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สวนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนา 
 

 แนวคิดในการกําหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต

จังหวัด พ.ศ.2558-2560  ยึดหลักการการพัฒนาท่ีสนองตอนโยบายรัฐบาล และสอดคลอง เชื่อมโยงกับทิศ

ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด

รอยเอ็ด-ขอนแกน-มหาสารคาม-กาฬสินธุ หรือกลุม “รอยแกนสารสินธุ” และยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

ขอนแกน รวมท้ังอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2549 

โดยมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและศักยภาพของทองถ่ินและจังหวัด รวมถึงตอบสนองตอความตองการ 

และปญหาของประชาชนในพ้ืนท่ี  ซ่ึงกรอบแนวคิดท่ีนํามาใชในการกําหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน พ.ศ.2558-2560 ท่ีสําคัญมีดังนี้ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) 

                     การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 

(พ.ศ.2555-2559) มีแนวคิดท่ีตอเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 8- 10  

โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” รวมท้ัง “สราง

สมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ 

                     แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เปนแผนยุทธศาสตรท่ีชี้นําทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง 

เพ่ือมุงสูวิสัยทัศนระยะยาว ท่ีทุกภาคสวนในสังคมไทยไดเห็นพองรวมกันกําหนดเปนวิสัยทัศนป พ.ศ. 2570  

ซ่ึงกําหนดไววา  “คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย  มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง  ยึดม่ันใน

วัฒนธรรม ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณข้ันพ้ืนฐานท่ีท่ัวถึง มีคุณภาพ สังคมมี

ความปลอดภัยและม่ันคง อยูในสภาวะแวดลอมท่ีดี เก้ือกูล และเอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน ระบบการผลิตเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม มีความม่ันคงดานอาหารและพลังงานอยูบนฐานเศรษฐกิจท่ีพ่ึงตนเองและแขงขันไดในเวทีโลก 

สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี” 

  วิสัยทัศนการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ไดกําหนดไววา         

“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง" 

                   ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11    

มุงสรางภูมิคุมกันในมิติตาง ๆ เพ่ือใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน โดยนําทุนของประเทศท่ีมี

ศักยภาพมาใชประโยชนอยางบูรณาการและเก้ือกูลกัน พรอมท้ังเสริมสรางใหแข็งแกรงเพ่ือเปนรากฐานการ

พัฒนาประเทศท่ีสําคัญไดแก การเสริมสรางทุนสังคม (ทุนมนุษย ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ใหความสําคัญ

กับการพัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมคุณภาพ มุงสรางภูมิคุมกันตั้งแตระดับปจเจก ครอบครัว และชุมชน 
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สามารถจัดการความเสี่ยง และปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชน

จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม สําหรับการเสริมสรางทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทาง

การเงิน) มุงพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็ง โดยใชภูมิปญญา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ

ความคิดสรางสรรค ใหความสําคัญกับการปรับโครงสรางการคาและการลงทุนใหสอดคลองกับความตองการ

ของตลาดภายในประเทศและตางประเทศ การผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และมีการเชื่อมโยงกับประเทศใน

ภูมิภาคตาง ๆ บนพ้ืนฐานการพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน ในสวนการเสริมสรางทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ใหความสําคัญกับการสรางความม่ันคงดานอาหาร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม      

ท่ีเปนฐานการผลิตภาคเกษตร มุงสูการเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม      

การเตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมท้ังการสรางภูมิคุมกัน

ดานการคา จากเง่ือนไขดานสิ่งแวดลอม ควบคูไปกับการเพ่ิมบทบาทไทยในเวทีประชมคมโลก โดยมี

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีสําคัญ 6 ยุทธศาสตร คือ (1) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม             

(2) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน (3) ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาค

เกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน (4) ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมี

คุณภาพและยั่งยืน (5) ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจ

และสังคม และ (6)   ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  โดยมีกรอบ

แนวทางเบื้องตน ดังนี้ 

 1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม มุงสรางภูมิคุมกันตั้งแตระดับปจเจก ครอบครัว 

และชุมชน เพ่ือใหเปนสังคมท่ีมีคุณภาพ สามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการความเสี่ยง

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหทุกคนในสังคมไทยสามารถเขาถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ไดรับการคุมครองทาง

สังคมท่ีครอบคลุมท่ัวถึงและมีคุณภาพเทาเทียมกัน มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและโครงสรางพ้ืนฐานในการสราง

