลือง พริก ส้มโอ ฝร่ัง มะเขือ เป็นต้น 
   ส าหรับการรวมกลุ่มเพื่อการอาชีพ  มีทั้งสิ้น 20 กลุ่ม มีสมาชิกเกือบ 2,000 คน และมีการ
รวมกลุ่มเพื่อการออมทรัพย์ จ านวน 9 กลุ่ม สมาชิกก็คือราษฎรแต่ละหมู่บ้าน 

อาชีพ แบ่งเป็น 

-   การท านา เป็นอาชีพหลักของราษฎร  ได้ผลผลิต 468 กิโลกรัม/ไร ่
-  ปลูกพืชอายุสั้นและการเกษตรในฤดูแล้ง  จ านวน  452 ครัวเรือน 
-  เลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อขาย    จ านวน    118   ครัวเรือน 
-  ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ มากกกว่า 1 อาชีพ  จ านวน    742  ครัวเรือน 
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-   ท าการประกอบอาชีพอย่างเดียว  จ านวน    262   ครัวเรือน 
-  นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพท าสวนผักผลไม้ ท าบ่อเลี้ยงปลา ไว้เพื่อกินในครัวเรือนและ
จ าหน่าย และอพยพไปประกอบอาชีพยังที่อื่น 

หน่วยธุรกิจในเทศบาลต าบล 
-  ธนาคาร     จ านวน    -    แห่ง 
-  โรงแรม     จ านวน    1    แห่ง 
-  ปั๊มน้ ามันและก๊าซ    จ านวน   1   แห่ง 
-  โรงงานอุตสาหกรรม    จ านวน  -    แห่ง  
-  โรงสี      จ านวน    12   แห่ง  
-  โรงท าไม้แปรรูป    จ านวน    1   แห่ง 
-  โรงงานหล่อเสาปูน    จ านวน    1   แห่ง 
 

สภาพทางสังคม 

การศึกษา 
-  โรงเรียนประถมศึกษา   3    แห่ง 
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา  -  แห่ง 
-  โรงเรียนอาชีวศึกษา  - แห่ง 
-  โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง  - แห่ง 

สถาบันทางศาสนา 
-     วัด/ส านักสงฆ์  7 แห่ง 
-     มัสยิด   - แห่ง 
-    ศาลเจ้า   - แห่ง 
-    โบสถ์   -   แห่ง 

สาธารณสุข 
- โรงพยาบาลของรัฐ   - แห่ง 
- สถานีอนามัยประจ าหมู่บ้าน/ต าบล 1  แห่ง(อยู่ในเขตเทศบาลโนนหัน) 
- สถานพยาบาลเอกชน  - แห่ง 
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  - แห่ง 
- อัตราและการใช้ส้วม   100         เปอร์เซ็นต์ 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-      สถานีต ารวจ    - แห่ง 
-      สถานีดับเพลิง    - แห่ง 
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การบริการพื้นฐาน 
- ถนนลาดยาง     2   สาย 
- การโทรคมนาคม    
- ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข   - แห่ง 
- สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ    - แห่ง 

การไฟฟ้า 
-  จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้ามีจ านวนครบทั้งต าบล มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 
* ล าน้ า  ล าห้วย   จ านวน    4  แห่ง 
- ล าห้วยแย้ 
- ล าน้ าเชิญ 
- ล าห้วยต้อน 
- ล าห้วยน้อย 
* บึง หนอง/คลอง  จ านวน   6  แห่ง 
-      กุดยางใต ้   หมู่ที่ 4 
-      กุดตาผาน   หมู่ที่ 4 
-       กุดเอ่ียนจ่อย  หมู่ที่ 1 
- บึงห้วยต้อน-บึงหนองแหวน ม.1,2,9 
- บึงหนองผือ  หมู่ 7,8 
- บึงหนองบัว   หมู่ 3 

     *  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
-     ฝาย  2   แห่ง 
- บ่อน้ าตื้น – แห่ง 
- บ่อโยก  40  แห่ง (ใช้การไม่ได้) 
- อ่ืน ๆ    
บ่อน้ าที่ขุดใหม่จ านวน  1 บ่อคือ บ่อข้างป่าช้าสาธารณะบ้านหนองบัว 
 

ข้อมูลอื่น ๆ  
1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 

- ที่สาธารณะบึงห้วยต้อน – หนองแหวน 
- ที่สาธารณะหนองบัว 
- ที่สาธารณะหนองผือ 
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- ที่สาธารณะกุดเอ่ียนจ่อย 
- ที่สาธารณะกุดตาผาน 
- ที่สาธารณะกุดยางใต้ 
- ที่สาธารณะโนนหญ้ารังกา 

2 มวลชนจัดตั้ง 
-   ลูกเสือชาวบ้าน   4 รุ่น     จ านวน    -       คน 
-   ไทยอาสาป้องกันชาติ   4 รุ่น     จ านวน  115      คน 
-   กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ   - รุ่น   จ านวน   -          คน 
-   อปพร.       จ านวน  207       คน 
-   อสม.      จ านวน 153 คน 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น   
ศักยภาพของเทศบาลต าบล 

(1) จ านวนพนักงานส่วนต าบล   จ านวน   16   คน 
  -   ต าแหน่งในส านักปลัด    จ านวน    8 คน 
  -   ต าแหน่งในส่วนการคลัง   จ านวน     2   คน 
  -   ต าแหน่งในส่วนโยธา    จ านวน     1     คน 

