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สวนที3่ 
ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

 
1.ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ปขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (พ.ศ. 2561 – 2564) มี 
ความสอดคลองกับแผนพัฒนาระดับตางๆท้ังแผนยุทธศาสตรชาติ  20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนกลาง  (พ.ศ. 2561 – 2564)แผนพัฒนาจังหวัดขอนแกน 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) และ
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตจังหวัดขอนแกน (พ.ศ. 2560 – 2564) รวมตลอด
ถึงนโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตรของคณะรักษาความสงบแหงชาติกลไกประชารัฐหลักการบริหารราชการ
แผนดิน Thailand 4.0 และนโยบายของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ขอนแกน โดยคํานึงถึงแนว
ทางการพัฒนาท่ีสอดคลองสัมพันธกันในทุกระดับเพ่ือการพัฒนาประเทศไปสูการเปนประเทศท่ีมีความ
ม่ันคงม่ังค่ังยังยืนเปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังวิสัยทัศนของ
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ปโดยมีรายละเอียดของแผนพัฒนาระดับมหภาคดังตอไปนี้ 
1.1 แผนยุทธศาสตรชาต ิ20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) เปนแผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศ 
และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสราง
ประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศนอกจากนั้นไดใหความสําคัญกับการ
มีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนท้ังในระดับกลุมอาชีพระดับภาคและระดับประเทศในทุกข้ันตอน
ของแผนฯอยางกวางขวางและตอเนื่องเพ่ือรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศรวมท้ัง
รวมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯเพ่ือมุงสู “ความม่ันคงม่ังค่ังและยั่งยืน  ” การพัฒนาประเทศให
คนในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุขเศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืนภายใตกระแสการ
เปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็วคาดการณไดยากและซับซอนมากยิ่งข้ึนโดย
เรงสรางภูมิคุมกันเพ่ือปองกันปจจัยเสี่ยงและเสริมรากฐานประเทศดานตางๆใหเขมแข็งควบคูไปกับการ
พัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพมีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมอยางเปนธรรมรวมท้ังสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรูและความคิด สรางสรรคบน
พ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมโดยมีการกําหนดวิสัยทัศนประเทศดังนี้ 

วิสัยทัศน : “ประเทศมีความม่ันคงม่ังคั่งย่ังยืนเปนประเทศพัฒนาแลว 
ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ความม่ันคงหมายถึงการมีความม่ันคงปลอดภัยในทุกมิติประเทศมีความม่ันคงใน 
เอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริยท่ีเขมแข็งเปนศูนยท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน
มีระบบการเมืองท่ีม่ันคงเปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล
สังคมมีความปรองดองและสามัคคีสามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชนมีความเขมแข็งครอบครัวมี
ความอบอุนประชาชนมีความม่ันคงในชีวิตและความปลอดภัยในทรัพยสินและฐานทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมมีความม่ันคงของอาหารพลังงานและน้ํา 
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ความม่ังคั่งคือประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องเศรษฐกิจมี 
ความสามารถในการแขงขันสูงความสมบูรณในทุนท่ีสามารถสรางการพัฒนาอยางตอเนื่องความยั่งยืน
หมายถึงการพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญการผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมุงประโยชน
สวนรวมอยางยั่งยืนและประชาชนทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

อนาคตประเทศไทยปพ.ศ. 2579 ทุกภาคสวนตองรวมมือกันขับเคลื่อนใหกาวไปสู 
เศรษฐกิจและสังคมไทยท่ีมีการพัฒนาอยางม่ันคงและยั่งยืนเศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอยางเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมสังคมไทยท่ีเปนธรรมมีความเหลื่อมล้ํานอยระบบการบริหารภาครัฐมีขนาดเล็กมีประสิทธิภาพ
ทันสมัยรับผิดชอบโปรงใสตรวจสอบไดและประชาชนมีสวนรวมประเทศไทยมีบทบาทในเวทีระดับภูมิภาค
และระดับโลกระบบเศรษฐกิจมีความเปนชาติการคาบนฐานการขยายตัวของอุสาหกรรมแหงอนาคตการ
ทองเท่ียวตลาดคุณภาพการบริหารคุณภาพการคาปลีกและเศรษฐกิจดิจิทัลท่ีเขมขนและคนไทยในอนาคต
เปนมนุษยท่ีสมบูรณเปนพลเมืองท่ีสามารถเรียนรูดวยตัวเองเปนพลเมืองท่ีตื่นรูมีจิตสาธารณะและทํา
ประโยชนตอสวนรวมเปนพลเมืองไทยพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลกและเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนนําไปสู
การพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอการบรรลุซ่ึงผลประโยชนแหงชาติในการท่ีจะพัฒนา
คุณภาพชีวิตสรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลวและสราง 
ความสุขของคนไทยสังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเปนธรรมประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ
จึงไดกําหนดยุทธศาสตรไว 6 ดานดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
(1) เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมืองขจัดคอรรัปชั่น 

สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
(3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหาร 

จัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล 
(4) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับและ 

รักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจเพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 
(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ 
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษา 

ความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 

2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจสงเสริมการคาการลงทุนพัฒนาสูชาติการคา 
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการเสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็งยั่งยืนและสงเสริม 

เกษตรกรรายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผูประกอบการยกระดับ 

ผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล 
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(4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและ 
พัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสงความม่ันคงและพลังงานระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวน 
3. ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางศักยภาพคน 

(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง 
(3) ปลูกฝงระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมคานิยมท่ีพึงประสงค 
(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 

4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
(1) สรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของ 

ชุมชน 
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ยุทธศาสตรการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(1) จัดระบบอนุรักษฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมน้ําเนนการปรับระบบการ 

บริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลัง 

6. ยุทธศาสตรดานการการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) การปรับปรุงโครงสรางบทบาทภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัยเปนธรรมและเปนสากล 
(6) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 

แหงชาติ (สศช.)ในวันท่ี 13 กันยายนพ .ศ. 2559 โดยมีกระบวนการประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี  12 ของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนท้ังระดับภาคท้ัง  4 ภาค
และระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุม(Focus Group) เชนกลุมภาครัฐกลุมภาคเอกชนกลุมภาคเยาวชนเพ่ือให
ไดขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอันจะนําไปสูการกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 ท่ีชัดเจนเปนท่ียอมรับสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปน
รูปธรรมตอไป 

การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 11 ในระยะท่ีผานมาประเทศไทยตองเผชิญ 
กับการเปลี่ยนแปลงหลากหลายรูปแบบท้ังภายในและภายนอกประเทศอาทิความไมมีเสถียรภาพทาง
การเมืองในประเทศการเขาสูสังคมผูสูงวัยความผันผวนของเศรษฐกิจโลกกระแสการเปดเศรษฐกิจเสรีการ
เปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการกอการรายขามชาติและภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบกับการพัฒนาท่ีผาน
มายังคงประสบปญหาหลายๆดานท้ังปญหาคุณภาพการศึกษาความเหลื่อมล้ําทางสังคมความเสื่อมถอยทาง
วัฒนธรรมผลิตภาพการผลิตต่ําและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดังนั้นการ
พัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี  12 จําเปนตองมีการเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือตอบริบทการ
เปลี่ยนแปลงตางๆอยางเหมาะสมมากข้ึนโดยเฉพาะอยางยิ่งการวางแผนการพัฒนาท่ีคํานึงถึงการ
วางรากฐานของประเทศในระยะยาวท้ังในดานความม่ันคงเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการท่ีดี 

ท้ังนี้ประเทศไทยในปจจุบันอยูในหวงเวลาแหงการปฏิรูปประเทศไปสูความ “ม่ันคง 
ม่ังค่ังและยั่งยืน ”เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคนเปนหวงเวลาท่ีประเทศไทยใหความสําคัญกับการกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาวซ่ึงไมไดมองการพัฒนาในระยะใกลเพียงอยางเดียวหากแตมอง
ถึงอนาคตของคนไทยทุกคนในอีก 20 ปขางหนาดังนั้นการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท้ังใน
สวนของแผนพัฒนาฯฉบับท่ี  12และตอเนื่องไปสูแผนพัฒนาฉบับตอๆไปจึงไมใชแผนท่ีมุงผลสําเร็จของการ
พัฒนาเฉพาะเพียง  5 ปของการประกาศใชแตเปนการกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาท่ีมุงตอ
ยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนท่ีสอดคลองเชื่อมโยงและรองรับการพัฒนาอยางตอเนื่องกันไปตลอด  20 ปตาม
กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579) ซ่ึงประกอบดวย10 ยุทธศาสตรสําคัญไดแก 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง 

และยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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สําหรับการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 12 จะมุงบรรลุเปาหมายในระยะ 
5 ปท่ีจะสงผลตอบสนองเปาหมายการพัฒนาในระยะยาวโดยมีหลักการสําคัญของแผนฯประกอบดวย 

1. ยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อยางตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 
9-11 เพ่ือใหการพัฒนาในทุกมิติเปนไปอยางมีบูรณาการบนทางสายกลางมีความพอประมาณมีเหตุผล
รวมถึงมีระบบภูมิคุมกันท่ีดีสอดคลองกับภูมิสังคมการพัฒนาทุกดานมีดุลยภาพท้ังมิติเศรษฐกิจสังคมและ
ระบบนิเวศนมีความสอดรับเก้ือกูลและพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันการพัฒนาในมิติหนึ่งไมสงผลกระทบทาง
ลบอยางมีนัยยะสําคัญตอมิติอ่ืนๆสามารถพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหเจริญเติบโตอยางตอเนื่องมี
คุณภาพและมีเสถียรภาพการกระจายความม่ังค่ังอยางท่ัวถึงและเปนธรรมเปนการเติบโตท่ีไมทําลาย
สิ่งแวดลอมชุมชนวิถีชีวิตคานิยมประเพณีและวัฒนธรรมเพ่ือมุงไปสูความม่ันคงม่ังค่ังและยั่งยืนของประเทศ
อยางแทจริง 

2. คํานึงถึง “การพัฒนาท่ียั่งยืน” โดยใช “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคนไทย 
ใหเปนพลังสําคัญในการสรางความม่ันคงของชาติเปนกลจักรสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการโดยในมิติสังคมพัฒนาคนทุกชวงวัยและ
เตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพมุงเนนใหคนมีศักยภาพและการเรียนรูมีความคิด
สรางสรรคมีความสามารถรอบดานและมีโอกาสในการเขาถึงคุณภาพของการศึกษาอยางเทาเทียมลดความ
เหลื่อมล้ําในสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนและครอบครัวใหดีข้ึนในมิติเศรษฐกิจพัฒนาคนท้ังดาน
คุณภาพและปริมาณเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันท้ังในภาคการผลิตและภาคบริการเพ่ือกาวสูการหลุดพน
จากกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูงในมิติดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมุงสรางคนใหใชและอยู
กับสิ่งแวดลอมอยูรวมกันอยางเก้ือกูลอนุรักษฟนฟูใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
เหมาะสมสรางและถายทอดองคความรูดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง 

3. ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป” มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศไทย 
ในแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 12 วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคงม่ังค่ังยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลวดวยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคงม่ังค่ังยั่งยืน” 

4. ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทยป 2579” ท่ีเปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
มาเปนกรอบในการกําหนดเปาหมายท่ีจะบรรลุใน 5 ปแรกและเปาหมายในระดับยอยลงมาโดยท่ีเปาหมาย
และตัวชี้วัดในดานตางๆมีความสอดคลองกับกรอบเปาหมายท่ียั่งยืน 

5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการ 
เจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม ” แผนพัฒนาฯฉบับท่ี  
12 มุงเนนการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีความครอบคลุมท่ัวถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุม
ประชากรชั้นกลางใหกวางข้ึนโดยกําหนดเปาหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจโอกาสทางสังคมและ
รายไดของกลุมประชากรรายไดต่ําสุดรอยละ  40 ใหสูงข้ึนนอกจากนี้การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของ
การใชภูมิปญญาและพัฒนานวัตกรรมนับเปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะตอไป 

6. ยึด “หลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสู 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนเปาหมายระยะยาว” จากการท่ีแผนพัฒนาฯเปนกลไกเชื่อมตอในลําดับแรกท่ีจะกํากับและ
สงตอแนวทางการพัฒนาและเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ  20 ปใหเกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแตละ
ดานอยางสอดคลองกันแผนพัฒนาฯฉบับท่ี  12 จึงใหความสําคัญกับการใชกลไกประชารัฐท่ีเปนการรวม
พลังขับเคลื่อนจากท้ังภาครัฐเอกชนและประชาชนและการกําหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาท่ีมี 
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ลําดับความสําคัญสูงและไดกําหนดในระดับแผนงาน/โครงการสําคัญท่ีจะตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนา
ไดอยางแทจริงรวมท้ังการกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดท่ีมีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกวาใน
แผนพัฒนาฯฉบับท่ีผานๆมาแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 12 จึงกําหนดประเด็นบูรณาการเพ่ือการพัฒนา 
เพ่ือเปนแนวทางสําคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผนดินรวบรวมและกําหนดแผนงาน /โครงการ
สําคัญในระดับปฏิบัติและกําหนดจุดเนนในการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในระดับสาขาการผลิตและบริการและ
จังหวัดท่ีเปนจุดยุทธศาสตรสําคัญในดานตาง ๆ 

วัตถุประสงคและเปาหมายในภาพรวม 
แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 12 เปนแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 - 2564) ซ่ึง 

เปนการแปลงยุทธศาสตรชาติระยะ  20 ป (พ.ศ.2560 - 2579) สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมดังนั้นทิศ
ทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯฉบับท่ี  12 จึงมุงบรรลุวิสัยทัศนของกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ  20 ปเพ่ือ
เตรียมความพรอมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศท่ีพัฒนาแลวมีความม่ันคงม่ัง
ค่ังยั่งยืนดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการประเมินสถานะของประเทศในดานตางๆ
ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯฉบับท่ี  12 จึงกําหนดวัตถุประสงค
และเปาหมายรวมประกอบดวย (1) คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ  (2) ความเหลื่อมล้ําทางดาน
รายไดและความยากจนลดลง  (3) ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได  (4) ทุนทางธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  (5) มีความม่ันคงในเอกราชและ
อธิปไตยและเพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติตอประเทศไทยและ  (6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพโปรงใสตรวจสอบไดกระจายอํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน 
เปาหมายและแนวทางการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 12 

