


 
คํานํา 

 
 กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน 
พ.ศ.2561-2565  เปนกรอบทิศทางการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครอง         
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน โดยไดทบทวนจากกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน (พ.ศ.2560-2564)  ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด
ขอนแกน และภาคสวนตาง ๆ ไดรวมกันคิดและจัดทําข้ึน  

 การจัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัดขอนแกน พ.ศ.2561-2565 มีวัตถุประสงคเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการบูรณาการ
โครงการพัฒนาท่ีจะดําเนินการรวมกันภายใตกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง      
สวนทองถ่ิน โดยกรอบยุทธศาสตรฯ มีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร     
การพัฒนาในระดับตาง ๆ และตอบสนองตอปญหาความตองการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
ขอนแกน ภายใตศักยภาพการพัฒนาและอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด
ขอนแกน  

  กระบวนการจัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
ในเขตจังหวัดขอนแกน ใชหลักการวางแผนยุทธศาสตร ใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวม   
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน และภาคีการพัฒนา โดยไดเชิญคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาระดับจังหวัด จังหวัดขอนแกน ประชุมเม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุม
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   
 

 

 

 
 

กองแผนและงบประมาณ 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

4  มิถุนายน  2562 



สารบัญ 
หนา 

คํานํา 

สวนท่ี 1  ขอมูลพ้ืนฐาน 1 - 4 

สวนท่ี 2   ทิศทางการพัฒนา 5 - 32 

สวนท่ี 3  การตดิตามและประเมินผล 33 - 44 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สวนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐาน  1                                                                              
 

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน (พ.ศ.2561-2565) 

สวนที่  1 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

สวนท่ี 1 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2557 – 2560) 
1. ผลการดําเนินงานยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
   1.1 สรุปสถานการณการพัฒนาท่ัวไป 
        ในชวงระยะ 4 ป (พ.ศ.2557-2560) องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน ไดรวมกัน 
พัฒนาทองถ่ิน ภายใตประเด็นยุทธศาสตร 8 ยุทธศาสตร จําแนกเปน 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชน เปนงานท่ีเก่ียวกับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ชุมชนเมืองและชนบทอยางท่ัวถึงและเปนระบบ การพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือขายการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน การพัฒนา สงเสริม และสนับสนุนระบบการ
รักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชนแบบมีสวนรวม การสงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดและอบายมุขอยางเปนระบบครบวงจร และการสรางวินัยประชาชน และความรวมมือในการดูแล
ความเปนระเบียบชุมชน การจราจร และการลดอุบัติเหตุ 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เปนงานท่ีพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเสนทางคมนาคมขนสงใหได 
มาตรฐานและท่ัวถึง  พัฒนาระบบการใหบริการขนสงมวลชนใหไดมาตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภัย 
พัฒนาจังหวัดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเปนศูนยกลางการ 

พัฒนาในดานตางๆ อยางสมดุล พัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศนท่ีสวยงาม เหมาะสม การสนับสนุน

ชุมชน หนวยงาน ผูประกอบการ ในการพัฒนาระบบสุขาภิบาล และรักษาความสะอาดของครอบครัว ชุมชน 

(ถังดักไขมัน บึงประดิษฐ ตลาด ทางระบาย การกําจัดของเสีย) 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง เปนงานท่ีสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานในระบบใหไดมาตรฐานและสนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ การเ พ่ิมโอกาสทาง
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสําหรับประชาชนทุกเพศวัยอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ การ 
พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการกีฬาข้ันพ้ืนฐานสูความเปนเลิศและมุงสูกีฬามืออาชีพและการกีฬา/
นันทนาการเพ่ือออกกําลังกาย การสงเสริม สนับสนุนและการพัฒนาการประกอบอาชีพ / ทักษะฝมือ ท่ี
เหมาะสมตรงศักยภาพของประชาชน  การสงเสริมและปลูกฝงคานิยมหลัก 12 ประการ  การเพ่ิมพ้ืนท่ี
สรางสรรคแกเด็กและเยาวชน กิจกรรมจิตอาสา เพ่ือการใชทักษะชีวิตท่ีดีเห็นคุณคาตนเองและสังคม  การ 
สงเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนทองถ่ินและยกระดับทักษะประชาชนในการเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลง 
4. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน เปนงานท่ี 
บริหารจัดการ อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณการและยั่งยืน  การอนุรักษ ฟนฟู 
และเพ่ิมพ้ืนท่ีปา ปาชุมชน และปาตนน้ําลําธารใหเกิดความอุดมสมบูรณ  การพัฒนาฟนฟูแหลงน้ํา แหลงน้ําใต
ดินและการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ โดยประชาชนมีสวนรวม  การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย  การสรางสังคมและพลเมืองท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และการสงเสริมการใชพลังงานทางเลือกโซลาฟารม การพัฒนาตนแบบกิจกรรม / สาธิต แนว
ทางการใชพลังงานทางเลือกใน อปท. ตามศักยภาพ และการสงเสริมศักยภาพและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของ ทสม. 
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กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน (พ.ศ.2561-2565) 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรย่ังยืน  เปนงานท่ีพัฒนาสงเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมใหภาคเกษตร การยกระดับคุณภาพการผลิตพืช
อาหารท่ีปลอดภัย (Food Safety) และสนับสนุนการเกษตรอินทรียเพ่ือภาวะสุขภาพ  การสนับสนุนการ
พัฒนารูปแบบการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสมและนวัตกรรมในพ้ืนท่ี การสงเสริมการพัฒนา
แหลงเรียนรูและตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสอดคลองกับพ้ืนท่ี และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเสนทาง
คมนาคมขนสงสูแหลงเกษตร 
6. ยุทธศาสตรการเสริมสรางสุขภาวะ เปนงานพัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุขใหมีคุณภาพ และเขาถึงได
อยางท่ัวถึงเทาเทียมในระดับปฐมภูมิ การพัฒนาระบบบริการทางสังคมใหมีคุณภาพ และเขาถึงไดอยางท่ัวถึง
เทาเทียม การสนับสนุนการฟนฟูการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือกตามความเหมาะสมและเชื่อมโยงกับ
การดูแลสุขภาพ  การสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม) , ทสม. และพัฒนา
รูปแบบการบริการประชาชน  การเฝาระวัง ปองกัน โรคติดตอ โรคอุบัติใหมและการเผยแพรระบาดในพ้ืนท่ี 
และพัฒนาระบบการสงตอรวมกับหนวยบริการท่ีมีคุณภาพ 
7. ยุทธศาสตรการสรางเสรมิทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขันภายใต 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนงานเสริมสรางคานยิม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมท่ี
ดีงามแกเด็กและเยาวชน  การอนุรักษ สืบสานทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน  การพัฒนาและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็งและสามารถแขงขันได   
การพัฒนา สงเสริม การพาณิชย การลงทุนและการทองเท่ียว การสงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู และ
การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการประกอบอาชีพ และการดํารงชีพ 
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใตหลักธรรมาภิบาล เปนงานสงเสริมการกระจายอํานาจ

ใหแกภาคประชาชน การสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหมในการ

ปฏิบัติงานและบริการประชาชนอยางตอเนื่อง  การพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรใหเพ่ิมข้ึนและพรอมรับ

การเปลี่ยนแปลง  การสงเสริมการมีสวนรวมและการสรางเครือขายของภาคประชาชน  การพัฒนาระบบ

ขอมูลขาวสารและความโปรงใสสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลกระทบจากการ

พัฒนาในทองถ่ิน 
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กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน (พ.ศ.2561-2565) 

    1.2 การประเมินผลการนํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
         การวิเคราะหโครงการในการพัฒนาทองถ่ิน โดยใชกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไปเปนกรอบแนวทาง ซ่ึงบางทองถ่ิน จะมียุทธศาสตรการพัฒนาท่ีเหมือนกับยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน บางสวนจะมียุทธศาสตรในการพัฒนาเปนของทองถ่ินของตนเอง ดังนั้น การวิเคราะห
โครงการเพ่ือสรุปเขาเปนยุทธศาสตรใดยุทธศาสตรหนึ่ง จะตองพิจารณาวาโครงการตาง ๆ เขายุทธศาสตรใด
มากท่ีสุด องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน จํานวน 226 แหง ไดนํายุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกนท่ีไดกําหนดไว ไปดําเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน ท้ัง 8 ยุทธศาสตร โดยลักษณะของโครงการ
ท่ีดําเนินการในแตละยุทธศาสตร เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว สงผลใหเกิดประโยชนตอ
ประชาชนในจังหวัดขอนแกนในภาพรวม 
 
2. ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงาน  
    2.1  ผลท่ีไดรับ/ผลท่ีสําคัญ  
          ตลอดระยะเวลาตั้งแต พ.ศ.2557-2560 องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน ได 
ดําเนินโครงการตางๆ ครอบคลุมตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  
ท้ัง 8 ยุทธศาสตร โดยพบวายุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน เปนยุทธศาสตรท่ีดําเนินการมาก
ท่ีสุด เนื่องจากประชาชนรองขอ ซ่ึงผลจากการดําเนินการท้ัง 8 ยุทธศาสตร สงผลใหประชาชนไดรับการ
บริการสาธารณะจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางท่ัวถึง และเปนไปตามท่ี ระเบียบกฎหมายกําหนด  
    2.2 ผลกระทบ  
         เนื่องจากงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนจํากัด จํานวนประชากรท่ีไดรับ
ผลกระทบตาง ๆ มีเพ่ิมมากข้ึน มีขอจํากัดดานระเบียบ/ขอกฎหมาย และขาดการบูรณาการรวมกันในการ
พัฒนาทองถ่ินในภาพรวม การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงไมสามารถตอบสนองปญหาและ
ความตองการของประชาชนไดอยางท่ัวถึง  
 
3. สรุปปญหาและอุปสรรคดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางแกไข  
    3.1 ปญหาและอุปสรรค  
         (1) โครงการท่ีเปนความตองการของประชาชนบางโครงการถูกจํากัดโดยระเบียบ/ขอกฎหมายหรือถูก
ยับยั้งการดําเนินโครงการจากหนวยตรวจสอบฯ ทําใหการดําเนินโครงการ/กิจกรรมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไมสามารถตอบสนอง ปญหาและความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง  
        (2) ศักยภาพดานงบประมาณในการพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตกตางกัน ทําให
เกิดขอจํากัดดานงบประมาณในการพัฒนาทองถ่ินในแตละยุทธศาสตรมีการพัฒนาท่ีแตกตางกัน 
        (3) ทัศนคติของผูนําทองถ่ินแตกตางกัน อาจเปนปจจัยและขอจํากัดของความรวมมือในการพัฒนา
ทองถ่ิน ท้ังโดยตรงและโดยออม สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินขาดการบูรณาการรวมกันในการแกไข
ปญหาและพัฒนาทองถ่ินในภาพรวมท้ังจังหวัด 
       (4) ระเบียบ/ขอกฎหมายดานการประสานแผนยังไมเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน สงผลใหการประสานแผนใน
ภาพรวมท้ังจังหวัด ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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      3.2 การดําเนินการท่ีผานมา 
            องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ในฐานะประธานกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับ
จังหวัด ไดจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และกําหนดแนวทางและหลักเกณฑใน
การจัดทําและประสานแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใชเปนกรอบและแนวทางในการจัดทํา
แผนพัฒนาของแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหการพัฒนาทองถ่ินเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือ
ตอบสนองปญหาและความตองการของประชาชน และสอดคลองตามแนวทางการประสานแผนท่ีกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ินกําหนด 
      3.3 แนวทางการแกไข 
             (1) องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง ควรใหความสําคัญกับการทําประชาคมในทุกระดับ ท้ังนี้
เพ่ือจะไดดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน 
             (2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรมีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ เพ่ือใหการวางแผน
ดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาทองถ่ินตอไป 
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สวนที่ 2 
ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนา  

 

 แนวคิดในการกําหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัดขอนแกน  พ.ศ.2561-2565  ยึดหลักการการพัฒนาท่ีสนองตอนโยบายรัฐบาล และสอดคลอง 
เชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
12  แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด รวมท้ังอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2549 โดยมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและ
ศักยภาพของทองถ่ินและจังหวัด รวมถึงตอบสนองตอความตองการ และปญหาของประชาชนในพ้ืนท่ี  ซ่ึง
กรอบแนวคิดท่ีนํามาใชในการกําหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัดขอนแกน พ.ศ.2561-2565 ท่ีสําคัญมีดังนี ้
 
 

1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) เปนแผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศ 

และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสราง
ประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศนอกจากนั้นไดใหความสําคัญกับการมี
สวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนท้ังในระดับกลุมอาชีพระดับภาคและระดับประเทศในทุกข้ันตอนของ
แผนฯอยางกวางขวางและตอเนื่องเพ่ือรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศรวมท้ังรวมจัดทํา
รายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯเพ่ือมุงสู “ความม่ันคงม่ังค่ังและยั่งยืน ” การพัฒนาประเทศใหคนในสังคม
อยูรวมกันอยางสงบสุขเศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืนภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็วคาดการณไดยากและซับซอนมากยิ่งข้ึนโดยเรงสรางภูมิคุมกัน
เพ่ือปองกันปจจัยเสี่ยงและเสริมรากฐานประเทศดานตางๆใหเขมแข็งควบคูไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทย
ใหมีคุณภาพมีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม
รวมท้ังสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรูและความคิดสรางสรรคบนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ี
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมโดยมีการกําหนดวิสัยทัศนประเทศดังนี้ 

วิสัยทัศน : “ประเทศมีความม่ันคงม่ังคั่งย่ังยืนเปนประเทศพัฒนาแลว 
         ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ความม่ันคง   หมายถึง  การมีความม่ันคงปลอดภัยในทุกมิติประเทศมีความม่ันคงในเอกราช 
และอธิปไตยมีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริยท่ีเขมแข็งเปนศูนยท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนมีระบบ
การเมืองท่ีม่ันคงเปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมี
ความปรองดองและสามัคคีสามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชนมีความเขมแข็งครอบครัวมีความอบอุน
ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิตและความปลอดภัยในทรัพยสินและฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมมีความม่ันคง
ของอาหารพลังงานและน้ํา 
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ความม่ังคั่ง คือประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องเศรษฐกิจมี 
ความสามารถในการแขงขันสูงความสมบูรณในทุนท่ีสามารถสรางการพัฒนาอยางตอเนื่องความยั่งยืนหมายถึง
การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญการผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมุงประโยชนสวนรวม
อยางยั่งยืนและประชาชนทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

