๑๔

ส่วนที่ ๒
แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนว่า มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ ประเทศ
ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบลแห่งชาติ (คสช.)
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา
ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

แผนยุทธศาสตร์
๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
เนื่องด้ว ยในการจัดทาแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้ องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ แต่ทั้งนี้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดทาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ อยู่ระหว่างการดาเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้กาหนดทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เอาไว้แล้ว ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้
 กรอบแนวคิดและหลักการ
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย
จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้าทางสังคม เป็นต้น ทาให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจาเป็นต้อง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สาคัญ ดังนี้
(๑) การน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
/โดยมีแนวทาง...
[
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๑๕
โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
๓) การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
๒. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งจะมุ่ง
เพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปั จจุบันและอนาคต ซึ่งนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้
นโยบายที่ ๑ นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก
นโยบายที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
นโยบายที่ ๓ เศรษฐกิจ
นโยบายที่ ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายที่ ๕ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ ๖ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
นโยบายที่ ๗ การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นโยบายที่ ๘ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๓. ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดทาขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับปลัดกระทรวง
หรือเทียบเท่า วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพื่อร่วมกันวาง
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เปูาหมายและแนวทางในการทางานร่วมกันในปีงบ ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ในการจัดทา
งบประมาณปี ๒๕๕๗ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการทางานที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย
๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการดาเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ทาเนียบ เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็น
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดาเนินการ
เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”
หลักการของยุทธศาสตร์
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ สมดุล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
/วัตถุประสงค์...
[
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๑๖
วัตถุประสงค์
๑) รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่
๒) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)
๓) ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
๑) การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม
๒) การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่
๓) การลดรายจ่าย
๔) การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การลดความเหลื่อมล้า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก
๒๐ แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย ๕
ประเด็นหลัก ๑๑ แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process)
ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการดาเนินการ
๔. ค่านิยมหลักของคนไทย
ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง มีทั้งหมด ๑๒ ประการ ดังนี้
๑) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน
๒) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
๓) กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
๔) ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม
๕) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
๗) เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
๘) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
๙) มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทา รูป้ ฏิบัติ ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๐) รู้ จั กด ารงตนอยู่ โ ดยใช้ห ลั ก ปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยงตามพระราชดารัส ของพระบาทสมเด็ จพระ
เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จาหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี
๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝุายต่าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลั วต่อ
บาปตามหลักของศาสนา
๑๒) คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
/๕.นโยบาย...
[
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๑๗
๕. นโยบายของรัฐบาล
๕.๑ นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กาหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพื่อเป็น
แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝุายและไม่กันใครออกไปจาก
สังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกปูองแผ่ นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวง
และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ
ร่ว มมือร่ ว มใจของรั ฐ และประชาสั งคมเพื่อร่ว มแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่ อนการพัฒ นาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้น
เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กัน
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบัน ที่เกิดจากการหล่อหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ
ไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ดารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...”
๕.๒ นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ประกอบด้วยนโยบาย ๑๑ ด้าน ดังนี้
๑) การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ
๓) การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
๔) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
๕) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
๖) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๗) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๘) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ
นวัตกรรม
๙) การรั กษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๑๐) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๕.๓ ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