การกําหนดเปาหมายในดานตางๆในชวงเวลา 5 ปโดยคํานึงถึงการดําเนินการตอยอด 
ตอไปแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 13 14 และ 15 เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ  20 ปและใน
ขณะเดียวกันแผนพัฒนาฯฉบับนี้จัดทําเปาหมายและตัวชี้วัดในรายละเอียดมากกวาในแผนพัฒนาฯฉบับท่ี
ผานมาเพ่ือใหกํากับและเชื่อมโยงกับการกําหนดเปาหมายในแผนระดับรองและแผนปฏิบัติการตางๆได
ชัดเจนข้ึนโดยการจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติการตางๆตองแสดงใหเห็นถึงการเชื่อมโยงจาก
เปาหมายท่ีเปนผลสัมฤทธิ์ผลลัพธหลักๆกับผลผลิตในระดับแผนงานและโครงการไดโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
แตละกลุมบูรณาการของการจัดสรรงบประมาณรวมถึงความเชื่อมโยงถึงตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของ
ภาครัฐท้ังนี้แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 12 ไดตั้งเปาหมายในมิติหลักๆประกอบดวย(1) คนไทยท่ีมี 
คุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ มีวินัยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมมีความเปน
พลเมืองตื่นรูมีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณมีความรับผิดชอบและทําประโยชน
ตอสวนรวมมีสุขภาพกายและใจท่ีดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง 
มีความเปนไทย(2) การลดความเหล่ือมลํ้าทางดานรายไดและความยากจนการเขาถึงบริการทางสังคมท่ีมี
คุณภาพอยางท่ัวถึงกลุมท่ีมีรายไดต่ําสุดรอยละ  40 มีรายไดเพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ  15 (3) ระบบ
เศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัลมี
ผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการและมีผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเขมแข็ง
สามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการรวมท้ังมีระบบการผลิต
และใหบริการจากฐานรายไดเดิมท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึนและเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัว 
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เฉลี่ยรอยละ 5 ตอปเพ่ือใหบรรลุเปาหมายการเปนประเทศท่ีมีรายไดสูงภายในป  2579 สําหรับมิติท่ี(4) ทุน
ทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมมีความ
ม่ันคงอาหารพลังงานและน้ําโดยเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมใหไดรอยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศเพ่ือรักษา 
ความสมดุลของระบบนิเวศลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสงไมนอยกวารอยละ  7 
ภายในป 2563เทียบกับการปลอยในกรณีปกติมีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยท่ีไดรับการจัดการอยาง
ถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึนและรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤตอยูในเกณฑมาตรฐาน (5) มี
ความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตยสังคมปลอดภัยสามัคคีสรางภาพลักษณดีและเพ่ิมความเช่ือม่ันของ
นานาชาติตอประเทศไทยความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลงปญหาอาชญากรรมลดลง
ประเทศไทยมีสวนรวมในการกําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศเปนตนและ (6) มีระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยโปรงใสตรวจสอบไดกระจายอํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน
บทบาทภาครัฐในการใหบริการซ่ึงภาคเอกชนดําเนินการแทนไดดีกวาลดลงเพ่ิมการใชระบบดิจิทัลในการ
ใหบริการปญหาคอรรัปชั่นลดลงและการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระข้ึนเปาหมาย
ท้ัง 6 กลุมหลักภายใตแผนพัฒนาฯฉบับท่ี  12 สะทอนถึงเปาหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามวาระการ
พัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และเปาหมายในระยะยาวภายใตยุทธศาสตร
ชาติท่ีตองบรรลุภายในระยะเวลา 20 ป 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
สําหรับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 12  

ถูกกําหนดจากยุทธศาสตรท้ัง 6 ดานภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ปและกําหนดเปนแนวทางในรายละเอียดท่ี
แสดงใหเห็นถึงความสอดคลองและการตอบสนองตอเปาหมายท่ีตองบรรลุในระยะ  5 ปท่ีจะเปนการวาง
พ้ืนฐานท่ีสามารถสานตอการพัฒนาในประเด็นสําคัญของประเทศในระยะตอไปท่ีสนับสนุนเปาหมายการ
พัฒนาใหเกิดความม่ันคงม่ังค่ังและยั่งยืนโดยใชหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนําทางท้ังนี้ภายใต
ยุทธศาสตรท้ัง  10 ในแผนพัฒนาฯฉบับท่ี  12ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาครอบคลุมรายละเอียดท่ี
ตอบสนองตอจุดเนนประเด็นหลักของการพัฒนาในระยะ 5 ปและมุงตอยอดผลสัมฤทธิ์ในแผนพัฒนาฯฉบับ
ตอๆไปโดยจะตองตอยอดใหเกิดความตอเนื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานและการแกปญหา
สําคัญท่ีเปนรากเหงาของปญหาตางๆและประเด็นปฏิรูปประเทศใหลุลวงรวมท้ังประเด็นรวมท่ีมีความ
เชื่อมโยงกับหลากหลายประเด็นการพัฒนาท่ีจะนาไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนตอเนื่องกันไปตลอด 20 ป 

ยุทธศาสตรท่ีกําหนดในแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 12 มีจํานวน 10 ยุทธศาสตรซ่ึงมีรายละเอียด 
มากกวาในยุทธศาสตรชาติ  20 ปท้ังนี้สวนหนึ่งเปนเพราะภายใตสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
ตอเนื่องนั้นเปนการยากในการท่ีจะกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดท่ีชัดเจนใน
แผนพัฒนาระยะยาวเชนยุทธศาสตรชาติไดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาจําเปนตองมีการกําหนดและ
ปรับปรุงใหสอดคลองกับเง่ือนไขและปจจัยแวดลอมในชวงเวลานั้นๆจึงจะสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพดวยเหตุดังกลาวยุทธศาสตรชาติจึงเปนการกําหนดกรอบท่ีเปนประเด็นหลักของการพัฒนา
ประเทศท่ีครอบคลุมมิติตางๆซ่ึงสะทอนท้ังในเรื่องการพัฒนาฐานการผลิตและบริการการพัฒนา
กลุมเปาหมายและการพัฒนาในเรื่องกลไกและกฎระเบียบรวมท้ังการพัฒนาทุนมนุษยภายใตการกําหนด
และการยึดหลักการสําคัญของการพัฒนาดังนั้นยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 12 
จึงประกอบดวยยุทธศาสตรชาติท้ัง  6 ยุทธศาสตรไดแก  (1) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย(2) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดและความเหลื่อมล้ําในสังคม (3) ยุทธศาสตรการสราง 
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ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน  (4) ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (5) ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความ
ม่ังค่ังและยั่งยืนและ  (6) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทยและประกอบกับอีก 4 ยุทธศาสตรท่ีมุงเนนการพัฒนาพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตรและ
กลไกสนับสนุนใหการดําเนินยุทธศาสตรท้ัง  6 ดานใหสัมฤทธิ์ผลประกอบดวย  (7) ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส (8) ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม  
(9) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและ  (10) ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศ
เพ่ือการพัฒนา 
สถานการณและแนวโนมภายนอก 
1. สถานการณและแนวโนมเศรษฐกิจโลกและผลกระทบตอประเทศไทย 

เศรษฐกิจโลกในระยะ 5 ปขางหนายังมีแนวโนมขยายตัวชาและมีความเสี่ยงจากความ 
ผันผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกในเกณฑสูงซ่ึงสงผลใหประเทศไทยตองเผชิญกับความเสี่ยงท่ี
สําคัญไดแกความไมแนนอนของการปรับเปลี่ยนทิศทางการดําเนินนโยบายการเงินของมหาอํานาจทาง
เศรษฐกิจอาทิสหรัฐฯสหภาพยุโรปและญี่ปุนซ่ึงจะสงผลกระทบตอภาคการเงินและการประกอบธุรกิจของ
ไทยนอกจากนี้การเปดเสรีทางการคากอใหเกิดการแขงขันท่ีรุนแรงข้ึนรวมท้ังภาคการบริการและการ
ทองเท่ียวทําใหประเทศไทยตองมีการปรับตัวเพ่ือใหสามารถแขงขันไดอยางไรก็ตามการเปดเสรีทางการคา
ดังกลาวจะเปนโอกาสของประเทศไทยในการใชประโยชนจากความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคให
สนับสนุนการพัฒนาหวงโซมูลคารวมกันท้ังนี้ปจจัยภายนอกท่ีคาดวาจะสงผลตอเศรษฐกิจไทยอยางมี
นัยสําคัญไดแก 

1.1 ตลาดเกิดใหมมีบทบาทสูงข้ึนกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศนเศรษฐกิจเปน 
แหลงวัตถุดิบแรงงานและตลาดท่ีมีกําลังซ้ือท้ังบราซิลรัสเซียอินเดียจีนแอฟริกาใตท้ังนี้ภูมิภาคเอเชียจะเปน
ศูนยกลางพลังอํานาจทางเศรษฐกิจของโลกมีการไหลเขาของการลงทุนในภาคการผลิตสูงโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสยานยนตและชิ้นสวนและเปนหวงโซการผลิตท่ีสําคัญของโลกหรือเปน  
“โรงงานผลิตแหงเอเชีย ” เพ่ือสงออกสูตลาดโลกและดึงดูดใหประเทศมหาอํานาจเดิมเขามารวมกลุมและ
ขยายบทบาททางเศรษฐกิจในภูมิภาคมากข้ึนผานการผลักดันใหเกิดการรวมกลุมทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม
ท่ัวโลกเพ่ือสรางอํานาจตอรองเปนตน 

1.2 ตลาดการเงินโลกไรพรมแดนซ่ึงเปนผลจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินมี 
ความกาวหนาอยางรวดเร็วทาใหมีการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหมๆเชน  Application ทางการเงิน  
Crowd Funding และ FinancialPlatform เปนตนประกอบกับการเปดเสรีภาคการเงินในอาเซียนทําให
เกิดการแขงขันท่ีรุนแรงข้ึนซ่ึงเปนแรงผลักดันใหภาคการเงินของไทยตองเรงพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการเงินใหทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

1.3 การเปดเสรีมากข้ึนของอาเซียนภายหลังป 2558 ท้ังในภาคสินคาและบริการ 
โดยเฉพาะภาคการเงินซ่ึงเปนโอกาสท่ีสําคัญหลายประการอาทิการเคลื่อนยายปจจัยการผลิตทุนแรงงาน
อยางเสรีการลดขอจํากัดในดานอุปสงคในประเทศซ่ึงทําใหภาคการผลิตสามารถขยายตลาดและพัฒนา
ตนเองใหมีความเขมแข็งมากข้ึนรวมท้ังการใชความไดเปรียบดานสถานท่ีตั้งและดานโครงสรางพ้ืนฐาน
และโลจิสติกสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหเปนศูนยกลางทางดานการคาการลงทุนการเงินการบริการและ
การผลิตภาคอุตสาหกรรมในขณะท่ีการแขงขันของประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะสูงข้ึน 
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1.4 รูปแบบการคามีแนวโนมเปลี่ยนแปลงไปสูการคาเสรีเฉพาะกลุมมากข้ึนและมีการ 
รวมกลุมทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลายข้ึนเพ่ือขยายการคาและการลงทุนระหวางประเทศซ่ึงจะเปนท้ังโอกาสท่ี
เปดกวางข้ึนสําหรับการคาและการลงทุนแตในขณะเดียวกันการแขงขันก็จะรุนแรงข้ึนท้ังในรูปของกลุม
ประเทศและสําหรับแตละประเทศ 

2. การวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางกาวกระโดดเปนกุญแจสําคัญตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดลอมและเปลี่ยนวิถีการดํารงชีวิตของคนในทุกสังคมทุกเพศทุกวัย 

2.1 เกิดสาขาอุตสาหกรรมและบริการใหมๆท่ีผสมผสานการใชเทคโนโลยีสมัยใหม 
หลากหลายสาขาเพ่ือตอบสนองความตองการในภาคการผลิตบริการและพฤติกรรมของผูบริโภคท่ี
เปลี่ยนแปลงไปโดยอุตสาหกรรมใหมท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนใน  5 กลุมหลักไดแกกลุมอาหารเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพกลุมสาธารณสุขสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทยกลุมเครื่องมืออุปกรณอัจฉริยะ
หุนยนตและระบบเครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุมกลุมดิจิทัลเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมตอ
และบังคับอุปกรณตางๆปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกลฝงตัวกลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค
วัฒนธรรมและบริการท่ีมีมูลคาสูงรวมท้ังรูปแบบและกระบวนการประกอบธุรกิจบริการจะเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วและหลากหลายรูปแบบผลิตภัณฑและบริการมีวัฎจักรชีวิตสั้นลงการแขงขันในตลาดอยูบน 
ฐานของการใชนวัตกรรมท้ังในกระบวนการผลิตการออกแบบผลิตภัณฑและบริการนวัตกรรมดานตลาดและ
การบริหารจัดการถาภาคธุรกิจโดยเฉพาะผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมปรับตัวไมทันอาจสูญเสีย
ความสามารถในการแขงขันไดในขณะเดียวกันจะสรางโอกาสใหผูประกอบการในการสรางธุรกิจรูปแบบ
ใหมๆท่ีใชเทคโนโลยีเพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตท่ีทําใหสามารถบริหารจัดการหวงโซการผลิตไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.2 มนุษยจะสามารถเขาถึงขอมูลและองคความรูไดอยางไรขีดจํากัดการพัฒนาเทคโนโลยี 
จะสงผลตอการยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีข้ึนอินเตอรเน็ตกลายเปนสวนหนึ่งในวิถีชีวิตของทุกคนในชวงท่ี
ผานมาการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชนเทคโนโลยีสื่อสารและเทคโนโลยีชีวภาพไดทําใหรูปแบบ
การผลิตการดําเนินธุรกิจและการใชชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปมากอยางรวดเร็วมนุษยสามารถ
สื่อสารท้ังภาพและเสียงไดอยางไรพรมแดนการทําธุรกิจและธุรกรรมบนโครงขายดิจิทัลเพ่ิมมากข้ึน 

2.3 การแยงชิงแรงงานท่ีมีทักษะดานเทคโนโลยีระดับสูงมีความสามารถเฉพาะทางหรือ 
มีทักษะหลายดาน (Multi-Skills) ในตลาดแรงงานสูงข้ึน 

2.4 เกิดความเหลื่อมล้ําในมิติตางๆเชนความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงเทคโนโลยีอัน 
เนื่องมาจากความแตกตางดานรายไดดานความรูดานทักษะหรือดานการเขาถึงโครงสรางพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยีความเหลื่อมล้ําของแรงงานท่ีมีทักษะเทคโนโลยีข้ันสูงและแรงงานท่ีไมมีทักษะความเหลื่อมล้ํา
ของผูประกอบการขนาดใหญและขนาดเล็กท่ีมีความสามารถในการลงทุนเพ่ือยกระดับศักยภาพทาง
เทคโนโลยีแตกตางกันเปนตน 

3. สถานการณและแนวโนมสังคมโลก 
3.1 การเขาสูสังคมสูงวัยของโลกสงผลตอเศรษฐกิจและรูปแบบการดําเนินชีวิต 
3.2 การเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกท่ีผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถ่ินสงผลตอการ 

เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและรูปแบบการบริโภค 
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4. สถานการณและแนวโนมสิ่งแวดลอมโลก 
วาระการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลกค.ศ. 2030 ไดกําหนดทิศทางการรักษาและบริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ี
รุนแรงและพันธกรณีท่ีเก่ียวของทําใหไทยตองพรอมรับภาระในการลดกาซเรือนกระจกมากข้ึนภายใต
กระแสการแขงขันการคาท่ีเขมขน 

4.1 วาระการพัฒนาท่ียั่งยืนค.ศ. 2030 เปนทิศทางหลักในการพัฒนาของโลกหลัง 
ค.ศ. 2015โดยมีเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  (Sustainable Development Goals : SDGs) ประกอบดวย 
17 เปาหมายและ169 เปาประสงค 

4.2 ขอตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเขมขน 
สงผลใหประเทศตางๆรวมท้ังไทยตองดําเนินมาตรการลดกาซเรือนกระจกอยางจริงจังนอกจากนี้ยังมี
แนวโนมในการใชประเด็นการปลอยกาซเรือนกระจกเปนเง่ือนไขสําหรับกําหนดมาตรฐานสินคาในการคา
ระหวางประเทศซ่ึงอาจสงผลกระทบตอภาคการสงออกของไทยแตก็อาจสรางโอกาสสําหรับธุรกิจใหมดาน
สิ่งแวดลอมอาทิผลิตภัณฑและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมการเพ่ิมประสิทธิภาพการลดของเสีย 
เปนตน 

4.3 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากข้ึน 
สงผลตอการผลิตในภาคเกษตรและความม่ันคงดานน้ําและอาหาร 

5. สถานการณความม่ันคงโลก 
5.1 ประเทศมหาอํานาจมีแนวโนมของการขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทในภูมิภาค 

ตางๆของโลกรวมท้ังการใชอํานาจทางทหารและทางเศรษฐกิจเขาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศ
ตางๆในภูมิภาค 