อาชีพและรายไดท่ีม่ันคง ไดรับการคุมครองสิทธิ ผลประโยชนและความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

อยางเทาเทียม และสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีศักดิ์ศรี ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีโปรงใส ยึด

ประโยชนสวนรวม และเปดโอกาสการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในกระบวนการพัฒนาประเทศ   

 

 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน  มุงเตรียมคนใหพรอม

รับการเปลี่ยนแปลง โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัยใหมีภูมิคุมกันเพ่ือเขาสูสังคม

แหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสรางศักยภาพของคนในทุกมิติใหมี

ความพรอมท้ังดานรางกายท่ีสมบูรณแข็งแรง มีสติปญญาท่ีรอบรู และมีจิตใจท่ีสํานึกในคุณธรรม จริยธรรม มี

ความเพียร และรูคุณคาความเปนไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรูตลอดชีวิต  สงเสริมการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน

ใหเขมแข็งและสามารถสรางภูมิคุมกันใหคนในชุมชน และเปนพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ 

 3. ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน ใหความสําคัญกับ

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและสามารถใชประโยชนได
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อยางยั่งยืน เพ่ือใหเปนฐานการผลิตอาหารและพลังงานท่ีมีความม่ันคง โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพ

การผลิตภาคเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสมและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สงเสริมการสราง

มูลคาเพ่ิมสินคาเกษตร อาหารและพลังงาน บนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ินและความรูสรางสรรค การสราง

ความม่ันคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 4. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน  ให

ความสําคัญกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ โดยใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสรางสรรค 

ตลอดจนภูมิปญญาทองถ่ินเปนพ้ืนฐานสําคัญในการขับเคลื่อนสูการพัฒนาท่ีมีคุณภาพและยั่งยืน ปรับ

โครงสรางการคาและการลงทุนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดท้ังภายในและตางประเทศ สราง

มูลคาเพ่ิมใหกับสาขาบริการท่ีมีศักยภาพบนพ้ืนฐานของนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค พัฒนาธุรกิจ

สรางสรรคและเมืองสรางสรรค เพ่ิมผลิตภาพของภาคเกษตร และสรางมูลคาเพ่ิมดวยเทคโนโลยีและ

กระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาภาคอุตสาหกรรมสูอุตสาหกรรมฐานความรูเชิงสรางสรรค

และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส สรางความม่ันคงดานพลังงาน  

 5. ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจ

และสังคม  ใหความสําคัญกับการพัฒนาฐานการผลิตและการลงทุนของประเทศใหเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือน

บานและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมท้ังเชื่อมโยงกับการผลิตในประเทศ พัฒนาความรวมมือแบบ

หุนสวนการพัฒนาท่ียั่งยืนบนพ้ืนฐานของผลประโยชนรวมกันท้ังในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค และสราง

ปฏิสัมพันธในความรวมมือระหวางประเทศอยางสรางสรรค เตรียมความพรอมประเทศไทยในการเขาสู

ประชาคมอาเซียนใหความสําคัญกับการพัฒนากําลังคนในทุกภาคสวนใหมีทักษะท่ีทันตอการเปลี่ยนแปลง 

ควบคูไปกับการพัฒนาความเชื่อมโยงดานขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบ 

รวมมืออนุภูมิภาค และเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแตระดับชุมชนทองถ่ินให

กาวทันการเปลี่ยนแปลง  

  6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน ใหความสําคัญกับ

การอนุรักษ ฟนฟู และสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปรับกระบวนทัศนการ

พัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสูการเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยกระดับ

ขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ควบคุมและลดมลพิษ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให มี

ประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรมอยางบูรณาการ สรางภูมิคุมกันดานการคาจากเง่ือนไขดานสิ่งแวดลอมและ

วิกฤตภาวะโลกรอน และเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเก่ียวของกับกรอบความตกลงและ

พันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 

นโยบายรัฐบาล นายกรัฐมนตรี (นางสาวย่ิงลักษณ  ชินวัตร) 

 นางสาวย่ิงลักษณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา เมื่อวันอังคารท่ี 23 สิงหาคม 

2554  ซ่ึงนโยบายของรัฐบาลมีจดุมุงหมาย 3 ประการ คือ 
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           1. เพ่ือนําประเทศไทยไปสู โครงสรางเศรษฐกิจท่ีสมดุลมีความเขมแข็งของเศรษฐกิจ

