บทที่ ๓
แผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓
วิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น
๓.๑ กรอบแนวคิดในการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒ นาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกระบวนการกาหนดทิศ
ทางการพัฒนาในอนาคตขององคกร โดยกาหนดสภาพการณที่ตองการบรรลุและแนวทางในการดาเนินงาน
ใหบรรลุเปาหมายที่วางไว บนพื้นฐานของการรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ ทั้งนี้
จะ ตองสอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่นและปญหา /ความตองการของประชาชนในทองถิ่นดวย
องค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น จึงจัดทาแผนยุทธศาสตรการพัฒ นาขึ้น เพื่อเปนการกาหนด
แนวทางในการพัฒนา ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลอง
กับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด และ
นโยบายของคณะผูบริหาร
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น
การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส หรือสภาวะ
ข้อจากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการ
วิเคราะห์ถึงจุดอ่อนจุดแข็งของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมิน
สถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันที่จะทาให้ทราบว่าสถานภาพการพัฒนาควรจะอยู่จุดใด เพื่อใช้เป็น
ประโยชน์ในการกาหนดแนวทางการดาเนินงานต่อไปในอนาคต
กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ได้ให้ความหมายของ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ว่า เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดง
ถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อาเภอ และแผนชุมชน
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๒๑

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
แนวคิดในการจัดทาแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ยังคงมีความต่อเนื่องจาก
แนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 - 10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และยึด “คน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” และ “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติมีการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่ าว
และสร้างความมั่นใจว่าการพัฒนาจะเป็นไปในแนวทางที่ยั่งยืนและสร้างความสุขให้กับคนไทย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
การพั ฒ นาประเทศในระยะ 5 ปี ของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 11 ได้ ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มีลาดับความสาคัญสูง ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง ”
พันธกิจ
๑. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการ
คุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรม
อย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ ที่โปร่งใส เป็นธรรม
๒. พั ฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุ ณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง
๓. พั ฒ นาฐานการผลิ ต และบริ ก ารให้ เข้ ม แข็ ง และมี คุ ณ ภาพบนฐานความรู้ ความคิ ด
สร้างสรรค์ และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภค
ให้เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม
๔. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)

๒๒

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข
๒. เพื่ อ พั ฒ นาคนไทยทุ ก กลุ่ ม วั ย อย่ างเป็ น องค์ ร วมทั้ งทางกาย ใจ สติ ปั ญ ญา อารมณ์
คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
๓. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มีความ
มั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นาไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่า
๔. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
เป้าหมาย
หลัก
๑. ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้าในสังคมลดลง
สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ากว่า ๕.๐ คะแนน
๒. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทาง
สังคม มีความเข้มแข็งมากขึ้น
๓. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความสาคัญกับการเพิ่ม
ผลิตภาพรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ ๓.๐ ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ากว่าร้อยละ ๔๐.๐
๔. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
การพั ฒ นาประเทศให้ คนในสั งคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญ เติบโตอย่างมี
คุ ณ ภาพ และยั่ งยื น ภายใต้ ก ระแสการเปลี่ ย นแปลงทั้ งภายในและภายนอกประเทศที่ ป รับ เปลี่ ย นเร็ ว
คาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้กาหนดทิศทางและ
ยุท ธศาสตร์การพัฒ นาที่ เหมาะสม โดยเร่ งสร้างภู มิคุ้มกันเพื่ อป้องกัน ปัจจัยเสี่ ยง และเสริมรากฐานของ
ประเทศด้านต่าง ๆ ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร
และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็ นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วย
ฐานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิต และการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นาไปสู่การ
พัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สาคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มีดังนี้
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๒๓

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
๑.๑ การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง
๑.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ
๑.๓ การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วน
ร่วม ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี
๑.๔ การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์
ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบ และการ
รับผิดชอบที่รัดกุม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
๒.๑ การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม
๒.๒ การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
๒.๓ การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม
๒.๔ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๒.๕ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม
3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๓.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
๓.๓ การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต
๓.๔ การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร
๓.๕ การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒ นาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและ
ชุมชน
๓.๖ การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ
เข้มแข็งภาคเกษตร
๓.๗ การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
๔.๑ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน
๔.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๔.๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม
๔.๔ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ
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5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม
๕.๑ การพัฒ นาความเชื่อ มโยงด้า นการขนส่งและระบบโลจิส ติก ส์ภ ายใต้ก รอบความ
ร่วมมือ ในอนุภูมิภาคต่าง ๆ
๕.๒ การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค
๕.๓ การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๕.๔ การเข้ าร่ ว มเป็ น ภาคี ค วามร่ว มมื อ ระหว่ างประเทศและภู มิ ภ าคภายใต้ บ ทบาทที่
สร้างสรรค์ เป็นทางเลือกในการดาเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก
๕.๕ การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ
๕.๖ การมีส่วนร่วมอย่างสาคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัยจาก
การก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย
๕.๗ การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติ บโต ทาง
เศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่าง
ประเทศที่ไม่แสวงหากาไร
๕.๘ การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว
๕.๙ การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย รวมทั้ง
เป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค
๕.๑๐ การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ ตั้งแต่
ระดับชุมชนท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๖.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.๒ การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไป สู่การเป็น
เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖.๓ การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน
๖.๔ การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
๖.๕ การสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ด้ า นการค้ า จากเงื่ อ นไขด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและวิ ก ฤตจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๖.๖ การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและ
พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
๖.๗ การควบคุมและลดมลพิษ
๖.๘ การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มให้ มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ
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การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ ให้ความสาคัญ
กับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เป็นกรอบทิศทางหลัก และแปลงสู่การ
ปฏิบั ติในระดับต่าง ๆ ที่ส อดคล้ องกับ สภาพภูมิสังคม และกระจายการพัฒ นาลงสู่พื้นที่ โดยยึดหลั กการ
พัฒ นาพื้น ที่ภ ารกิจ และการมีส่ วนร่วม ให้ จังหวัดเป็นพื้นที่ดาเนินการขับเคลื่ อนการพัฒ นา และเป็นจุด
เชื่อมโยงการพั ฒ นา จากระดั บ ชุ มชนสู่ ป ระเทศและประเทศสู่ ชุ มชน เพิ่ ม การใช้องค์ค วามรู้ เทคโนโลยี
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักในการขั บเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนทั้งระดับ
พื้นที่ ท้องถิ่น และชุมชน ใช้กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และ
สื่อมวลชนอย่างบูรณาการ ให้การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพด้วยกระบวนการสร้างเครือข่ายหรือคลัสเตอร์
ที่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหา และการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ โดยมีแนวทางสาคัญ ดังนี้
๑. การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสาคัญและพร้อมเข้าร่วมใน
การผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดทาแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาค
ส่วนตระหนักและยอมรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สร้างความเข้าใจให้ภาคการเมืองในเป้าประสงค์และแนวทางของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และผลักดันให้ภาคการเมืองนาประเด็นการพัฒนาสาคัญไปผสมผสานในการจัดทา
นโยบายรวมทั้งจัดทาคู่มือการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เผยแพร่ให้ภาคีการพัฒนารับรู้และนาไปปฏิบัติ
๒. การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพั ฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๑ นโยบายรัฐบาล แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน และแผนระดับอื่น ๆ โดยกาหนดประเด็นการพัฒนาสาคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ที่เสนอต่อสาธารณะอย่างชัดเจน บูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่
มีความเชื่อมโยงกัน และจัดทาเป็นแผนการลงทุนหรือแผนพัฒนาเฉพาะด้านที่ตอบสนองการพัฒนาในหลาย
มิติเชื่อมโยงแนวคิดพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ ประเด็นพัฒนาสาคัญ และแผนพัฒนาเฉพาะด้านภายใต้แผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ ๑๑ เข้ากับนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนระดับต่าง ๆ จัดทายุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณ แบบมีส่วนร่วม โดยบูรณาการสาระสาคัญของแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๑ และการ
จัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกัน รวมถึงกาหนดแนวทางจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัด /
กลุ่มจังหวัด และแผนท้องถิ่นภายใต้ แนวทางการพัฒนาภาคที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ตลอดจน
ผลักดันให้ภาคเอกชนนาประเด็นการพัฒนาสาคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ พิจารณาประกอบการจัดทา
แผนการลงทุนทางธุรกิจ
๓. การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ นาการ
วิจัยเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการพัฒนานา
เทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้เป็ น เครื่ องมือในการสื่ อสาร จัดท าฐานข้อมูล ที่ ภ าคส่ วนต่าง ๆ เข้าถึงและใช้
ประโยชน์ ได้ง่าย รวมทั้งสร้างช่องทางให้ ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมการ
พัฒนา
๔. การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อน
แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๑ ในระดั บ ประเทศและระดั บ พื้ นที่ ได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภ าพสนั บสนุ นให้ เชื่ อมโยง
คณะกรรมการระดับชาติที่มีอยู่นาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มาเป็นกรอบดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมให้จังหวัด
เป็น จุดประสาน การพัฒนาระดับพื้นที่ รวมทั้งประสานและผลักดันกลไกนอกภาครัฐมีส่วนร่วมขับเคลื่อนแผน
ฯ มากขึ้น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)

๒๖

๕. การเสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ พัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีบทบาทสาคัญในกระบวนการพัฒนา สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้พร้อมรองรับกับความเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
รูปแบบ ผลักดันให้สถาบันการศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมพัฒนาชุมชนให้มากขึ้น สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีบทบาท
นาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมที่ดี และพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
๖. การติ ดตามประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บที่ ๑๑ โดยติ ดตามความก้ าวหน้ า ประเมิ น
ผลสาเร็จ และผลกระทบของการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องตามประเด็นการพัฒนายุทธศาสตร์และผลการพัฒนา
ในภาพรวม พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการติดตามประเมินผลการบริหาร
จัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สู่การปฏิบัติในภาพรวม การติดตามประเมินผลการพัฒนาระดับพื้นที่ และการ
ตรวจสอบของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง โดยสนับสนุนให้ภาคประชาชนรวมกลุ่มติดตามความก้าวหน้าตรวจสอบ
ความโปร่งใส และความสาเร็จของโครงการต่าง ๆ ตลอดจนพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายใน
ทุกระดับทั้งฐานข้อมูลระดับภาพรวม และระดับพื้นที่
นโยบายรัฐบาลของรัฐบาลปัจจุบัน (คสช.)
เจตนารมณ์ : เพื่อยุติความขัดแย้งของคนในชาติ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟื้นฟูความเชื่อมั่น
ภายใต้ ร ะบบบริ ห าร นิ ติ บั ญ ญั ติ และตุ ล าการ เป็ น การใช้ พ ระราชอ านาจของพระมหากษั ต ริ ย์ ผ่ า น
กระบวนการดังกล่าวซึ่งเดิมรัฐบาลปกติได้ใช้อานาจนั้น โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เหนือความขัดแย้ง
ทั้งปวง ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น ให้ กับต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ ในเวทีนานาชาติ บน
พื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์ชาติ และสร้างความมั่นใจในการลงทุน การประกอบกิจการต่าง ๆ ของ
ชาวต่างประเทศในประเทศไทย สร้างเสถียรภาพในทุกมิติ ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม เพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน โดยได้รับความเชื่อมั่นจากทุกฝ่าย ประสานแนวคิด แสวงจุดร่วมของ
ผู้ที่มีความเห็นแตกต่าง โดยมุ่งผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก ยกระดับการศึกษา สร้างมาตรฐานของการ
ดารงชีวิตของประชาชนในสั งคมไทย ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่างยั่งยืนตลอดไป
นโยบายในการบริหารราชการ
๑ ยึดระเบียบ คาสั่ง ข้อบังคับ กฎหมาย
ในการบริ หารราชการแผ่ นดิ นในระบบปกติ ให้ มากที่ สุ ด โดยให้ ข้ าราชการทุ กฝ่ ายร่ วมในการ
ขับเคลื่อนเดินหน้าด้วยการติดตาม กากับดูแล ประเมินผล ร่วมกันกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งได้จัด
หัวหน้าฝ่ายในแต่ละกลุ่มงานลงไปติดตามในนามของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ เพื่อให้ เกิดความโปร่งใส
ตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ สู่พี่น้องประชาชนคนไทย ทุกภาคส่วน โดยข้าราชการประจาทุก
คนต้องยึดเป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบ และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
๒ ด้านเศรษฐกิจและการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)
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ดาเนิ นการไม่เกินกรอบงบประมาณปี ๒๕๕๗ ที่ได้ผ่านความเห็นชอบและจัดสรรไว้แล้ว
ของรัฐบาลที่ผ่านมา ทั้งนี้ มีความจาเป็นต้องทบทวนในบางโครงการที่เป็นปัญหา เพื่อให้ทุกภาคส่วนเกิด
ความเข้าใจ ที่ชัดเจน และให้เร่งรัดจัดทางบประมาณปี ๒๕๕๘ ใหม่ให้ทันการใช้จ่ายตามปีงบประมาณใน
เดื อ นตุ ล าคม ๒๕๕๗ โดยยึ ด กรอบวิ นั ย ทางด้ านการเงิน การคลั งที่ ก าหนดไว้ และไม่ เป็ น การสร้างหนี้
สาธารณะ จนเกินขีดความสามารถของประเทศในการใช้คืนหนี้ การใช้จ่ายงบประมาณในห้วงนี้ ให้ใช้จ่าย
ด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้มีการเสนอหรือริเริ่มแผนงาน/โครงการใหม่ หรือโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ขาด
ความพร้อม แผนงาน และผลตอบแทนที่ชัดเจน เป็นการใช้งบประมาณประจาปีเป็ นหลั กในการเริ่มต้ น
โครงการ และบรรจุโครงการเหล่านั้นลงในระบบงบประมาณประจาปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องใน
การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสร้างรายได้แก่ประชาชน
- ส่งเสริมระบบการค้าเสรี ปรับปรุงระบบภาษี การควบคุมสินค้าอุปโภค บริโภค อย่างเป็นธรรม
เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
- เร่งการแก้ไข ระเบี ยบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติราชการ และ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจแบบการค้าเสรีให้เป็นสากล เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนในปลายปี ๒๕๕๘
- เร่งดาเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นประโยชน์แก่ประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้ การ
ขับเคลื่อนต้องอยู่ในกรอบของระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มีความโปร่งใส ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ผูกขาด และมี
ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
- ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนเพิ่ มเติม เพื่อการนามาใช้ใน
การลงทุนด้านระบบสาธารณูปโภค แหล่งน้า และกิจการสาธารณะอื่น ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคน
ได้มีส่วนร่วมในการร่วมลงทุนกับรัฐบาล และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล/เงินกู้ลง
- ส่งเสริมให้มีตลาดกลางผลิตผลการเกษตร เพื่อลดการผูกขาดหรือระบบนายทุนที่ไม่เป็น
ธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วมในตลาดกลางเหล่านั้น โดยใช้แนวทางเช่นเดียวกันกับระบบสหกรณ์ ตามแนว
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนไปพร้อม ๆ กัน ทั้ง
ในระดับหมู่บ้าน ท้องถิ่น และประเทศชาติอย่างยั่งยืน
๓ ด้านความมั่นคง
- สร้างความมีเสถียรภาพ ความทัดเทียมกันของประชาคมอาเซียน สนับสนุนพลังอันยิ่งใหญ่
ของอาเซียนให้สามารถทัดเทียมกับอารยประเทศให้ได้โดยเร็ว โดยประชาชนต้องมีส่วนร่วม ในการเฝ้าระวัง
ดูแลความปลอดภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในทุกพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และ
ทรัพย์สินของทุกคนโดยรวม
- สร้ า งทั ศ นคติ แ ละความเข้ า ใจถึ ง ความส าคั ญ กั บ งานด้ า นความมั่ น คงของประเทศ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ มีบทบาทสาคัญในการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคม การเผื่อแผ่แบ่งปันความรักความ
สามัคคี เพื่อเป็นพลังอานาจในการดูแลความสงบสุขและความปลอดภัยให้แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่าง
ยั่งยืน