5.2 ความขัดแยงดานอาณาเขตแบบรัฐตอรัฐท้ังดานอาณาเขตทางบกการอางสิทธิ 
ทับซอนทางทะเลและภูมิรัฐศาสตรเพ่ือผลประโยชนและการแยงชิงทรัพยากร 

5.3 อาชญากรรมขามชาติมีแนวโนมขยายตัวและควบคุมไดยากมีการเชื่อมโยงใน 
ภูมิภาคและพัฒนาการสื่อสารดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยโดยมีรูปแบบและวิธีการท่ีซับซอนมากข้ึน 

5.4 การกอการรายกําลังสงผลกระทบตอสังคมโลกโดยทวีความรุนแรงและมีความถ่ี 
มากข้ึน 
สถานการณและแนวโนมภายใน 
1. สถานการณและแนวโนมเศรษฐกิจไทย 

1.1 ในชวงท่ีผานมาการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในภาพรวมประสบความสําเร็จในระดับท่ี 
นาพอใจท้ังในดานการสรางอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจการปรับโครงสรางการผลิตการสั่งสมองคความรู
ทางดานเทคโนโลยีการผลิตการพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขาการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและการ
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทําใหเศรษฐกิจไทยมีปจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจท่ีเขมแข็งและความพรอมท่ี
จะไดรับการพัฒนาตอยอดเพ่ือขับเคลื่อนไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลวในป 2579 ตามเปาหมายท่ีกําหนด
ไวในกรอบยุทธศาสตรชาติท้ังอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโครงสรางเศรษฐกิจ 
เปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึนภาคการผลิตมีการสั่งสมองคความรูและ
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตอยางตอเนื่องประเทศไทยยังคงมีจุดแข็งดานความหลากหลายของฐานการ
ผลิตท่ีมีความแข็งแกรงในระดับโลกอันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมมีแนวโนมปรับตัวดีข้ึนและ
การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
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1.2 ผลการพัฒนาเศรษฐกิจภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10  
และในชวง 4 ปแรกของแผนพัฒนาฯฉบับท่ี  11 เริ่มแสดงใหเห็นถึงขอจํากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และการลดลงของขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตซ่ึงจะเปนอุปสรรคท่ีสําคัญตอการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะตอไปและมีแนวโนมท่ีจะทําใหเศรษฐกิจไทยไมสามารถยกระดับการพัฒนา
ออกจากการเปนประเทศรายไดปานกลางไดในระยะเวลาท่ีเหมาะสมในชวงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี  10 และ
ในชวง 4 ปแรกของแผนพัฒนาฯฉบับท่ี  11 ท่ีเริ่มแสดงใหเห็นถึงจุดออนท่ีสําคัญของเศรษฐกิจไทย
ประกอบดวยเศรษฐกิจชะลอตัวลงอยางรวดเร็วและมีความผันผวนมากข้ึนการสงออกของไทยปรับตัวลดลง
ท้ังในดานการสงออกสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมลงทุนซ่ึงเปนท้ังปจจัยสนับสนุนการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจระยะสั้นและปจจัยในการเพ่ิมศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวชะลอตัวลงมาก
เสถียรภาพเศรษฐกิจเริ่มมีสัญญาณท่ีจะเปนขอจํากัดตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากข้ึน 

1.3 จุดออนท่ีสําคัญของเศรษฐกิจไทยการขยายตัวในเกณฑต่ําและมีความผันผวนมากข้ึน 
ในชวงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 10 และในชวง 4 ปแรกของแผนพัฒนาฉบับท่ี  11 รวมท้ังแนวโนมการลดลงของ
ขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการสงออกและความแข็งแกรงดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจตลอด
ชวงระยะเวลา  9 ปท่ีผานมาสะทอนถึงจุดออนท่ีสําคัญๆของระบบเศรษฐกิจไทยท้ังทางดานปญหาเชิง
โครงสรางเง่ือนไขในระบบเศรษฐกิจโลกและปจจัยทางดานการดําเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจประกอบดวยอุปสงคในประเทศยังมีจํากัดเม่ือเทียบกับขีดความสามารถในการผลิตทําใหการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจยังตองพ่ึงพิงอุปสงคในตลาดโลกมาตรการของภาครัฐในการเพ่ิมอุปสงค
ภายในประเทศ (Domestic Economy) การขาดการลงทุนท่ีจําเปนและเพียงพอตอการยกระดับศักยภาพ 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจแรงขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากปจจัยแรงงานลดลงผลิตภาพการ
ผลิตของปจจัยการผลิต  (Total Factor Productivity: TFP) ยังไมเพียงพอตอการขับเคลื่อนการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจใหหลุดพนจากการเปนประเทศรายไดปานกลางความลาชาในการปรับโครงสรางการผลิตภาค
การเงินและการคลังยังไมสามารถสนับสนุนการดําเนินยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตไดอยาง
เต็มท่ีและการบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคยังมีขอจํากัดท่ีสําคัญๆหลายประการ 

1.4 ปจจัยคุกคาม/ความเสี่ยงตอความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจในชวงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12ประกอบดวย 

1) การปรับตัวเขาสูโครงสรางประชากรผูสูงอายุ 
2) สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนและมีขอจํากัดในการสนับสนุนการ 

ขยายตัวของเศรษฐกิจไทย 
3) การแขงขันในตลาดการคาโลกยังมีแนวโนมท่ีจะอยูในเกณฑสูงและสรางแรงกดดันตอ 

การสงออกของไทยอยางตอเนื่อง 
4) การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศนดานขีดความสามารถในการแขงขันท้ังในดาน (1) การ 

เพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการผลิตสินคาเกษตรข้ันปฐมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมข้ันตนใน
ประเทศ 
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2. การพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
การพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมอยูในลําดับต่ําและการบริหาร 

จัดการงานวิจัยขาดการบูรณาการใหมีเอกภาพตั้งแตระดับนโยบายการสนับสนุนทุนวิจัยและหนวยวิจัยหลัก
ทําใหทิศทางการพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของประเทศไมชัดเจนมีความ
ซํ้าซอนและยังมีขอจํากัดในการตอบโจทยการพัฒนาประเทศเปนผลใหการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของประเทศลาชาไมทันตอการพัฒนาเทคโนโลยีของโลกตลอดจนมีการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในเชิง
พาณิชยในระดับต่ําโดยภาคการผลิตท่ีเปนคนกลุมใหญของประเทศอาทิ 
เกษตรกรรายยอยวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีขอกัดในการเขาถึงและใชประโยชน
ผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขาดแคลนนักบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมทํา 
หนาท่ีเชื่อมโยงระหวางผูผลิตและผูใชประโยชนงานวิจัยภาคเอกชนไมเขามาลงทุนในข้ันการแปลงงานวิจัย
ไปสูเชิงพาณิชยซ่ึงมีความเสี่ยงและตองใชเงินลงทุนสูงซ่ึงสะทอนจากดัชนีชี้วัดความสามารถในการแขงขัน
ดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมดังนั้นถาประเทศไทยจะดําเนินการพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในรูปแบบเดิมจะทําใหการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศลาชาไมทันตอการพัฒนาเทคโนโลยีโลก
ซ่ึงจะทําใหประเทศไทยไมสามารถพัฒนาเศรษฐกิจสูประเทศท่ีมีรายไดสูงไดตามเปาหมาย  
ในระยะ 20 ปขางหนา 

3. สถานการณและแนวโนมของสังคมไทย 
3.1 โครงสรางประชากรไทยเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณเม่ือสิ้นสุด 

แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 12 โดยป 2557 ประชากรวัยแรงงานจะมีจํานวนสูงสุดและเริ่มลดลงอยางตอเนื่อง
สงผลกระทบตอศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 

3.2 คุณภาพคนไทยทุกกลุมวัยยังมีปญหาโดยแตละกลุมวัยยังมีปญหาสําคัญท่ีจะสงผลตอ 
การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในอนาคตท้ังเรื่องพัฒนาการและสติปญญาตั้งแต
วัยเด็กการขาดทักษะความรูความสามารถท่ีสงผลตอผลิตภาพแรงงานของประเทศปญหาดานสุขภาพในวัย
ผูสูงอายุท่ีสงผลตอภาระคาใชจายภาครัฐกลุมเด็กปฐมวัย (0 – 5 ป) ยังมีปญหาพัฒนาการไมสมวัย 

3.3 ครอบครัวพอแมเลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวขามรุนมีความเปราะบางสูงสงผลตอการ 
เลี้ยงดูเด็กใหเติบโตอยางมีคุณภาพ 

3.4 คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูของคนไทยยังอยูในระดับคอนขางต่ํา  
3.5 คนไทยมีแนวโนมเปนโรคไมติดตอมากข้ึนซ่ึงเปนสาเหตุหลักของการเสียชีวิต 
3.6 รายจายดานสุขภาพภาครัฐมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่องโดยเฉพาะรายจายของ 

ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 
3.7 คนไทยสวนใหญยังมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรมและไมตระหนักถึงความสําคัญของ 

การมีวินัยความซ่ือสัตยสุจริตและการมีจิตสาธารณะ 
3.8 ประเทศไทยยังมีปญหาดานความเหลื่อมล้ําในหลายมิติ 
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1.3 แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

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

๑๖. กลุ่มภาคใต้ฝั�งอันดามัน  : ระนอง 
พังงา ภูเก็ต  กระบี�  ตรัง

๑๘. กลุ่มภาคใต้ชายแดน : สงขลา 
 สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

๑๓. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง : ร้อยเอ็ด  ขอนแก่น  
มหาสารคาม กาฬสินธุ์

๑๗. กลุ่มภาคใต้ฝั�งอ่าวไทย  : ชุมพร  สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช พัทลุง

กลุ่มจังหวัด  ๑๘  กลุ่ม ตามมติ  ครม. วันที�  ๒๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๐

๒. กลุ่มภาคเหนือตอนบน  ๒ : น่าน 
พะเยา เชียงราย แพร่

๔. กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง   ๒ : กําแพงเพชร 
พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี

๖. กลุ่มภาคตะวันออก ๒ : ชลบุรี  
ระยอง  จันทบุรี  ตราด

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
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  กลุมจังหวัด “รอยแกนสารสินธุ” กําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาของกลุมจังหวัด 

(พ.ศ.2561-2564) ไววา 

“ศูนยกลางอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เชื่อมโยงการบริการ การทองเท่ียวและโลจิสติกส สูอนุภาคลุม

น้ําโขง”เปาหมายการพัฒนา เพ่ือ 

 เปาประสงค(เชิงวิสัยทัศน) 
       เพ่ือกาวไปสูวิสัยทัศนและการพัฒนากลุมจังหวัดท่ีพึงปรารถนาในระยะยาว 4 ป จึงได

กําหนดเปาหมายหลักในการพัฒนากลุมจังหวัดไวดังนี้ 

       1) เพ่ิมผลิตภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักใหไดมาตรฐาน 

       2) เพ่ิมมูลคาการคา การบริการและแปรรูปพืชเศรษฐกิจหลัก 

       3) เพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียวกลุมจังหวัด 

 

 ตัวช้ีวัดรวม 

1) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัด 

2) อัตราการขยายตัวรายไดการทองเท่ียวกลุมจังหวัดท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 

       กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรเปาประสงค  

ตัวชี้วัด และกลยุทธการพัฒนาเพ่ือบรรลุวิสัยทัศนของการพัฒนารายไดประเด็นยุทธศาสตร รวม 3  ประเด็น 

ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิต การเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรท่ี

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

1) เปาประสงค 
1.1) เพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรใหมีคุณภาพท่ีดี  

1.2)  พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑแปรรูปเกษตร  

2)ตัวช้ีวัด  

2.1) รอยละของผลิตภัณฑมวลรวมภาคอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมข้ึน 

2.2) รอยละของผลิตภัณฑมวลรวมภาคการเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึน 

     2.3) รอยละของจํานวนแปลง/ฟารมท่ีไดรับการรับรอง GAP ท่ีเพ่ิมข้ึน 

3) กลยุทธและแนวทางการพัฒนา  ประกอบดวยกลยุทธ 3 กลยุทธ  ดังนี้ 

3.1) เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต  

3.2) พัฒนาและสรางมูลคาเพ่ิมสินคาพืชเศรษฐกิจหลัก 

3.3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี2 การสงเสริมการคา การบริการ และโลจิสติกส 

1) เปาประสงค 
1.1) เพ่ิมมูลคาการคาและการบริการกลุมจังหวัด 

   1.2) เพ่ิมผลิตภาพแรงงานในกลุมจังหวัด 

2)ตัวช้ีวัด  

2.1) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑมวลรวมภาคการคาและบริการกลุมจังหวัด 

2.2) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภาพแรงงาน 

3) กลยุทธและแนวทางการพัฒนา 

 3.1) พัฒนาศักยภาพ SMEs และเครือขายผูประกอบการ 

3.2) พัฒนาและเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส  

3.3) พัฒนาคุณภาพฝมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแกผูประกอบการ  

  3.4) พัฒนาระบบการตลาดผลิตภัณฑกลุมจังหวัด 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียวอยางครบวงจร 

1) เปาประสงค 

1.1) เพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียวและผลิตภัณฑท่ีเก่ียวเนื่องเพ่ิมข้ึน 

2)ตัวช้ีวัด  

2.1) รายไดจากการทองเท่ียวกลุมจังหวัดท่ีเพ่ิมข้ึน 

2.2) มูลคาการจําหนายผลิตภัณฑไหมท่ีเพ่ิมข้ึน 

 3) กลยุทธและแนวทางการพัฒนา  มี 3 กลยุทธ ดังนี้ 

3.1)พัฒนาศักยภาพแหลงทองเท่ียวและเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑชุมชน 

3.2) พัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ 

3.3) สงเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธการทองเท่ียวกลุมจังหวัด 

3.4) พัฒนาและยกระดับไหมใหเปนศูนยกลางแฟชั่นผาไหมในภูมิภาค 
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ศักยภาพและเปาหมายการพัฒนา 

1. ฐานการผลิตและแปรรูปพืชเศรษฐกิจหลักท่ีไดมาตรฐาน 
- ฐานการผลิตและแปรรูปพืชเศรษฐกิจหลักท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานโลก 
- ศูนยการวิจัยเรียนรูการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพ 

2. แหลงผลิตพลังงานทดแทน 
- ฐานการผลิตและแปรรูปพืชพลังงานทอแทน  

3. ศูนยกลางอุตสาหกรรมเกษตร การคา การลงทุน การบริการ 
- ศูนยกลางเศรษฐกิจสูอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

4. การทองเท่ียวเชิงประเพณี วัฒนธรรมและการทองเท่ียวยุคกอนประวัติศาสตร 
- ตามรอยเสนทางไดโนเสารและโบราณสถานยุคกอนประวัติศาสตร 
- ทองเท่ียวเชิงศาสนา/วัฒนธรรม (ไหวพระ 4 เมือง รุงเรืองตลอดชีวิต)  พระธาตุขามแกน พระ

ธาตุยาคู พระธาตุนาดูน พระมหาธาตุเจดียชัยมงคล 
5. ไหมไทยสูสากล 

- ศูนยกลางแฟชั่นผาไหมระดับภูมิภาค 
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จุดเนนทางยุทธศาสตร (Positioning)จังหวัดขอนแกน 
ตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดขอนแกน 

- ขาวหอมมะล ิ

- โค กระบือ 

- มันสําปะหลัง 

- ออย 

- ศูนยกลางการคาการลงทุน และการบริการ  - ศูนยกลางการประชุม และ MICE CITY 

- ศูนยกลางคมนาคมขนสง โลจิสติกส          - ศูนยกลางอุตสาหกรรมสีเขียว 

- ศูนยกลางการแพทยและสาธารณสุข          - ศูนยกลางการศึกษา 

- การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี 

- แหลงทองเที่ยวไดโนเสาร 

ผาไหมมัดหม่ี (GI) 

กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

 
 
 
 
 

ฐานการผลิตและแปรรูป 
การเกษตรที่ไดมาตรฐาน 

แหลงผลิตพลังงาน
ทดแทน 

ศูนยการอุตสาหกรรม 
เกษตร การคา การ
ลงทุน การบริการ 

การทองเที่ยวเชิง
ประเพณีวัฒนธรรมและ
ยุคกอนประวัติศาสตร 

ไหมไทยสูสากล 
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แผนพัฒนาจังหวัดขอนแกน (พ.ศ. 2561 – 2564) 

วิสัยทัศน “ขอนแกนเมืองนาอยู ศูนยกลางเชื่อมโยงการคาการลงทุน และการบริการของกลุม

ประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง” 

พันธกิจ  

 1. เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง คนในชุมชนมีความเปนอยูดวยความผาสุก 

2. พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน 

3. พัฒนาขีดความสามารถสินคาและบริการเพ่ือยกระดับมาตรฐานสินคาและบริการ

ใหตรงกับความตองการของตลาด 

 4. พัฒนาศักยภาพจังหวัดใหเปนศูนยกลางของกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง  

เปาประสงครวม 

 1. อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน  

 2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางความม่ันคงทางสังคม 

 3. อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเสริมสรางความเขมแข็งใน

การบริหารจัดการอยางยั่งยืน 

 4. เพ่ิมมูลคาการคา การลงทุน และการบริการ จากการเชื่อมโยงในกลุมประเทศอนุ

ภูมิภาคลุมน้ําโขง 

ประเด็นยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถ 

ทางการแขงขัน  

ยุทธศาสตรท่ี 2การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนา

อยางยั่งยืน  

ยุทธศาสตรท่ี 4การเสริมสรางความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรท่ี 5การเพ่ิมศักยภาพของจังหวัดเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุ

ภูมิภาคลุมน้ําโขง 

ยุทธศาสตรท่ี 6การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดขอนแกน (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 
 

วิสัยทัศน : “ขอนแกนเมืองนาอยู ชุมชนเขมแข็ง เปนศูนยกลางการเรียนรู และเมืองหลัก 
เศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 

 
พันธกิจ ยุทธศาสตร 

1. เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็งและพัฒนาใหเปน 
เมืองที่นาอยูอยางย่ังยืน 
2. พัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ  
    มีคุณธรรม และจริยธรรม 
3. จัดการศึกษาในและนอกระบบใหไดมาตรฐาน 
    และสรางสังคมแหงการเรียนรู 
4. สรางเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งและแขงขัน 
   ได โดยเชื่อมโยงการคา การลงทุน การบริการ 
   และการทองเที่ยว 
5. พัฒนาโครงขายระบบการคมนาคมขนสง 
   ระบบบริการสาธารณะ และเครือขายการ 
   ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหม ี
   ประสิทธิภาพ และไดมาตรฐาน 
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
    ส่ิงแวดลอมใหเกิดประโยชน มีความสมดุล 
    และเกิดประสิทธิภาพอยางย่ังยืน 
7. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
   ที่ดีงามของทองถิ่นใหคงอยู สงเสริมการ 
   ทองเที่ยวของชุมชนท่ีเปนเอกลักษณทองถิ่น 

1.  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
2.  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
3.  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
4.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
    ส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 
5.  การพัฒนาการเกษตรย่ังยืน 
6.  การเสริมสรางสุขภาวะ 
7.  การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็ง และ 
    พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขัน  
    ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
8.  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต 
    หลักธรรมาภิบาล 
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สรุปนโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา 
ในการแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ

เมื่อวันศุกรที่12กันยายน2557 

นโยบาย11ดานประกอบดวย 
1. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
2. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 
3. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ  
4. การศึกษาและเรียนรูการทะนุบํารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
5. การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7. การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
8. การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม 
9. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชน   
    อยางยั่งยืน 
10. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและ 
     ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 
 

นโยบาย รายละเอียด หนวยงาน 
1. การปกปองและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย 

โดยจะใชมาตรการทางกฎหมายมาตรการทาง
สังคมจิตวิทยาและมาตรการทางระบบสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการตอผูคะนอง
ปากยามใจหรือประสงครายมุงสั่นคลอนสถาบัน
รวมท้ังเผยแพรความรูความเขาใจท่ีถูกตอง
เก่ียวกับสถาบันและสงเสริมโครงการใน 
พระราชดําริ 

ทุกหนวยงาน 
ในจังหวัด 

2. การรักษาความม่ันคงของรัฐ
และการตางประเทศ 
 

2.1 ระยะเรงดวนจะเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียนในกิจการ 5 ดานคือการ
บริหารจัดการชายแดนสรางความม่ันคง 
ทางทะเลแกปญหาอาชญากรรมขามชาติสราง
ความไวใจกับประเทศเพ่ือนบานและเสริมสราง
ศักยภาพในการปฏิบัติการทางการทหารรวมกัน 
2.2 เรงแกปญหาความรุนแรงในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตสงเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผูท่ี
เห็นตางและเคารพหลักสิทธิมนุษยชน 
 

หนวยงาน 
ดานความม่ันคง 
ประกอบดวย 
ทหารตํารวจ 

ปกครอง 
ทุกอําเภอและ 

กอ.รมน. 
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 2.3 พัฒนาเสริมสรางศักยภาพของกองทัพและ
ระบบปองกันประเทศ 
2.4 เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับนานา
ประเทศ 

 

3. การลดความเหลื่อมล้ํา 
ของสังคมและสรางโอกาสการ
เขาถึงบริการของรัฐ 

3.1 ในระยะเฉพาะหนาเรงสรางโอกาสอาชีพ
และรายไดท่ีม่ันคงแกผูท่ีเขาสูตลาดแรงงาน
ยกระดับคุณภาพแรงงาน 
3.2 ปองกันการแกปญหาคามนุษย 
3.3 ในระยะตอไปจะพัฒนาระบบคุมครองทาง
สังคมระบบการออมและสวัสดิการชุมชน 
3.4 เตรียมพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
3.5 เตรียมความพรอมสูสังคมหลากหลายจาก
การเขาสูประชาคมอาเซียน 
3.6 จัดระเบียบสังคมสรางมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลแกเจาหนาท่ีรัฐและ
ประชาชนท่ัวไปตามคานิยมหลัก 12 ประการ
ตามนโยบายของคสช. 
3.7 แกปญหาการไรท่ีดินทํากินของเกษตรกร
และการรุกล้ําเขตปาสงวน 

ทุกหนวยงาน 
ในจังหวัด 

4. การศึกษาและเรียนรูการ
ทะนุบํารุงศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1 จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู
โดยใหความสําคัญท้ังการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพรอมๆกัน 
4.2 ในระยะเฉพาะหนาจะปรับเปลี่ยนการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให
สอดคลองกับความจําเปนของผูเรียนและ 
ลักษณะพ้ืนท่ีการศึกษาและปรับปรุงบูรณาการ
ระบบการกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพจัดระบบการสนับสนุนใหเยาวชน
และประชาชนท่ัวไปมีสิทธิ์เลือกรับบริการ
การศึกษาท้ังระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน
โดยจะจัดใหมีคูปองการศึกษา 
4.3 ใหองคกรภาคประชาสังคมเอกชนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนมีสวนรวม
จัดการการศึกษา 
4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัย 
4.5 สงเสริมอาชีวศึกษา 

สพม. ๓๔ 
/สพป.๑ – ๒/ 

กศน. 
/วิทยาลัยชุมชน 

/วฒ. 
/สนง.พระพุทธฯ 

/อปท. 
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 4.6 พัฒนาครูใหมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของ
ความเปนครู 
4.7 ทํานุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและ
ศาสนาอ่ืนๆ 
4.8 อนุรักษและฟนฟูเผยแพรมรดกทาง
วัฒนธรรม 
4.9 สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
4.10 ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกท่ีดี 

 

5. การยกระดับคุณภาพการ
บริการดานสาธารณสุขและ 
สุขภาพของประชาชน 

5.1 วางรากฐานระบบหลักประกันสุขภาพไมใหมี
ความเหลื่อมล้ําของคุณภาพบริการในแตละ
ระบบบูรณาการขอมูลในแตละระบบ 
5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพเนนการปองกัน
โรคมากกวารอใหปวยใหเอกชนสามารถมีสวน
รวมในการจางบุคคลากรเพ่ือจัดสรรบริการ
สาธารณสุขโดยรัฐเปนผูกํากับดูแลสงเสริมการ
รวมลงทุนและใชทรัพยากรและบุคลากรรวมกัน 
โดยมีขอตกลงท่ีรัดกุมและเปนประโยชนแก 
ทุกฝาย 
5.3 เสริมสรางความเขมแข็งของระบบเฝาระวัง
โรคระบาด 
5.4 ปองกันแกไขปญหาการเกิดอุบัติเหตุใน
จราจร 
5.5 สงเสริมการกีฬา 
5.6 ประสานการทํางานภาคสวนตางๆเพ่ือ
ปองกันและแกปญญาการตั้งครรภในวัยรุนและ
ปญหาดานการแพทย และจริยธรรมของการ 
อุมบุญ 
5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยดาน
วิทยาศาสตรและการแพทย 

สสจ./รพ. 
/รพ.สต.ทุกแหง 
ในจังหวัด/กกท. 

/สทก. 
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6. การเพ่ิมศักยภาพทาง 
เศรษฐกิจ 

6.1 ระยะเรงดวนเรงดานงบเรงดวนของป 2557 
ใหทันกอนสิ้นป 
6.2 สานตอนโยบายงบประมาณกระตุน 
เศรษฐกิจของคสช. 
6.3 กระตุนการลงทุนดวยการเรงพิจารณา
โครงการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพและนําโครงการ
การลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานประเภทท่ีมี
ผลตอบแทนดีเชนโครงการขนสงมวลชนในกทม. 
มาจัดทําเปนโครงการลงทุนรวมกับเอกชน 
6.4 ดูแลเกษตรกรใหมีรายไดท่ีเหมาะสมดวย
วิธีการตางๆและใชกลไกการตลาดดูแลราคา
สินคาการเกษตร 
6.5 ลดอุปสรรคในการสงออกเพ่ือใหเกิดความ
คลองตัว 
6.6 ชักจูงใหนักทองเท่ียวชาวตางชาติใหเขามา
เท่ียวในประเทศไทย 
6.7 ในระยะตอไปประสานนโยบายการเงินและ
การคลังใหสอดคลองกันเพ่ือสนับสนุนการฟนตัว
ของเศรษฐกิจ 
6.8 แกปญหาน้ําทวมในฤดูฝนและแกปญหาภัย
แลงรัฐบาลจะเริ่มดําเนินการจัดสรางแหลงน้ํา
ขนาดเล็กใหครอบคลุมพ้ืนท่ีเพาะปลูกใหมาก
ท่ีสุด 
6.9 ปฏิรูปโครงสรางราคาเชื้อเพลิง 
6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีใหไดอยาง
ครบถวนปรับปรุงโครงสรางอัตราภาษีการคา
และขยายฐานการจัดเก็บภาษาประเภทใหมเชน
ภาษีมรดกภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางและยกเลิก
การยกเวนภาษีท่ีเอ้ือประโยชน 
เฉพาะผูมีฐานการเงินดี 
6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐท่ีเกิดข้ึนในชวง
รัฐบาลท่ีผานมาซ่ึงมีจํานวนมากกวา 7 แสนลาน
บาทโดยจะหาแหลงเงินระยะยาวมาสะสางหนี้
ท้ังหมด 
 
 

ทุกหนวยงาน 
ในจังหวัด 



สวนที่ 3 ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนา 76 
 

 
นโยบาย รายละเอียด หนวยงาน 

 6.12 ในระยะยาวพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการ
ขนสงคมนาคมทางบกโดยเริ่มโครงการรถไฟ
ขนสงในกรุงเทพฯและรถไฟฟาเชื่อมกรุงเทพฯ
กับเมืองบริวารดานคมนาคมทางอากาศจะ
ปรับปรุงทาอากาศยานสุวรรณภูมิระยะท่ี 2 
และทาอากาศยานดอนเมืองดานการคมนาคม
ทางน้ําพัฒนาการขนสงทางสินคาทางน้ําเพ่ือลด
ตนทุนระบบโลจิสติกสเรงรัดพัฒนาทาเรือ 
แหลมฉบัง 
6.13 ปรับโครงสรางการบริหารจัดการในสาขา
ขนสง6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการของรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพ 
โปรงใสและตรวจสอบได 
6.15 ดานการเกษตรจะดําเนินการ 2 เรื่องคือ
ปรับปรุงโครงสรางการผลิตสินคาเกษตรให
สอดคลองกับความตองการและสนับสนุนให
สหกรณเพ่ิมบทบาทในฐานะผูซ้ือพืชผลเพ่ือให
สหกรณเปนผูคาขายสินคาเกษตรรายใหญ 
รายหนึ่ง 
6.16 ดานอุตสาหกรรมสงเสริมพัฒนา
อุตสาหกรรมท่ีสอดคลองกับศักยภาพ 
พ้ืนฐานของประเทศ 
6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของ SME ใหเขมเข็ง
และแขงขันไดรวมถึงเขาถึงแหลงทุนและบริการ
ทางการเงิน 
6.18 สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิตอลทุกหนวยงาน
ในจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สวนที่ 3 ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนา 77 
 

 
นโยบาย รายละเอียด หนวยงาน 

7. การเพ่ิมศักยภาพทาง 
เศรษฐกิจ 

7.1 เรงสรางเสริมการสรางความเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจการคาการลงทุนในภูมิภาค 
7.2 พัฒนาศักยภาพการแขงขันของ
ผูประกอบการไทยทุกระดับ 
7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือ
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
7.4 พัฒนาเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิ
สติกสภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
7.5 ตอเชื่อมเสนทางการคมนาคมขนสงจากฐาน
การผลิตในชุมชนสูแหลงแปรรูปและเชื่อมโยงกับ
อาเซียน 
7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

พณ/อต. 
/แขวงการทาง 

/ทางหลวง 
ชนบท 

/ศูนยพัฒนา 
ฝมือแรงงาน 

8. การพัฒนาและสงเสริมการใช 
ประโยชนจากวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรม 
 

8.1 สนับสนุนการเพ่ิมคาใชจายในการวิจัยและ
พัฒนาประเทศใหไมต่ํากวารอยละหนึ่งของ
รายไดประชาชาติและมีสัดสวนรัฐตอเอกชน 
30:70 เพ่ือใหประเทศมีความสามารถในการ
แขงขันและทัดเทียมกับประเทศอ่ืน 
8.2 เรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรมโดยสงเสริม
ระบบการเรียนการสอนท่ีเชื่อมโยงระหวาง
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตรและ 
คณิตศาสตร 
8.3 ปฏิรูประบบการใหสิ่งจูงใจระเบียบและ
กฎหมายท่ีเปนอุปสรรคตอการนํางานวิจัยไป 
ตอยอด 
8.4 สงเสริมใหการลงทุนขนาดใหญของประเทศ
ใชประโยชนจากการศึกษาวิจัยและพัฒนาและ
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม 
8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมใหมีโครงสราง
พ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรดานการวิจัยและการ
พัฒนาและดานนวัตกรรม 
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9. การรักษาความม่ันคงของฐาน 
ทรัพยากรและการสรางสมดุลย 
ระหวางการอนุรักษกับการใช 
ประโยชนอยางยั่งยืน 
 

9.1 ระยะเฉพาะหนาเรงปกปองและฟนฟูพ้ืนท่ี
อนุรักษทรัพยากรปาไมและ 
สัตวปา 
9.2 สงเสริมการอนุรักษและใชประโยชนจาก
ทรัพยากรชีวภาพและความ 
หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 
9.3 ในระยะตอไปพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ท่ีดินแกไขการบุกรุกท่ีดิน 
ของรัฐโดยยึดแนวพระราชดําริท่ีใหประชาชน
สามารถอยูรวมกับปาได 
9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศให
เปนเอกภาพ 
9.5 เรงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศขยะ
และน้ําเสียท่ีเกิดจากการผลิตและการบริโภคใน
ระดับพ้ืนท่ีจะเรงแกไขปญหาในพ้ืนท่ีมาบตาพุด 
ซ่ึงเปนฐานอุตสาหกรรมหลักของประเทศ 
 

ทสจ./สํานัก 
บริหารพ้ืนท่ี 

อนรุกษท่ี๑๖ฯ/ 
สํานักจัดการ 
ทรัพยากร 
ปาไมท่ี๑/ 

ทหาร/ตํารวจ/ 
ปกครอง/ 
อําเภอ/ 

กอ.รมน./ 
ชลประทาน/ 

ลุมน้ําสาละวิน/ 
สสจ./อต./อปท. 