อนาคตประเทศไทย ป พ.ศ. 2579 ทุกภาคสวนตองรวมมือกันขับเคลื่อนใหกาวไปสู 
เศรษฐกิจและสังคมไทยท่ีมีการพัฒนาอยางม่ันคงและยั่งยืนเศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอยางเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมสังคมไทยท่ีเปนธรรมมีความเหลื่อมล้ํานอยระบบการบริหารภาครัฐมีขนาดเล็กมีประสิทธิภาพ
ทันสมัยรับผิดชอบโปรงใสตรวจสอบไดและประชาชนมีสวนรวมประเทศไทยมีบทบาทในเวทีระดับภูมิภาคและ
ระดับโลกระบบเศรษฐกิจมีความเปนชาติการคาบนฐานการขยายตัวของอุตสาหกรรมแหงอนาคต การ
ทองเท่ียวตลาดคุณภาพการบริหารคุณภาพการคาปลีกและเศรษฐกิจดิจิทัลท่ีเขมขน  และคนไทยในอนาคต
เปนมนุษยท่ีสมบูรณเปนพลเมืองท่ีสามารถเรียนรูดวยตัวเองเปนพลเมืองท่ีตื่นรูมีจิตสาธารณะและทําประโยชน
ตอสวนรวมเปนพลเมืองไทยพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลกและเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนนําไปสูการพัฒนาให
คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอการบรรลุซ่ึงผลประโยชนแหงชาติในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตสราง
รายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลวและสรางความสุขของคนไทยสังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเปน
ธรรมประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจจึงไดกําหนดยุทธศาสตรไว 6 ดานดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
(1) เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมืองขจัดคอรรัปชั่น 

สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
(3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบรหิาร 

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) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

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

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

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

แหงชาติ (สศช.)ในวันท่ี 13 กันยายนพ.ศ. 2559 โดยมีกระบวนการประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 ของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนท้ังระดับภาคท้ัง 4 ภาค
และระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุม(Focus Group) เชนกลุมภาครัฐกลุมภาคเอกชนกลุมภาคเยาวชนเพ่ือใหได
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอันจะนําไปสูการกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี12 ท่ีชัดเจนเปนท่ียอมรับสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปน
รูปธรรมตอไป 

การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 11 ในระยะท่ีผานมาประเทศไทยตองเผชิญ 
กับการเปลีย่นแปลงหลากหลายรูปแบบท้ังภายในและภายนอกประเทศอาทิความไมมีเสถียรภาพทางการเมือง
ในประเทศการเขาสูสังคมผูสูงวัยความผันผวนของเศรษฐกิจโลกกระแสการเปดเศรษฐกิจเสรีการเปลี่ยนแปลง
ดานเทคโนโลยีการกอการรายขามชาติและภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบกับการพัฒนาท่ีผานมายังคงประสบ
ปญหาหลายๆดานท้ังปญหาคุณภาพการศึกษาความเหลื่อมล้ําทางสังคมความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรมผลิต
ภาพการผลิตตํ่าและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดังนั้นการพัฒนาประเทศในชวง
แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 12 จําเปนตองมีการเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือตอบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆอยาง
เหมาะสมมากข้ึนโดยเฉพาะอยางยิ่งการวางแผนการพัฒนาท่ีคํานึงถึงการวางรากฐานของประเทศในระยะยาว
ท้ังในดานความม่ันคงเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการท่ีดี 

ท้ังนี้ประเทศไทยในปจจุบันอยูในหวงเวลาแหงการปฏิรูปประเทศไปสูความ “ม่ันคง ม่ังค่ัง 
และยั่งยืน” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคนเปนหวงเวลาท่ีประเทศไทยใหความสําคัญกับการกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาวซ่ึงไมไดมองการพัฒนาในระยะใกลเพียงอยางเดียวหากแตมองถึง
อนาคตของคนไทยทุกคนในอีก 20 ปขางหนาดังนั้นการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท้ังในสวน
ของแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 12และตอเนื่องไปสูแผนพัฒนาฉบับตอๆไปจึงไมใชแผนท่ีมุงผลสําเร็จของการพัฒนา
เฉพาะเพียง 5 ปของการประกาศใชแตเปนการกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาท่ีมุงตอยอด
ผลสัมฤทธิ์ของแผนท่ีสอดคลองเชื่อมโยงและรองรับการพัฒนาอยางตอเนื่องกันไปตลอด 20 ปตามกรอบ
ยุทธศาสตรชาติระยะ 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” อยางตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
9-11 เพ่ือใหการพัฒนาในทุกมิติเปนไปอยางมีบูรณาการบนทางสายกลางมีความพอประมาณมีเหตุผลรวมถึง
มีระบบภูมิคุมกันท่ีดีสอดคลองกับภูมิสังคมการพัฒนาทุกดานมีดุลยภาพท้ังมิติเศรษฐกิจสังคมและระบบนิเวศน
มีความสอดรับเก้ือกูลและพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันการพัฒนาในมิติหนึ่งไมสงผลกระทบทางลบอยางมีนัยยะ
สําคัญตอมิติอ่ืนๆ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหเจริญเติบโตอยางตอเนื่องมีคุณภาพและมีเสถียรภาพ
การกระจายความม่ังค่ังอยางท่ัวถึงและเปนธรรมเปนการเติบโตท่ีไมทําลายสิ่งแวดลอมชุมชนวิถีชีวิตคานิยม
ประเพณีและวัฒนธรรมเพ่ือมุงไปสูความม่ันคงม่ังค่ังและยั่งยืนของประเทศอยางแทจริง 

2. คํานึงถึง “การพัฒนาท่ียั่งยืน” โดยใช “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคนไทย 
ใหเปนพลังสําคัญในการสรางความม่ันคงของชาติเปนกลจักรสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการโดยในมิติสังคมพัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความ
พรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพมุงเนนใหคนมีศักยภาพและการเรียนรูมีความคิดสรางสรรคมี
ความสามารถรอบดานและมีโอกาสในการเขาถึงคุณภาพของการศึกษาอยางเทาเทียมลดความเหลื่อมล้ําใน
สังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนและครอบครัวใหดีข้ึนในมิติเศรษฐกิจพัฒนาคนท้ังดานคุณภาพและ
ปริมาณเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันท้ังในภาคการผลิตและภาคบริการเพ่ือกาวสูการหลุดพนจากกับดักรายได
ปานกลางสูรายไดสูงในมิติดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมุงสรางคนใหใชและอยูกับสิ่งแวดลอมอยู
รวมกันอยางเก้ือกูลอนุรักษฟนฟูใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมสรางและ
ถายทอดองคความรูดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง 

3. ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป” มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศไทย 
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคงม่ังค่ังยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลวดวยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 

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

5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการ 
เจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 
12 มุงเนนการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีความครอบคลุมท่ัวถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุมประชากร
ชั้นกลางใหกวางข้ึนโดยกําหนดเปาหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจโอกาสทางสังคมและรายไดของกลุม
ประชากรรายไดต่ําสุดรอยละ 40 ใหสูงข้ึนนอกจากนี้การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญา
และพัฒนานวัตกรรมนับเปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะตอไป 

6. ยึด “หลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสู 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนเปาหมายระยะยาว” จากการท่ีแผนพัฒนาฯเปนกลไกเชื่อมตอในลําดับแรกท่ีจะกํากับและสง
ตอแนวทางการพัฒนาและเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ 20 ปใหเกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแตละดาน
อยางสอดคลองกันแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 12 จึงใหความสําคัญกับการใชกลไกประชารัฐท่ีเปนการรวมพลัง
ขับเคลื่อนจากท้ังภาครัฐเอกชนและประชาชนและการกําหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาท่ีมีลําดับความ 
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กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน (พ.ศ.2561-2565) 

สําคัญสูงและไดกําหนดในระดับแผนงาน/โครงการสําคัญท่ีจะตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาไดอยางแทจริง
รวมท้ังการกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดท่ีมีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกวาในแผนพัฒนาฯฉบับท่ีผานๆ
มาแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงกําหนดประเด็นบูรณาการเพ่ือการพัฒนาเพ่ือเปนแนวทางสําคัญประกอบการ
จัดสรรงบประมาณแผนดินรวบรวมและกําหนดแผนงาน/โครงการสําคัญในระดับปฏิบัติและกําหนดจุดเนนใน
การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในระดับสาขาการผลิตและบริการและจังหวัดท่ีเปนจุดยุทธศาสตรสําคัญในดานตาง ๆ 
วัตถุประสงคและเปาหมายในภาพรวม 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 เปนแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 - 2564) ซ่ึง 
เปนการแปลงยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579) สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม   ดังนั้น 
ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงมุงบรรลุวิสัยทัศนของกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ปเพ่ือ
เตรียมความพรอมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศท่ีพัฒนาแลวมีความม่ันคงม่ังค่ัง
ยั่งยืนดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการประเมินสถานะของประเทศในดานตางๆ
ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 12 จึงกําหนดวัตถุประสงคและ
เปาหมายรวมประกอบดวย (1) คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ (2) ความเหลื่อมล้ําทางดานรายได
และความยากจนลดลง (3) ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได (4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพ
สิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (5) มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตยและ
เพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติตอประเทศไทยและ (6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพโปรงใส
ตรวจสอบไดกระจายอํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน 

เปาหมายและแนวทางการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 12 
การกําหนดเปาหมายในดานตางๆในชวงเวลา 5 ป โดยคํานึงถึงการดําเนินการตอยอดตอไป 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 14 และ 15 เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 20 ปและใน
ขณะเดียวกันแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จัดทําเปาหมายและตัวชี้วัดในรายละเอียดมากกวาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี
ผานมาเพ่ือใหกํากับและเชื่อมโยงกับการกําหนดเปาหมายในแผนระดับรองและแผนปฏิบัติการตางๆไดชัดเจน
ข้ึนโดยการจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติการตางๆตองแสดงใหเห็นถึงการเชื่อมโยงจากเปาหมายท่ีเปน
ผลสัมฤทธิ์ผลลัพธหลักๆกับผลผลิตในระดับแผนงานและโครงการไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในแตละกลุมบูรณาการ
ของการจัดสรรงบประมาณรวมถึงความเชื่อมโยงถึงตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของภาครัฐท้ังนี้แผนพัฒนาฯฉบับ
ท่ี 12 ไดตั้งเปาหมายในมิติหลักๆประกอบดวย  (1) คนไทยท่ีมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณมีวินัยมี
ทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมมีความเปนพลเมืองตื่นรูมีความสามารถในการปรับตัวได
อยางรูเทาทันสถานการณมีความรับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวมมีสุขภาพกายและใจท่ีดีมีความเจริญ
งอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง มีความเปนไทย  (2) การลดความเหล่ือมลํ้าทางดานรายไดและ
ความยากจนการเขาถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงกลุมท่ีมีรายไดตํ่าสุดรอยละ 40 มีรายได
เพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ 15   (3) ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันไดโครงสรางเศรษฐกิจปรับสู
เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัลมีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการและมีผูประกอบการขนาด
กลางและขนาดเล็กท่ีเขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและ
บริการรวมท้ังมีระบบการผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึนและเศรษฐกิจไทยมี
เสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 5 ตอปเพ่ือใหบรรลุเปาหมายการเปนประเทศท่ีมีรายไดสูง
ภายในป 2579 สําหรับมิติท่ี  (4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ี
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมมีความม่ันคงอาหารพลังงานและน้ําโดยเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมใหไดรอยละ 40 ของพ้ืนท่ี
ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสงไมนอย
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กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน (พ.ศ.2561-2565) 

กวารอยละ 7 ภายในป 2563  เทียบกับการปลอยในกรณีปกติมีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยท่ีไดรับ
การจัดการอยางถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึนและรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤตอยูในเกณฑ
มาตรฐาน  (5) มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตยสังคมปลอดภัยสามัคคีสรางภาพลักษณดีและเพ่ิม
ความเช่ือม่ันของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลงปญหา
อาชญากรรมลดลงประเทศไทยมีสวนรวมในการกําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศเปนตนและ  (6) มีระบบ
บริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยโปรงใสตรวจสอบไดกระจายอํานาจและมีสวนรวมจาก
ประชาชนบทบาทภาครัฐในการใหบริการซ่ึงภาคเอกชนดําเนินการแทนไดดีกวาลดลงเพ่ิมการใชระบบดิจิทัล
ในการใหบริการปญหาคอรรัปชั่นลดลงและการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระข้ึน
เปาหมายท้ัง 6 กลุมหลักภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 สะทอนถึงเปาหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
วาระการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และเปาหมายในระยะยาวภายใต
ยุทธศาสตรชาติท่ีตองบรรลุภายในระยะเวลา 20 ป 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

สําหรับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 12  
ถูกกําหนดจากยุทธศาสตรท้ัง 6 ดานภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ปและกําหนดเปนแนวทางในรายละเอียดท่ี
แสดงใหเห็นถึงความสอดคลองและการตอบสนองตอเปาหมายท่ีตองบรรลุในระยะ 5 ปท่ีจะเปนการวาง
พ้ืนฐานท่ีสามารถสานตอการพัฒนาในประเด็นสําคัญของประเทศในระยะตอไปท่ีสนับสนุนเปาหมายการ
พัฒนาใหเกิดความม่ันคงม่ังค่ังและยั่งยืนโดยใชหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนําทางท้ังนี้ภายใต
ยุทธศาสตรท้ัง 10 ในแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 12ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาครอบคลุมรายละเอียดท่ีตอบสนอง
ตอจุดเนนประเด็นหลักของการพัฒนาในระยะ 5 ปและมุงตอยอดผลสัมฤทธิ์ในแผนพัฒนาฯฉบับตอๆไปโดย
จะตองตอยอดใหเกิดความตอเนื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานและการแกปญหาสําคัญท่ีเปน
รากเหงาของปญหาตางๆและประเด็นปฏิรูปประเทศใหลุลวงรวมท้ังประเด็นรวมท่ีมีความเชื่อมโยงกับ
หลากหลายประเด็นการพัฒนาท่ีจะนาไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนตอเนื่องกันไปตลอด 20 ป 