๑) การแก้ไข ปัญหายาเสพติด โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มี
อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาแนวนโยบายของ
รัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑.๑) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยดาเนิน
การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้นาเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง
๑.๒) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่ ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่า
/ด้วยโรงงาน...
[
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๑๘
ด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติด
หากพบให้ดาเนินการลงโทษตามกฎหมาย
๑.๓) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบนาผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบาบัดรักษา
โดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข
๑.๔) ดาเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตาบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง) ทั้งนี้
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ปุวยที่ต้องได้รับการบาบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม
พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ดาเนินการ อย่างจริงจังในการปูองกันปัญหาด้วยการแสวงหาความ
ร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด
ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งดาเนินการปูองกันกลุ่ม เสี่ยง
และประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยา
เสพติด
๒) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ปูองกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และกาหนดแนวทางการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้
๒.๑) ทาการสารวจ ศึกษารูปแบบการกระ ทาผิดในอานาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่
เกิดหรือน่าจะเกิดสม่าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ตาแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและ
วิธีการกระทาผิด
๒.๒) กาหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและปูองกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความ
เสี่ยง
๒.๓) กาหนดวิธีดาเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ดาเนิ นการใดๆเพราะ
รับผลประโยชน์
๒.๔) ส ารวจและจั ด ท าข้ อ มู ล การกระท าผิ ด ที่ เ ห็ น เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ใ นพื้ น ที่ ข องแต่ ล ะ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
๒.๕) จัดทาข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง ๕ ปี
๒.๖) จัดทาข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ดาเนินคดีกับผู้กระ ทาผิด
ตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดทายุทธศาสตร์หรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ
/๖.ยุทธศาสตร์...
[
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๑๙
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ร้อย แก่น สาร
(ประกอบด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม)
วิสัยทัศน์
“ศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการบริการในภูมิภาค สู่สากล”
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับการผลิตเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขัน
เป้าประสงค์
1. เพิ่มมูลค่าการจาหน่ายสินค้า OTOP
2. เพิ่มรายได้แก่ครัวเรือนยากจน
3. เพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด
กลยุทธ์การพัฒนา
๑. เพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ OTOP
๒. สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพแก่องค์กรชุมชนและครัวเรือนยากจน
๓. รวบรวมและกระจายสินค้าในภูมิภาค
๔. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์
เพื่อพัฒนาแรงงานให้มีทักษะและมาตรฐานฝีมือแรงงาน
และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการ
พัฒนาให้เป็นคนดีมีคุณภาพ
กลยุทธ์การพัฒนา
๑.พัฒนาศักยภาพกาลังแรงงานเพื่อการแข่งขัน
๒.สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบและวิธีการหลากหลาย
๓.ส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ประยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้าชีตอนกลางและลาน้าสาขา
อย่างเป็นระบบ
กลยุทธ์การพัฒนา
๑. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นปัจจัยพื้นฐานอย่างยั่งยืน
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น
วิสัยทัศน์
“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายการค้า การลงทุน การบริการ และการคมนาคม
ขนส่งในภูมิภาค สู่สากล”
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การขจัดความยากจน
เป้าประสงค์
๑.การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
/กลยุทธ์การ...
[
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๒๐
กลยุทธ์การพัฒนา
๑.การแก้ปัญหาความยากจนระดับบุคคล
๒. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การร่วมกันแก้ไขปัญหาความยากจน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์
๑. สร้างสังคมสันติสุขและปลอดภัย
๒. เสริมสร้างการจัดการด้านสาธารณสุข และส่งเสริมการกีฬาสู่สุขภาพที่ดี
๓. ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพ
๔. ส่งเสริสมศาสนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
กลยุทธ์การพัฒนา
๑. ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อความสันติสุขเสมอภาคและ
ปลอดภัย
๒. พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและปราบปรามขบวนการนาเข้าแรงงานต่าง
ด้าว
๓. เสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการด้านการรักษาส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
๔. พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ
๕. เสริมสร้างให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม ลดละเลิกพฤติการณ์รมเสี่ยงต่อสุขภาพ และพัฒนา
ทักษะด้านกีฬาสู่สุขภาพที่ดี
๖. เสริมสร้างและวิจัยพัฒนาถ่ายทอดและคุ้มครองภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยพื้นบ้านทางเลือกและ
สมุนไพรให้มีคุณภาพมาตรฐาน
๗. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน
๘. เสริมสร้างแหล่งเรียนรู้อนุรักษ์วัฒนธรรมและจริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน
เป้าประสงค์
๑.มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์การพัฒนา
๑. พัฒนาส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
๒.พัฒนาส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินค้า OTOP
๓. พัฒนาศักยภาพสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนและการประกอบการSMEs
๔.พัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม และการศึกษา ให้ได้มาตรฐานพร้อมด้วยการบริการ
ด้านข้อมูล
๕.พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการค้า การลงทุน และการบริการ รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายการค้า การ
บริการ
๖. เสริมสร้างศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และการพลังงาน
/ยุทธศาสตร์ที่ ๔...
[