10. สงเสริมการบริหาร 
ราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล 
และปองกันปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในภาครัฐ 

10.1 ปรับปรุงระบบราชการทบทวนการจัด
โครงสรางหนวยงานภาครัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ี
ซํ้าซอนปรับปรุงวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย 
10.2 ในระยะแรกกระจายอํานาจเพ่ือให
ประชาชนสามารถเขาถึงบริการสาธารณะได
รวดเร็วประหยัดและสะดวกรวมท้ังวางมาตรการ
ทางกฎหมายกําหนดผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน
ข้ันตอนท่ีแนนอนระยะเวลา 
ดําเนินการท่ีรวดเร็วระบบอุทธรณท่ีเปนธรรมมิ
ใหเจาหนาท่ีหลีกเลี่ยงประวิงเวลาหรือใชอํานาจ
โดยมิชอบกอใหเกิดการทุจริต 
10.3 ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานรัฐใหมี
ประสิทธิภาพ 
10.4 เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้ง
และโยกยาย 
 

ทุกหนวยงาน 
ในจังหวัด 
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นโยบาย รายละเอียด หนวยงาน 

 10.5 ใชมาตรการทางกฎหมายการปลูกฝง
คานิยมคุณธรรมจริยธรรมและจิตสํานึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีในความเปนขาราชการและความ 
ซ่ือสัตยสุจริตยกเลิกหรือแกไขกฎหมายท่ีไม
จําเปนหรือเปดชองทุจริตเชนระเบียบการจัดซ้ือ
จัดจางการอนุญาตอนุมัติและขอรับ 
บริการจากรัฐ 
10.6 ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพ่ือให
ครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
โดยถือเปนวาระสําคัญเรงดวนแหงชาติ 
10.7 สงเสริมและสนับสนุนภาคีองคการ
ภาคเอกชนท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือสอดสองเพ่ือระวัง
ตรวจสอบเจาหนาท่ีของรัฐหรือตอตานการทุจริต
และวางมาตรการคุมครองพยานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

11. ปรับปรุงกฎหมาย 
และกระบวนการยุติธรรม 

11.1 ในระยะเฉพาะหนาเรงปรับปรุงกฎหมายท่ี
ลาสมัยไมเปนธรรมไมสอดคลองกับความตกลง
ระหวางประเทศเปนอุปสรรคตอการบริหาร
ราชการแผนดิน 
11.2 เพ่ิมศักยภาพหนวยงานท่ีมีหนาท่ีให
ความเห็นทางกฎหมายและจัดทํากฎหมายให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว 
11.3 ในระยะตอไปจะจัดตั้งองคกรปฏิรูป
กระบวนยุติธรรมท่ีปราศจากการแทรกแซง 
ของรัฐ 
11.4 นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและความรูทางนิติ
วิทยาศาสตรมาใชเรงดําเนินทุกข้ันตอนให
รวดเร็วและเปนธรรม 
11.5 ปรับปรุงการชวยเหลือทางกฎหมาย 
11.6 นํามาตรการทางภาษีและปองกันการฟอก
เงินมาใชในการปองกันและปราบปรามผูมี
อิทธิพลเจาหนาท่ีของรัฐท่ีทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ 
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ยุทธศาสตรหลักของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 
 คณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช.  National Council for Peace and Order 
(NCPO) เปนคณะผูยึดอํานาจการปกครอง โดยรัฐประหารยึดอํานาจการปกครองเม่ือวันท่ี  22 พฤษภาคม 
2557 มีพลเอกประยุทธ   จันทรโอชา เปนหัวหนาคณะ 
ยุทธศาสตรของ คสช. มีท้ังหมด 9 ดาน ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความม่ันคงของอาหาร และพลังงาน 
4. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทาง

เศรษฐกิจและสังคม 
6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
7. ยุทธศาสตรในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให

เกิดประโยชนกับประชาชนในการใชบริการอยางแทจริง 
8. ยุทธศาสตรในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติใหเกิดความ

ม่ันคงและยั่งยืนในอนาคตใหทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
9. ยุทธศาสตรในการปองกันและปราบปรามการทุจริต คอรรัปชั่นอยางยั่งยืน 

 

คานิยม๑๒ประการตามนโยบายรัฐบาล 

1. มีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย 

2. ซ่ือสัตยเสียสละอดทนมีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม 

3. กตัญูตอพอแมผูปกครองครูบาอาจารย 

4. ใฝหาความรูหม่ันศึกษาเลาเรียนท้ังทางตรงและทางออม 

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 

6. มีศีลธรรมรักษาความสัตยหวังดีตอผูอ่ืนเผื่อแผและแบงปน 

7. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง 

8. มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 

9. มีสติรูตัวรูคิดรูทํารูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวรูจักอดออมไวใชเม่ือยามจําเปนมีไวพอกินพอใชถาเหลือก็แจกจายจําหนายและพรอมท่ีจะขยาย

กิจการเม่ือมีความพรอมเม่ือมีภูมิคุมกันท่ีดี  

11. มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือกิเลสมีความละอายเกรงกลัวตอ

บาปตามหลักของศาสนา 

12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมและของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง 

 



สวนที่ 3 ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนา 81 
 

 

ประเทศไทย 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม 

ประเทศไทย 4.0 เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยหรือ 
โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธจันทรโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)ท่ีเขามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศนท่ีวา “ม่ันคงม่ังค่ังและยั่งยืน” มี
ภารกิจสําคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศดานตางๆเพ่ือปรับแกจัดระบบปรับทิศทางและสรางหนทาง
พัฒนาประเทศใหเจริญสามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหมๆท่ีเปลี่ยนแปลงอยางเร็วรุนแรงใน
ศตวรรษท่ี 21 ได (ดร.สุวิทยเมษินทรียรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย) 

หลายประเทศกําหนดโมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหมเพ่ือสรางความม่ังค่ังในศตวรรษท่ี 21  
อาทิสหรัฐอเมริกากลาวถึง A nation of Makers อังกฤษกําลังผลักดันประเทศสู Design of Innovation 
จีนประกาศโมเดล Made inChina 2025 สวนอินเดียกําลังขับเคลื่อน Made in India หรือเกาหลีใตวาง
โมเดลเศรษฐกิจเปน CreativeEconomy และประเทศลาวประกาศโมเดลเศรษฐกิจเปน Power of 
ASEAN สําหรับประเทศไทยมีการปรับโมเดลเศรษฐกิจหลายครั้งโดยเริ่มจากประเทศไทย 1.0 เนนภาค
การเกษตรเชนผลิตและขายพืชไรพืชสวนหมูไกเปนตนตอมา “โมเดลประเทศไทย 2.0” เนนอุตสาหกรรม
เบาเชนการผลิตและขายรองเทาเครื่องหนังเครื่องดื่มเครื่องประดับเครื่องเขียนกระเปาเครื่องนุงหมเปนตน
และยุคปจจุบันคือประเทศไทย 3.0 เปนอุตสาหกรรมหนักเชนการผลิตและขายสงออกเหล็กกลารถยนต
กลั่นนํามันแยกกาซธรรมชาติปูนซีเมนตเปนตน 

นับตั้งแตประเทศไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศดวยนโยบายตางๆพบวามีอัตรา 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ยถึง 7% ตอปแตมาถึงหลังป 2540 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ลดลงมาเปน 3-4% ตอปเนื่องจาก 

1. ไทยไมเคยปรับโครงสรางเศรษฐกิจอยางจริงจังมากอน 
2.ไมเคยมีการพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง 
3.แรงงานยังมีทักษะไมดีพอจนกลายเปนปญหาความเหลื่อมล้ําของโอกาสดวยเหตุนี้  

รัฐบาลพล.อ.ประยุทธจันทรโอชาจึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อนของประเทศดวย
แนวความคิดประเทศไทย 4.0 เพ่ือผลักดันประเทศใหหลุดพนกับดัก 3 กับดักท่ีกําลังเผชิญคือ 1. กับดัก
ประเทศรายไดปานกลาง (Middle Income Trap)2. กับดักความเหลื่อมล้ํา (Inequality Trap) และ 
3. กับดักความไมสมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap)ประเทศไทย 4.0 จะปรับเปลี่ยนโครงสราง
เศรษฐกิจจากท่ีกลาวมาขางตนไปสูยุคเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมหรือ Value–Based 
Economy” โดยมีฐานคิดหลักคือ 

1. เปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม 
2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวย 

เทคโนโลยีความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 
3. เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน 
ประเทศไทย 4.0 ประเทศไทยจะตองเปลี่ยนผานท้ังระบบใน 4 องคประกอบสําคัญคือ 
1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปจจุบัน (Traditional Farming) ไปสูการเกษตร 

สมัยใหมท่ีเนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรตองร่ํารวยข้ึนและเปน
เกษตรกรแบบเปนผูประกอบการ (Entrepreneur) 
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2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ท่ีมีอยูและรัฐตองใหความชวยเหลืออยู 
ตลอดเวลาไปสูการเปน Smart Enterprises และ Start ups ท่ีมีศักยภาพสูง 

3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซ่ึงมีการสรางมูลคาคอนขางต่ําไปสู High Value  
Services 

4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสูแรงงานท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญและทักษะสูง 
ประเทศไทย 4.0 ถือเปนการพัฒนาเครื่องยนตเพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม  (New 
Enginesof Growth) ดวยการเปลี่ยนแปลงความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศท่ีมีอยู  2 ดานคือ
ความหลากหลายเชิงชีวภาพและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมใหเปนความไดเปรียบในเชิงแขงขันโดยการ
เติมเต็มดวยวิทยาการความคิดสรางสรรคนวัตกรรมวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาแลวตอยอด
ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบเปน 5 กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมายประกอบดวย 

1. กลุมอาหารเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ 
เทคโนโลยีการเกษตร(Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เปนตน 

2. กลุมสาธารณสุขสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย (Health, Wellness & Bio- 
Med) อาทิเทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย (Medtech) สปา (Spa) เปนตน 

3. กลุมเครื่องมืออุปกรณอัจฉริยะหุนยนตและระบบเครื่องกลท่ีใชระบบ 
อิเล็กทรอนิกสควบคุม (SmartDevices, Robotics & Mechatronics) อาทิเทคโนโลยีหุนยนต 
(Robotech) เปนตน 

4. กลุมดิจิตอลเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ 
ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded 
Technology) อาทิเทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณเชื่อมตอออนไลนโดยไมตองใชคน (IoT) 
เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech)อี-มารเก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิรซ (E-Commerce) เปนตน 

5. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรควัฒนธรรมและบริการท่ีมีมูลคาสูง (Creative, Culture  
& High ValueServices) อาทิเทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟสไตล (Lifestyle 
Business) เทคโนโลยีการทองเท่ียว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) 
เปนตน 

กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ชุดใหมประกอบดวย 
1) Productive Growth Engine เปาหมายสําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู 

ประเทศท่ีมีรายไดสูง (HighIncome Country) ท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมปญญาเทคโนโลยีและความคิด
สรางสรรคกลไกดังกลาวประกอบไปดวยการสรางเครือขายความรวมมือในรูปแบบประชารัฐการบริหาร
จัดการสมัยใหมและการสรางคลัสเตอรทางดานเทคโนโลยีการพัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัยและ
พัฒนาการพัฒนาโมเดลธุรกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมกิจการรวมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ
รวมถึงการบมเพาะธุรกิจดานเทคโนโลยีเปนตนซ่ึงถือเปนการตอบโจทยความพยายามในการกาวขามกับดัก
ประเทศรายไดปานกลางท่ีไทยกําลังเผชิญอยู 
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2) Inclusive Growth Engine เพ่ือใหประชาชนไดรับประโยชนและเปนการกระจาย 
รายไดโอกาสและความม่ังค่ังท่ีเกิดข้ึนโดยกลไกนี้ประกอบดวยการสรางคลัสเตอรเศรษฐกิจระดับกลุม
จังหวัดการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชนการสงเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมเพ่ือตอบโจทยประเด็น
ปญหาและความทาทายทางสังคมในมิติตางๆการสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการทําธุรกิจการ
สงเสริมและสนับสนุนใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเขมแข็งและสามารถแขงขันไดในเวทีโลกการ
สรางงานใหมๆเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตการยกระดับขีดความสามารถการเสริมสรางทักษะ
และการเติมเต็มศักยภาพของประชาชนใหทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและการจายภาษี
ใหแกผูท่ีมีรายไดต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดแบบมีเง่ือนไข (NegativeIncome Tax) เพ่ือแกไขกับดักความ
เหลื่อมล้ําท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน 

3) Green Growth Engine การสรางความม่ังค่ังของไทยในอนาคตจะตองคํานึงถึงการ  
พัฒนาและใชเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพ่ือตอบโจทยการหลุดออกจากกับดักความไมสมดุลของ
การพัฒนาระหวางคนกับสภาพแวดลอมโดยกลไกนี้ประกอบดวยการมุงเนนการใชพลังงานทดแทนการปรับ
แนวคิดจากเดิมท่ีคํานึงถึงความไดเปรียบเรื่องตนทุน (Cost Advantage) เปนหลักมาสูการคํานึงถึง
ประโยชนท่ีไดจากการลดความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนท้ังระบบ (Lost Advantage) หัวใจสําคัญอยูท่ีการพัฒนา
กระบวนการผลิตใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุดอันจะเกิดประโยชนกับประเทศและประชาคมโลก
ดวยในเวลาเดียวกัน 

ท้ัง 3 กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ถือเปนการปฏิรูปประเทศไทยไปสูความม่ังค่ัง 
อยางม่ันคงและยั่งยืนเพ่ือใหหลุดพนจากกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลางซ่ึงถือเปนเปลี่ยนโมเดล
เศรษฐกิจจากการพ่ึงพาการลงทุนตางประเทศมีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองนอยมากโดยมุงเนนการ
พัฒนาการศึกษาคนสรางการวิจัยและพัฒนาโครงสรางเศรษฐกิจใหไทยสามารถอยูไดในศตวรรษท่ี  21 
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นโยบายนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
1. นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

