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กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดขอนแก่น (พ.ศ.2560-2564) 

 
ส่วนท่ี 2 

ทิศทางการพัฒนา 
 

 แนวคิดในการกําหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด พ.ศ.2560-2564  ยึดหลักการการพัฒนาที่สนองต่อนโยบายรัฐบาล และสอดคล้อง เช่ือมโยงกับทิศ
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ  (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด-ขอนแก่น-มหาสารคาม-กาฬสินธ์ุ หรือกลุ่ม 
“ร้อยแก่นสารสินธุ์” และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 โดยมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและ
ศักยภาพของท้องถิ่นและจังหวัด รวมถึงตอบสนองต่อความต้องการ และปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่  ซึ่ง
กรอบแนวคิดที่นํามาใช้ในการกําหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2560-2564 ที่สําคัญมีดังน้ี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 
                     การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ.2555-2559) มีแนวคิดที่ต่อเน่ืองจากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8- 10  
โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” รวมทั้ง “สร้าง
สมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ 
                     แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ช้ีนําทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง 
เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2570  
ซึ่งกําหนดไว้ว่า  “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย  มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง  ยึดมั่นใน
วัฒนธรรม ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมี
ความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เก้ือกูล และเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานอยู่บนฐานเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวที
โลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักด์ิศรี” 
  วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้กําหนดไว้ว่า         
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง" 

                   ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11    
มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่าง ๆ เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและย่ังยืน โดยนําทุนของประเทศที่มี
ศักยภาพมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพ่ือเป็นรากฐานการ
พัฒนาประเทศที่สําคัญได้แก่ การเสริมสร้างทุนสังคม (ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ให้ความสําคัญ
กับการพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันต้ังแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว และชุมชน 
สามารถจัดการความเสี่ยง และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม สําหรับการเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทาง
การเงิน) มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง โดยใช้ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ความคิดสร้างสรรค์ ให้ความสําคัญกับการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการ
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ของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการเช่ือมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาคต่าง ๆ บนพ้ืนฐานการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในส่วนการเสริมสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้ความสําคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
ที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตร มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      
การเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมท้ังการสร้างภูมิคุ้มกัน
ด้านการค้า จากเง่ือนไขด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเพ่ิมบทบาทไทยในเวทีประชมคมโลก โดยมี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สําคัญ 6 ยุทธศาสตร์ คือ (1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม             
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน (3) ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาค
เกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน (4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมี
คุณภาพและย่ังยืน (5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม และ (6)   ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  โดยมีกรอบ
แนวทางเบ้ืองต้น ดังน้ี 
 1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันต้ังแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว 
และชุมชน เพ่ือให้เป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการความเสี่ยง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ได้รับการคุ้มครอง
ทางสังคมท่ีครอบคลุมทั่วถึงและมีคุณภาพเท่าเทียมกัน มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและโครงสร้างพ้ืนฐานในการ
สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ได้รับการคุ้มครองสิทธิ ผลประโยชน์และความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินอย่างเท่าเทียม และสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักด์ิศรี ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่
โปร่งใส ยึดประโยชน์ส่วนรวม และเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในกระบวนการพัฒนา
ประเทศ   
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน  มุ่งเตรียมคนให้พร้อม
รับการเปลี่ยนแปลง โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันเพ่ือเข้าสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพของคนในทุกมิติให้มี
ความพร้อมทั้งด้านร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู้ และมีจิตใจท่ีสํานึกในคุณธรรม จริยธรรม มี
ความเพียร และรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต  ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ให้เข้มแข็งและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชน และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ 
 3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน ให้ความสําคัญกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและสามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างย่ังยืน เพ่ือให้เป็นฐานการผลิตอาหารและพลังงานท่ีมีความมั่นคง โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพ
การผลิตภาคเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร อาหารและพลังงาน บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้สร้างสรรค์ การสร้าง
ความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเ ติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน               
ให้ความสําคัญกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ 
ตลอดจนภูมิ ปัญญาท้องถิ่นเป็นพ้ืนฐานสําคัญในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่ ง ยืน             
ปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ สร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับสาขาบริการท่ีมีศักยภาพบนพ้ืนฐานของนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาธุรกิจ
สร้างสรรค์และเมืองสร้างสรรค์ เพ่ิมผลิตภาพของภาคเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและ
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กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน  
 5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม  ให้ความสําคัญกับการพัฒนาฐานการผลิตและการลงทุนของประเทศให้เช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือน
บ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งเช่ือมโยงกับการผลิตในประเทศ พัฒนาความร่วมมือแบบ
หุ้นส่วนการพัฒนาที่ย่ังยืนบนพ้ืนฐานของผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค และสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ในความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างสร้างสรรค์ เตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนให้ความสําคัญกับการพัฒนากําลังคนในทุกภาคส่วนให้มีทักษะที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาความเช่ือมโยงด้านขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบ 
ร่วมมืออนุภูมิภาค และเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศต้ังแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นให้
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง  
  6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ให้ความสําคัญกับ
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับกระบวนทัศน์การ
พัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยกระดับ
ขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ควบคุมและลดมลพิษ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ สร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเง่ือนไขด้านสิ่งแวดล้อมและ
วิกฤตภาวะโลกร้อน และเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เก่ียวข้องกับกรอบความตกลงและ
พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์หลักของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.  National Council for Peace and Order 
(NCPO) เป็นคณะผู้ยึดอํานาจการปกครอง โดยรัฐประหารยึดอํานาจการปกครองเมื่อวันที่  22 พฤษภาคม 
2557 มีพลเอกประยุทธ์   จนัทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะ 
ยุทธศาสตร์ของ คสช. มีทั้งหมด 9 ด้าน ดังนี ้

