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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
(1)ด้านกายภาพ  
   1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล  
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องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระเสริม  ตั้งอยู่ทิศใต้ของอ าเภอน้ าพอง  ตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2183 ห่างจากที่ว่าการอ าเภอน้ าพองประมาณ 14 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดกับอ าเภอและพ้ืนที่ใกล้เคียง  
ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ   ต. หนองกุง   ต าบลทรายมูล  อ. น้ าพอง  จ. ขอนแก่น 
ทิศใต ้  ติดต่อกับ   ต. ส าราญ  ต าบลโนนท่อน    อ. เมือง  จ. ขอนแก่น 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   ต. หนองตูม  อ. เมือง  ต.บ้านขาม  ต.บัวใหญ่  อ.น้ าพอง  จ.ขอนแก่น 
ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ   ต. วังชัย  อ. น้ าพอง  จ. ขอนแก่น  ต.โนนท่อน  อ. เมือง  จ. ขอนแก่น 
เนื้อท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระเสริม มีพ้ืนที่ทั้งหมด 62 ตารางกิโลเมตร หรือ  40,640  ไร่ 
 

ประวัติต าบลท่ากระเสริม 
ต าบลท่ากระเสริม  ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าพองทางฝั่งซ้ายด้านทิศตะวันออก ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 

พ.ศ. 2519 เพ่ือเป็นการขยายเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กะทัดรัดง่ายต่อการปกครองในระดับต าบล ประชาชนก็
สะดวกในการติดต่อกับทางราชการ แต่ก่อนบ้านหนองแสง บ้านท่ามะเดื่อน้อย บ้านท่าโพธิ์ และบ้านท่ากระเสริม อยู่ใน
เขตการปกครองของต าบลทรายมูล  บ้านกุดพังเครือและบ้านท่ามะเดื่ออยู่ในเขตการปกครองของต าบลบัวใหญ่ บ้านบึง
เป่งก็อยู่ในเขตการปกครองของต าบลบ้านขาม 

 

  1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพทางภูมิประเทศต าบลท่ากระเสริม เป็นที่ราบลุ่มแหล่งน้ า ซึ่งจะเห็นได้จากการตั้งชื่อหมู่บ้าน      

ก็จะมีค าว่า “หนอง” “ท่า” “กุด” “บึง” ซึ่งก็หมายถึงน้ า มีแม่น้ าพองเป็นแม่น้ าสายหลักที่ไหลผ่าน และมีล าห้วย 
หนอง คลอง บึง อีกมากมาย แต่ที่ส าคัญคือ หนองแม่ซัด หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหนองใหญ่ และหนองส้มกุ้ง เป็นที่หา
กินของชาวต าบลท่ากระเสริมและชาวต าบลใกล้เคียง 

 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
 สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของต าบลท่ากระเสริม หน้าร้อน ร้อนจัด - แห้งแล้ง หน้าหนาว หนาวมาก - 

มีลมกรรโชกแรง ขึ้นอยู่กับลมมรสุมที่พัดผ่านประจ าปี จัดอยู่ในประเภทภูมิอากาศแบบพ้ืนเมืองร้อนเฉพาะฤดู(Tropical 
Savanna Climate) “AW” ตามการจ าแนกของ Koppen คือ บริเวณนี้จะมีฝนตกเฉพาะฤดูกาล สลับกับมีช่วงแห้งแล้ง
ที่เห็นได้ชัดเจน มีอุณหภูมิตลอดปีโดยเฉลี่ย 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดตลอดปีโดยเฉลี่ย 23 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย 33 องศาเซลเซียสมีปริมาณน้ าฝนรวม 937 มิลลิเมตร ลักษณะภูมิอากาศของต าบลแบ่ง
ออกเป็น 3 ฤดูได้แก่ ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงปลายเดือนพฤษภาคม ช่วงนี้อากาศจะร้อนอบ
อ้าวมาก โดยจะร้อนที่สุดในเดือน มีนาคม-พฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคม จนถึงต้นเดือนตุลาคม 
ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนธันวาคม-กลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งช่วงนี้จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
จากประเทศจีน พัดเอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งลงมา 

 

  1.4  ลักษณะของดิน  
  สภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า พ้ืนที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา 
อาศัยน้ าจากแม่น้ าพอง และคลองชลประทานในการท าการเกษตร  
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  1.5 ลักษณะของไม้และป่าไม้  
ต าบลท่ากระเสริมมีพ้ืนที่ป่าไม้จ านวน ประมาณ 532 ไร่ พ้ืนที่ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าไผ่และป่าละเมาะริม

ฝั่งล าน้ าพอง 
 

(2) ด้านการเมือง/การปกครอง  
 

  2.1 เขตการปกครอง  
จ านวนหมู่บ้าน  องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระเสริม มีหมู่บ้านในเขต  10  หมู่บ้าน จ านวนหมู่บ้าน   

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเต็มพ้ืนที่  10  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
1.  บ้านหนองแสง   หมู่ที่  1  ผู้ปกครอง  นายส ารด  เปศรี   ผู้ใหญ่บ้าน

 2.  บ้านหนองแสง   หมู่ที่  2  ผู้ปกครอง นายสายัณห์  ชุมแวงวาปี  ผู้ใหญ่บ้าน 
3.  บ้านท่ามะเดื่อน้อย   หมู่ที่  3  ผู้ปกครอง นายไพฑูลย์  อุทัยทวัง  ผู้ใหญ่บ้าน 
4.  บ้านท่าโพธิ์    หมู่ที่  4  ผู้ปกครอง นายสุชาติ  กล้าหาญ  ผู้ใหญ่บ้าน 
5.  บ้านท่ากระเสริม   หมู่ที่  5  ผู้ปกครอง นายชัยยา  วงษ์วอน  ก านันต าบลท่ากระเสริม 
6.   บ้านกุดพังเครือ   หมู่ที่  6  ผู้ปกครอง นายเกียรติศักดิ์  วงศ์นิคม  ผู้ใหญ่บ้าน 
7.   บ้านท่ามะเดื่อ    หมู่ที่  7  ผู้ปกครอง นายสุชัยรัตน์  ไกรฤาชา  ผู้ใหญ่บ้าน 
8.   บ้านท่ามะเดื่อ   หมู่ที่  8  ผู้ปกครอง นายแสงเดือน  ดวงจ าปา  ผู้ใหญ่บ้าน 
9.   บ้านบึงเป่ง   หมู่ที่  9  ผู้ปกครอง นายทองดาว  ภูบุญลาภ  ผู้ใหญ่บ้าน 
10. บ้านหนองแสง   หมู่ที่ 10 ผู้ปกครอง นายสมพงษ์  หลาบหนองแสง  ผู้ใหญ่บ้าน 

 

 2.2 การเลือกตั้ง  
การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ครั้งหลังสุด เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556 มีจ านวน 
10 หมู่บ้าน  

โครงสร้างการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระเสริม ด้านฝ่ายการเมืองประกอบด้วย ผู้บริหาร
ท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 2 คน 10 คน รวมเป็น 20 
คน  ปัจจุบันมีผู้ด ารงต าแหน่ง เป็นผู้บริหารท้องถิ่น 1 คน และ และผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง จ านวน 3 คน มีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระเสริม จ านวน 19 คน ลาออก 1 คน รวมเป็นบุคลากรฝ่ายการเมือง จ านวน 23 คน 
ดังต่อไปนี้ 