๔ ด้านการต่างประเทศ
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๒๘

- ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ในปี 2๕๕๘ ให้ชาวต่างชาติมีความเชื่อมั่นในทุกระบบของการบริหารทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชา
สังคม ของประเทศไทย ที่เป็นมาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับในสังคมโลก
- พิ จารณาสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่ งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ
พร้อมไปกับการสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศในทุกมิติ ทั้งในด้านเทคโนโลยีการประกอบการอื่น ๆ การ
เข้ามาลงทุนต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี และใช้สิ่งอุปกรณ์ ส่วนประกอบที่ผลิ ตภายในประเทศไทยที่ได้
มาตรฐาน วัตถุดิบไทยที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและคนไทยอย่างแท้จริง
- แก้ไขปั ญ หาข้อขัดข้องต่าง ๆ ในทุกประเด็น เพื่ อให้ มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นในด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่งเสริมกิจการการลงทุน แหล่งทุนจากภายนอก โดยมีการตรวจสอบ เพื่อมิ
ให้เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด โดยให้มีการแข่งขันอย่างเสรี และจะต้องดูแลสนับสนุนผู้ประกอบการที่เป็น
คนไทยเป็นพิเศษ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับคนไทย ให้สามารถแข่งขันกับนักลงทุนต่างประเทศได้ทั้งนี้
ต้องมีข้อระมัดระวังไม่ให้เกิดการผูกขาดในส่วนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ที่สาคัญต่อความมั่นคงของประเทศ
เช่น ระบบสาธารณูปโภคการสื่อสาร พลังงานเป็นต้น
๕ ด้านสังคมจิตวิทยา
- สร้างความเข้มแข็ง ปลูกฝังทัศนคติความเป็นไทย ซึ่งมีจารีตประเพณี ประวัติศาสตร์อัน
งดงามน่ าภาคภูมิใจ มีศีล ธรรม คุณ ธรรม เพื่อให้ สั งคมไทยมีความเข้มแข็ง เสี ยสละ เผื่ อแผ่ แบ่งปัน อยู่
ร่วมกัน อย่างสมานฉันท์ สามัคคี สานึ กในความเป็นคนไทยด้วยกัน ถึงแม้จะมีความคิดเห็ นแตกต่าง ต้อง
คลี่คลายด้วยสันติวิธี
- เคารพกฎหมาย รั กษาระเบี ยบวินั ยเหมื อนกั บ ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว ซึ่ งเจ้ าหน้ าที่ ไม่ มี
ความจาเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายมากนัก เจ้าหน้าที่จะต้องไม่ใช้กฎหมายมาสร้างเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งมากกว่าสร้างความเป็นธรรม ดังนั้น หากประชาชนรักษาระเบียบวินัยของตนเอง ช่วยกันดูแลเฝ้าระวัง
ในขั้นต้น
ลดความขัดแย้ง จะส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ต่อประชาชนเป็นไปอย่างเคารพ
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
- ให้ มี การปลู ก ฝั งและสร้างจิต ส านึ ก ต่อ ต้ านการทุ จ ริต คอร์รัป ชั่น ต่ อ หน้ าที่ การท าผิ ด
กฎหมาย โดยชี้ให้เห็นถึงผลเสียของการกระทาดังกล่าว ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจ สังคมต้องช่วยกัน
ปกป้องผลโยชน์โดยรวม
๖ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
- ให้กระบวนการยุติธรรม/กฎหมายปกติสามารถดาเนินการได้ โดยได้รับความเชื่อถือจาก
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
- ไม่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการสร้างความขัดแย้งซึ่งกันและกัน
- ปรับปรุงแก้ไขส่วนงานต่าง ๆ ของกระบวนการยุติธรรมให้เข้มแข็ง เที่ยงตรง เป็นธรรม
และตรวจสอบได้ เป็นต้น

๗ ด้านการศึกษา
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- การศึกษาเป็นพื้นฐานในการนาพาประเทศไทยก้าวหน้าอย่างยั่งยืน จึงจาเป็นที่จะต้อง
ส่งเสริมและยกระดับการศึกษา ในทุกช่วงวัย ให้ทุกส่วนบูรณาการการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ไม่แยกงานด้าน
การศึกษาจนทาให้ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
- การพั ฒนาครู /บุ คลากรทางการศึกษา เทคโนโลยีในการศึ กษาสู่ ความทันสมัย โดยมีเด็ ก
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เป็นศูนย์กลาง การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในระบบการศึกษา ต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าการ
กระทานั้น ๆ เด็กหรือผู้เข้ารับการศึกษา ในทุกระดับจะได้รับประโยชน์อะไร
- สร้างสรรค์วิธีการ ทาให้เยาวชนไทยมีจิตสานึกความรักชาติ ผลประโยชน์ของชาติ เทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ เรียนรู้ภูมิใจในประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของบรรพบุรุษไทยและประเทศไทยใน
อดีต มีความสานึกในการตอบแทนคุณของแผ่นดิน ไม่ใช่ก้าวไปข้างหน้าแล้วทิ้งสิ่งดี ๆ ที่ผ่านมาไปอย่าง
สิ้นเชิง
- ให้ฝ่ายความมั่นคงมีโอกาสให้ความร่วมมือในทุกสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความมีระเบียบ
วินัย เข้มแข็ง แข็งแรง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอื่นๆ เพื่อเป็นพลังอานาจของชาติ ในการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน
๘ การพัฒนาระบบราชการ
- ให้ข้าราชการทุกคนมีความพึงพอใจ มีเกียรติยศ ศักดิ์ศรี มีรายได้ที่เพียงพอต่อการดารง
เกียรติ เพื่อที่จะได้ปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อุทิศตัวเพื่อ ทาหน้ าที่ บาบัด
ทุกข์ บารุงสุข เพื่อประโยชน์สุขของสังคมโดยรวม และเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
- ส่งเสริมระบบคุณธรรมในการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ โดยปรับปรุง
แก้ไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง คาชี้แจง ให้ทันสมัยและให้มีระบบป้องกันการคัดสรรแต่งตั้งในระบบ
อุปถัมภ์ที่ไม่เป็นธรรม โดยไม่ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือผู้ใดเข้ามาครอบงาข้าราชการหรือระบบราชการอีกต่อไป
- ให้ข้าราชการการเมือง บริหารราชการโดยไม่ก้าวก่ายหรือมีอิทธิพลกับข้าราชการประจา
อีกต่อไป ยกเว้นในเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวินัยทางการปกครองบังคับบัญชาที่ถูกต้องชอบธรรม
๙ การพัฒนาอาชีพและรายได้
- ให้มีการยกระดับ/พัฒนาในทุกกลุ่ม มีเงินทุนสนับสนุนทั้งจากรัฐบาล ภาคเอกชน ธุรกิจทั้ง
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง เพื่อให้มีการกระจายรายได้ในทุกระดับ
และลดความเหลื่อมล้าของสังคม
- ให้สถาบันการศึกษาของรัฐ ผลิตช่างฝีมือ แรงงาน ที่มีคุณภาพ รวมทั้งการพัฒนาระบบคุณวุฒิ
วิ ชาชี พเพื่ อเข้ าสู่ ตลาดแรง หางานได้ ทั น ที ลดอั ตราการว่ างงาน โดยมี สั ดส่ วนที่ เพี ยงพอกั บการศึ กษาใน
ระดับอุดมศึกษา/การผลินักวิชาการในสาขาอื่น ๆ
๑๐ การวิจัยและพัฒนา
- จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ และเน้นการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยพัฒนาต่อยอด
จากสิ่ ง ที่ ต้ อ งซื้ อ จากต่ า งประเทศเป็ น หลั ก เพื่ อ ให้ เกิ ด งานในประเทศ มี สิ น ค้ า ส่ ง ออก โดยใช้ วั ต ถุ ดิ บ
ภายในประเทศเพื่อเพิ่มมูลค่ารายได้ต่อเกษตรกร เช่น ปาล์ม ยาง พืชพลังงาน ฯลฯ นอกเหนือจากการปลูกข้าว
หรือผลิตผลพืชหลักอื่น ๆ ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าลดลง มีการแข่งขันสูง
- ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารร่ ว มลงทุ น จากต่ า งประเทศทั้ ง ในการวิ จั ย และพั ฒ นาการผลิ ต
ภายในประเทศ เป็นหลักในลักษณะการร่วมลงทุนในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวิจัยพัฒนาสู่กระบวนการผลิตและ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)

๓๐

จาหน่ายเป็นสินค้าส่งออกของประเทศไทย ให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ในสินค้าทุกประเภทที่มีความ
จาเป็นทั้งในด้านการดารงชีวิต รวมทั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยและเทคโนโลยีระดับสูง
๑๑ การเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘
- ให้มีการบูร ณาการการเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ทั้ง ๓ เสาหลัก อัน
ได้แ ก่ ด้า นการเมือ งและความมั ่น คง ด้า นเศรษฐกิจ และด้า นสังคมและวัฒ นธรรม ทุก ส่ว นราชการที่
เกี่ยวข้องจะต้องมีการประสานงานกาดาเนินการให้สอดคล้องกัน มุ่งเน้นผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก และ
ความร่วมมือตามกรอบข้อตกลงต่าง ๆ ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไว้แล้ว
- ให้ความสาคัญกับการพัฒนากลไกและเครื่องมือที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ เช่น การก่อการ
ร้ายปัญหายาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น
๑๒ ความปรองดองสมานฉันท์
- สร้ างสภาพแวดล้ อมที่ เหมาะสม เพื่ อให้ สั งคมไทยยอมรับความคิดเห็ นที่ แตกต่างโดยไม่
จาเป็น ต้องแตกแยก แบ่งฝ่าย ยึดหลักนิติรัฐควบคู่กับหลักรัฐศาสตร์ ในการบริห ารจัดการความขัดแย้ง
ความเท่าเทียมและเป็นธรรม จะต้องไม่มีการละเลยการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสม
- ใช้หลักวิชาการสากลในการจัดการกับความขัดแย้ง มีองค์กรหรือกระบวนการ ที่ชัดเจนใน
การดาเนินการ ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ดารงเป้าหมายในการลดความเหลื่อมล้า และสร้างความเป็น
ธรรม เพื่อให้สังคมไทยมีความสามัคคี และสันติสุขที่ยั่งยืน
๑๓ การปฏิรูป
ปฏิรูปโครงสร้างเชิงอานาจ ระบบการเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐในทุกระดับ ทั้งใน
ระดั บ ประเทศ ภูมิ ภ าค และระดั บ ท้ อ งถิ่น โดยมี ความมุ่ งหมายเพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยเป็ น ประเทศที่ มีก าร
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และประชาชนได้รับประโยชน์จากการ
ปฏิ รู ป อย่ า งแท้ จ ริ ง การบริ ห ารจั ด การเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ งใส เป็ น ธรรม ไม่ มี ก ารทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่น มีการกระจายอานาจไปสู่ท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จะดาเนินการโดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๑๔ การเลือกตั้ง
การปรับ ปรุงระบบการเลือกตั้ง ให้ มีความสุจริต เที่ยงธรรม สะท้อนถึงความต้องการ ที่
แท้จริง ของประชาชน โดยครอบคลุมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมื อง กระบวนการคัดสรรผู้สมัคร
กระบวนการตรวจสอบการเลือกตั้ง ฯลฯ ทุกภาคส่วน จะมีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบ การเลือกตั้ง ทั้งนี้
เป็นไปตามธรรมนูญการปกครองที่จะได้ประกาศให้ทราบต่อไป
ทั้งหมดที่ กล่ าวมา คื อเจตนารมณ์ แ ละนโยบายในด้านต่ าง ๆ ที่ มี ความจาเป็ น และต้อ ง
ดาเนินการในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งอาจจะกล่าวว่าไม่สามารถดาเนินการได้ในระยะเวลาอันสั้น แต่ก็เป็น
เจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะสร้างสรรค์ ดูแลประโยชน์ให้กับคนไทยและประเทศไทยในช่วงการเปลี่ยนผ่านที่
สาคัญนี้ขอเวลาและโอกาสให้เราได้เริ่มต้น ขอให้อดทน ขอกาลังใจจากทุกภาคส่วน และจากประชาชนคน
ไทยทุกคนในการที่จะร่วมกันปฏิรูปเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ระบอบประชาธิปไตย
กาหนดนโยบาย 11 ด้าน ดังนี้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)