ยุทธศาสตรท่ีกําหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีจํานวน 10 ยุทธศาสตรซ่ึงมีรายละเอียด 
มากกวาในยุทธศาสตรชาติ 20 ปท้ังนี้สวนหนึ่งเปนเพราะภายใตสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง
นั้นเปนการยากในการท่ีจะกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดท่ีชัดเจนในแผนพัฒนา
ระยะยาวเชนยุทธศาสตรชาติไดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาจําเปนตองมีการกําหนดและปรับปรุงให
สอดคลองกับเง่ือนไขและปจจัยแวดลอมในชวงเวลานั้นๆจึงจะสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพดวย
เหตุดังกลาวยุทธศาสตรชาติจึงเปนการกําหนดกรอบท่ีเปนประเด็นหลักของการพัฒนาประเทศท่ีครอบคลุมมิติ
ตางๆซ่ึงสะทอนท้ังในเรื่องการพัฒนาฐานการผลิตและบริการการพัฒนากลุมเปาหมายและการพัฒนาในเรื่อง
กลไกและกฎระเบียบรวมท้ังการพัฒนาทุนมนุษยภายใตการกําหนดและการยึดหลักการสําคัญของการพัฒนา
ดังนั้นยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงประกอบดวยยุทธศาสตรชาติท้ัง 6 ยุทธศาสตร
ไดแก (1) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย(2) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลด
และความเหลื่อมล้ําในสังคม (3) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน (4) 
ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (5) ยุทธศาสตรการเสริมสรางความ
ม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและยั่งยืนและ (6) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ
การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย และประกอบกับอีก 4 ยุทธศาสตรท่ีมุงเนน
การพัฒนาพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตรและกลไกสนับสนุนใหการดําเนินยุทธศาสตรท้ัง 6 ดานใหสัมฤทธิ์ผล
ประกอบดวย (7) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส (8) ยุทธศาสตรการพัฒนา
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วิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม (9) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและ (10) 
ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 
 
 

3. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
    3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    1. สภาพท่ัวไป 
        1.1 ท่ีตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้ังอยูระหวางละติจูด ๑๔◦๗’ ถึง ๑๘◦๒๗’ เหนือ และลองติจูด 
๑๐๐◦๕๔’ ถึง ๑๐๕◦๓๗’ ตะวันออก ตั้งอยูในตําแหนงศูนยกลางของอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง โดยมีอาณาเขต
ติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดานตะวันออกและดานเหนือ มีแมน้ําโขงเปนเสนก้ัน
พรมแดน และดานใต ติดตอราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก ก้ันพรมแดน 
       ๑.๒ พ้ืนท่ีและลักษณะภูมิประเทศ มีพ้ืนท่ีรวม ๑๐๕.๕๓ ลานไร ลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบสูง มี
ความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคลายกระทะ แบงเปน ๒ เขตใหญ ไดแก บริเวณแองท่ีราบโคราช 
อยูบริเวณท่ีราบลุมแมนามูลและชี ลักษณะเปนท่ีราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแองสกลนคร อยูทางตอน
เหนือของภาค ตั้งแตแนวเขาภูพานไปจนถึงแมน้ําโขง เทือกเขาท่ีแบงระหวางแองโคราชและแองสกลนคร 
ไดแก เทือกเขาภูพาน 
        ๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศรอนชื้นสลับกับแลง แบงเปน ๓ ฤดู คือ ฤดูรอน ชวงเดือนกุมภาพันธ-
พฤษภาคม อากาศจะรอนและแหงแลงมาก จังหวัดท่ีมีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน ชวงเดือน
พฤษภาคม-ตุลาคม ไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ทําใหมีฝนตกเปนบริเวณกวาง แตมีแนว
เทือกเขาดงพญาเย็นและสันกําแพงก้ันลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต สงผลใหพ้ืนท่ีแองโคราชซ่ึงเปนเขตเงา
ฝนจึงมีสภาพแหงแลงกวาแองสกลนคร จังหวัดท่ีมีฝนตกมากท่ีสุด คือ นครพนม ฝนตกนอยท่ีสุด คือ 
นครราชสีมา ฤดูหนาว ชวงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ อากาศหนาวเย็น ไดรับอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จังหวัดท่ีมีอุณหภูมิต่ําสุด คือ จังหวัดเลย 
        ๑.๔ การใชประโยชนท่ีดิน ในป ๒๕๕๘ มีพ้ืนท่ีรวม ๑๐๕.๕๓ ลานไร จําแนกเปนพ้ืนท่ีปาไม ๑๕.๖๗ 
ลานไร หรือรอยละ ๑๔.๘ พ้ืนท่ีทาการเกษตร ๖๓.๘๕ ลานไร หรือรอยละ ๖๐.๕ และพ้ืนท่ีใชประโยชนอ่ืนๆ 
๒๕.๘๗ ลานไร หรือรอยละ ๒๔.๕ ของพ้ืนท่ีภาค 
        ๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาต ิ
              ๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเปนดินทรายไมอุมน้ํา ทําใหขาดแคลนน้ํา และขาดธาตุอาหาร  ใตดินมีเกลือ
หิน ทําใหดินเค็ม จึงมีขอจํากัดตอการใชท่ีดินเพ่ือการเกษตร 
             ๑.๕.๒ แหลงน้ํา มีลุมน้ําขนาดใหญ ๓ ลุมน้ํา ไดแก ลุมน้ําโขง ลุมน้ําชี และลุมน้ํามูล ลําน้ําหลัก
ของภาค ไดแก แมน้ําชี มีความยาวประมาณ ๗๖๕ กิโลเมตร ยาวท่ีสุดในประเทศไทย มีตนน้ําท่ีทิวเขา
เพชรบูรณ และไหลไปรวมกับแมน้ํามูลท่ีจังหวัดอุบลราชธานี แมน้ํามูล มีความยาวประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร 
ตนน้ําอยูท่ีเทือกเขาสันกําแพงแลวไหลลงสูแมน้ําโขงท่ีจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีลําน้ําสาขายอย 
ไดแก ลําปาว ลําน้ําอูน ลําน้ําสงคราม ลําเสียว ลําน้ําเลย ลํานาพอง และลําตะคอง รวมท้ังแหลงน้ําธรรมชาติ
ขนาดใหญ ท่ีกระจายอยูในพ้ืนท่ี เชน หนองหาร (สกลนคร) และ บึงละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมีแหลงน้ํา
บาดาล มีปริมาณน้ําในเกณฑเฉลี่ย ๕-๑๐ ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ท่ีความลึกของบอประมาณ ๓๐ เมตร 
คุณภาพของน้ําบาดาลมีตั้งแตเค็มจัด กรอย และจืด เนื่องจากพ้ืนท่ีในแองโคราชและแองสกลนครจะรองรับ
ดวยหินเกลือ หากเจาะน้ําบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบน้ําเค็ม 
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            ๑.๕.๓ ปาไม ในป ๒๕๕๙ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนท่ีปาไม จานวน ๑๕.๖๕ ลานไร คิดเปน
รอยละ ๑๔.๘ ของพ้ืนท่ีภาค หรือรอยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนท่ีปาไมท้ังประเทศ ซ่ึงยังต่ํากวาคาเปาหมาย ในการ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศท่ีจะตองมีพ้ืนท่ีปาไมรอยละ ๔๐ ของพ้ืนท่ี สวนใหญมีลักษณะเปนปาเบญจพรรณ 
       ๒. โครงขายคมนาคมขนสงและการบริการสาธารณูปโภค 
           ๒.๑ โครงขายถนน เช่ือมโยงกับโครงขายหลักของประเทศและเช่ือมโยงสูประเทศเพ่ือนบาน 
สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถเช่ือมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต 
                ๒.๑.๑ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) เชื่อมโยงทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ 
(ถนนพหลโยธิน) และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒ (อุดรธานี สกลนคร นครพนม) เชื่อมสู สปป.ลาว ผาน
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงท่ี ๓ (นครพนม-แขวงคํามวน) และมีถนนท่ีเชื่อมโยงอุดรธานี-หนองคาย เชื่อมสู
สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหงท่ี ๑ (หนองคาย-เวียงจันทน) 
               ๒.๑.๒ เสนทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: 
EWEC) เชื่อมโยงจากชายแดนไทย-เมียนมา จากจังหวัดตาก-พิษณุโลก-เพชรบูรณ เขาสูภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ (ชัยภูมิ ขอนแกน มหาสารคาม กาฬสินธุ 
มุกดาหาร) และเชื่อมสู สปป.ลาว ผานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงท่ี ๒ (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) เปน
เสนทางเชื่อมโยงการคา การลงทุนภายใตกรอบความรวมมือกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS) 
             ๒.๑.๓ เสนทางใหมเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ๒ (East- West Economic Corridor : 
EWEC ๒)  เชื่อมโยงจากภาคกลางของเวียดนามในจังหวัดกวางนาม เขาสู สปป.ลาว ทางดานดากตะออก  
ผานแขวงเซกอง แขวงจําปาศักดิ์ สปป.ลาว และเขาสูไทยท่ีดานวังเตา-ชองเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี 
         ๒.๒ รถไฟ มีเสนทางเชื่อมโยงกับพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักของประเทศบริเวณภาคกลางและพ้ืนท่ีโครงการ
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ๓ เสนทาง  ไดแก ๑) กรุงเทพฯ-หนองคาย เชื่อมสู สปป.ลาว 
๒) กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ๓) สายใหม เชื่อมโยงบานไผ มหาสารคาม รอยเอ็ด มุกดาหาร นครพนม 
         ๒.๓ สนามบิน มี ๙ แหง เปนสนามบินนานาชาติ ๒ แหง คือ อุดรธานี และอุบลราชธานี และ
สนามบินภายในประเทศ ๗ แหง ไดแก ขอนแกน นครพนม นครราชสีมา สกลนคร บุรีรัมย รอยเอ็ด และเลย 
         ๒.๔ ดานชายแดน มี ๑๕ ดานถาวร ๒๓ จุดผอนปรน ท่ีเปนจุดเชื่อมโยงการคาชายแดนกับประเทศ
เพ่ือนบาน 
         ๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญท่ีอยูระหวางดําเนินการในภาค ไดแก รถไฟ
ความเร็วสูง (กรุงเทพฯ-นครราชสีมา) รถไฟทางคู (ชุมทางถนนจิระ-ขอนแกน) ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง 
(มอเตอรเวยบางปะอิน-นครราชสีมา) 
         ๒.๖ บริการสาธารณูปโภค 
               ๒.๖.๑ ไฟฟา มีระบบสายสงเชื่อมโยงกับระบบสายสงของประเทศและมีเข่ือนผลิตกระแสไฟฟา 
ท่ีสําคัญ ไดแก เข่ือนอุบลรัตน (ขอนแกน) เข่ือนจุฬาภรณ (ชัยภูมิ) เข่ือนลําตะคอง (นครราชสีมา) และเข่ือน 
สิรินธร (อุบลราชธานี) 
              ๒.๖.๒ ประปา มีระบบบริการประปาครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตเมือง ประกอบดวย การประปา สวน
ภูมิภาค มีหนวยงานระดับเขต ๓ แหง คือ สานักงานเขตประปาเขต ๖ (ขอนแกน) สานักงานประปาเขต ๗ 
(อุดรธานี) และสานักงานประปาเขต ๘ (อุบลราชธานี) 
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3. สภาพเศรษฐกิจและรายได 
    3.1 ภาพรวมเศรษฐกิจ 
          3.1.1 เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีขนาดเล็ก มูลคาผลิตภัณฑภาค ณ ราคาประจําป 
2558เทากับ 1,327,918 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.7 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมประเทศ ซ่ึงลดลง เม่ือ
เทียบกับป 2555 ท่ีมีสัดสวนรอยละ 10.4 ของประเทศ 
          3.1.2 โครงสรางการผลิตพ่ึงพิงภาคบริการของภาครัฐ ภาคเกษตร และอุตสาหกรรม ในป 2558
ภาคบริการของภาครัฐ มีสัดสวนการผลิตรอยละ 23.3 รองลงมาคือ ภาคเกษตร มีสัดสวนรอยละ 20.8 และ
ภาคอุตสาหกรรมรอยละ 19.5 รายไดหลักของภาคมาจากภาคบริการของภาครัฐและภาคเกษตร ในขณะท่ี
ภาคอุตสาหกรรมมีแนวโนมจะเปนฐานรายไดใหมของภาคจากนโยบายการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ป 2559 
         3.1.3 เศรษฐกิจขยายตัวต่ํากวาระดับประเทศ เกิดความเหล่ือมลํ้าระหวางภาคมากข้ึน โดยป 
2558 มีการขยายตัวรอยละ 2.3 ซ่ึงต่ํากวาการขยายตัวของประเทศ ท่ีมีการขยายตัวรอยละ 2.9 เปนผลมา
จากการชะลอตัวของภาคเกษตร ไดรับผลกระทบจากฝนท้ิงชวงและภัยแลง รวมท้ังราคาพืชผลเกษตรตกต่ํา
ตอเนื่อง ทําใหรายไดลดลง สงผลกระทบตออํานาจซ้ือของครัวเรือน 
         3.1.4 รายไดเฉล่ียตอประชากรเพ่ิมข้ึนแตยังต่ํากวาคาเฉล่ียของประเทศ ในป 2558 ผลิตภัณฑ
ภาคตอหัวประชากร (GRP Per capita) เฉลี่ย 70,906 บาทตอคนตอป ซ่ึงต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศ 2.7 
เทา และต่ํากวา กทม. และปริมณฑลถึง 5.4 เทา จังหวัดท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอหัวสูงท่ีสุด 3 อันดับแรกของภาค 
ไดแก จังหวัดขอนแกน (107,607 บาท) นครราชสีมา (106,000 บาท) และอุดรธานี (78,095 บาท) สวน 
3 อันดับสุดทาย ไดแก จังหวัดหนองบัวลําภู (41,963 บาท) ยโสธร (47,333 บาท) และกาฬสินธุ 
(51,147 บาท) 
         3.1.5 เศรษฐกิจยังคงกระจุกตัวอยูในบางจังหวัดท่ีเปนแหลงการผลิตท่ีสําคัญของภาค ในป 2558
จังหวัดนครราชสีมา มีสัดสวนการผลิตรอยละ 20.0 ของภาค และจังหวัดขอนแกน มีสัดสวนการผลิต รอยละ 
14.1 ของภาค ในขณะท่ี จังหวัดอํานาจเจริญ หนองบัวลําภู มุกดาหาร บึงกาฬ และยโสธร มีขนาดเศรษฐกิจ
เล็กท่ีสุดของภาค มีสัดสวนไมถึงรอยละ 2.0 ของภาค 
      3.2  เศรษฐกิจรายสาขา 
           3.2.1 ภาคเกษตร 
                   1) เปนแหลงผลิตพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ แตรูปแบบการผลิตยังอาศัยน้ําฝนเปน
หลักจึงมีผลิตภาพต่ํา โดยในป 2558 ผลิตภัณฑภาคเกษตรมีมูลคา 275,920 ลานบาท พืชหลักของภาค
ไดแก ขาว ออยโรงงาน และ มันสําปะหลัง โดยมีพ้ืนท่ีปลูกขาวมากท่ีสุดของประเทศ สวนใหญปลูกขาวหอม
มะลิ 105 ในพ้ืนท่ีตอนกลางและตอนลางของภาค โดยเฉพาะพ้ืนท่ีทุงกุลารองไห  ครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัด
ยโสธร   ศรีสะเกษ สุรินทร มหาสารคาม รอยเอ็ด และทุงสัมฤทธิ์ ครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมาและ
บุรีรัมย โดยผลผลิตเฉลี่ยตอไรในภาพรวมต่ํากวาระดับประเทศ เนื่องจากทาการเกษตรแบบดั้งเดิม ใชสารเคมี
สูง ซ่ึงในแตละปมีการนาเขาวัตถุอันตรายทางเกษตร เฉลี่ยไมต่ํากวา 3 พันลานบาทตอป เปนภาคท่ีมีพ้ืนท่ี
ปลูกออยและมันสําปะหลังมากท่ีสุดของประเทศ โดยออยสวนใหญปลูกในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ 
ขอนแกน กาฬสินธุ และอุดรธานี และมันสําปะหลัง ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ และอุดรธานี สําหรับ
พ้ืนท่ีปลูกขาวอินทรีย มีแนวโนมขยายพ้ืนท่ีมากข้ึน ปจจุบันแหลงปลูกขาวอินทรียในประเทศไทยรอยละ 80.0 
อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีทุงกุลารองไห (จังหวัดยโสธร สุรินทร มหาสารคาม ศรีสะ
เกษ รอยเอ็ด) และจังหวัดอุบลราชธานี สวนอีกรอยละ 20.0 อยูในภาคเหนือตอนบน ตลาดขาวอินทรีย สวน
ใหญสงออกตางประเทศ โดยเฉพาะสหภาพยุโรป 
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                    2) มีพ้ืนท่ีใชประโยชนทางการเกษตรมากท่ีสุด แตขนาดฟารมท่ีถือครองตอครัวเรือน
เกือบต่ําสุดของประเทศ ในป 2558 มีพ้ืนท่ีใชประโยชนทางการเกษตร 63.85 ลานไร คิดเปน รอยละ 
42.8 ของประเทศ โดยพ้ืนท่ีตอนลางของภาค มีพ้ืนท่ีใชประโยชนทางการเกษตรมากท่ีสุด 20.30 ลานไร คิด
เปนรอยละ 31.8 ของภาค สําหรับขนาดฟารมท่ีถือครองตอครัวเรือน มีเพียง 23.2 ไรตอครัวเรือน ต่ํากวา
ระดับประเทศ ท่ีมีขนาดฟารมถือครองตอครัวเรือน 25.3 ไรตอครัวเรือน จังหวัดท่ีมีเนื้อท่ีถือครองทํา
การเกษตรมากท่ีสุด ไดแก จังหวัดนครราชสีมา หนองบัวลําภู และเลย มีเนื้อท่ีถือครอง 32.28  30.04 และ 
29.77 ไรตอครัวเรือน ตามลําดับ จังหวัดท่ีมีเนื้อท่ีถือครองทาการเกษตรต่ําสุดของภาค ไดแก จังหวัด
สกลนคร นครพนม และศรีสะเกษ โดยมีเนื้อท่ีถือครอง 17.57 18.28 และ 19.99 ไรตอครัวเรือน 
ตามลําดับ 
                   3) พ้ืนท่ีชลประทานนอยกวาทุกภาค โดยมีเพียง 6.38 ลานไร คิดเปนรอยละ 10.0 ของ
พ้ืนท่ีเกษตร ซ่ึงต่ํากวาระดับประเทศ ท่ีมีพ้ืนท่ีชลประทานตอพ้ืนท่ีเกษตรรอยละ 20.3 ผลผลิตการเกษตรของ
ภาคข้ึนอยูกับสภาพดินฟาอากาศเปนหลัก ประกอบกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีทวี
ความรุนแรงมากข้ึน สงผลกระทบตอความม่ังคงดานอาหาร ในพ้ืนท่ีตอนกลางของภาคมีสัดสวนพ้ืนท่ี
ชลประทานตอพ้ืนท่ีเกษตรมากท่ีสุด รอยละ 15.1 ไดแก จังหวัดกาฬสินธุ มีสัดสวนรอยละ 19.4 ของพ้ืนท่ี
เกษตรของจังหวัด รองลงมาพ้ืนท่ีตอนลางของภาคมีสัดสวนพ้ืนท่ีชลประทานตอพ้ืนท่ีเกษตร รอยละ 8.7 
ไดแก จังหวัดนครราชสีมา และยโสธร มีสัดสวนรอยละ 11.2 และ 11.1 ของพ้ืนท่ีเกษตรของจังหวัด 
ตามลําดับ 
           3.2.2 ภาคอุตสาหกรรม 
                  1) อุตสาหกรรมแมขยายตัวเพ่ิมข้ึนแตยังมีบทบาทนอยเม่ือเทียบกับระดับประเทศ การ
ผลิตสวนใหญเปนอุตสาหกรรมแปรรูปข้ันตน สรางมูลคาเพ่ิมต่ํา โดยมีสัดสวนเพียงรอยละ 6.5 ของ
ประเทศ ในป 2558 มีมูลคา ณ ราคาประจําป 244,027 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาก 225,873 ลานบาท ในป 
2555 และมีอัตราการขยายตัว รอยละ 3.7 ซ่ึงสูงกวาอัตราการขยายตัวระดับประเทศ ท่ีมีการขยายตัวรอย
ละ 1.5 โดยอุตสาหกรรมของภาคสวนใหญกระจุกตัวอยูตามเมืองหลัก อาทิ จังหวัดขอนแกน และ
นครราชสีมา สําหรับโครงสรางการผลิตอุตสาหกรรมยังอยูในกลุมอาหารและเครื่องดื่ม สวนอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส ผลิตภัณฑยางและพลาสติก และสิ่งทอ เริ่มมีบทบาทมากข้ึน และเปนฐานสรางรายไดใหม
ใหกับภาค ซ่ึงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส กระจุกตัวในจังหวัดนครราชสีมา รอยละ 98.9 ของภาค สวน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ สวนใหญกระจายอยูทุกจังหวัด โดยจังหวัดท่ีมีสัดสวนมากท่ีสุด 5 อันดับแรกของภาค 
ไดแก จังหวัดขอนแกน มหาสารคาม นครราชสีมา ชัยภูมิ และสกลนคร สําหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง
และพลาสติก สวนใหญกระจุกตัวอยูท่ีจังหวัดนครราชสีมา บึงกาฬ อุดรธานี และบุรีรัมย สําหรับอุตสาหกรรม
ท่ีเคยเปนฐานรายเดิมของภาค เริ่มมีแนวโนมลดลง อาทิ อุตสาหกรรมเครื่องแตงกาย จากรอยละ 4.5 เหลือ
เพียงรอยละ 3.3 ของสาขาอุตสาหกรรม เนื่องจากผลกระทบจากการปรับคาจางแรงงานข้ันต่ําเพ่ิมข้ึนเปนวัน
ละ 300 บาท สงผลใหผูประกอบการยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพ่ือนบานท่ีมีคาจางแรงงานถูกกวา สวน
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (เอทานอล) ปจจุบันมีผูประกอบการเปดดําเนินการแลว 6 ราย ปริมาณการผลิต 
เฉลี่ย 1.6 ลานลิตรตอวัน หรือรอยละ 36.3 ของการผลิตรวมท้ังประเทศ 
                    2) การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ปจจุบันมีเขตประกอบการอุตสาหกรรม 3 แหง แตเปด 
ดําเนินการแลว 2 แหง คือ บริษัท เขตอุตสาหกรรมสุรนารี จํากัด และบริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) จังหวัด
นครราชสีมา มีโรงงานตั้งอยู 22 โรงงาน สวนใหญเปนแหลงผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส อุปกรณรถยนต 
สุขภัณฑ และพลาสติก นอกจากนี้การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยไดอนุมัติใหบริษัท เมืองอุตสาหกรรม
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อุดรธานี จํากัด จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ซ่ึงเปนโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว ปจจุบันอยู
ระหวางการดําเนินการ มีพ้ืนท่ีประมาณ 2,219 ไร ในทองท่ีตําบลโนนสูง และตําบลหนองไผ อําเภอเมือง 
              3.2.3 การคาชายแดน 
                      1) การคาชายแดน มีการขยายตัวอยางกาวกระโดด และมีบทบาทสําคัญตอกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของภาคมากข้ึน โดยในป 2559 มีมูลคาการคาชายแดน 273,396.39 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 22.8 ของการคาชายแดนท้ังประเทศ เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 14.8 ในป 2555 โดยการสงออกมีมูลคา 
167,112.40 ลานบาท และการนําเขามีมูลคา 106,300.24 ลานบาท เกินดุลการคา 60,812.16 ลาน
บาท จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบาน และประเทศจนี สินคาสงออกท่ีสําคัญ ไดแก น้ํามัน
ดีเซลและเบนซิน รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ ผลิตภัณฑเหล็กและเหล็กกลา และเครื่องดื่มท่ีไมมี
แอลกอฮอล ซ่ึงเปนสินคาสงออกท่ีผลิตจากนอกภาค สินคานําเขาท่ีสําคัญ ไดแก ทองแดงและผลิตภัณฑ 
เครื่องรับ-สงสัญญาณและอุปกรณติดตั้ง (โทรศัพท วิทย ุโทรทัศน อุปกรณ) ไมแปรรูป ผักและของปรุงแตงจาก
ผัก เปนตน ผลจากการเปดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงท่ี 3 (นครพนม-คํามวน) เม่ือปลายป 2554 สงผล
ใหมูลคาการคาผานดานศุลกากรนครพนม เพ่ิมข้ึนอยางกาวกระโดด เปนผลมาจากผูประกอบการยายฐาน การ
นําเขา-สงออกจากดานศุลกากรมุกดาหารมายังดานนครพนม เนื่องจากเสนทาง R12 จากนครพนม-สปป.
ลาว-เวียดนาม-จีนตอนใต หรือจากจีน-เวียดนาม-ไทย เปนเสนทางสั้นท่ีสุด โดยระยะทางจากชายแดน