1. นายนิคม  กลางหนองแสง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระเสริม 
2. นายบุญโฮม  ปัชชามูล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระเสริม 
3. นายสุวาส  กล้าหาญ  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระเสริม 
4. นายสมาน  วงษ์วอน  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระเสริม 
5. นายสุภฤกษ์  วงษ์วอน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระเสริม 
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6. นายบุญเลิศ  กล้าหาญ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระเสริม 
7. นายทรงเดช  จังพล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระเสริม หมู่ที่ 1 
8. นายสมโภชน์  อินทร์มาตย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระเสริม หมู่ที่ 1 
9. นายสายตา  มาตผาง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระเสริม หมู่ที่ 2 
10. นายโสดา  นามศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระเสริม หมู่ที่ 2 
11. นายข้องทอง  แสงรุจีย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระเสริม หมู่ที่ 3 
12. นายประสิทธิ์  คลังกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระเสริม หมู่ที่ 4 
13. นายบุญมา  พาพินิจ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระเสริม หมู่ที่ 5 
14. นางจินดา  โยธานา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระเสริม หมู่ที่ 5 
15. นายทองใบ  พิมพ์ดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระเสริม หมู่ที่ 6 
16. นายดวงจิตร  โนนทิง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระเสริม หมู่ที่ 6 
17. นางพัฒนา  คณะวาปี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระเสริม หมู่ที่ 7 
18. นางปิยะดา  สีหามาตย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระเสริม หมู่ที่ 7 
19. นางอารดา  แก้วล้วน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระเสริม หมู่ที่ 8 
20. นางสายใจ  จังพล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระเสริม หมู่ที่ 9 
21. นายสิทธิพงศ์  พรมผิว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระเสริม หมู่ที่ 9 
22. นายสมร  ศรีแก้วอ้ม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระเสริม หมู่ที่ 10 
23. นายสุพรรณ  หงษ์ปัญญา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระเสริม หมู่ที่ 10 

 
จ านวนประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ 1 เมษายน 2564) 

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
2564 

ชาย หญิง รวม 
1 บ้านหนองแสง 175 160 335 
2 บ้านหนองแสง 241 250 491 
3 บ้านท่ามะเดื่อน้อย 128 132 260 
4 บ้านท่าโพธิ์ 407 439 846 
5 บ้านท่ากระเสริม 536 550 1,086 
6 บ้านกุดพังเครือ 333 374 707 
7 บ้านท่ามะเดื่อ 275 307 582 
8 บ้านท่ามะเดื่อ 380 450 830 
9 บ้านบึงเป่ง 188 197 385 

10 บ้านหนองแสง 244 284 528 
รวม 2,907 3,143 6,050 
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(3)  ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

จ านวนประชากรทั้งสิ้น ๗,365 คน  และจ านวนหลังคาเรือน ๒,๐71 หลังคา จากข้อมูลของส านัก
ทะเบียนราษฎร์ของอ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ณ  เดือน มกราคม 2564  แยกเป็น  ดังนี้ 

 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
2562 2563 2564 

ชาย หญิง รวม หลังคา ชาย หญิง รวม หลังคา ชาย หญิง รวม หลังคา 

1 บ้านหนองแสง 208 196 404 110 206 198 404 110 208 199 407 111 

2 บ้านหนองแสง 294 303 597 149 298 304 602 149 297 306 603 151 

3 บ้านท่ามะเดือ่นอ้ย 151 160 311 91 156 159 315 91 157 161 318 94 

4 บ้านท่าโพธิ ์ 499 519 1,018 288 498 515 1,013 288 499 519 1,018 289 

5 บ้านท่ากระเสรมิ 663 664 1,327 355 658 667 1,325 355 646 661 1,307 357 

6 บ้านกุดพังเครอื 418 461 879 234 417 462 879 234 411 456 867 240 

7 บ้านท่ามะเดือ่ 347 376 723 219 346 375 721 219 343 374 717 223 

8 บ้านท่ามะเดือ่ 469 537 1,006 262 467 535 1,002 262 471 533 1,004 264 

9 บ้านบึงเป่ง 225 238 463 143 225 237 462 143 218 235 453 147 

10 บ้านหนองแสง 333 353 686 189 333 349 682 189 327 344 671 195 
รวม 3,607 3,807 7,427 2,082 3,604 3,801 7,405 2,040 3,577 3,788 7,365 2,071 

             

 

จ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

แยกตามช่วงอายุ 
2564 

ชาย หญิง รวม 
1-3 ป ี 122 104 226 
4-12 ปี 351 343 694 
13-18 ปี 234 229 463 
19-25 ปี 309 324 633 
26-35 ป ี 514 462 976 
36-45 ป ี 510 509 1,019 
46-60 ป ี 833 1,010 1,853 
61 ปี ขึ้นไป 704 807 1,511 

รวม 3,577 3,788 7,365 
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(4) สภาพทางสังคม 
 

4.1 การศึกษา  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน    3  แห่ง ประกอบด้วย 

ล าดับ
ที ่

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อผู้ดูแล 

คร ู นักเรียน 
รวม

ทั้งสิ้น 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอิสาณ 1. นางมณี  โพนแพงพา - 1 1 5 4 9 10 

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ากระ
เสริม 

1.นางสงวน  ศรีอาษา - 2 2 6 4 10 12 

3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่า
มะเดื่อ 

1.นางประดับ  พิมพ์ดี 
2.นางประภัสสร  ขวัญ
พรม 

- 2 2 6 11 17 19 

 
 

 โรงเรียนระดับประถมศึกษา ในเขตพ้ืนที่ จ านวน 5 แห่ง ประกอบด้วย 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโรงเรียน ผู้บริหาร 
รวมทั้งสิ้น 

ชาย หญิง รวม 

1 โรงเรียนบ้านหนองแสง นายอุดมพร  กันทะใจ 47 50 97 
2 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์-ท่ามะเดื่อน้อย นายเนียม   ผกาแก้ว 36 35 71 

3 โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม นายประวิทย์  พาลี 58 41 99 
4 โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ นายเกรียงไกร  รักษาวงษ์ 17 16 33 
5 โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ-บึงเป่ง นายบรรดิษฐ์  กองจันทา 20 23 43 

รวม 178 165 343 

 
 
 โรงเรียนมัธยมศึกษา  จ านวน       1   แห่ง   

ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน ผู้บริหาร 
คร ู นักเรียน 

รวมทั้งสิ้น 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 โรงเรียนล าน้ าพอง นายฉัตร  สิงห์บุราณ 6 12 18 80 60 140 158 
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4.2 สาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในเขตพ้ืนที่ จ านวน 2 แห่ง ประกอบด้วย 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ 

ชาย หญิง รวม 

1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านท่ากระเสริม 

นางยุวะดี  อดทน 1 6 7 

2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านท่า
มะเดื่อ 

นายวันพร  ปัญญาแก้ว 1 4 5 

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ 100 
       
 

 4.3 อาชญากรรม 
  คดีการกระท าต่อชีวิต ร่างกาย  จ านวน 2 คดี 
  คดีเก่ียวกับทรัพย์   จ านวน 4 คดี 
  รวม 6 คดี 

 

4.4 ยาเสพติด  
  คดีเก่ียวกับจ าหน่าย ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย ครอบครองและเสพยาเสพติด รวม 105 คดี 
  ที่มา ข้อมูลจากสถานีต ารวจภูธรน้ าพอง ตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบัน   
   

  4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระเสริมได้ด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 
(1) ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
(2) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(3) ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
(4) ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
(5) ประสานให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน 
   

(5) ระบบบริการพื้นฐาน  
  
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไป
ด าเนินการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ให้กับประชาชนจัดบริการสาธารณะได้อย่างไร  โดยวิเคราะห์อ านาจ
หน้าที่ ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 
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  5.1 การคมนาคมขนส่ง 
                   องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระเสริม  มีเส้นทางการคมนาคมขนส่งทางบก  ตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2183   ห่างจากที่ว่าการอ าเภอน้ าพอง ประมาณ  14  กิโลเมตร  ส าหรับการติดต่อสัญจรไปมาระหว่าง
ชุมชนภายในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระเสริม  นั้นสามารถใช้ติดต่อสัญจรไปมาได้อย่ างสะดวก  ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  โดยที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระเสริม  มีถนนภายในพ้ืนที่  แยกเป็น 
    -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        จ านวน  53  สาย 
                    -  ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างต าบล          จ านวน    4  สาย 
                    -  ถนนดิน / ถนนลูกรัง               จ านวน  29 สาย 
                    -  ถนนเข้าสู่แหล่งพ้ืนที่ทางการเกษตร   จ านวน   52  สาย 
 

                    5.2 ไฟฟ้า 
  ทุกหมู่บ้านในต าบลท่ากระเสริมมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน  และทุกหลังคาเรือน  แต่จ านวน เขตไฟฟ้า
แรงต่ าบางหมู่บ้าน มีไม่ทั่วถึงเท่าท่ีควรเนื่องจากหมู่บ้านมีการขยายบริเวณใหญ่ขึ้น 
 