ภายในประเทศมากข้ึน ซ่ึงจะเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญของการสรางการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน การพัฒนา

คุณภาพและสุขภาพคนไทยในทุกชวงวัยถือเปนปจจัยชี้ขาดความสามารถในการอยูรอดและแขงขันไดของ

เศรษฐกิจไทย 

2. เพ่ือนําประเทศไทยสูสังคมท่ีมีความปรองดองสมานฉันทและอยูบนพ้ืนฐานของหลัก     

นิติธรรมท่ีเปนมาตรฐานสากลเดียวกันและมีหลักปฏิบัติท่ีเทาเทียมกันตอประชาชนคนไทยทุกคน 

              3. เพ่ือนําประเทศไทยไปสูการเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 อยางสมบูรณ โดย สราง

ความพรอมและความเขมแข็งท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและความม่ันคง 

  รัฐบาลไดกําหนดนโยบายการบริหารราชการแผนดินไว โดยแบงการดําเนินงานเปน 2 ระยะ 

คือ ระยะเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก และระยะการบริหารราชการ 4 ปของรัฐบาล  โดยนโยบาย

เรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก มี 16 ขอ ดังนี้ 

1. สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย โดยการเสริมสราง

ความเขาใจรวมกันของประชาชนในชาติ ใหเกิดความสมัครสมานสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดม่ันใน

การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

                   2. กําหนดใหการแกไขและปองกันปญหายาเสพติดเปน “วาระแหงชาติ”  โดยยึดหลักนิติ

ธรรมในการปราบปรามลงโทษผูผลิต ผูคา ผูมีอิทธิพล ผูประพฤติมิชอบ บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด     

ยึดหลักผูเสพคือผูปวยท่ีตองไดรับการบําบัดรักษา มีกลไกติดตามชวยเหลืออยางเปนระบบ ปองกันกลุมเสี่ยง

และประชาชนท่ัวไปไมใหเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด 

                3. ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง โดยยึดหลัก

ความโปรงใสและมีธรรมาภิบาลท่ีเปนสากล ปรับปรุงและแกไขกฎหมายเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ ตลอดจนปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมของสังคมใหยึดม่ันในความซ่ือสัตยสุจริตและถูกตอง

ชอบธรรม 

4. สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการและเรงรัดขยายเขตพ้ืนท่ีชลประทานให

สามารถปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลงได ฟนฟูการขุดลอกคูคลอง และแหลงน้ําธรรมชาติท่ีมีอยู

เดิม และจัดหาแหลงน้ําในระดับไรนาและชุมชนอยางท่ัวถึง 

                  5. เรงนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนกลับมาสูพ้ืนท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใต ควบคูไปกับการขจัดความยากจน ยาเสพติด และอิทธิพลอํานาจมืด เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา

และคุณภาพชีวิต เคารพอัตลักษณ ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน สงเสริมการกระจายอํานาจการปกครอง

สวนทองถ่ินในรูปแบบท่ีสอดคลองกับลักษณะพ้ืนท่ีโดยไมขัดกับรัฐธรรมนูญ 

                     6. เรงฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและนานาประเทศ 

เพ่ือสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาครวมกัน และเรงดําเนินการตามขอผูกพันในการรวมตัว

เปนประชาคมอาเซียนในป 2558  
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              7. แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟอและ

ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง  

       8. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพ่ิมกําลังซ้ือภายในประเทศ สรางสมดุลและ

ความเขมแข็งอยางมีคุณภาพใหแกระบบเศรษฐกิจมหภาค เชน พักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายยอยและผูมี

รายไดนอยท่ีมีหนี้ต่ํากวา 500,000 บาท อยางนอย 3 ป และปรับโครงสรางหนี้ผูท่ีมีหนี้เกิน 500,000 บาท   

ใหแรงงานมีรายไดเปนวันละไมนอยกวา 300 บาท ใหมีมาตรการภาษีเพ่ือลดภาระการลงทุนสําหรับสิ่งจําเปน

ในชีวิตของประชาชนท่ัวไป ไดแก บานหลังแรกและรถยนตคันแรก 

                9. ปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคล ใหเหลือรอยละ 23 ในป พ.ศ.2555 และลดลงเหลือรอยละ20 