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
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๒๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
๑. ทรัพยากรปุาไม้มีความอุดมสมบูรณ์และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
๒. ทรัพยากรดินมีความอุดมสมบูรณ์
๓. บริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อปูองกัน แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้า น้าท่วมและคุณภาพน้า รวมทั้งการ
แก้ไขปัญหา
๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการเชิงพื้นที่
๕. บริหารจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน/ท้องถิ่น
๖. ปูองกันและควบคุมมลพิษให้อยู่ในระดับมาตรฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลยุทธ์การพัฒนา
๑. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการเชิงพื้นที่
๒. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น
๓. การบริหารจัดการทรัพยากรคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี
เป้าประสงค์
๑. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการภาครัฐ
๒. ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
๓. ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
๔. ถวายความปลอดภัยพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
กลยุทธ์การพัฒนา
๑.จัดระบบและปรับกระบวนงานเพื่อลดขั้นตอนและอานวยความสะดวกต่อการให้บริการประชาชน
๒. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคมจังหวัด
๓. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการดาเนินงานของภาครัฐทุกระดับจากทุกภาคส่วน
๔. สร้างเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในองค์กร
๕. สนับสนุนระบบถวายความปลอดภัยพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น
“วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น”
ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น
“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และเมืองหลักเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
พันธกิจ
๑.พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม
๒.จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
๓.สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนและสังคมให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล
๔.สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการ
ท่องเที่ยว
/๕.พัฒนาโครงข่าย...
[
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๒๒
๕.พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ ระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
๖.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๑๘ แนวทางการพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคม ประกอบด้วย ๕ แนวทางการพัฒนา ดังนี้
๑.๑ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่คุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบ
ครอบคลุมทุกช่วงวัย ให้เรียนรู้ตลอดชีวิต
๑.๒ เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน
๑.๓ พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การปูองกันและควบคุมโรค การ
รักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์
๑.๔ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้านและ
สมุนไพร
๑.๕ พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมือและชุมชนให้น่าอยู่ 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
๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และน้อมนาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ
๓.๓ พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข่งขันได้
๓.๔ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย แนวทางการ
พัฒนา ๕แนวทาง ดังนี้
๔.๑ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
๔.๒ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ปุาและปุาต้นน้าลาธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
/๔.๓ พัฒนาฟื้นฟู...
[
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๒๓
๔.๓ พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้าและการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
๔.๔ การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์
๔.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
๙. แผนพัฒนาตาบลโนนสะอาด
วิสัยทัศน์การพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด
“โนนสะอาดน่าอยู่ สาธารณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณธรรม เลิศล้าการศึกษา เศรษฐกิจ