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 
3. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน 
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

และสังคม 
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
7. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิด 

ประโยชน์กับประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
8. ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความม่ันคง 

และยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
9. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปช่ันอย่างย่ังยืน 
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ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้ จัก ดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือ
ก็แจกจ่าย จําหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อมโดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่า หรือกิเลส มีความ 
ละอาย เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา 

12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

ทิศทางการพฒันากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  

              (กลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด-ขอนแก่น-มหาสารคาม-กาฬสินธุ์) 
 คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 จัดแบ่งกลุ่มจังหวัด เป็น 18 กลุ่มจังหวัด 
โดยจังหวัดขอนแก่น จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น 
ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธ์ุ  หรือเรียกว่ากลุ่ม “ร้อยแก่นสารสินธุ์”  (ร้อย มาจาก ร้อยเอ็ด,  แก่น มา
จาก ขอนแก่น, สาร มาจาก มหาสารคาม, สินธุ์ มาจาก กาฬสินธ์ุ)  
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รูปที่  1  แสดงการจัดกลุ่มจังหวัด 18 กลุม่จังหวัด 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  กลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธ์ุ” กําหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด  
(พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวน ไว้ว่า   

  ๑๑
๒๒

๔๔

๘๘

๓๓

๙๙

๕๕

๖๖

๑๑๑๑

๑๒๑๒
๑๓๑๓

๑๔๑๔ ๑๕๑๕

๑๖๑๖
๑๗๑๗

๑๘๑๘

๑. กลุมภาคเหนือตอนบน  ๑ : เชียงใหม  
แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน

๓. กลุมภาคเหนือตอนลาง   ๑ : ตาก 
พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ  อตุรดติถ

๗. กลุมภาคกลางตอนกลาง  ๑ : นนทบุรี  
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา  สระบุรี

๙. กลุมภาคตะวันตก ๑ : นครปฐม ราชบุรี 
กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี

๕. กลุมภาคตะวันออก  ๑ : ฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรี สระแกว นครนายก  
สมุทรปราการ

๑๑. กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   ๑  :
หนองคาย เลย อดุรธานี หนองบัวลําภู

๑๔. กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง  ๑ : สุรินทร นครราชสีมา  
บุรีรัมย  ชัยภูมิ

๑๖. กลุมภาคใตฝงอนัดามัน  : ระนอง 
พังงา ภูเก็ต  กระบ่ี  ตรัง

๑๘. กลุมภาคใตชายแดน : สงขลา 
 สตลู ปตตานี ยะลา นราธิวาส

๑๓. กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง : รอยเอด็  ขอนแกน  
มหาสารคาม กาฬสินธุ