ในป พ.ศ.2556  

           10. สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน  โดยเพ่ิมเงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

แหงละ 1 ลานบาท จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ 100 ลานบาท  จัดสรรงบประมาณ

เขากองทุนพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน (SML) ตามลําดับขนาดของหมูบาน  

            11. ยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุน เชน รับจํานําสินคา

เกษตรกร  การออกบัตรเครดิตสําหรับเกษตรกร และการจัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรใหสมบูรณ 

           12. เรงเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียวท้ังในและนอกประเทศ โดยประกาศใหป พ.ศ. ๒๕๕๔-

๒๕๕๕ เปนป “มหัศจรรยไทยแลนด” (“Miracle Thailand” Year)       

                      13. สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือการสรางเอกลักษณ

และการผลิตสินคาในทองถ่ิน เชน บริหารจัดการโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑใหมีศักยภาพ สนับสนุนให

ชุมชน วิสาหกิจชุมชนใชทรัพยากรและภูมิปญญาทองถ่ินผนวกกับองคความรูสมัยใหมเพ่ือยกระดับมาตรฐาน

คุณภาพ  สงเสริมใหมีศูนยกระจายและแสดงสินคาถาวรในภูมิภาคและเมืองทองเท่ียวหลัก  

                      14. พัฒนาระบบประกันสุขภาพ  (30 บาท รักษาทุกโรค) จัดใหมีมาตรการลดปจจัยเสี่ยงท่ีมี

ผลตอสุขภาพและภาวะทุพโภชนาการท่ีนําไปสูการเจ็บปวยเรื้อรัง  และมาตรการปองกันอุบัติเหตุจาก

การจราจร 

                      15. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ตใหแกโรงเรียน โดยเริ่มทดลองดําเนินการในโรงเรียน

นํารองสําหรับระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา พ.ศ.2555  จัดระบบอินเทอรเน็ตไรสายตามมาตรฐาน

การใหบริการในสถานศึกษาท่ีกําหนดโดยไมเสียคาใชจาย  
                      16.  เรงรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองท่ีประชาชนมีสวนรวมอยางกวางขวาง โดยมีสภา

รางรัฐธรรมนูญท่ีเปนอิสระยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ท้ังนี้ใหประชาชนเห็นชอบผานการออกเสียงประชามติ  

นโยบายรัฐบาลท่ีจะดําเนินการภายในระยะ 4 ป   มี 7 นโยบาย ดังนี้  

  1. นโยบายความม่ันคงของรัฐ 

  2. นโยบายเศรษฐกิจ 

3. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

4. นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
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5. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีการวิจัย และนวัตกรรม 

6. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

7. นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด 

 แผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  

              (กลุมจังหวัดรอยเอ็ด-ขอนแกน-มหาสารคาม-กาฬสินธุ) 

 คณะรัฐมนตรี มีมติเม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2550 จัดแบงกลุมจังหวัด เปน 18 กลุมจังหวัด 

โดยจังหวัดขอนแกน จัดอยูในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย จังหวัดขอนแกน 

รอยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ  หรือเรียกวากลุม “รอยแกนสารสินธุ”  (รอย มาจาก รอยเอ็ด,  แกน มา

จาก ขอนแกน, สาร มาจาก มหาสารคาม, สินธุ มาจาก กาฬสินธุ)  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี  1  แสดงการจัดกลุมจังหวัด 18 กลุมจังหวัด 
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๑. กลุ่มภาคเหนือตอนบน  ๑ : เชียงใหม่  
แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน

๓. กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง   ๑ : ตาก 
พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์  อุตรดิตถ์

๗. กลุ่มภาคกลางตอนกลาง  ๑ : นนทบุรี  
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา  สระบุรี

๙. กลุ่มภาคตะวันตก ๑ : นครปฐม ราชบุรี 
กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี

๕. กลุ่มภาคตะวันออก  ๑ : ฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก  
สมุทรปราการ

๑๑. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   ๑  :
หนองคาย เลย อุดรธานี หนองบัวลําภู

๑๔. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง  ๑ : สุรินทร์ นครราชสีมา 
บุรีรัมย์  ชัยภูมิ

   
     

   
    

๑๓. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง : ร้อยเอ็ด  ขอนแก่น  
มหาสารคาม กาฬสินธุ์

     
 