๓๑

1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบสาคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ตามประเพณีการปกครองของไทยจึงถือเป็นหน้าที่สาคัญยิ่ง ในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี
และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยาและ
มาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดาเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์
ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบัน หลั กของชาติโดยไม่คานึงถึงความรู้สานึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็น
จานวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และ
พระราชกรณี ย กิจ เพื ่อ ประชาชน ทั ้ง จะสนับ สนุน โครงการอัน เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ส่ งเสริม ให้
เจ้าหน้าที่ สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานของรัฐ เรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนาหลักดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ
และการพัฒนาตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่
ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ สร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชน
ในที่สุด
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๒.๑ ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความสาคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียนในกิจการ ๕ ด้าน ได้แก่
- การบริหารจัดการชายแดน
- การสร้างความมั่นคงทางทะเล
- การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
- การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน
- การเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน
๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายุทธศาสตร์เข้าใจ
เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรม ตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ ของประชาชน เพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วย
คลี่คลายปัญหาได้
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัยมีความ
พร้อมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและ
พั ฒ นาวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ก ารป้ อ งกั น ประเทศ ตลอดจนการวิจั ย และพั ฒ นา การถ่ า ยทอด
เทคโนโลยี เพื่อนาไปสู่การพึ่งพาตนเอง สามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนใน
อุตสาหกรรมป้ องกัน ประเทศได้ พร้อ มทั้ง นาศัก ยภาพของกองทัพ ในยามปกติม าสนับ สนุน การพัฒ นา
ประเทศ การป้อ งกัน บรรเทา สาธารณภัย การรัก ษาทรัพ ยากรธรรมชาติ และการรัก ษาความมั่น คง
ภายในโดยมุ่งระดมสรรพกาลังจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และนานาชาติ
๒.๔ เสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ นานาประเทศบนหลั ก การที่ ว่ า นโยบายการ
ต่างประเทศ เป็นส่วนประกอบสาคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าใน
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะนากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)
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๓.๑ ในระยะเฉพาะหน้ าจะเร่ งสร้ างโอกาสอาชี พ และการมี รายได้ ที่ มั่ น คงแก่ ผู้ ที่ เข้ าสู่
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน
โดยให้แรงงาน ทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน
ทั้งจะเชื่อมโยง ข้อมูลและการดาเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
พื้นที่และของประเทศ ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น
๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ย วที่เน้ น บริการทางเพศและเด็ก และปัญ หาคนขอทานโดยการปรับปรุง
กฎหมายข้อบังคับที่จาเป็นและเพิ่มความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ
๓.๓ ในระยะต่อ ไป จะพัฒ นาระบบการคุ้ม ครองทางสัง คม ระบบการออมและระบบ
สวัส ดิการชุมชนให้มีป ระสิท ธิภ าพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็น
ธรรม และการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ตามอัตภาพ พัฒ นาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ จัดสวัสดิการ
ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้ สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณ ภาพชีวิตและการมีงานหรือ
กิจกรรม ที่เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคม ในอนาคตโดยจัดเตรียมระบบการดูแลใน
บ้าน สถานพักฟื้น และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้ง
พัฒนาระบบการเงินการคลังสาหรับการดูแลผู้สูงอายุ
๓.๕ เตรีย มความพร้อ มเข้า สู ่ส ังคมที่มีค วามหลากหลายเนื่อ งจากการเข้า สู ่ป ระชาคม
อาเซียน โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคม
ของแรงงานอาเซียน
๓.๖ จัดระเบี ย บสั งคม สร้างมาตรฐานด้านคุณ ธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้ แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ได้ประกาศไว้แล้ว
๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทากินของเกษตรกรและการรุกล้าเขตป่าสงวน โดยการกระจาย
สิ ท ธิ ก ารถื อ ครองให้ แ ก่ ผู้ ที่ อ ยู่ ในพื้ น ที่ ที่ ไม่ ได้ รุ ก ล้ า และออกมาตรการป้ อ งกั น การเปลี่ ย นมื อ ไปอยู่ ใน
ครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขต
ที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาคนได้เต็มตาม
ศักยภาพ เป็นคนดี มีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้า และ
พัฒนากาลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับ พื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
๔.๒ ในระยะเฉพาะหน้ า จะปรับ เปลี่ ยนการจัด สรรงบประมาณสนั บสนุ นการศึ กษาให้
สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน
๔.๓ ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
ทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรี ยนรู้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)
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๔.๔ พัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้ สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถ
ประกอบอาชี พได้หลากหลายตามแนวโน้ มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลั กสู ตรให้
เชื่อมโยง กับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรม เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การ
ใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้น
ความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
๔.๕ ส่ งเสริ มอาชี วศึกษาและการศึกษาระดั บวิทยาลั ยชุ มชน เพื่ อสร้างแรงงานที่ มี ทั กษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐาน
วิชาชีพ
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน
๔.๗ ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา
มีบทบาทสาคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความ
เป็นไทย
๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรม
สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียน และการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
๔.๑๐ ปลูกฝั งค่านิ ยมและจิตสานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่ อคุณภาพเพื่อเปิดพื้นที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
๕.๑ วางรากฐานระบบหลักประกันสุ ขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน อย่างมี
คุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบ
หลักประกันสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการป้องกัน สร้างกลไกการจัดการสุขภาพ ปรับ
ระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น ภาคเอกชนมีส่วน
ร่วมในการจ้างบุคลากรเพื่อจัดบริการสาธารณสุขโดย รัฐเป็นผู้กากับดูแล โดยส่งเสริมการร่วมลงทุนและการ
ใช้ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกันโดยมีข้อตกลงที่รัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้ าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ และโรค
อุบัติซ้าโดยมีเครือข่ายหน่วยเฝ้าระวัง หน่วยตรวจวินิจฉัยโรค และหน่วยที่สามารถตัดสินใจเชิงนโยบายใน
การสกัดกั้นการแพร่กระจายได้อย่างทันท่วงที
๕.๔ ป้ องกัน และแก้ไขปั ญ หาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนาไปสู่ การบาดเจ็บและ
เสียชีวิต โดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจจับเพื่อป้องกัน การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ
๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุ ขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒ นาลั กษณะนิสัยเยาวชนให้ มี
น้าใจนั กกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒ นานักกีฬาให้มีศักยภาพ
สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)
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๕.๖ ประสานการทางานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญการปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์
โดยจัดให้มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม เหมาะสมกับประเด็นที่เป็นปัญหาใหม่ของสังคม
๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข โดยจัด
ให้ มี บุ คลากรและเครื่ องมื อที่ ทั นสมั ย และให้ มี ความร่ วมมื อทั้ งระหว่ างหน่ วยงานภายในประเทศและหน่ วยงาน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในการป้องกันและรักษา
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ความไม่สงบทางการเมือง มีผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างมาก แม้จะดาเนินการกระตุ้น
เศรษฐกิจจนเริ่มฟื้นตัว แต่ยังไม่ขยายตัวเต็มตามศักยภาพ ระบบเศรษฐกิจของไทยยังมีจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข
ปรับปรุงหลายเรื่อง เพื่อสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ตั้งแต่การจัดเก็บ
ภาษีซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการบริหารและพัฒนาประเทศอย่างเต็มศักยภาพ ปัญหาหนี้ภาครัฐ การใช้พลังงาน
อย่ างฟุ่ ม เฟื อ ย ตลอดจนปั ญ หาการใช้ น้ าในภาคเกษตรและภาคอุ ต สาหกรรม ซึ่ งเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การ
เจริ ญ เติ บ โตของเศรษฐกิ จ รั ฐ บาลจะด าเนิ น นโยบายเศรษฐกิ จ เป็ น ๓ ระยะ คื อ ระยะเร่ งด่ ว นที่ ต้ อ ง
ดาเนินการทันที ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพื่อความ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะมีผลใช้บังคับอย่างเต็มที่ ณ สิ้นปี ๒๕๕๘ จะ
เกิ ดประโยชน์ แก่ ป ระเทศไทยเป็ น อย่ างมาก หากประเทศไทยเตรี ยมการในเรื่องต่ าง ๆ ให้ พร้ อม การเร่ ง
ดาเนินการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องความเชื่อมโยงด้านระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ด้านกฎระเบียบ การ
อานวยความสะดวก
ทางการค้า การพัฒนาด่านชายแดน และการเตรียมการด้านทรัพยากรมนุษ ย์
จะส่ งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนให้ เกิดประโยชน์สู งสุ ดในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยร่วมกับประชาชนอาเซียน
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม
๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายให้
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑ ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน ๓๐ : ๗0 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอื่น
ที่มีระดับการพัฒ นาใกล้เคียงกัน และจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรมให้มี
เอกภาพ และประสิทธิภาพ โดยให้มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน
๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรมโดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ การผลิตกาลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การ
เชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการทางาน
๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนางานวิจัย
และพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ป ระโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒ นาการวิจัยและพัฒ นาในระดับ
ภาคหรือ กลุ ่ม จังหวัด เพื่อ ให้ต รงกับ ความต้อ งการของท้อ งถิ่น ผลัก ดัน งานวิจัย และพัฒ นาไปสู่ก ารใช้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)

๓๕

ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหน่วยงานวิจัยของ
รัฐ และภาคเอกชน
๘.๔ ส่งเสริมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง
ยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการน้าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรมของ
ไทยตามความเหมาะสม
๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการ
วิจัยและพัฒ นา และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาที่สาคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิง
พาณิชย์
ของภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพื้นที่ต่าง ๆ
๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ในปั จจุบั น มีการบุ กรุกที่ดินของรัฐ และตัดไม้ทาลายป่ามากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่ าไม้ สั ตว์ป่ า พันธุ์พืช และแร่ธาตุถูกทาลายหรือ
นาไปใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอันมาก ทั้งปัญหาภาวะมลพิษโดยเฉพาะขยะ
ประเภทต่าง ๆ ก็รุนแรงยิ่งขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายจะรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติโดย
สร้างสมดุลระหว่าง การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ในระดั บ พื้ น ที่ จะเร่ งแก้ ไขปั ญ หาในพื้ น ที่ ม าบตาพุ ด ซึ่ งเป็ น ฐานอุ ต สาหกรรมหลั ก ของ
ประเทศอย่ างต่ อ เนื่ อ ง ครอบคลุ ม ทุ กมิ ติ ทั้ งการลดและขจั ด มลพิ ษ การฟื้ น ฟู ท รัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมรวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงขีด
ความสามารถ โครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ระบบราชการเป็ นระบบที่ใหญ่ ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณและอานาจตามตัวบท
กฎหมาย ตลอดจนดุ ลพิ นิ จอันกว้างขวางของเจ้ าหน้ าที่ ซึ่ งสามารถให้ คุ ณ ให้ โทษให้ ความสะดวก หรือเป็ น
อุปสรรคต่อ การทามาหากินและการดารงชีวิตได้ แต่ในเวลาที่ผ่านมาระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วนกลายเป็น
สาเหตุหนึ่ งของ ความขัดแย้งในสั งคมตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒ นา
ประเทศเพราะติด ขัด ที่ กฎระเบี ย บนานาประการ ซึ่งมีม าแต่อดี ตและยังมิได้แก้ไขให้ ทั น กระแสความ
เปลี่ ย นแปลงของโลก ทั้ งยั งไม่ อ าจใช้ เป็ น กลไกเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการแข่ งขั น กั บ นานาประเทศ เช่ น เสี ย
ค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามากมีการขออนุญาตซ้าซ้อน ใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จาเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน
บางครั้ งมี ก ารปล่ อยปละละเลยสลั บ กั บ การเข้ ม งวดกวดขั น จัด ระเบี ย บแบบไฟไหม้ ฟ าง มี ก ารทุ จริ ต
คอร์รัป ชัน สร้างความไม่เป็ น ธรรมและเหลื่อมล้ า ในสังคม ไม่จูงใจให้ นักลงทุนเข้ามาประกอบการใน
ประเทศ ดังที่ปรากฏในผลการสารวจหรือรายงานประจาปี ของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่งเกี่ยวกับการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือและความสะดวกหรือยากง่าย
ในการทาธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว
๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
การยึดหลักนิติธรรมคือมีกฎหมายเป็นใหญ่ ไม่ใช่ตัวบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปกครอง หลักนิติ
ธรรมจะเป็นที่ยอมรับนับถือได้มิใช่เพียงสักแต่ว่ามีกฎหมายหากกฎหมายเหล่านั้นต้องสอดคล้องกับความเป็น
จริงและความต้องการของประชาชน เป็นธรรม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน มีกระบวนการยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)
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มีมาตรฐานตามหลักสากล ทันสมัยและเป็นธรรม มิฉะนั้นจะกลายเป็ นสาเหตุแห่งความขัดแย้งและการโกรธ
แค้นชิงชังไม่สิ้นสุด รัฐบาลจึงมีนโยบายในเรื่องดังกล่าวดังนี้
๑๑.๑ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมาย
อื่น ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการ
แผ่นดิน การประกอบธุรกิจหรือไม่เอื้อต่อศักยภาพในการแข่งขัน ใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่และระดม
ผู้ทรงคุณวุฒิ มาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งดาเนินการ
๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทากฎหมายให้
สามารถปฏิ บั ติงานได้อย่ างรวดเร็ว ให้ ความช่วยเหลื อแก่ ภาคเอกชนและประชาชนได้ ตามหลั กเกณฑ์ บุ คลากรของ
หน่วยงาน ทางกฎหมายมีส่วนให้ความรู้ เสริมศักยภาพในทางกฎหมายมหาชน การดาเนินคดีปกครอง การ
ยกร่างกฎหมาย และการตีความกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกื้อกูลการปฏิบัติ
ราชการเพื่อประชาชน
๑๑.๓ ระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง
ของรัฐ
๑๑.๔ นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัดการดาเนิน
คดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว เกิดความเป็นธรรม และมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันสามารถใช้ติดตามผลและ
นาไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้
๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็น
ธรรม โดยให้ เข้ าถึ งความเป็ น ธรรมได้ ง่าย รวดเร็ ว ส่ งเสริ มกองทุ นยุ ติ ธรรม เพื่ อคุ้ มครองช่ วยเหลื อคนจน
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้บริสุทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม โดย
เน้นความสุจริต และความมีประสิทธิภาพของภาครัฐ
๑๑.๖ น ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้ องกันการฟอกเงินมาใช้ ในการป้ องกันและ
ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้ าที่ของรัฐที่ ทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกระทาผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
แรงงานทาส การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ

ยุทธศาสตร์หลักที่ คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีทั้งหมด 9 ด้าน ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)
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5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
7. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ให้เกิด
ประโยชน์กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง
8. ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคง
และยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก
9. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางปี พ.ศ. 255๗ – 256๐
การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดเป็นรูปแบบใหม่ของการบริหารงานแบบบูรณาการ ซึ่งเป็น
การรวมกลุ่มจังหวัดที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงในด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้การวางกรอบทิศทางการ
พัฒนาและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีระบบและร่วมกันแก้ไขปัญหาระหว่างจังหวัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เห็นชอบให้
จัดตั้ง กลุ่มจังหวัดรวม ๑๙ กลุ่มจังหวัด โดยจังหวัดร้อยเอ็ดจัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง ซึ่งประกอบด้วย ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม และ
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยจังหวัดขอนแก่น เป็นที่ตั้งของสานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เป็นแผนที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมเกษตร การบริการและสังคม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด
และนาไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน และสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มจังหวัด โดยมีวิสัยทัศน์
เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“เพิ่มผลิตภาพพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว อ้อย มันสาปะหลัง) อุตสาหกรรม การค้า การบริการ การ
ท่องเที่ยวและการลงทุนสู่สากล”
เป้าประสงค์
๑.เพิม่ คุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักให้ได้มาตรฐาน
๒. เพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน การแปรรูปพืชเศรษฐกิจ
๓. พัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
๔. เตรียมความพร้อมกลุ่มจังหวัดในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป การค้า พืชเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการค้า การบริการ การลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตร
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2557-2560 (ฉบับทบทวนปี 2560)
1. วิสัยทัศน์
“ ร้อยเอ็ดศูนย์กลางการผลิตและส่งออกข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
และเมืองน่าอยู่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ”
2. พันธกิจ
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการแข่งขัน เพิ่มศักยภาพการ
บริหารทรัพยากรทางการเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็น
แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย
2.2 สนับสนุนและผลักดันให้จังหวัดมีความโดดเด่นเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว
เชื่อมโยงการบริการ สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน วัฒนธรรม ค่านิยม และประเพณีที่ดีงาม สามารถผสมผสานกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน
2.3 สร้ างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ให้ ภ าคประชาสังคม และส่ งเสริมให้ มีการดาเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พัฒ นาคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้าประสงค์รวม
3.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยเฉลี่ยละ 4 ต่อปี
3.2 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑ์ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) อย่างน้อย
ร้อยละ 90 ของจานวนตัวชี้วัด
4. ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าการเกษตรแบบครบ
วงจร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน
และสังคม
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริห ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ มีคุณ ภาพและ
ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5. เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด*ค่าเป้าหมาย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)
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5.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าการเกษตรแบบ
ครบวงจร
เป้าประสงค์
“ข้ า วหอมมะลิ ส ร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม รายได้ ให้ กั บ เกษตรกร และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมภาค
การเกษตรของจังหวัดเติบโตเพิ่มขึ้น”
ตัวชี้วัด
1. มูลค่าการจาหน่ายข้าวหอมมะลิเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 4 ต่อปี)
2. ร้อยละของจานวนแปลงฟาร์มเป้าหมายที่ปลูกข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรได้รับ
มาตรฐาน GAP/เกษตรอินทรีย์ (ร้อยละ 80 ต่อปี)
3. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 4 ต่อปี)
4. พื้นที่ทาการเกษตรได้รับการบริหารจัดการ (Zoning) ให้มีความเหมาะสม (ร้อยละ
80)
กลยุทธ์
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตร
2. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การแปรรูป ข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรให้ได้
คุณภาพมาตรฐาน (GAP/ปลอดภัย/อินทรีย์)
3. พัฒนากลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิต ผู้ประกอบการและเชื่อมโยงการค้าและตลาด
สินค้าบริโภคปลอดภัย
5.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการ
ลงทุน
เป้าประสงค์
“ศูนย์กลางการค้า การลงทุน การท่ องเที่ยว เป็นเมืองน่าอยู่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง และผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคนอกการเกษตรของจังหวัดเพิ่มขึ้น”
ตัวชี้วัด
1. รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 4 ต่อปี)
2. จ านวนกลุ่ มผู้ ป ระกอบการ SMEs และ OTOP ได้รับ การส่ งเสริม และพั ฒ นาตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ (จานวน 20 กลุ่ม)
3. มูลค่าการลงทุนของภาคการค้า การอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการบริการ
ของจังหวัดเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 5 ต่อปี)
4. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคนอกการเกษตรเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 4)
5. มูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและ OTOP เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 4)
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมงานประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)
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2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการ และระบบโลจิสติกส์ ให้มีประสิทธิภาพ
3. ส่ งเสริ มและสร้ างเครือข่ายผู้ ป ระกอบการ (SME) ผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุมชน (OTOP) ตาม
แนวทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
4. ส่งเสริมการอุตสาหกรรมสีเขียว การค้า และการตลาดทุกระดับ
5.3 ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต และเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของ
ครอบครัว ชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์
“ประชาชนได้รับบริการทางสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม มีอาชีพ มีรายได้ และสังคม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน”
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการเรียนรู้ พัฒนาทักษะชีวิตตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ร้อยละ 95)
2. ค่าเฉลี่ยคะแนน O-Net ม.3 เพิ่มขึ้นในปี 60 (ไม่ตากว่า 50 คะแนน)
3. ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐผ่านการประเมินมาตรฐาน HA /PCA (ร้อยละ 80)
4. ร้อยละของประชาชนที่ป่วยและตายด้วยโรคเบาหวาน/มะเร็งตับ ลดลง (ร้อยละ 5)
5. ร้อยละของครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ลดลง (ร้อยละ
50)
6. ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ และภาคองค์กรเอกชน มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ
สังคม และดูแลผู้ด้อยโอกาสได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม (ร้อยละ 100)
กลยุทธ์
1. พัฒนาคน (ความรู้ ทักษะ) และเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
2. พัฒนาระบบสุขภาพเชิงป้องกัน การจัดสวัสดิการสังคมและดูแลผู้ด้อยโอกาส
3. สร้างโอกาส สร้างอาชีพบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. เสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม และความเข้มแข็งของครอบครัวชุมชนและสังคม
5.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ
และยั่งยืน
เป้าประสงค์
“ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อ มมีค วามเพี ย งพอและมีคุ ณ ภาพไม่มี ผ ลกระทบต่ อ
คุณภาพชีวิตของประชาชน”

ต่อ

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของการบริหารจัดการแหล่งน้าเพื่อการเกษตร อุปโภค และบริโภค เพียงพอ
ความต้องการของประชาชนและมีคุณภาพ (ร้อยละ 90)
2. จานวนพื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟู (จานวน 1,000 ไร่/ปี)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)

๔๑

3. จานวน อปท. ที่สามารถลดปริมาณขยะ และนาไปกาจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ในปี 2560 (จานวน 10 แห่ง)
กลยุทธ์
1. สร้างความเพียงพอและความมีคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
2. พัฒนาแหล่งน้าและบริหารจัดการน้าทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ
3. เพิ่มพื้นที่ป่า ลดมลพิษ ขจัดขยะให้ถูกหลักวิชาการและส่งเสริมใช้พลังงานทดแทน
5.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์
“ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับบริการด้วยความเสมอภาค
และ เป็นธรรม”
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของจานวนคดีอาชญากรรมในคดี 5 กลุ่ม จับกุมผู้กระทาผิด (ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของจานวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดได้รับการแก้ไข
(ร้อยละ 95)
3. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อหน่วยงานภาครัฐ (ร้อยละ 90)
4. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัด (ร้อยละ 96)
5. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแนวทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระดับ 5)
กลยุทธ์
1. เพิ่มศักยภาพการรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัด
2. ส่งเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. ยกระดับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
วิสัยทัศน์
“ท้องถิ่นรวมใจพัฒนา การศึกษาได้มาตรฐาน สืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีชื่อเสียง
เรื่องหลักธรรมาภิบาล บริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”
แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)

๔๒

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1. งานด้านการคมนาคมและขนส่งทั้งทางบกและทางน้า
2. งานด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ การบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ เพื่อ
ป้องกันน้าท่วมในฤดูน้าหลาก และการขาดน้าสาหรับอุปโภค – บริโภคในฤดูแล้ง
๓. งานด้านผังเมือง การควบคุมอาคาร นาผังเมือง/ผังชุมชนมาเป็นข้อมูลประกอบการ
วางแผน
๔. การบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรแหล่งลุ่มน้าอย่างเป็นระบบ
๕. การขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
1. งานด้ า นสวั ส ดิ ก ารสั ง คม การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต สุ ข อนามั ย และ
สภาพแวดล้อม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
๒. งานด้านการสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพพลามัยของประชาชน การป้องกันและระงับ
การระบาดของโรคติดต่อ และการเข้าถึงการรักษาของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป
๓. การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด และป้องกันกลุ่มเสี่ยง และประชาชนทั่วไปไม่ให้
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา
1. งานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การ
พัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน สนับสนุนการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสารเพื่อการพัฒนาชุมชนการสื่อสาร
ในชุมชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาชุมชน ความเสมอภาค เสรีภาพ
๒. งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หามาตรการเชิงป้องกัน และกาหนดเป็น
แผนงานไว้ในแผนพัฒนาสามปี การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการจัดการการสาธารณภัยของผู้บริหาร
ข้าราชการท้องถิ่น และ ประชาชน การซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดหาสถานที่และ
อุปกรณ์การช่วยเหลือเพื่อบูรณาการร่วมกันเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่
๓. งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ให้สารวจจุดที่มักเกิดเหตุร้าย ภัยอันตรายจาก
กลุ่มมิจฉาชีพสร้างเครือข่ายสื่อสารการแจ้งเหตุ และหามาตรการป้องกันเพื่อลดจานวนการเกิดเหตุร้ายขึ้น
๔. งานด้ านการสร้ างความเข้ ม แข็ งชุ ม ชน การจั ด ระเบี ย บชุ ม ชน การจั ด ตั้ งกลุ่ ม พลั ง
ประชาชนใช้รูปแบบชุมชนเข้มแข็ง สร้างจิตสานึกของชุมชนปลูกฝังอุดมการณ์ คุณธรรมพลเรือนทุกระดับทั้ง
ภาคประชาชนเยาวชน และหน่วยงานของรัฐขยายผลการดาเนินงานกิจกรรมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
๕. การบริหารโดยคานึงถึงหลักนิติธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า การมี
ส่วนร่วม และมีคุณธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นการวางแผน การส่ ง เสริ ม การลงทุ น
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)

๔๓

แนวทางการพัฒนา
1. งานด้านการส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่คนใน
ชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณ ฑ์ชุมชน และมุ่งเน้นให้ เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๒. งานด้านการพาณิชยกรรม สารวจหาสถานที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่เหมาะกับการค้าขาย
และสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่กลุ่มผู้ค้าขาย เพื่อเตรียมมาตรการรองรับในแผนพัฒนาสามปี
๓. งานด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสถานที่ กลุ่มอาชีพ อาหารและเส้นทาง
คมนาคม เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในท้องถิ่น
๔. งานด้านการส่ งเสริมอาชีพ ส่งเสริมให้มีการพัฒ นาการเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน
พัฒนาฝีมือแรงงานวิสาหกิจชุมชน ให้ความสาคัญกับแรงงานทั้งระบบ นอกระบบ และส่งเสริมการมีงานทา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
1. งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และบารุงรักษาป่าและน้าอย่างยั่งยืน การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การกาจัดขยะ โดยมีการบูรณาการของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง
๒. การขุดลอกพัฒนาแหล่งน้าสาธารณะ การทาฝายชะลอน้าในแหล่งน้าสาคัญๆของชุมชน
๓. การปลูกป่าเพื่อเก็บรักษาน้าใต้ดิน
๔. การบูรณาการในการจัดหาเครื่องจักรเพื่อการขุดเจาะบาดาลระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
1. งานด้านการศึกษา ให้ความสาคัญกับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย
๒. งานด้านส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการสารวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวบรวมเป็นองค์ความรู้เผยแพร่ให้แก่คนในท้องถิ่น โดยสนับสนุนให้มีการต่อยอดขยายความคิด แปลงเป็น
จุดเด่นให้แก่ ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น
๓. ส่ งเสริ มสื บ ทอดองค์ ค วามรู้ ศิล ปะ วัฒ นธรรม จารีต ประเพณี ภู มิ ปัญ ญาท้ องถิ่ น สู่
ศูนย์กลางการศึกษาวัฒนธรรมในกลุ่มประชาคมอาเซียน

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น
๑. พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ที่มีหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดีและเป็นหน่วยบริการสังคมที่ดี มีมาตรฐาน ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา การสร้างกระบวนการ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)

๔๔

เรียนรู้ และการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เพื่อพัฒ นาศักยภาพและยกระดับ แก่
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงาน ซึ่ งเป็นทรัพยากรบุคคลอันสาคัญขององค์กร พร้อมทั้งสร้าง
เสริมกระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน เพื่อรองรับการบริการแต่ละด้านให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
๒. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มทางการบริ ห ารและการเมื อ งภายใต้ ร ะบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยพัฒนากลไกการทางานในระบอบสภาท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของชุมชนและภาคประชาสังคม
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน ที่ดาเนินกิจกรรม และ
โครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาหมู่บ้านชุมชน รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อพัฒนายกระดับการ
ขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางของเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
๔. ประสานงานเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทางาน ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้น ที่ อาเภอเมื องร้อ ยเอ็ด และพื้ น ที่อื่น ๆ ส่ วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน องค์กรพัฒ นาเอกชน
(NGOs) พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้หมู่บ้านชุมชน และสังคม ได้เข้าถึงการเฝ้าระวัง การตรวจสอบและติดตาม
ประเมินผล การดาเนินงานและการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบลได้ในทุกระดับ
๕. สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ การนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารมาใช้กับการพัฒนา
องค์ก ร สนั บ สนุ น งานวิจั ย เชิงปฏิ บั ติ (Action Research) ในมิ ติ ต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับ การบริห ารจั ดการ
ท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานองค์กรและสถาบันการศึกษาระดับท้องถิ่นและระดับต่างๆ
๖. พัฒนาท้องถิ่นในทุกด้านเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)