นครพนม-หนานหนิง ประมาณ 1,033 กิโลเมตร ขณะท่ีมุกดาหาร-หนานหนิง ประมาณ 1,294 กิโลเมตร 
                     2) โครงสรางของมูลคาการคาชายแดน จําแนกตามประเทศคูคาของภาค พบวา ในป 
2559 การคากับ สปป.ลาว มีมูลคาการคา เทากับ 164,102.45 ลานบาท คิดเปนรอยละ 60.0 ของมูลคา
การคาชายแดนท้ังภาค โดยผานดานศุลกากรหนองคาย มุกดาหาร และดานชองเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี คิด
เปนรอยละ 39.0 37.8 และ 9.9 ของมูลคาการคากับ สปป.ลาว ตามลําดับ สําหรับการคาประเทศ
เวียดนาม มีมูลคาการคา 53,804.25 ลานบาท และ ประเทศจีนตอนใต มูลคาการคา 50,852.63 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 19.7 และ 18.6 ตามลําดับ แนวโนมการคาชายแดนมีความสําคัญมากข้ึน สวนใหญผาน
ดานศุลกากรนครพนม สาหรับมูลคาการคาประเทศกัมพูชา มีเพียงรอยละ 1.7 ของมูลคาชายแดนท้ังภาค 
            3.2.4 การทองเท่ียว 
                    1) ทรัพยากรการทองเท่ียว มีความหลากหลายท้ังการทองเท่ียวยุคกอนประวัติศาสตรและ
อารยธรรมขอม การทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสําคัญ ไดแก อุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา  
ภูหลวง ภูเรือ และภูกระดึง จังหวัดเลย รวมท้ังการทองเท่ียวประเพณีวัฒนธรรม และการทองเท่ียวบริเวณ
เมืองชายแดนริมแมนาโขงเชื่อมโยงเพ่ือนบาน 
                   2) รายไดจากการทองเท่ียวของภาคต่ํากวารอยละ 5 ของรายไดการทองเท่ียวท้ังประเทศ 
ในป 2559 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจานวนนักทองเท่ียว 37.28 ลานคน คิดเปนรอยละ 14.1 ของ
จํานวนนักทองเท่ียวท้ังประเทศ และมีรายไดจากการทองเท่ียว 73,892.70 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.4 
ของรายไดทองเท่ียวท้ังประเทศ และรายไดจากการทองเท่ียวของภาคสวนใหญเปนรายไดจากนักทองเท่ียวชาว
ไทย รอยละ 95.4 ชาวตางชาติรอยละ 4.6 สําหรับระยะเวลาพํานักเฉล่ีย ลดลงจาก 2.46 วัน ในป 2555 
เหลือเพียง 2.31 วัน และคาใชจายตอหัว เพ่ิมข้ึนจาก 981.0 บาทตอวันในป 2555 เปน 1,134.75 บาท
ตอวัน ในป 2559 
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                   3) การกระจายตัวของนักทองเท่ียว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง มีจํานวน
นักทองเท่ียวสูงสุด ประมาณ 17.6 ลานคนตอป สรางรายไดประมาณ 3.26 หม่ืนลานบาทตอป ในป 2559
รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีนักทองเท่ียวประมาณ 12.9 ลานคนตอป สรางรายได 2.49 
หม่ืนลานบาทตอป และในพ้ืนท่ีตอนกลางของภาค มีนักทองเท่ียวประมาณ 6.7 ลานคนตอป สรางรายได 
1.63 หม่ืนลานบาทตอป จังหวัดนครราชสีมา มีจํานวนนักทองเท่ียวและรายไดมากท่ีสุด สวนจังหวัด
อํานาจเจริญ มีจํานวนนักทองเท่ียวและรายไดตํ่าท่ีสุด ท้ังนี้การทองเท่ียวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมี
ปญหาในหลายดาน อาทิ ความเสื่อมโทรมของแหลงทองเท่ียว แหลงทองเท่ียวอยูหางไกลกัน การทองเท่ียวเชิง
ศิลปวัฒนธรรมมีปฏิทินการทองเท่ียวในชวงระยะเวลาสั้นๆ สิ่งอํานวยความสะดวกและบุคลากรดานการ
ทองเท่ียวขาดมาตรฐาน รวมถึงขาดการเชื่อมโยงเสนทางทองเท่ียวและปฏิทินการทองเท่ียว 
3.3 เศรษฐกิจระดับครัวเรือน 
      3.3.1 รายไดเฉล่ียตอครัวเรือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่ําเปนอันดับสองของประเทศ โดยในป 
๒๕๕๘ มีรายไดเฉลี่ย 21,093 บาทตอเดือน ต่ํากวารายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนท้ังประเทศท่ี 26,915 บาทตอ
เดือน 
      3.3.2 หนี้สินเฉล่ียตอครัวเรือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงกวาระดับประเทศแตมีแนวโนมชะลอตัว
ลง โดยในป 2558 มีจํานวนครัวเรือนท่ีเปนหนี้ 3.50 ลานครัวเรือน มากกวาทุกภาค หรือมีสัดสวน รอยละ 
33.8ของครัวเรือนท่ีเปนหนี้ท้ังประเทศ และหนี้สินครัวเรือนของภาคเฉลี่ย 160,675 บาท เพ่ิมข้ึนจาก 
137,663 บาท ในป 2554 และสูงกวาหนี้สินตอครัวเรือนเฉลี่ยท้ังประเทศท่ี 156,770 บาท โดยหนี้สิน
สูงข้ึนจากราคาสินคาเกษตรตกต่ํา และตนทุนการผลิตสูงข้ึน ทําใหรายไดไมพอรายจาย เม่ือพิจารณา
วัตถุประสงคของการกูยืมพบวา ครัวเรือนสวนใหญกูยืมใชจายเพ่ือการอุปโภคบริโภค เพ่ือทําการเกษตร และ
นําไปใชลงทุนในสินทรัพย เชน บาน รถยนต มากกวาการกูยืมเพ่ือการศึกษา 
4. ประชากรและสังคม 
    4.1 ประชากร 
          4.1.1 จํานวนประชากรของภาคมากท่ีสุดของประเทศ ป 2559 มีจํานวนประชากร 21.95 ลาน
คน หรือรอยละ 33.3 ของประเทศ เพ่ิมข้ึนจาก 21.59 ลานคน ในป 2554 และมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของ
ประชากรในชวงป 2554-2559 โดยเฉลี่ยรอยละ 0.3 ต่ํากวาประเทศท่ีมีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ยรอยละ 0.6 
โดยจังหวัดนครราชสีมา มีประชากรมากท่ีสุด 2.63 ลานคน รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี มีประชากร 
1.86 ลานคน และจังหวัดขอนแกน มีประชากร 1.80 ลานคน คิดเปนรอยละ 12.0 8.5 และ 8.2 ของ
ประชากรภาค ตามลําดับ 
         4.1.2 สัดสวนประชากรสูงอายุเพ่ิมข้ึน โครงสรางประชากรมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลง ไปสูสังคมสูง
วัยมากข้ึน โดยในป 2554 มีสัดสวนประชากรสูงอายุรอยละ 14.9 เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 18.5 ในป 2559 ซ่ึง
สูงกวารอยละ 16.5 ของสัดสวนผูสูงอายุระดับประเทศ จึงทาใหประชากรวัยแรงงานตองรับภาระในการดูแล
ผูสูงอายุมากข้ึน จากประชากรวัยแรงงาน 4.16 คน ดูแลผูสูงอายุ 1 คน ในป 2554 เปนประชากรวัย
แรงงาน 3.31 คน ดูแลผูสูงอายุ 1 คน ในป 2559 
          4.1.3 ประชากรเมืองโดยรวมเพ่ิมข้ึน ป 2554 มีประชากรเมืองจานวน 4.32 ลานคน หรือรอยละ 
20.0 ของประชากรท้ังภาค เพ่ิมข้ึนเปน 4.45 ลานคน หรือรอยละ 20.3 ของประชากรท้ังภาค ในป 2559  
โดยจังหวัดมหาสารคามมีอัตราการเพ่ิมของประชากรเมืองมากท่ีสุด รอยละ 18.0 รองลงมา ไดแก จังหวัด
ขอนแกน รอยเอ็ด และอุบลราชธานี มีอัตราการเพ่ิมของประชากรเมืองรอยละ 14.9 8.2 และ 6.6 
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ตามลําดับ ซ่ึงสวนใหญเปนเมืองศูนยกลางความเจริญของภาคท้ังดานเศรษฐกิจ และการศึกษา จึงทําให
ประชากรอพยพเขาไปทํางานและอาศัยจานวนมาก 
     4.2 แรงงาน 
           แรงงานสวนใหญมีความรูระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะมีสัดสวนนอยมาก ในป 2559 มี
กําลังแรงงาน 9.69 ลานคน สวนใหญอยูในภาคเกษตร รอยละ 49.9 ของกําลังแรงงานของภาค จํานวน
แรงงานท่ีมีความรูระดับประถมลดลง จากรอยละ 58.1 ในป 2554 เปนรอยละ 57.0 ในป 2559 มีความรู
ระดับมัธยมตน เพ่ิมข้ึนจากรอยละ ๑๕.๔ ในป ๒๕๕๔ เปนรอยละ ๑๗.๕ ในป ๒๕๕๙ ระดับมัธยมปลาย 
เพ่ิมข้ึนจากรอยละ ๑๐.๗ ในป ๒๕๕๔ เปนรอยละ ๑๑.๗ ในป ๒๕๕๙ แรงงานระดับอาชีวะมีแนวโนมลดลง
จากรอยละ ๒.๔ ในป ๒๕๕๔ เปนรอยละ ๒.๑ ในป ๒๕๕๙ ระดับอุดมศึกษา ลดลงจากรอยละ ๑๒.๓ ในป 
๒๕๕๔ เปนรอยละ ๙.๗ ในป ๒๕๕๙ ทําใหผลิตภาพแรงงานต่ํา 
     ๔.๓ การศึกษา 
           ๔.๓.๑ สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี ๕๓ แหง ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด 
แยกเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แหง เอกชน ๑๐ แหง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๗ แหง ในจํานวนนี้เปน
สถาบันวิจัย ๑๒ แหง ซ่ึงมากท่ีสุดในประเทศ 
           ๔.๓.๒ จํานวนปการศึกษาเฉล่ียของประชากรต่ํากวาคาเฉล่ียประเทศ ในป ๒๕๕๙ ประชากร มี
จํานวนปการศึกษาเฉลี่ย ๘.๕ ป ซ่ึงต่ํากวาระดับประเทศท่ีมีปการศึกษาเฉลี่ย ๙.๔ ป โดยจังหวัดขอนแกน มี
จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยสูงสุด ๙.๑ ป รองลงมา ไดแก จังหวัดนครราชสีมา อุดรธานี และมหาสารคาม ๘.๙ 
๘.๘ และ ๘.๘ ป ตามลาดับ ขณะท่ีจังหวัดเลยและสกลนคร มีจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยตาสุด ๗.๙ ป 
            ๔.๓.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยูในเกณฑต่ํา โดยผลการสอบ O-NET ชั้น ม.๓ (๕ วิชาหลัก) ใน
ปการศึกษา ๒๕๕๔ มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ ๓๗.๒ ลดลงเปนรอยละ ๓๖.๔ ในป ๒๕๕๙ ซ่ึงยังต่ํากวาเกณฑ
คาเฉลี่ยรอยละ ๕๐ ในทุกวิชา เม่ือพิจารณาในรายวิชาป ๒๕๕๙ พบวา วิชาคณิตศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด
รอยละ ๒๗.๐ และวิชาสังคมศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดรอยละ ๔๗.๓ รองลงมา ไดแก วิชาภาษาไทย 
วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ๔๔.๗ ๓๓.๗ และ ๒๙.๓ ตามลาดับ สาเหตุสําคัญสวนหนึ่งมาจาก ความพรอม
ทางเชาวปญญาของเด็กวัยเรียนท่ีเปนผลกระทบจากปญหาภาวะโภชนาการของแมและเด็ก 
๔.๔ สาธารณสุข 
          ๔.๔.๑ มีสถานบริการสาธารณสุขใหบริการครอบคลุมท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี มีจํานวนโรงพยาบาลรัฐบาล 
จํานวน ๓๒๔ แหง แยกเปน โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙๓ แหง โรงพยาบาลท่ัวไป (รพท.) ๒๔ แหง 
โรงพยาบาลศูนย (รพศ.) ๗ แหง และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) จานวน ๓,๔๗๑ แหง 
          ๔.๔.๒ บริการสาธารณสุขมีการพัฒนาดีข้ึนเปนลาดับและมีแพทยเฉพาะทางท่ีเช่ียวชาญ ดานโรค
ประจําถ่ิน โดยสัดสวนแพทยตอประชากรมีแนวโนมดีข้ึน จากแพทย ๑ คนตอประชากร ๔,๓๓๒ คน ในป 
๒๕๕๔ เปน ๓,๒๐๗ คน ในป ๒๕๕๘ และมีแพทยเฉพาะทางท่ีเชี่ยวชาญดานการรักษาโรคไต โรคหัวใจ มะเร็ง
ทอน้ําดี และการผาตัดนิ่วในถุงน้ําดี อยางไรก็ตามบุคลากรทางการแพทยยังกระจุกตัวอยูในเมืองหลักของภาค 
จังหวัดท่ีมีสัดสวนแพทยตอประชากรมาก ไดแก จังหวัดอุบลราชธานี นครราชสีมา และขอนแกน จํานวน 
๒,๙๖๐ ๒,๘๑๔ และ ๑,๒๖๕ คน ตามลําดับ 
          ๔.๔.๓ ยังมีปญหาความชุกของโรคพยาธิใบไมตับมากท่ีสุดในประเทศและมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึง
มีความสัมพันธกับการเกิดมะเร็งทอน้ําดี อัตราของผูปวยดวยโรคมะเร็งทอน้ําดีในภาคเพ่ิมข้ึน จาก ๘๔.๕ ตอ
ประชากรแสนคน ในป ๒๕๕๔ เปน ๑๐๐.๙ ตอประชากรแสนคน ในป ๒๕๕๘ โดยจังหวัดขอนแกน มีอัตรา
ของผูปวยดวยโรคมะเร็งทอน้ําดีสูงสุด ๑๗๙.๒ ตอประชากรแสนคน รองลงมา ไดแก จังหวัดรอยเอ็ด และ
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อุดรธานี ๑๖๗.๘ และ ๑๕๖.๕ ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ ท้ังนี้มีสาเหตุมาจากคานิยมความเชื่อและ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารจากปลาน้ําจืดมีเกล็ดแบบดิบๆ หรือสุกๆ ดิบๆ ท่ีมีตัวออนพยาธิใบไมตับ อาศัยอยู 
           ๔.๔.๔ มีปญหาภาวะทุพโภชนาการท่ีสงผลกระทบตอความพรอมทางเชาวปญญาวัยเด็ก โดย
คาเฉลี่ยเชาวปญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ มีแนวโนมลดลงและต่ํากวาระดับคาเฉลี่ยของ
ประเทศ ป ๒๕๕๙ มีคาเฉลี่ยเชาวปญญาท่ีระดับ ๙๔.๕ ลดลงจากระดับ ๙๖.๐ ในป ๒๕๕๔ และต่ํากวา
ประเทศท่ีมีคาเฉลี่ย ๙๘.๒ โดยจังหวัดท่ีมีคาเฉลี่ยเชาวปญญาต่ําสุด ๓ อันดับแรกของภาค ไดแก จังหวัด
อุบลราชธานี อํานาจเจริญ และมุกดาหาร มีคาเฉลี่ยเชาวปญญา ๘๗.๗ ๙๐.๘ และ ๙๑.๓ ตามลาดับ อัน
เนื่องมาจากปญหาโภชนาการของแมและเด็ก 
๔.๕ สัดสวนคนจน 
            สัดสวนคนจนลดลงมาก แตยังคงสูงสุดเม่ือเทียบกับภาคอ่ืน การกระจายรายไดมีแนวโนมดีข้ึน 
สัดสวนคนจนของภาคลดลงจากรอยละ ๑๘.๑ ในป ๒๕๕๔ เปนรอยละ ๑๐.๓ ในป ๒๕๕๘ สูงกวาสัดสวน คน
จนของประเทศท่ีมีอัตรารอยละ ๗.๒ โดยจังหวัดบุรีรัมย มีสัดสวนคนจนสูงสุด รอยละ ๒๓.๓ รองลงมา ไดแก 
จังหวัดกาฬสินธุ รอยละ ๑๗.๘ และจังหวัดยโสธร รอยละ ๑๗.๓ สวนการกระจายรายไดของภาคมีแนวโนมดี
ข้ึน โดยสมัประสิทธิ์การกระจายรายไดปรับจาก ๐.๔๖ ในป ๒๕๕๔ เปน ๐.๔๓ ในป ๒๕๕๘ 
๕. ทรัพยากรธรรมชาต ิส่ิงแวดลอม และภัยพิบัติ 
    ๕.๑ สถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
          ๕.๑.๑ ทรัพยากรปาไมมีแนวโนมลดลง ในป ๒๕๕๙ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนท่ีปาไม จํานวน 
๑๕.๖๕ ลานไร คิดเปนรอยละ ๑๔.๘ ของพ้ืนท่ีภาค หรือรอยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนท่ีปาไมท้ังประเทศ ในชวงป 
255๕-2559 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีปาไมของภาคลดลงเฉลี่ยรอยละ ๐.๓ โดยจังหวัด ท่ีมีพ้ืนท่ีปาไม
ตอพ้ืนท่ีจังหวัดมากท่ีสุดไดแก จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือจังหวัดเลย จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัด
อุบลราชธานี ท้ังนี้เนื่องจากการบุกรุกพ้ืนท่ีปาไมเพ่ือการเกษตรท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
         ๕.๑.๒ ปริมาณการกักเก็บในเข่ือนขนาดใหญมีแนวโนมลดลง ซ่ึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
ปริมาณน้ําทารายป ๕๕,๑๕๘ ลานลูกบาศกเมตรตอป มีอางเก็บน้ําขนาดใหญ ๑๒ แหง ความจุในการกักเก็บ
น้ํา ๘,๓๖๘ ลานลูกบาศกเมตร หรือรอยละ ๑๕.๒ ของปริมาณน้ําทารายป และมีอัตราการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณน้ําในอางเก็บนาขนาดใหญลดลงเฉลี่ยรอยละ ๒.๕ ในชวงป ๒๕๕๕-๒๕๕๙ โดยในป ๒๕๕๙ อางเก็บ
น้ําขนาดใหญของภาค มีปริมาณการกักเก็บเพียง ๓,๗๗๕ ลานลูกบาศกเมตร หรือรอยละ ๔๕.๑ ของความจุ
ท้ังหมด ซ่ึงลดลงจากป ๒๕๕๕ จํานวน ๓,๓๔๕ ลานลูกบาศกเมตร หรือคิดเปนรอยละ ๘๘.๖ จําเปนตอง
บริหารจัดการใหเพียงพอตอความตองการใชน้ําเพ่ิมข้ึนตามจํานวนประชากร การขยายตัวของเมืองและการ
ขยายพ้ืนท่ีการเกษตร 
         ๕.๑.๓ คุณภาพแหลงน้ํามีแนวโนมเส่ือมโทรมลง โดยเฉพาะลําตะคองตอนลาง จากการสํารวจแหลง
น้ําสําคัญๆ ๑๑ แหง ไดแก ลํานาช ีลําปาว ลําน้ํามูล น้ําอูน น้ําสงคราม ลําชี ลําเสียว ลําน้ําเลย น้ําพอง  
ลําตะคอง (บนและลาง) และแหลงน้ําขนาดใหญ ๑ แหง คือ หนองหาร มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง โดยป ๒๕๕๔ 
แหลงน้ําอยูในเกณฑดี จานวน ๘ แหง คิดเปนรอยละ ๖๖.๗ แหลงน้ําอยูในเกณฑพอใช จํานวน ๓ แหง คิด
เปนรอยละ ๒๕.๐ สวนป ๒๕๕๘ แหลงน้ําอยูในเกณฑดีเหลือเพียง ๖ แหง คิดเปนรอยละ ๕๐.๐ แหลงน้ําอยู
ในเกณฑพอใช จํานวน ๔ แหง คิดเปนรอยละ ๓๓.๓ โดยแมน้ําสงครามและหนองหาร มีคุณภาพดี มาโดย
ตลอด โดยลําตะคองตอนลางและน้ําพอง มีคุณภาพเสื่อมโทรม โดยปญหาคุณภาพแหลงน้ําเสื่อมโทรมเพ่ิมข้ึน
นับจากป ๒๕๕๕ เนื่องมาจากน้ําเสียชุมชน หลายพ้ืนท่ียังไมมีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียกอนระบายลงสู
แหลงน้ําธรรมชาติ 
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          ๕.๑.๔ ปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน โดยในป ๒๕๕๙ มีปริมาณท้ังสิ้น ๗.๓๐ ลานตัน คิด
เปนรอยละ ๒๖.๙ ของปริมาณขยะท้ังประเทศ เพ่ิมข้ึนจากป ๒๕๕๘ จํานวน ๐.๑๒ ลานตัน หรือเพ่ิมข้ึนรอย
ละ ๓.๑ ในชวงป ๒๕๕๖-๒๕๕๙ จํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใหบริการในการเก็บรวบรวมและกําจัด
ขยะมีจํานวนเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ ๕.๑ แตก็ยังคอนขางนอยเม่ือเทียบกับประเทศ คิดเปนรอยละ ๓๒.๘ 
เนื่องจาก ป ๒๕๕๗ รัฐบาลไดจัดใหปญหาขยะเปนวาระแหงชาติ ซ่ึงมีการดําเนินงานเก่ียวกับปญหาขยะ อยาง
เปนระบบและมีประสิทธิภาพมากข้ึน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความสําคัญกับการกําจัดขยะ ท่ี
ถูกตองตามหลักวิชาการเพ่ิมข้ึน โดยมีปริมาณขยะท่ีถูกกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการเพียง ๑.๐๓ ลานตัน 
ในป ๒๕๕๙ หรือคิดเปนรอยละ ๑๐.๖ ของขยะท่ีถูกกําจัดถูกตองท้ังประเทศ เพ่ิมข้ึนจากป ๒๕๕๘ จํานวน 
๐.๑๗ ลานตัน นอกจากนี้สัดสวนปริมาณขยะท่ีถูกนําไปใชประโยชนเม่ือเทียบกับขยะท้ังหมดของภาค ยังคงมี
คอนขางนอยมีเพียงรอยละ ๒๘.๑ เพ่ิมข้ึนจากป ๒๕๕๘ คิดเปนรอยละ ๘.๓ 
๕.๒ สถานการณดานภัยพิบัติ 
      ๕.๒.๑ การเกิดไฟปามีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ในชวงป ๒๕๕๕-๒๕๕๙ มีจํานวนการเกิดไฟปาเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอย
ละ ๒๔.๙ โดยป ๒๕๕๙ เกิดไฟไหมปาจํานวน ๑,๕๖๐ ครั้ง พ้ืนท่ีถูกไฟไหม ๒๖,๗๐๙ ไร เพ่ิมข้ึนจาก ป 
๒๕๕๕ จํานวน ๗๑๖ ครั้ง และจํานวนพ้ืนท่ีปาถูกไฟไหม ๑๖,๘๘๑ ไร โดยในระหวางป ๒๕๕๔-๒๕๕๙ เกิดไฟ
ไหมปาเฉลี่ย ๑,๑๐๖ ครั้งตอป คิดเปนพ้ืนท่ีท่ีถูกไฟไหมเฉลี่ย ๑๕,๓๙๔ ไรตอป โดยป ๒๕๕๖ มีจํานวนครั้งท่ี
เกิดไฟไหมปามากท่ีสุด ๑,๕๗๔ ครั้ง 
      ๕.๒.๒ พ้ืนท่ีประสบปญหาอุทกภัยมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีริมแมน้ําและพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยง
จากน้ําปาไหลหลาก ในป ๒๕๕๗ มีจํานวนหมูบานท่ีประสบปญหาอุทกภัย จํานวน ๕,๑๒๗ หมูบานคิดเปน
รอยละ ๑๖.๒ ของหมูบานท้ังภาค เพ่ิมข้ึนจากป ๒๕๕๕ ซ่ึงมีหมูบานประสบปญหาอุทกภัยเพียง ๑,๐๑๓ 
หมูบาน หรือรอยละ ๓.๒ ของหมูบานท้ังภาค สวนใหญเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีมีแมนาสําคัญในภาคไหลผาน
ลงสูแมน้ําโขง โดยจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อํานาจเจริญ นครพนม และมุกดาหาร เปนพ้ืนท่ีท่ีประสบ
อุทกภัยมากท่ีสุด จํานวน ๒,๖๐๓ หมูบาน 
     ๕.๒.๓ ปญหาภัยแลงเกิดข้ึนเปนประจําทุกป ในป ๒๕๕๔ มีหมูบานประสบภัยแลง จานวน ๒๖,๐๐๙ 
หมูบาน คิดเปนรอยละ ๘๒.๔ ของหมูบานท้ังภาค และในป ๒๕๕๘ หมูบานประสบภัยแลง จานวน ๕,๐๑๔ 
หมูบาน คิดเปนรอยละ ๑๕.๙ ของหมูบานท้ังภาค เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของดิน มีความสามารถใน
การอุมน้ําต่ํา ขาดระบบชลประทานท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีการเกษตร น้ําใตดินไมเพียงพอ ในฤดูแลง บอบาดาลขาด
การบํารุงรักษา การลักลอบตัดไมทาลายปาเพ่ือขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูก จึงทําใหภาคประสบภัยแลงเปนประจําทุก
ป โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางและตอนลางของภาค 
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        3.2  แผนพัฒนากลุมจังหวัด 
                      กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย ๔ จังหวัด ไดแก  
จังหวัด กาฬสินธุ ขอนแกน มหาสารคาม และจังหวัดรอยเอ็ด โดยมีจังหวัดขอนแกนเปนศูนยกลางการ
บริหารงานกลุมจังหวัด 