เปาหมายจะพัฒนาคนใหมีความพรอมท้ังทางรางกาย จิตใจ มีคุณธรรม และจริยธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข มีสุขภาวะดีข้ึนท้ังทางรายกาย จิตใจ และพัฒนาสังคมคน
ขอนแกนใหเปนสังคมท่ีมีความเขมแข็ง และมีดุลยภาพใน 3 ดาน คือเปนสังคมคุณภาพ สังคมแหงภูมิ
ปญญาและการเรียนรูและสังคมสมานฉันทและเอ้ืออาทร สําหรับเปนทุนทางสังคมในการพัฒนาขอนแกนให
ไปสูเมืองนาอยูอยางยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ ประกอบดวย 
1.1 พัฒนาคุณภาพคนทุกกลุมวัยใหมีคุณธรรมจริยธรรมมีทักษะในการดํารงชีวิตอยางเหมาะสมในแตละ
ชวงวัยสามารถปรับตัวรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสและสามารถเรียนรูตลอดชีวิต โดยให
ความสําคัญกับการนําหลักปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสรางศักยภาพของคนใหมี
ภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง และเปนพลังทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสรางสังคมแหงการ
เรียนรูท่ีมีคุณภาพ และสนับสนุนปจจัยท่ีกอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 
 1.2 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมไทยแกเด็ก และเยาวชน ใหตระหนักถึงคุณคา
วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยดวยการเสริมสรางจิตสานึกท่ีดีมีคานิยมท่ีพึงประสงคอยูรวมกันดวยความรัก
ความสามัคคีปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมคานิยมและวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทยและสรางคานิยมใหภาคภูมิใจ
ในวัฒนธรรมไทย เพ่ือเปนฐานในการกาวไปสูสังคมคุณภาพ 
 1.3  เสริมสรางสุข ภาวะใหคนมีสุขภาพแข็งแรงท้ังกายและใจ  ดวยการสงเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร เนนการดูแลสุขภาพเชิงปองกัน ควบคูกับการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนในการเฝาระวังและการจัดการกับโรคอุบัติใหมและโรคระบาดซํ้า ใหทันตอสถานการณสนับสนุนการ
สรางระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน สงเสริมการแพทยทางเลือก  สงเสริมบทบาทและเพ่ิมขีดความสามารถ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  (อสม.) ใหเปนนักจัดการสุขภาพชุมชน ใหสามารถเปนกําลัง
สําคัญในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 
 1.4 เสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหกับประชาชนเยาวชนท่ัวไปและเยาวชนกลุมเสี่ยง ไมให
เขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด และสงเสริม สนับสนุนการแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบครบวงจรท้ัง
ดานการปองกันการปราบปรามการบําบัดรักษาและการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
1.5 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการเลนกีฬาเพ่ือออกกําลังกาย และพัฒนากีฬาท่ีมีศักยภาพไปสูกีฬา
อาชีพ รวมถึงพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการกีฬาใหไดมาตรฐานสากล ท้ังดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
สนามกีฬา วัสดุ อุปกรณท่ีทันสมัย เพ่ือสงเสริมการเลนกีฬา และรองรับการเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬา
ในระดับตาง ๆ  
 1.6 ฟนฟูวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีดีงาม อนุรักษ ทํานุบํารุง และบูรณะแหลงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ท่ีเปนเอกลักษณของทองถ่ินและมีคุณคาทางประวัติศาสตร ใหเปน
มรดกของคนรุนตอไป 
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นโยบายนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (ตอ) 

2. นโยบายดานการพัฒนาการศึกษา 

  โดยจะพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ
และมาตรฐานการศึกษาของชาติจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและพัฒนาสูความเปนเลิศตามมาตรฐาน โดย
จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน และการบริหารท่ีเนนสถานศึกษาเปนสําคัญ สงเสริมการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศและภาษาท่ีสาม สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบใหมีคุณภาพ และ 
 2.1 พัฒนาหลักสูตรและปรับกระบวนการเรียนการสอนท่ีเอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนอยางรอบ
ดานและเชื่อมโยงกับภูมิสังคมโดยบูรณาการการเรียนรูใหหลากหลาย ท้ังดานวิชาการทักษะชีวิตและ
นันทนาการ ท่ีครอบคลุมท้ังดานศิลปะดนตรีกีฬาวัฒนธรรมศาสนาและประชาธิปไตย 
 2.2 พัฒนาระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
ใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน โดยมุงใหผูเรียนมีความรู คูคุณธรรม มุงการสรางจริยธรรมในระดับปจเจกบุคคล 
สรางความตระหนักในสิทธิและหนาท่ี  
 2.3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยสนับสนุนใหมีระบบการ
เรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกสของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 2.4 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดใหมี
คุณภาพ และพอเพียงกับสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 
 2.5 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย ใหมีคุณภาพ 
และพัฒนาไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต 

3. นโยบายการพัฒนาเมืองและชุมชน 
 เปาหมายเพ่ือรองรับการเปนเมืองศูนยกลางการคา การบริการ และการลงทุนของภูมิภาค 
และประตูสูอินโดจีน ใหจังหวัดขอนแกนมีระบบโครงขายการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล 
และอําเภอ ท่ีไดมาตรฐาน ประชาชนไดรับบริการดานการคมนาคมท่ีท่ัวถึงสะดวกและปลอดภัย มีระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการท่ีพรอม บริหารจัดการสถานีขนสงผูโดยสารแบบมีสวนรวม ใหประชาชนไดรับ
ความสะดวก ปลอดภัย และพึงพอใจในการรับบริการ โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ ประกอบดวย 
3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ ใหได
มาตรฐานตามหลัก วิศวกรรมจราจร  และมาตรฐานการปองกันอุบัติภัยทางถนนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 3.2 พัฒนาเสนทางเขาสูแหลงเกษตรกรรม ใหเกษตรกรใชในการลําเลียงขนสงผลผลิตทางการ
เกษตร สูแหลงชุมชนและกระจายสินคาไปยังแหลงจําหนายอยางท่ัวถึง รวดเร็ว  
 3.3 พัฒนาเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถการใหบริการของสถานีขนสงผูโดยสารท่ีไดรับ
ถายโอน ใหมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย  
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3.4 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเมืองและชุมชน 
ดวยการบูรณาการความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ และใหชุมชนมีสวนรวม เสริมสรางความ
รวมมือและสรางเครือขายการชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยระหวางทองถ่ิน สวนราชการ องคกร
เอกชน และชุมชน ใหการชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทันทวงที  
 3.5 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสาธารณูปการ และสาธารณูปโภคใหท่ัวถึง ตาม
ศักยภาพความพรอม และเปนไปตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนด 
4. นโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน   
 เปาหมายจะพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจระดับชุมชนให
เขมแข็ง และสามารถแขงขันได ใหมีการรวมกลุมอาชีพท่ีสอดคลองกับศักยภาพของแตละพ้ืนท่ีชุมชน
สามารถบริหารจัดการและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไดอยางครบวงจร ตั้งแตการผลิต การแปร
รูป และการตลาด ผานเครือขายการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาจากทุกภาคสวน ควบคูไปกับ การพัฒนา
ชุมชนพ่ึงตนเอง ชวยลดรายจาย เพ่ิมรายได และพรอมรองรับการเติบโตสูการเปนเมืองศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจของภูมิภาคโดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ ประกอบดวย  
 4.1 สงเสริม พัฒนา และฟนฟูแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร และวัฒนธรรมท่ีมี
อยูแลวสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมท่ีมีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตของชุมชนพัฒนามาตรฐานบริการดานการทองเท่ียวสิ่งอํานวยความสะดวก และบุคลากรท่ีเก่ียวของ
กับการทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน สงเสริมกิจกรรมและรูปแบบการทองเท่ียวเพ่ือสรางคุณคาและมูลคาเพ่ิม
ทางการทองเท่ียว  
4.2 สงเสริมการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และลดตนทุนทางการเกษตรสราง
มูลคาเพ่ิมสินคาเกษตร โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรทําการเกษตรดวยระบบเกษตรยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเชน การทําเกษตรอินทรีย เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรผสมผสาน วน
เกษตร ท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชน สนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนในการสราง
มูลคาเพ่ิมสินคาเกษตรอาหารและพลังงาน 
 4.3 สงเสริม สนับสนุน ใหประชาชนท่ัวไป และกลุมผูดอยโอกาส มีอาชีพและรายไดเพียงพอ

ตอการดํารงชีพ โดยการฝกอาชีพและสนับสนุนปจจัยในการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมตามศักยภาพและ

ความตองการ 

 4.4 สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑชุมชนอยางครบวงจร ตั้งแต
กระบวนการผลิต การแปรรูป การออกแบบ การบรรจุภัณฑ และการตลาด โดยเชื่อมโยงกับภูมิปญญา
ทองถ่ิน รวมถึงสงเสริมใหมีการรวมกลุมอาชีพตามศักยภาพของแตละพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาไปสูวิสาหกิจชุมชน 
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5. นโยบายดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 เปาหมายจะพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของฐานทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพเพ่ือเปนฐานการผลิตภาคเกษตรเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ และสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีโดยชุมชนมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืนเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ ใหสามารถปองกันปญหาอุทกภัยและภัยแลงได เพ่ือเปนฐานการผลิต
ของชุมชน โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ ประกอบดวย 
 5.1 สนับสนุน สงเสริมการฟนฟู รักษาปาตนน้ําลําธาร และการปลูกปา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไม 
และความหลากหลายทางชีวภาพ 
 5.2 พัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ําในแหลงน้ําท่ีมีศักยภาพ
ในการกักเก็บน้ํา เพ่ือลดปญหาการขาดแคลนน้ํา และบรรเทาอุทกภัยจัดหาแหลงน้ําในระดับไรนาและ
ชุมชนอยางท่ัวถึง เพ่ือใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภค และบริโภค 
 5.3 พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ําเสียชุมชนโดยสงเสริมใหเกิดกลไกการคัด
แยกขยะเพ่ือนํากลับมาใชใหมใหมากท่ีสุดสนับสนุนและพัฒนาระบบการจัดการขยะแบบครบวงจร
เสริมสรางองคความรูแกชุมชนในการจัดการน้ําเสียในชุมชน และพัฒนาเครือขายชุมชนในการเฝาระวังและ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน 
 5.4 เสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนตามความเหมาะสมแตละพ้ืนท่ี โดยสรางชุมชนตนแบบในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภายใตหลักการคนอยูรวมกับระบบนิเวศอยางเก้ือกูล 
6. นโยบายดานการบริหารจัดการท่ีดี 
 เปาหมายเพ่ือจะพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ใหเปนองคกรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง
มีระบบบริหารจัดการท่ีดี บุคลากรมีความพรอมและความสามารถในการเรียนรู คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและ
ปรับตัวไดอยางเหมาะสมตอสถานการณตางๆ  สามารถใหบริการสาธารณะท่ีตอบสนองตอความตองการ
ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ท่ีเนนการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม โดยยึดหลักการ ธรรมาภิบาล 
ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546โดยมีแนว
ทางการพัฒนาท่ีสําคัญ ประกอบดวย 
 6.1 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม ใน
การปฏิบัติงาน และใหบริการสาธารณะแกประชาชน 
 6.2 พัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงินการคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส 
เปนธรรม และตรวจสอบได  
 6.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาท่ีใหมีคุณภาพสูงมีคุณธรรมจริยธรรมทาง
อาชีพและมีความรับผิดรับชอบเพ่ือใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการใหบริการสาธารณะ
อยางมีประสิทธิภาพ โดยมุงพัฒนาใน 4 ดาน คือ ทันตอการเปลี่ยนแปลง มีสวนรวม เกง และดี   
 6.4สงเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชนเขมแข็งใหเกิดพลังของคนในชุมชน และ
มีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทองถ่ิน รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบในการพัฒนา และแกไขปญหา  
 
 



สวนที่ 3 ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนา 88 
 

2.ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

วิสัยทัศน 

“องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เปนองคกรการพัฒนาแบบบูรณาการ มุงม่ันพัฒนาขอนแกนเพ่ือ

เปนศูนยกลางการเรียนรูแบบเศรษฐกิจพอเพียง” 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1: การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม 

พันธกิจท่ีสอดคลองวิสัยทัศน:  

    1. พัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิต คุณธรรมและจริยธรรม     
เห็นคุณคาภูมิปญญาและชุมชนทองถ่ิน 

    2.อนุรักษ สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามของทองถ่ินใหคงอยู  
สงเสริมการทองเท่ียวของชุมชนท่ีเปนเอกลักษณทองถ่ิน 

เปาประสงคในการพัฒนาตามพันธกิจ:  

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

2. เด็กและเยาวชนไดรับการพัฒนาทักษะชีวิต มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย และอยูใน
สภาพแวดลอมที่นาอยู 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค: 

1. จํานวนตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมายจปฐ. 

2. จํานวนเด็กและเยาวชนท่ีไดรับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดีงาม 

3. จํานวนแหลงเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน 

แนวทางการพัฒนา :  

 1. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมไทยแกคนทุกชวงวัย 

 2. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร 

 3. สงเสริม  สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ ครบวงจร 

 4 . สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา โครงสรางพ้ืนฐานดานการกีฬาเพ่ือสนับสนุน 

การเลนกีฬาและพัฒนากีฬาท่ีมีศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ 

 5. อนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีดีงามใหเปนมรดก 
ของคนรุนตอไป 

 6. สงเสริม สนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ินท่ีหลากหลายเชื่อมโยงสูการเรียนรูอยางเปนระบบ  
และเผยแพรสูสังคม 
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แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับแนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา 

1. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมไทยแกคน 
ทุกชวงวัย2. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพ

อยางครบวงจร                                                                

3. สงเสริม  สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

อยางเปนระบบ ครบวงจร                                       

4.สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการ

กีฬา เพ่ือสนับสนุนการเลนกีฬาและพัฒนากีฬาท่ีมีศักยภาพ

ไปสูกีฬาอาชีพ                                                     

5.อนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน   

ท่ีดีงามใหเปนมรดกของคนรุนตอไป                            

6.สงเสริม สนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ินท่ีหลากหลายเช่ือมโยง 

สูการเรียนรูอยางเปนระบบและเผยแพรสูสังคม  

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยมไทย 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาระบบสุขภาพ 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริม  สนับสนุนการ 
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริม สนับสนุน และ 
พัฒนา โครงสรางพ้ืนฐานดานการกีฬาเพ่ือสนับสนุนการเลน
กีฬาและพัฒนากีฬาท่ีมีศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ 
 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีดีงาม 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริม สนับสนุนภูมิปญญา
ทองถ่ินท่ีหลากหลายเช่ือมโยงสูการเรียนรูอยางเปนระบบ
และเผยแพรสูสังคม 

 

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร  

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน:  

- การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน:  

- การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
- การเสริมสรางสุขภาวะ 

หนวยรับผิดชอบหลัก : สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

หนวยสนับสนุน : กองแผนและงบประมาณ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2: การพัฒนาการศึกษา 

พันธกิจท่ีสอดคลองวิสัยทัศน:  

1. สนับสนุน และจัดการศึกษาท้ังในและนอกระบบใหไดมาตรฐาน เพ่ือสรางสังคม 
แหงการเรียนรู 

เปาประสงคในการพัฒนาตามพันธกิจ:  

1. การจัดการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค: 

1. รอยละของผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัด 

2. จํานวนสถานศึกษา ท่ีมีผลการประเมินคุณภาพผานเกณฑมาตรฐานและไดรับการรับรอง 

แนวทางการพัฒนา :  

1. พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษา ใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐานเพ่ือกาวสูประชาคมอาเซ่ียน 

 2. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดใหมี

คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและเชื่อมโยงกับภูมิ
สังคม 
 4. พัฒนาแหลงเรียนรู  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

 5. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย ใหมีคุณภาพและ

พัฒนาไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต 

 6. เสริมสรางจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมแกผูเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 
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 แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับแนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษา ใหมีคุณภาพ ได

มาตรฐานเพ่ือกาวสูประชาคมอาเซี่ยน 

2. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาของโรงเรียนในสังกัดใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 