๑. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมถนนถนนทั้งสายหลักและถนนภายในหมู่บ้าน ต้อง
ไม่มีหลุม ทุกสายต้องได้มาตรฐาน ตามหลักวิศวกรรมโยธา เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนผู้สัญจร
๑.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมถนนดิน เพื่อการคมนาคมสู่พื้นที่ทางการเกษตร
ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
๑.๓ ก่อสร้างร่องระบายน้าให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
๑.๔ ก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน ให้มีมาตรฐานในการ
ดาเนินงานเพื่อให้มีน้าสะอาดไว้ใช้เพียงพอต่อประชาชน
๑.๕ ขุดลอก ก่อสร้าง และพัฒนาแหล่งน้าธรรมชาติให้เก็บกักน้าไว้ในฤดูที่ ขาดแคลนเพื่อ
ใช้เป็นแหล่งน้าในการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรกรรม
๑.๖ ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้านให้เพียงพอเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
๑.๗ ติดตั้งระบบไฟฟ้าเข้าสู่ไร่นา เพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๘ ส่งเสริม และพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้าสาธารณะให้เป็นน้าสะอาดเพื่อประโยชน์ต่อ
ประชาชน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)

๔๕

๒. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
๒.๑ ส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์ ตามแนวพระราชดาริเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยใช้พื้นที่และ
ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๒.๒ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจต่างๆ ให้เป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร
๒.๓ ส่งเสริม และสนับสนุนปราชญ์ชาวบ้านร่วมเป็นวิทยากรเกษตรทฤษฎีใหม่
๒.๔ ส่งเสริมอาชีพ การสร้างงาน สร้างรายได้ และการกระจายรายได้ให้กับประชาชน
๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดาริ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และประชาสังคม เพื่อนาไปสู่การพัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง
๒.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สินค้า
OTOP ให้ได้มากขึ้น
๒.๗ พัฒนา และส่งเสริมการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการประกอบอาชีพ
๒.๘ ส่งเสริม และสนับสนุน ตลาดชุมชน โดยจัดให้มีร้านค้าชุมชน
๒.๙ ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เพื่อเพิ่มพูนมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร
๓.นโยบายการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๓.๑ ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน เพื่อการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
๓.๒ จัดสวัสดิการสงเคราะห์เด็กยากจน,คนพิการ,คนชรา ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม
๓.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฏรประจาหมู่บ้าน
๓.๔ ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
๓.๕ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เรื่องการผังเมือง และระบบข้อบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ให้แก่ชุมชนและบังคับใช้ให้เป็นรูปธรรม
๓.๖ จัดกิจกรรมการเล่นกีฬา และการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพอย่างกว้างขวางรวมทั้งจัด
ให้มีสถานที่ออกกาลังกาย และเล่นกีฬาอย่างเพียงพอและทั่วถึง
๓.๗ สนับสนุนให้ชุมชนดาเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓.๘ ส่งเสริมให้มีการจัดการเข้าค่ายเยาวชนทั้งตาบล เพื่อเป็นการสร้างให้เยาวชนมีความ
รักและความสามัคคีกัน
๓.๙ สนับสนุนการดาเนินงานป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่ออื่นๆ
๓.๑๐ สร้างจิตสานึกและความตระหนัก ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๑๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบารุง รักษา และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
๓.๑๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในด้านต่างๆโดยการจัดการอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งาน
๓.๑๓ จัดให้มีการจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)

๔๖

๓.๑๔ ส่งเสริม ประสานและผนึกกาลังกับส่วนราชการ และท้องถิ่นอื่น
เอกชน และประชาชนให้ร่วมแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๓.๑๕ ส่งเสริมมาตรการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

องค์กร

๔. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๔.๑ ส่งเสริมสนับสนุน ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมตาบล และการจัดให้มีการ
รวบรวมประเพณีและวัฒนธรรมในลักษณะ ลานวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจได้เที่ยวชมและ
เรียนรู้
๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๔.๓ จัดตั้งกองทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนที่มีความประพฤติดีและเรียนดี
๔.๔ ส่งเสริมงานประเพณีต่างๆและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่และยั่งยืน
๔.๕ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์อินเตอร์เน็ตให้เยาวชน ประชาชนทั่วไปในตาบล
๕.นโยบายการพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองที่ดี มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๕.๑ นาหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ความ
โปร่งใสให้ตรวจสอบได้ทุกกิจกรรม มีความคุ้มค่าในการดาเนินโครงการ และมีความเป็นธรรมในการพัฒนา
ทุกหมู่บ้าน ต้องได้รับงบประมาณและการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
๕.๒ การสานราษฎร์ สู่รัฐ รัฐสู่รัฐ ในการประสานงานเพื่อบูรณาการ ร่วมกันทางานในระดับ
พื้นที่ กรรมการหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน กานัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ตาบล ส่วนราชการต่างๆ ต้องมีส่วนร่วม ในระดับจังหวัด หรือระดับประเทศจะต้องประสานงานเพื่อ
งบประมาณ หรือโครงการต่างๆเข้ามาพัฒนาตาบล
๕.๓ พัฒนาและปฏิรูประบบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้มี
ประสิทธิภาพมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงบประมาณ
๕.๔ พัฒนา ปรับปรุง ศักยภาพของบุคลากร ให้มีจิตสานึกในการปฏิบัติหน้าที่ให้เน้น
ความสามารถ และสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและสังคม เป็นหลักการปฏิบัติงานอย่างสุจริต เพื่อรองรับ
การกระจายอานาจ และการถ่ายโอนภารกิจ และเพื่อเตรียมการรองรับระบบการตรวจสอบความโปร่งใส
๕.๕ ปรับปรุง พัฒนา และจัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย
สะดวกเอื้ออานวยต่อการให้บริการประชาชน
๕.๖ เสริมสร้างกระบวนการพิจารณาและตัดสินใจแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ร่วมคิด
ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
๕.๗ เพิ่มประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์งานให้ครอบคุลม และถึงชุมชนในเขตพื้นที่
ความรับผิดชอบอย่างทั่วถึง
๕.๘ ส่งเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่นอื่นๆ
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๔๗

๓.๒ ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
๓.๒.๑ ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนา
ท้องถิ่น
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านโครงสร้ างพื้น ฐาน และการให้ บริการสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริห ารส่ ว น
ตาบลขอนแก่น ยังคงเป็ นปั ญหาหลักต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งปัจจัยหลักในการพัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานก็คือ ด้านงบประมาณ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น ซึ่งเป็นองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด แก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสม
และเป็นธรรมอย่างที่สุด ส่วนอีกปัญหาที่สาคัญ และจาเป็นจะต้องวางแผนรองรับความเจริญเติบโตทั้งด้าน
เศรษฐกิจ และการขยายตัวของชุมชน คือ การวางแผนผังเมือง เพื่อจัดระบบผังเมืองรองรับปัญหาในอนาคต
ซึ่งปัญหาผังเมืองนี้ในเมืองใหญ่ๆหรือชุมชนใหญ่กาลังประสบปัญหามาก เพราะไม่มีการวางแผนรองรับการ
เจริญเติบ โตในอนาคต ส าหรับองค์การบริห ารส่วนตาบลขอนแก่น ต้องให้ ความส าคัญ กับปัญ หาการวาง
แผนผังเมือง เพื่ออนาคตจะไม่ประสบปัญหา หรือประสบกับปัญหาก็ไม่รุนแรงมากนัก
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย
๑. เส้นทางคมนาคม ส่วนใหญ่เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้านมีสภาพเป็นถนนลูกรัง
ทาให้เกิดละอองฝุ่นหนาทึบ เกิดมลภาวะทางอากาศ และเป็นหลุมเป็นบ่อ จนเป็นเหตุให้เด็กนักเรียน และ
ประชาชนที่สัญจรไป-มา ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งมีปริมาณของยานพาหนะผ่านไปมามากพอสมควร
๒. ทางระบายน้า ลาคลอง บางแห่งยังมีสภาพแคบและตื้นเขิน ลาเหมืองส่งน้ามีวัชพืช
ปกคลุม ท่อระบายน้ายังถูกน้ากัดเซาะพังทลายต้องแก้ไขปัญหาทุกปี และบางแห่งท่อระบายน้าเล็กทาให้การ
ระบายน้าในช่วงฤดูน้าหลากไม่ทันทาให้เกิดปัญหาน้าท่วมขัง
๓. ไฟฟ้าและแสงสว่าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น ขาดแสงสว่างตาม
ทางสาธารณะซึ่งเป็นสาเหตุของอาชญากรรม และอุบัติเหตุ ปัจจุบันประชาชนได้เคลื่อนย้ายไปอาศัยตามที่นา
ของตนซึ่งห่างจากชุมชนทาให้ไม่มีไฟฟ้าใช้และทาการเกษตร
๔. แหล่งน้าเพื่อการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยน้าตามธรรมชาติในฤดูฝนทานาปี
บางครั้งเกิดปัญหาภัยแล้งทาให้น้าไม่เพียงพอต่อการทานา เกษตรกรแก้ไขปัญหาโดยการขุดเจาะบ่อบาดาลใน
พื้นที่นาของตนเองทาให้เพิ่มต้นทุนการผลิต เช่น ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล ค่าไฟฟ้า เป็นต้น บางพื้นที่พบปัญหา
สภาพน้ากร่อยไม่สามารถทานาได้ ไม่มีอ่างเก็บน้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง หนองน้าไม่สามารถเก็บกักน้าไว้ได้ หน้าแล้ง
บริเวณหนองน้าจะแห้งขอด

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)

๔๘

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
ปั ญหาด้ านโครงสร้ างพื้ นฐานสามารถพั ฒ นาหรือแก้ ไข ปรั บปรุงได้ โดยการจั ดหาเงิ น
งบประมาณให้ สามารถตอบสนองต่อความต้ องการของประชาชน และในส่ วนของพื้ นที่ เขตติ ดต่ อกั บต าบล
ข้างเคียง หรื อโครงการ/กิจกรรมที่ เกินศักยภาพ จะน าแนวทางการจัดท าแผนและประสานแผนพั ฒนา เพื่ อ
ดาเนินการของงบสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความต้องการของประชาชน
๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางการคมนาคมให้สะดวก ทั่วถึงและครอบคลุม
ทุกหมู่บ้าน
๒. ก่อสร้างร่องระบายน้าคสล.พร้อมฝาปิด และวางท่อระบายน้า เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง
๓. ขยายเขตไฟฟ้าให้ครบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่
๔. ก่อสร้างฝายน้าล้น ขุดลอกคลอง สระเก็บพักน้า
๕. จัดหาแหล่งกักเก็บน้า และจัดหาเครื่องกรองน้าสะอาด ในการอุปโภค บริโภค
๖. สนับสนุนปัจจัยในการผลิต
๗. สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน
๘. สร้างตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร
๑๐. สนับสนุนอาชีพเสริมและการพัฒนาอาชีพ
๑๑. สนับสนุนงบประมาณในการลงทุน
๑๒. จัดให้มีการอบรมเพื่อสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๑๓. จัดการเผยแพร่ความรู้ให้เห็นถึงโทษของการใช้สารเคมีในพืช
๑๔. สนับสนุนให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ด้านเศรษฐกิจ
ปัญหา
ในด้านเศรษฐกิจนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่นยังต้องพึ่งพาระบบเศรษฐกิจ
แบบเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ส่วนอาชีพอื่น เช่น ค้าขาย ธุรกิจรับเหมา ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ยังถือเป็น
ส่ ว นน้ อ ย เมื่ อ เที ย บการท านา ในภาพรวมแล้ ว เมื่ อ เศรษฐกิจ ภายในชุ ม ชนองค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบล
ขอนแก่น ยังไม่มีจุดขายทางด้านเศรษฐกิจ ไม่มีพืชเศรษฐกิจที่เด่นชัดที่จะดึงดูดการลงทุนจากภายนอก
ดังนั้น จึงเป็นปัญหาสาคัญที่จะต้องคิดต่อไปว่า ทาอย่างไรจึงจะทาให้เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้างจุดขาย
ออกมาให้เห็นเพื่อเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้น่าลงทุนในด้านอื่นๆสร้างรายได้ให้ประชาชนมากขึ้น
ในด้ า นศั ก ยภาพในการบริ ห ารงาน การแก้ ปั ญ หาขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ขอนแก่น ยังต้องอาศัยงบประมาณในการแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาด้าน
สังคม ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาเรื่องน้า ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาไม่มีแหล่ง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)

๔๙

จ้างงานภายในชุมชนปัญหาประชาชนไม่มีอาชีพเสริมหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว ฯลฯ ซึ่งปัญหาที่กล่าวมา ถือเป็น
ปัญหาเร่งด่วน บางปัญหาจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นพร้อมทั้งยังต้องอาศัย
งบประมาณที่มีอยู่ที่ค่อนข้างจะจากัด เพื่อบริการจัดการปัญหาให้เกิดประโยชน์เป็นฐานในด้านเศรษฐกิจ
กระตุ้น การใช้จ่ าย การลงทุ น ภายในท้องถิ่นองค์การบริห ารส่ วนตาบลขอนแก่น ให้ ขยายตัว มากขึ้นใน
อนาคต
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนส่วนใหญ่
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น มีอาชีพหลัก คือ การทานา รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้าง ขอบเขต
และปริมาณของปัญหา หรือกลุ่มเป้าหมาย ก็ยังเป็นกลุ่มเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้น อาจรวมกลุ่มผู้มี
ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาภาคการเกษตร มาให้ความรู้ ความเข้าใจ ในทุกๆ ด้าน
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต ภาคการเกษตร เป็นสิ่งสาคัญยิ่งที่จะต้องดาเนินการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น เล็งเห็นความสาคัญเป็นอย่างมาก การจัดสรรงบประมาณ การ
จัดทาโครงการ/กิจกรรมจะเน้นหนักในเรื่องของภาคการเกษตร อีกทั้ง การเพิ่มพูนความรู้ ให้กับเกษตรกร
เป็นนโยบายที่ต้องดาเนินการในอนาคตอย่างแน่นอน
ความต้องการของประชาชน
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น ต้องการเครื่องมือในการแปรรูป
ผลิ ตภั ณ ฑ์ เช่น เครื่ องบดน้ าพริกและต้ องการความรู้ในการแปรรูปผลผลิ ตทางการเกษตร และสถานที่
จาหน่ายสินค้าที่มั่นคงถาวร ลานตากผลผลิตทางการเกษตร เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก เพื่อเพิ่มคุณภาพ
ของผลผลิ ต ลดความชื้น ก่อนที่ จะจ าหน่ าย เพิ่ มมูล ค่าสิ นค้า เพราะลดปัญ หาการกดราคาผลผลิ ต เช่ น
ข้าวเปลือก เป็นต้น และลดต้นทุนการผลิตไม่ต้องซื้อพันธุ์ข้าวในการทานาในฤดูต่อไป
๓. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ปัญหา
สังคมโดยรวมภายในองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น ยังเป็นสังคมชนบท กรรมวิธี
ทางด้านการเกษตรยังอาศัย แรงงานคน ยังเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์ แม้จะมีการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นมาก
ขึ้น แต่ประชาชนก็ยังไม่ใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ส่วนทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวม
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น ถือว่าไม่แตกต่างจากสภาพทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศ
สภาพพื้นที่แหล่งน้าถือว่ามีความใกล้เคียงกั นมาก ด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมภายในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลขอนแก่น ถือเป็นปัญหาสาคัญ เช่น ปัญหาการจัดเก็บขยะ ปัญหาการขาดแคลนสวนสาธารณะเพื่อ
พักผ่อน เพื่อเป็นสถานที่ออกกาลังกาย และเพื่อเป็นปอดชุมชน ซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลขอนแก่น ถือว่าไม่รุนแรงมากนัก เพราะสภาพความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ เป็นไป
อย่างค่อยเป็นค่อยไป และการขยายตัวของชุมชนไม่มาก ทาให้ปัญหาด้านต่าง ๆ ไม่รุนแรง ปริมาณขยะใน
แต่ละวันก็ไม่มากนัก เป็นปัญหาขยะของครัวเรือน ดังนั้น ปัญหาที่น่าจะเร่งด่วนก็น่าจะเป็น การปรับปรุง
สวนสุ ขภาพ เท่าที่มีอยู่ ให้ เป็ น สถานที่พักผ่อน และเป็นปอดอย่างแท้จริง ภายในชุมชนส าคัญ ๆของเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น ในอนาคต
สาหรับปัญหาที่น่าจะมีผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น ดังนี้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)