  5.3 การประปา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระเสริม  มีกิจการประปา  ซึ่งสามารถผลิตน้ าประปาและให้บริการผู้ใช้
น้ าภายในเขตต าบลท่ากระเสริมได้อย่างทั่วถึง  และมีโครงการที่จะปรับปรุงระบบการผลิตและขยายเขตการให้บริการ
ออกไปให้ประชาชนได้ใช้น้ าจากกิจการที่สะอาดและได้มาตรฐาน  สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น     
   

5.4 การสื่อสารโทรคมนาคม 
  มีเสารับสัญญาณโทรศัพท์ จ านวน  7  ต้น 
  บ้านท่ากระเสริม เสารับสัญญาณโทรศัพท์ ระบบ Dtac  จ านวน  1  ต้น 
  บ้านท่ามะเดื่อน้อย เสารับสัญญาณโทรศัพท์ ระบบ AIS  จ านวน  1  ต้น 
  บ้านท่ามะเดื่อ เสารับสัญญาณโทรศัพท์ ระบบ AIS จ านวน  1  ต้น 
  บ้านหนองแสง เสารับสัญญาณโทรศัพท์ ระบบ ทรูมูฟ จ านวน  2  ต้น 
  บ้านท่ากระเสริม เสารับสัญญาณโทรศัพท์ ระบบ ทรูมูฟ จ านวน  1  ต้น 
  บ้านท่ามะเดื่อ เสารับสัญญาณโทรศัพท์ ระบบ ทรูมูฟ จ านวน  1  ต้น 
 
(6)  ระบบเศรษฐกิจ 
   

6.1 การเกษตร 
  ต าบลท่ากระเสริมเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ าของอ าเภอน้ าพองเนื่องจากอยู่ในเขตชลประทาน             

ท าการเกษตรตลอดทั้งปี โดยเฉพาะข้าวมีทั้งนาปี และนาปรัง นอกจากนี้ยังมีไม้ผลต่าง ๆ ดังนี้ 
  - ท านาปี  1,475 ครอบครัว พื้นที่ 23,508 ไร่ ข้าวที่ปลูกใช้พันธุ์ กข.6 ข้าวเจ้าดอกมะลิ 105 
  ผลผลิตเฉลี่ย 516.8 กิโลกรมั/ไร่ 
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  - นาปรัง 900 ครัวเรือน พ้ืนที่ 12,226 ไร่ พันธุ์ที่ใช้ปลูก พันธุ์ชัยนาท 1 พันธุ์พิษณุโลก 2 พันธุ์
  พิษณุโลก 5 ผลผลิตเฉลี่ย 815 กิโลกรัม/ไร่ 

- ผัก 244 ครัวเรือน พื้นที่ 600 ไร่ พืชที่ปลูก เช่น มะเขือ พริก ตะไคร้ ถั่วฟักยาว บวบงู แตงกวา 
เป็นต้น 

  - สวนฝรั่ง 144 ครัวเรือน พ้ืนที่ 405 ไร่ พันธุ์ที่ใช้ปลูก แป้นสีทอง, จิมจู ,หวานพิรุณ เป็นต้น 
  - ไร่ข้าโพด 95 ครัวเรือน พ้ืนที่ 303 ไร่ เป็นข้าวโพดปลูกขายเมล็ดพันธุ์ในช่วงฤดูแล้ง ผลผลิตเฉลี่ย 
  800 กิโลกรัม/ไร่ 
  - ไร่อ้อย 28 ครัวเรือน  พื้นที่ 410 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 1,500 กิโลกรัม/ไร่ 
  - ไร่มัน 9 ครัวเรือน  พื้นที่ 45 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 5,000 กิโลกรัม/ไร่ 
  - สวนมะม่วง 10 ครัวเรือน  พื้นที่ 20 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 100 กิโลกรัม/ไร่ 
   

6.2 การประมง 
  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ต าบลท่ากระเสริมมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจ านวน 119 ครัวเรือน พ้ืนที่การเพาะเลี้ยง  134  บ่อ 

113.4  ไร่  เป็นการเลี้ยงปลากินพืชทั้งหมด  มีผลผลิตประมาณ  28.37 ตัน / ปี 
  ต าบลท่ากระเสริมมีการเกษตรเลี้ยงปลาในบ่อ จ านวน 50 ครอบครัว ส่วนปลาในกระชังจะประสบ
ปัญหาน้ าเสียและขาดทุนจึงเลิกเลี้ยง 
   

6.3 การปศุสัตว์ 
 1.  ไก่พ้ืน 202 ครัวเรือน ไก่  3,035 ตัว 
 2.  เป็ดเทศ 140 ครัวเรือน เป็ดเทศ  1,158 ตัว 
 3.  เป็ดเทศไข่   80 คัวเรือน  เป็ดไข่  1,480 ตัว 
 4.  ห่าน   13 ครัวเรือน ห่าน     120 ตัว 
 5.  โคเนื้อ  60 ครัวเรือน โคเนื้อ     369 ตัว 
 6.  กระบือ  11 ครัวเรือน กระบือ     125 ตัว 
 7.  สุกร   26 ครัวเรือน สุกร     432 ตัว 
   

6.4 การบริการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระเสริม บริการประชาชนภายใต้หลักธรรมภิบาล การบริหารบ้านเมืองที่

ดีตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง  ปัจจุบัน พ.ศ.  
2545)  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ  ตามมาตรา 67  ซึ่งมีหน้าที่ ดังนี้ 
  1.1 จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
  1.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า และทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดขยะมูลฝอยและ
  สิ่งปฏิกูล 
  1.3 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
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  1.4 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  1.5 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  1.6 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และพิการ 
  1.7 คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  1.8 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม 
                     อันดีของท้องถิ่น 
  1.9 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ 
                     หรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็น  และสมควร 
 

(2) อ านาจหน้าที่ตามมาตรา 68  ซึ่งมีหน้าที่ท่ีอาจจัดท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้ 
  2.1 ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค – บริโภค และการเกษตร 
  2.2 ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
  2.3 ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
                     2.4 ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
  2.5 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกิจการสหกรณ์ 
  2.6 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 

2.7 บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
  2.8 การคุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  2.9 หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  2.10 ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
  2.11 กิจการเก่ียวกับพาณิชย์ 
  2.12 การท่องเที่ยว  
  2.13 การผังเมือง 
   

6.5 การท่องเที่ยว 
  สถานที่ท่องเที่ยวของต าบลท่ากระเสริม 
  - วัดป่าโนนเมือง บ้านท่ากระเสริม หมู่ที่ 5 
  - พระธาตุพนมจ าลอง บ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 7 
  - ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านบึงเป่ง หมู่ที่ 9 
   

6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
หน่วยธุรกิจในเขตต าบลท่ากระเสริม 

   -ปั๊มน้ ามันขนาดเล็กและปั๊มหลอด จ านวน 15   แห่ง 
 -โรงสีขนาดเล็ก   จ านวน 30   แห่ง 
 -สหกรณ์การเกษตร  จ านวน  1    แห่ง  

    -สหกรณ์ออมทรัพย์  จ านวน  1    แห่ง  
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            -ตลาดกลางสินค้าเกษตร  จ านวน  1    แห่ง 
 กลุ่มอาชีพ มีทั้งหมด 30 กลุ่ม 

   - กลุ่มอาชีพ  9   กลุ่ม 
   - กลุ่มออมทรัพย์  11 กลุ่ม 
   - กลุ่มเกษตรกร  10 กลุ่ม      

อาชีพ  (แสดงอาชีพของประชากรในเขตต าบลท่ากระเสริม)ประชากรส่วนใหญ่ของต าบลท่ากระเสริม  
ประกอบอาชีพทางการเกษตร  อาชีพหลักของประชาชน คือ  การท านา  ท าสวน หลังฤดูเก็บเกี่ยวบางส่วนย้ายถิ่นฐาน
ไปรับจ้างตามโรงงาน อุตสาหกรรม บางส่วนประกอบอาชีพเสริมที่บ้าน โดยท าการปลูกพืชล้มลุกอาทิข้าวโพด  แตงกวา   
พริก  มะเขือ  ฝรั่ง ฟักทอง บวบงู  บวบ เป็นต้น 

 

6.7 เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
ข้อมูลพ้ืนฐานหมู่บ้าน 
ต าบลท่ากระเสริมพ้ืนที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าพองไหลผ่านทุกหมู่บ้านพ้ืนที่ท าการเกษตรส่วน