3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญและเช่ือมโยงกับภูมิสังคม 

4. พัฒนาแหลงเรียนรู  นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

5. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบ

ครอบคลุมทุกชวงวัย ใหมีคุณภาพและพัฒนาไปสูการ

เรียนรูตลอดชีวิต 

6. เสริมสรางจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมแกผูเรียน

และบุคลากรทางการศึกษา 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาและสงเสริมการจัด

การศึกษา ใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดใหมีคุณภาพตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ

เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและเช่ือมโยงกับภูมิสังคม 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาแหลงเรียนรู  นวัตกรรม

และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริม สนับสนุนการจัด

การศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย ใหมีคุณภาพ

และพัฒนาไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการเสริมสรางจริยธรรม คุณธรรมและ

ศีลธรรมแกผูเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร  

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน:  

- การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน:  

- การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

หนวยรับผิดชอบหลัก : สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

หนวยสนับสนุน : กองแผนและงบประมาณ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาเมืองและชุมชน 

พันธกิจท่ีสอดคลองวิสัยทัศน:  

1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ท่ีสะดวก ครอบคลุม  
และไดมาตรฐาน 

2. ประสานและเชื่อมโยงการคา การลงทุน การบริการ พัฒนาโครงขายระบบคมนาคมขนสง 
ระบบบริการสาธารณะ 

3. สรางความรวมมือหนวยงานทุกภาคสวน และเครือขายชุมชน ในการปองกันและบรรเทา 
 สาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน 

เปาประสงคในการพัฒนาตามพันธกิจ:  

1. ขอนแกนเปนเมืองนาอยู และนาลงทุน 

2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในจังหวัดอยางครอบคลุมและไดมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค: 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมในพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

2. รอยละความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่ง

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

แนวทางการพัฒนา :  

1. พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบลและอําเภอ
ใหไดมาตรฐาน 
 2. พัฒนาเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถการใหบริการของสถานีขนสงผูโดยสาร ใหได

มาตรฐานสะดวก สะอาดและปลอดภัย 

 3. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเมือง

และชุมชน 

 4. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสาธารณูปการ และสาธารณูปโภค 

 5. สงเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนสูเมืองนิเวศน (Eco City) 
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แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับแนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสง

เช่ือมระหวางหมูบาน ตําบลและอําเภอใหไดมาตรฐาน 

2. พัฒนาเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถการใหบริการ

ของสถานีขนสงผูโดยสาร ใหไดมาตรฐานสะดวก สะอาด

และปลอดภัย 

3. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบเครือขายการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยในเขตเมืองและชุมชน 

4. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสาธารณูปการ 

และสาธารณูปโภค 

5. สงเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนสูเมืองนิเวศน (Eco 

City) 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนายกระดับโครงขายเสนทาง

การคมนาคมขนสงเช่ือมระหวางหมูบาน ตําบลและอําเภอ 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพและขีด

ความสามารถการใหบริการของสถานีขนสงผูโดยสาร ใหไดมาตรฐาน

สะดวก สะอาดและปลอดภัย 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบ

เครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเมืองและชุมชน 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบ

สาธารณูปการ และสาธารณูปโภค 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนสู

เมืองนิเวศน (Eco City) 

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร  

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน:  

- การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและ
อาเซียน 

- การเสริมสรางความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน:  

- การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
- การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

หนวยรับผิดชอบหลัก : สํานักการชาง/กองกิจการขนสง  

หนวยสนับสนุน : กองแผนและงบประมาณ/สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

 

 

 

 



สวนที่ 3 ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนา 94 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4: การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

พันธกิจท่ีสอดคลองวิสัยทัศน:  

   1. สงเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากใหม่ันคง  ชุมชนเขมแข็ง และพัฒนาเปนเมือง 

ท่ีนาอยูอยางยั่งยืน 

เปาประสงคในการพัฒนาตามพันธกิจ:  

1. ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค: 

1. รอยละของคนในครัวเรือนท่ีมีรายไดผานเกณฑ จปฐ. (30,000 บาท/คน/ ป) 

แนวทางการพัฒนา :  

 1. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการทองเท่ียวและบริการดานการทองเท่ียว 

 2.สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 3. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนอยาง

ครบวงจร 

 4. สงเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมตามศักยภาพแกประชาชนและกลุม

ผูดอยโอกาส 

 5.สงเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพทางเลือก และพัฒนาทักษะฝมือแรงงานเพ่ือเพ่ิมรายได

และรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
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แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับแนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา 

 1.สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการทองเท่ียวและบริการ

ดานการทองเท่ียว 

 2. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ

การเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 3. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพ่ิมมูลคาผลผลิตทาง

การเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนอยางครบวงจร 

 4. สงเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมตาม

ศักยภาพแกประชาชนและกลุมผูดอยโอกาส 

 5.สงเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพ ทางเลือก และ

พัฒนาทักษะฝมือแรงงานเพ่ือเพ่ิมรายไดและรองรับการ

เขาสูประชาคมอาเซียน 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการ

ทองเท่ียวและบริการดานการทองเท่ียว 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพ่ิม

ประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพ่ิม

มูลคาผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนอยางครบวงจร 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริม สนับสนุน การประกอบ

อาชีพท่ีเหมาะสมตามศักยภาพแกประชาชนและกลุมผูดอยโอกาส 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริม สนับสนุน การประกอบ

อาชีพทางเลือก และพัฒนาทักษะฝมือแรงงานเพ่ือเพ่ิมรายไดและ

รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร  

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน:  

- การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขัน  

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน:  

-   การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขัน ภายใตหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 

หนวยรับผิดชอบหลัก : กองแผนและงบประมาณ/สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

หนวยสนับสนุน : สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม 

พันธกิจท่ีสอดคลองวิสัยทัศน:  

1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเกิดประโยชน มีความสมดุล อยาง 

ยั่งยืน 

เปาประสงคในการพัฒนาตามพันธกิจ :  

1. ทรัพยากรธรรมชาติคงความอุดมสมบูรณ  

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค: 

1. รอยละของพ้ืนท่ีปาชุมชน ปาตนน้ํา ท่ีมีการปลูกฟนฟูและอนุรักษ 

2. จํานวนแหลงน้ําผิวดิน/ใตดินท่ีไดรับการพัฒนาและฟนฟู 

3. จํานวนชุมชนท่ีมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน 

แนวทางการพัฒนา :  

 1. สนับสนุน สงเสริม  ฟนฟู  รักษาปาและปาตนน้ําลําธาร  

 2. พัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําให

เพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

 3. สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะแบบครบวงจรและน้ําเสียชุมชนแบบมีสวน

รวม 

 4.เสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมในชุมชนตามความเหมาะสมแตละพ้ืนท่ี 

 5. เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 6.  สนับสนุน สงเสริมการใชพลังงานทางเลือก  
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แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับแนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา 

1. สนับสนุน สงเสริม  ฟนฟู  รักษาปาและปาตนนํ้าลําธาร  

2. พัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงนํ้าธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการกักเก็บนํ้าใหเพียงพอกับการเกษตร 

อุปโภคและบริโภค 

3. สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะแบบ

ครบวงจรและนํ้าเสียชุมชนแบบมีสวนรวม 

4.เสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนใน

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน

ชุมชนตามความเหมาะสมแตละพ้ืนท่ี 

5. เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6.  สนับสนุน สงเสริมการใชพลังงานทางเลือก 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการสนับสนุน สงเสริม  ฟนฟู  รักษาปา

และปาตนนํ้าลําธาร  

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาพัฒนา ปรับปรุง และฟนฟู

แหลงนํ้าธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บนํ้าใหเพียงพอ

กับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพ

การจัดการขยะแบบครบวงจรและนํ้าเสียชุมชนแบบมีสวนรวม 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการเสริมสรางศักยภาพและขีด

ความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในชุมชนตามความเหมาะสมแตละพ้ืนท่ี 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการเสริมสรางการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการสนับสนุน สงเสริมการใชพลังงาน

ทางเลือก 

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร  

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน:  

- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน:  

- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

หนวยรับผิดชอบหลัก : กองแผนและงบประมาณ 

หนวยสนับสนุน : สํานักการชาง/สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6: การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี 

พันธกิจท่ีสอดคลองวิสัยทัศน:  

   1. บริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมมาภิบาลและการมีสวนรวมของ

ประชาชน 

เปาประสงคในการพัฒนาตามพันธกิจ:  

1. ระบบการใหบริการและการบริหารจัดการของ อบจ.ขก.มีมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน  

2.  ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค: 

1. รอยละความพึงพอใจของผูมารับบริการ 

2. รอยละของโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาสามปท่ีนําไปปฏิบัติ 

3. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของเงินรายไดท่ีอบจ.ขก.จัดเก็บเอง 

4. รอยละของโครงการตามขอเสนอของประชาคมท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป 

แนวทางการพัฒนา :  

 1.สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม ในการ

ปฏิบัติงานและใหบริการสาธารณะแกประชาชน 

 2. พัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงินการคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใสเปน

ธรรม และตรวจสอบได 

 3. พัฒนาสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาท่ีใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ

และใหบริการสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ 

 4. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชนเขมแข็ง และเสริมสรางการมีสวนรวมของ

ชุมชนในกระบวนการพัฒนาทองถ่ิน 
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แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับแนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา 

 1. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และนวัตกรรมสมัยใหม ในการปฏิบัติงานและใหบริการ

สาธารณะแกประชาชน 

 2. พัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน

การคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใสเปนธรรม และ

ตรวจสอบได 

 3. พัฒนาสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาท่ีใหมีขีด

ความสามารถในการปฏิบัติราชการและใหบริการ

สาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ 

 4. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชน

เขมแข็ง และเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนใน

กระบวนการพัฒนาทองถ่ิน 

 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม ในการปฏิบัติงานและ

ใหบริการสาธารณะแกประชาชน 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถการ

บริหารจัดการการเงินการคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใสเปนธรรม 

และตรวจสอบได 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาสมรรถนะของขาราชการและ

เจาหนาท่ีใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและใหบริการ

สาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนา

กระบวนการชุมชนเขมแข็ง และเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนใน

กระบวนการพัฒนาทองถ่ิน 

 

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร  

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน:  

- การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน:  

- การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใตหลักธรรมมาภิบาล 

หนวยรับผิดชอบหลัก : สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด/กองการเจาหนาท่ี/กองคลัง  

หนวยสนับสนุน : กองแผนและงบประมาณ/กองกิจการสภาฯ/กองพัสดุและทรัพยสิน  
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จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

องคการบริหารสวนจังหวัด นอกจากจะมีหนาท่ีในการพัฒนาทองถ่ินในระดับภาพรวมของจังหวัด  

ตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง ยังตองมีหนาท่ีในการประสานการขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับทองถ่ิน สรางความ

รวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ กลุม องคกรในเขตจังหวัด ปฏิบัติตามนโยบายของ

รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เพ่ือนําไปสูการแกไขปญหาและ

ตอบสนองความตองการใหแกประชาชนในทองถ่ิน 

 ดังนั้น การวิเคราะหจุดยืนทางยุทธศาสตร ของ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน จึงได

พิจารณาบทบาท อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ประกอบดวย  

- พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2542  
- แนวทางและหลักเกณฑในการจัดระบบบริการสาธารณะ ตามประกาศท่ีคณะกรรมการ

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด 
- บริบทการเปลี่ยนแปลง และขอมูลข้ันพ้ืนฐานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
- ศักยภาพและประสิทธิภาพขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   

 ท้ังนี้เพ่ือเปนการแกไขปญหาและตอบสนองความตองการท่ีเปนประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนจึงไดใหความสําคัญตอการพัฒนาทองถ่ิน ไว 6 ดาน คือ 

(1)ดานการพัฒนาคุณภาพคน และสังคม 
(2)ดานการพัฒนาการศึกษา 
(3)ดานการพัฒนาเมืองและชุมชน 
(4)ดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
(5)ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม 
(6)ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี 
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ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

ยุทธศาสตร 
อบจ.ขอนแกน 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนาอปท. 
จังหวัดขอนแกน 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนา 

จังหวัดขอนแกน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
กลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตรชาติ 
20 ป 

1.การพัฒนา
คุณภาพคน และ
สังคม 

1.การพัฒนาเมือง
และชุมชนใหนาอยู 
6.การเสริมสรางสุข
ภาวะ 
 

1.การยกระดับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และเพิ่มขีด
ความสามารถ
ทางการแขงขัน 
2.การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 
4.การเสริมสราง
ความมั่นคง และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

2.การสงเสริมการคา 
การบริการ และโลจิ
สติกส 
3.การเพิ่มศักยภาพ
การทองเที่ยวอยาง
ครบวงจร 
 

1.การเสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย 
5.การเสริมสราง
ความมั่นคง
แหงชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศฯ 
 

1.ดานความมั่นคง 
3.ดานการพัฒนา
และเสริมสราง
ศักยภาพคน 
 

2.การพัฒนา
การศึกษา 

3.การพัฒนา
การศึกษาและ
ศักยภาพพลเมือง 
 

2.การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 
 

 1.การเสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย 
2.การสรางความ
เปนธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ํา
ในสังคม 

3.ดานการพัฒนา
และเสริมสราง
ศักยภาพคน 
4.ดานการสราง
โอกาสความเสมอ
ภาคและเทาเทียม
กันทางสังคม 

3.การพัฒนา
เมืองและชุมชน 
 

1.การพัฒนาเมือง
และชุมชนใหนาอยู 
2.การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 
 

1.การยกระดับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และเพิ่มขีด
ความสามารถ
ทางการแขงขัน 
4.การเสริมสราง
ความมั่นคง และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 
5.การเพิ่มศักยภาพ
ของจังหวัดเพื่อ
เชื่อมโยงโอกาสจาก
กลุมประเทศอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง 

2.การสงเสริมการคา 
การบริการ และโลจิ
สติกส 
3.การเพิ่มศักยภาพ
การทองเที่ยวอยาง
ครบวงจร 
 

3.การสรางความ
เขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยาง
ยั่งยืน 
7.การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 
9.การพัฒนา
ภาคเมืองและ
พื้นที่เศรษฐกิจ 
10.ความรวมมือ
ระหวางประเทศ
เพื่อการพัฒนา 

2.ดานการสราง
ความสามารถใน
การแขงขัน 
 



สวนที่ 3 ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนา 102 
 

ยุทธศาสตร 
อบจ.ขอนแกน 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนาอปท. 
จังหวัดขอนแกน 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนา 

จังหวัดขอนแกน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
กลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตรชาติ 
20 ป 

4.การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 
 

5.การพัฒนา 
การเกษตรยั่งยืน 
7.การสรางเสริมทุน
ทางสังคมให
เขมแข็งและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อ
การ แขงขัน ภายใต
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.การยกระดับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และเพิ่มขีด
ความสามารถ
ทางการแขงขัน 
 

1.การพัฒนาศักยภาพ
การผลิตการเกษตร
และอุตสาหกรรมแปร
รูปการเกษตรที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม 
2.การสงเสริมการคา 
การบริการ และโลจิ
สติกส 
3.การเพิ่มศักยภาพ
การทองเที่ยวอยาง
ครบวงจร 
 

2.การสรางความ
เปนธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ํา
ในสังคม 
3.การสรางความ
เขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยาง
ยั่งยืน 
 

2.ดานการสราง
ความสามารถใน
การแขงขัน 
4.ดานการสราง
โอกาสความเสมอ
ภาคและเทาเทียม
กันทางสังคม 
 

5.การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ 
สิ่งแวดลอม 
 

4.การบริหาร
จัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเพื่อ
การพัฒนาอยาง
ยั่งยืน  
 

3.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

 4.การเติบโตที่
เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพื่อ
การพัฒนาอยาง
ยั่งยืน 
 