ก้าวหน้า นาพาคุณภาพชีวิตที่ดี”
๑.๑ พันธกิจ
๑.ส่งเสริมการบริการประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้านด้วยความรวดเร็วและทันสมัย
๒.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง
๓.ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น
และจัดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
๔.ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้
๕.ส่งเสริมการจัดระเบียบในชุมชนให้มีความเรียบร้อย สะอาด สวยงามจัดระเบียบด้านจราจรการคมนาคม
สาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
๖.ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา โดยยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตาบลโนน
สะอาดให้มีความเป็นเลิศ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
๗.พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพให้กับชาวบ้านเพื่อเพิ่มพูนรายได้
๑.๒ จุดมุ่งหมายของการพัฒนา
๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบการคมนาคม ระบบจราจร ผังตาบลที่
มีคุณภาพได้มาตรฐาน
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดการค้า การลงทุน และผู้ประกอบการในท้องถิ่นพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนและการท่องเที่ยวให้เข้มแข็งและแข่งขันได้
๓. ประชาชนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดาริ
๔. มุ่งมั่นพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมการศึกษา ทานุบารุงศาสนา อนุรักษ์ฟื้นฟู จารีตประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
๕. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นโดยส่งเสริมด้านสุขภาพการสาธารณสุขการสังคม
สงเคราะห์ ปูองกันและบาบัดผู้ติดยาเสพติด
๖. ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังปูองกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน
๗. การบริหารจัดการขององค์กรดาเนินการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
๘. ประชาชนมีจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยรักษาความเรียบร้อยเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง และสันติสุขในชุมชนและเมือง
๙. สร้างระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีการบูรณาการร่วมกันกับส่วนราชการอื่น
๑๐. พัฒนาศักยภาพบุคลากร สร้างความพึงพอใจรวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
[
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๑.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ ๑ พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย
แนวทางที่ ๒ อนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและค่านิยมที่ดีงามสู่คนรุ่นต่อไป
แนวทางที่ ๓ พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการด้านสาธารณสุข การปูองกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาลการ
ฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
แนวทางที่ ๔ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาเพื่อสร้างนิสัยรักการ
กีฬา กติกาสังคม และสร้างโอกาสให้เยาวชนพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
แนวทางที่ ๑ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรในระดับชุมชน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร
แนวทางที่ ๒ สงเคราะห์ให้กับคนชรา คนพิการและผู้ปุวยเอดส์
แนวทางที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
แนวทางที่ ๒ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น
แนวทางที่ ๓ พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
แนวทางที่ ๔ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยให้
เมืองและชุมชนปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุข โดยชุมชนมีส่วน
ร่วม
แนวทางที่ ๑ ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้
แนวทางที่ ๑ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเพื่ออนุรักษ์
พัฒนา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่าง
ยั่งยืน
แนวทางที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
แนวทางที่ ๓ แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะ
แนวทางที่ ๑ พัฒนาแหล่งน้าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปประชาคม
แนวทางที่ ๒ การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กิจการของเทศบาลและการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
แนวทางที่ ๓ พัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน
แนวทางที่ ๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
เพื่อการบริหารงานและการบริการประชาชน