ใหญ่เป็นทุ่งนา อาศัยน้ าจากคลองชลประทานฝั่งซ้ายในการท าการเกษตร มีล าห้วย หนองน้ ากระจายอยู่ทั่ วต าบล พ้ืนที่
สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง จุดสูงสุดของต าบลอยู่ที่ 168 เมตร สภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดม
สมบูรณ์ต่ า 

 

(7) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

  7.1  การนับถือศาสนา  
   ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
     

  7.2  ประเพณีและงานประจ าปี  
เดือนอ้าย  งานบุญเข้ากรรม นิมนต์พระสงฆ์เข้าประวาสกรรมตามป่ระเพณีนั้นมีการท าบุญทางศาสนา เพ่ืออนิสงฆ์
ทดแทนบุญคุณต่อบรรพบุรุษ  
 

เดือนยี่ งานบุญคูนลาน ท าบุญที่วัด พระสงฆ์เทศน์เรื่องแม่โพสพ ขนข้าวเปลือกข้ึนเล้า (ยุ้งฉาง) นับเป็นความเชื่อในการ
บ ารุงขวัญและสิริมงคลทางเกษตรกรรม  
  
เดือนสาม บุญข้าวจี่ โดยการท าข้าวจี่(ข้าวเหนียวปั้นเป็นก้อนสอดไส้น้ าตาลหรือน้ าอ้อยชุบไข่ปิ้งจนเหลือง) น าไปถวาย
พระพร้อมอาหารคาวหวานอื่นๆ 
 
เดือนสี่ บุญพระเวส (อ่านออกเสียงพระ-เหวด) มีงานบุญพระเวส (ฟังเทศน์มหาชาติ) แห่พระอุปคุต  
 
เดือนห้า บุญสรงน้ า หรือเทศกาลสงกรานต์ มีการท าบุญถวายภัตตาหารคาวหวาน หรือถวายจังหันเช้า-เพล ตลอด
เทศกาล ตอนบ่ายมีสรงน้ าพระ รดน้ าผู้ใหญ่ผู้เฒ่าก่อเจดีย์ทราย 
 
เดือนหก บุญบั้งไฟ ชาวต าบลท่ากระเสริมจัดงานบุญบั้งไฟ จัดวันใดแล้วแต่คณะกรรมการหมู่บ้านก าหนดถือเป็นการ
ท าบุญบูชาแถน (เทวดา) เพ่ือขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลและความอุดมสมบูรณ์ของข้าวปลาอาหารในปีต่อไป 
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เดือนเจ็ด บุญช าฮะ มีพิธีเลี้ยงตาแฮก ปู่ตา หลักเมือง งานบุญเบิกบ้านเบิกเมือง  
 

เดือนแปด งานบุญเข้าพรรษา มีการน าเทียนไปถวายเป็นพุทธบูชา มีการท าบุญถวายภัตตาหาร เครื่องไทยทานและผ้า
อาบน้ าฝน เพ่ือพระสงฆ์จะได้น าไปใช้ตลอดเทศกาลเข้าพรรษา 
 
เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน จัดงานวันแรม 14 ค่ า เดือน 9 นับแต่เช้ามืด ชาวบ้านจัดอาหารคาวหวาน หมากพลูบุหรี่
ใส่กระทงเล็กๆ น าไปวางไว้ ใต้ต้นไม้ ข้างพระอุโบสถ เพ่ือเป็นการให้ทานแก่เปรตหรือวิญญาณท่ีตกทุกข์ได้ยาก  
 

เดือนสิบ บุญข้าวสาก ข้าวสากหมายถึงการกวนกระยาสารท คล้ายงานบุญสลากภัตในภาคกลาง จัดงานวันเพ็ญเดือน 
10 น าส ารับคาวหวานพร้อมกับข้าวสาก(กระยาสารท) ไปท าบุญที่วัดถวายผ้าอาบน้ าฝนและเครื่องไทยทาน แต่ก่อนที่
จะถวายนั้นจะท าสลากติดไว้ พระสงฆ์องค์ใดจับสลากใดได้ก็รับถวายจากเจ้าของส ารับนั้น  
 

เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา มีพิธีถวายผ้าห่มหนาวในวันเพ็ญ มีงานบุญตักบาตรเทโว  
 

เดือนสิบสอง บุญกฐิน ท าบุญถวายกฐิน พร้อมส ารับคาวหวานขึ้นตอนบ่ายฟ้งเทศน์เป็นอานิสงส์ จัดพิธีทอดกฐินตามวัด
ทีจ่องกฐินไว้  

ซึ่งในปัจจุบัน คนรุ่นใหม่ให้ความส าคัญกับประเพณีต่างๆ ลดน้อยลง 
 

  7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษาอิสาน เป็นภาษาถ่ิน  
 
  7.4  OTOP สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  ฝรั่ง ซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์ เช่น แป้นสีทอง, จิมจู ,หวานพิรุณ 
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ผ้าไหม ซึ่งมีหลากหลายลวดลายและสวยงาม 
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(8) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

   8.1 ลักษณะของน้ า 
  แม่น้ า   1   สาย  คือ  แม่น้ าพอง   

ล าห้วย 4  สาย  คือ  1. ห้วยแดง   2. ห้วยโก  3. หว้ยใหญ่ และ  4.  ล าห้วยอีตื้อ 
บึง,หนอง   จ านวน   25   แห่ง    ดังนี้ 

  บ้านหนองแสง  หมู่ที่ 1  จ านวน 2 แห่ง ดังนี้ หนองแสง  สระปลาจ่อย 
  บ้านท่าโพธิ์  หมู่ที่ 4 จ านวน 13 แห่ง ดังนี้ 1.หนองกุดหล่ม  2.หนองโดนน้อย 3.หนองโจกโหลก   
4.หนองหวาย  5.หนองดู่  6.หนองกุดน้อย  7.หนองเบ็ญ  8.หนองเบ็ญใหญ่  9.หนองพิมาล 10.หนองโดนใหญ่    
11.หนองน้ าสร้าง  12.หนองเบ็ญน้อย  13.หนองกุดน้อย   
  บ้านท่ากระเสริม หมู่ที่ 5  จ านวน 4 แห่ง ดังนี้  1. หนองโดนน้อย 2. หนองแปน 3. หนองหนาด   
4. บึงไม้ตาย 
  บ้านกุดพังเครือ  หมู่ที่ 6  จ านวน 3 แห่ง ดังนี้  1. หนองสรวง 2. หนองเขคัด 3. หนองหวาย 
  บ้านท่ามะเดื่อ  หมู่ที่ 7,8  จ านวน 2 แห่ง ดงันี้  1. บึงอีแดด 2. บึงบ้าน 
  บ้านบึงเป่ง หมู่ที่ 9  จ านวน 6 แห่ง ดังนี้ 1. บึงเป่ง 2. บึงอ้อ 3.บึงผือ 4. หนองส้มกุ้งกั้ง       
5. หนองเข 6.หนองหวาย 
 

   8.2  ป่าไม้ 
ลักษณะของไม้และป่าไม้ ต าบลท่ากระเสริมมีพ้ืนที่ป่าไม้จ านวน ประมาณ 532 ไร่ เท่านั้น พ้ืนที่ป่า

ส่วนใหญ่เป็นป่าไผ่และป่าละเมาะริมฝั่งล าน้ าพอง 
 

   8.3  ภูเขา  
   ไม่มีพ้ืนที่ติดภูเขา  
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ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 

(1) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ

เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทย
ก าลังอยู่ระหว่างการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดย
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน          
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ (๖) 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุป
ได ้ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ
ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย  
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
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(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การ
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ า 

เป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การ
เพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้
กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทาง
ที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นการ
ส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความ
เป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดบัไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ  โดยมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบ
การด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกร
ในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่
มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
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(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ  
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ  เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ 
รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มี
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ

จิตใจให้เข้มแข็ง 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเร่งกระจายโอกาส

การพัฒนาและสร้างความม่ันคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู

และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว  
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ
มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่น
อย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  

เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แต่ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและ
การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้
ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เอาไว้แล้ว ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระเสริม อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น มีความ
สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ จึงได้น าทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ของท้องถิ่น ซึ่งทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ มีรายละเอียดดังนี้ 
           ๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคงประสบ
สภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 
อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่
รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศใน
ปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา 
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและ
หลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ จากสถานะของประเทศและบริบทการ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่อง
จากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์
ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่าน
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ประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