5.ดานการสราง
ความเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม  
 

6.การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการที่ด ี
 

8.การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 
ภายใตหลักธรรม
มาภิบาล 
 

6.การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 
 

 6.การบริหาร
จัดการภาครัฐ
ปองกันทุจริต
ประพฤติมิชอบ
และธรรมมาภิ
บาลในสังคมไทย 
 

6.ดานการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 
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3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนา

ในอนาคตขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ดวยเทคนิค SWOT Analysis จากการประชาคม

ทองถ่ิน เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน มีดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีทรัพยากร
บุคลากรหลากหลายสาขาอาชีพ มีอุปกรณและเครื่องมือท่ีครบทุกดาน พรอมสนับสนุนการพัฒนาและ
ชวยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ี 

2.  เปนองคกรท่ีสามารถกําหนดทิศทาง นโยบาย แนวทางการพัฒนาทองถ่ิน และการบริหาร
จัดการไดอยางเปนเอกภาพ และสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 

 3. ตั้งอยูในจังหวัดขอนแกน ซ่ึงเปนประตูสูอินโดจีนและเปนเมืองศูนยกลางการพัฒนาใน
หลาย ๆ ดานของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท้ังดานการคมนาคมขนสง ดานการศึกษา ดานการ
สาธารณสุข และยังเปนท่ีตั้งของสวนราชการท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาค และสถาบันการเงิน องคกรธุรกิจ ท่ี
พรอมจะใหการสงเสริม และสนับสนุนการพัฒนาดานตาง ๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนใน
อนาคตตอไป 

 4. เปนองคกรท่ีใกลชิดประชาชนโดยตรง สามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีตอบสนองตอ
ปญหาและความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางเปนเอกภาพ 

 5. จังหวัดขอนแกน มีประเพณีผูกเสี่ยว ท่ีเปนวัฒนธรรมท่ีมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว
และโดดเดน  

 6. จังหวัดขอนแกน มีแหลงพลังงาน เชน กาซธรรมชาติ พลังงานไฟฟา ท่ีสามารถรองรับการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการได 

จุดออน(Weaknesses) 

 1. บุคลากรบางสวนยังขาดความรู ความเขาใจ และประสบการณในการปฏิบัติงานท่ีตองใช
ทักษะความรู  เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม รวมท้ังระบบการบริการท่ีมีเทคนิคและเทคโนโลยี
สมัยใหม  

 2. มีเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังจังหวัด งบประมาณในการพัฒนาจึงกระจายทุกพ้ืนท่ี ทําใหไม
สามารถดําเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ ท่ีตองใชงบประมาณจํานวนมากได 

 3. ขาดบุคลากรผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรู ความสามารถเฉพาะดาน เชน นักวิจัย นักการศึกษา 
นักวิเคราะหและประเมินผล และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรูความชํานาญเฉพาะดาน 
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โอกาส (Opportunity) 

 1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 กําหนดใหรัฐตองใหอิสระแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและ
การคลัง 

 2. นโยบายการกระจายอํานาจตามแผนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2542 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2549 กําหนดบทบาท ภารกิจ หนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินชัดเจนมากข้ึนทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปรับระบบการบริหารงานเพ่ือรองรับภารกิจถาย
โอน 

 3. นโยบายรัฐบาลในการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการพัฒนา
ทองถ่ินและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทําใหองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน ตองมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี 

 4. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทในการจัดบริการ
สาธารณะของทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน 

 5. นโยบายรัฐบาลในการสงเสริมการกระจายอํานาจการปกครองสูทองถ่ิน โดยสรางดุลยภาพ
ระหวางการกํากับดูแลและความเปนอิสระของทองถ่ินในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของ
ทองถ่ิน 

 6. .นโยบายกองทุนพัฒนาสตรี จะสรางโอกาสในการพัฒนาอาชีพ สรางงาน สรางรายได 
ใหแกสตรี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือขายสตรีใหเขามามีบทบาทและสวนรวมในการพัฒนา
ทองถ่ิน 

อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (Threats) 

 1. ประชาชนยังขาดความรู ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีดานการมีสวนรวม การตรวจสอบ 
และติดตามการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 2. ขอนแกนประสบภัยธรรมชาติตามฤดูกาลซํ้าซาก เชน ภัยแลง น้ําทวม และเกิดปญหาดาน
สิ่งแวดลอม ตลอดจนความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติเชน ดิน และปาไม เปนตน 

 3. ปญหาการไหลบาของกระแสโลกาภิวัตน สงผลตอสังคม และวัฒนธรรม อาทิ วัยรุนรับ
วัฒนธรรมตะวันตกมากเกินไป ทําใหไมมีการอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ิน และมีพฤติกรรมการบริโภคท่ี
เปลี่ยนแปลงไป  

 4. การกําหนดภาระหนาท่ีความรับผิดชอบในการพัฒนาโดยยึดพ้ืนท่ีขององคกรปกครอง
ปกครองสวนทองถ่ิน ยังไมชัดเจน ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวน
ตําบล 

 5. การเพ่ิมของประชากรแฝงท่ีเขามาอาศัยในชุมชนเมือง และการขยายตัวของตัวเมือง ทําให
เกิดปญหาสังคมเพ่ิมมากข้ึน เชน ปญหาอาชญากรรม ปญหายาเสพติด และปญหาแรงงานตางดาว เปนตน 
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 6. แนวโนมราคาน้ํามันเชื้อเพลิงและกาซท่ีสูงข้ึนสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตและประกอบ
อาชีพของประชาชน 

 7. โรคอุบัติใหมรายแรง  เชนโรคไขหวัดสายพันธใหม โรคไขหวัดนก โรคไขเลือดออก คุกคาม   
สุขภาวะของประชาชน 

 8. การเปดประชาคมอาเซียน อาจทําใหมีแรงงานและผูประกอบการจากตางชาติ เขามาแขงขันใน
ประเทศมากข้ึน 

3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่น  

  1) ดานการเกษตรผูตอบสัมภาษณระบุปญหาท่ีเปนประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
   1. ปญหาภาระหนี้สิน มีความรุนแรงของปญหาอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด รอยละ 72.5   
   2. ปญหาความรูและทักษะของเกษตรกร ดานการนําความรูทางวิชาการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมท่ีเหมาะสม(ทุกสาขา) เขาสูระบบการผลิต มีความรุนแรงของปญหาอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด 
รอยละ 38.0  
   3. ปญหาการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมีความรุนแรงอยูในระดับมากถึง
มากท่ีสุด รอยละ 29.6   
   4. ปญหาการรวมกลุมเพ่ือบริหารจัดการตนทุนในการผลิต มีความรุนแรงอยูในระดับมากถึง
มากท่ีสุด รอยละ 27.4 
   5. ปญหาการรวมกลุมเพ่ือการบริหารจัดการดานตลาดท้ังในระดับพ้ืนท่ี ตําบล อําเภอ 
จังหวัด มีความรุนแรงอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด รอยละ 26.6 
   6. การสงเสริมและพัฒนาองคกรเกษตรกรรอยละ 25.8 
   7. แรงจูงใจและความเชื่อม่ันในการผลิตสินคาเกษตรใหไดคุณภาพรอยละ 24.4 
 8. ขอมูลเชิงพ้ืนท่ีดานการเกษตร ระดับหมูบานหรือชุมชน รอยละ 16.4 

  2) ดานผลิตภัณฑผูตอบสัมภาษณระบุปญหาท่ีเปนประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
 1. ปญหาตลาด/แหลงระบายสินคา มีความรุนแรงอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุดรอยละ 34.8  
 2. ความสามารถในการสรางความแตกตางของสินคาในกลุมสินคา ประเภทเดียวกันท่ีมีการ
ผลิตจํานวนมาก มีความรุนแรงอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด รอยละ 31.8  
 3. ปญหาเปาหมายในการผลิตและจําหนาย มีความรุนแรงอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด รอย
ละ 29.2 
 4. ปญหามาตรฐานการผลิตสินคาตรงกับความตองการของตลาด มีความรุนแรงอยูในระดับ
มากถึงมากท่ีสุด รอยละ 28.2 
 5. ปญหาความรวมมือและผสานประโยชนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีความรุนแรงอยูใน
ระดับมากถึงมากท่ีสุด รอยละ 26.1 
 6. กระบวนการผลิต (ความทันสมัย ลดตนทุน เพ่ิมประสิทธิภาพ)รอยละ 25.6 
 7. ขอมูลเชิงพ้ืนท่ีดานผลิตภัณฑ ภูมิปญญาผูสูงอายุและภูมิปญญาทองถ่ิน ระดับหมูบาน
หรือชุมชนรอยละ 19.0 
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 3) ดานคนและสังคมผูตอบสัมภาษณระบุปญหาท่ีเปนประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
 1. ปญหาดานการสงเสริมการอนุรักษภูมิปญญาผูสูงอายุและภูมิปญญาทองถ่ินและสงเสริม
การมีรายไดเสริมใหแกผูสูงอายุ มีความรุนแรงอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด รอยละ 35.1   
 2. ปญหาระบบฐานขอมูลสุขภาพของผูสูงอายุ  (สุขภาพสังคม รายได การพัฒนาอาชีพและ
ฝมือแรงงานใหแกผูสูงอายุ) มีความรุนแรงอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด รอยละ 33.3 
 3. ปญหาการจัดทําแผนชุมชนในการดูแล ชวยเหลือและพัฒนาผูสูงอายุแบบมีสวนรวม  มี
ความรุนแรงอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด รอยละ 28.8   
 4. ปญหา การจัดทําและเชื่อมตอระบบฐานขอมูลเพ่ือใชในการบริหารจัดการ การ
ประเมินผลและวางแผนในเชิงยุทธศาสตรมีความรุนแรงอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด รอยละ 28.4 
 5. การจัดระเบียบพ้ืนท่ีทางสังคม โดยจัดทําระบบ Zoningเพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีตั้งสถานบันเทิง
ในเขตเมืองมีความรุนแรงอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด รอยละ 27.6 
 6. การดูแลและใหคําปรึกษาแกเยาวชนท่ีเคยกระทําผิดรอยละ 26,2 
 7.การจัดใหมีพ้ืนท่ีสําหรับเด็กในเขตเมืองมากข้ึน รอยละ 25.4 
 8. จํานวนอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุในชุมชนหรือหมูบาน (1 : 5)รอยละ 23.2 
 9. การใหชุมชนเขามามีสวนรวมดูแลเด็กเยาวชนของตนเองรอยละ 22.9 
 10.การเพ่ิมขีดความสามารถใหกับชุมชนและเจาหนาท่ี ในการบริหารจัดการโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับพัฒนาคุณภาพผูสูงอายุรอยละ 22.4 
  11.การเพ่ิมศักยภาพและทักษะการดูแลใหกับผูดูแลผูสูงอายุ  รอยละ 21.9 
 12.การจัดสรรพ้ืนท่ีสื่อทางเลือกสําหรับเด็กเยาวชนและครอบครัว รอยละ 18.3 
  13. ขอมูลเชิงพ้ืนท่ีเก่ียวกับเด็กและเยาวชนในระดับหมูบานหรือชุมชน รอยละ 15.6 

 4) ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมผูตอบสัมภาษณระบุปญหาท่ีเปนประเด็นสําคัญ 
ดังนี้ 
 1. ปญหาขยะมูลฝอย มีความรุนแรงอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด รอยละ 33.8 
 2. ปญหามลพิษสิ่งแวดลอมมีความรุนแรงอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด รอยละ 28.5   
 3. ปญหาการบุกรุกทําลายปา มีความรุนแรงอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด รอยละ 20.4 

 5) ดานการทองเท่ียวผูตอบสัมภาษณระบุปญหาท่ีเปนประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
  1.ปญหาดานราคาสินคาและบริการมีความรุนแรงอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด รอยละ 26.3 
  2. ปญหาอาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมีความรุนแรงอยูในระดับมากถึง
มากท่ีสุด รอยละ 15.1 
  3. ศูนยบริการนักทองเท่ียว (ในเขตเมือง/สถานท่ีทองเท่ียว) มีความรุนแรงอยูในระดับมาก
ถึงมากท่ีสุด รอยละ 11.9 
  4. ปญหามาตรฐานโรงแรม ท่ีพักท่ีใหบริการมีความรุนแรงอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด รอย
ละ 9.5   
  5. ปญหาแหลงทองเท่ียวความรุนแรงอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด รอยละ 8.8   
  6. ปญหาศักยภาพของผูใหบริการ ผูประกอบการรอยละ 8.2 
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 6) ดานการคมนาคม ขนสง และโลจิสติกส ผูตอบสัมภาษณระบุปญหาท่ีเปนประเด็นสําคัญ 
ดังนี้ 
 1. ปญหาระบบการขนสงและจราจรในเขตเมือง มีความรุนแรงอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด 
รอยละ 34.2 
 2. ปญหาโครงการการเชื่อมโยงคมนาคม มีความรุนแรงอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด รอยละ 
15.4  
 3. ปญหาความพรอมของผูรับบริการมีความรุนแรงอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด รอยละ 8.7 

 7) ดานเศรษฐกิจอาเซียนผูตอบสัมภาษณระบุปญหาท่ีเปนประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
 1.การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศอ่ืนๆ มีความรุนแรงอยูในระดับมาก
ถึงมากท่ีสุด รอยละ 70.1 
 2. ปญหาอาชญากรรมมีความรุนแรงอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด รอยละ 14.5 
 3. ปญหาการจับคูเจรจาทางการคา มีความรุนแรงอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด รอยละ 14.2 
 4. ปญหาการเคลื่อนยายแรงงานตางดาว มีความรุนแรงอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด รอยละ 
10.3 
 8) ความตองการใหรัฐชวยเหลือ 
 จากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องความตองการใหรัฐชวยเหลือ ผูตอบ
สัมภาษณระบุความตองการ ดังนี้ 

1. ควรแกไขปญหาดานการเกษตรใหมีความตอเนื่องและยั่งยืนเชน ผลผลิตทางการเกษตร
ตกต่ํา  ราคาสินคาการเกษตร 

2. จัดหาแหลงเงินทุนใหกูยืม และแกไขปญหาหนี้นอกระบบ 
3. ควรแกไขปญหาเรื่องน้ําและระบบชลประทานอยางเรงดวน และใหมีความยั่งยืน 

เนื่องจากเกิดปญหาภัยแลง น้ําทวมซํ้าซากเปนประจําทุกป 
4. ควรแกไขปญหาทางดานความม่ันคงปลอดภัยอยางจริงจัง เชน ปญหาดานยาเสพติด 

ปญหาการลักขโมย ปญหาดานอาชญากรรม เปนตน 
5. ควรแกไขปญหาดานเศรษฐกิจ ควบคุมราคาสินคาอุปโภคบริโภค และแกปญหาดานคา

ครองชีพ 
6. ควรใหความสําคัญกับการเขาสูสังคมผูสูงอายุ  สรางอาชีพใหกับผูสูงอายุ 
7. ควรใหความสําคัญกับปญหาของเด็กและเยาวชน เชน ปญหาแมวัยใส ปญหายาเสพติด 

เปนตน 
8. ควรเพ่ิมบทลงโทษกับผูกระทําผิด เชน ผูกระทําผิดในคดีขมขืนคดีอาชญากรรมตางๆ  
9. ควรแกไขปญหาการวางงาน นักเรียน/นักศึกษาจบมาไมมีงานทํา และสรางอาชีพ 
10.ควรพัฒนาปรับปรุงถนนและระบบสาธารณูปโภคใหมีความสะดวก ปลอดภัย 

ควรพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหมี WiFi ฟรี ใชอยางท่ัวถึง 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร(Strategic map) 