๑๗. กลุมภาคใตฝงอาวไทย  : ชุมพร  สุราษฎรธานี 
นครศรีธรรมราช  พัทลุง

กลุมจังหวัด  ๑๘  กลุม ตามมติ  ครม. วันที่  ๒๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๐

๒. กลุมภาคเหนือตอนบน  ๒ : นาน 
พะเยา เชียงราย แพร

๔. กลุมภาคเหนือตอนลาง   ๒ : กําแพงเพชร 
พิจิตร นครสวรรค อทุัยธานี

๖. กลุมภาคตะวันออก ๒ : ชลบุรี  
ระยอง  จันทบุรี  ตราด

๘. กลุมภาคกลางตอนกลาง  ๒ : ชัยนาท 
ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง

๑๐. กลุมภาคตะวันตก  ๒ : เพชรบุรี 
ประจวบครีีขันธ สมุทรสาคร สมุทรสงครา

๑๒. กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   ๒ :
นครพนม มุกดาหาร สกลนคร

๑๕. กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง  ๒ : อํานาจเจริญ  
ศรีสะเกษ ยโสธร อบุลราชธานี

๗๗

๑๐๑๐
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“เพ่ิมผลิตภาพพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว อ้อย มันสําปะหลัง) อุตสาหกรรม การค้า การบริการ การท่องเที่ยว 
และการลงทุนสู่สากล”  เป้าหมายการพัฒนา เพ่ือ 
 เป้าประสงค ์(เชิงวิสัยทัศน์) 

       เพ่ือก้าวไปสู่วิสัยทัศน์และการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะยาว 4 ปี จึงได้กําหนด
เป้าหมายหลักในการพัฒนากลุ่มจังหวัดไว้ดังน้ี 

       1) เพ่ิมคณุภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักให้ได้มาตรฐาน 
       2) เพ่ิมมลูค่าการค้า การลงทุน การแปรรูปพืชเศรษฐกิจ 
       3) พัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
       4) เตรียมความพร้อมกลุ่มจังหวัดในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

  ตัวชี้วัดรวม 
 1) ร้อยละผลผลิตเฉล่ียต่อไรท่ี่เพ่ิมขึ้น 
 2) ร้อยละของจํานวนแปลงที่ได้รับการรับรอง GAP 
 3) ร้อยละมลูค่าภาคการค้าการลงทุนที่เพ่ิมขึ้น 
 4) ร้อยละรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมขึ้น 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/์กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา 
       กลุม่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์การพัฒนาเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ของการพัฒนารายได้ประเด็นยุทธศาสตร์ รวม 4  ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป การค้า พืชเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง  

1) เป้าประสงค์ 
1.1) เพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้มคีุณภาพที่ดี  

            1.2)  พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปและเพ่ิมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร 
และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตร  

2) ตัวชี้วัด   
     2.1) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจํานวนแปลงที่ได้รับใบรับรอง GAP 
     2.2) ร้อยละผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ที่เพ่ิมขึ้น 
3) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา  ประกอบด้วยกลยุทธ์ 3 กลยุทธ์  ดังน้ี 
     3.1) เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต  

                          3.2) พัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินคา้พืชเศรษฐกิจหลัก  
     3.3) พัฒนาการค้า การลงทุนและแปรรปูพืชเศรษฐกิจหลัก  
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กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดขอนแก่น (พ.ศ.2560-2564) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 การส่งเสริมการคา้ การบริการ ลงทนุและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เปน็มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

1) เป้าประสงค ์
                            1.1) เพ่ิมมูลค่าการค้าการลงทุนและรายได้กลุ่มจังหวัด 
                            1.2) มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการลงทุน  
         1.3) เพ่ิมผลิตภาพแรงงานในกลุ่มจังหวัด 

 2) ตัวชี้วัด   
2.1) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการค้าของกลุ่มจังหวัด 
2.2) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการลงทุนในกลุ่มจังหวัด 
2.3) ร้อยละความสําเร็จในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมกลุ่มจังหวัด 

3) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา   
                           3.1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการลงทุน 

      3.2) พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแก่ผูป้ระกอบการเพ่ือรองรับการเจริญ  
ด้านอุตสาหกรรม 