กลุ่มจังหวัด  ๑๘  กลุ่ม ตามมติ  ครม. วันที�  ๒๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๐

๒. กลุ่มภาคเหนือตอนบน  ๒ : น่าน 
พะเยา เชียงราย แพร่

๔. กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง   ๒ : กําแพงเพชร 
พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี

     
    

๘. กลุ่มภาคกลางตอนกลาง  ๒ : ชัยนาท 
ลพบุร ีสิงห์บุรี อ่างทอง

๑๐. กลุ่มภาคตะวันตก  ๒ : เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงครา

๑๒. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   ๒ :
นครพนม มุกดาหาร สกลนคร

๑๕. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง  ๒ : อํานาจเจริญ  
ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี

๗๗

๑๐๑๐
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  กลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ กําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาของกลุมจังหวัดไววา   

“ฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก (ขาว ออย มันสําปะหลัง ยางพารา) ท่ีมีคุณภาพและฐานอุตสาหกรรม การคา 

การบริการ การทองเท่ียว และการลงทุนสูสากล”  เปาหมายการพัฒนา เพ่ือ 

 เปาประสงค (เชิงวิสัยทัศน) 

       เพ่ือกาวไปสูวิสัยทัศนและการพัฒนากลุมจังหวัดท่ีพึงปรารถนาในระยะยาว 4 ป จึงไดกําหนด

เปาหมายหลักในการพัฒนากลุมจังหวัดไวดังนี้ 

       1) เพ่ิมคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักใหไดมาตรฐาน 

       2) เพ่ิมมูลคาการคา การลงทุน การแปรรูปพืชเศรษฐกิจ 

       3) พัฒนาการทองเท่ียวกลุมจังหวัดสูการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

       4) เตรียมความพรอมกลุมจังหวัดในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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  ตัวช้ีวัด 

 1) รอยละผลผลิตเฉลี่ยตอไรท่ีเพ่ิมข้ึน 

 2) รอยละของจํานวนแปลงท่ีไดรับการรับรอง GAP 

 3) รอยละรายไดจากการคา การลงทุน และการแปรรูปพืชเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมข้ึน 

 4) รอยละรายไดจากการทองเท่ียวกลุมจังหวัดท่ีเพ่ิมข้ึน 

 5) รอยละของประชาชนในกลุมจังหวัดท่ีมีความรูเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 

       กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค  

ตัวชี้วัด และกลยุทธการพัฒนาเพ่ือบรรลุวิสัยทัศนของการพัฒนารายไดประเด็นยุทธศาสตร รวม 4  ประเด็น 

ยุทธศาสตร ดังนี ้

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิต การคา การแปรรูปพืชเศรษฐกิจใหมีความเขมแข็ง  

1) เปาประสงค 

1.1) เพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรใหมีคุณภาพท่ีดี  

            1.2)  พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑแปรรูปและเพ่ิมชองทางการตลาดสินคาเกษตร 

และผลิตภัณฑแปรรูปจากสินคาเกษตร  

2) ตัวช้ีวัด   

     2.1) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนแปลงท่ีไดรับใบรับรอง GAP 

     2.2) รอยละผลผลิตเฉลี่ยตอไรท่ีเพ่ิมข้ึน 

     2.3 ) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาผลผลิตทางการเกษตร 

3) กลยุทธและแนวทางการพัฒนา  ประกอบดวยกลยุทธ 3 กลยุทธ  ดังนี้ 

     3.1) เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต  

                          3.2) พัฒนาและสรางมูลคาเพ่ิมสินคาพืชเศรษฐกิจหลัก  

     3.3) พัฒนาการคา การลงทุนและแปรรูปพืชเศรษฐกิจหลัก  

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมการคา การลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

1) เปาประสงค 

                            1.1) เพ่ิมมูลคาการคาการลงทุนและรายไดกลุมจังหวัด 

                            1.2) มีความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการลงทุน  
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           1.3) เพ่ิมคุณภาพฝมือแรงงาน 

 2) ตัวช้ีวัด   

2.1) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการคาของกลุมจังหวัด 

2.2) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการลงทุนในกลุมจังหวัด 

2.3) รอยละความสําเร็จในการพัฒนาโครงขายคมนาคมกลุมจังหวัด 

2.4) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของแรงงานท่ีไดรับการพัฒนาทักษะฝมือ 