 

การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning)  
เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่  สศช. ได้จัดท าขึ้น

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของ
ภูมิภาค สู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทย เป็นคนดี คน

เก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้ง
การสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสร้างสภาพแวดล้อม
และนวัตกรรมที่เอ้ือต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดก าลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสังคมท่ีก าหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้าง
ความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในสังคม        

๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติเพ่ือ
สร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากรแหล่งทุนในการประกอบ
อาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง 
และเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพสามารถ
ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ การ
จัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมข้ันพื้นฐานที่จ าเป็นและเหมาะสม ตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบ
บริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพ่ิม
ศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะน าไปสู่การลดความ
ยากจนและความเหลื่อมล้ าอันจะน าไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย 

๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพ่ือ
ต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้ง
วางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งกฎระเบียบเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ
สาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จาก
ศักยภาพของพ้ืนที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพที่จะเป็นฐานส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศใน
อนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ 
อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน 
ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ  ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
ศูนย์ปฏิบัติการประจ าภูมิภาค เป็นต้น 
ทั้งนี้ โดยจะให้ความส าคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการผลิตและบริการ การพัฒนา 
SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพของลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้อง
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พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการค้า การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๕ ซึ่งเป็น
ปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูง ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์
ชาติในระยะยาว        

๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ
เป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า แก้ไขปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ ๒๐ ตามเป้าหมายระยะยาว 
พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพ่ือปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ า
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมี
การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

5 ) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและยั่งยืน ให้
ความส าคญักับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการ
พัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) 
สถาบันหลักของชาติให้ด ารงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม (๒) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อม
ล้ าในทุกมิติและสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม (๓) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่ 
(๔) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเลเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการ
แก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง (๕) สร้างความเชื่อมั่นและพัฒนา ความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลก
เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย (๖) เสริมสร้างความ
มั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์  (๗) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (๘) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ า โดยการก าหนด
แนวทางบริหารจัดการ (๙) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความ
มั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ (๑๐) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและ
ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ(๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได้
อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้ งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย 
พัฒนาด้านความมั่นคง 

๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจาย
อ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่นโดยมีประเด็นการพัฒนาส าคัญ 
ประกอบด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นโดยการปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นให้เอ้ือต่อ
การกระจายอ านาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ประเทศไทย
ปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบ
ผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทย  ปี ๒๕๗๗ 

๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโล
จิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การ
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เชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ พ้ืนที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาความมั่ นคงด้าน
พลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึง
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบรางอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและการผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้ง
ในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์
และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก 

๘) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา 
และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหาร
จัดการ เพื่อมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ในมิติต่างๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไปน าไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพ่ือเป็ น
รากฐานการด ารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทยบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะ
น ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆทั้ง
เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะ
สนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้าโดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่
ประเทศท่ีมีรายได้สูงในอนาคต 

๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่
เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ รวมทั้งความ
ต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐานสากลสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการ
เชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 
โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) การพัฒนาภาค (๒) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค (๓) การพัฒนาพ้ืนที่
ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ (๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความ
เชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพและโครงการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกทวาย 

๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค ก าหนดยุทธศาสตร์การต่างประเทศ 
ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอย่าง
สร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความ
เกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การด าเนินงาน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอ่ืนๆ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของ
ประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับและด าเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปี ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือ
รองรับและสอดคล้องกับการด าเนินงานตามพันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive 
Economic Partnerships (RCEP) เป็นต้น การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศ
เพ่ือนบ้านและภูมิภาค และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การ
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ให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย 
 
1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค 
แนวคิดและทิศทางการพัฒนา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ า ดินคุณภาพต่ า ประสบอุทกภัยและ ภัยแล้ง
ซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อม ด้านสถาบันการศึกษา
และสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่ ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
จ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาค ให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้ง
การแสวงหาโอกาสการน าความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก ภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จาก
โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบ
การคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่ อมโยงและข้อตกลงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงที่ก าลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนา
ใหม่ๆ ให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ ากับพ้ืนที่ส่วนอ่ืนๆ ของประเทศได้ ใน
ระยะยาว 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” 
วัตถุประสงค์ 

๑ เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด้านน้ าและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีพ และการพัฒนา
เศรษฐกิจของภาค 

๒ เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และ
พ่ึงพากันในชุมชนได้ 

๓ เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนให้การ
เติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ 

๔ เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

๕ เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และมีบทบาท
สนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
๑ พ้ืนที่ชลประทานและรับประโยชน์เพิ่มขึ้น ปริมาณกักเก็บน้ าเพิ่มขึ้น พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งลดลง 
๒ สัดส่วนคนจนลดลง 
๓ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ 
๔ มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน 
๕ รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต อย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
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1) พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ า โดยการปรับปรุงอ่างเก็บน้ า 
หนอง ฝายและพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติให้สามารถ เพ่ิมปริมาณการกักเก็บ รวมทั้งพัฒนา
แหล่งน้ าใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดินเค็ม สร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้ า 
ฝาย และแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ที่เหมาะสมในพื้นที่การเกษตร 

2) พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ า เลย ชี มูล โดยศึกษา ส ารวจ และจัดหาพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า 
ตลอดจนการผันน้ าระหว่างลุ่มน้ า แม่น้ าในภาคและระหว่างภาค 

3) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ า เช่น ระบบสูบน้ า อาคารบังคับน้ า คลองส่งน้ า เป็นต้น 
4) บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ โดยด าเนินการในระดับลุ่มน้ าให้มีความสมดุล ระหว่างการใช้น้ าทุก

กิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และมีการจัดท าแผนบริหารจัดการน้ า
ทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง ๘.๔.๒ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลด ความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มคนจนมีที่ดินท ากินของตนเอง ส่งเสริมการมี
อาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับฝีมือ และอบรมให้ความรู้ เพ่ือให้มี
รายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้ 

2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเพ่ิมสวัสดิการทางด้าน
สังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ 
และสนับสนุนการออมเพ่ือสร้างความมั่นคงในบั้นปลายชีวิต ยกระดับสถานพยาบาลชุมชนในพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้
มาตรฐาน และใช้ประโยชน์จากระบบสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต เชื่อมโยงโรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ป่วยและ
ผู้สูงอายุ 

3) พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มี
ความเท่าเทียมระหว่างพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4) พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพ้ืนที่เสี่ยง อาทิ จังหวัด
ขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวล าภู กาฬสินธุ์ อ านาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี นครพนม และยโสธร โดย
ส่งเสริมการเรียนรู้ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชน ทั้งในชุมชนและเยาวชนในสถานศึกษา ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก ปลาน้ าจืดมีเกล็ด ก าจัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้ า
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่าย โรงพยาบาลในการคัดกรอง เฝ้าระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและ
ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี พร้อมทั้งพัฒนาระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามการท างาน 

5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่ พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กในด้าน
โภชนาการที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม เพ่ือกระตุ้นการพัฒนาเด็กในช่วง ๐-๓ ปี
แรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน 
ให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะ สมอง ร่างกาย และสังคม 

6) อ านวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ า โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือ ผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายภาค
ประชาชนในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธีและสร้างการรับรู้กฎหมายเพ่ือสร้าง ภูมิคุ้มกันในการปกป้องตนเอง
ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน ควบคู่กับการแก้ปัญหา ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
 

1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน และเกษตรแปลงใหญ่ สนับสนุนการรวมกลุ่ม
เกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกร พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร 
พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม น าร่องในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
นครพนม บุรีรัมย์ อ านาจเจริญ มุกดาหาร ยโสธร มหาสารคาม สกลนคร อุบลราชธานี อุดรธานี ศรีสะเกษ และ
หนองบัวล าภู 

 

2) พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพ้ืนที่จังหวัด ยโสธร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด 
มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืนๆ โดยปรับกระบวนการผลิต ให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้ง ขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริม
การผลิต การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้าเกษตรที่ใช้สารเคมี และการพัฒนาระบบการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมกระบวนการตรวจ รับรองแบบมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิก
กลุ่มผู้ผลิตและชุมชน รวมทั้งการจัดท าโซนนิ่งระบบ เกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยน าร่องในพ้ืนที่ที่มีความพร้อม
และเหมาะสม และเชื่อมโยงไปสู่ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือขยายฐานรายได้ พร้อมทั้งจัดท า
ฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตที่เหมาะสม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ใหม่ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพและการส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนมาตรการส่งเ สริม
ตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(eCommerce) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 

3) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่ (Zoning) และความต้องการตลาด 
โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพ้ืนที่จังหวัด เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ศรีสะเกษ และ
อุบลราชธานี โดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การประชาสัมพันธ์และการ
จัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรส าคัญที่เป็นสารตั้ งต้น ในการแปรรูปผลิตสินค้า ในพ้ืนที่น าร่อง 
จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย และอุบลราชธานี ให้มีปริมาณมากพอและมีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตร
ตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และจัดท าฐานข้อมูล พ้ืนที่ปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือการบริหารจัดการ 
และส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์และอุบลราชธานี และโคนม ในพ้ืนที่จังหวัด นครราชสีมา ขอนแก่น โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ ส่งเสริมการ
ปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมทั้งการจัดระบบ
มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน อุตสาหกรรม (GMP) และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายและขยายตลาดไปสู่อาเซียน 

 

4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญของภาค โดยมุ่งลงทุน
สร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการ ที่ใช้ทรัพยากรฐานชีวภาพ (พืช สัตว์ 
จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียและน้ าเสียจากโรงงาน อุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และชุมชน 
พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ก่อให้เกิดความก้าวหน้า 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ โดยส่งเสริมชุมชนในการสร้างสรรค์
กิจกรรมหรือเทศกาลประจ าถิ่นในแต่ละเดือนในพ้ืนที่ต่างๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ เพ่ือสร้างการรับรู้สินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ ของชุมชน พัฒนาแบรนด์และ
สื่อสารความแตกต่างของชุมชนต่างๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling) ส่งเสริมการขายแพ็กเกจการท่องเที่ยวเพ่ือ
กระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล ส่งเสริมการตลาดแบบมีเป้าหมาย เฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียน
นักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่มสุภาพสตรี เป็นต้น 

๒) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ 
และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่น หรือ อัตลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่มาสร้าง
เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้ และ เชื่อมโยงสู่ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม 
เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาพ านักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่ม นักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งชาวไทยและต่างประเทศ พัฒนา
สินค้าและบริการที่มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ที่สร้างจากทุนทางวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดความจดจ าและสร้างความโดดเด่น 
ลอกเลียนได้ยาก พัฒนาบุคลากรและ ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพ รักษามาตรฐานการให้บริการ จัดท า
แผนที่ท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี พัฒนาระบบโลจิสติกส์ ขนถ่ายนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบไปสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว ดูแลความปลอดภัยและสุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว 

๓) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขงในพ้ืนที่จังหวัด  เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 
มุกดาหาร อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ สี่เหลี่ยม
วัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวล าภู-หนองคาย-สปป.ลาว โดยพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ให้
สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของสองฝั่งโขง พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความ
หลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยว/พักผ่อนชมทัศนียภาพและวิถี ชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง (Leisure/Lifestyle) การท่องเที่ยว
ด้วยจักรยานและการเดินทางแบบคาราวาน (Cycling/Caravan Tours) การท่องเที่ยวเชิงมหกรรม 
(Festivals/Events) เป็นต้น พัฒนาถนนเชื่อมโยงระหว่าง แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาท่าเรือให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย 
ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เกิดจากชุมชนเพ่ือสร้างงานและรายได้ เน้นพัฒนาผู้ประกอบการด้านการจัดการและทักษะ
ทางภาษาเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพ่ิมขึ้น 

๔) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์  อุดรธานี 
หนองบัวล าภูและชัยภูมิ โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และมีชีวิต 
ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม มีความสนุกรื่นรมย์เสมอ (play 
and learn) ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศเพ่ือขยายฐานนักท่องเที่ยวที่สนใจ ศึกษาวิวัฒนาการของภาคอีสานตั้งแต่ยุค
ก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ผ่านกิจกรรมทัศนศึกษาของโรงเรียนและนันทนาการของ
ครอบครัว พัฒนาสินค้า/บริการ/ของที่ระลึก ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โฆษณา
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้
บ่อยครั้ง 

๕) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมทั้งจากการกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจการ
แข่งขันต่างๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของที่ระลึก สนามแข่งขัน อาหารเสริมและเครื่องดื่ม โรงแรม ร้านอาหาร การ
เดินทางและขนส่ง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับ เป็นต้น ส่งเสริมการศึกษาในด้านเวชศาสตร์การกีฬา 
วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการ ธุรกิจกีฬา เพ่ือผลิตบุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา 
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สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้
ให้กับนักท่องเที่ยว 

๖) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี โดยส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน มุ่งเน้นนักท่องเที่ยว
คุณภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิดความคุ้มค่าต่อประสบการณ์มากกว่าการท่องเที่ยวที่
คุ้มค่าเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่มากขึ้น เพ่ือลดการพ่ึงพิงตลาดต่างประเทศ รวมทั้งให้ความรู้
นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการขยะอย่างถูกวิธี 

๗) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และพัฒนา
เส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือข่ายเพ่ือกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น 
เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชนกับชุมชนและท้องถิ่น ทั้งในประเทศและกับประเทศเพ่ือนบ้าน       
ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาทักษะฝีมือ บุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว     
จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ด้านภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้นพัฒนาสินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของที่ระลึก 
ร้านอาหาร ที่พักให้มีคุณภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มตามความสนใจของนักท่องเที่ยว รวมถึงระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง ที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค 
แนวทางการพัฒนา 

1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผน อาทิ แผนการพัฒนารถไฟความเร็วสูง การพัฒนาโครงข่ายรถไฟ
ทางคู่ และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของ
ไทย พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๕ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ อาทิ การพัฒนารถไฟสาย
ใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภายในภาค ๖ แห่ง (อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด 
นครราชสีมา และขอนแก่น) และขยายถนน ๔ ช่องจราจรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ทางหลวง 

3) พัฒนาเมืองส าคัญ ขอนแก่น นครราชสีมา ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการสุขภาพและ
ศูนย์กลางการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับระบบโครงสร้างพ้ืนฐานหลักที่เชื่อมโยง
ระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งรางเบาเมืองขอนแก่น พร้อมทั้ง ส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยง
ระหว่างเมืองและระบบขนส่งอื่น 

4) พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ อาทิ เมืองขอนแก่น และบริเวณเมือง
ชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ เมืองนครพนม เมืองหนองคาย เมือง
มุกดาหาร โดยสนับสนุนให้มีการจัดท าโครงการน าร่องที่ใช้แนวทาง การจัดรูปที่ดิน การวางผังเมืองควบคู่กับการพัฒนา
เมืองแบบประหยัดพลังงาน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ สนับสนุนการจัดการด่าน
พรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้มาตรฐานสากล เร่งเชื่อมต่อระบบ
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สารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพ่ือสามารถให้บริการ ณ จุดเดียว (National Single Window) เพ่ิม
อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน ที่มีศักยภาพ 

2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ-ปาก
ซัน) เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มีความสะดวก ประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

3) พัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยพัฒนามุกดาหารเป็นพ้ืนที่น าร่อง เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน พร้อมทั้งเร่งรัดการ
ด าเนินงานโครงการและมาตรการส าคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นครพนม หนองคาย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการ CIQ ที่ได้มาตรฐานสากล 

 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ) ได้ก าหนดแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางของการพัฒนากลุ่มจังหวัด ภายใต้
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ บริบทของการพัฒนาที่ผ่านมาและในอนาคต รวมทั้งสภาพของปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
“ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เชื่อมโยงการบริการ การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ สู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 
เป้าประสงค์ เชิงวิสัยทัศน์ เพ่ือก้าวไปสู่วิสัยทัศน์และการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะยาว 4 ปี จึงได้
ก าหนด เป้าหมายหลักในการพัฒนากลุ่มจังหวัดไว้ ดังนี้ 

1) เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด 
2) เพ่ิมผลิตภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักให้ได้มาตรฐาน 
๓) เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 

 