- ทิศเหนือ ติดตอกับ จ.เลย หนองบัวลําภ ูอุดรธานี และ จ.สกลนคร 

- ทิศใต ติดตอกับ จ.ศรีสะเกษ สุรินทร บุรีรัมย และนครราชสีมา 

- ทิศตะวันออก ติดตอกับ จ.มุกดาหาร ยโสธร 

- ทิศตะวันตก ติดตอกับ จ.ชัยภูมิ เพชรบูรณ 
 
 
                      กลุมจังหวดัภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางไดกําหนดเปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัด 
ในหวงระยะเวลา พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4 เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางของการพัฒนากลุมจังหวัด ภายใตผลการ
วิเคราะหสภาพแวดลอม ศักยภาพ บริบทของการพัฒนาท่ีผานมาและในอนาคต รวมท้ังสภาพของปญหาและ
ความตองการของประชาชน โดยมียุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ดังนี้ 
                     “ศูนยกลางอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร เช่ือมโยงการบริการ การทองเท่ียว และ 
โลจิสติกส สูอนุภูมิภาคลุมนาโขง” 
 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัด 

๑) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัด 
          2) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดการทองเท่ียวกลุมจังหวัด 
 
ประเด็นการพัฒนา 

         กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางไดกําหนดประเด็นการพัฒนา วัตถุประสงค 
เปาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาเพ่ือบรรลุเปาหมายการพัฒนา รวม 3 ประเด็นการพัฒนา 
รายละเอียดดังนี้ 
ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑ การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 

        ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
๑) วัตถุประสงค 

๑.๑) เพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรใหไดมาตรฐาน 
1.2) พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑแปรรูปการเกษตร 

๒) เปาหมายและตัวช้ีวัด 
๒.๑) ผลิตภัณฑมวลรวมภาคการเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 2 
๒.๒) ผลิตภัณฑมวลรวมภาคการอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 
2.3) จานวนแปลง/ฟารมท่ีไดรับการรับรอง GAP ท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 
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๓) แนวทางการพัฒนา 
๓.๑) เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต 
๓.๒) พัฒนาและสรางมูลคาเพ่ิมสินคาพืชเศรษฐกิจหลัก 
3.3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนา 
3.4) พัฒนาตลาดสินคาเกษตร 
 

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๒ การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขันดานการคา การบริการ และโลจิสตกิส 
๑) วัตถุประสงค 

๑.๑) เพ่ิมมูลคาการคาและการบริการกลุมจังหวัด 
๑.๒) เพ่ิมผลิตภาพแรงงานในกลุมจังหวัด 

๒) เปาหมายและตัวช้ีวัด 
๒.๑) ผลิตภัณฑมวลรวมภาคการคาและบริการกลุมจังหวัดท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 
๒.๒) ผลิตภาพแรงงานท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 

๓) แนวทางการพัฒนา 
๓.๑) พัฒนาศักยภาพ SMEs และเครือขายผูประกอบการ 
3.2) พัฒนาและเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส 
๓.3) พัฒนาคุณภาพฝมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแกผูประกอบการ 
๓.4) พัฒนาระบบการตลาดผลิตภัณฑกลุมจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๓ การเพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียวอยางครบวงจร 
๑) วัตถุประสงค 

เพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียวและผลิตภัณฑท่ีเก่ียวเนื่องเพ่ิมข้ึน 
๒) เปาหมายและตัวช้ีวัด 

2.1 รายไดจากการทองเท่ียวกลุมจังหวัดท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 
2.2 มูลคาการจาหนายผลิตภัณฑไหมท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 7 

๓) แนวทางการพัฒนา 
๓.๑) พัฒนาศักยภาพแหลงทองเท่ียวและเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑชุมชน 
๓.๒) พัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ 
๓.๓) สงเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธการทองเท่ียวกลุมจังหวัด 
3.4) พัฒนาและยกระดับไหมใหเปนศูนยกลางแฟชั่นผาไหมในภูมิภาค 
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         3.3  แผนพัฒนาจังหวัด 
 

แผนพัฒนาจังหวัดขอนแกน พ.ศ. 2561 – 2565 
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) 

 

เปาหมายการพัฒนา “มหานครนาอยู มุงสูเมืองนวัตกรรม ศูนยกลางเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง” 

พันธกิจ  

 1. พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน สําหรับคนทุกกลุมในสังคม                    
 2. พัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขันเพ่ือยกระดับมาตรฐานสินคาและบริการให   
                              ตรงกับความตองการของตลาดและเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง               
 3. สงเสริมการพัฒนาดานนวัตกรรม และเทคโนโลยี  สูการเปน Smart City และ  
                              MICE City     
ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนาจังหวัด 

 1. อัตราการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเพ่ิมข้ึน  รอยละ 3 
 2. พัฒนาเมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู   
 3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางความม่ันคงทางสังคม  
 4. อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเสริมสรางความเขมแข็งใน

การบริหารจัดการอยางยั่งยืน  

ประเด็นการพัฒนา/แนวทาง/ตัวช้ีวัด 
   ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการ
แขงขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง  
      แนวทางการพัฒนา   
            1.1 สงเสริมการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมภาคการเกษตร 
     - แผนงาน 
             1.2 เพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันของสินคา OTOP และ SMEs 
             1.3 เพ่ิมขีดความสามารถภาคการคา การลงทุน การบริการ และการทองเท่ียว 
             1.4 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือยกระดับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

    ตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนา 
 มูลคาสินคาเกษตรเพ่ิมข้ึน 

      ขาว เพ่ิมข้ึนรอยละ 5 ตอป 
      มันสําปะหลัง  เพ่ิมข้ึนรอยละ 5 ตอป 
      ออย  เพ่ิมข้ึนรอยละ 3 ตอป 

 รายไดครัวเรือนเกษตรกรเพ่ิมข้ึน  รอยละ 3 ตอป 

 รายไดจากการจําหนายสินคา OTOP เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 28.5 (ระหวางป 

2561 – 2564) 

 รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน รอยละ 6 
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   ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
     แนวทางการพัฒนา   
            2.1 สรางความม่ันคงของชีวิตและสังคมอยูเย็นเปนสุข 
            2.2 สงเสริมสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต 
             2.3 พัฒนาระบบดานสุขภาพ 

    ตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนา 
 สัดสวนของผูมีอายุสูงกวาอายุเฉลี่ยของจังหวัด (79 ป) เพ่ิมข้ึน รอยละ 3  

 คนในครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยผานเกณฑ จปฐ.  เพ่ิมรอยละ 0.5 ตอป 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ในระดับชั้นสูงสุดของทุกสังกัด เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 3 ตอป 

 สัดสวนผูสูงอายุ ไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน                

รอยละ 100 

   ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนา
อยางยั่งยืน 
      แนวทางการพัฒนา   
            3.1 บริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการอยางยั่งยืน 
             3.2 สรางสังคม และเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

3.3 การปองกัน การลดผลกระทบ และการปรับตัวเพ่ือรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

             3.4 อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติแบบมีสวนรวมอยางยั่งยืน 
    ตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนา 

 พ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึน 15,000 ไร ตอป 

 ขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตรายชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตอง 

เฉลี่ยรอยละ 74.22 (ระหวางป 2561 – 2564) 

 คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี  รอยละ 77 

 จํานวนพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึน 4,200ไร ตอป 

   ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การเสริมสรางความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
      แนวทางการพัฒนา   
            4.1 ปองกันและแกไขปญหาอุบัติภัยทางถนน 
             4.2 การปองกันและลดการสูญเสียจากสาธารณภัยและภัยพิบัติ 
             4.3 รักษาความม่ันคงแลความสงบเรียบรอยภายใน 
             4.4 การปกปองและเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย 
             4.5 ปองกันปราบปรามและบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด          
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    ตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนา 
 อัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลงรอยละ 5 ตอป  

 รอยละการจับกุมคดีความผิดเก่ียวกับชีวิต รางกาย และเพศ ไมนอยกวารอยละ 

(ตามเปาหมายท่ีกําหนด) ของคดีท่ีรับแจง  

 รอยละการจับกุมคดีความผิดเก่ียวกับทรัพย  ไมนอยกวารอยละ (ตามเปาหมาย

ท่ีกําหนด) ของคดีท่ีรับแจง 

 การปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

  - จํานวนหมูบานสีขาว เพ่ิมข้ึน รอยละ 2 
     - จํานวนหมูบานสีแดง  ลดลง  รอยละ 0.5 
 ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดาน การเปนเมืองอัจฉริยะ   
(Smart City)  และเมืองแหงการประชุมสัมมนา(Meetings, Incentive Travel, Conventions, 
Exhibitions  : MICE City) 
      แนวทางการพัฒนา   
            5.1 การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดาน Smart City ครอบคลุม 6 ดาน ตามแผน 
Khonkaen Smart City 2029 เพ่ือเปนเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจ 
             5.2 การสงเสริมนวัตกรรม การใชเทคโนโลยี และดิจิทัลเพ่ือการพัฒนา 
             5.3 การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดาน MICE City 

    ตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนา 
 จํานวนงาน MICE ท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดขอนแกน 10 งาน ตอป  

 จํานวนสถานท่ีท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานสถานท่ีจัดงานประเทศไทย หรือ 

Thailand MICE Venue Standard (TMVS) เพ่ิมข้ึน 3 แหง ตอป 

 ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนแผน Khonkaen Smart city 2029 ไปสู

การปฏิบัติ 
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4. ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

    วิสัยทัศน  “องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เปนองคกรการพัฒนาแบบบูรณาการ มุงม่ันพัฒนา 
ขอนแกนเพ่ือเปนศูนยกลางการเรียนรูแบบเศรษฐกิจพอเพียง” 

    ประเด็นยุทธศาสตร 
 4.1 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม 

      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 

 

 4.2 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการศึกษา 
               แนวทางการพัฒนา :  

     1. พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษา ใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐานเพ่ือกาวสูประชาคมอาเซ่ียน 
      2. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
     3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและเชื่อมโยงกับภูมิ
สังคม 
     4. พัฒนาแหลงเรียนรู  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
     5. สงเสริม สนับสนุนการจดัการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย ใหมีคุณภาพและ
พัฒนาไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต 
     6. เสริมสรางจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมแกผูเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 
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          4.3 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน 

      แนวทางการพัฒนา :  
1.   พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบลและ 

อําเภอใหไดมาตรฐาน 
       2. พัฒนาเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถการใหบริการของสถานีขนสงผูโดยสาร ใหได
มาตรฐานสะดวก สะอาดและปลอดภัย 
       3. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
เมืองและชุมชน 
      4. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสาธารณูปการ และสาธารณูปโภค 
      5. สงเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนสูเมืองนิเวศน (Eco City) 
    
       4.4 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

     แนวทางการพัฒนา :  
      1.สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการทองเท่ียวและบริการดานการทองเท่ียว 
      2.สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
      3. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนอยาง
ครบวงจร 
      4. สงเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมตามศักยภาพแกประชาชนและกลุม
ผูดอยโอกาส 
      5. สงเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพทางเลือก และพัฒนาทักษะฝมือแรงงานเพ่ือเพ่ิม
รายไดและรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 
          4.5 ยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

     แนวทางการพัฒนา :  
      1. สนับสนุน สงเสริม  ฟนฟู  รักษาปาและปาตนน้ําลําธาร  
      2. พัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําให
เพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 
      3. สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะแบบครบวงจรและน้ําเสียชุมชนแบบมี
สวนรวม 
      4.เสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในชุมชนตามความเหมาะสมแตละพ้ืนท่ี 
      5. เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
       6.  สนับสนุน สงเสริมการใชพลังงานทางเลือก 
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          4.6 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี 

      แนวทางการพัฒนา :  
      1. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม ในการ
ปฏิบัติงานและใหบริการสาธารณะแกประชาชน 
     2. พัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงินการคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส
เปนธรรม และตรวจสอบได 
     3. พัฒนาสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาท่ีใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ
และใหบริการสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ 
     4. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชมุชนเขมแข็ง และเสริมสรางการมีสวนรวมของ
ชุมชนในกระบวนการพัฒนาทองถ่ิน 
 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
    

    วิสัยทัศน “ขอนแกนเมืองนาอยู ชุมชนเขมแข็ง เปนศูนยกลางการเรียนรู และเมืองหลักเศรษฐกิจ 
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 

           ประเด็นยุทธศาสตร  
           5.1 ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
                 แนวทางพัฒนา 

1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมือง และชนบท อยางท่ัวถึงและเปน
ระบบ  
 1.2 พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถ่ิน

ใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน  

 1.3 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชน

แบบมีสวนรวม 

 1.4 สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขอยางเปนระบบ 
ครบวงจร 

 1.5 สรางวินัยประชาชน และความรวมมือในการดูแลความเปนระเบียบชุมชน การจราจร 
และการลดอุบัติเหตุ 
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          5.2 ยุทธศาสตรท่ี 2   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
                 แนวทางพัฒนา 
 2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเสนทางคมนาคมขนสงใหไดมาตรฐานและท่ัวถึง 
 2.2 พัฒนาระบบการใหบริการขนสงมวลชนใหไดมาตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภัย 

 2.3 พัฒนาจังหวัดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

และเปนศูนยกลางการพัฒนาในดานตางๆ อยางสมดุล 

 2.4 พัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศนท่ีสวยงาม เหมาะสม 

 2.5 สนับสนุนชุมชน หนวยงาน ผูประกอบการ ในการพัฒนาระบบสุขาภิบาล และรักษา

ความสะอาดของครอบครัว ชุมชน (ถังดักไขมัน บึงประดิษฐ ตลาด ทางระบาย การกําจัดของเสีย) 

 
          5.3 ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
                แนวทางพัฒนา 
 3.1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระบบใหไดมาตรฐานและสนับสนุน
ใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  
 3.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสําหรับประชาชนทุกเพศ
วัยอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
 3.3 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการกีฬาข้ันพ้ืนฐานสูความเปนเลิศและมุงสูกีฬามืออาชีพ
และการกีฬา/นันทนาการเพ่ือออกกําลังกาย 
 3.4 สงเสริม สนับสนุนและการพัฒนาการประกอบอาชีพ / ทักษะฝมือ ท่ีเหมาะสมตรง
ศักยภาพของประชาชน 
 3.5 สงเสริมและปลูกฝงคานิยมหลัก 12 ประการ 

 3.6 เพ่ิมพ้ืนท่ีสรางสรรคแกเด็กและเยาวชน กิจกรรมจิตอาสา เพ่ือการใชทักษะชีวิตท่ีดีเห็น
คุณคาตนเองและสังคม 
     3.7 สงเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนทองถ่ินและยกระดับทักษะประชาชน
ในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
 
          5.4 ยุทธศาสตรท่ี 4   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนา 
                                      อยางย่ังยืน 
                แนวทางการพัฒนา 
    4.1 บรหิารจัดการ อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณการและยั่งยืน 
    4.2 อนุรักษ ฟนฟู และเพ่ิมพ้ืนท่ีปา ปาชุมชน และปาตนน้ําลําธารใหเกิดความอุดมสมบูรณ 

    4.3 พัฒนาฟนฟูแหลงน้ํา แหลงน้ําใตดินและการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ และมี

ประสิทธิภาพ โดยประชาชนมีสวนรวม 

    4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 

    4.5 สรางสังคมและพลเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

    4.6 สงเสริมการใชพลังงานทางเลือกโซลาฟารม 
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    4.7 พัฒนาตนแบบกิจกรรม / สาธิต แนวทางการใชพลังงานทางเลือกใน อปท. ตามศักยภาพ 
                   4.8 สงเสริมศักยภาพและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ทสม. 
 
          5.5 ยุทธศาสตรท่ี 5   การพัฒนาการเกษตรย่ังยืน 
                แนวทางการพัฒนา 
    5.1 พัฒนาสงเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมใหภาคเกษตร 

      5.3 ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชอาหารท่ีปลอดภัย (Food Safety) และสนับสนุนการเกษตร

อินทรียเพ่ือภาวะสุขภาพ 

    5.4 สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสมและนวัตกรรม

ในพ้ืนท่ี 

    5.5 สงเสริมการพัฒนาแหลงเรียนรูและตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสอดคลองกับพ้ืนท่ี 

                   5.6 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเสนทางคมนาคมขนสงสูแหลงเกษตร 

 
          5.6 ยุทธศาสตรท่ี 6   การเสริมสรางสุขภาวะ 
                แนวทางการพัฒนา 
     6.1 พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุขใหมีคุณภาพ และเขาถึงไดอยางท่ัวถึงเทาเทียมใน
ระดับปฐมภูมิ 
     6.2 พัฒนาระบบบริการทางสังคมใหมีคุณภาพ และเขาถึงไดอยางท่ัวถึงเทาเทียม 

     6.3 สนับสนุนการฟนฟูการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือกตามความเหมาะสมและ

เชื่อมโยงกับการดูแลสุขภาพ  

     6.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม) , ทสม. และพัฒนา
รูปแบบการบริการประชาชน 
     6.5 เฝาระวัง ปองกัน โรคติดตอ โรคอุบัติใหมและการเผยแพรระบาดในพ้ืนท่ี และพัฒนา

ระบบการสงตอรวมกับหนวยบริการท่ีมีคุณภาพ 
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          5.7 ยุทธศาสตรท่ี 7   การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
            เพ่ือการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                แนวทางการพัฒนา 
  7.1 เสริมสรางคานิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมท่ีดีงามแกเด็กและ
เยาวชน 

  7.2 อนุรักษ สืบสานทํานุบํารงุศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 
  7.3 พัฒนาและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็งและสามารถแขงขันได 

  7.4 พัฒนา สงเสริม การพาณิชย การลงทุนและการทองเท่ียว 

  7.5 สงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช
ในการประกอบอาชีพ และการดํารงชีพ 

          5.8 ยุทธศาสตรท่ี 8   การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใตหลักธรรมาภิบาล                                                                                                                                                                      
                แนวทางการพัฒนา 
 8.1 สงเสริมการกระจายอํานาจใหแกภาคประชาชน 

 8.2 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหมในการ

ปฏิบัติงานและบริการประชาชนอยางตอเนื่อง 

 8.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรใหเพ่ิมข้ึนและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 

 8.4 สงเสริมการมีสวนรวมและการสรางเครือขายของภาคประชาชน 

 8.5 พัฒนาระบบขอมูลขาวสารและความโปรงใสสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการ

ติดตามและประเมินผลกระทบจากการพัฒนาในทองถ่ิน 
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6. ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร  
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สวนที่ 3 

 การติดตามและประเมินผล  

1. การติดตามและประเมินยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
จากการพัฒนาทองถ่ินตั้งแต พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการสวนใหญเปน

โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดังนั้น องคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน ในฐานะประธานกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด จังหวัดขอนแกน  จึงตอง
ประสานไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงในเขตจังหวัดขอนแกน เพ่ือใหความสําคัญกับยุทธศาสตร 
ดานอ่ืน ๆ ดวย โดยเฉพาะยุทธศาสตรท่ีกอใหเกิดประโยชนตอประชาชนโดยตรง และตองจัดเก็บขอมูลการ
พัฒนาของทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใชเปนขอมูลในการพัฒนาทองถ่ินในอนาคตตอไป สําหรับ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน มีกรอบทิศทางการพัฒนา เปนไปในทิศทางเดียวกัน ทําให
ไมมีการซํ้าซอนในการพัฒนา สงผลใหประหยัดงบประมาณในภาพรวม ตามยุทธศาสตร ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตรท่ี 1   การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม    
ผลจากการดําเนินการตามยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ทําให