  -   ต าแหน่งในส่วนการศึกษา   จ านวน     4 คน 
(2)   จ านวนพนักงานจ้างตามภารกิจ   จ านวน    9 คน 

 (3) จ านวนพนักงานจ้างทั่วไป   จ านวน      2  คน 
 (4) จ านวนคนงานทั่วไป    จ านวน      13   คน 
 (5) จ านวนแม่บ้าน     จ านวน      2    คน 

(6)    ระดับการศึกษาของพนักงานส่วนต าบล 
-    ประถมศึกษา     จ านวน      - คน 
-    มัธยมศึกษา     จ านวน     - คน  
-    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   จ านวน     - คน 
-    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   จ านวน     2 คน 
-    ปริญญาตรี     จ านวน      8  คน 
-   สูงกว่าปริญญาตรี    จ านวน      6 คน 
 

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
การรวมกลุ่มของประชาชน 
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รวมกลุ่มทุกประเภท     จ านวน    11   กลุ่ม 
 แยกประเภทกลุ่ม 
  -  กลุ่มอาชีพ    จ านวน    11    กลุ่ม 
  -   กลุ่มออมทรัพย์   จ านวน      -     กลุ่ม 
  -   กลุ่มอื่น ๆ    จ านวน      -    กลุ่ม 

 
รายชื่อผู้น าหมู่บ้านต าบลโนนสะอาด 

 

หมู่ที่ หมู่บ้าน ชื่อ - สกุล เบอร์โทร. 

1 บ้านโนนสะอาด นายกัมพล   สิงห์อาจ 087-6448287 
2 บ้านเหมือดแอ่ นายมนตรี  รินอินทร์ 083-1469213 
3 บ้านหนองบัว นายสุรเวช  นาคนชม 086-2247041 
4 บ้านโนนลาน นายแดง  เจยีมภูเขียว 084-7437841 
5 บ้านแสนสุข นายไพรวัลย์  มาเวียง 083-3272704 
6 บ้านสมบูรณ์สุข นายพิชิต  ลาสอน 08-54650359 
7 บ้านสนามบิน นางสังเวียน  ราชวงค์  
8 บ้านโนนเรียน นายค า   บุญสะอาด 082-1087265 
9 บ้านมิตรภาพ นายสุชาติ  สิงห์เอ่ียม 089-8413917 

ก านันต าบลโนนสะอาด นายพิชิต  ลาสอน 08-54650359 

 
 
 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=pE8Afsrt_J2TQM&tbnid=Las63MEKHRjKZM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.thaiichr.org%2Fincludeweb%2Fplan1.php&ei=xIpoU9TZGIGIrQeMxoDICg&bvm=bv.66111022,d.bmk&psig=AFQjCNHUSHTixj_yxA6iVeigghqRtEoOUA&ust=1399446596800991
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สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปี  2557 
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
          ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  ให้ได้มาตรฐาน  โดยก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก, ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก, ลงหินคลุกถนนสู่แหล่งเกษตรวางท่อ
ระบายน้ า, ก่อสร้างรางระบายน้ า ฯลฯ ประชาชนในเขตต าบลโนนสะอาดได้รับความสะดวกในการ
คมนาคม 

2.ด้านพัฒนาแหล่งน้ า 
          ได้พัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค  บริโภค  และการเกษตร  โดยการขุดลอกคลองส่งน้ า, 

ก่อสร้างคันดินกั้นน้ าริมฝั่งน้ าเชิญ   ประชาชนในเขตต าบลโนนสะอาด ได้มีน้ าอุปโภค บริโภค  
และการเกษตรอย่างพอเพียง 

3.ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
           ได้ส่งเสรมิ  สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ   โดยพัฒนาให้มีความรู้

คู่คุณธรรม  สู่สังคมแห่งการเรียนรู้  ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างเด็กเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้  
และให้ความส าคัญแก่การสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม,สงเคราะห์  ช่วยเหลือ  และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก  สตรี  คนชราและผู้ด้อยโอกาส  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีที่ดีงาม,ส่งเสริม
การกีฬาเพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  สร้างนิสัยการรักกีฬาและ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

4.ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
             ได้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านขยะมูลฝอย  สิ่งปฎิกูล  และน้ าเสีย, ได้อนุรักษ์  

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ โดยการให้ความรู้แก่ประชาชนเร่ืองการ
รักษาสิ่งแวดล้อม   

6.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
              ได้พัฒนาขีดความสามารถการท างานของบุคลากรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ได้แก่การพัฒนาบุคลากร,พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมในการ
ท างาน  โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย,พัฒนาระบบการติดตาม  ประเมินผลการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น,พัฒนาระบบบริหารจัดการ  การเงิน  การคลังและงบประมาณ  โดยการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินการคลังและงบประมาณเชิงรุก,พัฒนา  ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการบริหาร
จัดการของท้องถิ่นให้คล่องตัวยิ่งขึ้น  และรองรับการถ่ายโอนภารกิจ,ส่งเสริมประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยสร้างความรู้ความข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
และพัฒนากลไกการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน,การพัฒนาระบบตรวจสอบ  และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและภาคประชาสังคม 



  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2558-2562  เทศบาลต าบลโนนสะอาด 
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