ตัวช้ีวัดรวม 
๑) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด 
2) อัตราการขยายตัวรายได้การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมขึ้น 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์การ
พัฒนาเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ของการพัฒนารายได้ประเด็นยุทธศาสตร์ รวม 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ แต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์มีรายละเอียดดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 

๑) เพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
2) พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร 

ตัวชีวัดรายยุทธศาสตร์ 
๑) ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมที่เพ่ิมข้ึน 
๒) ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรที่เพ่ิมข้ึน 
3) ร้อยละของจ านวนแปลง ฟาร์มที่ได้รับการรับรอง GAP ที่เพ่ิมขึ้น 
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กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ดังนี้ 
๑) เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต 
๒) พัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าพืชเศรษฐกิจหลัก 
3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ และ โลจิสติกส์ 
เป้าประสงค์ 

๑) เพ่ิมมูลค่าการค้าและการบริการกลุ่มจังหวัด 
๒) เพ่ิมผลิตภาพแรงงานในกลุ่มจังหวัด 

ตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์ 
๑) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการค้าและบริการกลุ่มจังหวัด 
๒) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลิตภาพแรงงาน 

กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 
๑) พัฒนาศักยภาพ SMEs และเครือข่ายผู้ประกอบการ 
2) พัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ 
3) พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแก่ผู้ประกอบการ 
4) พัฒนาระบบการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 
เป้าประสงค์ เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์ 

1) รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมขึ้น 
2) มูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมที่เพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 
๑) พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๒) พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
๓) ส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
4) พัฒนาและยกระดับไหมให้เป็นศูนย์กลางแฟชั่นผ้าไหมในภูมิภาค 

 

แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 
เป้าหมายการพัฒนา “มหานครน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองนวัตกรรม ศูนย์กลางเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
2. พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันเพ่ือยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของ

ตลาดและเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
3. ส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี สู่การเป็น Smart City และ MICE City 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
1. อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3 
2. พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม 
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๔. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการอย่าง
ยั่งยืน 
 
ประเด็นการพัฒนา/แนวทาง/ตัวชี้วัด 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเชื่อมโยงโอกาส
จากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมภาคการเกษตร 
2. เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของสินค้า OTOP และ SMEs 
3. เพ่ิมขีดความสามารถภาคการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว 
4. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือยกระดับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนา 
1. มูลค่าสินค้าเกษตรเพ่ิมขึ้น 

- ข้าว เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 
- มันส าปะหลัง เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 
- อ้อย เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี 

2. รายได้ครัวเรือนเกษตรกรเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 ต่อปี 
3. รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า OTOP เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 28.5 (ระหว่างปี 2561 – 2564) 

รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 6 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แนวทางการพัฒนา 

1. สร้างความม่ันคงของชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
2. ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. พัฒนาระบบด้านสุขภาพ 

 
ตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนา 

1. สัดส่วนของผู้มีอายุสูงกว่าอายุเฉลี่ยของจังหวัด (79 ปี) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 
2. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยผ่านเกณฑ์ จปฐ. เพิ่มร้อยละ 0.5 ต่อปี 
3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ในระดับชั้นสูงสุดของทุกสังกัด เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 ต่อปี 
4. สัดส่วนผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ร้อยละ 100 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3  
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 

1. บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
2. สร้างสังคม และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. การป้องกัน การลดผลกระทบ และการปรับตัวเพ่ือรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
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4. อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
 
ตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนา 

1. พ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมข้ึน 15,000 ไร่ ต่อปี 
2. ขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เฉลี่ยร้อยละ 74.22 (ระหว่างปี 

2561 – 2564) 
3. คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 77 
4. จ านวนพื้นที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน 4,200ไร่ ต่อปี 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางการพัฒนา 

1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน 
2. การป้องกันและลดการสูญเสียจากสาธารณภัยและภัยพิบัติ 
3. การรักษาความมั่นคงแลความสงบเรียบร้อยภายใน 
4. การปกป้องและเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ 
5. ป้องกันปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 

 
ตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนา 

1. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลงร้อยละ 5 ต่อปี 
2. ร้อยละการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ (ตามเป้าหมายที่ก าหนด) 

ของคดีท่ีรับแจ้ง 
3. ร้อยละการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ (ตามเป้าหมายที่ก าหนด) ของคดีท่ีรับแจ้ง 
4. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

- จ านวนหมู่บ้านสีขาว เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2 
- จ านวนหมู่บ้านสีแดง ลดลง ร้อยละ 0.5 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และเมืองแห่งการ
ประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions : MICE City) 
แนวทางการพัฒนา 

1. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน Smart City ครอบคลุม 6 ด้าน ตามแผน Khonkaen Smart City 
2029 เพ่ือเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 

2. ส่งเสริมนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี และดิจิทัลเพื่อการพัฒนา 
3. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน MICE City 

 
ตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนา 

1. จ านวนงาน MICE ที่เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่น 10 งาน ต่อปี 
2. จ านวนสถานที่ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venue 

Standard (TMVS) เพ่ิมขึ้น 3 แห่ง ต่อปี 
3. ระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อนแผน Khonkaen Smart city 2029 ไปสู่การปฏิบัติ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น 
 
วิสัยทัศน์ “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ชุมชนเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเมืองหลักเศรษฐกิจของ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” 
 
พันธกิจ 

1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
2. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
3. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการ

ท่องเที่ยว 
5. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และเครือข่ายการป้องกัน และบรรเทาสา

ธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน 
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์มีความสมดุล และเกิด ประสิทธิภาพ

อย่างยั่งยืน 
7. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยวของชุมชนที่

เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน ประกอบด้วย 5 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

1) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมือง และชนบท อย่างทั่วถึงและเป็น ระบบ 
2) พัฒนาเพิ่มการประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

ได้มาตรฐาน 
3) พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชน แบบมีส่วนร่วม 
4) ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบ ครบวงจร 
5) สร้างวินัยประชาชน และความร่วมมือในการดูแลความเป็นระเบียบชุมชน การจราจร และการลดอุบัติเหตุ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย 5 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
2) พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชนให้ได้มาตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภัย 
3) พัฒนาจังหวัดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นศูนย์กลางการ

พัฒนาในด้านต่างๆ อย่างสมดุล 
4) พัฒนาพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงาม เหมาะสม 
5) สนับสนุนชุมชน หน่วยงาน ผู้ประกอบการ ในการพัฒนาระบบสุขาภิบาล และรักษาความสะอาดของ

ครอบครัว ชุมชน (ถังดักไขมัน บึงประดิษฐ์ตลาด ทางระบาย การก าจัดของเสีย) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง ประกอบด้วย 7 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
1) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบให้ได้มาตรฐานและสนับสนุนให้ ผู้เรียนได้รับการ

พัฒนาเต็มศักยภาพ 
2) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับประชาชนทุกเพศ วัยอย่างทั่วถึงและ

มีคุณภาพ 
3) พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาขั้นพ้ืนฐาน สู่ความเป็นเลิศและมุ่งสู่กีฬามืออาชีพ และการกีฬา/

นันทนาการเพ่ือออกก าลังกาย 
4) ส่งเสริม สนับสนุนและการพัฒนาการประกอบอาชีพ / ทักษะฝีมือ ที่เหมาะสมตรง ศักยภาพของประชาชน 
5) ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ 
6) เพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน กิจกรรมจิตอาสา เพ่ือการใช้ทักษะชีวิตที่ดี เห็นคุณค่าตนเองและ

สังคม 
7) ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับทักษะประชาชนใน การเป็นผู้น าการ

เปลี่ยนแปลง 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย
แนวทางการพัฒนา 7 แนวทาง ดังนี้ 

1) บริหารจัดการ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณการและยั่งยืน 
2) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่ป่า ป่าชุมชน และป่าต้นน้ าล าธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
3) พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้ า แหล่งน้ าใต้ดินและการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ และมี ประสิทธิภาพ โดย

ประชาชนมีส่วนร่วม 
4) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
5) สร้างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6) ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก 
7) พัฒนาต้นแบบกิจกรรม / สาธิต แนวทางการใช้พลังงานทางเลือกใน อปท. ตามศักยภาพ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 5 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

1) พัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ภาคเกษตร 
3) ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัย (Food Safety) และสนับสนุนการเกษตร อินทรีย์เพ่ือภาวะ

สุขภาพ 
4) สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและนวัตกรรมใน พื้นที่ 
5) ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ ประกอบด้วยแนวทางพัฒนา 5 แนวทาง ดังนี้ 

1) พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมในทุกระดับ 
2) พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม 
3) สนับสนุนการฟ้ืนฟูการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกตามความเหมาะสมและเชื่อมโยง กับการดูแล

สุขภาพ 
4) สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม) และพัฒนารูปแบบการ บริการประชาชน 
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5) เฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และการเผยแพร่ระบาดในพ้ืนที่และพัฒนาระบบการส่งต่อร่วมกับ
หน่วยบริการที่มีคุณภาพ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง ดังนี้ 

1) เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและ เยาวชน 
2) อนุรักษ์สืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3) พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ 
4) พัฒนา ส่งเสริม การพาณิชย์การลงทุนและการท่องเที่ยว 
5) ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน การประกอบอาชีพ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง 
ดังนี้ 

1) ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่ภาคประชาชน 
2) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและบริการ

ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
3) พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพ่ิมข้ึนและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน 
5) พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใสส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ติดตามและประเมินผล

กระทบจากการพัฒนาในท้องถิ่น 
  1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  

เป็นแผนการพัฒนาประเทศ ที่ก าหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วน
ต้องท าตาม เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทยที่ว่า”ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือ
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ โดยที่รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผ น
ต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ซึ่งจะต้อง
น าไปสู่ การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง”เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

          เพ่ือให้ประเทศสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ จึง
จ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา ความมั่นคง 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม   ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
           2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
             3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
            4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
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             5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
             6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

   (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    2.1  วิสัยทัศน์ 
 

 วิสัยทัศน์ ของ อบต.ท่ากระเสริม " วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระเสริม ภายใน
ปี 2566-2570 องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระเสริม เป็นหน่วยงานบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ในหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นที่ยั่งยืนและเข็มแข็ง " 
 

    2.2  ยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระเสริม จึงได้ก าหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน

ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระเสริม ประจ าปี 2566-2570 ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
2.2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2.2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2.2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากร จัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบ

เรียบร้อย 
2.2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
2.2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.2.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

    2.3  เป้าประสงค์ 
 2.3.1 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านให้ครบทุกสาย 

              2.3.2 ก่อสร้างร่องระบายน้ าในหมู่บ้านที่มีปัญหาน้ าท่วม 
              2.3.3 ขยายเขตคลองส่งน้ าด้วยไฟฟ้า และคลองชลประทาน 
               2.3.4 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตามถนนทุกซอย 
               2.3.5 จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตของต าบล 
               2.3.6 ส่งเสริมการท าเกษตรชีวภาพ 
               2.3.7 ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมที่สามารถท าในครัวเรือนได้ 

 2.3.8 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์ระบบวงจรปิด ตามถนนทุกสาย 
    2.4  ตัวชี้วัด  
               
(3) การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระเสริม ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาและโอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก SWOT ดังนี้  
 

    จุดแข็ง (S : Strength) 
1. มีล าน้ าพองไหลผ่าน 
2. มีคลองชลประทาน 
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3. มีโครงการสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า 
4. ท านาปีละ 2 ครั้ง 
5. ท าการเกษตรได้ตลอดปี 
6. การคมนาคมสะดวก สามารถขนผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ตลอดที่ใหญ่กว่าได้รวดเร็ว 
7. มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
8. เป็นแหล่งผลิตผลทางการเกษตร และเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์พืช 

 

    จุดอ่อน (W : Weakness) 
1. ต้นทุนการผลิตสูง 
2. ใช้สารเคมีในการเกษตร 
3. ตลิ่งน้ าพองถูกกัดเซาะท าให้ตลิ่งพัง 
4. เยาวชนทะเลาะวิวาทในงานบุญประเพณี 
5. เยาวชนติดยาเสพ 
6. เยาวชนรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามากเกินไป 
7. ไม่มีสถานที่ทิ้งขยะ และการก าจัดขยะที่เป็นระบบ 
8. ปัญหาลักเล็กขโมยน้อย 
9. ไม่มีรถโดยสารประจ าทาง 
10. เกษตรกรมีหนี้สิน 
11. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
12. เป็นที่ลุ่มต่ า ท าให้เกิดน้ าท่วมบ้านเรือน และพ้ืนที่การเกษตรง่าย 
13. ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจนและขาดบุคลากรในการด าเนินงาน 
14. การรวมกลุ่มของสมาชิกไม่ต่อเนื่อง 
15. ไม่มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 
16. ไม่มีไฟฟ้าสู่พื้นที่ท าการเกษตร 

 

โอกาส (O : Opportunity) 
1. บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต าบลมีเพียงพอ 
2. ตอบรับกับนโยบายของรัฐบาล 
3. ตอบรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 
4. องค์กรเอกชน ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
5. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและคณะผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนา 
6. ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมมากขึ้น 
7. ท าการเกษตรตลอดปี 

 

ภัยคุกคาม (T: Thrests)  
1. ประสบภัยธรรมชาติเป็นประจ าทุกปี เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วมพ้ืนที่ท าการเกษตร 
2. ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 
3. การระบาดของโรคต่างๆ  
4. แม่น้ าพองถูกกัดเซาะท าให้ตลิ่งพัง 
5. สุขภาพของประชาชน 
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ส่วนที่ 3  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ   
  (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ 
ด้าน 

แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

1. ด้านการคมนาคม
และขนส่ง 

2. ด้านสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 
 

1. แผนงานเคหะและชุมชน 
1. อุตสาหกรรมและการโยธา 

กองช่าง  

2 
 

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

1. ส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาด้านสังคม 
2. การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
3. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 
 

1. กองการศึกษาฯ 
2. การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
2. สังคมสงเคราะห์ 
3. การเกษตร 

กอง
การศึกษาฯ 
กอง
การศึกษาฯ 
ส านักปลัด 
 

 

3 การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

1.การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร การส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
2. การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
3. การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

1. สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
2. แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ส านักปลัด 
 

                                                                            

 

4 การพัฒนาด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.ด้านการพัฒนา
ส่งเสริม การสืบทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้าง
เป็นองค์ความรู้
เผยแพร่ให้แก่คนใน
ท้องถิ่น 

1. สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

กอง
การศึกษาฯ 
ส านักปลัด 

 

 
           
 
 
 
 



 

 
 

39 

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

สรุปจ านวนโครงการตามแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) 
ที่บรรจุแผนฯ และจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ล ำดับที่ ยุทธศำสตร์ ตำมแผนฯ  ปี 2563 ด ำเนินกำร 

1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

153 17 

2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ประชำชน 

110 38 

3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร 
จัดระเบียบชุมชน สังคมและกำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อย 

64 13 

4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผน 
กำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรมและ
กำรท่องเที่ยว 

5 0 

5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรและกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

10 0 

6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ 
วัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น 

13 8 

รวม 355 76 
 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นและจ านวนโครงการที่ปฏิบัติได้ ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลท่ากระเสริม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มียุทธศาสตร์ทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ ในส่วนของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 – 2565 (ปี  2563)  มีจ านวนทั้ งหมด 355 โครงการ งบประมาณ
295,250,947.74 บาท น ามาจัดท าข้อบัญญัติ 76 โครงการ งบประมาณ 25,100,834.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 
21.40 ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 และคิดเป็นร้อยละ 60.52 ของงบประมาณ8.50 ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2563 

ตามแผนการด าเนินงานปี 2563 มีโครงการทั้งสิ้น 76 โครงการ งบประมาณ 25,100,834.00 บาท 
ด าเนินการไปแล้ว 37 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 19,566,648.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.68 ของโครงการ
ตามแผนด าเนินงาน และคิดเป็นร้อยละ 77.95 ของงบประมาณตามแผนด าเนินงานปี 2563 

 
3. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ท่ากระเสริม 
- จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทาง อบต.ท่ากระเสริม

ด าเนินการตามแผนได้น้อย เนื่องจากโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนามีมากเกินไป และเนื่องด้วยสถานการณ์
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การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่อร้ายแรง จึงท าให้บาง
โครงการไม่สามารถด าเนินการได้  