ประชาชนในทองถ่ินมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยการสงเสริมและสนับสนุนดานการสาธารณสุขแกโรงพยาบาลประจํา
อําเภอ โรงพยาบาลประจําจังหวัดในการดูแลประชาชนในดานสุขภาพรางกายและสนับสนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบานซ่ึงอยูใกลชิดกับประชาชน เพ่ือใหสามารถดูแลรักษาพยาบาลในเบื้องตน และ
เสริมสรางสุขภาพชุมชน  ดานการสงเสริมอาชีพกลุมสตรีในจังหวัดขอนแกน ภายใตโครงการสนับสนุน
ชวยเหลือเด็ก/สตรี เยาวชน คนชรา ผูดอยโอกาสและคนพิการ  เปนโครงการท่ีองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน เขาไปดําเนินการสงเสริมสนับสนุนโดยการอบรมใหความรูเก่ียวกับการพัฒนาอาชีพใหกลุมสตรีใหมี
อาชีพและมีงานทํา สามารถนําไปประกอบอาชีพเสริมสรางรายไดใหกับครอบครัว  ดานประเพณีวัฒนธรรม มี
การทํานุบํารุงศาสนาดวยการสงเสริมใหมีการดําเนินการเก่ียวกับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักเรียน 
เยาวชน และประชาชนท่ัวไป สงเสริมประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินใหชนรุนหลังไดรูจัก เพ่ือสืบ
สานประเพณีทองถ่ินไมใหสูญหายและรักษาไวใหคงอยูไมสูญหายไปจากสังคม รวมท้ังสงเสริมความเปนเลิศ
ดานกีฬาเพ่ือใหทุกคนหันมาใสใจสุขภาพและใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและพัฒนาไปสูการเปนอาชีพ 

2) ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาการศึกษา  
ผลจากการดําเนินการตามยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาดานการศึกษา ในดาน

การศึกษามีการยกระดับคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานและท่ัวถึง สงเสริมศูนยพัฒนาเด็กเล็กในจังหวัด และ
สงเสริมสนับสนุนสํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถในดาน
ตางๆ และสงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของนักเรียน ตามบริบทและวัฒนธรรม
ของชุมชนสังคมในทองถ่ิน  และสนับสนุนดานโครงสรางพ้ืนฐานใหกับโรงเรียน โดยกอสรางอาคารโรงอาหาร 
หองน้ําโรงเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน  กอสรางรั้วโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัดฯ การแขงขันทักษะทาง
วิชาการของครูและนักเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เปนโครงการท่ีองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกนสนับสนุนนักเรียนโรงเรียนในสังกัดจัดแขงขันทักษะทางวิชาการ การแขงขันจะประกอบดวย 
งานฝมือการจัดดอกไม การแกะสลักผักผลไม การแปรรูปผลิตภัณฑ งานฝมือดานชาง  แขงขันหุนยนต งาน
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วิชาการภาษาจีน อังกฤษ เพ่ือคัดเลือกผูชนะเปนตัวแทนไปแขงขันทักษะทางวิชาการในระดับภาค และ
ระดับประเทศตอไป  

3) ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน   
ผลจากการดําเนินการตามยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาดานการพัฒนาเมืองและ

ชุมชน        โดยการกอสรางถนน  คอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง ท่ีดําเนินการในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดขอนแกน  เปนโครงการกอสรางดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ได
ดําเนินการกอสรางถนนเพ่ิมข้ึนใหม เพ่ือเปนการยกระดับถนนใหมีคุณภาพ สรางโครงขายเชื่อมระหวาง ตําบล
อําเภอ และจังหวัด ใหไดมาตรฐานมีความคงทนถาวรมีอายุการใชงานยาวนาน  มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน ในการใชถนนสัญจรไปมาในการดําเนินชีวิตประจําวัน การพัฒนาและซอมแซมบํารุงรักษาทําใหเกิด
การความปลอดภัยในการสัญจรไปมาท้ังชีวิตและทรัพยสิน และการกอสรางกอถนนเชื่อมระหวาง ตําบลและ
อําเภอไดอยางสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิน ประหยัดเวลาในการเดินทางและคาใชจาย  
ระบบคมนาคมขนสงท่ีไดมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของประชาชนในทองถ่ิน เพ่ือใชในการขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรไปมาระหวางกัน 

4) ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน   
ผลจากการดําเนินการตามยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชน      เปนการสงเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  เปนโครงการท่ีองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอน ไดเขาไปดําเนินการอบรมสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง จัดไปศึกษาดูงานตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียง ในดานการแปรรูปอาหาร ท้ังในจังหวัดและ
ตางจังหวัด เพ่ือใหหมูบานนําความรูท่ีไดไปขยายปรับใชในหมูบานของตนเองและพ้ืนท่ีใกลเคียงในการทํา
เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเขารวมกับสวนราชการอ่ืน เชน สํานักงานพาณิชยจังหวัดขอนแกน สํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแกน ในการสงเสริม สนับสนุนงบประมาณการจัดงานตางๆ รวมท้ังการประชาสัมพันธ
การจัดงานแสดงสินคาระดับจังหวัด บูรณาการการดําเนินการรวมกัน องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ก็
เปนแกนหลักในดานการสงเสริมหรือรวมสนับสนุนกับสวนราชการอ่ืน ในการพัฒนาจังหวัดขอนแกน ใหเปน
ศูนยกลาง ทางดานการคา การลงทุน และสนับสนุนใหเกิดผูประกอบการรายใหมเพ่ิมมากข้ึน เนนประชาชนใน
การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการทําเกษตรท่ียั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรางรายได
ใหกับตนเองและครอบครัวได   การยกระดับเศรษฐกิจใหพ่ึงตนเองและแขงขันได โดยการสงเสริมธุรกิจชุมชน
และเพ่ิมชองทางในการกระจายสินคาใหมากข้ึน สงเสริมและพัฒนาคุณภาพสินคา  OTOP เพ่ือสรางรายได
ใหแกชุมชน สงเสริมใหมีการแปรรูปผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายและเปนท่ีตองการของผูบริโภค การ
ออกแบบบรรจุภัณฑใหแลดูสวยงามเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับสินคา สงเสริมใหมีการรวมกลุมธุรกิจเพ่ือใหมีอํานาจ
ตอรองทางการตลาด สงเสริมและสนับสนุนฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหแกกลุมอาชีพตางๆ ใหมีความรู และ
ทักษะ เพ่ิมศักยภาพในการผลิตสินคํ้าและบริการท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน สรางรายไดใหแกประชาชนใหสามารถ
พ่ึงตนเองและแขงขันกับตลาดเสรีได 
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5. ยุทธศาสตรท่ี 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   
ผลจากการดําเนินการตามยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ดําเนินโครงการเก่ียวกับการอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา(รสทป.)   
เปนโครงการท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ดําเนินการเพ่ือสรางกระบวนการมีสวนรวมประชาชนใน
ชุมชนทองถ่ิน ในการอนุรักษและฟนฟูในการจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชน คืนความอุดมสมบูรณของปาตนน้ํา
การมีสวนรวมของชุมชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การอนุรักษ การฟนฟูสภาพ
และคุณภาพของทรัพยากรดิน     น้ํา ปาไมใหมีความอุดมสมบูรณไดอยางยั่งยืนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน 
พัฒนาฟนฟูสภาพปาในจังหวัดขอนแกน อบรมเชิงปฏิบัติการใหชุมชน เยาวชน และทุกภาคสวนเขามาบูรณา
การมีสวนในการดูแลรวมกัน อนุรักษพ้ืนท่ีปาโดยการสรางกลุมและเครือขายในการดูแลรักษาปาตนน้ํา และยัง
สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาฟนฟูพ้ืนท่ีปาชุมชนรวมกัน มีดวยกันหลายๆ กิจกรรมท่ีดําเนินรวมกันกับกลุม
ชุมชนในบริเวณท่ีใกลเคียง รวมท้ังสวนราชการอ่ืนเขารวมโครงการ เปนการสรางจิตสํานึกในการดูแลและหวง
แหนพ้ืนท่ีปา  ดูแลพ้ืนท่ีใหเปนท่ีสาธารณะประโยชนท่ีใชรวมกัน ตลอดท้ังใหปามีความอุดมสมบูรณ  ดานการ
จัดหาแหลงน้ําไวอุปโภค บริโภค โดยการขุดลอกลําหวยหนอง คลอง บึง ในการจัดหาแหลงน้ําใหกับประชาชน 
ไวอุปโภค บริโภค ใหมีแหลงน้ําลําคลองอยางเพียงพอ สรางฝายไวเปนแหลงกักเก็บนาและปองกันนาทวมพ้ืนท่ี
ทําการเกษตร 

6.  ยุทธศาสตรท่ี 6   การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี  
ผลจากการดําเนินการตามยุทธศาสตรที 6  การพัฒนาดานการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการท่ีดี เปนการบริหารจัดการภายในองคกร การอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูกับบุคลากร เพ่ิมความรู 
ทักษะในการทํางาน “การปลุกจิต สรางจิตสํานึกปกปองสถาบันและสรางความปรองดองสมานฉันทของคนใน
ชาติ     ใหกับประชาชนในจังหวัดขอนแกน สรางความรักความสามัคคี ดานการบริหารจัดการงานสถานีขนสง
ผูโดยสารในความดูแลขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  การใหบริการประชาชน ใหไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ท่ีมาใชบริการภายในสถานีขนสง จํานวน  4  แหง ท้ังดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
สิ่งสาธารณูปการตางๆ ใหไดรับความสะดวก สบายในทุกๆ ดาน เชื่อมตอโครงขายการคมนาคมใหดานการ
บริการ และเปนการพัฒนาเมืองใหมีความนาอยูตลอดไป  
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2. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
  2.1  ผลจากการนํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดไปใช เกิดผลใน
เชิงปริมาณ ตามตารางบัญชีโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
(2561-2564)  ดังนี ้
จากตารางท่ี 1   การนํายุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
 

      จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ 

คิดเปนรอยละของ
โครงการท่ีอยูในแผน 

ยุทธศาสตร ท่ีปรากฏตามแผนพัฒนา ท่ีปฏิบัติ 

  
 

       

      โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคณุภาพคนและ
สังคม 

146 470,294,800 
49 352,826,000 

4.20 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการศกึษา 151 531,913,607 41 187,160,890 3.50 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน 565 1,194,448,704 172 207,798,500 14.70 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 56 169,575,000 14 71,401,500 1.20 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

188 223,048,000 28 20,262,000 2.40 

ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

64 174,442,000 47 1,046,030,420 4.00 

รวมท้ังสิ้น 1,170 2,763,722,111 351 1,885,479,310 30.00 

 

2.2  ผลจากการนํายุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติเชิงคุณภาพ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน  มีการนํากรอบการประสานแผนพัฒนา

ทองถ่ินในเขตจังหวัดนําไปสูการปฏิบัติ ให เปนไปในทิศทางเดียวกัน และเปนไปตามระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไข
เพ่ิมเติม การนํายุทธศาสตรการพัฒนาสูการปฏิบัติ  การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรเปนการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามแผนท่ีกําหนด ซ่ึงมีประเด็นความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในแตละยุทธศาสตร  
 
 
 
 
 
 



สวนที่ 3 การติดตามและประเมินผล  37                                                                              
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ขอเสนอแนะในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดในอนาคต 
    3.1 ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
         การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน จะตองใช
หลักการรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวน และการบูรณาการรวมกันของทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เพ่ือใหการพัฒนาทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน สามารถตอบสนองตอปญหาและความตองการของประชาชน
อยางท่ัวถึง ซ่ึงปญหาและอุปสรรคในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัดมีดังนี้      
              (1) งบประมาณในการบริหารจัดการและพัฒนามีจํานวนจํากัด ไมเพียงพอกับการพัฒนาทองถ่ิน
และทันตอความตองการของประชาชน ระยะเวลาในการจัดทําโครงการท่ีกําหนดตามแผนดําเนินงานไม
สอดคลองกับการดําเนินงานหรือปฏิบัติงานจริง ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว  
      (2) บุคลากรสวนใหญขาดความรู/ความเขาใจเรื่องแผน จึงไมใหความสําคัญของการปฏิบัติตาม
แผน  ซ่ึงถือเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามแผนท่ีกําหนดไว 
              (3) ระยะเวลาในการจัดทําโครงการท่ีกําหนดตามแผนปฏิบัติไมสอดคลองกับการปฏิบัติจริง 
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ  
                ในอนาคตองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรมุงเนนพัฒนาเสนทางคมนาคมใหมีความท่ัวถึง พัฒนา
แหลงน้ําเพ่ือสนับสนุนการแกไขปญหาความยากจน พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน เพ่ิม
ประสิทธิภาพและแปรรูปสินคาไปสูสินคาชนิดใหมท่ีมีมูลคาสูง สงเสริมอาชีพตางๆ พัฒนาการทองเท่ียว 
เพ่ือใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน พัฒนาสังคมและสงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและการ
จัดการขยะ ใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 
      3.2 ความเส่ียงในการดําเนินการและขอสังเกต ขอเสนอแนะ ในการนํายุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดไปใช  
              ขอสังเกต ผลจากการนํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด
ขอนแกนไปใช มีแนวโนมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะนํายุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานไป
ใชมากกวายุทธศาสตรการพัฒนาดานอ่ืนๆ 
              ขอเสนอแนะ ควรใหความสําคัญและดําเนินการใหครอบคลุมทุก ๆ ยุทธศาสตรการพัฒนา 
โดยเฉพาะยุทธศาสตรท่ีจะสงผลโดยตรงตอประชาชน 

 สรุปไดวาการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอทองถ่ินอยาง
แทจริงอยูท่ีการสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคประชาชนและการรวมมือกันของทุกภาคสวน ใน
การรวมกันคิด รวมกันทํา รวมกันรับผิดชอบ และการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของทางราชการควรใหมี
การประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบอยางท่ัวถึง เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนและความเจริญกาวหนา
ของทองถ่ิน โดยการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนจะเปนการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป  

 
 
 

 