3) กลยุทธและแนวทางการพัฒนา   

                           3.1) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการลงทุน 

      3.2) พัฒนาคุณภาพฝมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแกผูประกอบการเพ่ือรองรับการเจริญ  

ดานอุสาหกรรม 

                          3.3) สงเสริมการวิจัยนวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 

       3.4) จัดหาชองทางการตลาดและสรางเครือขายทางการคาใหแกผูประกอบการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียวกลุมจังหวัด 

       1) เปาประสงค 

1.1) รายไดจากการทองเท่ียวและผลิตภัณฑท่ีเก่ียวเนื่องเพ่ิมข้ึน 

1.2) เชื่อมโยงการบริหารจัดการทองเท่ียวกลุมจังหวัดอยางเปนระบบ 

 2) ตัวช้ีวัด   

  2.1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพดานการทองเท่ียว 

  2.2) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดจากการทองเท่ียว 

  2.3) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑ OTOP 

                 3) กลยุทธและแนวทางการพัฒนา  มี 3 กลยุทธ ดังนี้ 

3.1) พัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวเพ่ือรองรับนักทองเท่ียว 

3.2) พัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ 

3.3) สงเสริมกิจกรรมและชองทางการตลาดดานการทองเท่ียว 

          

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การเตรียมความพรอมกลุมจังหวัดเพ่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

                 1) เปาประสงค 

                     1.1) บุคลากรกลุมจังหวัดไดรับการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันเพ่ือเขาสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

                      1.2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานกลุมจังหวัดเพ่ือรองรับการเขาสู AEC  

                 2) ตัวช้ีวัด   
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 2.1) จํานวนคนท่ีไดรับการพัฒนาองคความรูเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 2.2) รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการจากสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด 
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 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน 4 ป (พ.ศ.2558-2561) 

 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกนกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนา ไววา   “ขอนแกนเมืองนาอยู 

ศูนยกลางเชื่อมโยงการคา การลงทุน และการบริการของกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง” 

พันธกิจ  1 เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง พลเมืองมีความสุข 

2 พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูและเปนตนแบบของการพัฒนาและการบริหารงานจังหวัด 

   แบบบูรณาการ 

3 พัฒนาใหเปนศูนยกลางของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (GMS) ท้ังดานเศรษฐกิจการ 

   คมนาคม   และทรัพยากรมนุษย เพ่ือมุงสูการเปนมหานครแหงอาเซียน 

 

เปาประสงค 

1. อัตราการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน และมีเสถียรภาพ 

2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางความม่ันคงทางสังคม 

3. อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเสริมสราง 

   ความเขมแข็งในการบริหารจัดการอยางยั่งยืน 

4. ยกระดับการคา การลงทุน และการบริการใหมีการเชื่อมโยงกับกลุม 

   ประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร 

1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแขงขัน 

2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

4 การเสริมสรางความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

5 การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

   และอาเซียน  

6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

 

ความเช่ือมโยงประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ / แผนงาน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแขงขัน 

กลยุทธท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมใหภาคเกษตร ภาคบริการ และการ

ทองเท่ียว  

แผนงาน  

1 แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลคาภาคการเกษตร 

2 แผนงานเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเพ่ิมมูลคาดานปศุสัตว 
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3 แผนงานเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเพ่ิมมูลคาดานประมง 

 

 

 

 

กลยุทธท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันของ OTOP และ SMEs 

แผนงาน 

1 แผนงานเสริมสรางศักยภาพของ OTOP และ SMEs  

กลยุทธท่ี 3 สงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค และอุตสาหกรรมสีเขียว 

แผนงาน 

1 แผนงานสงเสริมธุรกิจ และอุตสาหกรรมสีเขียว 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข 

แผนงาน  

1 แผนงานพัฒนาคุณภาพการบริการ 

2 แผนงานสงเสริมคุณภาพ เฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรค 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาพ้ืนฐานและขยายโอกาส 

แผนงาน 

1 แผนงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

2 แผนงานสรางและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหท่ัวถึง 

กลยุทธท่ี 3 สรางความม่ันคงของชีวิตและสังคมอยูเย็นเปนสุข 

แผนงาน 

1 แผนงานสรางสังคมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

2 แผนงานสรางสรรคชุมชนอยูเย็นเปนสุข 

3 แผนงานพัฒนาอาชีพและรายไดของประชาชน 

กลยุทธท่ี 4 อนุรักษ สรางสรรค สืบสานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