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ

การแก้ไขปัญหาความยากจน
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
การค้า และการลงทุน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาการท่องเที่ยว
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการทีดี
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๒๕
๑๐. แผนชุมชน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหมู่บ้าน ชุมชน มีการ
จัดทาแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน สาหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนา ภายใต้กระบวนการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด เป็นการกาหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนที่เกิดขึ้นจากคนใน
ชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสุขภาพอนามัย ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม
และด้านอื่นๆ ซึ่งจะมีอยู่ ๓ แบบ ดังนี้
๑) แผนทาเอง
๒) แผนขอความร่วมมือ
๓) แผนขอรับเงินสนับสนุน
โดยนาปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะดาเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล ให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอานาจหน้าที่ แผนชุมชน
จะต้องมีอย่างน้อย ๕๐% ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะต้องมีการปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
โครงการกิจกรรม ปัญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายด้านดังนี้
๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น รางระบายน้า ไฟฟูาส่องสว่าง
๒) ด้านสานต่อแนวทางพระราชดาริ เช่นการขุดลอกคู่คลอง จัดหารเหล่องน้าเพื่อการเกษตร
๓) ด้านการเกษตร เช่น การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร อาชีพต่างๆ
๔) ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวและกีฬา เช่น ส่ งเสริมกิ จกรรมให้ มีการ
ท่องเที่ยว การจัดทาการแข่งขันกีฬา
๕) ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต เช่น ในชุมชนมีแหล่งมั่วสุม ปัญหายาเสพติด
๖) ด้านการเมือง เช่น คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองค์กร ยังไม่แข็งแรงพอ
๗) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๘) ด้านการศึกษา เช่น ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่าไม่มีความรู้เพียงพอ
๙) ด้านสุขภาพชุมชน เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน โรคระบาด โรคอุบัติใหม่
๑๐) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาฝุุนละออง กลิ่นเหม็น
๑๑) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๒) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิด การติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบ ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ การจัดฝึกอบรม อปพร.
๑๑. แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ หนังสือจังหวัด
/ขอนแก่น...
[
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๒๖
ขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ นม ๐๐๒๓.๓๔/ว ๐๘๓๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง การสารวจข้อมูลเพื่อจัดทา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสาคัญกับการ
จัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้อ งถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้า โดยให้ควสามสาคัญกับข้อมูลดาร
เกษตร เช่น ประเภทพืชที่ปลูก ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น ข้อมูลด้านแหล่ งน้า เช่น
ปริมาณน้าฝน แหล่งน้าธรรมชาติ แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นต้น โดยจัดทายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนา
เพื่อประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น โดยได้เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหา
ให้กับชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้า โดยให้จัดทาเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เทศบาลจึงต้อง
ประชาคมท้องถิ่นในการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิ จพอเพียงขึ้น เพื่อให้ชุมชนได้เสนอโครงการด้านเกษตรและแหล่ง
น้าเพื่อเทศบาลจะได้นาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมกับสมาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วน
ตาบลแห่งประเทศไทย ดาเนินการจัดทาแบบสารวจข้อมูลเพื่อจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้า) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการพื้นฐานของ
ประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทั้งนี้ให้ท้องถิ่นอาเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสารวจ
ข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อมูลที่ต้องสารวจมีดังนี้
ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน
ส่วนที่ ๒ : ข้อมูลด้านการเกษตร
ส่วนที่ ๓ : ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร
ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (หรือน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค)
ส่วนที่ ๕ : ความต้องการในการทาเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ
(๑) ด้านเกษตร
(๒) ด้านแหล่งน้าอุปโภค บริโภค
(๓) ด้านแหล่งน้าทางการเกษตร

วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุง่ หมาย และแนวทางการพัฒนา
๑. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด

“โนนสะอาดน่าอยู่ สาธารณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณธรรม
เลิศล้าการศึกษา เศรษฐกิจก้าวหน้า นาพาคุณภาพชีวิตที่ดี”
๑.๑ พันธกิจ
๑. ส่งเสริมการบริการประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้านด้วยความรวดเร็วและทันสมัย
๒. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง
๓. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและจัดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
/๔. ส่งเสริมให้...
[

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโนนสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง กันยายน ๒๕๖๐)

๒๗
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้
๕. ส่งเสริมการจัดระเบียบในชุมชนให้มีความเรียบร้อย สะอาด สวยงามจัดระเบียบด้านจราจรการคมนาคม
สาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
๖. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา โดยยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตาบลโนน
สะอาดให้มีความเป็นเลิศ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
๗. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพให้กับชาวบ้านเพื่อเพิ่มพูนรายได้
๑.๒ จุดมุ่งหมายของการพัฒนา
๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบการคมนาคม ระบบจราจร ผังตาบลที่
มีคุณภาพได้มาตรฐาน
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดการค้า การลงทุน และผู้ประกอบการในท้องถิ่นพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนและการท่องเที่ยวให้เข้มแข็งและแข่งขันได้
๓. ประชาชนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดาริ
๔. มุ่งมั่นพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมการศึกษา ทานุบารุงศาสนา อนุรักษ์ฟื้นฟู จารีตประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
๕. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นโดยส่งเสริมด้านสุขภาพการสาธารณสุขการสังคม
สงเคราะห์ ปูองกันและบาบัดผู้ติดยาเสพติด
๖. ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังปูองกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน
๗. การบริหารจัดการขององค์กรดาเนินการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
๘. ประชาชนมีจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยรักษาความเรียบร้อยเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง และสันติสุขในชุมชนและเมือง

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