๕๐

๑. ปัญหายาเสพติดในชุมชน
๒. ปัญหาการอพยพแรงงานในฤดูแล้ง ทาให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย
๓. ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์
๔. ปัญหาฝนแล้งและไม่มีแหล่งกักเก็บน้า
๕. ปัญหาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ถูกละเลยจากเยาวชน
๖. ปัญหาน้าท่วมพืชผลทางการเกษตร
๗. ขาดสถานที่สาหรับการเล่นกีฬา นันทนาการ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ปั ญ หาด้ า นสั ง คมที่ ก ล่ า วมาทั้ งหมด จะต้ อ งมี ก ารประชาคมหมู่ บ้ า น เพื่ อ หาแนว
ทางแก้ไขและป้องกันในอนาคต
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย
๑. เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ จึงทาให้
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น มีอายุยืนยาว เป็นพิเศษ ฉะนั้น จึงเป็นเหตุให้จานวน
ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น แต่กลับไม่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สามารถใช้เวลาว่างในการมีชีวิ ตอยู่นั้นเกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุด
๒. ในเขตพื้นที่ของในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น ส่วนใหญ่มี อากาศร้อน
เหมาะแก่การเกิดโรคไข้เลือดออก ในแต่ละปี สถิติการเกิดโรคไข้เลือดออกมีจานวนเพิ่มมากขึ้น
๓. เด็กและเยาวชนในเขตในเขตองค์การบริห ารส่ วนตาบลขอนแก่น ขาดการปลู ก
จิตสานึกในด้านรักบ้านเกิด รักในอาชีพของพ่อแม่ ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 18-35 ปี อยู่นอก
พื้นที่ ไปศึกษาเล่าเรียน หรือไปทางานที่อื่น ทั้งที่พื้นที่ทาการเกษตรมีมากมาย แต่ขาดแรงงานที่สาคัญในการ
สานต่อ สืบทอดอาชีพที่เรียกกันว่า “กระดูกสันหลังของชาติ”
๔. ปัญหาด้านยาเสพติด เป็นปัญหาที่รัฐบาลได้กาหนดให้เป็น วาระแห่งชาติ แต่ปัญหา
นี้กลับไม่ลดน้อยลงเลย เพราะกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่ จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมู่บ้าน การปกปิดปัญหา
หรือไม่มีข้อมูลที่เป็นจริง จึงยากแก่การแก้ไข กาหนดมาตรการที่ชัดเจน
๕ . จากปั ญ ห าใน ข้ อ ที่ ๔ มี เห ตุ ม าจาก ใน เขตองค์ ก ารบ ริ ห ารส่ ว น ต าบ ล
ขอนแก่น ไม่มีพื้นที่ในการเล่นกีฬาหรือนันทนาการที่ได้มาตรฐาน ขาดอุปกรณ์กีฬาที่กลุ่มเสี่ยงในการติดสาร
เสพติดต้องการอย่างแท้จริง หรือขาดพื้นที่ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปัญหานี้ต้องได้รับความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายในการแก้ไข มิฉะนั้น จากปัญหาผู้ติดยาเสพติด ก็จะมีปัญหาอาชญากรรมตามมาอีกด้วย
๖. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น มีพื้นที่เป็นแหล่งเกษตรกรรม
การปลูก การดูแลผลผลิตทางการเกษตร ส่วนใหญ่ประชาชนยังพึ่งสารเคมีในการเพิ่มผลผลิตหรือทาลาย
ศัตรูพืช จนทาให้ระบบนิเวศน์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถูกทาลาย ประชาชนยังไม่เล็งเห็น
ความสาคัญของการอนุรักษ์ ป้องกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต องค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่นจะดาเนินการ
ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น ทั้ งทางด้ านสาธารณสุ ข จัดวิ ท ยากรมาอบรมให้ ค วามรู้ ความเข้าใจ และจัดให้ มี
อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข เป็ น ตั ว แทนขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลขอนแก่ น คอยดู แ ลสอดส่ อ งปั ญ หา
สาธารณสุ ขภายในชุมชนของตนเองและประสานมายังองค์การบริห ารส่ วนตาบลขอนแก่น เพื่อให้ ความ
ช่วยเหลือ และจัดให้มีโครงการด้านสาธารณสุข ลงไปยังชุมชน/หมู่บ้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ส่วนในด้านการลด
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)

๕๑

ปัญหาต่างๆ ในเด็กและเยาวชน สิ่งสาคัญการปลูกฝังจิตสานึกที่ดี ทั้งเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สามารถช่วย
ได้ดีและลงทุน น้ อย เช่น การปลูกฝังในเรื่องเกี่ยวกับความสาคัญของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เด็กและเยาวชน
เล็งเห็นความสาคัญในถิ่นที่อยู่ บ้านเกิด อาชีพดั้งเดิม ส่วนเรื่องของยาเสพติด หากกลุ่มนี้ได้รับรู้ถึงโทษของยา
เสพติด โดยจัดอบรมทั้งทางโลก และทางธรรม ก็สามารถลดปัญหาลงได้ และการส่งเสริมจริยธรรมของเด็ก
และเยาวชน มีการส่งเสริมโดยการอบรมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเพื่อ
สร้างความตระหนักและองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น ได้ส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณีและวัฒนธรรม
ทั้งที่ดาเนินการเองและจัดงบประมาณอุดหนุน ด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการองค์การบริหาร
ส่วนตาบลขอนแก่น ได้ส่งเสริมกีฬาในชุมชนโดยจัดสร้างสนามกีฬาในชุมชนและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในการ
ฝึ กซ้ อมและแข่ งขัน หรื อมี การส่ งตัว แทนให้ เป็ น นั ก กีฬ าระดับ หมู่ บ้ าน อ าเภอ และระดั บ จังหวัด ก็เป็ น
ทางเลือกที่ดี ส่วนสถานที่ห รือสวนสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น จัดส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้ในชุมชนและที่สาธารณะต่าง ๆ การเพิ่ม พื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ลดมลภาวะโลกร้อน
และ องค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น จัดหาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
ขอนแก่น เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อม
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ลดปัญหาสารเคมีตกค้างในพืชผลทางการเกษตร และการปศุสัตว์ จัด
โครงการ/กิ จ กรรม ให้ ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และสร้ า งจิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ ป้ อ งกั น และดู แ ลเรื่ อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทาให้ประชาชนหวงแหน ทุกอย่างเป็นสิ่งจาเป็นที่องค์การบริ หาร
ส่วนตาบลขอนแก่นต้องดาเนินการและคาดการณ์ไว้ในอนาคต
ความต้องการของประชาชน
ประชาชนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เด็ก เยาวชน
ได้รับการปลูกฝังให้อยู่ในจริยธรรมมีความสนใจในประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาน มีลูกหลานสานต่ออาชีพ
เกษตรกรรมอย่างภาคภูมิใจ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่เล่นกีฬา ออกกาลังกายและนันทนาการอย่าง
เพี ยงพอ และใช้พื้ นที่สาธารณะประโยชน์ หรือพื้นที่ ว่างเปล่ าให้ เกิดประโยชน์สู งสุ ด ทั้ งนี้ ประชาชนต้องดูแ ล
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่า งถูกต้อง และมีเครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรในการจัดการ
ดูแลทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่างเพียงพอ สร้างจิตสานึกและมีความตระหนักในการอนุรักษ์
ป้องกัน ดูแล รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ด้านการเมือง - การบริหาร
ปัญหาด้านการเมืองและการบริหารนั้น ถือว่าเป็นปัญหาสาคัญต่อการบริหารงานใน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะปัญหา “ซื้อเสียง” ซึ่งเป็นการทาลายระบบการเลือกตั้ง ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ
ตามมามากมายในอนาคต ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร สามารถแยกเป็นข้อๆดังนี้
๑. ปัญหาประชาชนขาดความรู้ในด้านการเมือง การบริหาร
๒. ปัญหาระบบขั้นตอนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่นมี
ความเชื่องช้า
๓. ประชาชนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง
การบริหารอย่างจริงจัง
๔. การส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงในส่วนของการจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลขอนแก่นไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)

๕๒

๕. สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย
จากทั้งหมดที่กล่าวมาถือเป็นปัญหาสาคัญที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนั้ น จึ งจาเป็ น อย่างยิ่ งที่ป ระชาชนจะต้องพัฒ นาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และมีส่ วนร่ว ม
ทางการเมืองการบริหารของท้องถิ่นเพื่อกาหนดทิศทางการบริหารงานด้านต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการ
ของท้องถิ่น
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในเขตองค์การบริห ารส่วนตาบลขอนแก่น บางส่ วนขาดความตระหนัก ความ
กระตือรื อร้ น ในการที่จ ะร่ วมกิจ กรรมทางการเมือง การบริห ารงาน เช่น การประชาสั งคม การเข้าร่ว ม
ประชุม อบรม หรือการให้ความรู้ ในเรื่องต่างๆ สาเหตุมาจากประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ช่วงระหว่างระยะเวลาในการทานา คือ ๐๖.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๘.๐๐ น. และบางส่วนไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ด้าน
การมีส่ วนร่วมของประชาชนบกพร่อง ทาให้ ไม่ทราบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และการ
บริหารงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ส่วนในด้านของการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลขอนแก่น บางส่วนไม่ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน ขาดความกระตือรือร้นในการทางาน
และขาดประสิทธิภาพ อาจเนื่องมาจากข้อจากัดของทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น เงิน คน หรือส่วนอื่น ขาดการ
ส่งเสริมพัฒ นาด้านพื้นฐานของการทางาน ด้านอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ขอนแก่น มีไม่เพีย งพอ เนื่ องจากงบประมาณในการจัดหามีจากัด รายได้ขององค์การบริห ารส่ว นตาบล
ขอนแก่นมีน้ อย ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานพัฒ นาด้านต่าง ๆ รายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ขอนแก่นส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่ส่วนกลางจัดสรรให้ รายได้จากการจัดเก็บเองมีน้อยเนื่องจากพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลขอนแก่น เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ไม่มีแหล่งเศรษฐกิจภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
ขอนแก่น
การคาดการณ์ แนวโน้มในอนาคต องค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น จัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และส่งเสริมให้ประชาชนมีความสนใจในการเมืองการบริหารโดยใช้สื่อต่ าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น จัดอบรมแกนนาในชุมชน/หมู่บ้าน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ทางการเมืองการบริหารโดยการจัดตั้งกลุ่มตัวแทนของชุมชน/หมู่บ้าน ในด้านต่าง ๆ ส่วนในเรื่องบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาระบบการทางาน โดยการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ
อบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมีทัศนคติที่ดีในการทางาน สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ทาให้มีขวัญและกาลังใจในการทางาน และให้ทุกคนยึดถือ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง ในด้าน
การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชาระภาษี การต่อใบอนุญาตต่างๆ และ
การปฏิบัติตามข้อบัญญัติ การปรับปรุงด้านแผนที่ภาษีให้สามารถจัดเก็บได้อย่างทั่งถึงยุติธรรมและครอบคลุม
พื้น ที่ทั้งหมด เร่งรัดการจัดเก็บให้ครบถ้วนตามกาหนดเวลา อีกทั้งออกข้อบัญ ญัติเพื่อปรับปรุงอัตราการ
จัดเก็บให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและเพียงพอต่อการดาเนินการ
ความต้องการของประชาชน
๑. สร้ างความตระหนั ก ให้ ป ระชาชนเล็ งเห็ น ความส าคั ญ ของการมี ส่ ว นร่ว มใน
ด้านการเมือง การบริห ารขององค์การบริห ารส่ วนตาบลขอนแก่นและสนใจที่จะมีส่ วนร่วมกิจกรรมทาง
องค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่นจัดขึ้น
๒. ผู้ บ ริ ห าร บุ ค ลากร ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลขอนแก่ น ได้ รับ การพั ฒ นา
สามารถปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)