แผนงาน  

1 แผนงานอนุรักษ สืบสานและพัฒนาองคความรูดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

2 แผนงานสรางคุณคา และมูลคาเพ่ิมจากมรดกทางวัฒนธรรม  
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน 

กลยุทธท่ี 1 อนุรักษ ฟนฟูรักษาทรัพยากรปาไมและสัตวปาอยางมีสวนรวมและมีการใชประโยชนจาก

ปาอยางยั่งยืน 

แผนงาน  

1 แผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมและสัตวปา 

กลยุทธท่ี 2 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรดินแบบมีสวนรวม 

แผนงาน 

1 แผนงานปรับปรุงและบํารุงดินแบบมีสวนรวม 

 

 

กลยุทธท่ี 3 อนุรักษ ฟนฟู และรักษาทรัพยากรน้ําโดยการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 

แผนงาน 

1 แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําตนทุน และเพ่ิมพ้ืนท่ีชุมน้ํา 

2 แผนงานอนุรักษ รักษา และฟนฟูแหลงน้ําใหมีคุณภาพ 

กลยุทธท่ี 4 สรางสังคม และเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

แผนงาน 

1  แผนงานสงเสริมการมีสวนรวมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมีคุณภาพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : การเสริมสรางความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

กลยุทธท่ี 1 สรางความปรองดอง สมานฉันทและสงเสริมประชาธิปไตย 

แผนงาน 

1 แผนงาน สงเสริมประชาธิปไตยและดํารงรักษาสถาบันหลักของชาติ 

2 แผนงานบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนดานระบบงานยุติธรรม 

กลยุทธท่ี 2 รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบรอยภายใน 

แผนงาน  

1 แผนงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 

2 แผนงานเสริมสรางภูมิคุมกันและความพรอมเผชิญปญหาความม่ันคง 

3 แผนงาน เสริมสรางพลังมวลชนและแกปญหาโดยสันติวิธี 

กลยุทธท่ี 3 ปองกันปราบปรามและบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 

แผนงาน 

          1 แผนงานพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด 



สวนที่ 2 ทิศทางการพัฒนา  53                                                                              

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวดัขอนแกน (พ.ศ.2558-2560) 53 

กลยุทธท่ี 4 ปองกันและแกไขปญหาอุบัติภัยทางถนน 

แผนงาน  

1 แผนงานปรับปรุงเสนทางหลวงแผนดินสายรอง 

2 แผนงานขับข่ีปลอดภัย 

3 แผนงานลดอุบัติภัยชวงเทศกาลสําคัญ 

กลยุทธท่ี 5 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการจากภัยธรรมชาติ 

แผนงาน 

1 แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการเตือนภัย และเฝาระวัง 

2 แผนงานการปองกันและบรรเทาปญหาน้ําทวมและภัยแลง 

3 แผนงานดานการฟนฟูบูรณะและเยียวยาเม่ือเกิดภัยพิบัติ 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 : การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศ 

อนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน 

กลยุทธท่ี 1 เพ่ิมศักยภาพโครงขายการคมนาคมขนสงในการเชื่อมโยงกับกลุมประเทศ 

อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน 

แผนงาน 

1 แผนงานขยายโครงขายการคมนาคมขนสง 

2 แผนงานพัฒนาการขนสงและโลจิสติกส 

กลยุทธท่ี 2 เสริมสรางความรวมมือกับประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและนานาชาติ 

แผนงาน 

1 แผนงานเพ่ิมศักยภาพดานการบริการใหมีคุณภาพมาตรฐาน 

2 แผนงานสงเสริมการประชุมสัมมนาและการทองเท่ียว 

3 แผนงานสงเสริมการคาและการลงทุน 

4 แผนงานสงเสริมความสัมพันธกับตางประเทศ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการบริหารการจัดการแบบมีสวนรวม  
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แผนงาน 

 1 แผนงานพัฒนาการบริหารงานจังหวัดแบบบูณาการ 

 2 แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําแผน การนําแผนไปสูการปฏิบัติ การติดตามและ 

            ประเมินผล 

 3 แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการและอํานวยความเปนธรรม 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

แผนงาน 

1 แผนงานพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

กลยุทธท่ี 3 เพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 

แผนงาน 

1 แผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
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