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ส่วนท่ี 4 
 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น 

ประจําปี 2560 -2564 
 

 วิสัยทัศน์ 
 

“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง เป็นศนูย์กลางการเรียนรู้ และเมืองหลักเศรษฐกิจของ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 

 
 พันธกิจ 

1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างย่ังยืน  
2. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
3. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเช่ือมโยงการค้า การลงทุน การบริการ 

และการท่องเที่ยว 
5. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และเครือข่ายการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน 
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล และเกิด

ประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน 
7. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา 
                                      อย่างย่ังยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการเกษตรย่ังยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเสริมสร้างสุขภาวะ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
           เพ่ือการแข่งขัน-ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล                                               
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 ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์  44  แนวทาง การพัฒนา 
ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาเมืองและชุมชน  ประกอบด้วย  5  แนวทางการพัฒนา ดังนี ้
1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมือง และชนบท อย่างทั่วถึงและเป็น

ระบบ  
 1.2 พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้
มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน  
 1.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชน
แบบมีส่วนร่วม 
 1.4 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบ 
ครบวงจร 

 1.5 สร้างวินัยประชาชน และความร่วมมือในการดูแลความเป็นระเบียบชุมชน การจราจร 
และการลดอุบัติเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย 5 แนวทางการพฒันา ดังนี ้
 2.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและทัว่ถึง 
 2.2 พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชนให้ได้มาตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภัย 
 2.3 พัฒนาจังหวัดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างสมดุล 
 2.4 พัฒนาพ้ืนที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงาม เหมาะสม 
 2.5 สนับสนุนชุมชน หน่วยงาน ผู้ประกอบการ ในการพัฒนาระบบสุขาภิบาล และรกัษา
ความสะอาดของครอบครัว ชุมชน (ถังดักไขมัน บึงประดิษฐ์ ตลาด ทางระบาย การกําจัดของเสีย) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง ประกอบด้วย 7 แนวทางการพัฒนา ดังนี ้
 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบให้ได้มาตรฐานและสนับสนุนให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  
 3.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสําหรับประชาชนทุกเพศ
วัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 3.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาขั้นพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศและมุ่งสู่กีฬามืออาชีพ
และการกีฬา/นันทนาการเพ่ือออกกําลังกาย 
 3.4 ส่งเสริม สนับสนุนและการพัฒนาการประกอบอาชีพ / ทักษะฝมีือ ที่เหมาะสมตรง
ศักยภาพของประชาชน 
 3.5 ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ 

 3.6 เพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน กิจกรรมจิตอาสา เพ่ือการใช้ทักษะชีวิตที่ดีเห็น

คุณค่าตนเองและสังคม 



ส่วนที4่ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ.2560-2564)  59             
 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดขอนแก่น (พ.ศ.2560-2564) 

 3.7 ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับทักษะประชาชนใน

การเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ประกอบด้วยแนวทางการพฒันา 7 แนวทาง ดังนี ้
 4.1 บริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณการและยั่งยืน 
 4.2 อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และเพ่ิมพ้ืนที่ป่า ป่าชุมชน และป่าต้นนํ้าลําธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
 4.3 พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งนํ้า แหล่งนํ้าใต้ดินและการบริหารจัดการนํ้าอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
 4.4 เพ่ิมประสทิธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย 
 4.5 สร้างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
 4.6 ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกโซล่าฟาร์ม 
 4.7 พัฒนาต้นแบบกิจกรรม / สาธิต แนวทางการใช้พลังงานทางเลือกใน อปท. ตามศักยภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเกษตรอย่างย่ังยืน ประกอบด้วย 5 แนวทางการพฒันา ดังนี ้
 5.1 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.2 เพ่ิมประสทิธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ภาคเกษตร 

 5.3 ยกระดับคณุภาพการผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัย (Food Safety) และสนับสนุนการเกษตร
อินทรีย์เพ่ือภาวะสุขภาพ 
 5.4 สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและนวัตกรรมใน
พ้ืนที่ 
 5.5 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสรา้งสขุภาวะ ประกอบด้วยแนวทางพัฒนา 5 แนวทาง ดังนี ้
 6.1 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมในระดับ
ปฐมภูม ิ
 6.2 พัฒนาระบบบริการทางสังคมใหม้ีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม 
 6.3 สนับสนุนการฟ้ืนฟูการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกตามความเหมาะสมและเช่ือมโยง
กับการดูแลสุขภาพ  
 6.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมลูฐาน (อสม) และพัฒนารูปแบบการ
บริการประชาชน 
 6.5 เฝ้าระวัง ป้องกัน โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และการเผยแพร่ระบาดในพ้ืนที่ และพัฒนาระบบ
การส่งต่อร่วมกับหน่วยบริการที่มีคุณภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสรา้งเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขนัภายใต้
หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง ดังนี ้
 7.1 เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและ
เยาวชน 

 7.2 อนุรักษ ์สบืสานทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 7.3 พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแขง็และสามารถแข่งขันได้ 

 7.4 พัฒนา ส่งเสริม การพาณิชย์ การลงทนุและการท่องเที่ยว 

 7.5 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การประกอบอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา   
5 แนวทาง ดังนี ้
 8.1 ส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่ภาคประชาชน 
 8.2 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหมใ่นการ
ปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเน่ือง 
 8.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพ่ิมขึ้นและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
 8.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน 
 8.5 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใสส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผลกระทบจากการพัฒนาในท้องถิ่น 
 