๕๓

๓. องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลขอนแก่ น สามารถจั ด เก็ บ รายได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง และ
ครบถ้วน เป็นธรรม เพื่อมีรายได้ให้เพียงพอต่อการบริหารงานและดาเนินโครงการ/กิจกรรมด้านต่างๆ มีการ
ส่ งเสริม และสนั บ สนุ น กลุ่ มสร้างอาชีพ หรือลงทุน ในโครงการ/กิ จกรรม เพื่ อก่อให้ เกิ ดการสร้างงานและ
กระจายรายได้ อย่างยั่งยืน
ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวม
การวิเคราะห์ ผังเมืองรวมเป็นการนาข้อมูล ด้านผังเมืองมาเพื่อวิเคราะห์ กาหนดแนว
ทางการพัฒนาทางกายภาพในมิติพื้นที่ จากการตรวจสอบร่างผังเมืองรวมอาเภอเมืองร้อยเอ็ดพอจะสรุปได้ว่า
ตาบลขอนแก่นเป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมคลังสินค้า
สถาบันราชการการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
เมื่อวิเคราะห์ขอบข่ายการประกอบกิจกรรมในพื้นที่ตาบลขอนแก่น เห็นได้ว่าพื้นที่ถูกกาหนดในร่าง
ข้อกาหนดผังเมืองรวมอาเภอเมืองร้อยเอ็ด สามารถที่จะทาการส่งเสริมอาชี พด้านการเกษตรทั้งด้านพืชและ
ด้านสัตว์ การส่งเสริมสถานประกอบการที่ไม่ขัดต่อข้อกาหนดเช่น ร้านจาหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และ
สถานที่จาหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สามารถส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม
ภายในตาบล การให้บริการประชาชนด้านสาธารณูปโภค การส่งเสริมด้านสาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม รวมถึงคุณภาพชีวิตต่างๆ ของประชาชนในตาบลได้
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT
เป็ นการประเมิน โดยวิเคราะห์ ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจากัด อันเป็นภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นใน
ปัจจุบัน โดยเป็นการตอบคาถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นอยู่จุดไหน” สาหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกาหนดการ
ดาเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุด
แข็ง (Strength-S) จุดอ่อน (Weak-W) และปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส (Opportunity-O) และอุปสรรค
(Threat-T) เป็นเครื่องมือ
จุดแข็ง (Strengths -S)
๑. องค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่นเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ
๒. โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคมีความครอบคลุมทั่วถึงเกือบเต็มพื้นที่
๓. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่นมีวิสัยทัศน์ และยึดถือแนวทางบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลเป็นสาคัญ
๔. ประชาชนเริ่มเห็นถึงความสาคัญโดยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น เข้าใจ
ระบบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานและพร้อมจะขยายฐานประชาธิปไตย
๕. มีระบบการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสูงขึ้น
๖. มีความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายด้านซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพและ
สร้างรายได้ของประชาชน และองค์กรยังมีการส่งเสริมพัฒนาอาชีพทางด้านการแปรรูปอาหารอย่างต่อเนื่อง
ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพเสริม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)

๕๔

๗. มีบุคลากรที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญทางวิชาการในการดาเนินโครงการกิจกรรมอันเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชน
๘. ประชากรส่วนใหญ่มีความสามัคคีในการจัดกิจกรรมด้านประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
๙. มีหอกระจายข่าวประจาทุกหมู่บ้าน มีศักยภาพด้านสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
๑๐. ทรั พ ยากรภายในองค์ ก ารมี ค วามพร้ อ มพอสมควรในการให้ บ ริ ก ารสาธารณะแก่
ประชาชนในตาบล
๑๑. ผู้นาชุมชน (กานัน ผู้ใหญ่บ้าน) มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือใน
การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตาบล
๑๒. มีการส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโรงเรียน
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๒ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ๒ แห่ง
สามารถขยายโอกาสการเรียนให้กับเด็กและเยาวชน สามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้ประจาตาบลได้ในอนาคต
จุดอ่อน (Weaknesses-W)
๑. พื้นที่บางแห่งยังไม่ได้รับการพัฒนา ทางสัญจร ไฟฟ้า แหล่งน้า ยังไม่ได้ดาเนินการให้
เท่าเทียมกันทุกพื้นที่
๒. ประชาชนอพยพแรงงานไปทางานนอกพื้นที่เนื่องจากขาดแหล่งงานในพื้นที่
๓. ประชาชนในพื้นที่บางส่วนไม่มีที่ดินทากินเป็นของตนเอง
๔. บางพื้นที่เกิดภัยแล้งบ่อยครั้งทาให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย
๕. บางพื้นที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการร่วมกันกาหนดทิศทาง ประเด็นปัญหา
การพัฒนา จึงทาให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงความต้องการ
๖. แหล่งน้าธรรมชาติแห้งในฤดูแล้ง ปริมาณน้าไม่เพียงพอต่อการเกษตรและไม่มีแหล่งกัก
เก็บน้าใช้
๗. เจ้าหน้าที่และประชาชนไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน รวมถึงยังไม่มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างแท้จริง
โอกาส (Opportunities-O)
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ กาหนดไว้ว่าการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องรัฐต้องกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง
โดยคานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดทาบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ย่อมมีความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การจั ดบริการสาธารณะที่
มีความหลากหลาย การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและมีอานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ
๒. พระราชบัญญั ติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่าย
โอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอานาจ ๖ ด้าน ทาให้ อบต. มีโอกาส
ได้รับการจัดสรรทั้งงบประมาณ การฝึกอบรมความรู้ ศักยภาพของเจ้าหน้า ที่ และมีอานาจหน้าที่ในการ
ควบคุม ดูแล ป้องกันและแก้ไขเพิ่มมากขึ้น ทาให้สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)

๕๕

๓. แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ เน้นการพัฒ นาเศรษฐกิจตามหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
กระตุ้นให้ชุมชนพึ่งตนเอง
๔. รัฐบาลมีแนวนโยบายการส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่
ประชาชน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น
๕. มีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ เน้นประสิทธิภาพ ประหยัด เป็นธรรม โปร่งใส
เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ตัดสินใจ และร่วมรับผลประโยชน์
๖. รัฐบาลมีการขับ เคลื่ อนหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพี ยง ส่ งผลให้ เกิดประโยชน์ ต่อการ
พัฒนา ปลูกฝังค่านิยม อยู่แบบพอเพียงให้แก่ประชาชน
๗. การขอรับ การสนั บ สนุ น งบประมาณกรณี โครงการเร่งด่ว นและโครงการเกิน ศักยภาพ
มีหลายช่องทาง ได้แก่ อบจ. จังหวัด กรมที่สังกัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threats-T)
๑. สภาวการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับประเทศและภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
๒. การรับค่านิยมตะวันตกทาให้เกิดการบริโภคนิยมมากขึ้น เกิดหนี้สิน ประชาชนมีรายจ่าย
มากกว่ารายได้

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)

วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และจุดมุ่งหมายการพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น
“ประชาชนผาสุก
ทุกข์ปัญหาได้รับการแก้ไข
เต็มใจบริการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม”

พันธกิจ
๑. ประชาชนมีความเป็นอยู่ ตามความเหมาะสมโดยมีรากฐานมาจากแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง
๒. ประชาชนมีแนวทางในการดาเนินชีวิตตามหลักศีลธรรมอันดี มีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรม
๓. จัดให้มีการบารุงรักษาทางบกและทางน้าและสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อการดารงชีวิต
๔. จัดให้มีแหล่งน้าอย่างเพียงพอเพื่อการเกษตร
๕. ส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจทั้งในด้านการเมือง ข้อมูลข่าวสารการปกครอง
๖. ส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
๗. ส่งเสริมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
๘. ส่งเสริมการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
๙. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์
๑๐. ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด
๑๑. ในพื้นทีส่ ่งเสริมการเพราะปลูกพืชโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)
๑. สาธารณูปโภคครอบคลุมทั่วทั้งตาบลรองรับประชาคมอาเซียน
๒. ประชาชนมีความรู้เพิ่มขึ้นสามารถพัฒนาผลิตผลสินค้าด้านการเกษตรได้อย่างมีคุณภาพพร้อมต่อการส่งออกสู่
ตลาดทุกระดับ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ การว่างงานในตาบลลดลง
๓. ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
๔. ประชาชนได้รับการให้บริการสาธารณสุขภายในตาบลอย่างทั่วถึง สุขภาพแข็งแรง ลดการเจ็บป่วย ห่างไกลยาเสพ
ติด
๕. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับชุมชนตลอดไป
๖. อนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่กับท้องถิ่นตลอดไป
๗. เจ้าหน้าที่และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และพัฒนาด้านการบริหารจัดการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง 1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาถนนสะพาน ทาง
พื้นฐาน
เท้า ท่อระบายน้า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๓)

๕๗

1.2 แนวทางการพัฒนาก่อสร้างแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
1.3 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าส่องสว่างประจาหมู่บ้าน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ยกระดับรายได้ให้แก่ประชาชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 3.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
3.2 แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.3 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษาและเพิ่มช่องทางในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
4. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
4.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
4.2 แนวทางการพัฒนาการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
5. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม
5.1 แนวทางการพัฒนาการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน
5.2 แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
5.3 แนวทางการพัฒนาการป้องกันรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
5.4 แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสถานที่กาจัดขยะมูล
ฝอยมวลรวมของตาบล
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรม 6.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่นใน
และประเพณี
ตาบลและอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ 7.1 แนวทางการพัฒนาการ การพัฒนาปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน จัดหา
บริหาร
วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและก่อให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการประชาชน
7.2 แนวทางการพัฒนา ประสิทธิภาพผู้นาท้องถิ่นและพนักงานส่วนตาบล

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)

แบบ ยท.๐๑

๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ร้อยเอ็ด

๑. พัฒนากระบวนการ

ผลิตข้าวหอมมะลิและ
สินค้าการเกษตรแบบ
ครบวงจร

๒. ส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยว การ
บริการ การค้า และการ
ลงทุน

๓.ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัว ชุมชน

๔.บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม ชาติ
และสิ่งแวด ล้อมให้มี
คุณภาพและยั่งยืน

๕.รักษาความมั่นคง
ภายใน และการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ปัจจัยการผลิตข้าวหอมมะลิและ
สินค้าเกษตร
2. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
ผลิต การแปรรูป ข้าวหอมมะลิและ
สินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ
มาตรฐาน (GAP/ปลอดภัย/
อินทรีย์)
3. พัฒนากลุ่มเครือข่ายเกษตรกร
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการและเชื่อมโยง
การค้าและตลาดสินค้าบริโภค
ปลอดภัย

๑ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว กิจกรรมงานประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงาม
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการ
ให้บริการ และระบบโลจิสติกส์ ให้มี
ประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย
ผู้ประกอบการ (SME) ผลิตภัณฑ์
ชุมชน (OTOP) ตามแนวทาง
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม
4. ส่งเสริมการอุตสาหกรรมสีเขียว
การค้า และการตลาดทุกระดับ

สอดคล้อง ย. ๒ จังหวัด

สอดคล้อง ย. ๓ จังหวัด

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาคน (ความรู้ ทักษะ) และ
เสริ
มสร้างสั
งคมแห่งการเรียนรู้
และสั
งคม
2. พัฒนาระบบสุขภาพเชิงป้องกัน
การจัดสวัสดิการสังคมและดูแล
ผู้ด้อยโอกาส
3. สร้างโอกาส สร้างอาชีพบน
พื้นฐานปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
4. เสริมสร้างความเป็นธรรมใน
สังคม และความเข้มแข็งของ
ครอบครัวชุมชนและสังคม

แนวทางการพัฒนา
1. สร้างความเพียงพอและความมี
คุ ณ ภาพของทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
2. พั ฒ นาแหล่ ง น้ าและบริ ห าร
จั ด ก า ร น้ า ทั้ ง ร ะ บ บ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ
3. เพิ่ ม พื้ น ที่ ป่ า ลดมลพิ ษ ขจั ด
ขยะให้ถูกหลักวิชาการและส่งเสริม
ใช้พลังงานทดแทน

1. เพิ่ ม ศั ก ยภาพการรั ก ษาความ
มั่นคง ความสงบเรียบร้อ ยภายใน
จังหวัด
2. ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารงานแบบ
บู รณ าการภ ายใต้ ก ารบ ริ ห าร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
3. ย ก ระ ดั บ ก าร ป้ อ งกั น แ ล ะ
บ ร ร เท า ส า ธ า ร ณ ภั ย ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ

2. พัฒนาระบบ

สอดคล้อง ย.สุข๕ภาพเชิ
จังหวังป้ดองกัน การจัด สอดคล้อง ย. ๒ จังหวัด
สวัสดิการสังคมและดูแล
ผู้ด้อยโอกาส

ยุทธศาสตร์
3. สร้างโอกาส
๒.การพัฒนาด้านส่งเสริม
๑.การพัฒนาด้าน
๔.ด้านการวางแผน การ
๓.ด้านการจัดระเบียบ
การพัฒนา
สร้
า
งอาชี
พ
บนพื
น
้
ฐานปรัชญา
คุณภาพชีวิต
ชุมชน/สังคม และการรักษา
ส่งเสริมการลงทุน
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เศรษฐกิจพอเพียง
แผนยุ
ทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๓)
อปท.ในเขต
ความสงบเรียบร้อย
พาณิชย กรรมและการ
4.
เสริ
ม
สร้
า
ง ท่องเที่ยว
จังหวัด
ความเป็นธรรมในสังคม และความ
ร้อยเอ็ด
เข้มแข็งของครอบครัวชุมชนและ
สังคม

สอดคล้อง ย. ๔ จังหวัด

สอดคล้อง ย. ๒ จังหวัด

๕.ด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม

๖.ด้านการศึกษา ศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิน่

๕๙

แนวทางการพัฒนา
1. งานด้านการคมนาคมและ
ขนส่งทั้งทางบกและทางน้า
2. งานด้านสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ การ
บริหารจัดการน้าแบบบูรณา
การ เพื่อป้องกันน้าท่วมใน
ฤดูน้าหลาก และการขาดน้า
สาหรับอุปโภค – บริโภคใน
ฤดูแล้ง
๓. งานด้านผังเมือง การ
ควบคุมอาคาร นาผังเมือง/
ผังชุมชนมาเป็นข้อมูล
ประกอบการวางแผน
๔. การบริหารจัดการน้าเพื่อ
การเกษตรแหล่งลุ่มน้าอย่าง
เป็นระบบ
๕. การขยายเขตไฟฟ้าเพือ่
การเกษตรให้ครอบคลุมทุก
พื้นที่

แนวทางการพัฒนา
1. งานด้านสวัสดิการสังคม
การส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต สุขอนามัย
และสภาพแวดล้อม
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก
เยาวชน ผู้ดอ้ ยโอกาส
๒. งานด้านการสาธารณสุข
ส่งเสริมสุขภาพพลามัยของ
ประชาชน การป้องกันและ
ระงับการระบาดของ
โรคติดต่อ และการเข้าถึง
การรักษาของผู้ดอ้ ยโอกาส
ทางสังคมและประชาชน
ทั่วไป
๓. การแก้ไขและป้องกัน
ปัญหายาเสพติด และ
ป้องกันกลุ่มเสี่ยง และ
ประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ด้วย
การรวมพลังทุกภาคส่วน