                          3.3) สง่เสริมการวิจัยนวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 
       3.4) จัดหาช่องทางการตลาดสําหรับผลติภัณฑ์แปรรูปเกษตร 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 

       1) เป้าประสงค์ 
1.1) รายได้จากการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวเน่ืองเพ่ิมขึ้น 
1.2) เช่ือมโยงการบริหารจัดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบ 

 2) ตัวชี้วัด   
  2.1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยว 
  2.2) รายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม 
  2.3) รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมขึ้น 

                 3) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา  มี 3 กลยุทธ์ ดังน้ี 
3.1) พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว 
3.2) พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
3.3) ส่งเสริมกิจกรรมและช่องทางการตลาดด้านการท่องเท่ียว 

          
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
                 1) เป้าประสงค ์
                     1.1) พัฒนาบุคลากรกลุ่มจังหวัดรองรับประชาคมอาเซียน 
                     1.2) พัฒนาปัจจัยการบริหารงานกลุ่มจังหวัด 
            1.3) พัฒนาระบบการบริหารการวางแผน 
                 2) ตัวชี้วัด   
                      2.1) จํานวนคนที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

         2.2) รอ้ยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
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กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดขอนแก่น (พ.ศ.2560-2564) 

                 3) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา  มี 3 กลยุทธ์ ดังน้ี 
3.1) พัฒนาบุคลากรกลุ่มจังหวัดเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
3.2) พัฒนาปัจจัยการบริหารกลุ่มจังหวัด 
3.3) พัฒนาระบบการบริหารการวางแผน 

 
ศักยภาพและเป้าหมายการพัฒนา 

1. ข้าวหอมมะล ิ
- เป็นฐานการผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพและมาตรฐานของโลก (Valley of the best jasmine 

rice) 
- สร้างมูลค่าเพ่ิมการแปรรูปผลผลิตข้าวหอมมะลิเชิงพาณิชย์ 
- ศูนย์การวิจัยเรียนรู้การผลิตขา้วหอมมะลิ 

2. ผ้าไหม 
- ไหมไทยสูส่ากล 

3. ยกระดับการผลิตพืชพลังงานทดแทน 
- ฐานการผลิตและแปรรูปมันสาํปะหลังเพ่ือการค้า 
- ฐานการผลิตอ้อย 

4. ศูนย์กลางอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน การบริการ 
- ศูนย์กลางเศรษฐกิจสู่อนุภูมภิาคลุ่มนํ้าโขง 

5. การท่องเที่ยว 
- ตามรอยเส้นทางไดโนเสาร์และโบราณสถานยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
- ท่องเที่ยวเชิงศาสนา/วัฒนธรรม (ไหว้พระ 4 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต)  พระธาตุขามแก่น พระ

ธาตุยาค ูพระธาตุนาดูน พระมหาธาตุเจดีย์ชัยมงคล 
6. ศูนย์กลางการศึกษา 

- เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยของภูมิภาค 
- การแลกเปลี่ยนนักศึกษาในอาเซียน 
- การนําผลงานวิจัยไปใช้เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มจังหวัดในเชิงธุรกิจ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 ทศิ
 

กรอบยุทธศ

ศทางการพัฒนา 

ศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครรองสว่นทอ้งถ่ินในนเขตจงัหวัดขอนแ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แก่น (พ.ศ.2560--2564) 
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กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดขอนแก่น (พ.ศ.2560-2564) 

 แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวน 
 แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่นกําหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา ไว้ว่า   “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลาง 
เช่ือมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง” 

พันธกิจ  1 เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแขง็ คนในชุมชนมีชีวิตอยู่ด้วยความผาสุก 
2 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน 
3 พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอนุภาคภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 
 
 

เป้าประสงค ์
1. อัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น และมีเสถียรภาพ 
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม 
3. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และเสริมสร้าง 
   ความเขม้แขง็ในการบริหารจัดการอย่างย่ังยืน 
4. ยกระดับการค้า การลงทุน และการบริการให้มีการเช่ือมโยงกับกลุ่ม 
   ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง และอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
2 การพัฒนาคนและสังคมที่มคีุณภาพ 
3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
4 การเสริมสรา้งความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5 การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเช่ือมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 
6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

 