แนวทางการพัฒนา
1. งาน ด้ า น การส่ ง เสริ ม ป ระชาธิ ป ไต ย
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาประชาธิ ป ไตยภาค
พลเมื อ ง การพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ น าชุ ม ชน
สนั บ สนุ น การจั ด ระบบข้ อ มู ล สารสนเทศ
ข่าวสารเพื่อ การพั ฒ นาชุม ชนการสื่อสารใน
ชุม ชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพื่ อการ
พัฒนาชุมชน ความเสมอภาค เสรีภาพ
๒. งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย หามาตรการเชิงป้องกัน และกาหนดเป็น
แผนงานไว้ในแผนพัฒ นาสามปี การส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการการสาธารณ
ภั ย ของผู้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการท้ อ งถิ่ น และ
ประชาชน การซั ก ซ้ อ มการป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัย การจัดหาสถานที่ และ
อุ ป ก รณ์ ก ารช่ วย เห ลื อ เพื่ อ บู รณ าก าร
ร่วมกันเมื่เกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่
๓. งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ให้
สารวจจุดที่ มั ก เกิดเหตุร้าย ภัยอันตรายจาก
กลุ่ม มิ จฉาชีพสร้างเครือข่ายสื่อสารการแจ้ง
เหตุ และหามาตรการป้องกั นเพื่อลดจ านวน
การเกิดเหตุร้ายขึ้น
๔. งานด้ านการสร้า งความเข้ ม แข็ ง ชุ ม ชน
การจั ด ระเบี ย บชุ ม ชน การจั ด ตั้ ง กลุ่ ม พลั ง
ประชาชนใช้ รู ป แบบชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง สร้ า ง
จิ ต ส านึ กขอ งชุ ม ชน ป ลู ก ฝั ง อุ ด มก ารณ์
คุณธรรมพลเรือนทุก ระดับทั้ งภาคประชาชน
เยาวชน และหน่ วยงานของรัฐขยายผลการ
ดาเนินงานกิจกรรมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
๕. การบริ ห ารโดยค านึ ง ถึ ง หลั ก นิ ติ ธ รรม
ความโปร่ง ใส ความรับ ผิด ชอบ ความคุ้ม ค่ า
การมีส่วนร่วม และมีคุณธรรม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)

แนวทางการพัฒนา
1. งานด้านการส่งเสริมการลงทุน
ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่คนใน
ชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิต
ภัณฑ์ชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการ
พึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๒. งานด้านการพาณิชยกรรม
สารวจหาสถานที่ยังไม่ได้ใช้
ประโยชน์ที่เหมาะกับการค้าขาย
และสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่กลุ่ม
ผู้ค้าขาย เพื่อเตรียมมาตรการ
รองรับในแผนพัฒนาสามปี๓.
งานด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้
มีการพัฒนาสถานที่ กลุ่มอาชีพ
อาหารและเส้นทางคมนาคม เพื่อ
สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ใน
ท้องถิ่น
๔. งานด้านการส่งเสริมอาชีพ
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการเกษตร
อินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน พัฒนาฝีมือ
แรงงานวิสาหกิจชุมชน ให้ความ
สาคัญกับแรงงานทั้งระบบ นอก
ระบบ และส่งเสริมการมีงานทา

แนวทางการพัฒนา
1. งานด้านการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
บารุงรักษาป่าและน้าอย่าง
ยั่งยืน การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม การกาจัดขยะ
โดยมีการบูรณาการของทุก
ภาคส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง
๒. การขุดลอกพัฒนา
แหล่งน้าสาธารณะ การทา
ฝายชะลอน้าในแหล่งน้า
สาคัญๆของชุมชน
๓. การปลูกป่าเพือ่ เก็บ
รักษาน้าใต้ดิน
๔. การบูรณาการในการ
จัดหาเครือ่ งจักรเพื่อการขุด
เจาะบาดาลระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา
1. งานด้านการศึกษา ให้
ความสาคัญกับการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย
๒. งานด้านส่งเสริมการสืบ
ทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการ
สารวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวบรวมเป็นองค์ความรู้
เผยแพร่ให้แก่คนในท้องถิ่น
โดยสนับสนุนให้มีการต่อยอด
ขยายความคิด แปลงเป็น
จุดเด่นให้แก่ ผลิตภัณฑ์ของ
ท้องถิ่น
๓. ส่งเสริมสืบทอดองค์ความรู้
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่
ศูนย์กลางการศึกษาวัฒนธรรม
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน

๖๐

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.
ขอนแก่น

สอดคล้อง ย.๑,๕
อปท.ในเขตจังหวัด

สอดคล้อง ย. ๔
อปท.ในเขตจังหวัด

สอดคล้อง ย.๒,๖
อปท.ในเขตจังหวัด

สอดคล้อง ย.๒
อปท.ในเขตจังหวัด

สอดคล้อง ย.๓,๒,๕
อปท.ในเขตจังหวัด

สอดคล้อง ย. ๖
อปท.ในเขตจังหวัด

สอดคล้อง ๓
อปท.ในเขตจังหวัด

๑.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

๒.การพัฒนาด้าน

๓.การพัฒนาด้าน
การศึกษา

๔.การพัฒนาด้าน

๕.การพัฒนาด้าน
สังคมและสิ่ง
แวดล้อม

๖.การพัฒนาด้าน
วัฒนธรรมและ

๗.การพัฒนาด้าน
เมืองการบริหาร

เป้าหมายยุทธศาสตร์
เพื่อขยายการ
สาธารณูปโภคให้มีความ
ทั่วถึงครอบคลุมในตาบล
รองรับประชาคมอาเซียน

แนวทาง
ทางการ
พัฒนา

แนวทางการพัฒนา

๑.พัฒนาการก่อสร้าง
ปรับปรุงบารุงรักษา
ถนนสะพาน ทางเท้า
ท่อระบายน้า
๒.พัฒนาก่อสร้างแหล่ง
น้าเพื่อการเกษตร
๓.พัฒนาระบบไฟฟ้า
ส่องสว่างประจา
หมู่บ้าน
สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนา ย.๑

เศรษฐกิจ

เป้าหมายยุทธศาสตร์
เพื่อพัฒนา ส่งเสริม
อาชีพให้แก่ประชาชน
ลดการว่างงานและ
พัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรม
แนวทางการพัฒนา

๑. พัฒนาส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
ยกระดับรายได้ให้แก่
ประชาชน

สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนา ย.๒

สาธารณสุข

เป้าหมายยุทธศาสตร์
เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
เตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

เป้าหมายยุทธศาสตร์
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
สาธารณสุขและแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขใน
ตาบล

แนวทางการพัฒนา
๑.พัฒนาการส่งเสริมการ
กีฬาและนันทนาการ
๒.พัฒนาการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
๓. พัฒนาส่งเสริม
การศึกษาและเพิ่ม
ช่องทางในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารให้แก่ประชาชน
เตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนา

สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนา ย.๓

สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนา ย.๔

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)

๑. พัฒนาการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของ
ประชาชน
๒.พัฒนาการป้องกัน
และควบคุม
โรคติดต่อ

เป้าหมายยุทธศาสตร์
เพื่อส่งเสริมการ
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
๑.พัฒนาการแก้ไขปัญหา
สังคมและความยากจน
๒. พัฒนาการสนับสนุน
สวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์
พัฒนาการป้องกันรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. พัฒนาการจัดเก็บขยะ
มูลฝอยและสถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอยมวลรวมของ
ตาบล

สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนา ย.๕

ประเพณี
เป้าหมายยุทธศาสตร์
เพื่อส่งเสริมสืบสาน
อนุรักษ์วัฒนธรรมอัน
ดีส่งเสริมจริยธรรม
เตรียมความพร้อมเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนา

๑.พัฒนาการส่งเสริม
กิจกรรมงาน
ประเพณีท้องถิ่นใน
ตาบลและอนุรักษ์ไว้
ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น

สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนา ย.๖

เป้าหมายยุทธศาสตร์
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในสังคม
พัฒนาการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
ให้กับประชาชน
พัฒนาการบริหาร
องค์การบริหารส่วน
ตาบลขอนแก่น

แนวทางการพัฒนา
๑.พัฒนาการปรับปรุงสถานที่
ปฏิบัติงาน จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์
เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และก่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
ประชาชน
๒.พัฒนาประสิทธิภาพผู้นา
ท้องถิ่นและพนักงานส่วนตาบล
เพื่อเตรียมความพร้อม

สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนา ย.๗

๖๑

ผลผลิต/
โครงการ

๑.โครงการก่อสร้าง
สาธารณูปโภคและ
สิ่งก่อสร้าง
๒.กิจกรรมซ่อมแซม
สาธารณูปโภคและ
สิ่งก่อสร้างตาม
อานาจทีก่ าหนดไว้ใน
ระเบียบกฎหมาย
หนังสือสั่งการ
๓.โครงการพัฒนา
แหล่งน้า
๔.โครงการซ่อมแซม
บารุงรักษา แหล่งน้า

๑.โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริม ให้ความรู้
ด้านอาชีพ
๒.โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมเกษตรกร
๓.โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง

๑.โครงการ/กิจกรรม
จัดการศึกษา
๒.การสนับสนุน
ทรัพยากรด้าน
การศึกษา
๓.โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด
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๑.โครงการพัฒนา
ศักยภาพสาธารณสุข
๒.โครงการแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุข
๓.โครงการส่งเสริม
สุขภาพประชาชน

๑.โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
๒.โครงการ/กิจกรรม
ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๑.โครงการส่งเสริม
ด้านศาสนา
วัฒนธรรมประเพณี
๒.โครงการส่งเสริม
การปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม

๑.โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
๒.กิจกรรมบริหารจัดการ
ทรัพยากรภายในตาบล
การสนับสนุนงบประมาณ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องใน
การบูรณาการการพัฒนา
๓.โครงการสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน และ
โครงการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ป้องกันภัยพิบัติ
ภัยสาธารณะ

๖๒

๓.๔ แผนที่ยุทธศาสตร์

แบบ ยท.๐๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น
Strategy Map
“ประชาชนผาสุก

วิสัยทัศน์

เต็มใจบริการ

ทุกข์ปัญหาได้รับการแก้ไข
บริหารแบบมีส่วนร่วม”

พันธกิจ

๑ . จั ด ใ ห้ มี แ ล ะ
บ ารุงรัก ษาทางบกและ
ทางน้ า สาธารณู ป โภค
สาธารณู ป การพื้ น ฐาน
ให้กับประชาชน

๒. ส่งเสริมอาชีพ ให้
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
แก่ประชาชนให้สามา
มารถประกอบอาชีพ
สร้างรายได้ รวมทั้ง
พัฒนาฝีมือแรงงาน

๓. ส่งเสริมสนับสนุนงาน
ด้านการศึกษา
ยกระดับคุณภาพด้าน
การศึกษา

๔.พัฒนาการจัดการ
สาธารณสุข เสริมสร้าง
ศักยภาพสาธารณสุข
ภายในตาบลเพื่อแก้ไข
ปัญหาสุขอนามัย
ภายในตาบล

๕. ส่งเสริมสนับสนุนการ
รักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

๖.ส่งเสริมกิจกรรมด้าน
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

๒.ประชาชนมีความรู้เพิ่มขึ้น สามารถ
พัฒนาผลิตผลสินค้าด้านการเกษตรได้
อย่างมีคุณ ภาพพร้อม ต่อการส่งออกสู่
ตลาดทุกระดับ สามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองและ ครอบครัวได้
การว่างงานในตาบลลดลง

๓. ประชาชนได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
ห่างไกลยาเสพติด

๔. ประชาชนได้รับการ
ให้บริการสาธารณสุข
ภายในตาบลอย่างทั่วถึง
สุขภาพแข็งแรง ลดการ
เจ็บป่วย

๕.มีทรัพยากร ธรรมชาติ
ที่สมบูรณ์และ
สิ่งแวดล้อม ที่ดีอยู่คกู่ ับ
ชุมชนตลอดไป

๖. อนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมอัน
ดีงามและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้คงอยู่กับ
ท้องถิ่นตลอดไป

๗. พัฒนาการบริหาร
จัดการในองค์กร ส่งเสริม
และให้ความรู้เพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (AEC)

เป้าประสงค์
๑. สาธารณูปโภค
ครอบคลุมทั่วทั้งตาบล
รองรับประชาคม
อาเซียน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)

๗. เจ้าหน้าที่และประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจต่อการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
ขอนแก่น

๖๓

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น
Strategy Map (ต่อ)
เป้าประสงค์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
อบต.ขอนแก่น

แนวทาง
ทางการ
พัฒนา

เป้าประสงค์ที่ ๒

๑.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐาน

๒.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

๑.พัฒนาการก่อสร้าง
ปรับปรุงบารุงรักษาถนน
สะพาน ทางเท้า ท่อ
ระบายน้า
๒.พัฒนาก่อสร้างแหล่งน้า
เพื่อการเกษตร
๓.พัฒนาระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างประจาหมู่บ้าน

๑. พัฒนาส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพยกระดับ
รายได้ให้แก่ประชาชน

เป้าประสงค์ที่ ๓

๓.การพัฒนาด้าน
การศึกษา

๑.พัฒนาการส่งเสริมการ
กีฬาและนันทนาการ
๒.พัฒนาการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
๓. พัฒนาส่งเสริม
การศึกษาและเพิ่มช่องทาง
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ให้แก่ประชาชนเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)

เป้าประสงค์ที่ ๔

เป้าประสงค์ที่ ๕

๔.การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข

๕.การพัฒนาด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม

๑. พัฒนาการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของ
ประชาชน
๒.พัฒนาการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

๑.พัฒนาการแก้ไขปัญหา
สังคมและความยากจน
๒. พัฒนาการสนับสนุน
สวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์
๓.พัฒนาการป้องกันรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. พัฒนาการจัดเก็บขยะ
มูลฝอยและสถานทีก่ าจัด
ขยะมูลฝอยมวลรวมของ
ตาบล

เป้าประสงค์ที่ ๖

๖.การพัฒนาด้าน
วัฒนธรรมและ
ประเพณี

๑.พัฒนาการส่งเสริม
กิจกรรมงานประเพณี
ท้องถิ่นในตาบลและ
อนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

เป้าประสงค์ที่ ๗

๗.การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร

๑.พัฒนาการปรับปรุง
สถานที่ปฏิบัติงาน จัดหา
วัสดุ ครุภัณฑ์เครือ่ งมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
และก่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการให้บริการ
ประชาชน
๒.พัฒนาประสิทธิภาพผูน้ า
ท้องถิ่นและพนักงานส่วน
ตาบลเพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (AEC)

๖๔

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลขอนแก่น (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)

